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الكتاب عىلهذا الثناء من مزيد

أسلوبه.» يف بديع علمه، يف واسع تأثريه، يف قوي «كتاب
هايت، جوناثان
ريفيو» بوك تايمز «نيويورك

ممارسات تغيري كيفية عن للتساؤل مبتكرة شافية إجابة يقدم جذاب «كتاب
معها.» التعامل للغاية ويصعب شديًدا اعرتاًضا تالقي برشية

ويكيل» «بابلرشز

الكتاب هذا يجعل موثَّق بحث يؤيده الذي ل، املفصَّ الرسدي أبياه وصف «إن
تغريات حول تدور التي القصص هذه ورسد … التشويق من عالية درجة عىل
اهتمام بعيد حد إىل يثري أن شأنه من األخالقية املعايري عىل طرأت خطرية

بشدة.» بقراءته نويص … االجتماعي التغري بأخالقيات املعني القارئ

األمريكية املكتبات جمعية

أكثر من لواحد ومثري، مبتكر لحل األساس قدَّم … العقول ينري جريء، «كتاب
سمعته.» يف سوءًا العالم رشور

بيست» دييل «ذا
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قراءته.» ينبغي … الذهن ويحفز الفكر، يثري «كتاب

جورنال» «ليرباري

أمثلة قوامها األخالقيات، موضوع يف القراءة متعة فيها تجد فلسفية «مناقشة
الفلسفية املواضيع عن عادة بنفسه ينأى الذي القارئ إن … التاريخ من مستقاة

له.» مبهجة مفاجأة الكتاب يف سيجد
ريفيوز» «كريكس

كوامي يسلط العبقري، الكتاب هذا يف األخالقي؟ التقدم وراء السبب «ما
املبدأ لهذا ويمكن الرشف. يلعبه الذي الدور عىل الضوء أبياه أنطوني
كتاب إنه أفضل. مستقبل نحو بأيدينا يأخذ هاديًا نجًما يصبح أن الكالسيكي
ولكل أخالقي، فيلسوف لكل عنه غنى ال كتاب ومدهشة. رائعة رؤية يمنحنا

رشيف.» مواطن
إيزاكسون، والرت
وعامله» حياته «أينشتاين: مؤلف

باعتباره الرشف مفهوم حول فذٌّ عقل أعده رائًعا بحثًا تقرأ أن مشوق ألمر «إنه
بسالسة أبياه، إن ال! أم مارسناها سواءٌ نعرفها، كما األخالقية املبادئ أساس
النفس علوم واملشاعر السلوك أنماطمن كيفتدعم يتتبع معرفته، وسعة حجته
فيما القصوى ألهميته عنه غنى ال كتاب العميل. املنظور من والفلسفة والتاريخ
مواثيق من وضعناه ما إطار يف نحياها التي املتأزمة اإلنسانية باألخالق يتعلق

الحارض.»
جورديمر، نادين
كاشفة» «أوقات مؤلفة
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ربما وصل حلقة إىل ويشري بل ذاته، حد يف آًرسا ليسفقط مفهوًما أبياه «يطرح
والثقايف البيولوجي االستكشاف رحالت بني الجمع عىل الزمان بمرور تساعد

اإلنسانية.» األخالق أغوار لسرب

ويلسون، أو إدوارد
االجتماعي» األحياء «علم مؤلف

األخالقية النظرية من جانب إىل أبياه أنطوني لكوامي األخري العمل «يتطرق
الصواب؟ لفعل الحافز منا كل داخل يخلق الذي ما هو: مخزيًا، إهماًال مهَمل
ملواثيق صه تفحُّ طريق عن الجانب، هذا يف مهمة مساهمة الكتاب هذا يقدم
بنظرة يتمتع عرض الكتاب … اإلهمال من يعاني آخر جانب وهو الرشف،
املفهوم، هذا ومخاطر للرشف، اإلنساني للمفهوم الراسخ للدور وثاقبة عميقة

فيه.» الكامنة والقدرة
تايلور، تشارلز
علماني» «عرص مؤلف
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أساتذتي إىل

ومماتهم محياهم يف





لصاحبها يجوز السمعة حسنة أو محرتمة وظيفة أو مهنة هناك بأن االعتقاد إن
جريمة وهو الدين، انعدام من رضب لهو ورشف بأمانة مبارشتها عن يكف أن
ال باملثل مهنة توجد ال أنه الظن أغلب ولكن البرشية؛ الطبيعة حق يف تشهري

رشف. أو أمانة بال يبارشها أن أحيانًا لصاحبها تُسوِّل
كولريدج، تايلور صامويل
(١٨١٧) األدبية» «السرية





مقدمة

خالل من األخالقيات عن نعرفه أن لنا يتسنى الذي ما بسيط: بسؤال الكتاب هذا بدأ
والفالسفة املؤرخني أن السؤال هذا طرح إىل ساقني وقد األخالقية؟ الثورات يف البحث
من كل خلُص فقد العلمية. للثورات املتأنية الدراسة خالل من العلم عن الكثري اكتشفوا
الثورة يف بحثهما من رائعة نتائج إىل املثال، سبيل عىل فايرابند، وبول كيون توماس
وكوبرنيكوس جاليليو لنا أهدت التي — عرش السابع القرن يف اندلعت التي العلمية
الكم. لفيزياء املذهلة النظريات عنها ضت تمخَّ التي األحدث الثورة يف وكذلك — ونيوتن
التكنولوجيا. مجال يف هائلة ثورة تفجر إىل أدى العلمية املعرفة نمو أن الواضح من
ناحية ومن فهمه. وإنما العالم وجه تغيري هدفها يكن لم للعلم املحركة الروح أن بيد
عملية؛ طبيعة ذات األساس يف هي كانط، إيمانويل أكد كما األخالقيات، أن نجد أخرى،
يف األخالقيات، أن إال األخالقية، الناحية من أهمية به نشعر أو فيه نفكر ملا كان فربما
بد فال قصري، وقت يف كبري تغيري هي ثورة أي وألن نفعله. ما حول تدور صميمها،
عىل تقترص أن ال األخالقي، «السلوك» يف رسيع تحول عىل األخالقية الثورة تنطوي أن
نهاية مع الحال كما األخالقية، الثورة نهاية مع األمور فإن ذلك، ومع األخالقية. العاطفة
الناس تجد فحسب، واحد لجيل ولو الوراء، إىل وبالنظر مختلفة. تبدو العلمية، الثورة

السنوات؟» هذه طوال «ذلك» فعلنا كيف نفكر؟ كنا «فيَم يتساءلون:
منها. تعلمه يمكن عما بحثًا األخالقية، الثورات من عدًدا ص أمحِّ بدأُت ثم، ومن
أو املبارزة، انهيار كانت سواءٌ تأملتها، التي املتباينة الحاالت أن الحظت ما ورسعان
األطليس، جانبي عىل العبودية نهاية أو الصينيني، لدى الفتيات أقدام ربط عادة عن التخيل
للقايص ومعلومة واضحة حجج أُثريت أنه أحدها، املتوقعة. غري السمات بعض يجمعها
تلك وجود عىل األمر يقترص ولم تزول. أن قبل املمارسات هذه من كلٍّ ملناهضة والداني
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الثقافات أرباب نحن — نستطيع صياغة صياغتها حد إىل ذلك تعدَّى بل بالفعل، الحجج
حدث ما كان ومهما ونستوعبها. عليها نتعرف أن — املختلفة األزمنة أبناء أو األخرى
أن — يل بدا كما — ذلك يف السبب يكن لم األخالقية، غري املمارسات هذه زالت عندما
أخرق وعمًال فتاًكا أمًرا املبارزة كانت فدائًما جديدة؛ أخالقية حجج بهرتهم قد الناس
ودائًما الشلل؛ إىل يؤدي مؤمًلا أمًرا الفتيات أقدام ربط عادة كانت ودائًما للعقل؛ منافيًا

املستعبَد. إنسانية عىل عدوانًا االسرتقاق كان
رأيي يف كانت التي — الثانية املالحظة أما يحدث. لم ما بشأن مفاجأة هذه كانت
هذه من كلٍّ ففي بالفعل: «حدث» بما تتعلق فكانت — للدهشة إثارة أكثر مفاجأة
وقد أساسيٍّا. دوًرا لعب قد «الرشف» تسميته عىل العادة جرت ما أن نجد التحوالت،
ارتباط يكن لم الكتاب. هذا يف نتائجه جمعت الذي البحث إىل املالحظة هذه أفضت
بالرشف؛ األخرى هي تتعلق جديدة بأفكار املبارزة نهاية ارتباط وال بالرشف، املبارزة
بالرشف املرتبطة األفكار أن هو ظني، يف املدهش، األمر لكن للدهشة. يدعو الذي باألمر
لعبت — الجديد العالم مزارع عن البعد كل بعيدة أفكار وهي — العمال وبرشف القومي
عىل الحديث االسرتقاق ظاهرة وعىل الفتيات أقدام ربط عادة عىل القضاء يف كبريًا دوًرا

التوايل.
االجتماعية الهوية بدور تتعلق بمسائل مباًرشا اقرتانًا اقرتنت القضايا هذه أن تبنيَّ
املسيحيني والغانيني، األمريكيني والشواذ، الطبيعيني والنساء، الرجال — منا لكل
تتبعت يل، سابق كتاب ويف خياراتنا. وصياغة عاطفتنا تشكيل يف — واليهود واملسلمني
أمة أو ديانة أو عرقية جماعة مع أو أرسة، مع التماهي يمكن خاللها من التي الطرق
تماًما ً ُمَهيَّأ كنت وربما والخزي. الفخر يف باآلخرين تربطنا أن شأنها من التي ما،
التي األخالقية الثورات جوهر هي التي والهوية الرشف بني القائمة االرتباطات ملالحظة

سأناقشها.
األخالقية الثورات هذه تربط فالهوية الدراسة. يستحق ارتباًطا رأيي يف يبدو هذا
الذين األخالق فالسفة من شديًدا إهماًال القى اإلنساني النفس علم جوانب من بجانب
َحِظَي الجانب هذا أن من الرغم عىل ينبغي، مما أكثر طالت لفرتة اإلنجليزية استخدموا
وامُلِلح البالغ انشغالنا هو وهذا الحديثة: واألخالقية السياسية الفلسفة يف أكرب باهتمام
هيجل فريدريك فيلهلم جورج عليه أطلق ملا اإلنسانية وحاجتنا واالحرتام، املكانة بفكرة
معنا اآلخرون يتجاوب أن إىل بحاجة البرش فنحن «اإلقرار». أو “Anerkennung” اسم
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بوصفنا اآلخرون بنا يقر أن إىل بحاجة نحن مالئًما. تجاوبًا نفعله ما ومع كأشخاص
املارة أحد بعيني عيناك تلتقي فعندما بهم. بإقرارنا يعرتفوا أن وإىل واعية، كائنات
وكالكما أساسية، إنسانية حاجة عن يعرب كليكما فإن متبادل، إقرار يف الطريق يف
أشهر وترد جهد. ودون الفور عىل اآلخر يف عليها يتعرف التي الحاجة هذه مع يتجاوب
كتابه يف والعبد السيد عالقة يف البحث يف اإلقرار أجل من الرصاع حول هيجل مناقشات
القضاء إىل دعت التي الحركات أن ليدهشه كان ما أنه وأعتقد الروح». «فنومينولوجيا

اإلقرار. وراء السعي من زخمها من شيئًا تستمد كانت االسرتقاق عىل
خاصة بمكانة أطالب أن أود اآلن فأنا أتوقع: أكن لم حيث إىل بحثي ساقني هكذا
أفضل أن يعتقد أرسطو كان الناجحة. اإلنسانية الحياة ماهية حول أفكارنا يف للرشف
وقد اإلنساني»، «االزدهار أو «يودايمونيا» أسماه ما فيها نحقق التي الحياة هي حياة
الكتاب هذا أن وأعتقد األخالق». «مبادئ اسم اإلنساني االزدهار لهذا دراسته عىل أطلق
أن — نفيس أنا — آمل الذي املفهوم وهو أرسطو، مفهوم وفق األخالق علم يف مساهمة

إطاره. يف اللفظة أستخدم
أرسطو يقصده كان فما مضللة، ترجمة وهي «السعادة» إىل «يودايمونيا» تُرجمت
هو «االزدهار» لفظة تفسري أن إىل أنا وسأذهب «االزدهار». ملعنى أقرب هو التعبري بهذا
تحسن «أن أنها عىل الطيبة للحياة تفسريك تقرص لن دمت ما طيبة»، حياة تحيا «أن
الحقيقة يف هي اآلخرين تجاه واجبنا تحديد يف توجهنا التي القيم فمجموعة لآلخرين».
نطلق أن املنطقي من أنه وأعتقد حيواتنا، توجه التي العديدة القيم من فرعية مجموعة
أن جليٍّا يتضح املنطلق، هذا ومن األخالقية». «القيم القيم من الخاص النوع هذا عىل
والنساء (فالعبيد، أخالقية. قضايا كلها والعبودية الفتيات، أقدام ربط وعادة املبارزة،

املستحقة.) حقوقهم ُسِلبوا كلهم املقتولون، واملبارزون أقدامهن، ُربطت الالتي
مبادئ أبعاد من ا مهمٍّ بعًدا تعد — املنطلق هذا من — األخالقيات أن الواضح من
التي الطيبة الحياة من جزء هو اآلخرين تجاه به القيام عيلَّ ينبغي بما فقيامي األخالق:
املميزة السمات أحد اآلخر تجاه منا كل اللتزامات املتنامي التقدير ويعد عنها، نتحدث
يكون أن مجرد من بكثري أكثر تعني الطيبة الحياة أن إال املنرصمة. القليلة للقرون
عن حديثها يف مقتضبة أنها بالفلسفة تحدق التي املغريات فمن أخالقيٍّا؛ صالًحا املرء
باألرسة العالقات تشمل ما عادة الطيبة فالحياة الحياة. بها تطيب التي العديدة األشياء
تمتد بل فحسب، لآلخرين تقديمه علينا ينبغي ما يحكمها ال عالقات وهي واألصدقاء،
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العظمى الغالبية لدى أكثر الحياة تطيب وقد خاطر. طيب عن حب من نقدمه ما لتشمل
أو الرياضة ونمارس املعبد؛ أو للكنيسة نذهب فنحن اجتماعي. نشاط من نمارسه بما منا
مجرد من الكثري نجني أننا كما القومية. أو املحلية السياسات يف ننخرط أو مًعا؛ نشاهدها
املوسيقى ذلك يف بما اإلنسانية، التجربة تثري التي العديدة األشياء من ببعٍض االحتكاك
نختارها التي األنشطة رضوب يف املشاركة من وكذلك املرئية، والفنون والسينما واألدب
صور فهناك عائالتنا. تاريخ دراسة أو الحدائق، زراعة أو الطهي، فن تعلم مثل ألنفسنا

اإلنساني. للخري شتى
الصالت إدراك هي األخالق ملبادئ بالنسبة الرشف أهمية فهم يف البدء طرق إحدى
بالغة إنسانية فضائل كالهما الذات واحرتام فاالحرتام واالحرتام؛ الرشف بني تربط التي

الطيب. العيش عىل إيانا مساعدًة اإلنساني» «االزدهار إىل وتضيف بل األهمية،
من نظرائي إقناع محاولة يف الدراسية حياتي من به بأس ال جزءًا قضيت لقد
عليها مروا قد أنهم الجائز من التي لألشياء والعملية النظرية األهمية بإدراك الفالسفة
والدين؛ والقومية الجنيس، والنشاط االجتماعي والنوع والعرق، الجنس مثل الكرام، مرور
يعد وعليه، حياتنا. معالم به نرسم الذي ثرائها بكل االجتماعية الهوية يشكل ما كل أي
وصفها أسباب ومن الحديثة. األخالقية الفلسفة أغفلتها أخرى مصريية قضية الرشف
ومن مًعا. حياتنا تربط جسوًرا تمثل — االجتماعية هويتنا مثل مثلها — أنها باملصريية
— االجتماعية هويتنا بأهمية االهتمام مثل ذلك يف مثله — الرشف بقضية االهتمام شأن
لقد استغالل. أفضل حياتنا نستغل وأن اآلخرين، مع ينبغي كما التعامل يف يساعدنا أن
ربما أو سميث، آدم أو ملونتيسكيو فلتقرأ األيام؛ من يوم يف ذلك يدركون الفالسفة كان
املعارصة، الفلسفة يف مكانتهما الذات» و«احرتام «االحرتام» لقضيتي تكون وقد أرسطو.
بعيد ذاته الوقت يف ولكنه بهما الصلة وثيق يعد الذي — الرشف مفهوم أن يبدو أنه إال
يف مكانته للرشف لنعيد الوقت حان قد أنه أرى النسيان. طواه قد — عنهما البعد كل

الفلسفة.
املختلفة للسمات األمثال ترضب هذا كتابي يف أعرضها التي التاريخية الوقائع إن
هذه من واحدة كل وتساعدنا استكشافها. فرصة لنا وتتيح واألمكنة، األزمنة عرب للرشف
بريطانيا من رحلة يف الذهاب سيمكننا ككل. للصورة جديد عنرص إضافة عىل الوقائع
لألبعاد فهمنا تعميق من األطليس، جانبي عىل العالم إىل أدراجنا العودة ثم الصني، إىل
خيوط هي بل محلية، طبيعة ذات منفصلة حكايات ثالث ليست هذه للرشف. املتعددة
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دي ريو أو مومباي أو سنغافورة يف هم من تهم حكاية واحدة؛ إنسانية حكاية نسيج
بقعة كل تضفي وقد برلني. أو تاون كيب أو أنجلوس لوس يف هم من تهم كما جانريو
سنجد أننا من يقني عىل أنني إال الرشف، موضوع عىل الخاصة صبغتها البقع هذه من

نفسها. املستفادة الدروس إىل تشري حادثة حكاية كل ثنايا يف
بل فحسب، أخرى أماكن أو أخرى، أزمنة أو آخرين، أناس فهم محاولة هديف ليس
الدروس استغالل هو تحديًدا هديف اآلن. حياتنا عىل الضوء تسليط محاولة إىل أيًضا أسعى
يف الرشف قضية تطرحها التي املشكالت أخطر من واحدة ملواجهة املايض من املستفادة
الرابع الفصل يحملنا عندما الرشف. باسم والفتيات النساء قتل وهي أال املعارص؛ عاملنا
ومواجهتها؛ القاتمة الرشف جوانب من واحد لفهم استعداد عىل سنكون باكستان، إىل
بقاع من بقعة من املستفادة الدروس تنطبق التاريخية، القضايا مع دوًما الحال هو وكما
واضًحا يكون أن يجب لكن باكستان، عىل الضوء وسأسلط البقاع. من غريها األرضعىل
جرائم فيه ترتكب الذي األرضية الكرة سطح عىل الوحيد املكان ليست أنها البداية منذ

الرشف. باسم قتل
يف وهديف اليوم، الرشف فيها يتجىل التي الوحيدة الطريقة الرشف جرائم وليست
تساعدنا وبالتايل الرشف، معنى نفهم أن خاللها من يمكن طرق اقرتاح هو األخري الفصل
به نقصد سؤال يفكرون؟» كانوا «فيم األخرى. املعارصة مشكالتنا مع التعامل عىل
نفسه، السؤال أحفادنا سيطرح اآلن من قرن بعد أنه اليقني علم نعلم ولكننا أجدادنا،
الواليات تحتجز أكثر؟ دهشتهم سيثري الذي األمر ما ترى املقصودين. نحن وسنكون
سجنائها من آالف عىل وتحكم زنزانات يف سكانها من باملائة الواحد يقارب ما املتحدة
للسيارات. النساء قيادة السعودية العربية اململكة وتحظر االنفرادي. السجن من بسنوات
عزلة هناك أن كما باإلعدام. أو الحياة مدى بالسجن جنسيٍّا املثليني عدة دول وتعاقب
حيث الصناعية املزارع يف الطيور مليارات وعىل الثدييات من املاليني مئات عىل مفروضة
يف وخارجه. املتقدم العالم داخل املدقع الفقر هناك كذلك وجيزة. بائسة حياة فيها تعيش
املمارسات من واحدة صحة عىل الحكم مجرد عند املرء تفكري يتوقف لن األيام، من يوم
كان ما ثمة أنه فكرة إىل سيتطرق بل جديدة، ممارسة صحة مقابل يف فسادها أو القديمة
العديد سيغري االنتقالية، املرحلة هذه أثناء ويف القديمة. املمارسات هذه يف للخجل يدعو
القديمة. ممارساتهم عن اإلقالع إىل سيدفعهم بالخزي شعورهم ألن أفعالهم؛ الناس من
اآلن، يستحقها التي مكانته للرشف أعدنا ما إذا أنه يف نأمل أن علينا كثريًا ليس وربما
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حتى الرشف مفهوم رشح هو الكتاب هذا هدف أفضل. عامًلا عاملنا يصبح أن الجائز فمن
منا. واحد كل حياة يف املستمرة أهميته إدراك لنا يتسنى

اسمها ساحًقا نجاًحا حققت أغنية دونيكان فال األيرلندي للمغني كان صبيٍّا، كنت عندما
«رس له: قالت صغريًا. كان عندما والدته له قالته ما فيها يحكي القامة»، منتصب «رس
الرغم وعىل العالم.» مواجهة يف برصك يشخص «ال قائلة: كذلك وحثته القامة»، منتصب
التوبيخ هذا أن كيف أتذكر فإنني األغنية، سماعي عند وقتها كثريًا أَكُربه ال كنت أنني من
السجن يف زنزانة من يتحدث كان األغنية بطل أن (مع نفيس يف األثر بالغ له كان أمه من
وكان عذب، بصوت يتمتع دونيكان فال كان أمه). بنصيحة مباالته عدم إليها ساقه
غري لسبب سنة أربعني من ألكثر بذاكرتي عالقة ظلت ولكنها رائع، لحن أغنيته يصحب
العوامل ترتبط الرشف. هو العليا املثل من مثال عن بساطة بكل تعرب أنها وهو اللحن،
بشجاعة. العالم مواجًها رأسه، رافًعا املرء يسري أن بفكرة وثيًقا ارتباًطا للرشف النفسية
بروح يتمتعون الذين األصحاء يتذكر وعندما عاليًا.» رأسك «ارفع فال: والدة قالت كذلك
منتصبو الرأس، مرفوعو وهم يسريون بالفعل فإنهم باالحرتام، جديرون أنهم الرشف
صدورهم نفخة يف يلمسوه أن وبإمكانهم ألنفسهم، احرتامهم نلمس أن وبإمكاننا القامة.

قاماتهم. وانتصاب
أردت فإذا األبصار. معه وتشخص الظهور يحني الذلَّ أن تجد اآلخر، الجانب وعىل
أبي، لغة وهي األشانتي-توي، بلغة للرشف مناٍف لفعل ما شخص ارتكاب عن تعربِّ أن
منكًسا بالخزي يشعر من وجه يكون ما دائًما الواقع، ويف وجهه.» ماء «فقد تقول: فإنك
وهي «أنيمونيام»، كلمة األشانتي-توي بلغة الرشف عن وتعربِّ أسفل. إىل بعينيه ناظًرا
عن دوًما يتكلَّمون الصينيني أن يعلم والكل «الوجه». بمعنى «نيم» الجذر من مكونة
فقدان عن تعرب كلها واإلنجليزية واألملانية الفرنسية اللغات وأن الوجه»؛ ماء «فقدان
مناطق ثالث أفريقيا: وغرب الغربية، وأوروبا آسيا، رشق يف وكذلك وحفظه. الوجه ماء
النزعة تجمعهم مكان كل يف البرش أن إىل يشري هذا وكل نفسه. اليشء فيها تجد مختلفة

ذاتها.
يف انكفائه أو بجرأة بإطالقه ذلك كان سواءٌ — عمًدا بوجهك تفعله ما األهم وليس
عندما بالدموع تغرورق والعني إرادية؛ ال بطريقة الخجل حمرة تعلوه فالوجه — مذلة
مشاعر يفضح الوجه إن العزة. أو السخط مثل األخالقية املشاعر خاصة املشاعر، تجيش
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أن يعني بالوجه الرشف ارتباط عىل الرتكيز وكأنَّ بدا وربما سواه، من أكثر صاحبه
مغالطة هذه أن إال الناس. من مرأى عىل نكون عندما إال باملشاعر له عالقة ال الرشف

الناس. أعني عن بعيًدا بالخزي نشعر أن فيمكننا بالطبع.
بأنني االعرتاف عىل مجرب «إنني يقول: ديكارت رينيه كتب عرش، السابع القرن يف
نراه أن يمكننا 1«… الكاتب هذا عىل أثنيت املايض يف أنني تذكرت كلما نفيس من أخجل
أمر عىل حكمه يف فادًحا ً خطأ ارتكب أنه ويدرك املايض، يف مديحه يتدبر مكتبه غرفة يف
فيتدفق الفكري، االحرتام لكامل أهٍل غري صاحبه يجعل الصواب جانبه حكٌم األمور؛ من
أدركت فإذا لالحرتام. أهًال تكون أن يف ترغب أن معناه برشفك اهتمامك وجهه. يف الدم
من مرأى عىل ذلك كان سواءٌ بالخزي، تشعر فإنك شأنك، من يقلل ً خطأ ارتكبت أنك

ال. أو الناس
الرشف». «نظرية اسم عليه نطلق قد ما للقارئ عرضت قد سأكون الكتاب، وبنهاية
عىل التعرف خالل من تكون النظرية هذه إىل للوصول املثىل الطريقة أن أعتقد أنني إال
الرشف بها يلعب التي الطريقة نرقب عندما وذلك الرشف، تمثل التي العنارصالرضورية
النظرية عنارص كافة األخري الفصل مستهل يف سأجمع واملجتمعات. األفراد حياة يف دوًرا
مستفيض. بيان لتقديم األمثل املكان أعتقد ما عىل هذا وسيكون مًعا. اكتشفناها التي
حججي يفهم أن القارئ يستطيع فلن تؤيدها؛ حجج دون النظريات من جدوى ال وألنه
وراء السبب فيها يدرك التي املرحلة إىل يصل عندما إال صحتها مدى عىل يحكم أن أو

الفرضيات. هذه مثل تقديم
ويعتقدون «الرشف»، عن الكالم مجرد من ينفرون املعارصين من العديد أن أعلم
اإلدراك حق األمر هذا املرء (يدرك املهاترات. هذه بدون شك وال حاًال أفضل سنكون أننا
بأنني واإلجابة األيام؟» هذه تفعل «ماذا سؤال: مواجهة يف سنوات عدة يقيض عندما
يقني عىل فإنني ضده، أم الرشف مع أكنت سواءٌ ولكن، الرشف».) موضوعه كتابًا «أؤلف
التي الفخر مشاعر أو ديكارت بها شعر التي الخزي مشاعر تماًما يدرك القارئ أن من
مثل بقائها عىل تحافظ مواثيق تخلق مجتمعاتنا أن واقع ألمر إنه دونيكان. فال عنها عربَّ
يف يكمن الذي — للرشف النفسانية العوامل لُب إن واملشاعر؛ السلوك من األنماط هذه
طبيعي، إنسان كل داخل موجود إنه حيث منك يتجزأ ال جزءٌ — وتلقيه االحرتام منح
حاجتنا يف التفكري إىل دعتني التي األسباب من سبب هذا وتقدمه. ره تنوُّ درجة كانت مهما
االجتماعي النفس علم يف أساسية ميول عىل قائم فهو حساب؛ كل للرشف نحسب أن إىل
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نعلن أن من بدًال معها ونتعامل طبيعتنا نفهم أن األفضل من أنه يف شك وال اإلنساني.
ربما اإلطالق. عىل لنا طبيعة ال أنه ندَّعي أن — األسوأ — أو عليه، نحن عما رضانا عدم
بعد. منا يفرغ لم الرشف أن املؤكد من ولكن الرشف، مع التعامل من فرغنا أننا نعتقد
برينستون، أبياه أنطوني كوامي
جرييس نيو
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األول الفصل

املبارزة اندثار

حتمية. املساواة …
كتاب من عرشة الرابعة القاعدة
الرشف» ومغزى للمبارزة األيرلندية «املمارسة

مربكة مواجهة

دوق وصل .١٨٢٩ مارس ٢١ يوم صباح من الثامنة عىل تشارف الساعة عقارب
جنوب طرق مفرتق عند حصانه صهوة عىل — بريطانيا وزراء رئيس — ويلينجتون
يف زميله به لحق ما ورسعان باتريس. جرس من تقريبًا ميل نصف مسافة عىل التيمز، نهر
طبيب قصري، زمني فاصل بعد أعقبه — الحرب وزير — هاردينج هنري السري الوزارة،

مركبته. يف الدوق
مفتوحة كبرية ساحة صوب الطبيب تحرك التحية، الثالثة الرجال تبادل وبينما
معطفه، تحت يخفيهما مسدسني حامًال صغرية، بمزرعة مارٍّا فيلدز، باتريس تسمى
املكان أنه فيلدز باتريس عن واملعروف الشجريات. من سياج وراء األنظار عن ليواريهما
الوافدين تسلسل يرقب شخص أي عىل ليصعب كان وما للمبارزة، السادة يقصده الذي
أنف يعلوه الذي بوجهه تقريبًا، لندني ألي معروفة شخصية فالدوق يدور. ما يفهم أن
نابليون جيوش عىل األوىل انتصاراته منذ الصيت ذائع فهو العايل. وجبينه كبري روماني
معرفة يف رغبًة متفرج أي سيقتل كان الفضول أن بد وال عاًما. عرشين قبل إسبانيا يف

التايل. الوافد من
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هو وطبيبه املبارزة شاهد ومعه النبالء السادة أحد وصول فمجرد حال، أي وعىل
يطرح أن بد ال الذي والسؤال اآلخر. هو به الخاص املبارزة وشاهد غريٍم بوصول إيذان
املثل به يُرضب بالرشف، له مشهود القوام، ممشوق دوق مثل شخص ظهور مع نفسه

رشفه؟ عىل واعتدى تجرأ الذي من هو: ملبارزة، يستعد والوطن، امللك خدمة يف
من املبارزة وشاهد وينتشيليس، إيرل بوصول جواب للسؤال يكون ما ورسعان
فينش-هاتون. ويليام جورج هو التعميدي وينتشيليس إيرل واسم فاملوث. إيرل طرفه،
دوره لعب الذي الوسيم اإلنجليزي األرستقراطي فينش-هاتون، دانيس هو حفيده (كان
بكثري، الدوق من شهرة أقل فينش-هاتون يعد أفريقيا».) «خارج فيلم يف ردفورد روبرت
لحركة عامني أو عام مدار عىل النشطة معارضته نتيجة القبيحة سمعته شاعت وقد
أعباء (وهي بريطانيا يف الكاثوليكيني كاهل عن القانونية األعباء من بعٍض رفع إىل تهدف
ملهم، خطيب وهو الديني). اإلصالح حركة منذ آخر أو نحو عىل موجودة كانت ما دائًما
وكان وتقاليدهم. آبائه دين حماية إىل الحاجة عن وخارجه الربملان داخل تحدث طاملا
املرء يجمع أن يمكن ال أنه بحماس يعتقدون ظلوا الذين اإلنجليز من الفئة لتلك قائًدا
القامة، طويل وينتشيليس إيرل كان واحد. قلب يف روما يف للبابا ووالءٍ لربيطانيا والءٍ بني
بعرشين الدوق يصغر أي عمره؛ من الثالثينات أواخر يف وكان البنية، قوي الشعر، أسود
سابًقا ضابًطا كان ففاملوث مهيبًا، كان فاملوث إيرل مع موكبه أن بد وال األقل. عىل عاًما

مثله. بالجيش،
املبارزة؛ شاهدي بني النقاش احتدم حني يف تحفظ يف بعيًدا ويلينجتون دوق وقف
سياج وراء أخفاهما قد كان اللذين املسدسني الطبيب حىش ثم وهاردينج. فاملوث
فقد قد كان هاردينج أن إال الدقة، توخينا إذا هاردينج، مهمة هذه كانت الشجريات.
من واحًدا بالفعل حىش قد فكان فاملوث اللورد أما النابليونية، الحروب يف اليرسى يده
ثم الدوق، فيها سيقف التي البقعة هاردينج اختار معه. أحرضهما اللذين املسدسني
اعرتض موقعه. يأخذ بأن وينتشيليس للورد توجيًها وأعطى خطوة، عرشة اثنتي خطى
أصبته، إذا الخندق. من قريبًا يقف تجعله ال «اللعنة! قائًال: األول املوقع عىل ويلينجتون

فيه!»1 سيسقط
فاملوث وأعطى مسدسه، الدوق هاردينج أعطى موقعه، منهما كل أخذ عندما وأخريًا،
أخرى، شكلية إجراءات عدة بعد ثم للوراء، خطوات هاردينج وأخذ مسدسه، وينتشيليس
وتردد مسدسه، الدوق رفع النار!» أطلقا مستعدان؟ أنتما هل السادة، «أيها بحزم: قال
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وينتشيليس يصب لم النار. أطلق ثم لالستعداد، بادرة أي اإليرل إبداء لعدم تعود للحظة
الهواء. يف النار وأطلق رأسه فوق تصميم بكل مسدسه اإليرل رفع وعندها بأذى.

املبارزة: شاهدي بني دار ملا روايته يف الحًقا ويلينجتون طبيب قال وقد

مبارشة وينتشيليس واللورد فاملوث اللورد اندفع حني يف مكانه، يف الدوق ظل
لورد «إن قائًال: الكالم له فاملوث اللورد ووجه هاردينج، هنري السري نحو
ظروفمختلفة يف نفسه يجد الدوق، من النار طلقات ى تلقَّ أن بعد وينتشيليس،
الدوق يعوض أن عىل قادًرا نفسه يجد اآلن وهو سابًقا، فيها كان التي تلك عن

يريدها.» التي بالطريقة

خالل من إال يكون ال التواصل بأن يقيض الذي السائد العرف يتبع فالومث كان
مرت ليجيب. الدوق، شاهد بصفته هنري، السري عىل الدور كان وعليه املبارزة، شاهدي

هاردينج: يقول أن قبل التوتر ها يحفُّ ثواٍن

اإليرل اقرتفه الذي بالخطأ كامًال واعرتاًفا صادًقا، اعتذاًرا الدوق «يتوقع
«اعتذار فاملوث: اللورد أجاب عندها إليه.» وجهه الذي االتهام نرش عندما
من اعرتاًفا تحمل ورقة جيبه من أخرج ثم الكلمة.» معنى بكل كامل بني

2… بخطئه وينتشيليس اللورد

من نسخة عىل األطراف كافة وافقت الطبيب، اقرتحه وتعديل محتدمة مناقشات وبعد
عليه. الطفيفة التعديالت بعض إدخال بعد فاملوث أعده قد كان الذي االعتذار

فاملوث، إيرل قام وعندها فاملوث، وإيرل وينتشيليس إيرل أمام وانحنى الدوق تقدم
بداية منذ يرى كان أنه كيف برشح األحداث، هذه يف مضٍض عىل شارك أنه يبدو الذي
أنه هو رأيه إن رصاحة بكل هاردينج قال عندها الصواب. جانبه قد وينتشيليس أن األمر
وعندما رأيه؛ هذا كان دام ما لوينتشيليس مبارزة شاهد يكون أن يقبل أن لفاملوث كان ما
«عزيزي قائًال: املرة هذه الدوق تدخل أخرى، مرة نظره وجهة يرشح أن فاملوث حاول
وقال: تحية يف بإصبعيه قبعته طرف ملس ثم بها!» يل شأن ال أمور هذه فاملوث، اللورد
ثم فاملوث.» اللورد عزيزي يا صباًحا عمت وينتشيليس. اللورد عزيزي يا صباًحا «عمت

حصانه. امتطى
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نستطيع فإننا حديث، من تاله وما النار إلطالق املشني التبادل هذا يف بحثنا ما إذا
التاسع القرن من األول النصف يف بريطانيا يف الرشف ثقافة عىل طرأ الذي التغري نفهم أن
مالمح يحدد كان املمارسات من نوع اختفاء أي — بريطانيا يف املبارزة موت إن عرش.
عليها أسلط أن أود أخالقية ثورة أول يمثل — تقريبًا قرون ثالثة مدار عىل النبالء حياة
أن فيلدز باتريس أرض عىل دارت التي ووينتشيليس ويلينجتون قصة شأن ومن الضوء.

تماًما. عليها القضاء يف ساهمت التي الضغوط بعض مشاهدة فرصة لنا تتيح

دستورية تحديات

يحاول كان الذي القانون ملرشوع الرصيحة وينتشيليس معارضة إىل املبارزة أسباب تعود
يقيض كان الذي الكاثوليكية، اإلغاثة قانون اللوردات؛ مجلس يف تمريره ويلينجتون
وخمسني مائة من أكثر منذ مرة ألول الربيطاني الربملان بعضوية للكاثوليكيني بالسماح
أوكونل، دانيال فاز واحدة، بسنة األحداث هذه قبل أي ١٨٢٨؛ عام يونيو ففي عاًما.
أحوال تحسني إىل تسعى كانت التي الكاثوليكية، الرابطة ومؤسس الوطني األيرلندي
بشعبية وسياساته أوكونل يتمتع كان الربيطاني. الربملان بعضوية أيرلندا، يف الكاثوليكيني
يتيح أن لندن يف وجوده شأن من وكان — االنتخابات أوضحت كما — أيرلندا يف كاسحة
مجلس دخول من ُحِرم ولكنه الترشيعي. املجلس يف آرائهم عن للتعبري مساحة لأليرلنديني
العذراء بمريم «التشفع بأن يقسم ألن استعداده يبِد لم ما … كاثوليكيٍّا لكونه العموم
كنيسة يف عليه متعارف هو كما القداس، ذبيحة وأن وتقديسهم، القديسني من غريها أو
ألي يمكن ال الحال، وبطبيعة «… والوثنية الخرافات رضوب من رضب كلها هي روما،
السبب هو هذا أن كذلك الواضح ومن القسم، هذا مثل يقسم أن ذاته يحرتم كاثوليكي
العديدة اإلقصاء صور الربملان عن بعيًدا أوكونل إقصاء ويعكس الطلب. هذا مثل وراء
أرضوطنه. عىل امرأة، أو كان رجًال كاثوليكي، أيرلندي أي منها يعاني كان التي األخرى
األوساط بعض يف تطرق الحديث إن حتى القضية هذه حول األيرلنديني عواطف والتهبت

أهلية. حرب إشعال إىل
بيل روبرت السري ذلك يف بما — بريطانيا يف املحافظني حزب أعضاء معظم وكحال
عارض — العموم مجلس يف القانون مرشوع سري حركة توجيه عن مسئوًال كان الذي
رأيه يغري أن الرجلني من ألي يكن ولم مرة، ذات الكاثوليكيني تحرير فكرة ويلينجتون
شابٍّا، سياسيٍّا كان عندما وزرائها رئيس منصب وشغل أيرلندا يف ُولد فالدوق بسهولة.
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لقد االضطراب. يسودها التي الجزيرة هذه يف املوقف دقة يقدِّر من أفضل كان وبالتايل
الثانية القراءة حول خطابه يف قال كما — ألنه الكاثوليكيني؛ تحرير فكرة من موقفه غريَّ
واصفني الكثريون عليه أثنى الذي الخطاب وهو اللوردات، مجلس يف القانون ملرشوع
حرب شفا «عىل أيرلندا أن يبدو — الربملانية مسريته يف خطاباته أفضل من بواحد إياه
ال «وهنا قائًال: املوقر، املجلس ذلك من تهليل وسط الحكومة، رئيس ب عقَّ وقد أهلية».
واحًدا شهًرا ترابه أعشق الذي وطني أجنِّب أن وسعي يف كان إذا أنه سوى أقوله ما أجد

األمر.»3 هذا ألجل نفسها بحياتي لضحيت ثمن، بأي أهليٍة حرٍب من
ألن مستعدٍّا كان لوينتشيليس، العارش اإليرل فينش-هاتون، ويليام جورج أن إال
ملرشوع النهائي التمرير موعد اقرتاب مع خاصة — يعلن كان ما ودائًما األسوأ، يفرتض
رشس هجوم ويف الربوتستانتي. الدستور عىل هجوًما يدبر ويلينجتون دوق أن — القانون
«موقًفا يأخذوا أن عىل الربوتستانتيني!» «اإلخوة وينتشيليس حث ،١٨٢٩ عام فرباير يف
الشيوخ «مجلس ألن …»؛ الربوتستانتية والديانة الربوتستانتي الدستور عن دفاًعا جريئًا
الخيانة رضيح عند يقدموا ألن االستعداد أتم عىل منحلني أعضاءً جنباته بني يضم املوقر
أن وطنه بني مطالبًا أجدادنا»، أجله من ومات كافح الذي الدستور هو قربانًا والتمرد
واملطيع» األمني «الخادم ب تواضع بكل نفسه وصف وقد والربملان. امللك إىل التماًسا يرفعوا
اإليرل كان إنه حيث — ونوتينجهام» «وينتشيليس توقيعه أن إال الربوتستانتيني، إلخوته
من الدرجة نفس عىل يكن لم ربما املنشور، به ذيَّل الذي — كذلك لنوتينجهام الخامس

التواضع.
التمرير موعد ُقبيل أي مارس؛ ١٦ يف ستاندارد» «ذا صحيفة يف نُرش خطاب ويف
ويلينجتون دوق عىل هجوًما وينتشيليس شن تقريبًا، بأسبوع القانون ملرشوع النهائي
املايل الدعم قدم عندما مرائيًا كان الحكومة رئيس أن زعم فقد تحديًدا. أكثر فيه كان
بعد األمر ملوازنة منه محاولة يف أنجليكانية مؤسسة بوصفها لندن كوليدج كينجز إلقامة
هذا يف الدوق مساهمة وينتشيليس وصف وقد العلماني. الطابع ذات لندن جامعة إنشاء
قناع وراء «التخفي له يتيح «ستار» بأنها — بروتستانتيٍّا يبدو قد الذي — املرشوع
يف يحيكها التي مكائده يف «االستمرار بغرض الربوتستانتية» الديانة لصالح التحمس

الدولة».4 وزارات من وزارة كل داخل الباباوية وفرض حرياتنا، النتهاك الخفاء
فقد اإلنجليزية. الكنيسة تجاه قوية مشاعر تحركه كانت وينتشيليس أن شك ال
كبار تضم التي الهيئة وهي الخاصة، مجلس يف الكاتب — جرفيل تشارلز وصفه
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بأنه — ١٨٥٩ عام إىل ١٨٢١ عام من الفرتة يف كافة، للملك السياسيني املستشارين
رفع أن بيد والدولة».5 بالكنيسة اإليمان راسخ نصريٌ ولكنه له، شخصية أهمية ال «نظري
موقعة يف والظافر أوروبا» و«مخلِّص نابليون ضد الحروب بطل وجه يف االتهام أصابع
كما — شك وال كلها الدستور، وبخيانة الحقيقية عقيدته بشأن بالرياء ورميه ووترلو،
عىل تدل أمور — االتهام ذلك بينهم تردد الذين لندن نوادي يف السادة لسان عىل جاء

الشديد. التمادي
عىل أرص الذي ويلينجتون ثائرة أثارت قد املنشورة وينتشيليس اتهامات أن ويبدو
أرسل وعليه، للرسائل. متعجل تبادل بعد األخري رفضه الذي األمر … له اإليرل اعتذار
أن املمكن من «هل فيها: يتساءل تفيضباالزدراء لوينتشيليس مارسرسالة ٢٠ يف الدوق
مشينة دوافع إليه ينسب أن له تراءى أنه ملجرد شخصكان أي يهينه أن امللك وزير يقبل
ولو أشك «ال بإجابته: أعقبه الفور، وعىل فرًدا؟» باعتباره ترصفاته عىل بناءً إجرامية أو
أرص وهنا اللورد!» سيادة يا نفسك إال تلومنَّ وال أخذه. عيلَّ يتحتم الذي القرار يف للحظة
أن رجل ألي يحق وال يطلبه أن رجل لكل يحق الذي «الرشف وينتشيليس يمنحه أن عىل
يف املبارزة بشاهدي مصحوبني واإليرل الدوق تقابل التايل، اليوم صباح ويف يرفضه».6

فيلدز. باتريس
الرابع جورج امللك منح عندما الواقعة هذه عىل قليلة أسابيع مرت قد كانت
صاحب امللك أن وقتها أشيع بنفاذه. وأمر الكاثوليكية، اإلغاثة قانون عىل امللكي تصديقه
تهديد أجربه فقد القانون. مرشوع عىل يوقع وهو بكى قد للكاثوليكية املناهضة امليول

اإلذعان. عىل باالستقالة ويلينجتون

يفكر؟ كان فيَم

النقاط فلنتأمل ولكن لإليرل. ويلينجتون تحدي عن أسفرت التي املالبسات هذه كانت
هذه قبل قط يبارز لم األمر واقع يف إنه بل للمبارزة. ًسا متحمِّ الدوق يكن لم التالية.
وعىل زمانه، يف الجيش ضباط من العديد من العكس عىل بعدها أبًدا يبارز ولم الواقعة،
أثناء يف ميدانيٍّا قائًدا كان عندما — أنه ويبدو املتميزة. العسكرية املهنية حياته من الرغم
أن شأنه من الجيش صفوف بني تماًما املبارزة قمع أن يرى كان — النابليونية الحروب
عرشة أربع مرور بعد أي ١٨٤٣؛ عام يف أنه إال الربيطاني. العسكري الرشف من ينال
أُدخلت الجيش، يف ا عامٍّ قائًدا يزال ال كان عندما السمعة سيئة املبارزة واقعة عىل سنة
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مبارزة يف يشارك من كل عىل مشددة تقيضبفرضعقوبات الحرب» «قواعد عىل تعديالت
مثل املرموقة الشخصيات من العديد تأييد حشد بعد وذلك املسلحة، القوات فروع كافة يف
رابطة يف بارًزا عضًوا أيًضا الدوق صار وقد العزيز. فيكتوريا امللكة زوج ألربت، األمري

حياته. من الحق وقت يف املبارزة مناهضة
يف بالكستون، ويليام السري كتب فقد قانونًا. مجرَّمة املبارزة كانت ذلك عىل عالوة
إن يقول إنجلرتا»، قوانني حول «مالحظات كتابه يف عرش، الثامن القرن من الستينيات
عىل لها» وفرضعقوبة القتل جريمة نسب «قد إنجلرتا يف العام األنجلوساكسوني القانون
فإن وكذلك، إخوانهم».7 وحياة بحياتهم «استهرتوا الذين املبارزة، وشاهدي املتبارزين

املبارزة. يعارضان املسيحية األخالقية والتعاليم الكنيس القانون من كالٍّ
سيعني كان الدوق فقتل املبارزة. عىل املرتتبة «السياسية» اآلثار نغفل أال ويجب
غري حادث يف دستورية أزمة خضم يف امللك يخرسه وأن للوزراء، رئيًسا الدولة تفقد أن
كانت أمور عدة توجد نفسها. األزمة تلك يف عليها املتنازع القضايا حول يدور قانوني
الدوق َقتل فلو بالفعل. االضطراب يسوده مناخ يف االستقرار زعزعة من املزيد يف ستساهم
اللورد مصري ذلك كان (وقد اللوردات. مجلس أمام القتل بتهمة سيحاكم كان وينتشيليس،
بينهما؛ مبارزة يف بجرح تاكت كابتن إصابة بتهمة ١٨٤١ عام يف ُحوكم الذي كارديجان
الوزارة، من االستقالة عىل الدوق سيُجرب كان تقدير، أقل عىل كليهما.)8 ساحة بُرِّئت وقد
أُجرب حيث وكاسلرايه، كانينج وهما األنجلو-أيرلنديني، الساسة من اثنني مصري كان كما
بعد الحربية وزير منصب من والثاني الخارجية وزير منصب من االستقالة عىل األول
حدث أو وينتشيليس الدوق قتل وسواء الزمان. من بعقدين ذلك قبل مبارزة خوضهما

الكاثوليكية. اإلغاثة قانون سيجيز كان اللوردات مجلس أن يف شك فال العكس،
الفرنسية فالثورة عليه. يحسدون ال موقف يف اللوردات لكان محاكمة، ُعقدت ولو
رفع يف ساهمت أمور كلها ١٧٩٣ عام يف امللكة السادسعرشوزوجته لويس امللك وإعدام
املنظمة وهي السيايس، الجاكوبي النادي أما أوروبا. يف مرفرفة الجمهورية النزعة راية
يف واملساواة الحرية حول جديدة أفكاًرا نرش فقد الفرنسية، الثورة يف الرائدة الراديكالية
التاسع القرن مطلع ويف كذلك. إنجلرتا يف لها أنصاًرا وجدت ما رسعان فرنسا أنحاء جميع
خوًفا الجاكوبية؛ النزعة تهديد ملواجهة تدابري بانتظام الربيطانية الحكومة اتخذت عرش،
واالمتيازات لألرستقراطية وأيًضا بل فحسب، للملكية ليس العداء من موجة تنامي من

كافة. املوروثة
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البطالة، معدالت ارتفاع من فرتة ووترلو موقعة يف لنابليون ويلينجتون هزيمة تلت
رخيصة. الحبوب أسعار عىل الحفاظ هدفها كان التي الحبوب» «قوانني بفعل تفاقمت
يزرعون كانوا الذين للمزارعني االقتصادية املصالح عىل الحفاظ يف القوانني هذه ساهمت
لفقراء بالنسبة الغذاء أسعار رفعت ولكنها املتحدة، اململكة يف املحاصيل من وغريه القمح
إىل حاًال منهم أردى هم من بمعاناة الحاكمة الطبقات شعور انعدام أدى وقد إنجلرتا.
أكثر ع تجمَّ ،١٨١٩ عام ويف الزخم. من مزيًدا الراديكايل الطابع ذات املطالبات منح
بإصالح للمطالبة مانشسرت يف فيلد بيرتز سانت ساحة يف وامرأة رجل ألف ٥٠ من
من تعرضأعضاء التفرق، برضورة املأمور لقرار االنصياع الجمع رفض وعندما برملاني.
أسفرت وقد الشوارع، يف ُعزَّل ونساء لرجال ويلينجتون، يمثلهم كان الذين العسكريني
أن قبل بالسيوف ُطعنوا نصفهم نساء، وثالث رجال بضعة مقتل عن املواجهات هذه
بالخفية ليست إشارة وهي بيرتلو»، «موقعة املذبحة هذه عىل أُطلق وقد أرواحهم. تزهق

ويلنجتون. انتصارات أعظم شهدها التي املذبحة إىل
نقاش، محل الكاثوليكية اإلغاثة قانون فيه كان الذي الوقت ويف ،١٨٢٩ عام وبحلول
اإلصالحات من املزيد النفوسصوب يحرضون واملواطنني الربملان أعضاء من العديد كان
الطبقة عليه تسيطر بعيد، حد إىل تمثييل غري برملان من مقاومة يالقون وكانوا الحقيقية،
السلطات فيها تتساهل التي املناسبة باللحظة هذه تكن فلم املنتخبة. غري األرستقراطية
فيه تتعامل الذي الوقت يف للسالم األرستقراطيني من واحد خرق مع ولو التعامل يف
وهو له، العذر التماس الدوق زمالء رفض حالة ويف األدنى. الطبقات مع عنف بكل
حكم إصدار إن حيث امللك، كاهل البغيضعىل العبء سيقع كان الحدوث، فرضمستبعد

األصل. من وارد غري كان ويلينجتون عىل باإلعدام
وللتعاليم املدني، وللقانون ويلينجتون، مليول مخالفة املبارزة كانت باختصار،
كان ماذا سؤال: ذهنك إىل يتبادر وربما يبدو. ما عىل السياسية وللحصافة املسيحية،
الثامنة الساعة باتريس يف إنجلرتا، كنيسة رئيس أيًضا هو الذي امللك، وزراء رئيس يفعل
اإلجابة كانت ترى؟ يا ذهنه يف يدور كان الذي وما املنعش؟ الربيعي اليوم ذاك صباح من
باث فارس ويلسيل، آرثر أن املبارزة؛ عىل املتفرجني الفضوليني زمرة لك سيمنحها التي
وإيرل وويلينجتون تاالفريا أوف ويلينجتون وفيكونت ويلينجتون أوف دورو وبارون
ألقابه مجموعة (الستيفاء ويلينجتون ودوق ودورو ويلينجتون وماركيز ويلينجتون

نبيل. سيد أي مثل ذلك يف مثله رشفه عن يدافع كان كاملة)
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االحرتام نماذج

من كان االجتماعية، وطبقته ويلينجتون مجتمع تحكم كانت التي املبادئ ملجموعة طبًقا
انتهكه امتياز وهو سيد، ألي الواجب باالحرتام يَُعامل أن — نبيًال سيًدا باعتباره — حقه
بسيطة: فكرة الرشف جوهر يف تكمن إذن، العلنية. باتهاماته صارخ نحو وينتشيليسعىل

باالحرتام. جدير أنه معناه بالرشف املرء تمتع
بني مؤخًرا داروال ستيفن الفيلسوف ميز لقد بالرشف؟ نقصده الذي ما ولكن
اسم عليها أطلق التي األوىل، الطريقة ما. شخص الحرتام األساس يف مختلفتني طريقتني
وفًقا ما شخص لصالح إيجابي حكم بإصدار املرء يقوم أن تعني التقييمي»، «االحرتام
بطريقة يترصف أنه يعني معني ملعيار وفًقا جيد نحو عىل املرء ف وترصُّ معني. ملعيار
مرييل أو التنس، يف أساسمهاراته عىل نادال رافايل نحرتم نحن اآلخرين. أغلب من أفضل
وال «تقدير».) بكلمة االحرتام من النوع لهذا (وسأشري التمثييل. أدائها أساس عىل سرتيب
كان طاملا جنديٍّا، فبصفته االحرتام. من النوع بهذا مباٍل غري ويلينجتون يكون أن يُحتمل
طابع له املعايري هذه عىل بناءً رشف من ناله وما العسكري. األداء معايري ألعىل مراعيًا
نالها ألقابه من العظمى والغالبية أدائه. يف سواه من أفضل كان ألنه ناله فقد تنافيس:

اإلنجازات. لهذه تقديًرا
(نظريٍّا) يتضمن الذي اإلقراري»، «االحرتام وهو االحرتام، من آخر نوع ثمة أنه بيد
أصحاب نحرتم فعندما يمثلونه. ما لواقع املناسب االعتبار تمنحهم بطريقة الناس معاملة
فنحن — الشارع يف القيادة أثناء الرشطة ضابط أو املحكمة، يف القايض مثل — النفوذ
ما. يشء فعل عىل إجبارنا لهم ل تخوِّ التي بالصفة يتمتعون ألنهم بحذر؛ معهم نتعامل
الحس مرهف شخًصا نحرتم قد ولكننا النفوذ. هذا بحقيقة «إقرار» هو لهم فاحرتامنا
مساعدتها طريق عن ما إعاقة من تعاني امرأة نحرتم أو برفق، إليه التحدث طريق عن
وضعهم يتطلب ال املنطلق هذا من الناس احرتام إن أخرى، بعبارة العون. يد طلبت ما إذا

خاصة. عالية مرتبة يف
مع تعاملنا عند معها ونتجاوب بها نعرتف التي الحقائق من العديد لوجود ونظًرا
أن يمكن وكذلك املشاعر، باختالف ن يتلوَّ أن شأنه من اإلقراري» «االحرتام فإن اآلخرين،
كاليجيوال: الروماني اإلمرباطور قال فعندما سلبية. أو كانت إيجابية اتجاهات يصاحب
بحصوله منحرف طابع ذات بهجة عن يعربِّ كان فقد يخافون.» داموا ما يكرهون «دعهم

الرشف. يصحب الذي اإليجابي االحرتام يكن لم ولكنه االحرتام. أنواع من نوع عىل
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يعني للرشف بالنسبة أهمية يمثل الذي اإلقراري االحرتام أن إىل ذلك من ونخلص
االحرتام من النوع فهذا شخصما. يمثله» ما لواقع املناسب االعتبار «منح مجرد من أكثر
االتجاه، هذا أن وأعتقد إيجابيٍّا. اتجاًها — هذا زمننا يف نتصوره كما وخاصة — يتطلَّب
فمن ولذلك، رفيًعا. تقديًرا ما لشخص تقديرنا عند نظهره الذي النوع من الواقع، يف
يتضمن الذي االحرتام أقصد فإنني اإلقراري»، «االحرتام عن أتحدث عندما وصاعًدا، اآلن
«التقدير» يف الرشط هذا توافر من الرغم وعىل الواقع. عىل بناءً الشخصاملقدَّر شأن ارتفاع
إلصدار املتباينة األسس بني التمييز أجل من — سنرى كما — ا مهمٍّ يظل فإنه كذلك،

االحرتام. من املختلفة األنواع بهذه املرتبط الحكم
اإليجابي»، اإلقراري «االحرتام أو «التقدير» سواءٌ االحرتام، من النوعني هذين يوازي
نسميه ما وهناك درجات؛ له الذي الطابع، تنافيس الرشف فهناك الرشف. من نوعان
(وهذا املساواة. قدم عىل يقفون من بني العالقات يحكم ما وهو النظراء»، بني «الرشف
من النوعني هذين بني الفصل بإمكانية الجزم يمكنني فال املفاهيمي؛ التمييز من نوع
النظراء»؛ بني «الرشف نوع يف درجات من وما الفعيل.) التطبيق عند الدقة بهذه االحرتام

ال. وإما تناله أن فإما
شكسبري، مرسحية يف هال األمري أو — إنجلرتا ملك — الخامس هنري امللك ُولِد لقد
الذي التنافيس بالرشف بالفخر يشعر كان ولكنه امللكي، لنسبه للرشف أهًال نفسه ليجد
فيها هزم التي أجينكورت، معركة يف العسكرية بطوالته نتيجة الخصوص وجه عىل ناله
املشهد يف قال كما بي.» يليق لقب خري وهذا جندي، («أنا الفرنيس امللك جحافَل جيُشه
لم عرش الخامس القرن من املحارب امللك فهذا املرسحية). من الثالث الفصل من الثالث
عن ينله لم الذي امللكي، لرشفه فأضاف كذلك، لجيشه قائًدا كان بل فحسب، حاكًما يكن

جدارة. عن استحقه عسكريٍّا رشًفا استحقاق،
آرثر امللك فرسان حكايات فهناك العسكرية: بقصصاملثل زاخًرا الفروسية أدب يعد
وحتى العليا الطبقة من إنجليزي فتى أي تعليم أساسيات من هي التي املستديرة ومائدته
النصوص أوائل من واحدة وهي آرثر»، «موت مرسحية إىل مثًال فلننظر العرشين. القرن
من الخمسينيات أوائل يف مالوري توماس السري كتبها الحكايات. هذه تقص التي األدبية
ضيًفا عليه حل الذي لندن، برج يف سجينًا كان عندما األرجح عىل عرش الخامس القرن
قصة املرسحية وتحكي عهده. وويل الخامس هنري امللك ابن السادس، هنري امللك كذلك
كورنوول، لبلدي وحبٍّا مارك، امللك لعمي «حبٍّا حارب إنه يقول الذي تريسرتام السري
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واحدة يف شكسبري، مرسحية يف فيقول الخامس، هنري امللك أما رشًفا».9 لرشيف وألضيف
أجينكورت: معركة قبيل اإلطالق، عىل خطبه أشهر من

خطيئة، الرشف يف الطمع كان إذا أما …
إثًما. األرواح أشد روحي فإن

الثالث) املشهد الرابع، (الفصل

ودوق هال واألمري تريسرتام السري ناله الذي النوع من التنافيس، الرشف أن إال
لقد املبارزة. تدعمه الذي الرشف نموذج يكن لم العسكرية، بطوالتهم أثر عىل ويلينجتون
إظهار تحديه ففي مبارزة. يف تحداه عندما نبيل سيد أنه وينتشيليسعىل ويلينجتون عامل
التقييم مجتمعه) ملعايري (طبًقا منحته بطريقة وينتشيليس عامل فقد له، إقراري الحرتام
الجيل من أنه من الرغم وعىل النبالء. من سيًدا اإليرل باعتبار ملكانته املناسب اإليجابي
العسكريني القادة أكرب باعتباره التقديري االحرتام من كبريًا قدًرا يستحق ويلينجتون أن
سوى وينتشيليس من يطلب لم فإنه عرصه، يف الدولة) رجال أعظم من (وواحًدا نجاًحا
سيدين بني احرتاًما هذا كان لقد نبيًال. سيًدا لكونه يستحقه الذي اإلقراري االحرتام

متكافئني.
إذا املناسبة، املكانة أصحاب يناله أن إما الرشف من نوع هو النظراء بني الرشف إن
القرن يف إظهاره الواجب االحرتام كان ولقد البتة. ينالونه ال وإما مبادئه، عىل حافظوا ما
عىل هم من يتبادله الذي النوع من إنجلرتا يف عرش التاسع القرن وأوائل عرش الثامن
االحرتام هو نبيل لسيد الواجب فاالحرتام التقدير. ال اإلقرار من أساس عىل املساواة، قدم
باملكانة تتمتع دمت وما سواء. حد عىل النبالء السادة من لغريه إظهاره الواجب نفسه
الذي االحرتام نبيل، سيد ألي إظهاره يجب الذي لالحرتام أهل فأنت املناسبة، االجتماعية
مثل يُضاَهى ال عسكريٍّا نجاًحا ناجًحا لكونك يزيد ال احرتام وهو النبالء، بالسادة يليق

الدنيا. املرتبة األرايضمن أرباب أحد مجرد لكونك أو ويلينجتون، دوق
الخزي وأن — لالحرتام استحقاق الرشف أن من الرغم عىل أنه نستوعب أن املهم من
يكون أن يشء كل قبل يعنيه باالحرتام يتمتع شخص أي فإن — الحق هذا بفقدان يأتي
لن فحسب، االحرتام ينال أن يريد من إن االحرتام. هذا ينال أن قبل االحرتام، لهذا «أهًال»
اآلخرون «يظن» أن هو سيعنيه ما كل ال؛ أو املعايري ملستوى بالفعل يرقى بكونه يهتم
فحتى رشفه. عىل الحفاظ ال سمعته، عىل الحفاظ همه سيكون املعايري. ملستوى يرقى أنه
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الرشطان هذان به: نفسك «تلزم» وأن الرشف ميثاق «تفهم» أن بد ال للرشف، أهًال تصبح
«مفهوم لفكرة األنثروبولوجيا، عالم ستيوارت، هندرسون فرانك تعريف يف أساسيان
بما ال يشء، كل فوق ذاته بالرشف يُعنَى بحقٍّ بالرشف يتمتع الذي فالشخص الرشف».10
ميثاق بمعايري التزامك يف تقرص عندما بالخزي تشعر فأنت الرشف. التزامه من به يُثاب
بتقصريك الناس عرف سواء — ديكارت أتذكر — أيًضا الخزي بهذا تشعر وإنك الرشف؛

ال. أم هذا
بني الرابط لهذا (ونتيجة للرشف. مناٍف لسلوك املناسب الشعور هو الخزي إن
أو بالوقاحة نعته هي للرشف أهًال ليس عمن التعبري طرق إحدى فإن والخزي، الرشف
أوًال، احرتامك عن يكفوا أن هو للمبادئ خرقك عىل اآلخرين من رد أبلغ إن الحياء.) قلة
مخزية فعلة ارتكبوا ملن صدورنا يف نكنه ما إن بالفعل. احرتام بعدم يعاملوك أن ثم
حد إىل مهجورة كلمة أستخدم ألن الكتاب هذا يف الحًقا الفرصة وستأتي االزدراء؛ هو
ومعاملته ما شخص إىل النظر تعني التي ،contemn كلمة وهي اإلنجليزية اللغة يف ما
باحرتام. ومعاملته ما شخص إىل النظر يعني الذي ،honor فعل مثل تماًما باحتقار،

مسألة فهي برشف)، ف تترصَّ (أو بالرشف تتمتع عندما به تشعر أن ينبغي ما أما
الفعل رد هي الفخر مشاعر أن تعتقد فربما وعليه الخزي، يقابل فالفخر تعقيًدا. أكثر
خارج بيشء تقوم عندما أكثر مناسبًا يبدو الفخر أن إال للرشف. املوافق لسلوكك املناسب
واجبًا كان ما هو به قام ما أن بالرشف يتمتع الذي الشخص يشعر ما فغالبًا املألوف؛ عن
بمعايريك؛ اللتزامك بالفخر تشعر لن فإنك بحق، بالرشف تتمتع كنت فإذا أكثر. ال عليه
أمًرا االلتزام يصبح عندما يتحقق فالرشف لك. بالنسبة طبيعيٍّا سيصبح االلتزام هذا ألن

منه. مفروًغا
من جزءًا يكون قد التواضع أن الفخر عليها ينطوي التي الصعوبات بني من إذن،
والرشف الفخر بني الصلة د لتعقُّ آخر سببًا سأناقش الثاني، الفصل يف الرشف. ميثاق
تقليد وتحديًدا، بالخزي؛ الرشف عالقة تعقد من أكثر — األقل عىل املسيحي العالم يف —
اآلخرين استهجان عند عليه يطلق كما الغرور (أو الفخر ملشاعر األخالقي بالعداء يقيض
يده الخامس هنري وضع وقد الرواقيني.11 عرص إىل ترجع خصومة وهي وتحقريهم)،
يف نرص من حققه ما مبلغ حول تقارير ى تلقَّ بعدما قال، عندما بوضوح املشكلة عىل
هللا؛ غري أحًدا باملدح يخص يفخر/أو من جزاء املوت أن الجيش يف «أعلنوا أجينكورت:

الثامن). املشهد الرابع، (الفصل وحده.» له فالحمد
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األشانتي، قبائل أو السحيق، املايض يف اإلغريق مثل — أخرى مجتمعات ثمة ولكن
مصاحبني كانا طاملا والتفاخر الفخر أن تعتقد — هذا يومنا يف حتى ترعرعُت، حيث
كالبيضة؛ املرء «رشف أن مغزاها أبي بلغة شهرية مقولة توجد الحال.12 بطبيعة للرشف
لرشفك حملك حسن من جزءًا كان وربما وتنكرس». تسقط فإنها حملها، تحسن لم إذا
ما أخيل يرتكب لم «اإللياذة»، ففي املعرفة. حق قدرك تعرف بأنك دوًما للناس تذكريك

قائًال: الواقع األمر أقر عندما رشفه من ينال
اآللهة.13 من وأمي عظيم، ألب ابن أنا وقوي؟ بهي أنا وكم أنا، رجل أي ترى أال

فأنت النبالء. بالسادة يليق ال سلوًكا يعترب ويلينجتون عالم يف التباهي هذا مثل أن إال
تكون ال له، فبالنسبة الذات. بامتداح تتغنى التي باألقوال ال باألفعال قدرك عن تعرب

الذات. احرتام بمجرد ولكن بالتفاخر، لرشفه السليمة العاطفية االستجابة
اجتماعية ثمار جني ملجرد ال لذاته، بالرشف يُعنى بالرشف يتمتع من إن سابًقا قلت
مرأى عىل تكون أن يعضدها (والفخر) الخزي مثل مشاعر أن شك وال رشيًفا. العتباره
أن إال سواهم. من أكثر احرتامهم يهمنا ممن كانوا إذا سيما وال اآلخرين، من ومسمع
فمن وثماره. الصيت حسن ملجرد ال ذاته، للرشف طلبًا املعايري مع التوافق يتطلب الرشف

بصلة. للرشف يُمتُّ ال مختًرصا طريًقا سلك قد فإنه لذاته، الصيت حسن هدفه كان
الالتينية Honestus (فكلمة للرشف. بالنسبة األمانة أهمية أسباب من سبب وهذا
أسباب أهم أحد بالكذب االتهامات كانت فقد «رشيًفا».) تعني وقد «األمانة» تَعني قد
وكذلك أسايس، أمٌر الصيت حسن من املرء عىل تعود التي الثمار إن املبارزة. إىل الدعوة
عقوبة أن سبب هو هذا كان وربما استحقاق. غري عن حسنة سمعة عىل الحصول مغريات
ما غالبًا — املجتمع من نبذ من عليه يرتتب وما االزدراء ذلك يف بما — االحرتام فقدان

قاسية. تكون
يف األمانة، بعدم ويلينجتون اتَّهم وينتشيليس أن هنا املطروحة الفكرة يدعم ومما
مساهمات تقديم طريق عن للكاثوليكيني دعمه عن بعيًدا االنتباه لتشتيت منه محاولة
أمًرا لكان محلها، يف وينتشيليس اتهامات كانت ولو بروتستانتية. قضية لدعم مادية
هذا من مزاعم عن اإلعالن حال ساحته املرء يربئ أن رضورة عىل ينص فامليثاق مخزيًا.
عن يكون هذا تحقيق طرق وأوىل الصحة. عن تماًما عارية أنها يثبت أن بد ال النوع:
امليثاق فإن بالرفض، االعتذار ُقوِبل ما وإذا عليه. والحصول العلني االعتذار طلب طريق
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ضمن — يؤكد فإنه يشء، عىل دل إن وهذا بمبارزة، االتهام ِه موجِّ بتحدي يطالبك نفسه
بمثل متهم أنك الناس يظن أال سبيل يف بحياتك تضحي ألن استعدادك عىل — أخرى أمور

املخزية. التهمة هذه
االحرتام اآلخرون يُظهر بأن االهتمام من ما حد إىل متناغم غري مزيج عن تعرب املبارزة
ما: نوع من إهانة املبارزة بداية إن االحرتام. لهذا أهًال املرء يكون بأن واالهتمام للمرء،
ما شخص إظهار ملجرد تهتم فلماذا لالحرتام، أهًال كنت إذا ولكن االحرتام. لعدم إظهار
هذا االحرتام عدم إظهار دام ما األمر هذا ملثل تهتم أال املنطقي من أليس لك؟ االحرتام عدم
ويلينجتون، عالم يف أنه هي واإلجابة وينتشيليس؟ مع الحال كان كما يربره، ما له ليس
تكون حتى اإلهانات هذه مثل عىل ترد أن رضورة عىل يؤكد النبيل السيد ميثاق كان
عن للذود دوًما االستعداد أهبة عىل يكون أن بالرشف يتمتع رجل كل فعىل لالحرتام. أهًال
لقد يستحقه. الذي االحرتام عىل حصوله ليضمن نفسها بحياته يضحي وأن بل رشفه؛

رشفهما. عن يدافعان باملبارزة، أنهما، ووينتشيليس ويلينجتون من كل اعتقد

الرشف عوالم

حيث من رابط ثمَّ وألنه يحرتمك. ما شخص وجود يقتيض باالحرتام تحظى أن بالطبع
تحظى أن يهمك الذي من نتساءل: أن املمكن فمن االحرتام، ونيل الرشف بني املفهوم
احرتام وإنما عامة، بصفة جميًعا الناس احرتام عىل الحصول يهمك ال عادة باحرتامه؟
تسلِّم الناس من مجموعة وهي الرشف»، «عالم أسميها أن يمكن محددة، اجتماعية فئة
مثل مثله املثال، سبيل عىل شكسبري مرسحية يف الخامس هنري فامللك نفسها. باملبادئ
أمر له فطاعتهم الفالحني، لرأي كثريًا يكرتث ال دورها، يلعب التي التاريخية شخصيته
من باحرتام ومعاملته له واحرتامهم عاليًا. تقديًرا يقدرونه أنهم ريب وال منه، مفروغ
القادمني الغرباء احرتام ينل لم إذا يهتم لن فهو أخرى، ناحية ومن له. بالنسبة املسلمات
فهم عن الغرباء هؤالء يعجز أن الجائز من ألنه وذلك مثًال، «ساراسني» مثل بعيد بلد من

بها. هو يحيا التي املبادئ
ملبادئ وفًقا االحرتام يستحق بأنه تقر أنك يعني بالرشف يتمتع ما شخًصا إن فقولك
يف بالرشف يتمتع ما شخًصا إن تقول أن مضلل أمر ولكنه به. الخاصة الرشف عالم
إن تقول أن الظروف هذه مثل يف األفضل من املبادئ. تلك فيه تتقبل ال الذي الوقت
وأنت، أنا جمعتنا، إذا أنه بيد ذاك. أو هذا الرشف» «عالم يف الرشف نال فالنة أو فالنًا
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عالم ففي الطريقة. بهذه املسألة لنسبية اإلشارة إىل نلجأ فلن للرشف، واحدة مبادئ
يتمتع شخص «إنه لقولك: العميل األثر نفس له نحرتمه.» «نحن قولك: مشرتك، رشف

بالرشف.»
من ثالثة أن سنلحظ ومعايريه، ويلينجتون دوق رشف عالم إىل نظرنا ما وإذا
اللورد وهم مبارزات، يف شاركوا قد الوزراء رئاسة يف ويلينجتون سبقوا رجال عرشة
تشارلز من كالٍّ للقائمة نضيف أن ويمكن وكانينج، الصغري، بيت وويليام شيلبرين،
الوزراء رئيس — بييل وهناك الوزراء. لرئاسة مرشًحا كان وكالهما باث، وإيرل فوكس
الوقائع هذه أكثر كانت التحديات.14 لقبول استعداده عن أعلن الذي — الدوق خلف الذي
عندما كاسلرايه، فيكونت ملواجهة ١٨٠٩ عام يف املبارزة ساحة كانينج قصد عندما شهرة
من استقالتهما إىل أدت الواقعة تلك أن من الرغم وعىل ذاتها. الحكومة يف عضوين كانا
عقًدا بدأ فكاسلرايه املسارات: اختالف مع السياسية حياته تابع كليهما فإن الحكومة،
كانت التي بريطانيا مع التحالفات بتوجيه ،١٨٠٩ عام يف خارجي كمبعوث العمل من
للوزراء رئيًسا بعدها ليصبح املنصب يف فخلفه كانينج، أما نابليون؛ هزيمة وراء سببًا

.١٨٢٧ عام أشهر لبضعة
يبدو ووينتشيليس. ويلينجتون واقعة يف املشاركني من أي عىل عقوبات تفرضأي لم
املتوافرة باألدلة الثابت فإن وبالتايل العظمة، بلوغ وفاملوث لوينتشيليس مقدًرا يكن لم أنه
رئاسة منصب يف استمر ويلينجتون أن إال قانونية؛ ملالحقة منهما أي تعرض عدم لدينا
فيخلف ١٨٥٢ عام يف إنجلرتا إىل ليعود للهند، حاكًما هاردينج صار وكذلك الوزراء،
بسنوات ذلك بعد القرم، حرب أثناء يف شغله الذي املنصب وهو الجيش، قيادة يف الدوق

قليلة.
الجديدة، األمريكية الجمهورية يف الساسة صفوة استحسان املبارزة واقعة نالت لقد
يف تقريبًا، قرن بربع األحداث هذه فقبل الربيطانية. للثقافة امتداًدا ثقافتها تعد التي
ألكسندر هما األوىل، األمريكية الجمهورية ساسة أشهر من اثنان تقابل ،١٨٠٤ يوليو
فيها وُقتل نيوجرييس، يف ويهاوكن مرتفعات يف مميتة مبارزة يف بري، وآرون هاميلتون
— كانت التي (١٧٨٨) الفيدرالية» «األوراق مؤلفي من واحًدا هاميلتون كان هاميلتون.
سابًقا وزيًرا وكان ومفاهيم؛ معاٍن من األمريكي الدستور يف يِرد ملا مرجًعا — زالت وما
ريعان يف وهو هاميلتون وفاة وكانت األمريكي. للرئيس نائبًا فكان بري أما أيًضا. للخزانة
الزمان. هذا فضائح أكرب من فضيحة عمره، من الخمسني يبلغ أن قبل مات حيث شبابه،

37



الرشف ميثاق

فعلية، محاكمة يحاكم لم أنه إال ونيويورك، نيوجرييس من كل يف القتل تهمة لبري هت ُوجِّ
أعلنوا ممن العديدين أنف رغم للرئيس، نائبًا منصبه يف واليته نهاية حتى استمر بل

فعل. ما عىل اعرتاضهم
مثلها جريمة، نيوجرييس اعتربته ما أثر عىل قانونية تبعات ألي بري تعرض عدم إن
سبق الذي القرن يف يحدث فلم إنجلرتا. يف أحًدا ليدهش يكن لم بريطانيا، مثل ذلك يف
القضاء الحق أن فيلد باتريس أرض عىل ووينتشيليس ويلينجتون بني املواجهة أحداث
مبارزة.15 يف خصم قتل تهمة له وجه أو الرشف مواثيق يحرتم كان بريطانيٍّا نبيًال سيًدا
يختفي أن الطرفني، أحد مقتل عن املبارزة أسفرت إذا لألمور، الطبيعي التطور كان
تُرفع لم وإذا ضده. قضائية دعوى رفع مرتقبًا أخرى دولة يف بعيًدا الثاني الطرف أثر
تعرض إذا أما الطبيعية. حياته ويمارس هدوء يف وطنه إىل يعود كان قضائية، دعوى
أيدي بني الحقائق يضع كان فإنه املقبول، إطار يف كلها ترصفاته وكانت قانونية، ملالحقة
ويربِّئه معه، يتعاطف القايض كان األرجح وعىل أقرانه، من مجموعة تضم محلَّفني هيئة
أمر وهو بإعدامه، حكم وإصدار إدانته حالة ويف القايض. يتعاطف لم لو حتى املحلفون
تحصل أن األحوال أغلب يف شأنها من كان املحكمة داخل عالقاته فإن الحدوث، مستبعد

قتل. جريمة عىل العقاب من تفلت ألن طريقة ا حقٍّ كانت فاملبارزة عفو. عىل له
كان فقد باإلعدام. حكًما تصدر أن من تأنف كانت السلطات أن السبب يكن لم
حكم املائة من يقرب ما عرش الثامن القرن أعوام من الواحد العام يشهد أن الطبيعي
مكان وهي وحدها، تايربن شهدت ذاته، القرن منتصف ويف وويلز؛ إنجلرتا يف باإلعدام
يكن ولم واحد. عام يف باإلعدام حكًما ثالثني من أكثر لندن، يف العلنية اإلعدام أحكام لتنفيذ
مجرد اللوردات، مجلس أعضاء من عضًوا كان إن حتى نبيل، سيد عىل باإلعدام الحكم
وهو تايربن، يف اللوردات مجلس أعضاء من عضو أُعدم ،١٧٦٠ عام ففي قانوني؛ احتمال
الرسمي القانوني املعيار أن هو املتبارزين إدانة عدم وراء السبب وإنما فرييرس. إيرل

الربيطانيني. صفوة بني االجتماعي اإلجماع مع تماًما يتعارض كان
ويرجع مطَّردة، زيادة يف املبارزات كانت صباه يف ويلينجتون كان أن منذ أنه شك وال
فقد الحروب. من مطولة فرتة شهد عرش التاسع القرن مطلع أن إىل منه جزء يف هذا
بني ما الفرتة يف والفرنسيني اإلنجليز بني الحروب يف بريطاني مليون نصف نحو شارك
من الضباط عاد وقد ووترلو.16 ومعركة ١٧٩٣ عام يف عرش السادس لويس امللك إعدام

العسكري. الرشف بثقافة بني مرشَّ أوروبا
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القواعد تغيري

أعراًفا تعكس فإنها يشء عىل دلت إن ويلينجتون مبارزة بها جرت التي الطريقة إن
وثائق يف وُدوِّنت األعراف هذه وُجمعت إيطاليا، يف عرش السادس القرن أوائل يف نشأت
سامر كولنميل يف عليه «توافق الذي املبارزة ميثاق أو األيرلندية املبارزة وثيقة مثل
ومايو وجالواي تيرباري مقاطعات مفويض النبالء السادة من عدد ١٧٧٧ عام يف أسيز
ُعرف الذي — أيرلندا» أنحاء كافة يف العام باعتماده توصية مع وروزكومن، وسليجو
تحديه يف ويلينجتون يحتاج يكن ولم والعرشين».17 الست «الوصايا باسم أيًضا وقتها
منذ املحنك والعسكري املبارزة عىل شاهده هاردينج، هنري السري عنه نقله الذي —
أن سوى — قوميٍّا بطًال منه جعلت التي وإسبانيا الربتغال يف العسكرية الحمالت أيام
الدكتور لنقل عربة هاردينج ر وفَّ فقد يُفهم. حتى نبيًال سيًدا بصفته للرتضية طلبه يذكر
أجله. من استدعاه من شخصية عنه أخفى ولكنه ويلينجتون، طبيب هيوم، روبرت جون
يف به سيزج كان وإخباره قانوني، غري أمًرا كانت املبارزة ألن سائًدا؛ عرًفا هذا (وكان
ومن سيئًا.) منًحى األمور أخذت ما إذا الجريمة يف رشيًكا باعتباره القانونية املالحقة
يجد أن بعد، فيما ويلنجتون دوقة أخرب كما أدهشه، الصالح، الطبيب وصل عندما ثم،
ضاحًكا: لهيوم ويلينجتون قال وقد عليه. النار يُطَلق وأن النار يطِلق ألن يستعد مطبوبه
يا «بالفعل الطبيب: ورد وجودك.» طلب الذي الشخص أكون أن تتوقع لم أنك «أحسب

هنا.»18 وجوده أتوقع كنت شخص آخر تأكيد بكل أنت اللورد، سيدي
السادة، «أيها هاردينج: صاح أن بعد جرى ملا السليم التأويل حول خالف ويدور
القصة، يف رأينا كما أوًال، النار ويلينجتون أطلق فقد النار!» أطلقا مستعدان؟ أنتما هل
إذا ما تخمني الصعب من ولكن، عمد. عن الهواء يف النار أطلق الروايات، لبعض ووفًقا
يف املستخدمة املسدسات أن املعروف من إنه حيث اإليرل، إلصابة نيته أخلص قد كان
املعروف من فإنه حال، أي وعىل كبرية، لدرجة بها الوثوق املمكن من يكن لم املبارزات

عظيًما. عسكريٍّا قائًدا كان أنه رغم التصويب، يجيد يكن لم الدوق أن أيًضا
الوقت ذاك يف اإلنجليزي املجتمع سيدات بني املتبادلة املراسالت أن للدهشة واملثري
كتبت فقد الصيد. رحالت أثناء يف الدوق حوادث حول وحكايات بقصص زاخرة كانت
،١٨٢٣ عام يناير ١٦ يف جرييس، وكونتيسة اإليرل، مقر ميدلتون، من باملرستون الليدي
بتسع جرانفيل لورد وجه أمطر لقد ويرستاد. يف الدوق حليف الحظ يكن «لم تقول:
(وربما 19«… للغاية مؤملة كانت الطلقات ولكن عينيه، يصب لم الحظ ولحسن طلقات،
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أو فرانسيس، كتبت كما جرانفيل!) اللورد هو الحظ عنه تخىل الذي أن القارئ يشعر
ولم الطرائد. مراقب حذاء وواقي كلبًا الدوق أصاب بعدما جرى ما تقص شييل، الليدي
عدم من كانت عجوز سيدة بإصابة الحوادث من الفصل هذا أنهى بل بذلك، يكتف
«لقد رصخت: وقد مفتوحة. نافذة من بالقرب املالبس تغسل أن قررت عندما الحكمة
مدعاة حياتك لحظات أكثر إذن «هي شييل: الليدي فأجابتها الليدي!» سيدتي يا أُصبت
العظيم!»20 ويلينجتون دوق من بطلقة تصابي ألن القدر اصطفاك لقد والزهو! للفخر
وينتشيليس صوَّب فقد النار. الدوق أطلق بعدما حدث ما حول خالف ال ولكن
رئيس صوب موجهة تكن لم أنها يف لبس ال رصاصة وأطلق السماء نحو مسدسه
ال صاحبها أن إىل اإلشارة منها الهدف املبارزات يف معروفة ممارسة هذه وكانت الوزراء.

املبارزة. يُكمل أن يريد
املبارزة» «ميثاق من عرشة الثالثة فالقاعدة للخالف. مثاًرا كانت املمارسة هذه أن إال
الهواء يف األرضأو نحو النار إطالق املقبول غري «من أنه أقرت عندما تماًما واضحة كانت
«ينبغي ذلك: وراء السبب نفسها القاعدة أوضحت وقد الظروف». من ظرف أي تحت
كما له، هت ُوجِّ إهانة هناك تكون أن دون إليها يدعو أال املبارزة إىل الدعوة صاحب عىل
املشار اإلهانة عنه صدرت قد كانت إذا املبارزة، إىل الدعوة إليه ه املوجَّ الطرف عىل ينبغي
صبياني» «لهو أي فإن وعليه، املبارزة. ساحة إىل يأتي أن قبل باالعتذار يتقدم أن إليها،
املمارسة هذه تُعد ثم، ومن أخرى، أو ناحية من للرشف مناٍف أنه عىل إليه يُنظر أن بد ال
القاعدة. هذه حول وبشدة اعرتاضهم أبدوا أيرلندا يف النبالء السادة أن إال محظورة.»21
لهو املبارزة ساحة يف نبيل سيد وجود مجرد إن جليٍّا. كان املمارسة هذه وراء من فالهدف
بواحٍد يلتزم أنه عىل تأكيد وهذا رشفه، عن ذوًدا للموت الكامل استعداده عىل دليل خري
فإن الرشف، مظاهر من مظهًرا بالحياة املخاطرة كون من وبالرغم الرشف. معايري من
عىل الحظ حسن أو التصويب يف مهارة سوى الواقع يف يعكس ال الرشف عن دفاًعا القتل
ليدافع جهًدا يبذل ال نفسه الوقت ويف للخطر حياته يعرِّض الذي الرجل إن تقدير. أقل

وضوح. بكل شجاعته أثبت رجل لهو نفسه عن
سبقت التي الليلة يف فاملوث، اللورد املبارزة، يف لشاهده وينتشيليسخطابًا كتب وقد
ليشارك فاملوث اللورد يكن ولم الهواء. الرصاصيف يطلق ألن نيته عن فيه يعرب املبارزة
كان (كما يعتقد كان إنه حيث بالفعل، وينتشيليس نية هذه تكن لم لو املبارزة هذه يف
«بعد يقول: وينتشيليس كتب باالعتذار. للدوق مدينًا كان وينتشيليس أن الناس) أغلب
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أسفي.» عن التعبري بخالص وقتئٍذ أتقدم ألن مستعد أنني للدوق سأوضح األوىل، الطلقة
يف الخطاب ذاك ينرش أن ينبغي كان ما أنه ذاته الخطاب يف اعرتف أنه من الرغم وعىل
السري اقرتحها التي بالطريقة االعتذار استحالة عىل الوقت نفس أرصيف فإنه األول، املقام
تصبح التهامات يعرضني أن شأنه من «كان الطريقة بهذه االعتذار ألن هاردينج؛ هنري

اإلطالق.»22 عىل قيمة بال بعدها حياتي
أرسل إن فما األمر. تفرس خطابه يف لهاردينج اإلشارة إن «االتهامات»؟ هذه هي ما
سيكون أنه جليٍّا صار حتى وينتشيليس، إىل ويلينجتون عن بالنيابة خطابًا هاردينج
إىل يُنظر أن املمكن من كان ذلك، حدث أن وبمجرد الدوق. يستدعيه الذي املبارزة شاِهَد
قدم فاملوث اللورد أن إال املبارزة. لتفادي جانبه من محاولة باعتباره وينتشيليس اعتذار
باستطاعته كان «ما وينتشيليس أن يرى فهو املبارزة، بعد مختلًفا تفسريًا هيوم للطبيب
عنه يُعرف وبما بشخصه ويليق عنه صدرت التي اإلهانة بحجم يليق اعتذار أي تقديم
وقتها االعتذار أن وينتشيليس شعر ثم، ومن الدوق».23 طلقة أوًال ى يتلقَّ أن قبل رشف من
اإلصابة لخطر نفسه تعريض وأن مخطئًا، كونه من الرغم عىل للرشف منافيًا أمًرا كان
الرشف. مع باملتعارض ليس االعتذار يعقبه الهواء يف لرصاصته إطالقه ثم برصاصة،
مدين أنه يعتقد جعله ظلًما لويلينجتون وينتشيليس اتهام أن هو بساطة بكل إذن األمر

عليه. النار يطلق ألن بفرصة للدوق
أنه اعتقدوا معارصيه بعض فإن بالفعل، وينتشيليس خلد يف دار ما هذا كان وإذا
اللورد صديق وهو — هوبهاوس كام جون كتب فقد ينبغي. كما املوقف مع يتعامل لم
يف العدل من ليس أنه «أعتقد يقول: مذكراته يف — الربملان يف راديكايل وعضو بايرون
يوم ويف رصاص؛ لطلقتي نفسه يعرض أن قبل املبارزة املتَهم الشخص يلغي أن يشء
يف الشأن هذا حول الربملان رئيس مع أتحدث كنت عندما الواقعة، هذه تال الذي اإلثنني
كان بل الهواء، يف الرصاص إطالق حق يملك ال وينتشيليس اللورد أن األخري رأى مكتبه،
يعد لم الرصاص إطالق تبادل أن والواقع … الدوق من ثانية رصاصة تلقي عليه ينبغي
وينتشيليس حتى أنه املبارزة هذه يف لالهتمام واملثري الطرفني.»24 من أي عىل نفع بأي
دائرة يف هم من إن بل اليوم، ذاك يف جرى ملا متسقة واحدة قصة يملكا لم وفاملوث
يعد فلم فعله، عدم أو فعله ينبغي كان ملا واحدة نظر وجهة عىل يتفقوا لم معارفهم

يفرتض. كان كما يرسي املبارزة ميثاق
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تقليدية اعرتاضات

من فإنه املبارزة، حول الربيطاني املجتمع آراء يف التناقضالواضح االعتبار بعني أخذنا إذا
املتعارف املسيحية واألخالقيات القانون من كالٍّ دفعت التي االعتبارات نتدبر أن املجدي
يعرف ما هو الحديثة األووربية املبارزة مصادر أحد إن املمارسة. هذه معارضة إىل عليها
أرباب والسادة العسكرية، الحاكمة الطبقة ألعضاء يسمح الذي القانوني»، «القتال باسم
«بمنحهم يقوم أن رشيطة بالسالح، القانونية املنازعات بتسوية فوقهم، فما األرايض
ملك. أو بورجاندي دوق مثل األهمية، من به بأس ال بقدر يتمتع إقطاعي لورٌد ساحة»
ففي مبكر؛ وقت يف القانوني» «القتال مبدأ عىل اعرتاضهم الباباوات أعلن وقد
تشارلز اإلمرباطور إىل وجهه خطاب يف األول نيقوال البابا كتب التاسع، القرن منتصف
عاتقه عىل ترنت يف الروماني الكاثوليكي املجلس أخذ وكذلك املبدأ.25 هذا يدين األصلع
العرف ذلك «املبارزة، شجب األخرية جلسته يف اإلصالح، عرص نهاية يف ،١٥٦٣ عام يف
تدمري إىل يقود أن شأنه من للجسد الدموي فالقتل الشيطان، عمل من هو الذي البغيض
النرص سيمنح الرب أن املمارسة هذه إليه تستند الذي االفرتاض وكان 26«… الروح

العادلة. القضية صاحب للفارس
كان االعرتاضات هذه أوىل الكنيسة. عارضته الذي للقتال األول الشكل هو هذا كان
وحتى ٩ اآلية من ،٤ اإلصحاح لوقا، إنجيل ففي اإلنجيلية. األخالقيات من بمسألة يتعلق

َله: َوَقاَل املقدس، بيت يف الهيكل» «جناح عىل املسيَح إبليس وضع ،١٢ اآلية

أَْسَفُل؛ إَِىل ُهنَا ِمْن نَْفَسَك َفاْطَرْح ِهللا ابَْن ُكنَْت إِْن
… يَْحَفُظوَك ِلَكْي ِبَك َمالَِئَكتَُه يُوِيص أَنَُّه َمْكتُوٌب: َُّه ألَن

إِلَهَك». الرَّبَّ تَُجرِِّب الَ ِقيَل: َُّه «إِن َلُه: َوَقاَل يَُسوُع َفأََجاَب

إىل يشري الذي ،١٦ اآلية ،٦ اإلصحاح «التثنية»، سفر من مقطًعا املسيح اقتبس
بماء الرب لهم يأِت لم إذا بالحجارة موىس برجم الرب إرسائيل بنو هدد عندما الواقعة
القتال ففي ثم، ومن إكراهه. محاولة تعني السياق هذا يف الرب تجربة إن الصحراء. يف
منحهم ومن اللورد من كل فيها يشارك السابقة، الطريقة بنفس للرب تجربة القانوني

القتال. ساحة
كنت إذا الخامسة، (أو السادسة الوصية خرق كان االعرتاضات هذه أبرز أن إال
للقتل تخطيٌط الرشف أجل من للمبارزة الخروج ففي تقتل.» «ال لوثريٍّا): أو كاثوليكيٍّا
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بالسبب ليس املسيحية نظر يف وكالهما حفيظته، أثريت آخر أو حفيظتك أثار لرجل العمد
إنسان. روح لسلب الكايف

وتكمن الحديثة. املبارزة لتشمل القانوني القتال عىل االعرتاضات هذه وامتدت
«ص» لرشف الناس من «س» إهانة حول أساسها يف «تدور» مبارزة أي أن يف املشكلة
املبارزة هذه لنتيجة عالقة فال املوقف، يف اإللهي بالتدخل سلَّمنا لو ولكن الناس، من
الخصوص وجه عىل املشكلة هذه وتتضح األساس. يف املخطئ هو «ص» أو «س» بكون
— «تاتشستون» سخر فعندما بالكذب. االتهام هي املبارزة سبب اإلهانة تكون عندما
تشابك من — تقريبًا ١٦٠٠ عام يف شكسبري كتبها التي تحب» «كما مرسحية يف املهرج
«أحد وبني بينه نشب شجار تمثيل طريق عن سخريته عن أعرب املبارزة، يف املواقف
يتطور لم الشجار ولكن الرجل، لحية من بالسخرية املهرج بدأه امللكية»، الحاشية رجال
الرابع املشهد يف بالكذب املهرَج الرجُل اتهم عندما مراحل سبع بعد إال املبارزة مرحلة إىل
للرد االستعداد أما الحقيقة؛ من التثبت يف تفلح لم املبارزة أن بيد الخامس. الفصل من
أن سوى يشء أي يعني فال مبارزة يف املتهم تحدي طريق عن البني» «بالكذب اتهام عىل
أو حقيقة يقوله ما كان سواءٌ بالسيف كلمته يعضد ألن استعداد عىل للمبارزة الداعي

باطًال.
وبالتايل تقاتل، ألن الكايف التهور أو الكافية بالشجاعة تتمتع أنك املبارزة تثبت
ُقِتلت، أو خصمك َقتلت سواء ولكن جبانًا. كونك وهي محددة إهانة عنك تنفي أن يمكنها
للقتل التعرض وكذلك األخالقي، للقانون إهانة إنسان َقتْل إن األشجع. أنك هذا يثبت فلن
الذي والسؤال للعملية. ثانوية حصيلة املخاطرتان وكلتا العاقلة؛ الذاتية للمصلحة إهانة
هذا كل — الرشف عن الذود وهو — للمبارزة الظاهري الهدف يستحق هل نفسه: يطرح

الثمن؟
يمس «اتهام يف بيكون فرانسيس كتب فقد مشككون. هناك كان البداية، منذ
يقول لوينتشيليس، ويلينجتون تحدي من قرنني من أكثر قبل أي (١٦١٤)؛ املبارزات»
كما النهار»، «أبناء فهم األمل، يحدوهم واعًدا، شبابًا ترى أن تعيسة لنهاية «إنها متذمًرا:
هذه كل تراق أن ولكن العبثي؛ األسلوب بهذا رون ويُدمَّ بعيًدا يُطرحون … التعبري جرى

27«… بالرثاء األجدر األمر هو التفاهات هذه مثل سبيل يف والوديعة النبيلة الدماء
وغري رسي فعل إىل امللك بإذن إال يتم ال قانوني قتال من املبارزة تحوَّلت وعندما
«إهانة املبارزة صارت لقد أخرى: ظهرتمشكلة للنبالء، مكفول حق أنه زعم تحت قانوني
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والكاردينال بيكون فرانسيس مثل رجال املبارزة أعداء ألد من كان وعليه؛ امللكية». للذات
سلطة نطاق توسيع يف دوًرا لعب وكالهما الفرنيساملعارصلبيكون، الشاب وهو ريشاليو،
بالرشف املطالبة أصحاب — النبالء إخضاع ذلك تحقيق يف أساليبهما من وكان الدولة،

االتساع. يف اآلخذ الشامل امللكية نظام لنفوذ — مستقل نحو عىل
بكونه مشهوًرا — عرش الثالث لويس امللك وزراء رئيس وهو — الكاردينال كان
الجديدة امللكية املراسيم تجاهل عندما ،١٦٢٧ عام يف بوتفيل كونت إعدام وراء السبب
قد الكونت (وكان املبارزة. تحرم بالفعل موجودة بقوانني االلتزام رضورة تؤكد التي
الجديد اإلرصار هذا من دهشته كانت ثم ومن قبل، من مبارزة عرشين من أكثر يف شارك
الفروسية مُلثُل املتحمسني أشد من وهو — لويس وكان قديم.) قانون نص تطبيق عىل
للمبارزة، القانوني الحظر تطبيق محاوالت عىل يوافق أن قبل تردد قد — واملروءة
النبالء دماء إراقة بأن ريشاليو الكاردينال أقنعه بعدما وذلك طويل، زمن منذ واملوجود
عرص يف املبارزة أثناء حتفهم رجل آالف ثمانية من أكثر لقي قد (وكان الثمن. باهظ أمر
يف الربيطاني السفري منصب يشغل وكان تشريبري، لورد هريبرت، اللورد كتب وقد أبيه.)
«لتجد كنت ما الوقت» ذلك يف «الفرنسيني بني من إنه يقول مذكراته يف لويس، امللك بالط
هوساي، دي أميلوت كتب وكما مبارزة».28 يف آخر رجًال يقتل لم باالهتمام جديًرا رجًال
يف يلتقون أشخاص بني الطبيعي الحوار «كان يقول: الفرنيس، املذكرات وكاتب املؤرخ
من تعلم «هل السؤال: فكان العشاء، بعد أما باألمس؟» تبارز من تعلم «هل هو: الصباح

الصباح؟»»29 هذا تبارز
املبارزات، زيادة مع جنب إىل جنبًا تنمو كانت التي الحديثة، الدولة نظر وجهة ومن
فاملبارزة: تجرؤ». «تهمة — براعة بكل بيكون فرانسيس وصفها كما — تعد املبارزة فإن

من نوع أحدهما قانونان، ثمة وكأنه للقانون، إهانة — وضوح وبكل — تعد
كما السمعة، عىل الحفاظ قانون واآلخر الرسمي، الطابع ذات القوانني أنواع
ويستمينسرت، وكنيسة بولس القديس كنيسة تجد أال بمعنى عليه؛ يطلقون
السائد … القانون تطبيق من مفرٍّا العدل، ومحاكم الوعظ منرب تمثالن اللتني
القانون حوليات فيه تجد ال الذي الوقت يف املوقرة؛ املجالس تلك مثل يف
الفرنسية للنرشات صفحاتها بني متسع إيجاد من مفرٍّا الترشيع وكتب

30… واإليطالية
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الرسية «املشاجرات كانت الكلمات، هذه بيكون فيه يسطِّر كان الذي الوقت يف
جيمس امللك بالط يف مفجعة بدرجة شائًعا أمًرا صارت قد الرجال»31 عظماء بني فيما
أو املنازل يف فردي» نحو عىل «القتال يجرم ال مرسوم إصدار إىل األخري دفع مما األول؛
بدور القيام أو نقلها، أو للمتبارز التحديات إصدار ليشمل يمتد بل فحسب، خارجها
يقارب ملا العام النائب منصب يشغل بيكون كان للمبارزة. ساحة توفري أو املبارزة، شاهد
قضية يف مرافعته من جزءًا ضم الذي املبارزات» يمس «اتهام كتابه أصدر عندما السنة

تشامرب. ستار محكمة نظرتها
تهمتان: ثمة كانت امللك، نظر وجهة لتوضيح بيكون اختارها التي القضية هذه يف
وإرساله مبارزة يف تحدٍّ خطاب لكتابته نبيل، سيد وهو بريست، ويليام إىل موجهة «تهمة
رايت، ريتشارد إىل فموجهة األخرى التهمة أما السالح؛ طول أساسها عىل يَُحدِّد عصا مع
وإرسالهما إليها املشار والعصا املذكورة الرسالة لحمله الفارس، رتبة دون نبيل سيد وهو
من األدنى الحد الطرفان هذان استوىف وقد للمبارزة.» التحدي يف املخاطب الطرف إىل
«كنت قائًال: القضاة أمام بيكون اعرتف وقد نبيالن. سيدان أنهما وهي املبارزة، رشوط
القايضسخطك.»32 أيها عليهم لتصب شأنًا أرفع سادة تضم كانت القضية أن لو أتمنى
ذلك، إىل وباإلضافة القضية. هذه سوى أمامه وقتها يكن ولم ملحة املسألة كانت ولكن
األقل جعل طريق عن شأنًا لألعظم اللوم يوجه أن الحكومة يف األحيان بعض يف ضري «ال
القرن أوائل يف بالفعل صارت قد املبارزة كانت األسد». أمام الكلب يُرضب كما عربة، شأنًا
عىل يرص من هو — لها املعارض — بيكون وكان املساواة، لتحقيق نظاًما عرش السابع

االجتماعية. املكانة أساس عىل السادة بني التمييز

التنوير حوار

األرجح عىل املبارزة أن اليوم لنا بالنسبة باملبارزة للسماح وضوًحا الحجج أكثر تعد
علمي حد عىل االقرتاح بهذا تقدَّم من أول إن فيه. املشاركني عن إراديٍّا يصدر حرٌّ ٌف ترصُّ
مبارزة قبل هازليت كتب فقد الشهري. اإلنجليزي والناقد املقاالت كاتب هازليت، ويليام هو
املبارزة تكون أن برضورة يقيض الذي رأيه عن يعرب تقريبًا عامني أو بعاٍم ويلينجتون
الحديث. التعبري استخدام جاز إذا مختارين»،33 راشدين «عاقلني تضم ألنها مرشوعة
إىل أدى مما عرش؛ التاسع القرن مطلع يف التطرف يف غاية الفكرة هذه تعد كانت ولكن
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إال يطول ال أذاه أن ملجرد السيئ السلوك ذلك ممارسة ضد الصادر الترشيع سحب تعذر
طوًعا. األمر عىل أقدم من

متماشيًا الوقت، ذلك يف الفكرية األطر تتداوله كانت املبارزة، عن دفاع أفضل ويعد
النفعي واإلصالحي الفيلسوف — بنثام جريمي كتب فقد للعقاب. النفعية النظرية مع
فربما ا.»34 رشٍّ ذاته حد يف يعد صوره بكل العقاب «إن يقول: ،١٨٢٣ عام يف — الكبري
الرش عىل جديد لرش إضافة إال هو ما ما، بشخص العقاب إنزال وكأن يبدو األوىل للوهلة
يضم الذي العالم إن — نقاشه سياق يف بنثام أضاف وكما — ولكن بالفعل. ارتكبه الذي
الرشور أشكال كافة من خاٍل عالم لهو الئق نحو عىل ومدارة معلومة عقابية مؤسسات
الرش أن االعتبار بعني أخذنا وإذا املؤسسات. تلك بدون تجنُّبها يمكننا ال التي األخرى
العقاب منطقيٍّا نؤيد أن فيجوز يردعها، التى األخرى الرشور تفوقه العقاب يمثله الذي

السبب. هذا إىل استناًدا
باحرتام، البعض بعضهم أفراده يعامل الذي املجتمع إن املبارزة. إىل اآلن ولننظر
إطارها يف يراعون صيغة إىل سادته توصل والذي باألكاذيب، السمعة فيه تَُلطخ ال الذي
السادة يمنح املبارزة نظام إن األخالق. تلك فيه تُراعى ال مجتمع من أفضل لهو أخالقهم،
عن تختلف املبارزة ولكن به. يُستهان ال الحميدة األخالق ملراعاة قويٍّا حافًزا النبالء
من ممارسة ألنه ردع أداة بصفته العقاب عن تدافع قد األهمية. يف غاية نقطة يف العقاب
املبارزة تؤدي كي النقيض، وعىل العام، للصالح العامة املؤسسات تطبقها التي املمارسات
تخدم بأنها يؤمنوا أن املتبارزين عىل يتعنيَّ مهمتها، بالخصوصية تتسم ممارسة هي التي
رشفهم عىل الحفاظ برضورة آخرين أناس إقناع إن حيث غريهم، دون تخصهم ما غاية
ألن مستعدين الناس غالبية تجد الذي باألمر ليس للخطر حياتهم تعريض طريق عن
أجعل أن ملجرد مميت عراك يف معك أدخل أن عىل يجربني الذي فما العادة. يف يتقبَّلوه
يمنح أن شأنه من الذي الوحيد اليشء هو بالرشف اإلحساس إن مهذبني؟ آخرين أناًسا
وراء الواضح السبب يكمن التقليد هذا قلب ففي للمبارزة. الخاصة األسباب تلك مثل املرء
أقرانك. احرتام تنال أن يف حقك ستفقد تفعل، لم إذا ألنه وقبوله؛ التحدي هذا مثل إطالق
عالم خارج من نظرة إلقاء بمثابة الفظ للسلوك رادع أنها أساس عىل املبارزة تربير ولكن

الرشف.
الذين الرجال بني عرش الثامن القرن يف وبكثرة ترتدد كانت الحجج هذه مثل أن إال
فقد مًعا. الوصفني كال هي أو منطقية، غري أو أخالقية، غري املمارسة هذه أن عىل اتفقوا
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جامعة ورئيس االسكتلندي الالهوت وعالم املؤرخ — روبرتسون ويليام الدكتور كتب
«ال املمارسة هذه إن الخامس»: تشارلز اإلمرباطور حكم «تاريخ كتابه يف يقول إدنربه،

ولكن: العقل»، مبادئ من مبدأ أي يربرها

اللطف عن ما حد إىل املسئول هو العبثي العرف هذا بأن االعرتاف من بد ال
ذلك وعن الحديثة، اللياقة آداب يف نلمسهما اللذين العاديني غري والتهذيب
يجعل والذي آلخر، ما شخص يظهره والذي باالحرتام يفيض الذي االهتمام
بني فيما عليه هي مما ولياقة راحة الحارضأكثر الوقت يف االجتماعية املخالطة

عراقة.35 األمم أكثر

ليسمن عمل املبارزة يقيضبأن الذي عرصالتنوير، يف الشائع الفكر هذا أن الواضح ومن
اللياقة آداب تحسني يف دور له نفسه الوقت يف ولكنه يشء، يف العقالنية من وال املسيحية
اسكتلندا. يف التنوير لحركة الرائد الفيلسوف هيوم، ديفيد حفيظة أثار قد تقدير، أقل عىل
نقاًشا وتطورهما» والعلوم الفنون نشأة «حول مقاله إىل هيوم أضاف ،١٧٤٢ عام ففي
عىل بالنفع يعود التقليد هذا بأن االدعاء دحض منه الهدف كان املبارزة، حول يدور

األخالق». «تهذيب
أكثر بني فيما عادة يدور الذي الحديث يف تجد «ال قال: فقد رده؛ يف الذًعا هيوم كان
املبارزات.» حول يدور حوار أي يف تجده الذي الوقاحة من الكم هذا كل سذاجة الريفيني
ويف األخالق، ورجل الرشف رجل بني تمييزه يف الرشف، ميثاق لقيام معارًضا كان وقد
نعتهم ملن بالسماح األخالقيات، منظومة عن تختلف للرشف معيارية ملنظومة تحديده

نبذهم.36 عليه ينبغي مجتمع يف بمكانتهم باالحتفاظ و«املبذرين» «بالفاسقني»
لحركة الروحي األب بأنه املعروف هاتشسون، فرانسيس ندَّد ذاته، العام ويف
إىل تُرجم الذي األخالقية» للفلسفة قصرية «مقدمة كتابه يف باملبارزة االسكتلندية، التنوير
والتشهري؛ الكذب مع البالغة قسوته يف يتناسب ال رد فاملبارزة .١٧٤٥ عام يف اإلنجليزية
املسئولة الحظ «ربة فإن حال أي وعىل حقرية». كلمات مجرد عىل بشع عقاب «فاملوت

الحظ».37 ربات سائر مثل مثلها األطوار وغريبة عمياء القتال هذا عن
بعني أخذنا ما إذا الحظ رهن الوقت أغلب يف كانت املبارزات هذه نتائج أن والحق
يمكن ال أنه عنها معروًفا كان التي عرش، الثامن القرن يف املبارزة مسدسات االعتبار
االثنتي بني ترتاوح كانت ما عادة مسافة من النار إطالق تبادل وكذلك عليها، االعتماد
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«دليل الشهري كتابه يف هاميلتون جوزيف استشهد وقد ياردة. عرشة والخمس عرشة
مرموق» «كاتب بتعليق ويلينجتون، مبارزة عقب مبارشة األسواق يف ظهر الذي املبارزة»،

التايل: التشبيه استخدم عندما الذع نحو عىل نظره وجهة أوضح

عيلَّ ينبغي كما للمحاكمة قدمته ثم زوجتي، قتل رجل القبضعىل ألقيت ما إذا
عىل واملجرم أنا أقرتع بأن القايض هذا قىض إذا الحال يكون فكيف أفعل، أن

يُشنق.38 أن ينبغي من

املبارزات إن (١٧٦٢) الترشيع» فلسفة حول «محارضات كتابه يف سميث آدم ويقول
هي تكون لرشفه إهانات من الكافية الحماية املرء يمنح ال القانون ألن قائمة زالت ما
القانون. منها يعاني التي القصور أوجه من تعد النقطة هذه فإن وعليه؛ املبارزة، سبب
والسخرية، للفضيحة املهان تعريضالشخص هدفها كان الصادرة اإلهانة أن «بما يقول:
للسخرية تعريضه هو اإلهانة عنه صدرت الذي للشخص املناسب العقاب يكون أن فالبد
الغرامة أو الحبس وبتوقيع للتعذيب)، خشبية آلة (وهي املشهرة باستخدام وذلك نفسها،
ليؤكد سميث يعود وهنا اإلهانة.»39 بواقعة املحيطة للظروف وفًقا قهري نحو عىل عليه،
أن من التأكد عن مسئولة الحكومة أن وهي أوضحها، قد هاتشسون كان نقطة عىل
ترضية عىل الحصول إىل السادة يسعى التي األرضار عن تعويض عىل ينص القانون
يؤكد هاتشسون فإن هذا، تحقيق عن املدنيون» «الحكام تقاعس وإذا مقابلها. مناسبة
سميث من كل ويتفق عاتقهم. عىل يقع املبارزة، عن الناتج الذنب»، من األكرب «النصيب أن
رأيي، ويف ذاته. حد يف سيئ أمر املبارزة بأن اإلقناع عىل العمل جدوى عدم عىل وهيوم

الفلسفة. حول تمهيدي درايس بكتاب يليق األمر هذا
بكتابه ملحق يف يركز لم عرش، الثامن القرن يف الفلسفي املحلل جودوين، ويليام
سؤال عن اإلجابة عىل املبارزة، فيه تناول الذي (١٧٩٣) السياسية» العدالة حول «بحث
عىل ركَّز بل املسلَّمات، من له بالنسبة فهذه عدمه، من عقالنيٍّا أمًرا املبارزة كون حول
«أي ويتساءل: قبولها. من أكرب شجاعة إىل يحتاج التحدي رفض أن كيف توضيح
ألننا العقل؛ حكم يستنكرها ممارسة يف املشاركة للشجاعة: اختباًرا أصدق املوقفني هذين
بصحته، نؤمن بما القيام أم الحكم؛ هذا تنفيذ عىل املرتتبة العواقب تحمل نستطيع ال
جودوين يكون وبذلك الفضيلة؟»40 ممارسة عىل واملرتتبة كانت أيٍّا األمور عواقب ومواجهة
ال الذي جونسون، الدكتور حتى الرشف. بمنطق املبارزة ضد حجة صاغ قد الواقع يف
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بوزويل، جيمس رأي بصحة اعرتف التنوير، لحركة املتحمسني أحد كان إنه القول يمكن
يمكن «ال بأنه والقائل املبارزة، حول هيربايدز يف بينهما دارت التي النقاشات من واحدة يف
الفلسفي»، «القاموس لكتابه حاشية يف فولتري، علَّق وعندما املبارزة.41 منطقية» تفسري
إجماع عن يعرب كان فقد كافة»، والقوانني والدين العقل «يحظره أمر املبارزة أن عىل

فكري.42
يف ما النبالء السادة بعيون نرى أن عن عجزنا إذا اإلجماع هذا فهم نيسء ولكننا
دماء «أراقت املبارزة إن إنجلرتا» «تاريخ كتابه يف هيوم قال فقد مغريات. من الرشف
الزمان»، من القرنني تجاوزت فرتة خالل الدماء أزكى من هي املسيحي الحكم تحت كثرية
ذاته الوقت يف هي املبارزة تحكم التي «العبثية» القواعد بأن يعرتف أن إال يملك ال ولكنه
وسلطة القانون رصامة عن النظر «برصف أنه وأضاف نبيلة)، (أي «سخية» مبادئ
عن تكون ما أبعد تجعلها البأس من درجة عىل هي للعرف السائدة القوة فإن العقل،
هاتشسون ينفي وال حقيقية. إهانة عىل رد هي املبارزة أن هيوم ويعتقد التسفيه».43
بالسبيل ليست املبارزة أن عىل يؤكد ولكنه املبارزة، أساسها عىل تقوم حيوية ركائز وجود

الركائز. هذه عن للدفاع العقالني
فعىل النبالء. السادة جمهور بني فيما كبريًا نجاًحا تحقق لم الحجج تلك أن والثابت
أيًضا بل فحسب، جونسون سرية كاتب ليس وهو — بوزويل جيمس َقِبل املثال، سبيل
من العديد يف للمواجهة بالتحدي — أوكسينليك لورد بصفته اسكتلندا نبالء من نبيل سيد
للعقالنية. تفتقر بأنها االعرتاف عىل جونسون أجرب قد كان أنه من الرغم عىل املبارزات،
اسكتلندا، يف املبارزات ضحايا آخر أحد أيًضا — بوزويل ألكسندر السري — ابنه كان

فايف. يف أوكرتتول يف مبارزة إثر ١٨٢٢ مارس يف حتفه لقي حيث
الواجب بني فيما الرصاع ماهية بوضوح يدرك أن يف نجح األب بوزويل أن إال
«حياة كتابه بها يذيِّل كان التي الرائعة الهوامش من واحد يف الرشف وقوانني املسيحي

جونسون»:

نبيل سيد أي أن هي الرشف حول السائدة املفاهيم أحد بأن نعرتف أن بد ال
هذا عىل الواضحة الرباهني وأحد ع، مروِّ بديل أمام نفسه يجد تحدٍّ إليه يوجه
يف عقيًدا كان الذي توماس، الكولونيل الراحل وصية يف ورد نص هو األمر
٣ يف وقعت مبارزة يف رصيًعا سقوطه سبقت التي الليلة يف كتبه الحرس،
يف أمل وكيل القدير، هللا يدي بني روحي أودع األول، املقام «يف :١٧٨٣ سبتمرب
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لها أجد ال التي لألعراف (طبًقا التي الفاسقة الخطوة هذه عن وعفوه رحمته
بها.»44 للقيام مضطًرا نفيس أجد الخبيث) العالم لهذا تربيًرا

التقليد. هذا كيان زعزعة يف األخالقية والحجج القوي املنطق مساعي بالفشل باءت وهكذا،
ويلينجتون واقعة عىل ترتبت التي العواقب يف الجواب يكمن انهيارها؟ عن املسئول ما

ووينتشيليس.

العواقب

اليشء بعض الغريب مفهومه بذلك ُمرضيًا الهواء، يف رصاصته وينتشيليس أطلق حاملا
الذي به، الخاص املبارزة شاهد خالل من خطابه ويلينجتون إىل سلَّم اللياقة، آداب عن
«هذا ويلينجتون: رد وكان ندمه. عميق عن فيه معربًا املبارزة، تبدأ أن قبل كتبه قد كان
لم ما النار إطالق تبادل استئناف عىل هاردينج صمم هنا باعتذار!» هذا فما يكفي. ال
باقرتاح هيوم الطبيب تدخل وعندها، وينتشيليس. اعتذار تربز بطريقة الخطاب يُعدَّل
من كل واستجاب للخطاب. بالفعل «اعتذار» كلمة وينتشيليس يضيف بأن للغاية مفيد
وقد املراجعة، بعد الوثيقة عىل شاهًدا الطبيب وكان الطلب. لهذا وفاملوث وينتشيليس
نفس يف «ستاندرد»، جريدة يف االعتذار ذلك نص بنرش وينتشيليس من وعًدا نت تضمَّ

املبارزة. هذه عليه ترتبت الذي لويلينجتون اتهامه فيها نرش قد كان التي الصفحة
عن العديد أعلن فقد بأكملها؛ لندن حديث مثار األحداث هذه صارت تأكيد، وبكل
املبارزة بأن تايمز» «ذا صحيفة ورصحت مبارزة، يف الوزراء رئيس مشاركة من صدمتهم
قاطع نحو عىل األحداث عىل هريالد» «مورنينج صحيفة علقت حني يف رضورية، تكن لم
العظماء وهم أنفسهم، واضعوه يخرقه دام ما القانون العامة يخرق أن عجب «ال قائلة:
تعجب ولكن الجميع.»45 من مرأى وعىل سافر تحدٍّ يف الصيت، وذائعو النفوذ أصحاب
هذه مثل مرشوعية عدم بسبب ال الرفيعة الدوق بمكانة رجل مشاركة من اآلخر البعض
نرش معروف غري كاريكاتري رسام إن حتى سخيًفا، يبدو جعلته ألنها ولكن املشاركة،
يف للكاثوليكية املناهضة عريضته فوق يرقص وينتشيليس فيه الخمسة، للرجال رسًما
ويلينجتون، صورة وتحت معطفه. ذيل مصيبًا الرصاص الدوق فيه يطلق الذي الوقت

مكتوب:
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املغطاة، الساحة إىل الدوق تقدم عندما
للرضوخ يستعد طموح بال عدو نحو

امللكي، العطف صاحب املبجل وهو هل،
أبًدا! كال، … …؟ من كل بإهانة يقبل

ويف للمسيحية».46 األساسية التعاليم «إفساد فمكتوب: وينتشيليس صورة تحت أما
األثر أما «اعتذار». واحدة: كلمة عليها مكتوبًا لهاردينج، ورقة فاملوث يقدم الخلفية،

فهزيل. للرسم الكيل
تغيري يف بالغ أثر الكاريكاتري ورسوم الجرائد يف التعليقات هذه ملثل كان وقد
يعرفون الذين أعداد وزيادة الشعبية الصحافة انتشار فكان املبارزات. تجاه الفعل رد
كلها الديمقراطي، الحس نمو سيما وال العاملة، الطبقة أبناء بني من والكتابة القراءة
هامش عىل يعيشون كانوا النبالء السادة أن حقيقة عىل الضوء تسليط يف ساهمت أمور
لهذه ينتمون من عىل مقصورة أرستقراطية ممارسة املبارزة كانت فعندما القانون.
عالم لصياغة العاديني األشخاص توجهات أمام مجال ثمة يكن لم ويمارسونها، الطبقة
بريطانيا أبناء كافة شمل لمِّ يف دور الحديثة للصحافة كان فقد الخاصباملبارزة. الرشف

والتقييم.47 املعرفة من واحد مجتمع يف
ويلينجتون أن الواضح من كان السخرية، من الخفيفة املسحة هذه من الرغم وعىل
عن فيلدز باتريس يف هاردينج عربَّ فقد خصمه. من حاًال أفضل املبارزة هذه من خرج قد
كونه يف لبٍس وجود عدم من الرغم عىل االعتذار وينتشيليس رفض من الشديد استيائه
بمجرد املبارزة يف األساسية األطراف عىل قرأه الذي اعرتاضه جوهر هذا كان مخطئًا.
فاملوث، مع تبادلها التي األحاديث كل يف هاردينج، أكد وقد مواقعهم. يف استقروا أن
أمر النار إطالق تبادل رضورة عىل الدوق إجبار أن عىل بعدها، أو املبارزة قبل سواءٌ
من لكل يوضح كي املستميتة فاملوث اللورد محاوالت عكست وقد رأيه. يف للِّياقة يفتقر
وينتشيليس شاهد بدور القيام قبوله أسباب هيوم الطبيب وحتى وويلينجتون هاردينج

قيمة. بال املبارزة يف مشاركته أن اعتقدوا أنهم إدراَكه املبارزة، عىل
فبعد بتسامح. للترصف رائًعا نموذًجا املبارزة قبل ألقاه الذي هاردينج خطاب ويعد
من الخالف إليه آل عما الكاملة املسئولية وحدهما وفاملوث وينتشيليس تحمل عىل أكد أن
«ربما قائًال: خطابه وأنهى األمور. عواقب وحدهما ال يتحمَّ أن برضورة أخربهما شطٍط،
تطور أثناء يف استخدمتها قد كنت التي االشمئزاز تعبريات استخدام إىل اآلن ألجأ ال
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كان (ربما الهوية. مجهول صاحبه تطبيقي.» مقال — كوليدج «كينجز :1-1 شكل
الكاريكاتري أرشيف .١٨٢٩ بيكادييل، ٤١ فوريس، دابليو إس نرشه جونز). هاويل توماس
اإللكرتوني املوقع مصدرها لجونز (نسبته (www.cartoons.ac.uk) كنت جامعة الربيطاني،
http://kcl.ac.uk/depsta/iss/archives/wellington/ لندن: كوليدج كينجز لجامعة

.(duel17.htm

ويلينجتون دوق محاكاة يف أرغب ألنني وذلك سيادتكما؛ بشأن رأيي عن تعبريًا املوقف
هي مقزز بأنه ما شخص سلوك وصف عن تُحجم إنك قولك (بالطبع، وهدوئه.» ذوقه يف
سمع أنه بعد فيما هيوم الطبيب سجل وقد اشمئزازك. عن للتعبري مبارشة غري طريقة
حاول وعندما للغاية».) عنيفة «لغة استخدامه حول ما بيشء لنفسه يهمهم وينتشيليس
تقطر بطريقة هاردينج قاطعه املبارزة، عىل وينتشيليس إرصار تربير ثانية مرة فاملوث
يلحظ املرء ويكاد مشاعرك!» أغبطك ال أنا فاملوث، اللورد سيدي يا ا «حقٍّ قائًال: امتعاًضا،

يخفيها. أن يحاول كان التي السخرية نربة
موقف العكسمن عىل يجري الشديد فاملوث انفعال فإن هيوم، الطبيب لرواية ووفًقا
روى حسبما األمر، نهاية يف فاملوث عيني الدموع مألت وربما الثابت. السديد هاردينج
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وهو ومبارش، رصيح موقف هاردينج موقف إن ذلك. من متأكًدا يكن لم وإن الطبيب
ولكن للمبارزة، الدعوة من مفر ال بأنه مؤمنًا كان — رشف رجل باعتباره — الدوق أن

وضيع. أمر هو عليه املوقف هذا مثل فرض
وهي واسع؛ نطاق عىل األخرية هاردينج مشاعر الناس من كبري عدد تناقل وقد
كان فقد االعتذار، طريق عن املبارزة تفادي وينتشيليس رفض من االستياء مشاعر
مباًرشا ملخًصا العليا) األوساط بني فيما األقل (عىل الفعل لرد جرفيل تشارلز ملخص
فالكل أخرى. دهشة أي األحداث هذه فيها تسببت التي الدهشة تضاهي «ال رصاحته: يف
ولكنهم وينتشيليس، اللورد عىل اللوم يلقي الكل مختلف؛ منظور من األحداث يرى بالطبع
وربما ال.» أم املبارزة يف املشاركة الدوق عىل ينبغي كان إذا ما حول موقفهم يف منقسمون

للنظر.48 الفتة له مساهمة أكثر «املهووس» بصفة لوينتشيليس جرفيل نعت كان
ويلينجتون أن سيعتقدون كانوا سابق جيل أبناء أن يف شك ال وقع. تغيري ثمة أن بيد
التوتر تعكس الوقت ذلك يف مكتوبة نثرية مقاطع نجد وقلما املوقف. عليه يمليه بما قام
الشخيص جرفيل تشارلز تقييم من أكثر بوضوح الناشئ الجديد الرشفوالعالم ثقافة بني
جرفيل أن إىل اإلشارة من بد وال مبارزة؛ وينتشيليسيف بتحدي ويلينجتون لقرار الرصيح

وفاته. بعد رأيه نرش اشرتط

يف غاية موقًفا كان مبارزة؛ يف يتحداه أن الدوق عىل ينبغي كان ما أنه أعتقد
اهتمام موضع حياته أن سيما وال الشأن، برفعة له املشهود وهو الصبيانية،
الذي باالزدراء وخطابه وينتشيليس يقابل أن معها ينبغي كان لدرجة العامة
وال يُغتفر خطأ أنه إال الصواب، جانبه قد األمور عىل حكمه إن يستحقانه.
وراء يحتمي أن عليه أبت التي شجاعته إىل بإكبار ننظر أن إال يسعنا فال شك،
وكذلك املرموقة، ومكانته العظيمة شخصيته من يستمدها حصانات من ستار
اللورد مستوى إىل بمستواه وينزل يتنازل جعاله اللذين وتواضعه بساطته إىل
الشأن ورفعة بالغطرسة يتظاهر أن املمكن من كان الذي الوقت يف وينتشيليس،
ولكن، رشفه. قدر من حط ألي نفسه يعرِّض أن دون اكرتاث، بعدم ويعامله
موقًفا فكان سلبًا، عليه انعكس وقد مقامه؛ من أدنى كان موقفه أن ألؤكد أعود

سخيًفا.49

عىل الواضح الخطر عن طرفه الدوق غض لقد املبارزة؟ بأيديولوجية ملتزم جرفيل هل
«صبيانيٍّا» بكونه التحدي جرفيل وصف فقد بحياته. مخاطرته يف والكامن العام، الصالح
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عالم يف أنه إال «يُغتفر». بأنه الدوق ارتكبه الذي الخطأ إىل وأشار عاد ولكنه و«سخيًفا»،
مقامه من أدنى مواقف واتخاذ واالستهزاء للسخرية نفسه املرء تعريض يعد الرشف،
ملبدأ تجاهله يف بوضوح القديمة املبارزة ثقافة عن جرفيل ارتداد ويظهر مهلكة. خطيئة
التي امللكي، القانون من ٣٨ القاعدة إن املبارزة. أرض عىل سواسية السادة كافة أن هو
وبكل تنصُّ إليه، وأرشت سبق الذي املبارزة» «دليل كتابه يف هاميلتون ويليام بها تقدم
الرغم وعىل «… متساوون بأنهم اعرتفوا قد التقائهم، بمجرد … «األطراف أن: عىل وضوح
القرن مطلع يف أخرى محاولة بمثابة كان إذ مستحدثًا؛ شيئًا كان القانون هذا أن من
تقليديٍّا. أمًرا العنرصباألخص هذا كان املبارزة، تناقضات حدة من للتخفيف عرش التاسع
أنفسهم، النبالء السادة بني فيما حتى االجتماعية املكانة يف اختالفات هناك كانت وإذا
لألسبقية، وفًقا مكان له يخصص كان اللوردات مجلس أعضاء من عضو كل إن حيث
لطبقة جميًعا ينتمون بأنهم يجمعهم سابًقا، أكدت كما هام، شعور أيًضا هناك كان
الرشف، عالم ويف ى. املسمَّ بهذا النظراء تسمية وراء السبب هو هذا يكون وربما واحدة؛
عامة فوق املشرتكة شأنهم رفعة تعلن املبارزات، يف تتجىل التي السادة، بني املساواة فإن

برمته. النظام انهار العنرص، هذا وجود انتفى فإذا الشعب.
وينتشيليس من يطلب أن ويلينجتون عىل ينبغي كان إذا ما بشأن جرفيل شكوك
يوجد ناحية، فمن النبالء. السادة سلوك قواعد داخل معني توتر وجود تعكس مواجهته
أخرى، ناحية ومن الدنيا»؛ «الطبقات أصحاب شأن قلة عىل واضح هرمي تأكيد شك وال
عىل يكن لم اإليرل إن جرفيل قال عندما النبالء. مقامات بني فيما «املساواتية» توجد
ا ندٍّ باعتباره له بمعاملته بمستواه» «ينزل كان الدوق فإن وبالتايل الدوق، مستوى نفس
معيار إىل حجته يف يستند كان فإنه لجرفيل، بالنسبة «مستوى» كلمة معنى كان أيٍّا له،
أعظم يربط املساواة أشكال من شكل وجود وهو العليا، املثل أحد رفض إن بل الئق. غري
كانت التي التقدمية الوحيدة للسمة رفض هو الريف، يف األرايض أرباب بأبسط الدوقات
كان وينتشيليس أن شك وال — نبيل سيد أي املبارزة، لثقافة فوفًقا يحترض. نظاًما تميز
بناءً صبياني موقف ويلينجتون موقف بأن جرفيل قىض لقد باالهتمام. جدير — كذلك
املبارزة استمرار يف سببًا كان والذي النبالء، يجمع الذي بالرشف له عالقة ال معيار عىل

طويل. لوقت
النقيضني، بني الجمع هذا مثل قط أظهر ما جورج امللك أن إىل اإلشارة من بد وال
مع التعامل يف امللكي التسامح يقيضبإظهار طويٍل أوروبي لتقليٍد مؤازرته يف استمر بل
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كان الحاكم. إرادة تعكس أنها املفرتض من كان التي القوانني خرق نحو النبالء جنوح
ويخربنا جرى. ما حول تقريًرا البالط إىل لريفع الظهرية وقت يف ويندسور يف ويلينجتون
وينتشيليس».50 مسألة عن والرضا الرسور غاية «يف كان امللك بأن الشأن هذا يف جرفيل
موقف االعتبار يف أخذ إذا أنه يرى كان جاللته فإن جازيت»، «ليرتاري صحيفة ملحرر وفًقا
محتوًما».51 مساًرا سلكه الذي املسار جعل … جنديٍّا «كونه فإن الدقة، بالغ ويلينجتون
وربما الرشف، عالم يف مؤثرة مكانة يشغلون العسكريني من النبالء أن يعلم امللك كان
ويلينجتون. ملوقف والنساء الرجال عامة من العديد آراء تحيز وراء السبب هو هذا كان
والدك إىل يسيئون … الغوغاء «كان سابق وقت يف أنه ابنها ويلينجتون دوقة أخربت وقد

له».52 التهليل إىل عادوا قد وها بالغة، إساءة
مناخ فوسط الدوق. زوجها له خطط ما بالضبط كان هذا أن املؤكد من يكون ويكاد
من كل يف العام االستياء حالة تنامي ومع الدستوري، بالنقاش املحيط التوتر يسوده
العديد قلق أثار قد الكاثوليكية اإلغاثة قضية إىل ويلينجتون تحول كان وأيرلندا، إنجلرتا
فكان هذا. موقفه جراء من الطعنات من العديد ى تلقَّ قد وكان املحافظني. وطنه أبناء من
ينم اختياًرا محقريه إىل يرمز كي للسخرية املثرية بمزاعمه األطوار غريب لإليرل اختياره
األحداث، عىل شهر مرور بعد باكينجهام دوق إىل كتب فقد الرأي. وحصافة الدهاء عن
«أدركت الثائر» «الخطاب وينتشيليس نرش عندما بأنه والزهو االعرتاف بني يقع زعم يف

إياها». منحني التي املزية الفور عىل
محاولة — لوينتشيليس بالنسبة هي كما — لويلينجتون بالنسبة املبارزة كانت
شك. وال أعظم كانت للدوق بالنسبة املخاطر أن من الرغم عىل العام، الرأي لصياغة
التلميحات مواجهة يف نحوه الشعبي التعاطف مسار لتحويل يسعى قوله، حد عىل فهو،
تحقيق يف باعرتافه تماًما نجح وقد السيايس، قراره معارضو يروجها التي والشائعات
ادعاءات األخري ادعى فقد له؛ نصبه قد كان الذي الفخ يف وينتشيليس وقع لقد أغراضه.
حياته تعريض عىل الدوق أجرب ثم باإلهانة، يفيض عنها للرتاجع برفٍض أتبعها خرقاء،
لم وكأنه يبدو األمر َجْعل إىل الوزراء رئيس سعى الحماقات، هذه كل أثر وعىل للخطر.
الدوق انتهى وقد كعادته. عليه املفروض بالواجب القيام منطلق من إال فعل ما يفعل
… طويلة لفرتة يالزمني كان الذي السمعة وتشويه االفرتاءات جو أخريًا «انقشع أنه إىل
الوقت يف به قمت بما أقوم أن العام الصالح بها عليها أمىل التي الطريقة عن راٍض إنني

الحايل».53
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التخيل صور أكثر تمثل لألحداث ويلينجتون رؤية كانت باملظاهر أخذنا ما إذا وربما
أعيدت الشخيص، الرشف عن مضض عىل دفاع وكأنه بدا الذي فاألمر خزيًا؛ املبادئ عن
املسألة لتصبح التالعب، من كبريًا تعكسقدًرا فظة قاسية بكلمات الخطاب هذا يف صياغته
يف الرشف مليثاق تجسيد أنقى استُغل لقد مناورات. وحتى بل سياسية حسابات مسألة

مبتذلة. سياسية أغراض خدمة

املبارزة؟ قىضعىل الذي ما

الوهن أصاب كيف الناس؟ ازدراء محل الوقت بمرور املبارزة صارت كيف إذن؛ السؤال
تشارلز مثل األرستقراطية الطبقة من لفرد سمحت التي بالدرجة املعايري من مجموعة
عرضنا لقد «صبيانيٍّا»؟ عمًال املبارزة يف الدوق مشاركة يرى بأن جرفيل فولك كافنديش
عىل بالقانون بااللتزام االهتمام زيادة ومعها اإلدارية، الدولة ظهور العنارص؛ هذه بعض
إىل بعينها مجموعة عىل مقصوًرا كان تقليًدا حولت التي الشعبية، والصحافة نظامي؛ نحو
إطار داخل املساواة بعقيدة حل الذي والضعف التسلية؛ هدفهم غرباء يشاهدها مرسحية
العنارص هذه تعد هل ولكن متينة. قبضة يف النبالء تجمع كانت التي الشأن، رفعة من

أكرب؟ لتحول أعراًضا
املؤرخ كرينان، جي يف قدمها التي تلك هي وجاهة اإلجابات أكثر من واحدة كانت
معياريتها منها املبارزة تستمد كانت التي الطبقة إن قال فقد األوروبية. للمبارزات الشهري
جديدة طبقة ظهرت لقد العامة. الربيطانية الحياة يف املحورية مكانتها فشيئًا شيئًا فقدت
لرأي وفًقا الحاكمة، األرستقراطية الطبقة محل تحل بدأت عرش التاسع القرن مطلع يف
عائلته ثروة مصدر كان الذي بييل مثل رجاًال قوامها كان الطبقة وهذه الشهري؛ ماركس
بريوقراطية بدأت قد كانت الذم. سبيل عىل «التجارة» األرستقراطيون يسميه كان ما
من طبقة يديرها كان التي اإلحصائيات، مثل لها، جديدة أدوات صياغة يف الحديثة الدولة

عالية. بمهنية تتسم وكانت النمو يف آخذة كانت املسئولني
عن يعرف أنه كما وتدبري، بنظام أعماله يدير أن برضورة أعمال رجل أي يؤمن
أبناء من العديد ساند لقد مرتبة. بطريقة األمور تدار أن يفضل أنه بريوقراطي أي
الطبقة أبناء يحرموا أن يريدون كانوا فقد الربملانية؛ اإلصالحات الجديدة الطبقات تلك
يف لهم مقاعد تخصيص يف التقليدي حقهم من الزراعية األرايض مالك مة املنعَّ العليا
حق نطاق بتوسيع يقوموا وأن األصوات، رشاء لعملية ا حدٍّ يضعوا وأن العموم، مجلس
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يف االسرتاتيجية والفر الكرِّ أساليب من واحًدا الكاثوليكية اإلغاثة قانون وكان االنتخاب.
متطلبات القانون مرشوع رفع الربملان، بدخول للكاثوليكيني ُسمح حني ففي املعركة. تلك
السابق؛ من أكثر خمسمرات أيرلندا يف مقاطعة أي مقاعد عىل بالتصويت الخاصة امِللكية
عرشة إىل عام) أربعمائة مدار عىل إنجلرتا يف الحال عليه كان ما (وهو شلنًا أربعني من أي
إىل أفىض الذي االنتخابي اإلصالح ملصلحة الضغط ممارسة زيادة يف أسهم مما جنيهات؛
غري ال سنوات ثالث بعد الكبري» اإلصالح قانون «مرشوع تمرير وراء السبب كانت قالقل

.١٨٣٢ عام يف
كبرية لدرجة عنيًفا كان القانون والتزام الرشف بني العالقة شاب الذي التوتر إن
بل فحسب، عسكرية مهنة يمتهن يكن لم ألنه الخصوص؛ وجه عىل لويلينجتون بالنسبة
أفرادها شغل لعائلة وينتمي طويلة، لفرتة الدولة يف اإلداريني املسئولني أحد كذلك كان
كبار من واحًدا ويلزييل، ماركيز األكرب، أخوه كان كذلك. الدولة يف رفيعة إدارية مناصب
إسبانيا يف بريطانيا وسفري للهند، العام الحاكم كان الوقت. ذلك يف الدولة يف املوظفني
الثاني، أخوه ويليام، أما الخارجية. وزير منصب شغل كما الجزيرة، شبه حروب أثناء
اللورد قيادة تحت النقود سك دار مدير والحًقا أيرلندا، ووزير مورنينجتون، إيرل فكان
.١٨٢١ عام يف ماريبورو لورد بصفته اللوردات مجلس يف إخوته إىل انضم ثم ليفربول،
بصفته ١٨٢٨ عام يف إلخوته وانضم فرنسا يف سفريًا كان فقد هنري، األصغر، األخ أما

كويل. لورد
شغل قد كان العسكرية، يف االستثنائية املهنية حياته سرية إىل باإلضافة نفسه، الدوق
مجلس وعضو فيينا، مؤتمر يف مفوض مندوب وأول فرنسا، يف بريطانيا سفري منصب
إىل انضم قد وكان أيرلندا؛ عن املسئول الوزير كان وبالطبع ،١٨٠٧ عام الخاصمنذ امللك
ويلزييل عائلة أبناء كان وربما والعرشين. الواحد سن يف عضًوا بصفته األيرلندي الربملان
املبارزة، يؤيدون — عسكرية روابط ولديهم األرستقراطية للطبقة ينتمون بصفتهم —
التي األسباب لنفس املبارزة يعارضون جعلهم الحكومة يف مناصب يشغلون كونهم ولكن

وريشليو. بيكون من كل ذكرها
املبارزة فيه كانت الذي الوقت يف املبارزة زوال بآلية تنبأ قد بيكون فرانسيس كان
يف ذكره والذي البالط، أمام ألقاه الذي خطابه يف وذلك خطواتها، أوىل تخطو الحديثة

املبارزات»: يمس «اتهام كتابه
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الشأن، رفيعي األصل، كريمي الرجال أن اللوردات) السادة (أيها أعتقد
قني الحالَّ ملستوى االنحطاط يف تبدأ عندما املمارسة، لهذه ظهورهم سيديرون

البسيطة.54 املهن أصحاب من وغريهم والجزارين، الجراحني

نفوذ ذات طبقة عىل وجودها يف ترتكز كانت بالرشف. تتعلق قضية املبارزة كانت
عدم مع القانون يجرمه لفعل ممارستهم طريق عن مكانتهم ترسيخ أبناؤها يستطيع
دلَّت التي العالمات من وكانت ذلك. عن غريهم يعجز الذي الوقت يف طائلته تحت الوقوع
القرن مطلع يف املبارزات وترية ارتفاع الطبقة هذه مكانة يف ينهش بدأ الذي الضعف عىل
سادة صاروا ولكنهم النبالء، السادة من يكونوا لم رجاًال، أطرافها كان التي عرش التاسع
أمام الفرصة أتيحت وحاملا ما. مهنة يف حققوه لنجاح أو املهن من مهنة يف عضوية بفضل
التميز تحقق أن عىل قادرة املبارزة تعد لم املبارزة، ملمارسة البسيطة» املهن «أصحاب

ملمارسيها.
يف املبارزة كانت وقت يف املستقبل، تسترشف نظرة للمبارزة بيكون نظرة كانت
ريتشارد قاله ملا تستمع أن يمكنك للمايض، نظرة أردت وإذا عرش. الثامن القرن يف أوجها
،١٨٥٩ عام روشدال يف ألقاه الذي خطابه يف — العظيم الليربايل الربملان عضو — كوبدن
محدد شكل عىل للرد [معتادة] «طريقة املبارزة فيه كانت وقت ذكريات فيه يستعيد وكان

روشدال: يف ناخبيه لجمهور كوبدن فيقول اإلهانة». أشكال من

يف العزم عقدوا الكتانية األقمشة تجار معاوني من مجموعة أن كيف أتذكر
معاونو بدأ إن وما بينهم؛ فيما مبارزات عقد يبدءوا أن عىل … أحد يوم صباح
واليوم، … العليا الطبقات أبناء أعني يف بريقها فقدت حتى املبارزة، يف التجار
الرد يف نبيل سيد أو النبالء من نبيل أي يفكر أن من سخافة أكثر يشء من ما

مبارزة.55 يف التقاتل طريق عن ما إهانة عىل

لجوء أدى فقد متأخرة؛ جاءت ولو حتى تحققت بيكون نبوءة أن كوبدين رأي كان
يف السخرية نربة وتذكرنا لها. األرستقراطية الطبقة هجر إىل للمبارزة البسطاء» «الرجال
محبب غري رمًزا كانت — الديمقراطية فيه ازدهرت عرص يف — املبارزة أن كيف كالمه
وايلد أوسكار قال وقد األرستقراطية. الطبقة بها تتمتع كانت التي لالمتيازات للنفوس
بجاذبية تتمتع ستظل خبيثًا، أمًرا الحرب يعترب من يوجد دام ما إنه الشهرية عبارته يف
الكالم ينطبق شعبيتها.» ستفقد سوقيٍّا، أمًرا الناس يراها «عندما قائًال: واستطرد خاصة.
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وراء السبب كانت للمبارزة املتزايدة السوقية أن نضيف أن ويمكن املبارزة، عىل نفسه
اتهامات سوى املمارسة هذه تواجه ال دامت فما جيل. نحو عىل الخبيثة طبيعتها ظهور
ستتداعى ازدراء، محط املبارزة تصري حاملا ولكن مزدهرة، ستظل الفساد، أو بالجنون

وتنهار.
مرور بعد أي ١٨٣٢؛ مايو و١٥ ٧ بني ما الفرتة يف مايو»، «أيام يف ويلينجتون كان
امللك الرابع، ويليام للملك حكومة تشكيل عن عجز قد املبارزة، واقعة عىل سنوات ثالث
من العديد مقاومة باألحرى أو االنتخابية، لإلصالحات الدوق مقاومة كادت فقد الجديد؛
وانترشت الثورة. حافة إىل بريطانيا تدفع أن لها، اللوردات مجلس يف أمثاله املحافظني
املوافقة عىل القدامى األرستقراطيون أُجرب ومعها الهشيم، يف النار انتشار الشغب أعمال
الخطوات ألوىل فارقة عالمة كان الذي الكبري»، اإلصالح «قانون تمثلتيف تنازالت تقديم عىل
تمثيًال أكثر صار الذي العموم مجلس عرص وبداية اللوردات، مجلس سيادة نهاية نحو
ستيوارت جون كتب وقد الحرفية. واملهن بالتجارة املشتغلني تضم ناشئٍة متوسطٍة لطبقٍة
حكومة إىل القلة حكومة من تدريجيٍّا تتحول إنجلرتا حكومة «إن يقول: ١٨٤٠ عام يف ِمل
حكومة من لتتحول … الكثريين حكومة بالتأكيد ولكنها األغلبية، حكومة ليست ربما

املتوسطة.»56 الطبقة حكم نظام إىل العوام، من قلة بها مخلوط أرستقراطية
وقد الربوتستانتية، معتقداته يف ويلربفورس ويليام الجدد الرجال من العديد شارك
العامة، األخالقيات عن والدفاع الرق عىل القضاء أجل من ال طويلة ويلربفورسلعقود عمل
وقد الربملانية. اإلصالحات تحقيق أجل من أيًضا بل املبارزة، ضد حملته ذلك يف بما فحسب،
تحت تهديًدا، تلقوا أن بعد القانون مرشوع معارضة عدم إىل وقرناؤه ويلينجتون اضطر
األصوات أغلبية يحصدون جدد أنداد بإيجاد وحكومته، جراي إيرل من مستمر ضغط
«لم قائًال: يعلِّق أن إال الدوق سمو وسع يف كان ما الجديد، الربملان اجتمع وعندما منهم.
هذه وتعكس املتاعب.» يثريون الذين األشخاص من الكبري العدد هذا قط حياتي يف أَر
حجم وينتشيليس، مع املبارزة حول كلماته مثل مثلها والتكرب، الغرور يف املفرطة الكلمات
صديق هوبهاوس، كام جون كتب وقد العرص. وروح مشاعره بني تفصل التي الفجوة
الصعب «من يقول: ويلينجتون قرار عىل معلًقا مديد، عمر بعد ،١٨٦٥ عام يف بايرون،
يف خاصة باملبارزة يتعلق فيما األمور مجريات حول ومنصف عادل حكم إصدار للغاية
ويستمر االستخدام.» وتغري اآلراء تغري عىل عدة سنوات انقضاء وبعد الزمان، هذا مثل
املبارزة، «إن قائًال: غريبة ثقافة من ممارسات عن يتحدث وكأنه املبارزة حول حديثه يف
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من وغريها الديكة، ومهارشة املحرتفني، ومالكمة بالكالب، الثريان مصارعة مثل مثلها
من قدر تلقي دون خرقها الجائز غري من كان قواعد تحكمها كانت الهمجية، املمارسات

57«… واالنتقاد التعنيف

األخرية املبارزات

مثل مختلفة أماكن يف أما العظمى. بريطانيا موطنها كان تغريات من ذكرته ما كل
بطرق ولكن املصري نفس املبارزة لقت فقد وإسبانيا، وأملانيا، وروسيا، املتحدة، الواليات
يمكن كما املتباينة، املجتمعات هذه يف والسياسية االجتماعية السياقات باختالف مختلفة،
يف أو الربيطانية الجزر يف املبارزة باختفاء الرشف يختِف لم بالطبع يتوقع. أن للقارئ
البريوقراطيون، نجح أخريًا املحاوالت، من طويلة قرون وبعد أنه، بيد األماكن. من غريها
مرادهم. تحقيق يف املبارزات»، يمس «اتهام بيكون كتاب يف لشكواهم استمعنا الذين
الشديد التغري عىل يدل ما أكثر ١٨٥٢ عام يف نيومان الكاردينال كلمات كانت وربما
يكون «يكاد يقول: أن يف غضاضة يجد لم حيث نبيل»، «سيد كلمة معنى عىل طرأ الذي
معنى هذا كان فإذا أبًدا.»58 ألم يف يتسبب ال شخص إنه تقول أن النبيل» «السيد تعريف

املعنى. وهذا تنافيًا املبارزة من أكثر هو ما يوجد فال نبيًال، سيًدا املرء يكون أن
طريق عن الرشف عن الذود املمكن من يعد لم عرش، التاسع القرن منتصف ويف
املبارزة تاريخ حول كتابه يف كييل، جيمس ذكر فقد الربيطانية. الجزر يف املبارزة
«إثر فريموي يف ١٨٣٣ يف ناري بطلق حتفه لقي سميث، يدعى كابتن األيرلندية،
كتابه يف ذكر كما الجيش»؛ أجزاء ملختلف النسبية الَجدارات حول محتدم» «نقاش
املبارزة ساحة من خرجا أنهما وكيف ومعارضيهما دبلن، عمدة واللورد لندنديري، للورد
سوى توجد ال الواقعتني، هاتني بعد نفسه.59 القرن من الثالثينيات يف إصابات أي دون

اندثرت. ما رسعان وهناك هنا إشارات
عام أغسطس يف اسكتلندا يف املبارزة بتهمة للمحاكمة ُقدموا الذين السادة آخر كان
(أو كريكالدي يف كتان تاجر وكان للمبارزة، متحمًسا يكن لم أنه بالذكر والجدير ١٨٢٦؛
الذي خصمه كان حني يف األرجح)، عىل عليه يُطلق أن ويلينجتون أرص كما بائع، مجرد
حتفه، البنك صاحب لقي بالجيش. سابًقا وضابًطا مرصفيٍّا املبارزة عىل إجباًرا أجربه

التاجر.60 ساحة وبُرئت
يف الرشف رد ساحة يف آخر عىل الرصاص السادة أحد فيها أطلق مرة آخر أما
دزرائييل، بنجامني (صديق سميث جورج من كل تواجه عندما ،١٨٥٢ عام فكانت إنجلرتا
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وكالهما — رومييل يدعى وكولونيل كونينجسبي)، روايته ببطل له أوحى الذي والشخص
باسم إنجلرتا يف ُعرف فيما انتخابي نزاع خالل — كانرتبريي عن الربملان يف عضًوا كان
هو كما هزليٍّا «حدثًا كانت إنها قائًال املبارزة هذه عن كرينان ويحكي األخرية.61 املبارزة
تقلهم عربة يتقاسموا أن إىل بهما الخاصان املبارزة وشاِهَدا الرجالن اضطر حيث متوقع،
وشاهديهما سيدين ترى أن ا حقٍّ مضحك ملشهد وإنه ويربيدج». يف املبارزة ساحة إىل
يتبادال أن املفرتض من ساحة إىل تنقلهم أجرة سيارة يف مًعا لريكبوا القطار من يرتجلون
تناول «لقد بقوله: املراقبني أحد علق وقد البعض. بعضهما عىل النار إطالق أرضها عىل
ما تحقيق يف أخريًا السخرية ونجحت تايمز»، «ذا مجلة يف نُرش ظريٌف مقاٌل الواقعة
من موجة وسط الدعوى «تُرد املبارزة. عىل القضاء وهي األخالق، مبادئ عنه عجزت

الضحك».»62
بني جرت التي تلك كانت إنجلرتا يف األخرية املبارزات ضمن لديَّ املفضلة املبارزة إن
ساحة يف الشهرية، األيرلندية األديبة جريجوري، الليدي زوج جريجوري، ويليام السري
شديد خالف يف «تريف»، نادي أعضاء من آخر عضو وبني ،١٨٥١ عام يف بارك أوسرتيل
مقدمته يف الحق وقت يف ويليام السري كتب وقد عمًدا. حصان ملكية إخفاء حول التعقيد
العمل هذا مثل عىل إقدامه أسباب يتفهم أن ابنه من يريد إنه يقول الواقعة هذه حول
— املبارزة وصف إن العام».63 الرأي مع تماًما املتناقض ا، جدٍّ الخاطئ ا، جدٍّ «السخيف
وراء من حققها التي مكاسبه جني من ويليام السري ينتهي لحني أيام بضعة أُجلت التي
يعتقد املعارص القارئ يجعل أن شأنه من الكلمات بهذه — به الخاص السباق حصان
املبارزة عىل الشاهد بيل، روبرت السري هو وها قصد. غري عن الضحك يثري وصف أنه
عما مسموع بصوت يتعجب حديثًا، املتوىف الوزراء رئيس ونجل ويليام، بالسري الخاص
كان قليلة بلحظات التعجب هذا وقبل حصان. بشأن للكذب األوىف الجزاء هو املوت كان إذا
من تبقى ما قضاء علينا حتًما سيكون شنًقا، املوت من نجونا ما إذا … «بالطبع قال: قد
حول «تناقشوا أنهم كيف ويليام السري ويخربنا البالد.» خارج بعيًدا سنوات من عمرنا
كتب (الذي ويليام، السري ابن جريجوري، روبرت ليت ويا املستقبل». يف إقامتهم محل
بوفاته») يتنبأ أيرلندي «طيار قصيدته األوىل العاملية الحرب يف وفاته يف ييتس الشاعر

القصة. هذه وراء من الدرس وعى
تدور التي وسادة»، «ضباط واه، إيفلني رواية يف كرواتشباك، جاي ُسئل عندما
جوابه كان ملبارزة، أحدهم دعاه ما إذا سيفعله عما الثانية، العاملية الحرب يف أحداثها
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عندما بالفعل بدأ قد كان الضحك أن إال النهاية. كانت هكذا «سأضحك.»64 املقتضب:
إيرل «املجنون»، ذلك تحديه بسبب واالستهزاء للسخرية العظيم ويلينجتون تعرضدوق

ونوتنجهام. وينتشيليس
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الصينية األقدام حترير

األقدام. ربط عادة من أكثر سخرية محط يجعلنا ما يوجد ال
يووي1 كانج

العرش للعرضعىل مذكرة

بكني يف القرصاإلمرباطوري إىل مذكرة يووي كانج اسمه صيني مفكر رفع ،١٨٩٨ عام يف
كان عديدة، قرون مدار فعىل االستثنائي، باألمر هذا يكن لم األقدام. ربط بخصوصعادة
أن بعد بعناية اختريوا املثقفني األدباء من مجموعة هم الصينية اإلمرباطورية يدير من
املختلفة، الصني مقاطعات عىل حكاًما بعدها ليصبحوا قاسية، تنافسية امتحانات اجتازوا
َمن وهم «الجينيش»، يُستدعى وكان الصني. يف املوظفني كبار أي باملاندرين؛ يعرف ما أو
إىل أو الحكومة، يف للعمل بكني إىل العديدة، بمستوياته هذا االختبار نظام بتفوق اجتازوا
وتطبيق الكونفوشيوسية كالسيكيات لدراسة مميًزا) أداؤهم كان (إذا هانلني أكاديمية
عىل اصُطِلح ما (أو املذكرات كانت زمنهم. مشكالت مواجهة يف منها املستفادة الدروس
وكانت كانج، فعل مثلما واإلمرباطور املثقفني بني التواصل طريقة «العرائض») تسميته
إىل بتمهل طريقها وتشق البريوقراطية قنوات بني لتنساب أنيق كالسيكي بأسلوب تُكتب
املطاف بها ينتهي أن الجائز من كان األهمية، من درجة عىل املذكرة اعتُربت فإذا أعىل.
صياغتها إعادة بعد أو مبارشة بطريقة ذلك كان سواءٌ اإلمرباطوري، القرص إىل بالفعل

اإلمرباطوري. النظام تحكم مراسيم إىل تتحول مقرتحات صورة يف
الذين عرش، التاسع القرن أواخر فرتة مثقفي من مجموعٍة يف بارًزا عضًوا كانج كان
بكالسيكيات تشبعهم من الرغم عىل التحديث إىل املاسة الصني بحاجة يؤمنون كانوا



الرشف ميثاق

النظام إدارة عىل القائمني املحافظني من العكس عىل — فهم العتيقة. الكونفوشيوسية
مما الكثري فهناك جديًدا، عًرصا بلدهم يدخل لكي بأنه يؤمنون — الوطني البريوقراطي
يؤمن كان أنه إال تشينج، أرسة لحكم مؤيًدا نفسه كانج كان الغرب. من تعلمه يجب

دستورية. تغيريات إجراء برضورة
للنظام املعقدة الرسميات هذه كل فلكها يف تدور راسخة واحدة حقيقة هناك كانت
بكل عادية غري امرأة كانت تيسيش. األرملة اإلمرباطورة وهي الوقت؛ ذلك يف اإلمرباطوري
يف بكني، مدينة قلب يف اإلمرباطوري الحكم معقل املحرمة، املدينة إىل وصلت املقاييس،
العديدات املحظيات من واحدة لتصبح عمرها، من عرشة السادسة يف وهي ١٨٥٢ صيف
منشوريا إقليم من أصلها عنها غريبة أرسة آنذاك الصني حكم وقد الجديد. لإلمرباطور
الصني حكام ثامن فنج شيان الجديد اإلمرباطور وكان عام، مائتي من أكثر مدار عىل
اإلمرباطور وانتظر بعامني، ذلك قبل تُويف قد السابق اإلمرباطور كان تشينج. ساللة من
الخاصة مجموعته تكوين يف يبدأ أن قبل مناسبة حداد فرتة ربيًعا، والعرشين الواحد ابن

املحظيات. من
التي األسماء آالف بني من املانشو فتيات من ستني عىل العام ذلك االختيار وقع
أعدها التي القوائم أساس عىل وذلك اإلمرباطورية، بقاع كافة من صاحباتها تقدمت
كل ألصل وصف عىل القوائم هذه تحتوي كانت العاصمة. إىل لرفعها محلِّيون مسئولون
وكذلك ميالدها، تاريخ أساس عىل قائم لها فلكي تحليل إىل باإلضافة حدة، عىل فتاة

ومظهرها. وتعليمها لشخصيتها وصف
الجديدات املحظيات قوائم استعراض وقتذاك السابق اإلمرباطور أرملة مهمة كانت
وضعت فقد السابق، اإلمرباطور أرملة إعجاب تنل لم يش تيس أن ويبدو وتصنيفهن.
اإلمرباطور يستدعها ولم املحظيات. قائمة أسفل يف الجديدة الفتاة األرملة اإلمرباطورة
سنوات. ثالث مرور بعد إال إليها املوكلة املهمة لتمارس نومه لحجرة مرة ألول فنج شيان
موقف من العكس عىل اإلمرباطور إعجاب الفور عىل نالت الفتاة أن ويبدو
الربق ملع من أرسع رحلة يش تيس بدأت اللحظة، تلك ومنذ منها. األرملة اإلمرباطورة
عهده ويل اإلمرباطور منحت قد كانت ،١٨٥٦ عام فبحلول واملقام. النفوذ يف االرتقاء يف
ال إمرباطورية مكانة اإلمرباطور منحها األول، عامه الطفل أتم وعندما واألوحد؛ األول

تشيان. األرملة اإلمرباطورة مكانة سوى تعلوها
ال وعمره الجديد اإلمرباطور وراءه تارًكا ،١٨٦١ عام يف اإلمرباطور زوجها تُويف
رسميٍّا السلطة فيها تقاسمت مرحلة اإلمرباطورية دخلت وبذلك سنوات. الخمس يتجاوز
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من الذكور الحكام من ومجموعة ناحية، من تشيان األرملة واإلمرباطورة يش تيس
األرملة واإلمرباطورة الرشقية األرملة اإلمرباطورة باسم املرأتان ُعرفت (وقد أخرى. ناحية

املحرمة.) املدينة طريف من طرًفا منهما واحدة كل تسكن كانت حيث الغربية،
عن اإلمرباطور، وفاة تلت التي املعقدة السياسية الرصاعات وسط يش، تيس تمكنت
من حولها، من والء كسب يف مهاراتها واستخدام السلطة عىل قبضتها إحكام طريق
إصابته جراء صغرية سن يف حتفه ابنها لقي وعندما فشيئًا. شيئًا سواها من عىل التفوق
اإلمرباطور ليكون العرش عىل سنوات األربع ذا أخيها ابن وضعت الجدري، بمرض
فقد املجيدة»، «الخالفة تعني بالصينية زو» «جوانج كلمة أن املفارقات ومن زو. جوانج
لتقاليد خرًقا ذلك كان وقد السابق، اإلمربطور جيل نفس من الصغري اإلمرباطور كان
من كان والده أن بيد اللقب، هذا عىل الحصول يف حق الصغري للفتى يكن ولم املانشو.

البالط. أروقة يف تحاك كانت التي املكائد وسط يش تيس لإلمرباطورة املنارصين
ذكية كانت كما خارقة، شخصية بجاذبية تتمتع جميلة، امرأة يش تيس كانت
املفتش منصب شغل أيرلندي وهو هارت، روبرت السري عنها قال وقد ممتعة. وُصحبتها
«بصوت تتحدث إنها ،١٩١١ وحتى ١٨٦٣ من الفرتة يف الصينية الجمارك يف العام
حياتها من متأخر وقت يف مرة ذات نفسها عن قالت وقد الساحرة».2 باألنوثة مفعم
ذلك يف جميلة امرأة أُعترب كنت «ألنني شبابها يف الناس من العديد غرية مثار كانت إنها
اإلمرباطوري الرداء تضع كانت عندما خاصة هيبة ذات شخصية بحق وكانت الوقت».3
األسود باللون دقيقة بتطريزات واملزخرف الخالص، الحرير من املصنوع الالمع، األصفر
أقدام، الخمسة تتعد لم التي قامتها قرص من الرغم عىل وذلك واألخرضواألزرق، واألحمر
كانت التي األخرى اإلمرباطورية تلك حكمت التي فيكتوريا، امللكة مثل ذلك يف (مثلها

األرضية.) الكرة من اآلخر النصف يف يش لتيس تحدٍّ مصدر
القرن، نصف قاربت لفرتة مماتها وحتى زوجها وفاة منذ الصني يش تيس حكمت
الصينيني. لسان عىل العبارة تجري كما الستار»، وراء «من حكمها كان وقد يوم، مائة إال
التأثري يملكون كانوا الذين املانشو بأمراء األوقات من وقت أي يف يزخر البالط كان فقد
تحول إىل يرجع ذلك كان توجهاتها، الحكومة تغري كانت وعندما األمة. وعىل عليها
مع التعامل كيفية الصني فيه تعلمت الذي الوقت ويف أخرى. إىل مجموعة من دعمها
التصدي من الحجم صغرية املرأة تلك تمكنت الخارجية، القوى من املتزايدة التجاوزات
بشأن نفسه اليشء نقول أن الصعب من أنه إال لسلطتها؛ الداخلية التحديات لكافة

الخارجي. العالم عىل حكمها
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من البالد يش تيس تحكم كانت الذي زو، جوانج اإلمرباطور بلغ ،١٨٨٩ عام ففي
حد يف هذا (وكان رسميٍّا. األقل عىل بنفسه، البالد يحكم وبدأ عرشة، الثامنة سن خالله،
من يتحرر أن حقه من كان فقد السلطة؛ عىل قبضتها اإلمرباطورة إحكام عىل دليًال ذاته
األرملة اإلمرباطورة أن إال السائد.) للعرف وفًقا عرشة السادسة سن ببلوغه وصايتها
بهزيمة الصني ُمنيت ،١٨٩٥ عام من أبريل ويف السلطة. مقاليد من قريبة الواقع يف كانت
املِذلة. شيمونوسكي معاهدة توقيع عىل أثرها عىل أُجربت اليابانيني، أيدي عىل بحرية
والثالثني، السابعة سن يف وهو كانج، بوصول أحاطت التي املالبسات هي هذه كانت
وقد «الجينيش». اختبارات الجتياز بكني إىل النابهني، الشباب الدارسني من العديد مع
األمر لالختبار، يخضع أن قبل حتى العرش، إىل كلمة آالف العرشة ذات عريضته أرسل
وهم «الجورن»، من مائة بتوقيع العريضة ذيَّل وقد الربوتوكوالت، ألحد خرًقا يعترب الذي
صعوبة. األكثر «الجينيش» اختبار لخوض تمهيًدا اإلقليمية، االختبارات اجتازوا الذين

من بحزمة وتقدموا اليابان، مقاومة عىل العرَش العريضة عىل املوقعون استحث
النظام أعضاء كبار ظلَّ وقد وسياسية. واقتصادية اجتماعية إصالحات لعمل املقرتحات
لرضورة مدرًكا اإلمرباطور وكان عديدة. لسنوات لطموحهم إحباط مصدر البريوقراطي
الالزمة االستقاللية أو الكافية السلطة يملك يكن لم أنه إال جذرية، تغيريات إحداث
نفوذ عن بعيًدا النصح، إال له يملكون ال أنهم املفرتض املسئولني عىل إرادته يُميل ألن
اإلمرباطورة. تساندهم كانت الذين املحافظني املانشو أرستقراطيي أو األرملة اإلمرباطورة
والعرشين والحادي يونيو من عرش الحادي بني فيما يوم، مائة الفرتة هذه أعقبت
وكانت الحقيقية، اإلصالحات من سلسلة اإلمرباطور فيها بدأ ،١٨٩٨ عام من سبتمرب من
املائة األيام مدار وعىل كبرية.4 بدرجة له إلهام مصدر يووي كانج يرسلها التي العرائض
فقد مرسوًما؛ األربعني يناهز ما يصدر وهو اإلمرباطور تراقب اإلمرباطورة وقفت تلك،
الرسمية شديد القديم النثر أشكال من شكل وهو الشهري، األقسام» ثماني «املقال ألغى
يحقق ألن يسعى اإلمرباطور كان التقليدي.5 االختبار نظام من جزءًا يمثل كان الذي
والهندسة التجارة يف حديثة دراسات من الغربية العلوم عىل الصيني التعليم يف انفتاًحا
وضع يف املستخدمة الطريقة عىل إصالحات إدخال بشأن باقرتاح تقدم وقد والتعدين.
كبار بفصل وقام البحري. السالح تعزيز بشأن وكذلك الزمن، عليها عفا التي املوازنة
عديمة الوظائف عىل «القضاء أجل من أيًضا وسعى بل طوعه. عن الخارجني املسئولني
بريطاني تبشريي مبعوث وصف حد عىل األخرى»، واملقاطعات بكني من كل يف الجدوى
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بتلك معجبًا كان أنه إال سذاجته من الرغم وعىل الوقت ذلك يف بكني يف يعيش كان
اإلصالحات.6

وقتها كانج يكن ولم بالفعل، كانج — نوعها من سابقة يف — اإلمرباطور التقى وقد
يرسل جعلته لألمام دفعة كانج املقابلة أعطت التجارة. لجنة يف صغري موظف سوى
عدد طريق عن سواءٌ املائة، األيام تلك يف اإلمرباطوري البالط إىل الكتابات من فيًضا
(وكانت رسمية. وغري رسية يبدو فيما كانت قنوات خالل من أو املسئولني، كبار من
لإلمرباطور الخاص املعلم تونج، ووينج كانج ووينج كانج بينبني جمعت التي الصداقة

إغفاله.)7 يمكن ال عامًال زو، جوانج
قضية يثري ألن عريضته يف متسًعا كانج وجد الجسام، األحداث هذه خضم ووسط
الصني.8 إصالح عملية يف محوريٌّ أمٌر املرأة مكانة تعديل إن قائًال األقدام، ربط عادة
صفحات عدة يف حجته ص لخَّ وقد له. الكثري تعني كانت القضية هذه أن الواضح ومن

األقدام. ربط عادة بحظر إصالحاته العرش يبدأ أن رضورة حول تدور
مصلحة يف املقارنة تكن ولم واألجانب، الصينيني بني مقارنة عريضته يف كانج عقد
فأجدهم واألمريكيني، األوروبيني من كل إىل أنظر «إنني يقول: كتب حيث الصينيني،
ذرية أنجبن وبالتايل للربط، تتعرض لم أمهاتهم أقدام ألن والعنفوان؛ القوة منتهى يف
ضعيف جيل إخراج صار أخرى، أمم مع منافسة يف الدخول علينا تحتَّم وقد واآلن قوية.
تتمحور كانت نقاشه عليها بنى التي األساسية الحجة أن إال باملخاطر.»9 محفوًفا أمًرا
كافة الدول «إن قال: القومية. الصني لسمعة تدمري األقدام ربط عادة يف أنه كيف حول
حتى السياسية، مؤسساتها بني فيما مقارنات الدول هذه وتعقد دولية، عالقات تربطها
واستطرد األخرى.» الدول واحتقار سخرية محط صارت هفوة، منها الواحدة ارتكبت إذا

قائًال:

عن منأى يف واحدة قاعدة تحت بالتوحد لنا يسمح الذي بالزمن هذا ليس
وصارت املخدرات ملدمني مرتًعا وأصبحت فيها، بمن الصني ضاقت لقد العالم.
منا ويهزءون الصور يلتقطون األجانب صار لقد باملتسولني. تعج شوارعها
السخرية محط يجعلنا ما يوجد ال لهمجيتنا. وينتقدوننا املظاهر، تلك بسبب

عظيم.10 بخزي أشعر املطيع، خادمك إنني، األقدام. ربط عادة من أكثر

عىل فيه تحث مرسوًما أخريًا يش تيس تصدر أن قبل أخرى سنوات أربع مرت
أن كيف وسنرى باألحداث؛ االنتقالية الفرتة تلك ت عجَّ وقد األقدام، ربط لعادة حد وضع
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أن إال كانج، عريضة فشلت فقد القرار. اتخاذ يف يذكر دور أي لها يكن لم كانج عريضة
من العديد لوجود نظًرا نجحت األمة جبني عىل عار األقدام ربط عادة بأن القائلة حجته
معالم رسم يف ساهموا وقد األمة، رشف عىل خوفه شاركوه ممن املتعلمة الطبقات أبناء

حديثة. دولة إىل إمرباطورية من الصني تحول
عام، ألفي من أكثر مدار عىل اإلمرباطورية وجه أسالفهم شكَّل الذين املثقفني إن
يف دور لهم كان مثلما تماًما القدم يف ممعنة تقاليد عىل اإلجهاز يف حيوي دور لهم كان
رشف بأن االعتقاد نحو وزمالءه كانج دفع الذي السياق يف أبحث أن أود عليها. اإلبقاء
أوىل أطلقوا التي فثورتهم القدم. يف املغرق التقليد لهذا حد وضع عىل متوقف الصني
الصني يف النخبة حياة شكَّلت ممارسة عىل القضاء يف الفضل لها كان التي رشاراتها،

بالبحث. سأتناولها التي األخالقية الثورات ثاني هي سنة، ألف لنحو

والهوية الرشف

كان نبيل سيد خطر. يف الشخيص الرشف يكون وفيها باملبارزة، الرشف يف بحثنا بدأنا
نبالء سادة ثمة ولكن العادة. جرت كما رشفه، عن الذود أجل من القتال ساحة يقصد
أو ابنة، أو أخت أو أم كانت سواءٌ النساء؛ رشف عن الدفاع أجل من املبارزة إىل لجئوا
جعلوا لقد السادة. مع املتحالفات النساء سابقة) أزمنة (يف وأحيانًا زوجة، أو حبيبة
تحدوه الذي النبيل السيد رشف يف يطعنون فهم نسائهم؛ رشف عن الدفاع رهن رشفهم
ينقذون إذن هم الرشف؛ مليثاق انتهاك ذلك ويف سيدة، حياء خدش ألنه وذلك مبارزة، يف
شأنها من الرشف منظومة وعليه، سوءًا. بها أراد بمن الخزي إلحاق طريق عن رشفها
حقك. يف ً خطأ أحد يقرتف لم أو ذنبًا تقرتف لم إذا حتى امُلساءلة موضع يف تضعك أن

البسيطة. الصورة لهذه وفًقا حتى فحسب، الشخيص باألمر ليس فالرشف
يف عضويته منها يستقي الهوية من بجوانب وثيًقا ارتباًطا يرتبط املرء رشف إن
ولو للقتال املرء يذهب السابق، الفصل يف رأينا فكما عديدة، بطرق ما اجتماعية فئة
يستطيع ال حيث نبيًال، سيًدا «بصفته» الشخيص رشفه عن الذود أجل من مبارزة يف
يقبله أن أحد يستطيع ال كما نبيًال، سيًدا كان إذا إال التحدي هذا مثل يصدر أن أحد
سيدة (أو آخر سيد احرتام نيل يف السيد حق وعموًما، نبيًال. سيًدا اآلخر هو كان إذا إال
ضد مخالفة أحدهم ارتكب فإذا الخاصة. متطلباتها لها ملنظومة االمتثال أساسه أخرى)
الرشف مالمح ترسم الجماعية الهوية إن االحرتام. يف حقه يفقد فإنه املنظومة، هذه
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عضًوا بصفته املرء تفكري طريقة نتاج هو ازدراءه أو ما شخص احرتام ألن الشخيص؛
مختلفة. اجتماعية فئات إىل ينتمي

الرشف مواثيق تفرضه ما تحديد يف دورها من أهميتها تستمد الهوية فإن وعليه
بتعبري به يسمح أو الرشف يتطلبه ما إىل األحيان بعض يف (سأشري متطلبات. من
بالجنس. املتعلقة تلك هي األمر هذا عىل وضوًحا األمثلة أكثر إن الرشف».) «ممارسات
عن الصادر السلوك تحديد وكذا متطلبات من الرشف ميثاق يفرضه ما طبيعة فتحديد
مرهونة أمور كلها االزدراء)، (أو االحرتام يستوجب السلوك هذا كان إذا وما ما، شخص
األخرى. هي أساسيٍّا دوًرا تلعب االجتماعية الطبقة أن كما امرأة. أو الشخصرجًال بكون
الطبقات أبناء الرجال تُلزم الرشف مواثيق كانت عرش، الثامن القرن يف إنجلرتا ففي
القرن يف الصني يف أما نبيل. سيد عن صدر ما إذا مبارزة يف التحدي بقبول الراقية
الراقية الطبقات بنات من النساء تُلزم بها الخاصة الرشف مواثيق فكانت عرش، التاسع
منوًطا سلوكيات من الرشف مواثيق عليه تنص ما كان الحالتني، كلتا ويف أقدامهن. بربط
متوقفة كانت اآلخر الطرف مع التعامل طريقة أن كما والجنس؛ االجتماعية باملكانة
وال مربوطتني؛ قدمني ذات امرأة من باالحرتام الجدير الرجل يتزوج بدوره. هويته عىل
من مبارزة يف التحدي السيد يقبل نبيل. سيد من إال مربوطتني قدمني ذات امرأة تتزوج
بكل سيدة من أو الدنيا» «الطبقات من رجل من نفسه التحدي يقبل ال ولكنه آخر، سيد
التي املخالف، عىل الرشف فقدان عقوبة إنزال تستتبع القوانني لتلك مخالفة وأي تأكيد.

قبل. من رأينا كما االحرتام، يف الحق فقدان تعني بدورها
توزيع فإن فحسب)، اإلقرار (ال التقدير من أساٍس عىل للرشف منظومة تقوم عندما
التي املهني الرشف ثقافة يف الكفاية فيه بما جليٍّا هذا كان نسبيٍّا. أمًرا يصبح التقدير
البسالة هو للتقدير األسايس املعيار كان حيث ويلينجتون، دوق زمن يف سائدة كانت
كلها يكن لم إن األحيان أغلب يف — يتطلب التقدير عىل القائم الُحكم أن بيد العسكرية.
مرجعية»، «مجموعة بيتي وفيليب برنان جيفري الفيلسوفان أسماه ما مع املقارنة —
درجة تكون قد وكرمك؛ عطفك أقدِّر وأنني ممرض أنك فلنفرض املعايري.11 كانت أيٍّا
العطف درجة من أقل املمرضة أو املمرض يف التقدير أمنحها التي والكرم العطف
رجل أي عطف درجة من أعىل تكون وربما محبة، والدة أو محب والٍد يف للذات الناكرة
ما عىل متوقًفا لجماعتك املناسبة للمعايري وفًقا أفعالك تقدير سيكون للخري. فاعل عادي

الجماعة. لهذه ينتمون من سلوكياٍت من توقعه يمكن
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املرء بها يلتزم أن يجب التي القوانني تحديد عىل تعمل ال االجتماعية فالهوية
أجل من منافسة يف معهم املرء يدخل من مالمح تحديد عىل كذلك تعمل ولكنها فحسب،
جماعة خاصيف بوجه التقدير يستحقون من يُثيب الواقع يف الرشف فميثاق الرشف؛ نيل
فإن وبالتايل، تقديمه؛ منهم املطلوب من بأكثر يقومون من أيًضا ويُثيب ما، اجتماعية
واملفروض». الواجب حدود من «أبعد يذهب أن يف يرغب ملن الحافز يوفر الرشف ميثاق
عىل وهي الرشف؛ من أهميتها تستمد الهوية بخالف أخرى مسألة توجد أنه إال
يجوز أنه وهي، أال تماًما؛ عنها مختلفة طبيعة ذات كانت وإن األهمية من نفسه القدر
فعندما الهوية. يشاركهم من يناله الذي الخزي أو الرشف من «نصيبًا» املرء ينال أن
املفروض الحصار أثناء يف أتباعه من شكسبري مرسحية يف الخامس هنري امللك يطلب
وإنجلرتا هنري ينرص هللا هجومكم: يف «صيحوا أن ١٤١٥ عام يف هارفلري ميناء عىل
رشفه عن الدفاع مهمة عاتقه عىل يحمل ال قائدهم أن يعلمون هم جورج.» والقديس

بأكمله. وطنه رشف بل فحسب، الشخيص

… اإلنجليز أنبل يا هلموا هلموا
أمهاتكم، رشف إىل تسيئوا ال

أنجبوكم. الذين هم آباءكم تدعونهم الذين أن وأثبتوا

األول) املشهد الثالث، (الفصل

كل شأن فمن بأكملها، أمة ورشف رشفهم عن يذودون مثله بأنهم يذكرهم هنري فامللك
بصلة، لألرشاف يمت ال فالًحا األصل يف كان وإن حتى املعركة، أرض عىل عادي إنجليزي
ذات هارفلري مدينة عىل الهجوم يف مشاركته خالل من الرشف من نصيب له يكون أن
أجينكورت معركة يف ذاته األمر امللك أوضح وقد جنديٍّا. «بصفته» وذلك العالية، األسوار

قال: عندما األكثر عىل بشهرين املعركة هذه تلت التي

متآخية. عصبة نحن سعيدة، قلة نحن
أخي. فهو معي اليوم دمه يُسَفك من إن فلعمري

النسب، وضيع كان ومهما
السادة. مقام إىل سريفعه اليوم هذا فإن

الثالث) املشهد الرابع، (الفصل

70



الصينية األقدام تحرير

السادة»؛ مقام «إىل مقامك «سريفع» هاري مع جنب إىل جنبًا أجينكورت يف القتال إن
نوًعا يقلل (هذا جديدة. اجتماعية هوية سيمنحه أي نبيًال؛ سيًدا يقاتل من فسيجعل
من نصيبه املرء ينال أن فقبل يبدو!) ما عىل التعبري يف يبالغ امللك بأن الشعور من ما
شخصيته، طبيعة معرفة من أوًال بد ال محددة، اجتماعية بهوية يتمتع لكونه الرشف

أمامه. املتاح الرشف نوع ُد يُحدَّ وبعدها
نشاركهم من نجاح خالل من نخرسه أو الرشف ننال ألن عرضة نحن ببساطة،
أجينكورت، يف تحقق الذي النرص خرب إنجلرتا يف من إىل يصل عندما فشلهم. أو الهوية
الفرنسيني، أسماع إىل الهزيمة خرب يصل وعندما إنجلرتا؛ برشف الفخر سيملؤهم
يدافع عندما به أشعر الذي الفخر يأتيني فرنسا. برشف لحق الذي بالخزي سيشعرون
أشارك ألنني بعيد بلد يف ذبحهم يحاولون رجال ضد أبرياء مدنيني عن وطني جنود
عىل سواءٌ مختلفة، أنواع من جماعات مع نفسها التجربة تتكرر وطني. رشف صنع يف
عىل ترى أن (فيمكنك شهرية. عائلة إىل االنتماء أو االجتماعية الطبقة أو الدين أساس
نال لطالب فخور «والد عليه: مكتوبًا ملصًقا املتحدة الواليات يف السيارات من العديد
من اآلخرين مشاعر يحرك ألن وسعى يووي، كانج مشاعر تحركت لقد الرشف».) مرتبة
صنع يف رشكاء بوصفهم بأكمله الصيني الشعب يتهدد الذي بالخطر شعر عندما حوله،
شهدها التي الثانية الثورة يف البحث إىل الكتاب من الفصل هذا يهدف وطنهم. رشف
التحوالُت التغيري مالمَح يرسم لم املرة، هذه ولكن البرشي؛ للجنس األخالقي التاريخ
متعلقة أفكار عىل طرأت تحوالت رسمتها وإنما الشخيص، الرشف بمشهد عصفت التي

ما. شعب برشف

الذهبي» «اللوتس بدايات

بامللك بداياتها تربط تقاليد ثمة األقدام. ربط عادة نشأة أصول حول اآلراء تضاربت
عام حتى سونج أرسة حكم وجه يف صمد الذي الجنوبية، تانج حكام آخر يو، يل الشاعر
عام وخمسمائة ألف إىل تعود األقدام ربط عادة بداية فإن الزعم، هذا صح (إن .٩٧٥
كتابًا ألَّفوا من أوائل من وهو ليفي، هاورد أورد وقد كونفوشيوس.) وفاة بعد تقريبًا
القرن يف ملعلق عمل يف جاءت نص إىل إشارًة الحديث، التاريخ يف األقدام ربط عادة حول
يل بالط» يف املفضلة «املحظية النص هذا يصف ُفقد. قد النص هذا أن إال عرش، الثاني
كما الخرص، نحيلة «جميلة كانت وقد الرقيقة»، «البتول بلقب تُعرف امرأة وهي يو،
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مصنوعة أقدام ستة طولها يبلغ لوتس زهرة بتصميم أمر وقد موهوبة. راقصة كانت
الحرير من بقماش قدميها بربط الرقيقة البتول أُِمرت وقد … أجلها من الذهب من
اللوتس، زهرة قلب يف ترقص أخذت ثم هالل. طرفا وكأنهما قدماها تبدو حتى األبيض
حقيقة القصة تلك أكانت وسواءٌ السماء».12 يف ترقى سحابة وكأنها نفسها حول وتدور
اللوتس بزهرة تُعرف صارت قد الصينية للمرأة املربوطة القدم أن فكرة تبقى خياًال، أم

الذهبية. الزنبقة أو
مجتمع يف الشأن رفعة عالمات من عالمة األقدام ربط عادة صارت الحني، ذلك ومنذ
التي العائالت «شعرت يقول: ليفي كتب عرش، الثالث القرن أواخر ويف الهرمية. شديد
إشارة يف … فتياتها أقدام تربط أن إىل مضطرة أنها أرستقراطي بنسب تتمتع كانت
جائز أمًرا تلك بصورته التمييز هذا كان الراقية.» الطبقات إىل انتمائهن إىل رصيحة
أو البالط يف األرستقراطيات من ُكنَّ سواءٌ الراقية، الطبقات سيدات إن حيث التحقق،
أو الفالحات، مثل الحقول يف العمل إىل مضطرات تكن لم املختلفة، املقاطعات يف النبيالت
عدم وراء سببًا كانت املربوطة أقدامهن أن الواقع بل األسواق، إىل طويلة ملسافات السري
عرش الرابع القرن يف دراسة يف ورد كما لعفتهن، ضمانة ذلك ويف البيت، عن بعيًدا املكوث
القرون).13 مر عىل وتكراًرا مراًرا تردد صارت التي الحجج من حجة هذه كانت (وقد
أهم أحد الرشف كان وقد املرأة، برشف بداياتها منذ مرتبطة الذهبية اللوتس إن
اختيارات نتاج ال العائالت، بني ترتيبات نتاج كانت التي املحرتمة، الزيجة متطلبات
يتمتع رجل من الزواج يف ترغب التي الصينية املرأة عىل حتًما كان ولذلك شخصية؛
القدمني. صغرية املرأة يشتهي الرجل صار كما قدميها. تربط أن ما اجتماعية بمكانة
من وأجيال أجيال تحمل عىل شاهدة وصارت املؤلم، التقليد هذا املرأة تحملت وقد
بالغة القدم أن يف العتقادها والحفيدة؛ والخالة الخال وابنة االبنة األلم؛ لهذا الفتيات

جميلة. قدم بساطة بكل هي الصغر
عىل اطَّلعوا ما إذا سيما وال االعتقاد، هذا الصينية املرأة الكثريون يشارك لن ربما
صارت التي الصور هذه يلفها؛ الذي القماش من عارية املربوطة القدم ملنظر صور
نتذكر أن بد ال ولكن املمارسة. هذه ملناهضة بعد فيما ُشنَّت حمالٍت من أساسيٍّا جزءًا
املربوطة القدم كانت ما دائًما إنه حيث املنظر، هذا عىل يطَّلعوا لم الغالبية أن وهو أمًرا،

ومطرزة. زاهية، ألوان ذات أنيقة، بأحذية تُغطَّى
ذات الصينية املرأة سمات إحدى كانت وتطريزها األحذية صنع مهارة أن والواقع
عدة، مناسبات تالئم ألوان باستخدام بنفسها أحذيتها تصنع وكانت والنسب، الحسب
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من مجموعة حياكة كانت وقد النوم. وكذلك اليومية، والحياة والحداد االحتفاالت منها
كما الزوجية. لبيت معها العروس تأخذها وكانت الزواج، ترتيبات من جزءًا األحذية
التي األحذية جودة من أساٍس عىل ابنها عروس عىل حكمها من جزءًا تبني الحماة كانت
خصوصية يف إال زوجته قدمي عىل الزوج يطَّلع يكن ولم زوجها. لبيت معها صحبتها
أهم من واحدة كانت إنجليزية سيدة وهي — ليتل أرتشيبالد للسيدة وكان تامة.
كان «عندما فيها: قالت مالحظٌة — بعد فيما وسنلقاها األقدام، ربط لعادة املناهضني
كما األمر واقع يف بأنها نفسه يوهم أن يحب كان عروسه، قدمي يداعب الصيني الرجل

التطريز.»14 ورائعة مخملية، دقيقة، ظاهرها: يف هي
تفك كانت عندما إال خاصتها الذهبيتني اللوتس زهرتي ترى نفسها املرأة تكن ولم
أن قبل ربطهما وتعيد الشب، مسحوق عليهما وترش قدميها، لتغسل الطويل الرباط
مالبسها تضع ألن تستعد كانت عندما أو للنوم، الخلود عند األحمر النوم حذاء تضع
ينبغي أنه إال تنورتها. أسفل من اآلخرون سيلمحه الذي حذاءها وتلبس الراقية الصباحية
منها؛ واالشمئزاز النفور مشاعر وراء السبب كان عارية وهي القدم منظر أن نفرتض أال
تتداولها كانت التي الصور من العديد توجد االفرتاض. هذا عن تكون ما أبعد فالحقيقة
اللوتس زهرتي لتعرض العرشين القرن مطلع يف واعتزاز فخر بكل الصينية املرأة
لم التي املنسحقة، الدقيقة األقدام هذه عىل اإلطراء كلمات وكانت خاصتها؛ الذهبيتني
تتطرق أن الصينية الكتابات اعتادت أساسيٍّا موضوًعا خاصة، جلسات يف إال تُكشف تكن

طويلة. قرون مدار عىل إليه

العرف انتشار

اإلمرباطورية؛ عىل املانشو يستويل أن قبل وذلك صينية، بالطبع الحاكمة األرسة كانت
املوجودات النساء من مؤلفة آالف لديه املجتمع رأس عىل ج املتوَّ الصيني اإلمرباطور وكان
يقطن حيث — املحرمة املدينة وكانت الجنسية. أغراضه خدمة عىل ليسهروا خصيًصا
املخصيني، وأغواته اإلمرباطور، عدا ما الجميع، وجه يف ليًال أبوابها تغلق — اإلمرباطور
للسبب السيايس، العالم ماكي، جريي تفسريات أحد هذا وكان ومحظياته. وزوجاته،
املحيطة. الظروف ظل يف وانتشارها األقدام ربط عادة ظاهرة مثل ظاهرة ترسخ وراء
ضمان عىل يعمل أن شأنه من النساء من الحشد هذا بكل محاًطا إمرباطوًرا إن
من سيكون ناحيتهن فمن واملحظيات، الزوجات أما وحده. إليه نسل من يحملنه ما نسب
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هذا كان الهائل، عددهن بسبب اإلمرباطور من أطفال أي غالبيتهن تحمل أن املستبعد
سينتج اإلمرباطور. من توفًرا» أكثر رجال من رسي إخصاب عن «يبحثن ألن أدعى سببًا
له، إخالصهن ضمان سيحاول الذي ناحية من اإلمرباطور بني دائم رصاع حتًما هذا عن
الخروج محاولة إىل يدفعهن ما األسباب من لديهن الالتي أخرى ناحية من النساء وبني
لهذا انعكاًسا البالط يف العاملني الرجال جميع إخصاء كان وقد اإلمرباطور. سيطرة عن
هذا عىل دليًال أقدامهن ربط طريق عن النساء حركة تقييد محاولة كانت كما املوقف.

الرصاع.
تنترش حتى النظام بهذا العمل يستقر إن ما أنه ماكي السيايس العالم رأي وكان

بأكملها. اإلمرباطورية أنحاء يف آثاره

أجل من بينها فيما تتنافس التي الحاكمة، الطبقة من مبارشة األدنى الطبقة إن
تحاكي ألن جهدها قصارى ستبذل واملحظيات، بالزوجات اإلمرباطور إمداد
بل له، نسائه إخالص ضمان أجل من الحاكم ابتدعها التي املمارسة هذه
البالط إىل للدخول طريقة تؤمن حتى الحدود أبعد إىل محاكاتها يف وتتمادى
من الصاعدات النساء وستمأل وإنجابية. واجتماعية اقتصادية مكاسب محققة
سينتقل والالتي األوىل، األدنى الطبقة يف املوجود الفراغ الثانية األدنى الطبقة
يف العرف ليتغلغل … جرٍّا وهلم نفسه، اإلخالص ضمان عرف محالة ال إليهن

كافة.15 املجتمع طبقات

األصل منغولية يوان أرسة حكم ظل يف الجنوب باتجاه األقدام ربط عادة انترشت هكذا
فيما شعبيتها زادت وقد تقدير. أقل عىل الراقية الطبقات أفراد بني فيما (١٢٧١–١٣٦٨)
التي الجنسية الرواية يف واضح هو كما مينج، أرسة حكم تحت العليا الطبقات أفراد بني
أو الذهبية» اللوتس «زهرة باسم اإلنجليزية يف واملعروفة مي»، بينج «جني عنوان تحمل
وتحكي عرش. السادس القرن أواخر يف ظهرت وقد الذهبية»، املزهرية يف الربقوق «زهرة
الوسيط ويجد له، جديدة زوجة عن يبحث الذي الغني، التاجر هيس-مينج، قصة الرواية

له: سنحت عندما ضالته البحث عملية يف

الصغر، بالغتي فاتنتني قدمني عن فكشفت قليًال، السيدة تنورة رفع فرصة
إبهام طول عن عرضها وال بوصات ثالث عن منها الواحدة طول يزيد ال
قرمزي األحذية من زوج يكسوهما كان املشط. مرتفعة الرأس، مستدقة اليد،
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الحرير من العايل كعبه وكان السحاب، يشبه رسم يف بالذهب مطرز اللون،
كبري.16 بارتياح هيس-مينج رآهما وقد األبيض.

يف مينج بأرسة أطاحوا من هم واملانشو األقدام، ربط عادة إىل باًال املانشو يُلِق لم
،(١٦٤٤–١٩١٢) تشينج أرسة وهي إمرباطورية، ألرسة حكم آخر وأسسوا ،١٦٤٤ عام
بدرجات جذورها من الذهبية اللوتس زهرة يجتثُّوا أن آلخر وقت من حاولوا أنهم بيد

الحماسة. من متفاوتة
بلوغهم بعد مبارشة صدر قد األقدام ربط عادة بإلغاء يقيض لهم مرسوم أول كان
فأكثر أكثر انترش بل االندثار، عن يكون ما أبعد كان التقليد هذا أن إال الحكم. كريس
بحظر الرسمي القرار تجاهلوا املانشو من األرستقراطيني بعض إن حتى الصينيني، بني
أثبتت بعدما التقليد هذا بإبطال صدرت التي املراسيم إلغاء إىل أدى مما املمارسة؛ هذه
تداولتها عرش التاسع القرن يف األقدام ربط عادة حول تقارير توجد فعاليتها. عدم
وبعض هونان، مقاطعة يف اليهود مثل اإلمرباطورية، ظل يف عاشت التي األقليات بعض
وبعض املنغوليني بعض امتنع جانسو. مقاطعة خارج يقطنون كانوا الذين املسلمني
الصني. جنوب يف الهاكا شعب حذوهم حذا كما املمارسة، هذه اتباع عن التبت أهل
يف وبخاصة الفقرية، الطبقة أبناء بني فيما بكثرة منترشة املمارسة هذه تكن لم وعموًما،
ولكن األرز. حقول رئييسيف دور فيها للمرأة كان التي الزراعة كثيفة األقاليم يف الجنوب،
مربوطة أقدامهن كانت الالتي والسقاءات املتسوالت بعض عن وحكايات قصص توجد

الشمال.17 يف الحرضية املناطق من العديد يف وكذلك هونان، يف الحرضية املنطقة يف
للطبقات املنتمية وخاصة الصينية، املرأة كانت عرش، التاسع القرن أواخر وبحلول
أن من الرغم عىل بناتها، قدمي تربط تقريبًا عام ألف من أكثر قضت قد الراقية،
عىل ممارستها يحظر إمرباطوري مرسوم آلخر آن من بشأنها يصدر كان العادة هذه
سخرية محط الطبيعيتني القدمني صاحبة املرأة كانت الزمان. من قرنني من أكثر مدار
كان الالتي أولئك وخاصة الصغريتني، القدمني صاحبة املرأة كانت حني يف اآلخرين،
محلَّ الثالث، البوصات منها الواحدة طول يتعدى ال ذهبيتني، لوتس زهرتي أصغر لديهن
الروايات صفحات كانت جنسيٍّا. اهتماًما إليها تجذبان قدماها كانت فقد وثناء، تقدير
املشية جنسيٍّا يثريهم كان الذين الرجال عن بالحديث زاخرة الجنسية والكتيبات الصينية
املربوطة القدم مداعبة تستثريهم كانت الذين أو املربوطتني، القدمني ذات للمرأة املرتنحة
تتيح كانت التي املختلفة الجنسية األوضاع تصف كانت كما الرباط؛ عنها يفك أن بعد
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الروايات تلك وكأن األمر فكان الرباط. من العارية عشيقاتهم أقدام مداعبة للرجال
لجمهورها تتيح كانت التي الصغرية، القدم مسابقة يف بينها فيما تتنافس والكتيبات
بدثارها الذهبية اللوتس لزهرات االنسيابي» والشكل الدقيق «الحجم عىل للتعليق فرصة

لتقييمها.18 وكذلك الحرير، من املصنوع

الربط آالم

األربع أو الثالث يتجاوز منهن الواحدة سن يكن لم أقدامهن تُربط كانت الالئي الفتيات
اللوتس زهرة لحجم تكون ما أقرب القدم جعل الربط من الهدف كان وإذا سنوات.
عن أصابع أربعة أصغر يسحق كان فالربط مربحة. آالم يف يتسبب كان فإنه الذهبية،
باطن باتجاه الكاحل عظم مؤخرة عىل يضغط كان كما القدم، باطن أسفل ثنيها طريق
طبيعية، قدم أي من تحديبًا أشد قوس شكل أخذ عىل القدم عظام يجرب مما كذلك؛ القدم
من تطهريها إىل الشكل بهذا املربوطة القدم تحتاج ما وعادة الفلق. يشبه ما مخلًفا
الوقت، مرور ومع األصابع. عنها وتنفصل القدم ن تتعفَّ كانت وأحيانًا والقيح؛ الدماء
أُتلفت قد تكون الحسية األعصاب ألن ربما باأللم، الشعور يقل سنني، أو شهور بعد
املربوطتني. القدمني ذات للفتاة بالنسبة صعوبة يمثل ما عادة كان امليش أن بيد لألبد،
كان الذين عرش، التاسع القرن أواخر يف التبشريية اإلرساليات أطباء بعض تقدَّم وقد
حاالت حول تقارير بعدة اليشء، بعض شخصية عرقية مآرب — شك وال — لديهم
أو القدمني إحدى فقدان أو القدم يف َغنْغرينٍَة أو تقرحات عن أسفرت األقدام ربط من

الحاالت.19 أسوأ يف الوفاة أو كلتيهما،
أمًرا كان بوصات الثالث يتعدى ال بحيث للقدم املثايل الطول بلوغ أن الواضح ومن
إىل يلجئون والعاملون الفالحون كان فقد الراقية، الطبقات خارج خاصة الحدوث، نادر
سنٍّا؛ أكرب الفتاة تصبح عندما تبدأ الربط عملية كانت كما إحكاًما، أقل الربط يف طريقة
كانت السن، يف طاعنة امرأة زوج أكد وقد أيرس. وأمًلا أقل عرًجا تسبب بذلك فكانت
ولكنها بوصات خمس طولها يبلغ التي العاملة املرأة قدم أن للربط، تعرضتا قد قدماها
ذات القدم أما الثقيلة، الحموالت نقل أو امليش عن تعيقها تكن لم سواها من تشويًها أقل
تُحمل كانت ما وعادة طويلة. ملسافات صاحبتها حركة تعيق فكانت الثالث البوصات
عند الخدم عىل تتعكز كانت كما محفات، عىل الثالثة البوصات ذات القدم صاحبة املرأة
املساعدات.20 تلك مثل إىل يحتجن ال ُكنَّ أقدامهن املربوطة السيدات أغلب أن إال امليش.
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املربوطة القدم عن يصدر كان ونهاًرا، ليًال القدم يالزم كان الرباط ألن ونظًرا
غريب كان اآلخر البعض أن حني يف للغاية، كريهة البعض يجدها كان مميزة، رائحة
سني املتحمِّ من رجل ثمة كان له. بالنسبة جنسيٍّا مثرية الرائحة تجعل لدرجة األطوار
«طبيب هو مستعاًرا اسًما لنفسه اختار وقد عرش الثامن القرن يف األقدام ربط لعادة
تضمنت ذهبية»، حديقة «منوعات بعنوان دراسة كتب وقد العطرة»، اللوتس زهرة
من وكان األقدام، ربط عادة حول البعض ببعضها املتصلة غري املالحظات من مجموعة

نوعها: من الفريدة التالية امللحوظة بينها،

فجأة تزيل عندما كريهة رائحة منها وتنطلق القدم؛ مسمار يف يطاق ال ألم
القدم.21 رباط

ويجعلها الفتاة حركة من يحد كان القدم ربط أن شك وال يدرك الجميع كان إذن،
مربحة. آالًما لها يسبب أيًضا وكان وللرجال، عائلتها إلرادة خاضعة

إىل إشارة ثمة يعارضونها. وأدباء مفكرون ظهر حتى املمارسة هذه بدأت إن وما
يتجاوز لم طفالت «إنهن يقول: كتب (٩٦٠–١٢٧٩) سونج أرسة حكم أثناء يف كاتب
يُنِزل جرم، أي يرتكبن لم بريئات طفالت سنوات، الخمس أو األربع منهن الواحدة عمر
نهران الصغرية، األقدام من «زوج مفاده: مأثور قول يوجد كما لها.» حدود ال آالًما بهن
فقد للفتيات؛ ألم يف تتسبَّب أنها اعرتف املمارسة هذه يؤيد كان من حتى الدموع.» من

الشأن: هذا يف توجيهيتان مالحظتان العطرة اللوتس زهرة لطبيب كان

إىل مضطرة ذلك مع ولكنها ابنتها تحب أم االستياء: من ليشء يدعو أمر
قدميها. ربط

مرة.22 ألول قدميها ربط عند صغرية فتاة رصخات أسمع: أن أطيق ال

األقدام ربط لعادة داحضة حجج اكتشاف يكن لم املبارزة، مع الحال كان وكما
وكانت البداية، منذ واضحة كانت فالحجج لها. ا حدٍّ وضع ما هو األحوال من حال بأي

الذهبية. اللوتس لزهرة األوىل األيام منذ والداني للقايص معروفة
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اإلمرباطورية أيام آخر

يف بالصني عصفت عديدة أخرى تغريات سياق يف التغري هذا يرى أن إىل املرء يحتاج
األسباب فهم له يتسنَّى حتى تشينج أرسة حكم انهيار مع عرش، التاسع القرن أواخر
تشينج أرسة كانت العرشين. القرن مطلع يف األقدام ربط عادة مثل ممارسة انتهاء وراء
أسسها التي املنظمة، املنشورية الدولة أخريًا تمكَّنت عندما بدأت وقد املانشو، ساللة من
اململكة باحتالل املنشود أملها تحقيق من عرش، السابع القرن أوائل يف نورهايش خان
التي العصابات عىل التغلب بعد األمور، عىل سيطرتها الدولة استعادت وحاملا الوسطى.
قد كان الذي تشينج زي يل املتمرد هزيمة وبعد الشمال، منطقة يف فساًدا تعيث كانت

اإلمرباطورية. أنحاء جميع عىل سيطرتهم املانشو بسط بكني، نهب
الصينية؛ الحكومة بنية عىل حافظوا فقد اإلمرباطورية، غزوهم من الرغم وعىل
املفكرين طبقة إنشاء عن مسئوًال كان الذي العامة الخدمة اختبارات نظام وبخاصة
عىل والحفاظ الكونفوشيوسية، كالسيكيات دراسة طريق عن تدريبهم تلقوا الذين
وحتى ١٧٣٦ من الصني حكم الذي — لونج تشيان اإلمرباطور أوكل وقد بقائها.23
مهمة ناسخ، آالف األربعة وقرابة باحثًا وخمسني الثالثمائة عىل يزيد ما إىل — ١٧٩٩
كوانشو» «سيكو باسم ُعرف مما صفحة مليون ٢,٣ يف الصينية األدبية الثقافة فهرسة
١٧٧٣ عام منذ فرتة استغرقت مهمة وهي األربعة»، األدبية لألقسام الكاملة «املكتبة أو
مثرية اعتربها التي املجلدات من آالف نرشعدة بحظر كذلك أمر أنه (إال ١٧٩٨ عام وحتى
الخصويص املعلم تعيني البالط يف التعيينات أهم من وكان عدة). زوايا من لالعرتاض
للتقاليد دراسته يف اإلمرباطور توجيه مهامه ضمن كان الذي املنشوري، لإلمرباطور

الصينية. الفلسفية
أرسته، ف ورشَّ ألقاب، عىل وحصل االختبار، اجتاز من هو نجاًحا املثقفني أكثر كان
َمرِّ وعىل مميزة.24 مالبس ارتداء حق ونال العامة، الخدمة من اإلعفاء عىل وحصل
اجتماعية طبقة تشكيل يف منازلهم، إىل عودتهم بعد املتقاعدون، املثقفون نجح القرون،
الطبقة هذه أبناء اعترب وقد اإلمرباطورية.25 أنحاء جميع يف منترشة بهم خاصة راقية
وإتقان الكالسيكيات، بثقافة اإلملام طبقتهم لرجال املميزة السمات من أن الشأن رفيعة
السيف كان فإذا الرسم. وفن الخط حسن وكذلك النثرية، والكتابة الشعر نظم مهارة
الصني يف النبالء السادة فإن عرش، الثامن القرن يف اإلنجليز النبالء للسادة األبرز السمة
كان الخط. فرشاة يوقرون كانوا باألحرى، أو السنني، آالف مدار عىل القلم يوقرون كانوا
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الحرب وقت يف وكان الريف، يف وقته أغلب عرش الثامن القرن يف اإلنجليزي السيد يميض
أن الحياة عن مفهومه فكان الصيني السيد أما يشء. وأي يشء كل قبل ملكه خدمة يف
بني أو مقاطعته يف سواء الحكومة، دواوين يف إمرباطوره يخدم وأن املدينة يف يعيش

يقطنها. التي املقاطعة عاصمة أو اإلمرباطورية العاصمة أرجاء
األمر هذا كان ثقافيٍّا. وتزمتًا تحفًظا أكثر فشيئًا شيئًا تشينج مجتمع صار وقد
االنهيار هذا بأن مينج أرسة حكم انهيار عقب سادت لقناعة فعل ردة منه شق يف
صارم نحو عىل بالواجب الخاصة الكونفوشيوسية بالتعليمات االلتزام لعدم نتيجة كان
الكونفوشيوسية باملثل املتزايد االلتزام وكان وشامل. عام أخالقي انهيار من تاله وما
الراقية الطبقات أرامل كانت املثال، سبيل فعىل شتى. بطرق جليٍّا تكوينها يف الصارمة
أخرى؛ مرة الزواج ترفضن عرش التاسع القرن من جزء ويف عرش الثامن القرن خالل
جعله منحى أخذ قد كان املخلصات لألرامل تكريًما التذكارية األقواس بناء إن حتى
،١٨٢٧ عام «ففي إيربي، باتريشيا املؤرخة وصفته كما السيطرة»، نطاق عن «يخرج
عام ويف جماعية، كانت إذا إال تذكارية أقواس أي بناء بعدم مرسوًما الحكومة أصدرت
عىل تذكاري قوس ببناء أرملة أي تكريم بعدم يقيض آخر مرسوًما أصدرت ،١٨٤٣

زوجها».26 وفاة بعد وانتحرت الحدود أقىص إىل ذهبت إذا إال قربها
مجتمًعا مًعا لينتجا املركزية الحكومة قوة ازدياد مع املحافظ التوجه هذا اجتمع
الهرمية شديد مجتمًعا كان أنه إال العاملية، للمعايري وفًقا تكنولوجيٍّا ومتقدًما مستقرٍّا
الفرتة يف تشينج أرسة من األباطرة من ثالثة فيه ع وسَّ الذي الوقت ويف واالستبداد.
كان البالد، أنحاء عىل سيطرتهم وعزَّزوا إمرباطورياتهم أرجاء ١٧٩٥ وحتى ١٦٦٢ من
تجارية عالقات تربطها كانت فالصني عليهم؛ االنقضاض يف حولهم من العالم بدأ قد
مثل األوروبية، البحرية اإلمرباطوريات وكربى اليابان من بكل الزمان من لقرون تمتد
أدنى أنهم عىل األجانب هؤالء إىل ينظرون كانوا أنهم إال وبريطانيا. وهولندا الربتغال
أيديولوجية متقبًال — لونج تشيان اإلمرباطور استجاب ،١٧٩٣ عام ففي مقاًما. منهم
رضب مجرد وكأنه بريطانيا من دبلومايس الستهالل — هان إقليم صينيي من رعاياه
تُجل التي الثانية املرتبة ذات العديدة األمم إحدى من الثناء فروض تقديم رضوب من

الصني:

عىل ولكنكم البحار، من العديد غياهب يف بعيًدا تعيشون امللك، أيها أنتم،
يف التواضع يحدوها التي لرغبتكم تستجيبوا أن إال يسعكم ال ذلك من الرغم
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االحرتام بوافر إلينا تقدم بعثة إلينا أوفدتم وقد حضارتنا، تراث من تنهلوا أن
من عطايا كذلك أرسلتم إخالصكم، إثبات يف وإمعانًا … جانبكم من مذكرة

بلدكم. منتجات

فقد الثالث، جورج امللك «عطايا» وقبل وتعطف تكرم اإلمرباطور أن من الرغم وعىل
هذه وراء من الغاية أدرك أن بعد إال إياها قبوله عدم عىل يؤكد أن إىل بالحاجة شعر
يشء. يعوزنا ال فإنه بنفسه، يرى أن لسفريكم يتسنى «وكما قائًال: فاستطرد العطايا،
يل حاجة وال إبداعها، أو غرابتها درجة بلغت مهما األشياء، قيمة عىل البتة أعول ال إنني
مثري هذا التفاهم سوء أن يف شك ال ال، أو مفتعًال الرد كان وسواءٌ بلدكم.»27 بمنتجات

للضحك.
أسطولها وتكنولوجيا الحديث بجيشها بريطانيا، صارت قرن، نصف مرور وبعد
الواليات أما منها. العالم نصف بعد عىل وهي الصني يهدد موقع يف الجديدة، البحري
تستعرض ألن تؤهلها نارية بأسلحة محملة جديدة بخارية سفنًا تستخدم فكانت املتحدة،
اليابانيني بريي البحري العميد أجرب ،١٨٥٤ عام ويف الهادي. املحيط أمام عضالتها
وبعد الزمان. من قرنني من ألكثر نفسها عىل فرضتها التي العزلة لحالة حد وضع عىل
اقتصادية قوة نفسها اليابان كانت «ميجي»، إحياء أثناء ويف عقود، ببضعة الواقعة هذه
الصني لعجز وكان العالم، مالمح تغري التصنيع موجة وكانت عظمى. حديثة وعسكرية

الدول. من بغريها باملقارنة مكانتها تقويض عىل أثره التقدم هذا مواكبة عن
وتحديثهم األجانب اتجاه من والقادم يتهددها الذي الخطر مقدار الصني تدرك لم
كانت عرش. التاسع القرن من األربعينيات مطلع يف األوىل األفيون حرب مع إال ألنفسهم
يف األفيون زراعة طريق عن مربحة تجارة تطوير يف نجحت قد التجارية بريطانيا مصالح
الربيطانية الرشقية الهند رشكة كانت عرش، الثامن القرن أواخر ويف للصني. وبيعه الهند
ضاربة البنغال، يف تصنعه كانت الذي باملخدر الصني إمدادها يف وبشدة توسعت قد
يف اإلنجليز كان فقد معقد؛ تهريب نظام طريق عن الحائط، عرض اإلمرباطور برغبات
يف األول املنبه املرشوب إىل حولوه الذي الشاي مقابل للصني يقدمونه يشء أي إىل حاجة
السماح استمرار املقبول من يعد لم أنه تشينج أرسة حكام قرر ،١٨٣٩ عام ويف إنجلرتا.
خزانة وعىل الشعب عىل منه يعود الذي الرضر مع خاصة الصني إىل األفيون بدخول
سنويٍّا الفضة من الكيلوجرامات من اآلالف مئات خزانتها من يخرج كان فقد الدولة،
زيكسو، لني يدعى املستوى، رفيع محنًكا مسئوًال اإلمرباطور فأرسل األفيون. تجارة يف
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فيها بالعيش لألوروبيني مسموًحا كان التي الوحيدة املدينة وهي جوانجتشو، ميناء إىل
عقود بعد لألفيون الصني السترياد حد وضع رضورة عىل يؤكد حتى التجارة، وممارسة

الفشل. من
عىل — الربيطاني التجارة مراقبي كبري — إليوت تشارلز أُجِرب ،١٨٣٩ عام مايو ويف
عىل شهرين مرور وبعد إعدامه. بغرض الصني إىل األفيون من الربيطاني املخزون تسليم
عىل صينيٍّا رجًال وقتلوا معبًدا الشغب مثريي من بريطانيون بحارة ر دمَّ الواقعة، هذه
رفض للمحاكمة، البحارة بتسليم الصينية السلطات طالبت وعندما كاولون. مدينة ساحل
األفيون لتجارة الكامل التوقف عىل بريطانيا توافق أن عىل الصينيون أرصَّ عندها إليوت.
أمر املتطلبات، لتلك االنصياع من وبدًال الصينية. املحاكم بسيادة االعرتاف إىل باإلضافة
الصني. مع التجارة أشكال من شكل أي ووقف جوانجتشو، بمغادرة الربيطانيني إليوت
سنغافورة من الربيطانية السفن من كبري أسطول انطلق ،١٨٤٠ عام صيف ويف
وقد السالح. بقوة السابقة للرشوط وفًقا بينهما التجارة إعادة عىل الصني إجبار بغرض
يزيد ما إىل باإلضافة بالبخار، تعمل حربية زوارق أربعة جنباته بني يضم األسطول كان
الربيطاني البحري السالح جنود من آالف أربعة متنها عىل تحمل سفينة األربعني عىل
عندما وصولهم بشأن تقريًرا رفع حيث كثريًا، ألمرهم يكرتث لم لني أن ويبدو والهندي.
إنه تقريره يف لإلمرباطور قال وقد ماكاو. ميناء من مقربة عىل يونيو يف سفنهم رست
منهم. للخوف داعي ال أنه يعتقد وإنه األفيون، يف للتجارة جاءوا قد أنهم يبدو ما عىل

يشء.»28 أي فعل وسعهم يف ليس جاللتك، تعلم وكما به، يقومون ما كل «هذا
يف وبريطانيا الصني فيهما اشتبكت عامان مر فقد الواقع؛ عن ظنه أبعد كان وما
عىل الحصار وُفرض الربيطانيني، يد يف شنغهاي إثرها عىل سقطت بحرية، معارك عدة
نانجينج معاهدة عىل توقيعهم عند الصينيون وأُجرب استسالمها، الصني وأعلنت نانجينج،
هائلة تعويضات تدفع أن الصني عىل كان فقد اإلذالل؛ قمة هي بنود عىل املوافقة عىل
تخفض وأن املعاهدة»، بموجب «موانئ خمسة الربيطانيني أمام تفتح وأن الفضة، من
القانون تطبيق عىل توافق وأن كونج، هونج عن تتنازل وأن الجمركية، التعريفات
«الدولة بريطانيا اعتبار عىل املعاهدة نصت كما الصني. يف بريطانيا رعايا عىل الربيطاني
قوة ألي الصني تقدمها تنازالت أي أن يعني كان الذي األمر للتفضيل»؛ استحقاًقا األكثر

لربيطانيا. مثلها تمنح أن بد ال أخرى
تحكم التي الرشوط عىل أخرى إمالءات األوروبيون فرض التالية، العقود ويف
وقد األفيون. تجارة وعودة املوانئ من املزيد فتح عىل الصني إجبار ذلك يف بما التجارة،
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ويف والبحر. الرب عىل العسكرية سيطرتهم فرض طريق عن األهداف تلك لهم تحققت
الفرنسية الحكومة أرصت األقدام، ربط عادة يف األثر أبلغ لها كان حركة يف ،١٨٤٦ عام

كافة.29 الصني إىل التبشريية اإلرساليات بدخول السماح عىل
التأديبية البنود أمام العقود تلك يف بشدة املانشو أباطرة سلطة تقلصت وقد
تُفرض كانت التي لها حدود ال التي التنازالت وكم نانجينج، معاهدة يف عليها املنصوص
استغلت التي شيمونوسكي معاهدة عىل التوقيع حتى الحال هذا واستمر السالح، بقوة
مع خاصة فأكثر أكثر األمور ساءت وقد قرن. نصف من أكثر بعد وزمالءه يووي كانج
١٨٥٠ من الفرتة يف تايبينج» «تمرد رأسها عىل جاء التي الداخلية الثورات من سلسلة
شعب من الزراعة يف تعمل ألرسة ينتمي الذي تشوان شيو هونج بقيادة ،١٨٥٤ وحتى
يخضع ألن يؤهله التعليم من كافيًا قسًطا تلقى قد وكان جوانجدونج، يف تعيش الهاكا
مجموعة الهاكا (وشعب ليجتازها). الكايف بالقدر ليس (لكن اإلمرباطورية لالختبارات

الصيني.) هان إقليم جنوب يف تعيش عرقية
املسيح للسيد األصغر األخ أنه وأعلن املسيحية، الديانة عىل اطَّلع قد هونج كان
التي األرضية اململكة عىل أطلق وقد العمر. منتصف يف أبيض رجل له تراءى أن بعد
«اململكة أو جاو» تيان بينج «تاي اسم نانجينج عاصمتها كانت والتي بها ينادي كان
أن إال اسمها، التمرد حركة منها استقت التي التسمية وهي الكبري»، للسالم السماوية
طوييل الطرق «قطَّاع باسم تايبينج تمرد أصحاب إىل تشري كانت الصينية السلطات
شكل عىل ال القديمة، الصينية الطريقة عىل شعرهم يطيلون كانوا ألنهم وذلك الشعر»؛

الصينيني. من هان قاطني عىل املانشو يفرضه كان الذي الفرس ذيل
بالصلوات ولع وقد تبشريية، إرسالية يد عىل املسيحية املمارسات هونج تعلم
للكحوليات بصلة يمت ما كل يعادي الرصامة شديد متزمتًا نظاًما اعتنق كما والرتانيم،
األرضحة ذلك يف بما الصينية للتقاليد حد وضع عىل مصمًما وكان والدعارة، واألفيون
األقدام؛ ربط عادة عىل القضاء وكذلك وثنية)، ممارسات يراها كان (التي القديمة واملعابد
ومشاعره الصينية التقاليد لتلك معارضته بني هونج مزج وقد األساسية. قضيتنا وهي
كل قتلوا ،١٨٥٣ عام يف نانجينج تايبينج قوى احتلت وعندما للمانشو. بشدة املناهضة
بعض وكانت سواء، حد عىل وأطفال ونساء رجال من املانشو من األرس يف وقع من

وحشيتها. يف مروعة هذه التصفية عمليات
حمالت أمام الطريَق األقدام ربط عادة تجاه العدائية هونج مشاعر مهدت وقد
وربما املتحدة. والواليات أوروبا من جاءت تعصبًا أكثر تبشريية إرساليات من الحقة
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متمردو كان املمارسة.30 لتلك التقليدي الهاكا شعب عداء عن يعرب بساطة بكل كان
تكن لم رؤية وهي واملرأة، الرجل بني املساواة تحقيق برضورة كذلك يؤمنون تايبينج
التي األسباب يف الفصل الصعب من كان لذلك املسيحي؛ التبشريي االتجاه بتأييد تحظى
املسيحية، األخالق بمبادئ تتعلق مسألة أهي األقدام: ربط لعادة معارضته وراء كانت
عادة استخدام كان سابًقا، أرشت فكما ما؟ نسوي توجه لبداية طبيعية نتيجة هي أم

.١٨٥٠ عام قبل الصني يف سائدة فكرة مكانها» «يف املرأة لتقييد األقدام ربط
املسيح للسيد األوىل رؤياه كانت حيث الهرطقة، من كبرية درجة عىل هونج كان
ألن املجال األوروبيني للمسيحيني يتِح لم مما تدمريًا، الشياطني بتدمري يأمره وهو
اقرتب وعندما شنغهاي. مثل الساحلية املدن يف استقروا أن بعد لهم حليًفا يعتربوه
صدتهم عرش، التاسع القرن من الستينيات مطلع يف شنغهاي من تايبينج متمردو
هانان من كونفوشيويس مفكر ظهر حتى طويل وقت يمر ولم بحسم. األوروبية القوى
ما هان، صينيِّي من الكثريين حال كان كما كثريًا، ساءه قد كان جوفان، زينج يدعى
جديد هائل جيش حشد فقرر الكونفوشيوسية، التعاليم عن ارتداد من هونج من رآه
من أخريًا زينج تمكن وعندما املتمردين. عىل للقضاء جندي ألف مائة عىل يزيد ما يضم
نجحت قد كانت تايبينج ثورة أن إال املنية؛ وافته قد هونج كان تايبينج، متمردي هزيمة
بجيشه التقدم إىل زينج اضطر وقد الضعف. مظاهر بعض إىل العديدين انتباه لفت يف

مختلفة. بقاع يف أخرى ثورات عىل للقضاء
كما األجانب، يد عىل بهم لحقت التي للهزائم نتيجة بغصة بكني يف البعض شعر
برضورة قناعة إىل توصلوا أن إال منهم كان فما للحكومة، املتمردين تهديدات أرعبتهم
تعزيز «حركة اسم عليها أطلقوا حركة فأسسوا حولهم؛ من العالم سائر من التعلم
من وهو شني، يي األمري مثل البالط يف املعروفة الشخصيات من عدد قادها الذات»،
زينج مثل رجال األقاليم مستوى عىل السياسات هذه تنفيذ توىل وقد املانشو. ساللة
منحه طريق عن تايبينج ثورة قمع يف نجاحه عىل زينج كوفئ وقد وطلبته. جوفان
بكني إىل سنٍّا، منه وأصغر لزينج زميل وهو هونج-تشانج، يل كتب أكرب.31 سلطات
توحيدها منذ تاريخها يف أزمة «أكرب واجهت الصني أن كيف يرشح ،١٨٦٤ عام يف
هو يل طرحه الذي الحل كان امليالد».32 قبل ٢٢١ يف األول اإلمرباطور حكم تحت
وصناعة استخدامها عىل شعبها وتدريب الغربية التقنيات استعارة يف الصني تبدأ أن
وترسانات للرتجمة، مدرسة أيًضا وأنشأت الصحافة، أمام الباب الحكومة فتحت مثلها.
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والسفن األسلحة استوردت كما للقطن، ومغازل للفحم ومناجم ومصانع، السفن لبناء
افتتحت كما الربقية، للرسائل مكتب وأول حديدية سكة خط أول الصني بنت الحديثة.

واشنطن. إىل وصوًال طوكيو من بداية العالم عواصم معظم يف لها سفارات
وحتى اليابان، يف الخارج يف الدراسة وراء بالسعي الصينيون والنساء الرجال بدأ
التغيريات، هذه قط تعضد لم األرملة اإلمرباطورة أن بيد املتحدة. والواليات أوروبا يف
أصحاب واجه التغيري. مؤيدي لرضب الكونفوشيوسية بالتقاليد املتمسكني استغلت بل
لم الذين املثقفني املفكرين من العديد يد عىل املعارضة من الكثري الذات» تعزيز «حركة
التوجه اعتناق يعني شعار أنه رأوا فقد الذات»؛ «تعزيز املظهر صيني الشعار يخدعهم
املؤمنني من العديد وكحال بالفعل. اليابانيون يعتنقه كان الذي التغريبي التحديثي

التوجه. هذا محبذي من التقليديون هؤالء يكن لم بارتلبي، بفكر
امتدت بل الصينيني، من التحديثي التوجه أصحاب كراهية عىل األمر يقترص ولم
املثقف الصوت بوصفهم مكانتهم يتهدد خطًرا بوصفهم األجانب للمسيحيني كراهيتهم
النقاط من واحدة األقدام ربط عادة ممارسة كانت وبالطبع حضارتهم. عن يعرب الذي
فيها. النساء وبخاصة الربوتستانتية التبشريية اإلرساليات معارضة أثارت التي العديدة

املفكرين طبقة استجابة

ريتيش ماتيو املثال، سبيل عىل يوجد قبل: من املسيحيني من تخلو الصني تكن لم
كان دخولهم ولكن اليسوعيني. من وإخوانه ،(١٥٨٢ عام يف الصني إىل وصل (الذي
ذلك كان بكني، يدخلوا أن أرادوا وإذا الصينية، املالبس يرتدون كانوا الصني. من بقرار
يُسمح مرة أول عرش التاسع القرن أواخر شهدت وقد أبًدا. وطنهم إىل يعودوا أال رشيطة
اإلرساليات وأنشأت رشط. أو قيد دون تقريبًا الصني بدخول املسيحية للتبشريية فيها
واملدارس، الكنائس الشمالية وأمريكا أوروبا من القادمة والربوتستانتية الكاثوليكية
الفقراء وبخاصة املسيحية، الديانة إىل الصينيني من العديد تحول يف سببًا كانت كما
الربوتستانتيون كان املسيحية. التبشريية اإلرساليات تاريخ يف العادة جرت كما منهم،
وقد للتبشري؛ سواء حد عىل والنساء الرجال يرسلون — الكاثوليكيني عكس عىل —
عىل بثقة يمشني وُكنَّ ونهضتها، الصينية املرأة تعليم مهمة عاتقهن عىل ات املبرشِّ أخذت

الحجم. كبرية أقدامهن
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عن — كولومبيا جامعة خريجة وهي — تشاو فريجينيا كشفت سبق، جيل منذ
قبل املفكرين طبقة أبناء بني فيما األقدام ربط لعادة مناهضة محدودة ثورات ر تفجُّ
مينج أرسة من شاعر عىل الضوء فريجينيا سلطت فقد الصني؛ إىل املسيحيني وصول
املانشو. مرأة لقدم السمينة األصابع فيها يمتدح قصائد كتب عرش السابع القرن يف عاش
بِشعر معجبًا كان وفنان شاعر وهو — مي يوان كتب عرش، الثامن القرن أواخر ويف
من أقدام ذات محظية عن يبحث لصديق خطابًا — عنده طالبة باملرأة يقبل وكان املرأة
«البتول محظيته كانت (الذي يو يل الشاعر لذوق اتِّباعه يف إنه له يقول الذهبية، اللوتس
يحاكيه، أن به يليق ال نموذًجا يحاكي الذهبية) اللوتس لفكرة أسطوريٍّا مصدًرا الرقيقة»
يونج تشيان الشاعر أشار وقد بالهزيمة».33 منيت مملكة يف امللوك «آخر يحاكي فهو
التي الكونفوشيسية الكالسيكية طريقة (عىل سنٍّا، منه أصغر له معارص شاب وهو —
ربط عادة ذكر يرد لم أنه إىل — لألرامل) التذكارية النصب تلك كل عن مسئولة كانت
ربط عادة انتشار بني تربط تاريخية عالقة ثمة أنه وأضاف الكالسيكيات، يف األقدام
أدركه التفكري من منطق يف — يونج تشيان استطرد وقد الحاكمة. األرس وضعف األقدام
املمارسة؛ هذه تقاطع أن الراقية الطبقات عىل إنه يقول — بعد فيما بيكون فرانسيس

القوم.34 أراذل يتبعها صار ألنها
عام يف نُرشت (التي املرآة» يف «أزهار رواية صاحب روزهان، يل إىل تشاو وأشارت
املقابل روايته وتعترب التاريخ)، هذا من عقدين قبل األغلب يف كتابتها بدأت ولكن ،١٨٢٨
املرأة موقف مع تعاطفه عن يل أعرب الرواية، هذه يف جليفر». «رحالت لرواية الصيني
وصفه يف وكان ساخر، هجائي بأسلوب املرأة» «مملكة يصف كتب عندما عامة بصفة
«امللك»، للمرأة «محظية» ليكون االختيار عليه وقع الذي لني، التاجر معاناة مع متعاطًفا
مزَّق األلم، من أيام وبعد لكرامته. إهانة من فيه وما القدمني ربط آلالم تعرض وقد
وأخربيها «ملكك» إىل «اذهبي وقال: املطرز، حذاءه وخلع الحريرية األربطة لني التاجر

35«… قدمي رساح تطلق أن أو الفور، عىل بقتيل تأمر أن
بالفعل تبدأ لم السابقة، االنتقادات تلك من الرغم وعىل املنظمة، املقاومة أن إال
أمام أبوابها تفتح املسيحية املدارس بدأت التبشريية. اإلرساليات من تدخالت بعد إال
أنشأت فقد بالصني. املناطق من العديد يف عرش التاسع القرن من الستينيات يف الفتيات
يانجتيس، نهر دلتا يف تشو، هانج يف ١٨٦٧ عام يف للفتيات مدرسة الكنيسة إرسالية
عن الرباط فك «ينبغي تقول: ليتل أرتشيبالد السيدة كتبت كما البداية»، «منذ اشرتطت
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نفسه، األمر وتكرر «… رغبتها ضد الزواج عىل فتاة أي تُجَرب أال ينبغي كما الفتيات، قدم
الرباط فك اشرتطوا حيث بكني، يف للفتيات مدارس النظاميون امليثوديون فتح عندما

فتياتهن.36 أقدام عن
كان الذي — لندن إرسالية جمعية من ماكجاون جون املبجل وجه ،١٨٧٤ عام ويف
زوجته مع — عاًما عرش خمسة من ألكثر استمرت األقدام ربط عادة ضد حملة شن قد
وقتها باإلنجليزية تعرف كانت (التي شيامن مدينة يف للمسيحيات اجتماع إىل دعوة
نهاية «يف قال: وقد فوجيان. مقاطعة يف تشو، تشانج ساحل عىل تطل التي أموي) باسم
بيوتهن داخل الوثنية املمارسة هذه عىل بالقضاء تعهد عىل نساء تسع عت وقَّ االجتماع،
صيني.»37 قس لنا كتبها قد كان التي األسماء أمام صليب رسم طريق عن وخارجها
تعهدن وقد العاملة، الطبقة من معظمهن أخريات نساء إليهن انضم الوقت، وبمرور
كان التقدم أن إال أنفسهن.38 أقدامهن عن املؤلم الرباط وبفك بناتهن أقدام ربط بعدم
إضافة يف ماكجاون الزوجان استمر الزمان، من عقود مدار وعىل بطيئة. خطوات يخطو
بجمعيات يذكِّر كان الذي االسم وهو األقدام»، ربط عادة عن كفوا «جمعية إىل أعضاء
ُعرف ملا اإلدمان مكافحة جهود قرن من بأكثر سبقت التي األفيون» تدخني عن «كفوا
الرابطات أوىل هذه كانت فقد الهوية».39 مجهولو الكحول «مدمنو حركة باسم بعد فيما

الصني. يف األقدام ربط لعادة املناهضة
أعداد من الدعم عىل تحصل الحركة بدأت عرش، التاسع القرن ثمانينيات من وبداية
االنتهاء بعد للصني عادوا قد كانوا الذين والنساء الرجال من الصني شباب من متزايدة
الراقية الطبقات بنات من شابات عىل تشتمل الحركة وكانت الخارج. يف دراستهم من
تعليم عىل مصممات وعدن اليابان، إىل ذووهن أرسلهن الالتي األثرياء، التجار بنات ومن
هذه كانت تحرًرا. أكثر عالم أجل من وذهنيٍّا جسديٍّا الصينيات الفتيات من جديد جيل
بني املساواة يحققن أن أنفسهن عىل آلني وقد الصني، يف النسوية للحركة األوىل الرباعم
ممارسة خالل من البدنية الرتبية عىل أنشأنها التي املدارس ركَّزت وقد واملرأة. الرجل

مربوطة.40 الطالبات أقدام تكون أال تتطلب التي والتمرينات، الرياضة
فأسست املفكرين؛ تخاطب أن ناحيتها من جاهدة حاولت فقد اإلرساليات، أما
تايمز» ذا أوف ريفيو «ذا أو جونجباو»، «وانجو صحيفة ذلك يف بما ومجالت، صحًفا
الجنوبية امليثودية األسقفية إرسالية من ألن جون يونج املبجل أسسها التي الصينية،
فتحت وقد .١٩٠٧ عام يف وفاته حتى بنفسه يحررها كان وقد ،١٨٦٨ عام يف األمريكية
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املفكرين أمام وأحداثه الخارجي العالم أفكار عىل نافذًة جونجباو» «وانجو صحيفة
مجتمعهم. يف األزمات مع للتعامل جديدة خيارات عىل االطِّالع فرصة لهم تتيح واملثقفني
أقل — املعمدانية اإلرسالية رابطة يف العضو — ريتشارد تيموثي املبجل عمل يكن ولم
لفرتة تيانجني يف الصينية، تايمز» إيسرتن «ذا أو باو»، «يش صحيفة حرَّر فقد تأثريًا؛

هونغ-تشانج.41 يل العظيم املفكر له وجهها دعوة عىل بناءً ،١٨٩٠ عام منذ بدأت
يكمن الصني مفتاح أن الربوتستانتية اإلرساليات من أي قبل ريتشارد أدرك وقد
كتابة يف والجهد واملال الوقت يبذل وكان نفسها، مالبسهم يرتدي فكان مفكريها. يف
كما الجديد، العهد وكذلك وخطب، تعاليم من سواء ونرشه، وترجمته املسيحي األدب
اجتياز عىل التدريب أساس تمثل كانت التي النصوص دراسة طريق عن نفسه يعد كان
يف الصينيون منها يعاني كان التي املجاعة حجم راعه قد كان القومية. االختبارات
عجز ساءه كما عرش، التاسع القرن من السبعينيات يف وشانيش شاندونج مقاطعتي
وقد الكارثة. تلك مع التعامل عن الدولة يف املوظفني كبار من ونوابهم املانشو حكم
كل قبل الحديثة العلوم عىل االطالع إىل ماسة حاجة يف الصني أن إىل ذلك من خلص
يف «تأمالت كتابه يف فكتب الغربية. الحضارة ثمار إحدى املسيحية، مع تعد، التي يشء،

يقول: الغربية» الحضارة

الرب يد الكتشاف تسعى أنها الصينية الحضارة عن يميزها ما أن شعرت
قناعة عىل وكنت … البرشية خدمة يف الطبيعة قوانني ولتطبيق الطبيعة، يف
واملفكرين، املسئولني أسماع عىل محارضات إلقاء فرصة يل أتيحت إذا أنه
عدة طرق عىل سأدلهم فإنني العلم، بمعجزات اهتمامهم إثارة من وتمكنت
وطنهم. بني لخري الطبيعة يف الرب قوى توظيف يف يستغلوها أن شأنهم من
الحديدية للسكك خطوط بمد إقناعهم من تمكَّنت قد أكون الطريقة، وبهذه
الفقر.42 براثن من شعبهم وإنقاذ املجاعات وقوع تكرار ومنع مناجم وحفر

احتياجات خدمة يف والتكنولوجيا العلم أن برؤيتها التحديثية املسيحية هذه كانت
«الجينيش» يووي، كانج أعلن وقد املحدثون. املفكرون لها استجاب التي هي اإلنسان
الكتاب، من الفصل هذا بها افتتحنا التي األقدام ربط لعادة املناهضة العريضة كتب الذي
لكتابات األساس يف باإلصالح وبمعرفتي اإلصالح إىل بتحويل مدين «إنني مرة: ذات قائًال
ولكن 43«… ألن الطبيب واملبجل … ريتشارد تيموثي املبجل وهما التبشرييني، من اثنني

املسيحية. إىل ال اإلصالح، إىل تحول قد أنه وهي مهمة نقطة توضيح من بد ال

87



الرشف ميثاق

املسيحية التبشريية اإلرساليات فيه تحقق لم الذي الوحيد املجال أن والواقع
فريتشايلد كينج جون كتب فقد للمسيحية. الصينيني اعتناق مجال كان ملحوًظا تقدًما
التبشريية اإلرسالية جهود أثمرت ،١٨٩٤ عام «بحلول إنه يقوالن جولدمان ومرييل
كما وكندية، وأمريكية بريطانية األساس يف هي إرسالية، ١٣٠٠ إنشاء الربوتستانتية
وجوقة وُمصىلٍّ ومساكن كنيسة منها كل يف لها، محطة ٥٠٠ عىل الحفاظ من تمكَّنت
تقدير، أقل عىل مستوصف أو ومستشفى صغرية، مدرسة بها يكون ما وعادة ترتيل،
٤٠٠ من أكثر سكانه تعداد يبلغ كان بلد يف أنه إال مختلفة». مدينة ٣٥٠ حوايل يف وذلك
كانت فقد ألًفا.44 ستني الصينيني من املسيحية اعتنقوا من عدد يتعدَّ لم نسمة، مليون
الغربية، الحداثة هي املتعاطفني الصينيني من للعديد اإلرساليات تحملها التي البرشى

املسيح. السيد خالل من الخالص ال
كانج أمثال للمفكرين نافذة تمثل كانت التغريبية والدوريات الصحف أن شك ال
األقدام ربط لعادة املناهضة الجمعيات من الثاني الجيل إن بل مدنية؛ أكثر عالم عىل
كيف الذاتية سريته يف كانج كتب وقد والدوريات. الصحف تلك قراء من أصحابه كان
من بداية الغربية باألفكار تعريفه عن املسئولة كانت جونجباو» «وانجو صحيفة أن
عن كتب كما األقدام.45 ربط عادة يف التفكري يبدأ ألن دفعه ما كانت وأنها ،١٨٨٣ عام
جرَّاء من الفتيات أخواته تعانيه الذي األلم يرى كان عندما قلبه اعترص الذي الحزن
وحاولت بذلك، السماح تماًما رفض ابنته، قدمي لربط الوقت حان وعندما أقدامهن. ربط
جوزو «بو أو وثاق» بال أقدام «جمعية إنشاء فعله رد فكان قراره، عن تثنيه أن أرسته
املثقفني املفكرين من آخر مفكر بمساعدة ،١٨٩٤ عام يف جوانجتشو مدينة يف هوي»
كانج نقل اآلخر. هو ابنته قدمي يربط أن يف راغبًا يكن ولم أمريكا إىل سافر قد كان
العرشة الجمعية أعضاء عدد تعدى قد وكان الحق، وقت يف شنغهاي إىل عملياته مقر
قصتنا؛ به بدأنا ما وهو اإلمرباطور إىل بالتماس تقدم ،١٨٩٨ عام ويف عضو.46 آالف

لألبد. األقدام ربط لعادة حد بوضع له رجاءً فكان
لطبقة ممثًال كانج فيه كان الذي الوقت يف اإلرسالية لربنامج ممثًال ماكجاون كان
الطبيعية» «القدم حركة إىل انضم آخر ا مهمٍّ صوتًا أن بيد الجدد. اإلصالحيني املفكرين
الثرية والزوجة العليا، الطبقة ابنة املغرتبة املرأة صوت كان تطورها؛ مراحل أواخر يف
التسعينيات ففي الساحل. طول عىل تقع التي التجارية املوانئ يف واملسئول األعمال لرجل
شنغهاي. يف ماكجاون السيد مع ليتل أرتشيبالد السيدة تقابلت عرش، التاسع القرن من
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يف الراقية الطبقات من املغرتبات النساء تحشد انطلقت بحيث لها إلهام مصدر كان وقد
وطنية جمعية أسست كما إليهن، ماكجاون فيه تحدث لقاء يف بهن واجتمعت شنغهاي،
ترجمة كانت الذي هوي»، «تيانزو اسم عليها أطلقت األقدام، ربط لعادة مناهضة جديدة
كان ماكجاون املبجل أن (إال الطبيعية». القدم «جمعية اإلنجليزية إىل له ليتل السيدة
املغزى عىل شك بدون التأكيد بغرض السماوية»، القدم «جمعية إىل االسم ترجمة يفضل
ساعدهما كما املسيحية.)47 تعاليم مع املتنافية العادة تلك عن اإلقالع وراء من الديني

ونرشها. األقدام ربط لعادة مناهضة كتيبات عمل طريق عن ريتشارد تيموثي
السيد من زواجها بعد ،١٨٨٧ عام الصني يف للعيش انتقلت قد ليتل السيدة كانت
هذا من تقريبًا عاًما ثالثني قبل الرشق إىل وصل إنجليزي رجل وهو ليتل، أرتشيبالد
به املقام واستقر ليتل، السيدة من تزوج عندما ناجًحا أعمال رجل صار قد كان التاريخ.
زواجها، بعد ليتل السيدة أو سابًقا، بيويك أليشيا كانت سيشوان. يف تشينج، تشونج يف
ساخرة لروايات كاتبة كانت حيث تتزوج، أن قبل بالفعل مهنية نجاحات حققت قد
الحماقات وكذلك األغنياء، يحياها كان التي وهدف، معنى كل من الفارغة الحياة تنتقد
وقد مستقلة، حياة تحيا يافعة شابة إذن كانت الزواج.48 سوق يف تُرتكب كانت التي
أنحاء جميع يف األقدام ربط عادة ضد نشطة حملة شن من زوجها بمساعدة تمكَّنت

الصني.
بالديانة األقدام ربط لعادة املناهضة الجهود رهن أن إىل ليتل السيدة فطنت
ينفعها، مما أكثر القضية يرض الكونفوشيوسية التعاليم تسوده مجتمع يف املسيحية
املفكرين تخاطب الصني أنحاء يف جوالتها وكانت إرسالية. ألي تنتمي تكن لم ألنها ربما
ها، صفِّ يف هونج-تشانج يل كسب يف نجحت ،١٩٠٠ عام ويف غريهم. تخاطب كانت كما

جوانجتشو. ملدينة العام الحاكم منصب يشغل وقتها وكان
توصلت الذي نفسه االستنتاج إىل اآلخرين املفكرين طبقة أفراد من العديد فطن كما
ملقاطعتي العام الحاكم — تشيدونج تشانج نرش ،١٨٩٧ عام ففي ليتل. السيدة إليه
واحدة صارت التي األقدام، ربط لعادة املناهضة الحملة تؤيد مقالة — وهوبي هونان
ليتل السيدة اجتماعات أحد ويف الطبيعية».49 «القدم جمعية ترسانة يف األسلحة أهم من
أسلوب مستخِدمًة عمالقة» «بالفتات القاعة زينت قد وكانت هوبي، عاصمة ووهان، يف
بدراسة العسكريني املسئولني كبار أحد «تكرم أسلوب، يضاهيه» «ال الذي األدبي تشانج
إال الحكيمة، كلماتي من واحدة كلمة إىل وينصت يبدو فيما يتنازل أن دون الالفتة هذه
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جمعية قيادة كانت 50«… األمر نهاية يف جمعيتنا إىل ينضم أن إىل اضطراًرا اضطر أنه
زوجها مع إنجلرتا إىل ليتل السيدة رحلت عندما صينية أيٍد إىل انتقلت قد هوي تيانزو
الدعم، غياب بسبب ال الوجود، من الجمعية اختفت ما ورسعان 51.١٩٠٧ عام املريضيف

العليا. الطبقات أفراد بني فيما األقل عىل وبراهينها حججها انتشار بسبب ولكن
تواجه التي للمشكالت معالجتهم يف للصني التحديثي الفكر أصحاب املفكرون كان
عميق والء يحدوهم معارضيهم، مثل مثلهم عرش، التاسع القرن نهاية يف مجتمعهم
التحديثي التوجه أصحاب من العديد أرصَّ وقد العريقة. الفكرية ولتقاليدها ألمتهم
جاء كما يؤمنون، كانوا التطبيق)؛ (أو و«يونج» املادة) (أو «تي» بني التمييز عىل
من العملية التطبيقات وتعلم الصني، من األساسية املبادئ «تعلم بفكرة لسانهم، عىل
غريبة ممارسة أنها إىل األقدام ربط عادة عىل شنوه الذي هجومهم يف وأشاروا الغرب».52
عام ألف من ألكثر الصني عن غريبة كونها يف واستمرت بل كونفوشيوس، زمن عن
اإلرساليات بثتها التي واملنشورات الحجج أن إىل كذلك أشار البعض ولكن وفاته. بعد
يعود ذلك يف األكرب والفضل تفكريهم؛ طريقة يف األثر أبلغ لها كان هوي تيانزو وجمعية
تتسبب األقدام ربط عادة أن كيف عىل الضوء سلطت قد واملنشورات الحجج تلك أن إىل

لالحرتام. وحضارتها الصني فقدان يف

الرشف عوالم

تعرتف الناس من مجموعة وهو أال عامَله؛ للرشف أن كيف عن السابق الفصل يف تحدثت
بها. من احرتام عىل الحصول إىل املجموعة هذه إىل ينتمي من كل ويسعى املواثيق، بنفس
ينتمي الذي املجتمع عىل قاًرصا بالرضورة ليس الرشف عالم أن ندرك أن بد ال ولكن
األجانب. األمراء احرتام يستحق بأنه يقني عىل مثًال، الخامس، هنري فامللك املرء. إليه
به، ويعرتفون الرشف ميثاق يفهمون أشخاص عىل بك الخاص الرشف عالم ويشتمل
فالحي مع الحال كان كما أصحابه عىل املطالب من الكثري يفرض ال امليثاق كان إن حتى
شخصمن أي عرش التاسع القرن مطلع يف الصني ملفكري الرشف عالم يضم لم إنجلرتا.
نهاية بحلول األقل عىل منهم البعض بدأ كيف توضح كانج عريضة أن إال آخر؛ مكان أي
تقييم عىل تعمل أمًما يضم وأوسع أكرب عالم من جزءًا أنفسهم اعتبار يف نفسه القرن
واألمريكيني واألوروبيني اليابانيني يضم عاملهم صار وقد البعض. بعضها مجتمعات

لالحرتام. الصني استحقاق تقويض يف سببًا للصني االنتقادي تقييمهم كان الذين
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الرشف؛ يف نظراؤك بأنهم يُعَرفون البعض أن الرشف عوالم من عالم أي يف ستجد
هال، لألمري فبالنسبة عليك. يفرضها التي نفسها املتطلبات عليهم يفرض امليثاق ألن ذلك
السادة ال … النبالء السادة هم العسكري الرشف منظور من الرشف يف نظراؤه يعد
يف نظراءها أن تعترب نبيلة سيدة وأي كافة. النبالء السادة بل فحسب، اإلنجليز النبالء
التباين. يف غاية قواعد َحَكَمتهنَّ إن حتى عامة، بصفة النبيالت السيدات هن الرشف
أو محدد ملجتمع نتاًجا بالرضورة ليس للرشف ميثاق أي أن يعتقد البعض ألن ونظًرا
يف لهم نظريًا صار قد ما شخًصا أن الخطأ طريق عن يحسبون قد فإنهم بعينه، مكان
أبعد هو ما جنباته بني يضم بك الخاص الرشف فعالم كذلك. ليس أنه حني يف الرشف،
متطلباتها يف تفرق التي الرشف مواثيق من العديد ثمَّ رأينا، وكما الرشف؛ يف نظرائك من
كالهما واملرأة الرجل أن من الرغم عىل العفة)، مع الحال هو (كما واملرأة الرجل بني
اإلرساليات حققت التي الطرق إحدى كانت املواثيق. بتلك الخاص الرشف لعالم ينتمي
عالم من جزءًا املفكرين طبقة يعتربون أنهم عىل التأكيد هي ملموًسا نجاًحا خاللها من
كل يُِكنُّ كان الذي ريتشارد، املبجل أمثال األشخاص ساند فقد بهم. الخاص الرشف
يرتديه ما يرتدي أن إرادته بمحض اختار والذي الكونفوشيوسية، للموروثات االحرتام
بل نفسها، املعايري تحكمهم والصينيني الغربيني بأن القائلة الفكرَة الصينيون، املفكرون

الرشف. يف نظراء يكونوا أن ا جدٍّ الجائز ومن

وعواقبها املالكمني انتفاضة

التأثري من لحظة كانج منحت والتي — ١٨٩٨ عام يف باإلصالح الخاصة يوم املائة تلك
ويف البالط يف البريقراطيون يتقبل ولم انتهت، مثلما فجأة بدأت — مثيل لها يُعرْف لم
االختبارات صنع من كانوا لقد اإلمرباطور؛ اقرتحها التي الجذرية التغيريات العاصمة
يعنيهم يكن لم كما تماًما، يجهلونه الذي اليشء هي الحديثة العلوم وكانت القديمة،
األرملة، اإلمرباطورة دعم عىل حصلوا حتى املحافظون انتظر عنهم. االستغناء مسألة
حني يف اليابان، إىل الهروب يف نجح الذي كانج حليف الحظ كان بانقالب. قاموا وحينها
األرملة اإلمرباطورة وعادت كانج، شقيق فيهم بما اآلخرين اإلصالح قادة من ستٌة أُعِدم
مرأى عىل كان اإلمرباطور أن رغم الستار» «وراء جالسة السلطة، قلب إىل أخرى مرة
شهدت عندما املسئولية موضع يف األرملة اإلمرباطورة كانت لذلك الجميع.53 من ومسمع
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األوىل رشارتها انطلقت التي — املالكمني ثورة — واألخرية الكبرية الثورة تشينج أرسة
وطويًال.54 حارٍّا صيًفا كان وقد ١٩٠٠؛ عام صيف يف

والقبضات الحق «جمعية أعضاء به ُعرف الذي االسم (وهو «املالكمون» كان
يعاني التي املشكالت من العديد وراء الرئييس السبب بأن يؤمنون الغرب) يف املتآلفة»
كان فقد املألوف؛ عن خارج نحو عىل بالدهم يف األجانب وجود هو مجتمعهم منها
البرشية املستوطنات بني باالنسجام ويخل للطاقة، املناسب التدفق يعيق األجنبي الوجود
الحديدية السكك خطوط بسبب — شوي» «الفنج باسم يعرف ما أو — والطبيعة
الواضح من كان األجداد. أغضب أنه كما معهم، جلبوها التي الربقية الرسائل وأسالك
املانشو وهم اإلمرباطوري، البالط يف بعينه فصيل تأييد عىل يحصلون «املالكمني» أن
الحركة استغالل باستطاعتهم أنه ظنوا الذين الحديدية»، القبعات «ذوو املحافظون
آخر، فصيًال أن يبدو ولكن ولألبد. نهائيٍّا لألجانب الخبيث التأثري من البالد لتخليص
أن أدرك قد الخارجية، العالقات عن املسئول كان كما يامن، زونجيل مقره كان الذي
الذي الفصيل أن ثَبت وقد الحكمة. عن يكون ما أبعد واليابان األوروبية القوى استفزاز
النظام إلعادة قواتها الغربية األمم أرسلت فعندما حق، عىل كان باألجانب علم عىل كان
وعىل البالط عىل سطت كما الصينيون أبداها مقاومة أي سهولة بكل سحقت بكني، إىل

املدينة.
مفاوضات يف طرًفا — الذات» «تعزيز حركة يف العضو — هونج-تشانج يل كان
أثناء يف الصني عىل ُفرضت رشوط أي كحال مجحفة االتفاقية رشوط وكانت التسوية،
األرملة اإلمرباطورة بقيت ولكن الغرب. مع الطويلة املتعاقبة الفاشلة حروبها سلسلة

الزمان.55 من آخر لعقد ترتنَّح تشينج أرسة معها وبقيت موقعها، يف يش تيس
لعادة مناهًضا مرسوًما بنفسها األرملة اإلمرباطورة أصدرت ،١٩٠٢ عام بحلول
لم أنها بيد صحيَّة؛ غري املمارسة كون عىل الضوء مضمونه يف يسلط كان األقدام، ربط
اإلمرباطورة «ناشدت» فقد ذلك؛ عىل الحث بمجرد اكتفت وإنما الفور، عىل بوقفها تأمر
تحت يعملون ومن عائالتهم «يوصوا أن الصينيني» من والوجهاء الراقية الطبقات «أبناء
ثمَّ ومن الرشيرة، املمارسة هذه عن فصاعًدا الوقت ذلك من باالمتناع بصدٍق إمرتهم
كلمات تماًما تتجنَّب أن اإلمرباطورة تعمدت لألبد». فشيئًا شيئًا العادة هذه عىل يقضون
ألن الحجة وأتباعهم الرشفاء غري املسئولون يجد ال «حتى واستطردت «نحظر»، مثل
األحوال من حال بأي يمكن ال 56«… يقمعوهم أن أو الصينيني من رعاياها يرهبوا
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جاء فقد أوىل؛ خطوة نعتربه أن يمكن أنه إال باإللغاء، مطالبة املرسوم هذا نسمي أن
كانوا الذين األجانب هؤالء العرش؛ عىل األجانب يمارسها كان التي الضغوط كم ليعكس
،١٩٠٨ عام من نوفمرب ١٤ ويف إمرباطوريتها. يف أقدامهم توطيد يف بالفعل نجحوا قد
يكن ولم يوم. من أقل بعد به لحقت أن األرملة اإلمرباطورة لبثت وما اإلمرباطور؛ مات
فرباير يف — السابع ميالده عيد وبحلول عمره؛ من الثالثة بلغ قد األخري الصني إمرباطور

للصني. إمرباطوًرا منصبه عن تنازل — ١٩١٢ عام من
كان الذين الحداثيني بقيادة الجديدة، الجمهورية لتبدأ الحاكمة األرسة عرص انتهى
تعربِّ الجديدة الجمهورية وكانت اليابان، يف أو الغرب يف تعليمه منهم العديد تلقى قد
عادة بحظر أمًرا ياتسن صن أصدر ،١٩١١ عام من مارس ففي أكرب. بحزم رأيها عن
عديدة رموز من رمًزا العرف هذا وكان ومدمًرا.57 وحشيٍّا عرًفا باعتبارها األقدام ربط
الجمهوري النظام ها وغريَّ القديم اإلمرباطوري العالم بها اختُص — الفرس ذيل مثل —
صاحب — شيكاي يوان للرئيس القصرية الرئاسة فرتة عن النظر وبرصف الجديد.
— قومية فلسفة بصفته الكونفوشيويس الفكر إحياء إعادة حاول الذي املحافظ التوجه
الحداثيني من كلهم القوميني، أو الشيوعيني من كانوا سواءٌ الالحقون، الصني حكام كان
عىل املرأة وشجعوا بالرجل، املرأة مساواة إىل دعوا كما األقدام، ربط عادة عارضوا الذين
قد كانت ورثوها التي الصني أن بيد ببدنها.58 واالعتناء الرياضية األلعاب يف املشاركة

األقدام. ربط بعادة إيمانها بالفعل فقدت

الرشف مكان

اإلرساليات إىل تمتد جذوٌر األقدام ربط لعادة املناهضة للجمعيات كانت رأينا، كما
من أفراد إىل تمتد جذوٌر لها كان كما الغربيني، األعمال رجال ونخبة املسيحية التبشريية
إذا التغريب من درجة إىل حاجة يف الصني أن رأوا الذين كانج، أمثال املفكرين، طبقة
فيه ما عىل األساس يف املفكرين تركيز كان الحديث. العالم يف حيًزا لها تجد أن أرادت
فذلك النساء، عىل بالخري يعود األقدام ربط لعادة حد وضع كان وإذا أوًال؛ الصني صالح
وسيلية: حججهم بعض كانت قومي. طابع لها فكتاباتهم إذن، شك؛ وال بكثري أفضل
الخارج من العسكرية االجتياحات فيه تسببت الذي الخراب أن عىل مصممني كانوا فقد
عىل يؤكدون كانوا كما فراًرا؛ الجري عن السيدات من العديد عجز بسبب وطأة أشد كان
طليقتان حرتان قدميها ألن الرياضة تمارس أن تستطيع التي للمرأة البدنية القوة أن
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عىل ليؤكدوا دوًما يعودون كانوا ولكنهم أوفر. بصحة يتمتعون ألبناء ا أمٍّ منها ستجعل
جعل فقد رأينا، وكما قومي. عار مصدر ألنها تنتهي؛ أن بد ال األقدام ربط عادة أن

األقدام. ربط بعادة الخاصة عريضته يف أساسية ارتكاز نقطة الحجة هذه كانج
أن الصني عىل العار «من أنه بزعمه تشاو، لفريجينيا وفًقا العريضة، تبدأ فبالفعل،
وتنتهي األجانب»، أعني يف أضحوكة منها تجعل التي الوحشية، العادة هذه مثل تمارس

املنمقة: الخاتمة بهذه

من حال بأي تربيرها يمكن ال عقوبة فإنها البالد، قانون عن تحدثنا فإذا
الوالدين ترضبحب فإنها العائيل، الوئام عىل الحفاظ عن تحدثنا وإذا األحوال؛
من جيل بعد جيًال تولِّد فإنها الجيش، تعزيز عن تحدثنا وإذا ألطفالهما،
سخرية محط فإنها والعادات، الجمال عن تحدثنا إذا وأخريًا، ضعاف؛ ذرية

األحوال.59 من حال بأي مقبولة غري عادة إذن هي األجانب.

فقد ببلده، لحق الذي الخزي عن باألحرى، أو األمة، رشف عن بالحديث وينتهي كانج يبدأ
العرشين، القرن مطلع يف الصيني الفكر رواد وأحد كانج، ربيب تشيتشاو، ليانج كتب
رغم جيل بعد جيًال ازدهرت قد السخيفة العادة هذه أن «يبدو يقول: ١٨٩٦ عام يف

األجانب.»60 سخرية مثار وصارت لها، اإلمرباطوري الحظر أنف
عىل طويل وقت ميض بعد وحتى الجديد، القرن يف األمة رشف عىل القلق واستمر
القرن من الثالثينيات يف كاتب تساءل وقد الشديد. الرتاجع طور يف املمارسة دخول
تدريجي، نحو عىل تندثر أن املمارسة لتلك ُسمح لو األفضل من كان إذا عما العرشين
السالم صفو نعكر «ملاذا نشأتها: بداية مع فعلوا كما األغنياء حذو الفقراء يحذو حيث
منا يسخرون األجانب ألن األقدام ربط عادة عىل القضاء من بد ال إنه قلنا إذا ونتدخل؟
ربط عادة كانت لقد كذلك.» أخرى ألسباب منا يسخرون بأنهم نعرتف أن يجب بسببها،
قوت تكسب كانت صينية امرأة قصة ليفي يحكي سافروا. أينما الصينيني تالحق األقدام
املال طلب طريق عن العرشين القرن من الثالثينيات منتصف يف باريس شوارع يف يومها
هذا «أثار يقول: كتب وقد بها. الخاصتني الذهبيتني اللوتس زهرتي إىل النظر مقابل
لكون الصينية القنصلية لدى اعرتاضهم وسجلوا باريس، يف املغرتبني الصينيني حفيظة
املوقف يلخص ١٩٣٩ عام يف أسارو جوتو كتب كما القومي.» للرشف مذالٍّ سلوكها
القومي» الوجه «ماء «حفظ تستهدف كانت األقدام ربط عادة مناهضة إن فقال بإيجاز،

للصني».61
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مًعا العمل

ثمَّ ومن أمته، برشف اهتمامه يحفزه املرء بأن الحديث العرص يف الناس معظم يُسلِّم
ولكن الفصل، هذا يف ها أقصُّ أخذت التي القصة فهم يف صعوبة األرجح عىل تجد لن
القصة، وراء الكامنة الفكرة يف اليشء بعض عجيبًا شيئًا ستجد األمر، تتدبر عندما
منا واحد فكل منطقي. أمر الرشف أن كيف ندرك أن يمكننا الفردي، املستوى فعىل
جوهرية، قيمة ذو جدارة عن امُلستَحق فاالحرتام باالحرتام؛ جديًرا يكون أن عىل يحرص
بك الخاصة للمعايري وفًقا الحياة يف توفيقك مدى عن تصدرها أحكاًما يعكس ما وعادة
األول). املقام يف البعض ببعضها الرشف عالم أجزاء تربط التي هي املشرتكة (فاملعايري
تفرتض ألن سببًا لك اآلخرون يظهره الذي الترشيف يعترب الفردي، املستوى عىل لذا،
مرتبطة باالحرتام «أنا» جدارتي يجعل الذي ما ولكن حياتك، يف العليا بمثلك ملتزم أنك
تقدير عىل نحصل أننا الواقع باالحرتام؟ جديرة أمتي باسم تُفعل التي األشياء بكون
أيًضا لنا احرتامهم نفقد وأننا التقدير، تستحق اجتماعية فئة إىل ننتمي كنا إذا اآلخرين
يربع فعندما السبب؟ عن نسألهم أن ينبغي أال ولكن السمعة. سيئة فئة إىل ننتمي عندما
باالحرتام، جدارتي وراء السبب إدراك يصعب بلدي، باسم به قام عمل يف ما شخص

واإلطراء. الثناء يستحق الذي بلدي ابن جدارة مقابل
تستحق أمتنا نجد عندما يعرتينا ما أن إنكار اللغز لهذا الفعل ردود أحد سيكون
يكون ما أقرب هو به نشعر ما وربما بالخزي. حقيقي شعور الواقع يف هو االحرتام عدم
تشعر ال فأنت يليق؛ ال بعمل قيامه أثناء يف ألمره تهتم ما شخص يُضبُط عندما يحدث ملا
يف تجفل قد ومثلما التعبري. جاز إذا عنه بالنيابة بالخزي تشعر وإنما لنفسك، بالخزي
للبصل تقطيعه أثناء يف الخطأ طريق عن بالسكني يده يقطع صديًقا ترى عندما ألم

للرشف. منافيًا شيئًا يفعل تراه عندما عنه نيابة الخجل حمرة وجهك يعلو قد مثًال،
اآلخر مشاركة أي للكلمة؛ الدقيق باملعنى — التعاطف من النوع هذا شأن من
نحو عىل مشاعر فيها تحدونا التي املواقف بعض تأكيد وبكل يفرس أن — عواطفه
هذا أن إال التقليدية. بالطريقة يربرها ما تجد ال قد التي أو اإلطالق، عىل مربر غري
يوجد ال غالبًا ألنه القومي؛ والخزي الفخر مشاعر حالة يف معقول غري يصبح التفسري
الشخص هو فأين الطريقة. بهذه معه متعاطًفا مشاعره تشاركه اإلطالق عىل شخص
أنا بالحماقة؟ يتسم قراًرا الكونجرس يمرر عندما عنه بالنيابة مشاعره أشاركه الذي
أن أعلم أنني ويجوز القرار، لصالح صوتوا ممن الكونجرس أعضاء من أيٍّا أعرف ال
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بعينه شخص وجود مع حتى ولكن ضده. صوتوا من هم الغالب يف معهم أتعاطف من
يف أفراد ارتكبه مشني فعل تجاه بالخزي نشعر عندما مثًال معه، نتماهى أن نستطيع
مشاركًة وجوهنا تعلو التي الخجل حمرة بني التمييز نستطيع فإننا املسلحة، القوات
ليس ألسباب القومي؛ الخزي مشاعر وبني الفظائع هذه ارتكبوا الذين الرجال ملشاعر
خانوننا. قد كانوا إذا اإلطالق عىل الرجال هؤالء مع بالتعاطف لنشعر كنا ما أننا أقلها
بمالحظة الطريقة هذه وتبدأ القومي، الرشف لفهم أفضل طريقة ثمة أنه أعتقد
سبيل فعىل جماعي؛ نحو عىل أشياء لها ننتمي التي الجماعات من العديد تفعل بسيطة:
املنطقي من يكون أحيانًا — فحسب الديمقراطية النظم عىل املثال يقترص وال — املثال
حظًرا تفرض أو الحرب، إىل ما دولة تذهب فعندما ما. ألمر فاعلة األمة إن نقول أن
األمن، مجلس يف قراًرا تدعم أو إنسانية، مساعدات ترسل أو أخرى، دولة عىل تجاريٍّا
جميًعا، باسمهم يتم فالفعل فردي. نحو عىل ال مجتمعني مواطنوها يفعلها أشياء كلها
يقومون الذين فاألفراد عمًقا. أكثر بطرق فعلهم الفعل يكون األحيان أغلب يف ولكن
مواطنوها، انتخبها حكومة قيادة تحت مًعا صنعوها ثقافة تشكلهم بالدهم باسم بأفعال
وراء سعينا توجه التي العالم وصورة بلدنا أهداف عن نتحدث أن املنطقي من كان فإذا
باعتباره األمة تفعله عما نتحدث أن كذلك املنطقي من فسيكون األهداف، هذه تحقيق

مًعا. — الشعب نحن — نفعله أمًرا
حريف نحو عىل الجمعيون الفاعلون به قام عما حديث أي نفهم أن علينا ينبغي هل
الطريقة؟ بهذه عنهم نتحدث أن يصلح الذين الجمعيني الفاعلني نوع وما مجازي؟ أم
موقًفا أتخذ أن هنا أود ال الحديثة. الفلسفة يف محتدم نقاش محل كانا السؤاالن هذان
بهذه نتحدث أننا عىل بالتأكيد حديثي أبدأ أن يف سوى أرغب فال املسائل. هذه تجاه
لدينا الفعل، لهذا داحضة مقنعة حجة وجود عن النظر برصف وأنه «بالفعل»؛ الطريقة

استمراريتها. تضمن عادة كونها حجة
سيئ»، عام «مذكرات األخرية كويتزي إم جي رواية ففي أفضل؛ حجة لدينا ولكن
مجلة نرشته تقرير عىل رده عن النص يف املنسوخة مقاالته إحدى يف الرواية بطل يكتب
التي لالتفاقيات وتقويضها بالتعذيب األمريكية اإلدارة سماح بشأن نيويوركور» «ذا

قائًال: تحرمه، كانت

الرجل يخشاه ما أشد فإن األلم، إال يخاف ال العبد كان إذا ديموسثينيز:
فاملسألة نيويوركور»، «ذا مجلة تزعمه ما بصحة سلمنا وإذا الخزي. هو الحر
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هذا مواجهة يف أترصف فكيف أخالقية: مسألة األمريكي للفرد بالنسبة تصبح
رشيف؟ أحمي وكيف عيلَّ؟ ُفرض الذي الخزي

جديًرا القومي بالرشف اإلحساس يكون أن احتمال وراء بالسبب تذكري هو وها
يخلق أن باستطاعته — الفردي الرشف مثل مثله — القومي فالرشف عليه؛ باملحافظة
من وبالرغم صواب. هو ما مًعا نفعل أن بمقدورنا كان ما إذا نرى ألن الحافز مًعا لدينا
كذلك. الرشف بل فحسب، األخالقيات ليس أمريكي كل يشغل فما أخالقية، املسألة أن
والشابات الفتيات معاناة كانت الخالف، موضع ويلينجتون مبارزة يف األمانة كانت وكما
الراوي كان قدًما. يدفعه ما كان الرشف أن إال يووي، كانج حملة يف النزاع موضع هي
الجماعية املشاعر هذه أمام الحيلة قلييل نكون قد أنه عىل تأكيده يف ا محقٍّ كويتزي يف

الشخيص. بتقديرنا اهتمامنا أمام نكون كما
كبرية «مشاعر الخامسة: سيبليوس لسيمفونية مؤثر ألداء فعله رد الراوي ويتأمل

فيقول: املستمع، بها يشعر أن املوسيقية املقطوعة مؤلف يقصد كان وجياشة»

الجمهور بني أجلس فنلنديٍّا كنت لو الوضع يكون أن يمكن كيف أتساءل كنت
بهذه وشعرت تقريبًا، قرن قبل هلسينكي يف للسيمفونية األول العرض يف
منا واحًدا بأن الفخر بالفخر، سأشعر كنت اإلجابة: تغمرني؟ العالية املوجة
نصنع أن استطعنا البرش نحن بأننا الفخر األصوات، تلك بني يؤلف أن استطاع
الشعب، ألننا، بالخزي سأشعر كنت النقيض وعىل عدم. من اليشء هذا مثل
من واإلذالل األلم إلنزال وأداة ناحية، من موسيقي إبداع جوانتانامو. صنعنا

البرش.62 يستطيعه ما وأسوأ أفضل إنهما أخرى: ناحية

بسبب الخزي أو بالفخر يشعرون الناس من جماعة يتناوله الذي الرشف عالم إن
تشعر وحتى برمته، اإلنساني العالم هو وطنهم بنو يفعله ما أو أمتهم تفعله ما
من واحدة يف لالستقالل»، األمريكي «اإلعالن وصفه بما تتمتع أن بد ال العواطف بهذه
لقد البرش». آلراء الالئق «االحرتام بأنه جيفرسون، لتوماس العديدة األنيقة الصياغات
أشخاًصا باعتبارهم الغرباء يف يفكر أن إىل شعبه سمعة بشأن يووي كانج قلق دفع
املوقف وهو الهمج، من ملجموعة ازدراء مشاعر مشاعره تكن لم أهمية؛ الحرتامهم
لونج تشيان اإلمرباطور موقف (تذكر بالده حدود خارج العالم تجاه لثقافته األسايس
باعتبارها لبلده املرء إدراك إن الثالث). جورج للملك الدبلوماسيني املمثلني هيئة عىل ورده
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للقومية املهمة النفسية الدعائم إحدى يعد أخرى أمًما يضم أوسع عالم يف فاعًال عامًال
لدى حافز خلق بغرض األمة رشف استنفار إمكانية وراء السبب أنه كما الحديثة.63

مواطنيها.
يعتمد بالبلد بالفخر شعور هو منا بلدنا تحتاجه ما إلنجاز يحركنا مما جزءًا إن
بأننا شعورنا عىل يعتمد إنه أي ضخمة؛ بإنجازات قام من «نحن» بأننا اعتقادنا عىل
رينان إرنست استطاع باالحرتام. جديرٌة أمٌة الواقع يف وبأننا القومي؛ بالتقدير جديرون
األمة؟» «ما املهم مقاله يف املعنى هذا يدرك أن — العظيم الفرنيس والقومي املؤرخ —

يقول: كتب عندما ،١٨٨٢ عام يف

والتفاني. والتضحيات، الجهود، من طويل ماٍض ذروة هي الفرد، مثل األمة، إن
ما صنعوا من هم فأجدادنا مرشوعية؛ أكثرها هو األجداد مذهب فإن وكذلك
وأعني مجد، وأي عظام، رجال وأي البطوالت، تملؤه ماٍض أيُّ عليه. نحن
الفكرة أساسه عىل تقوم الذي املجتمع مال رأس هو هذا كل الحقيقي، املجد

القومية.64

الوطنية وألن الوثنية، أشكال من شكل أنها عىل انتقادات للوطنية ه توجَّ األحيان بعض يف
للمعتقد النفسية العوامل من جزء يف رشيك بالفعل فهي بأمتك، إيمان عىل تنطوي
تقديًرا إنجازاتها بعض تقدِّر لم ما بأمتك تؤمن أن الصعب من ذلك، ومع الديني.
عن ناهيك األمم، أفضل مصافِّ يف أمتك بأن تؤمن أن الوطنية منك تتطلب ال كبريًا.
يشء ة ثمَّ بأنه تؤمن عندما إال ظني، يف وتزدهر، تنمو ال الوطنية أن إال األفضل، كونها
بالتقاليد فخوًرا كانج كان كما الشديد، بالفخر تشعر يجعلك أمتك تاريخ يف مميز

للصني. الكونفوشيوسية

العظيم الوثاق فك

بعد ماكي، جريي توصل وقد للدهشة. يدعو أمًرا األقدام ربط عادة زوال رسعة ستظل
كانت الصني يف األقدام ربط عادة نهاية «بداية أن إىل إحصائيات، من لدينا ما مراجعة
يف العليا الطبقات بني فيما ،١٩١١ عام يف والثورة ١٩٠٠ عام يف املالكمني تمرد بني
بداية تاريخ بشأن آلخر مكان من تباين وجود من الرغم وعىل بالتأكيد. الكربى املدن
األقدام، ربط عادة انتهت حينما أنه إىل تشري املتاحة األدلة فإن األقدام، ربط عادة انتهاء
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أماكن يف العرشين القرن يف استحياء عىل األقدام ربط عادة واستمرت رسيًعا». انتهت
خالل بحق اختفت السنني آالف مدار عىل استمرت التي املمارسة هذه أن إال متفرقة؛
نسبة فإن االجتماع، علماء بيانات عىل «قياًسا ماكي: ويقول البقاع. أغلب يف واحد جيل
١٢٥ بنحو بكني عن تبعد محافظة ريفية منطقة وهي تينج-شان، يف أقدامهن املربوطة
عام يف املائة يف ٩٤ نسبة إىل ١٨٨٩ عام يف املائة يف ٩٩ نسبة من انخفضت قد ميًال،

65«.١٩١٩ عام يف املائة يف صفر إىل لتصل ١٨٩٩
من العظمى الغالبية كانت مجتمع يف نهائيٍّا؟ األقدام ربط عادة عىل قىض الذي فما
بناتهم أقدام ربط عن اآلباء لتخيل ا جدٍّ وجيه سبب ثمَّ كان لها، الرتتيب يجري زيجاته
انتهجتها التي االسرتاتيجية عبقرية فكانت منهن. للزواج جاهزون رجال يتوافر حتى
فقد التحديد؛ وجه عىل املعضلة لهذه تناولها يف تكمن األقدام لربط املناهضة الجمعيات
يف منهن للزواج مستعدين ورجاًال متزوجات غري األقدام مربوطات غري نساءً أوجدت
املناهضة الجمعيات بها تقدمت التي املزدوجة االتفاقية هذه تمكَّنت وقد ذاته. الوقت
لفتيات أبنائك تزويج وعن بناتك أقدام ربط عن باالمتناع تقيض والتي األقدام، لربط
بني فيما التباين عىل الضوء وبتسليط بالضبط. منها املراد تحقيق من أقدامهن، مربوطة
اليابان، مثل مجتمعات، خلق إمكانية توضيح من كذلك تمكَّنت أخرى، وأماكن الصني
مخلصة املرأة فيها تكون املسيحية، التبشريية اإلرساليات مثل نفسه الوقت يف ولكنها

القدمني. مربوطة غري أنها ولو وفية،
لطبقة ينتمون ملن بالنسبة جذابة عادة األقدام ربط من جعلت التي اآللية كانت
وبالتايل، لها. أعىل اجتماعية لطبقة ينتمون من ممارسة أساس عىل تقوم دنيا اجتماعية
زوجات إىل حاجتهم عن املفكرين لطبقة ينتمون الذين الرجال من كاٍف عدٌد أعلن إن ما
نحو عىل األقدام عن الرباط فك نحو التوجه وترية تسارعت حتى األقدام مربوطات غري
يف املمارسة هذه انتشار عن مسئوًال كان الذي األقدام ربط نحو للتوجه معاكًسا صار
االجتماعية، الطبقات نظام يف راسخة األقدام ربط عادة أن بما فببساطة، األول. املقام
تعيد آلية وهي جاذبية؛ أي من تجريدها يف أثره العادة لهذه الراقية الطبقات لهجر كان
كانت حيث معاكس، اتجاه يف كانت وإن إنجلرتا يف للمبارزة حدث ما أصداء لألذهان
الرشف حماية عىل قدرتها إضعاف وراء سببًا للمبارزة نبالء بسادة ليسوا من ممارسة

الرفيع.
من كاٍف عدٍد — الراقية الطبقات أبناء من كاٍف عدٍد إقناع من بد ال كان ولكن
االنهيار لهذا يتسنَّى حتى األقدام؛ ربط عادة عن بالتخيل — وأرسهم الصينيني املفكرين
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الغرب، ويف اليابان يف تعليمهم تلقوا الذين الصينيني جانب إىل للغرباء، كان وقد يبدأ. أن
الصناعية والدول الصني بني التباين أوجه إىل االنتباه جذب طريق فعن هنا. حيوي دور
عىل تقاليدهم قدرة يف الثقة املفكرين طبقة أبناء فيه فقد قد كان وقت يف املتقدمة،
دفع إىل بحاجتهم املفكرين بعض إقناع من تمكنوا حداثيني، غرباء وجه يف عنهم الذود
قضية هي بعباراتهم، سمعناها كما قصتهم، يف االرتكاز نقطة وكانت قدًما، اإلصالح

أمتهم. رشف
مجهول الكاتب علق فقد باهًظا؛ املفكرين من للعديد بالنسبة اإلصالح ثمن كان
رصاحة بكل يناقش مقال وهو باللوتس»، لالهتمام الرسية «الوقائع صاحب الهوية
نوًعا بالدنا يف األقدام ربط عادة صارت «لقد قائًال: املربوطة، للقدم الجنسية الجاذبية
لحبٍس مكان أي يف تعرضت أن للمرأة يسبق فلم العالم. تاريخ يف الرجعية املمارسة من
وأن تُباد أن الطبيعي من كان لذا العادة؛ هذه جرَّاء له تعرضت مما قسوة أشد لحريتها
ملا أكرتث «لم قائًال: الحرسة من يشء يف يستطرد لكنه االشمئزاز.» تثري ظاهرة تصبح
وأرسارها اللوتس فوائد من يشء توضيح أجل من املقال هذا كتابة يف جهٍد من بذلتُه

عام.»66 أللف حية بقيت التي املقدسة،
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االسرتقاقعىلجانبي عىل القضاء
األطليس

تعرف لم التي االسرتقاق، ضد إلنجلرتا الجهادية الحملة اعتبار املمكن من
فاضلة صفحات أربع أو ثالث ضمن األرجح عىل تمجيًدا، أو زهًوا أو كلًال

األمم. تاريخ يف تماًما
ليكي، ويليام
األوروبية»1 األخالق «تاريخ

األمم رشف

كولومبوس «اكتشاف» املفصلية لحظته كانت والذي األوروبية، االستكشافات لعرص كان
االستيطان األوىل؛ الغربي: الكرة نصف يف عظيمتان إنسانيتان نتيجتان الجديد، للعالم
التقاليد نقل والثانية، الحمر؛ الهنود ملجتمعات تدمري من أعقبه وما لألمريكتني، األوروبي
عىل الواقعة الشاسعة اليابسة لكتلة الرئييس والرب الجزر إىل املزارع لرقيق املتوسطية
يف العمالة من ضخمة إمدادات يتطلب املزارع تطوير كان لألطليس. الغربية الحافة
توفريها، يف راغبني للمنطقة األصليون السكان يكن لم عمالة وهي املدارية، املناطق
السهل من كان بجغرافيتها؛ ومعرفتهم للمنطقة البيئي النظام عىل العتيادهم ونظًرا
عدد لقي ذلك، إىل وباإلضافة األوروبيني. املستوطنني سيطرة من الفرار نسبيٍّا عليهم
القديم العالم يف ظهرت قد كانت ألمراض تعرضهم نتيجة مرصعهم الهنود من كبري
تُذكر طبيعية مناعة بأي يتمتعوا لم مصائب وهي األمريكتني، إىل أجدادهم جاء أن بعد
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له ستقوم كانت إذا للعمالة بديل مصدر إىل حاجة يف املزارع نظام فكان لها، للتصدي
قائمة.

من اإلمدادات وكانت النمو، يف آخذًا بأفريقيا األوروبي االرتباط كان ذاته، الوقت يف
األفريقية. املجتمعات من العديد مزقت التي الداخلية الحرب بسبب بالفعل كبرية األرسى
طورت الجديد، العالم يف الرقيق عىل الطلب توافر وبمجرد الزمان، من قرون مدار وعىل
الرقيق عىل اإلغارة أساس عىل قائمة اقتصادات بتطوير أفريقيا غرب يف مجتمعات
يف الواقعة األوروبية الرقيق تجارة قالع إىل األشخاص ماليني بيع وقد فيهم، واالتجار
غري الشعوب اسرتقاق كان عرش، التاسع القرن مطلع ويف أفريقيا. بغرب الساحلية املنطقة
واألمريكتني، وأفريقيا أوروبا بني وصل حلقة ممثًال األطليس، القتصاد محوريٍّا األوروبية
كان كما املجتمعات، من للعديد الداخلية االقتصادات مع معقًدا تشابًكا متشابًكا فكان
تبعات لها كانت التي األخالقية الثورات هي قليلة العاملية. التجارة من أساسيٍّا جزءًا
األفريقية األصول وأصحاب لألفارقة املنظم االسرتقاق عىل قضت التي الثورة تلك مثل

األطليس. عالم يف
املفكرين بتقدير أهميتها حظيت وقد عادية، غري مهمة العبودية عىل القضاء كان
حول نقاشاتهم يف حتى التقدميون، املفكرون يلجأ الواقع، ويف العالم. أنحاء جميع يف
وحركة كفاحهم بني ما األحيان بعض يف مقارنة عقد إىل الصني، يف األقدام ربط عادة

الغرب. يف العبودية من الزنوج تحرير
من التحرير حركة من كل كانت نعم، واضحة. ليست التشابه أوجه أن أعتقد
ضد ُشنت أخالقي طابع لها عظيمة حملة األقدام ربط لعادة املناهضة والحركة العبودية
استتبع وقد آخر، لجنس تَبًَعا ما جنًسا جعل قد كان االسرتقاق أن إال راسخة. تقاليد
من الرغم عىل األقدام، ربط عادة أن حني يف للخزي؛ منهجيٍّا إخضاًعا السود إخضاع هذا
كانت كما الصينية، الهان طائفة داخل تُماَرس كانت النساء، من كن ضحاياها جميع أن
كانت النساء عىل األقدام ربط عادة قرص أن صحيٌح انحطاطها. ال املكانة، لسمو مؤًرشا
للعار. تعريضها تعني تكن لم املرأة مكانة دونية أن إال للرجال، إخضاعهن عىل دليًال
بطرق ذلك تفعل أنها من بالرغم حتى أرستها رشف املرأة تحمل ما غالبًا الواقع، يف

التايل. الفصل يف لها سأعود قضية وهي الرجل، عن تختلف
من استحسان محل يكن لم االسرتقاق أن الواضح من للتناقض: آخر وجه ثمة
ولكن وتنرشها. األقدام ربط عادة العموم وجه عىل تؤيد كانت املرأة أن حني يف الرقيق،
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معاريض أن وهو األقدام؛ ربط وعادة االسرتقاق بني واضح واحد تاريخي رابط ثمة
التي األمة لرشف تهديًدا املمارستني يعتربون منهما، بكل الخاصة الثقافة يف املمارستني،

بوجودهما. سمحت
من التحرير حركة أدبيات يف منه مناص ال مبحث القومي الرشف موضوع إن
من أكثر مطمورة الحجج من أخرى خيوًطا أيًضا سنلحظ ولكننا سنرى. كما العبودية،
األطليس، جانبي عىل لالسرتقاق حدٍّ وضع حول الدائرة املناقشات سطح تحت غريها

الهوية. من أخرى بأنواع الرشف تربط الخيوط وهذه

الرقيق وتجارة الربيطاني الرشف

الربيطانية؛ اإلمرباطورية يف الرقيق تجارة املتحدة اململكة برملان ألغى ،١٨٠٧ عام يف
ويف االستعماري؛ لالسرتقاق حد بوضع يقيض ترشيًعا الربملان سن ،١٨٣٣ عام ويف
يف االسرتقاق أعقب قد كان الذي الزنوج» «تمهني من يده الربملان نفض ،١٨٣٨ عام
الرقيق. من املليون أرباع ثالثة عىل يزيد ما رقاب النهاية يف ليعتق الغربية، الهند جزر
باألحرى، أو — الربيطانيني املؤرخني معظم رأى األحداث، هذه عىل قرن مرور وبعد
عىل لإلحسان انتصاًرا هذا يف أن — األمر تدبروا الذين الربيطانيني املؤرخني معظم
بعد فيما صار (الذي ويليامز إريك كتب ،١٩٤٤ عام يف وبعدها، الشخصية. املصلحة
كل إن يقول واالسرتقاق»، «الرأسمالية كتابه يف وتوباجو) ترينداد يف للوزراء رئيس أول
عمًال كان العظمى. لربيطانيا االقتصادية املصالح تعكس اإللغاء عملية خطتها خطوة
أطروحة كانت «كاليبان». طريقة عىل للمقاومة العظيم الكاريبي التقليد ضمن يقع
االسرتقاق نهاية وأن الحرة، التجارة تدابري إحدى كانت الرقيق تجارة نهاية أن ويليامز
مربح. غري الرقيق ينتجه كان الذي الغربية الهند جزر سكر صار عندما إال تأِت لم
حيث الطابع؛ انتقائيَّ اإلنساني توجههم كان فقد اإللغاء، حركة ألصحاب بالنسبة أما
املناجم عمال معاناة تجاهلوا وكذلك اإلمرباطورية، حدود خارج الرقيق معاناة تجاهلوا
ما، حد إىل اإللغاء، لحركة األخالقي الخطاب كان حدودها. داخل الزراعة يف والعاملني
عىل حقيقية اقتصادية ملصالح — «الحجب» بصفة وينتشيليس نعته قد ما أو — غطاءً

بعيد. أو قريب من باإلحسان لإللغاء عالقة ال باختصار، أي الواقع؛2 أرض
املصلحة وراء املنطقي السعي أنها عىل السياسة إىل النظر مع تتفق ويليامز قصة إن
أي يف متشككة كانت سياسية «واقعية» ب يقر فهو ألمة؛ أو لفئة أو ألفراد الشخصية
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تلخيص ويمكن الرفيع».3 السيايس أو األخالقي «املستوى أسماه ما حول يدور حديث
ويليامز جانب لقد بسيطة: وحيدة مالحظة يف العبيد بتحرير الخاص املحريِّ اللغز هذا
وكان الربيطانية، االقتصادية املصالح خدمة عن يكون ما أبعد العبودية فإلغاء الصواب.
درجة عىل نكون قد التصور. لهذا مدركني منارصوه وكان املصالح؛ لتلك مناهًضا بحق
اعتبار املمكن «من أنه الشهري زعمه ليكي ويليام موافقتنا دون تحول التشكك من كبرية
عىل تمجيًدا، أو زهًوا أو كلًال تعرف لم التي االسرتقاق، ضد إلنجلرتا الجهادية الحملة
أنها املؤكد من ولكن األمم»، تاريخ يف تماًما فاضلة صفحات أربع أو ثالث ضمن األرجح

ضيق». منظور من الشخصية، «للمصلحة نتيجة تكن لم
تجارتها من طائلة أرباًحا تجني عظيمة بحرية تجارية إمرباطورية بريطانيا كانت
االقتصادية مصالحها مع تتعارض كانت القرارات هذه أن عىل الدليل صار وقد العاملية،
اإللغاء؛ عرص يف ذروتها أفريقيا غرب من الرقيق إمدادات بلغت قد وكانت دامًغا، دليًال
سميث آدم روح مستلهمي من العديد تأييد من الرغم وعىل انهيار.4 يف كانت فاألسعار
أوائل يف سرياليون يف املعتوقني الرقيق تجربة فإن الحرة، للعمالة االقتصادي للتفوق
يف طرًفا بريطانيا فيه كانت الذي الوقت ويف مزاعمهم. د تعضِّ لم عرش التاسع القرن
لالقتصاد بالنسبة أهمية تزداد الرقيق عمالة منتجات كانت اإللغاء، حركة مراحل مختلف

الربيطاني. واإلنتاج لالستهالك وبالنسبة العاملي،
حجة — العبودية من التحرير حركة مؤرخي أكرب أحد — دريرش لسيمور كان
عن للتخيل اقتصادي سبب توافر عدم عىل يقترص لم األمر أن الواضح من بأنه قوية
فقد الطلب؛ ناحية من السبب توافر عدم وكذلك بل العرضفحسب، ناحية من االسرتقاق
لفرتة انخفاض مع ارتفاًعا، — الرقيق صنع من غالبيته كان الذي — السكر إنتاج شهد
الثامن القرن ثمانينيات من الفرتة خالل واألمريكية الفرنسية الثورتني نتيجة وجيزة
بريطانيا، يف لالسرتقاق مناهضة النطاق واسعة حركة أول بداية سيشهد (الذي عرش
اإلمرباطورية.5 يف بالفعل العبودية إلغاء تحقق عندما ،١٨٤٠ عام وحتى سنرى) كما
إنجليزية صناعة أجل من الرقيق ينتجه كان الذي القطن حجم أن إىل دريرش يشري كما
٩٠ إىل باملائة ٧٠ من ١٨٣٨ عام وحتى ١٧٨٧ عام من الفرتة يف زاد قد للقطن مزدهرة
اللذين املنتَجنْي من ألي بديل إمداد مصدر أي يتوافر لم الفرتة، تلك ويف تقريبًا. باملائة

الحرة. العمالة تنتجهما كانت
إىل — العاملية التاريخية الدراسات يف رائد وهو — ماكنيل ويليام أشار مرة، وذات
أهميتها، تفقد الرقيق عمالة جعل عرش التاسع القرن مطلع يف بريطانيا سكان نمو أن
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لم نظره وجهة أن إال لالسرتقاق. املناهضة املشاعر تنامي وراء سببًا كان هذا وأن
ينبغي املسئول، هو الربيطاني السكاني االكتظاظ كان فإذا والرباهني. األدلة تعضدها
عند مستوياتها أدنى إىل إنجلرتا من النازحة الهجرة معدالت صايف وصول نتوقع أن
العكس ولكن عليها، القضاء عند مستوياتها أعىل إىل ووصولها االسرتقاق، ظاهرة انتشار
يف الربيطانية العبودية من التحرير حركة «انطلقت» «لقد دريرش: يقول فكما صحيح؛
ثالثة مدار عىل مستوياتها أدنى الهجرة معدالت صايف فيه سجلت الذي ذاته الوقت
املناهضة الحمالت بازدراء ص لخَّ عندما حق عىل دزرائييل كان باختصار، أي قرون.»6
االسرتقاق عىل للقضاء املتوسطة الطبقات حركة «كانت بقوله: إنجلرتا يف لالسرتقاق

للحكمة.»7 تفتقر كانت ولكنها األخالق، فاضلة
األخالق «تاريخ كتابه يف الربيطانية الفضيلة عىل الشهري ليكي ثناء ويسبق

اليشء: بعض شهرة أقل فقرة الفصل، هذا به افتتحت الذي األوروبية»،

صنف من رجاًال غريه دون أنتج أنه األنجلوساكسوني الجنس مزايا من إن
بشدة، الرشف يعنيهم ولكن املجد، يعنيهم ال رجاًال «هامبدن»، أو «واشنطن»
لحياتهم، التوجيهي املبدأ األخالق الستقامة املطلقة السلطة من جعلوا رجاًال
العاطفة فوران وال الطموح مغريات ال أنه الظروف أحلك يف أثبتوا رجاًال

الواجب.8 عليهم يمليه الذي الطريق عن أنملة قيد يحيدون تجعلهم

أنها أقلها ليس الصياغة لهذه قبولنا دون تحول التي األسباب من العديد توجد
كونك أن وهو، أال أساسه؛ عىل ننكره ما نجد أن اآلن نستطيع أمًرا تفرتض صياغة
يف رأينا كما — واألخالق فالرشف األخالق. استقامة عىل دليل الرشف» «يعنيهم ممن
هو كما بينهما، املواءمة املمكن من منفصالن؛ نظامان — املبارزة تاريخ استعراض
معاكس اتجاه يف سبيًال منهما كل يتخذ أن املمكن من الحظنا، كما ولكن، هنا؛ الحال
العبودية إلغاء لحركة أهمية يمثل الرشف أن عىل ليكي إرصار فإن ذلك، ومع لآلخر.

إقناعك. سأحاول كما منه، بصرية نفاذ لهو عدة، بطرق الربيطانية

تكفي ال األخالقيات

أكثر هو ما تطلَّبت أنها أوًال نستوعب أن إىل نحتاج العبيد، تحرير حركة نفهم حتى
ينبغي ما األقدام، ربط عادة مع فعلنا وكما أخالقي. خطأ االسرتقاق بأن القناعة من
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الحياة يف القناعة، تلك عىل بناءً الترصف عىل أشخاص أقدم ملاذا هو هنا نرشحه أن
االنطالقة قبل واسع نطاق عىل لالسرتقاق املناهضة املشاعر انترشت فقد لألمة. السياسية

بها. بأس ال بفرتة اإللغاء لحركة الفعلية
عدة، ألسباب واالسرتقاق تتعارض عرش الثامن القرن أواخر سادت التي الروح إن
الكويكرز جماعة كانت لقد مسيحية. اعرتاضات التحديد وجه عىل مقدمتها يف تأتي
الكل بأن أعضاؤها يؤمن كان جماعة وهي مبكر، وقت منذ لالسرتقاق املعارضني من
خطبة فوكس جورج ألقى فقد اإللهي. نوره تلقي يف سواسية الكل ألن هللا؛ أمام سواسية
عام ويف ،١٦٧١ عام يف الشمالية أمريكا زار عندما رقيًقا الناس التخاذ مناهضة دينية
يف العالم يف لالسرتقاق مناهضة جمعية أول الدينية األصدقاء» «جمعية أسست ،١٧٧٥
«الصحوة حركة أن إال .١٧٨٧ عام منذ الرشيف رئيسها فرانكلني بنجامني وكان فيالدلفيا،
ناحية من األقل عىل الجمعية، من أهمية أكثر كانت األنجليكانية الطائفة داخل اإلنجيلية»
لكل الديني الوعظ من واملستوحاة الدنيا»، «املراتب ميثودية منها خرجت وقد العدد،
عباءتها من خرج كما عرش، الثامن القرن أربعينيات من بداية ويزيل وتشارلز جون من
نفسه. القرن تسعينيات من بداية واملثقفة الناجحة «كالبهام» لطائفة اإلصالحية الروح
حركة يف علمانية األكثر التوجهات أصحاب حفيظة كذلك أثار االسرتقاق أن بيد
يف منشورة الرقيق تجارة حول مقالة يف لالسرتقاق معارضتهم تجسدت التي التنوير،
حديثة. موسوعة أول ويعد ودملبري، ديديرو لصاحبيه (١٧٥١–١٧٧٧) «املوسوعة» كتاب
عىل التجارة من النوع هذا ملثل مربر إيجاد املمكن من كان «إذا أنه عىل املقالة تؤكد
فظاعتها درجة بلغت مهما — إذن جريمة ثمة فليس األخالق، مبادئ من مبدأ أساس
«حب كتابه يف داروين إيراسموس أما مرشوعية».9 عليها يضفي أن املرء يستطيع ال —
املعرفة نرش إىل يهدف معتاد غري تنويري طابع ذو عمل وهو — (١٧٨٩) النباتات»

لالسرتقاق. مناهضة باْلِتفاتة حديثه قطع فقد — الشعر خالل من العلمية

بشعة، وبرصخة أفريقيا، بساتني يف اآلن وحتى
عقالها، من الجحيم كالب وتُفك الرهيب، «الرق» يتفىشَّ

السامية: الحقيقة هذه إىل أنصت السيناتور! أيها إليه أنصت …
الجرم.»10 يف رشيك بالقمع، يسمح من «إن

ذكر عىل «زونوميا»، كتابه يف الواقع، (يف أنجليكانيٍّا. نفسه داروين يكن لم بالتأكيد
امليثوديني بني من املتكلِّفني الواعظني من العديد «نجح يقول: كتب الجحيم»، من «الخوف
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حماقة من جيوبهم يدخل ما عىل مريحة حياة يحيوا وأن هذه، الرعب روح يبثوا أن يف
يف األخري الشطر عنها يعرب كان التي ذاتها املشاعر أن إال آذانهم».)11 يعريونهم من
عواقب بشأن القلق كان فقد املسيحيني. قلوب يف صدى تلقى كانت داروين قصيدة
عرش، الثامن القرن أواخر يف اإلنجليز الربوتستانتيني يعرتي جريمة «أي» يف املشاركة
أو سلًفا، املقدَّر اإللهي االختيار عىل دليل عن يبحثون الذين الكالفينيني من كانوا سواءٌ

الرب.12 نعمة زوال يخشون الذين األرمينيني من
واملعادية الدينية الجماعات من كل كانت عرش، الثامن القرن منتصف وبحلول
مع الحال كان وكما لذلك، خاطئ. فعل االسرتقاق أن اإلدراك تمام أدركت قد للدين
املناهضة للحركة الدافعة القوة األخالقية الحجة تكن لم األقدام، ربط عادة ومع املبارزة

األصل. يف الحركة تبدأ أن قبل بالفعل موجودة الحجج كانت فقد لالسرتقاق:
طريق عن حركة إىل وتحويلها املشاعر هذه تنظيم بدأت َمْن الكويكرز جماعة كانت
إلقاء ينبغي ولكن ،١٧٨٣ عام يف العبيد بتحرير فيه تطالب الربملان إىل التماس رفع
الرغم وعىل عرش، الثامن القرن من السبعينيات ففي كذلك؛ هنا ما نقطة عىل الضوء
امتالك عن االمتناع عىل إرصارها من جعلت قد بالفعل كانت الكويكرز جماعة أن من
االسرتقاق، ضد رصيحة حمالت تشن لم فإنها لها، مميزة عالمة فيهم والتجارة الرقيق
للدهشة يدعو ما يوجد وال رأينا. كما طويل، لوقت به االعرتاف رفضها من الرغم عىل
الثورة نهاية يف ،١٦٦٠ عام ففي صغرية. طائفة الكويكرز كانت فقد األمر، هذا يف
شهد العدد هذا أن إال ألًفا، ٦٠ إىل الجماعة أعضاء عدد وصل قد يكون ربما البيوريتانية،
األصدقاء» «جمعية أعضاء عدد وصل ،١٨٠٠ عام وبحلول ذلك، بعد ملحوًظا انخفاًضا
يف اعتمدوا وقد الناجحة، الشخصيات من األعضاء من العديد كان عضو.13 ألف ٢٠ إىل
قطع قد — األول الفصل يف رأينا كما — كان مجتمع يف التسامح عىل ومعاشهم أمنهم
املناصب تويل رشوط من رشًطا ليكون إنجلرتا» «كنيسة لتعاليم بالوالء عهًدا نفسه عىل
حمالت قيادة الكويكرز جماعة تولت عرش، الثامن القرن من الثمانينيات يف ولكن العامة.

الرقيق.14 تجارة رشور حول دعائية
خالئق من خليقة بوصفها العبودية إلغاء فكرة من الكويكرز جماعة تحولت
الدينامية عىل أثر التحول لهذا وكان قومية، حملة بوصفها اإللغاء فكرة إىل املجتمع،
بقيادة األمريكية الكويكرز جماعة من ضغط تحت التحول هذا جاء للحركة. الداخلية
ما عىل يقدموا أن بد ال كان فيالدلفيا»؛ «اجتماع إىل ينتمي كان الذي بينيزيه أنطوني
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اإلقليمية، الحدود عرب الكويكرية مذهب تماسك عىل الحفاظ يبغون كانوا إذا به قاموا
الكويكرز واستمرت األساسية. ومشاغلهم قيمهم إحدى — التكافل — التضامن كان وقد
توقعاتها، عكس عىل ترحابًا لقي قد االلتماس أن اكتشفت عندما اإللغائية حركتها يف
الربملان، أمام لالسرتقاق مناهًضا التماًسا قبل من أحد رفع أن يسبق لم ألنه ناحية فمن
طريق عن إنسانيتهم عىل للربهنة يستغلونها فرصة االلتماس يف وجدوا الساسة أن كما
ملنع خطوة أي اتخاذ عىل اإلقدام عدم يف يستمرون ذاته، الوقت ويف الكويكرز، عىل الثناء

باملسألة. عالقة للرشف يكن لم اللحظة، هذه حتى التجارة.
األفارقة إخواننا «قضية بعنوان كتابًا ١٧٨٤ عام يف اللندنية الكويكرز نرشت
الحركة نظمت للكتاب، ترشيعي فعل رد أي الربملان عن يبدر لم وعندما املضطَهدين»؛
بذور الربيطانية الصحافة يف نثرت وقد بريطانيا، يف لالسرتقاق مناهضة حملة أول
يف عمليٍّا نجاًحا بالفعل حقق الذي اليشء أن إال لالسرتقاق.15 مناهضٍة مواضيع
«جمعية بقيادة الربملان، عىل املعروضة لاللتماسات القومية الحملة كان األمر نهاية
كالركسون، توماس امللهمون: القادة رأسها عىل كان التي الرقيق»، تجارة إلغاء تفعيل
األنجليكانية الكنيسة رجال من (وجميعهم ويلربفورس وويليام شارب، وجرانفيل

اإلنجيلية).16
أنحاء جميع يف االلتماسات عىل التوقيعات جمع بغرض اجتماعات الجمعية نظمت
يف الحملة سمحت فقد تنافيس؛ طابع لها أحداثًا تشهد االجتماعات وصارت البالد،
بريمينجهام، مثل — الشمال ويف ميدالندز منطقة يف املزدهرة، الجديدة الصناعية املدن
مثل املجتمع أقطاب من جدد أعضاء بانضمام — ومانشسرت ترنت، أون وستوك
اكتسبوها التي املدنية بسمعتهم افتخارهم عن التعبري بغرض ويدجوود؛ جوسياه
زوجة سوزانا (فابنته داروين إليراسموس املقرب الصديق وهو — فويدجوود حديثًا.
فخار مصنع أول تطوير من طائلة ثروة جنى قد كان — إيراسموس) ابن روبرت،
املناهضة الشهرية امليدالية صناعة عن املسئول وكان ستافوردشري، يف بريسلم يف بريطاني
وأًخا؟» رجًال «ألست يقول: شعار أمام راكع أفريقي صورة عليها واملرسوم لالسرتقاق
تشارلز لحفيده، سمحت التي هي تلك الطائلة (فثروته انتشارها. عن املسئول كان كما

الطبيعي.) بالتاريخ كعالم حياته يكرس بأن داروين،
األتباع من ضخم عدد للحركة كان فقد القادة، مستوى عىل الحال هو هذا كان وإذا
كان التي مانشسرت، مدينة تمكنت ،١٧٨٧ عام نهاية (ففي املتوسطة». «الطبقات داخل
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تقريبًا توقيع ألف ١١ جمع من األطفال، ذلك يف بما غري، ال ألًفا ٥٠ سكانها تعداد يبلغ
هي الحركة نجاح مقاييس إحدى كانت مناهضلالسرتقاق.)17 التماسجماهريي أول يف
بني يرتاوح عدد انضم عرش، الثامن القرن من التسعينيات مطلع يف بأنه القائلة الحقيقة
الرقيق، مزارع تنتجه الذي السكر مقاطعة حمالت إىل ألف واألربعمائة ألف الثالثمائة
١٧٩١ عام يف فوكس ويليام كتبه ما مثل كتابات يف وردت حجج من بإيعاز هذا وكان
عن االمتناع من العائدة املنفعة حول العظمى، بريطانيا شعب إىل «خطاب عنوان تحت

مزراعها».18 من القادم الرم ورشاب الغربية الهند سكر استخدام
أطلق بما يحتفي بريطانيا يف الرواية فن كان عرش، الثامن القرن أواخر وبحلول
.١٧٧١ عام نرشها التي روايته عنوان وهو العواطف»، «رجل ماكينزي هنري عليه
فصل من واملستوحاة عنه، نُقلت ما كثريًا التي — لالسرتقاق املناهضة الفقرة كانت
— حبيس زرزور طائر وبطلها (١٧٦٨) عاطفية» «رحلة سترين للورنس رواية يف
تتحرك أن ينبغي النساء، مثل مثلهم الرجال، بأن يقيض جديد الفرتاض تقليديٍّا نموذًجا
معاناة ذلك يف بما اآلخرين، معاناة أمام — األحيان بعض يف البكاء حد إىل — مشاعرهم

يقول: سترين فكتب الخصوص.19 وجه عىل الرقيق

قال صغري. قفص يف معلًقا زرزور طائر … رأيت … أعىل إىل نظرت عندما
أيها أخىش، له: قلت الخروج.» أستطيع ال … الخروج أستطيع «ال الطائر:
أستطيع «ال … «ال.» الطائر: قال رساحك. أطلق أن أستطيع ال أنني املسكني!

الخروج.» أستطيع ال … الخروج
واقعة أذكر ال كما قبل؛ من هذا من أكثر ة ِبِرقَّ تُوَقْظ لم عاطفتي أن أقسم
إىل يعود له، فقاعة عقيل كان الذي املهلهل، مزاجي جعلت مثلها حياتي يف

… طبيعته
وعىل مريًرا! كأًسا ستظل «االسرتقاق!» أيها تشاء كما فلتتنكر لك وأقول
مريًرا تظل فإنك تجرعك، عىل أُجربوا قد العصور مر عىل اآلالف أن من الرغم

تستساغ!20 تكاد وال

املقدمة االلتماسات تذيل التي األسماء من اآلالف عرشات قائمة إىل اسمك فبإضافتك
بوصفك نفسك وتظهر االختباء عن تكف أن شأنك من كان ويستمينسرت، كنيسة إىل
أعىل مثًال ورصت برقة»، تُوقظ … «عاطفتك صارت وقد عواطف، امرأة أو عواطف رجل
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عىل (كتبها زنجي» «شكوى يف كاوبر لويليام األخرية الكلمات اقتبست وإذا للفضيلة.
أن: فبإمكانك ،(١٧٨٨ عام يف األرجح

إنسانية، مشاعر لديك أن تثبت
نحن!21 مشاعرنا يف فخر بكل تشكك أن قبل

أمريكا مواجهة يف بريطانيا الحرية:

لربيطانيا املوالون كان لقد الربيطاني. للرشف حاميًا نفسك يف ترى أن يمكنك ولكن
عرب املجادالت يف الربيطاني والقانون يتناىف االسرتقاق بأن زعمهم عىل التأكيد دائمي
خطاب عليها يغلب دولة بريطانيا كانت فقد االستقالل»؛ «إعالن إىل أفضت التي األطليس
سومرست قضية يف مانسفيلد اللورد قرار حمل فقد الطليق»؛ الحر اإلنجليزي «الرجل
أدرك رسالًة التقني) بالقانون متعلقة مسألة باعتبارها داللتها كانت (أيٍّا ١٧٧٢ لعام
يغدو ُمستَعبَد أي أن يف تتلخص فحواها أن سواء حد عىل ومعارضوه االسرتقاق مؤيدو
فقد الرقيق مالك من كانوا األمريكيني وألن بريطانية. أرًضا قدمه تطأ أن بمجرد حرٍّا
الربيطاني. للجانب املؤيدين نظر وجهة من بالحرية، جديرين غري األمر هذا جعلهم
يقول — لالسرتقاق املناهضة الحملة صاحب — شارب جرانفيل كتب ،١٧٦٩ عام ويف
سوى يملكون ال االسرتقاق، خالل من اآلخرين حرية حبس عن يتورَّعون ال «الذين إن
قوانني تكفلها التي الحماية بأوجه املطالبة يف بعيد حد إىل والغبن بالتحيز يتسم حق
عن األمريكي االستقالل بالفعل يؤيدون ممن كان شارب أن بالذكر (وجدير الحرية.»

الربيطاني.)22 الحكم
املبجل أشار فكما بسيط: لسبب املستعمرات يف صًدى الحجة هذه القت وقد
«يُحِسن أن يف عادية غري «رغبة» املزارعني تحدو كانت سنوات، قبل جودوين مورجان
يف كارولينا، جنوب يف الرقيق موردي كبري لورون، هنري رد وجاء بهم». الظن اآلخرون
وِرع، ظاهره يف وِرع، «شخص ب اإلنجليزية لالحتجاجات تشبيه صورة يف ١٧٨٦ عام

خارجه».23 العشيقات من كبري بعدد ويحتفظ بيته، يف الزنى يُحرِّم
أسس األخالقي: املال «رأس الوقور بحثه يف براون ليزيل كريستوفر املؤرخ أشار وكما
كان فقد ورصيحة؛ واضحة للحركة الدافعة القوة كانت الربيطانية»، العبودية إلغاء حركة
أمريكية اتهامات عن بدورها تسفر أن بالنفاق لألمريكيني الربيطانية لالتهامات بد ال

110



األطليس جانبي عىل االسرتقاق عىل القضاء

فالربيطانيون رقيق، مالك األمريكيون كان فإذا االسرتقاق، بشأن بالنفاق للربيطانيني
الكاريبي جزر يف لالسرتقاق الربيطاني االستهجان «عاد براون: ويقول رقيق. تجار
يف يوميٍّا تُماَرس التي الظلم أشكال حول تساؤالت صورة يف أخرى مرة بريطانيا إىل
حركة بصفته لالسرتقاق املناهض الربيطاني الخطاب بداية كانت هكذا إنجلرتا.»24

منظمة. سياسية
«من براون: يقول جلية. الحجج تلك لكل عنها املسكوت املنطقية املقدمة كانت
االسرتقاق مع — كذلك واألمم بل — واملجتمعات األفراد من كل تعامل طريقة شأن
بالحرية تنادي حملة يشن أن ألحد يحق وال سياستهم. لتقييم منصًفا معياًرا توفر أن
أال نقطة؛ عىل شارب جرانفيل ويؤكد العبودية.»25 عن بأنفسهم نأوا من إال السياسية
أخرى خطايا ضمن يُمحى»، ال «عار مصدر كانتا الرقيق وتجارة االسرتقاق أن وهي،
بذنب اتهام توجيه عن تُسفر قد «قومية» «مهمة كانتا فلقد اإلمرباطورية. ارتكبتها
املرء يذود آخرين، أشخاص وجه يف الشخيص رشفه عن املرء يذود فكما «قومي».26
دعاة كبار أحد دوجالس، فريدريك واستطاع األخرى. األمم وجه يف القومي الرشف عن
خطاب يف املوضوع لب إىل يلج أن األفارقة، األمريكيني من العبودية من التحرير حركة
حملة شن بأهمية شعوره وراء السبب فيه يرشح ١٨٤٥ عام يف جرييل لهوراس كتبه
بالفعل. الحمالت تلك مثل يشن وكان بريطانيا، يف األمريكية العبيد تحرير حركة لصالح
ويتمتع حسنة، بسمعة يتمتع ألنه املتحدة؛ الواليات يف اسرتقاق «يوجد إنه يقول فكتب
خارج السمعة بسيئ ليس ألنه املتحدة الواليات يف الحسنة السمعة بهذه االسرتقاق

يكون».27 أن يجب كما املتحدة الواليات
الطبقات رشف ومانشسرت؛ ليفربول رشف االستعمار؛ وخزي الربيطاني، الرشف
تجاوزوا من تحريك يف ساهمت عوامل كلها حديثًا؛ التمكني عىل الحاصلة الوسطى
الربملان إلرغام حركة سوا ليؤسِّ رش، االسرتقاق بأن القائلة الشائعة األخالقية الفكرة
تجارة بإلغاء بالفعل سيقيض الربملان كان وربما الرقيق. تجارة عىل تماًما القضاء عىل
اكتساب من أعقبه وما الفرنسية الثورة تدخل لوال بالفعل تم ملا سابق وقت يف الرقيق
مخاوف تساورها حكومة أي أن إال بريطانيا. يف كربى ألهمية اليعقوبية الراديكالية
تسلك كربى حركات أي بالرضورة تحذر الحاكمة الطبقات سلطة عىل الحفاظ بشأن
يف إال الربيطانية الرقيق تجارة الربيطانية الحكومة تُجرِّم لم وعليه، راديكاليٍّا.28 منًحى
العهد حديثة الفرنسية الدولة ضد حربًا تخوض حينها بريطانيا وكانت ،١٨٠٧ عام

نابليون. حكم تحت باإلمربيالية
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ويلربفورس رشف

الحركة من الثانية للمرحلة الرئييس املوضوع باعتباره الظهور القومي الرشف عاود
حد يف االسرتقاق فكرة عىل املنظم الهجوم بدأ عندما لالسرتقاق، املناهضة الربيطانية
ففي الرقيق. تجارة إلغاء عقب تقريبًا عرشعاًما خمسة دامت توقف فرتة بعد وذلك ذاتها،
اإلمرباطورية مواطني دين باسم «مناشدة كتابه ويلربفورس ويليام استهل ،١٨٢٣ عام
الغربية» الهند جزر يف الزنوج الرقيق عن بالنيابة وإنسانيتهم وعدالتهم الربيطانية

التالية: بالكلمات

الذين أو الرب، نعمة يجلُّون الذين الربيطانية، اإلمرباطورية مواطني كل إىل
للعدالة، احرتام أي يكن من كل إىل رشفها؛ أو بالدهم بمصالح دراية عىل هم

احرتام.29 بكل خطابي أوجه إليك إنسانية، مشاعر أي لديه أو

فقد مجازية، إيماءة مجرد الربيطاني الرشف باسم ويلربفورس مناشدة تبدو قد
ثالثتهم أن من الرغم عىل القومية، واملصلحة الرب تجاه الواجب بعد مبارشة ذكرها
لويلربفورسوأصحابه بالنسبة أنه بيد واإلنسانية. للعدالة األخالقية االعتبارات بعد يأتون
التهكم)، من تخلو ال إشارة يف كالبهام»، «قدييس باسم ُعِرفت التي (الطائفة اإلنجيليني
سبيل للخزي العليا، مثلهم ففي واألخالقيات. الدين عن بعيًدا للرشف مجال ثمة يكن لم
يف الرشف ويكمن األخالقيات)، مع يتوافق (الذي املسيحي بالواجب اإلخالل هو وحيد

الواجب. بهذا الوفاء
يف الرشف يأتي أن رضورة عىل أجمعوا قد كالبهام» «قدييس بأن سلَّمنا ما وإذا
إال بأكملها. الرشف منظومة عن تخلوا وكأنهم األمر يبدو فقد لألخالقيات، ثانوية مرتبة
تجمع التي العالقة بشأن نفسه يطرح الذي السؤال عىل اإلجابة يملك كان ويلربفورس أن
بالفعل رشع قد ويلربفورس كان ،١٧٩٧ عام ففي مًعا. والرشف األخالقيات بني ما
الكتاب أن إىل فذهب الرذيلة، وقمع قدًما الفضيلة لدفع كرسه الذي العام العمل يف
والرشف». اإلنساني، والتمييز التقدير، يف «الرغبة من الحيطة املسيحيني يعلِّم املقدس
لم إلينا الرب من منحة … والرشف الدنيوي التقدير «يكون عندما ذلك، من الرغم وعىل
لها اإللهية العناية أرادت كما نقبلها أن علينا جوهرها، يف خرية أعمال عىل جزاءً نطلبها،

الفضيلة».30 عىل ومثوبة الحارض، يف سلوى … تكون أن
ال حسنًا، اإلنجليز؟ من النبالء السادة حرَّك الذي نفسه الرشف مفهوم هذا هل
مصدًرا كانت إذا إال و«مثوبة» الحارض» يف «سلوى تكون أن اآلخرين لنظرة يمكن
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التجربة من أسايس جزءٌ اآلخرين تقدير إىل مصدرها يرجع التي املتعة وهذه للمتعة؛
أن شأنه من لنا اآلخرين بنظرة اهتمامنا أن هو ويلربفورس يخشاه ما للرشف. الذاتية
ضآلتنا مدى أدركنا إذا ولكن داخلنا». وأنانية فخر من الفطرية «املشاعر نريان يذكي
يستحق عندما وحتى مصطنع». غري «تواضع إىل اإلدراك هذا فسيقودنا الرب، عيني يف
التي الطريقة عن أما وحده.31 للرب العزة بأن نعرتف أن ينبغي اإلعجاب، نفعله ما
بأن اإلقرار وبني لنا اآلخرين تقدير من السلوى عىل الحصول بني بها نجمع أن بوسعنا

الكايف. الرشح ينل لم اعتقادي، يف أمر، فهو وحده، للرب كله الرشف
مخترص طريق تقديم من للمسألة، كالسيكية رؤية يف األكويني، توما القديس تمكَّن
امرئ أي بتميز الحكم أن إال التميز. نتيجة «الرشف قال: عندما رائع نحو عىل ومالئم
يشري الصحيح باملعنى الرشف فإن وبالتايل، … الفضيلة عىل بناءً اعتبار أي فوق يكون
يف أنه إال .(٢ ،١٤٥ ٢أه، ٢أ، الالهوتية»، («الخالصة ذاتها.» الفضيلة إليه تشري ما إىل
يخضع فلن عليها؛ السيطرة يُستعىص نزعة الرشف يكتسب األخالقي، االنحالل عالم
الطريقة تجاه قلقهم عن الدينيني الكتاب من العديد عربَّ السبب لهذا للفضيلة. طويًال

املسألة. هذه حول بها التوافق يمكنهم التي
أفزعه الذي ويلربفورس، كان والرشف، الفضيلة بني تعارض هناك كان وحيثما
من أنه بيد يختار. أيهما يعلم املبارزة، مسدس إشهار إىل بيت ويليام صديقه لجوء
املعيار إن حيث أخالقية، سلطة يملك أن الجمعي للرشف يمكن نفسه، املسيحي املنطلق
االنشغال يف كان لو وحتى املسيحية. االستقامة معيار هو الرشف باسم األمم يحكم الذي
بالرشف االهتمام أن يرى كان ويلربفورس فإن الذات، مراعاة من الشخيصقدر بالرشف
رشف منظور من الرشف ترى فحاملا أنفسنا. وراء ما إىل بنا يرتقي أن شأنه من القومي
يف بالذات وتضحية وبطولة، وطنية، نزعة إىل املنظور هذا سيقودك اإلنجليزي، الرجل

أسمى. قضية سبيل
كان وإن للرشف، أسس إرساء يف يشاركوا أن كالبهام» «قديسو استطاع وعليه،
القرن يف األحيان من كثري يف التقدير ارتبط األخالقية. الناحية يف املسهب النحو هذا عىل
أنه ويلربفورس من نتعلم أننا إال سابًقا؛ رأينا كما ما، اجتماعية بهرمية عرش الثامن
أخالقية لفئة يمكن ذلك، من أكثر بل أخالقيٍّا. معياًرا يكون أن التقدير ملعيار يمكن
يتحدثون اإلنجيليون وأصحابه ويلربفورس كان بها. ا خاصٍّ للرشف عامًلا تخلق أن الطابع
من كان كيف تعكس بعبارات تحرًرا األكثر األرستقراطيني من شأنًا منهم أرفع هم عمن
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من هم من أمام أنفسهم قدر من يحطوا أن النبالء طبقة خارج من التُّقاة عىل السهل
إريك خاطر يف جال مما جزءًا كان هذا أن شك وال شأنًا. منهم أرفع يكونوا أن املفرتض
يحيط الصلف من «يشء ثمة وهو، أال ويلربفورس؛ نقاد رأي عىل صادق عندما ويليامز

وبدينه».32 وبحياته، الرجل، بهذا

مكانة األقل للطبقات مناشدات

مناهضة مسألة يف املحك عىل وحده يكن لم القومي الرشف أن بالذكر الجدير من
أبوة ظل يف كافة البرش تجمع التي واألخوة املسيحي فالواجب بريطانيا؛ يف االسرتقاق
كان الحركة القته حقيقي نجاح أول رئيسيٍّا. موضوًعا أيًضا كان كالهما إبراهيم رب
ويلربفورس لتأكيد ما حد إىل نتيجة الربيطانية الرقيق تجارة بنهاية ،١٨٠٧ عام يف
أن نجد مسيحية. أمة أنها زعمها من يضعضع لالسرتقاق بريطانيا دعم أن عىل املستمر
موجودة — اإلنجيلية الروح انتشار مع أكرب قوة استمدت ربما التي — نفسها املناشدة
إىل الرقيق تجارة من الحملة اهتمام تحول عندما عرش، التاسع القرن من العرشينيات يف
بشأن «خطابات سلسلة يف الثالث الخطاب جاء وقد ذاته. حد يف االستعماري االسرتقاق
إىل األساس يف موجهة الربيطاني: االستعماري االسرتقاق عىل العاجل القضاء رضورة
عن االمتناع املسيحي الواجب من أنه عىل ليؤكد ١٨٢٦ عام يف تأثريًا» األقوى الطبقات
منتج مقاطعة إىل اآلالف بمئات دفعت التي للحجة تكرار (يف الرقيق منتجات استخدام
الثامن القرن من التسعينيات أوائل يف الرقيق لتجارة املعارضة جوالت أوىل يف السكر
استمراره، يف واملساهمة االسرتقاق تشجيع جريمة من العفو ننال «حتى قائًال: عرش)
كافة الرقيق منتجات استهالك عن نمتنع أال ينبغي املايض، يف إهمالنا عن نكفر وحتى
القرار باتخاذ اآلخرين نقنع أن عىل قوة من أوتينا ما بكل نصمم وأن بل فحسب،
مألوفة تبدو قد التي حججه، رسد الهوية مجهول الخطابات كاتب يستأنف نفسه.»33
أفريقيا، جنوب عىل املفروضة العقوبات حول دارت التي النقاشات يتذكر ملن ما حد إىل
وضع يف بحق يساعد أن شأنه من الغربية الهند تنتجه الذي السكر مقاطعة إن فيقول
أكرب. بوحشية الرقيق معاملة إىل وبالتايل املزارعني، إفقار إىل يؤدي أن ال لالسرتقاق، حد
يشبه بما الكاتب فيتقدم تأثريًا»، األقوى «الطبقات إىل املوجه الخامس الخطاب يف أما
عىل الحصول بغرض الجمعيات أهمية «حول هو الخطاب عنوان الجديدة. االسرتاتيجية
مدينة يف للعاملني رأي استطالع نتائج الخطاب يصف مكانة». األقل الطبقات تعاون
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أمام العتق قضية عن دافع «لقد فيقول: فقرية، ريفية أكواخ يف وللقاطنني صناعية
يف واألطفال النساء عنها يدافع واآلن والنبالء. واملفوهني الحكماء من كل الشيوخ مجلس
حتى الخربة واقع من قومية، حملة بوادر إن قائًال الكاتب ويستطرد واألكواخ». الورش
الشخصية الزيارات نتيجة «جاءت ويقول: بعيد، حد إىل بالخري مبرشة الراهنة، اللحظة
بكل تبنت أرس عرش كل من تسًعا إن لتقول خصوًصا والعمالية الفقرية الطبقات ألبناء
رسالة ويف الغربية.» الهند تنتجه الذي السكر استهالك عن الكامل االمتناع قرار رسور
يستمر أن االسرتقاق يستطيع «ال أنه عىل بارزة، حروًفا باستخدامه الكاتب، أكد الحقة،
له». املناهض الحاسم قرارها عن واحدة ملرة ولو املتوسطة الطبقة ت عربَّ إذا آخر لعام
العليا الطبقات أبناء من والعديد العديد وجود حقيقة إىل يشري الصدد، هذا يف أنه، إال
يقدمون ال نفسه الوقت يف ولكنهم االسرتقاق، بأهوال دراية عىل هم الذين واملتوسطة
قيد املوضوع حول املعلومات نرش يعد «ال املقابل يف أنه الكاتب ويضيف يشء. فعل عىل
العظمى الغالبية مع الحال هو كما ضائًعا، جهًدا مكانة األقل الطبقات أبناء بني البحث

االجتماعية».34 واملنزلة املعرفة يف مقاًما منهم أرفع هم ممن
مشاعر تحدوهم عمال عن الحديث هذا يعجز واملناظرة. الجدل بفن عاِلٍم حجج تلك
كبريًا قدًرا ثمة أن الحقيقة يف يبدو أنه إال كاملة، صورة إعطاء عن والتعاطف الحماسة
من نساءً أو رجاًال كانوا سواءٌ اإلنجليز بني ترسي لالسرتقاق املناهضة الفعالية من
االسرتقاق وإلغاء الرقيق تجارة نهاية بني الحقبة تلك يف مكانة» األقل «الطبقات أبناء

ملاذا؟ هو نفسه يطرح الذي والسؤال قرن؛ بربع ذلك بعد االستعماري

جديدة عاملة طبقة

طومسون بي إي العظيم الربيطاني املؤرخ ذكرها عنارص عدة باسرتجاع البدء يمكننا
املنافسة من جو يف اإلنجليزية». العاملة الطبقة «نشأة كتابه يف رواها التي القصة يف
حق حول خالفات نشبت والفقرية، واملتوسطة األرستقراطية الطبقات بني املحتدمة
ويلينجتون بني دارت التي باملبارزة املحيطة األساسية املالبسات من كان الذي االقرتاع،
لبدايات الفعل، كرد نتيجة، و١٨٠٠ ١٧٩٩ لعامي التكتالت قوانني كانت ووينتشيليس.
األخرية العقود يف اليعقوبية الحركة من بوحي كانت التي العمال، نقابات اتحاد حركة
وكان النقابات، تلك مثل حظر القوانني تلك من الهدف كان عرش. الثامن القرن من
العمل إىل الطابع راديكالية والعمالية املتوسطة الطبقتني منظمات من املزيد دفع أثرها
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الجديدة الرشعية النقابات نظمت ،١٨٢٤ عام يف التكتالت قوانني أُلغيت وعندما ا. رسٍّ
ليفربول اللورد حكومة يف للمحافظني الخطر ناقوس بمنزلة كانت إرضابات فورها من
التاسع القرن من الثاني الربع استهل ثم، ومن التجارية. األعمال مجال يف وألصدقائهم

.١٨٢٥ عام يف جديد تكتالت قانون بتمرير عرش
مجموعة إىل والعمال الحرفيون انضم عرش، الثامن القرن من التسعينيات مطلع ويف
إنجلرتا مدن يف املراسلة» «جمعيات أسموه ما تكوين بغرض الراديكاليني من صغرية
التي األمريكية»، الثورة مراسالت «لجان طراز عىل الجمعيات تلك جاءت وقد وبلداتها.
فكانت الرأي، يشاركونهم من عىل وتوزعها املختلفة املجموعات قرارات تسجل كانت
والعمال الحرفيون استهل سيايس. تحول إىل الحاجة عن التعبري يف رئيسيٍّا دوًرا تلعب
إصالح أولوياتهم رأس عىل فوضعوا ،١٧٩٢ عام يف لندن» «مراسالت بجمعية نشاطهم
السابقة. التكتالت قوانني ضحايا أوائل من فكانوا االقرتاع؛ حق دائرة وتوسيع الربملان
خلفاؤهم تمكَّن ،١٨٣٢ لعام الكبري اإلصالح قانون عن ضت تمخَّ التي القالقل خضم ويف

التغيري. لصالح حملة يف ضخمة حشود جمع من
اجتماعه يف الحضور من ألًفا ١٥ السيايس بريمينجهام اتحاد حشد ،١٨٣٠ عام ويف
بني ما الفرتة يف دارت التي الشغب أحداث أسبوع ومع ،١٨٣٢ عام وبحلول التأسييس؛
لإلصالح املؤيدة املنظمات كانت الثورة، شفا عىل فيه إنجلرتا كانت الذي مايو و١٥ ٩
زيادة يف االجتماعات تلك مثل ساهمت ألف. املائتي ناهزت حشود جذب من تمكَّنت قد
الفكرة تلك عىل الربملان واعتاد الربملانية، اإلصالحات هذه أوىل إىل أفضت التي الضغوط
السابقة هذه تكن ولم توجيهها. وليس األمة، لقرارات يستجيب أن وسعه يف أنه الجديدة
ككل اإللغاء حركة عن الحًقا دزرائييل كتب فقد املحافظني. رأي يف يشء يف الحكمة من
لم حركة رأس عىل نفسها بت نصَّ التي املثقفة األرستقراطية عىل ينبغي «كان يقول:
حسن مجتمع فيها وقع التي الرشيفة لألخطاء التوجيه عملية تتوىل أن األصل يف تبدأها
يرمي الذي النية حسن املجتمع كان وقد عليها.» التصديق ال األفق، ضيق كان وإن النية

املتوسطة».35 «الطبقات هو إليه
جاء ،١٨٣٢ عام يونيو يف ملكية بموافقة حظي الذي الكبري، اإلصالح قانون أن إال
بما أنه فالواقع االقرتاع؛ حق العمالية الطبقات منح يف يأملون كانوا ملن لآلمال مخيبًا
عرشة عن قيمتها تقل أرًضا يملك شخص أي تستثني كانت الجديدة امِللكية رشوط أن
إصالح أي يعكس لم — هذه النظر وجهة من — القانون فإن يستأجرها، أو جنيهات
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لم التي الطبقة بأنها العاملة الطبقة هوية الكبري اإلصالح قانون عرَّف وقد اإلطالق. عىل
التالية السنوات ويف منه. جزء يف فعل كرد التعريف جاء وقد ألصحابها، اإلصالح يصل
مثل مجموعات صورة يف صفوفهم ومؤيدوهم إنجلرتا عمال ونظَّم السخط، مشاعر زادت
املركزية للجنة العام االجتماع إطار «يف أُنشئ الذي االقرتاع»، يف للحق العاملي «النادي
املوافق الجمعة يوم صن، ترو مكتب يف ُعقد والذي املرتوبوليتانية، الراديكالية لالتحادات

العامل». للرجل ناٍد تأسيس بغرض ،١٨٣٦ عام يونيو من العارش
باالنتماء الحقيقي بالفخر الشعور بأن يوحي النادي تأسيس من الغرض كان
املمكن من أنه نفسه الوقت يف يعكس كان ولكنه النشوء؛ طور يف زال ما العمالية للطبقة
املشرتكة املصالح مناشدة طريق وعن الطريقة، بهذه وتناشده العامل الرجل تخاطب أن

العمال: تجمع التي

العمالية؛ للطبقات والسياسية والفكرية، األخالقية، بالصفات السمو األهداف:
وبعضها الطبقات هذه بني فيما الودية العالقات لتطوير أكرب فرص وتوفري
رجال وبني العمالية الطبقات بني فيما متانة أكثر ميثاق وعقد البعض؛
قضية منارصة يف يرغبون واألخالقية السياسية والنزاهة بالعلم يتمتعون
متناول يف السعادة جعل بغرض ثراءً أقل لهم بإخواٍن تجمعهم مشرتكة
واملتوسطة األرستقراطية الطبقات تظهرها التي الحدة من والتقليل الجميع؛
وإثبات الحدة؛ لهذه نهائي حد لوضع تمهيًدا العمالية الفئة مع التعامل يف
… أعدائها كافة أمام الخاصة شئونها إدارة عىل العمالية الطبقات قدرة
بوصفها وتطبيقها، القوانني ترشيع يف الكاملة املساواة مبدأ ترسيخ وأخريًا،
الحقيقية، وللجدارة للصناعة العادل الثواب إعطاء لتأمني الوحيدة الضمانة

والسعادة.36 العاملي واألمن والوفرة السالم ولتحقيق

كان صندوقه أمني ألن ربما طويًال، االقرتاع» يف للحق العاملي «النادي يُدم لم
العمالية للطبقة ينتمي يكن لم الذي أوكونر، فريجس األطوار غريب الراديكايل األيرلندي
يف مقعده خرس قد وكان كورك، مقاطعة يف األرايض مالك من بروتستانتيٍّا كان بل
الحق وقت ويف الربملان. لعضوية الالزمة امللكية برشوط الوفاء لعدم ١٨٣٥ عام الربملان
قائدها، كان التي العاملني»، للرجال لندن «جمعية إىل أوكونر انضم العام، ذلك من
أصدروا الذين الستة الربملان أعضاء إىل انضموا الذين الستة العمال أحد لوفيت، ويليام
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صارت التي العنارص وهي مليثاقهم، الستة املبادئ تمثل .١٨٣٨ عام يف الشعب ميثاق
حول السياسية الرصاعات مالمح رسم يف األساسية املبادئ «امليثاقية»، باسم تعرف
يرأسها كان التي امليثاقية، الحركة انهارت ثم التايل، العقد مدار عىل القومي اإلصالح
مصحة يف ١٨٥٢ عام يف أُودع (حيث اضطرابًا أكثر عقله صار الذي أوكونر وقتئٍذ
كان وضخم عام اجتماع بعد ذلك العموم)، مجلس يف مشاجرة إثر عىل العقلية لألمراض
الرغم وعىل .١٨٤٨ عام كينيجتون يف املؤيدين من اآلالف عرشات ضم للحركة، األخري
هادئة. إنجلرتا ظلت وصيفه، العام ذلك ربيع يف أوروبا أرجاء يف الثورة روح تأجج من
العداء عىل الفرتة لهذه أرَّخت التي القديمة األعمال من العظمى الغالبية ركزت
ويليام كتابات صته لخَّ رصاع وهو العبيد؛ تحرير ومؤيدي العاملة الطبقة منارصي بني
مؤيدين نجد أن الصعب من يكن لم أنه إال قليل. بعد أتناوله سوف الذي كوبيت،
العمالية.37 الجمعيات تلك أعضاء صفوف بني العبودية من التحرير لحركة نشطاء
تشكَّل. قد العاملة الطبقة وعي كان امليثاقية، الحركة زمان بحلول إنه طومسون يقول
عام من «انتقالك اإلنجليزية»: العاملة الطبقة «نشأة العظيم كتابه نهاية يف يقول فكتب
أن يمكن حضور فيه العمالية للطبقة عالم إىل عبورك معناه ١٨٣٣ عام إىل ١٨٣٢
قائًال: ويستطرد الحياة.» مجاالت معظم ويف بل إنجلرتا، يف مقاطعة كل يف تستشعره

فمن زاويتني؛ من العمالية للفئة الجديد الطبقي الوعي إىل يُنظر أن يجوز
املهن أكثر يف العاملني بني تجمع التي املصالح بوحدة وعي ثمة كان ناحية،
النقابية الحركة عنها عربت التي التحصيل، مستويات مختلف ومن تنوًُّعا
ناحية ومن … مسبوق غري نطاق عىل و١٨٣٤ ١٨٣٠ عامي بني فيما العامة
«الطبقة أو العاملة، بالطبقة الخاصة املصالح تلك بوحدة وعي ثمة كان أخرى،

38… الطبقات من غريها مصالح مقابل يف املنتجة»،

الطبقة، هذه وراء من املغزى كان وأيٍّا ال، أم مفردة طبقة العاملون أنشأ وسواءٌ
املجاهرة عن ليتوانوا يكونوا ولم الغرباء، ُرهاب من يعانون كانوا العاملني هؤالء أن الغالب
ولكن والعليا. املتوسطة اإلنجليزية الطبقات أفراد مثل مثلهم السود، تجاه بعنرصيتهم
ترجع رأيي، ويف بينهم. فيما االسرتقاق يعارضون كانوا ممن العديد وجود يمنع لم هذا
عن يعرب ما ثمة ليس أنه وهو، أال البساطة؛ يف غاية سبب إىل لالسرتقاق معارضتهم
كان وقد الجديد، العالم يف املزارع يف الزنوج اسرتقاق من أكثر مشني أمر العمل أن فكرة
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الرقيق اغرتاب بني االسرتقاق ربط لقد العمالية. للطبقة املميزة األساسية السمة العمل
ومصانعه الرق مزراع يف به يقومون الذي العمل وبني بهم امُللَحق والخزي أصولهم عن
تعادل اليدوية األعمال أن وهو فيه، لبس ال معنى لالسرتقاق فكان الجديد.39 العالم يف
يقعوا لم من معاناة عن الحديث يف االسرتقاق استخدام جاز وبالتايل والخزي؛ املعاناة

طائلته. تحت فعليٍّا
بها يكتب كوبيت ويليام ظل التي ريجسرت»، بوليتيكال «ويكيل جريدة كانت
الرضورية القراءات قائمة عىل عرش، التاسع القرن من األوىل الثالثة العقود مدار عىل
حولها يدور التي القصة أبطال املتعلمني وللحرفيني الطبقات، جميع من للردايكاليني
القراءات ضمن من كانت كما اإلنجليزية»؛ العاملة الطبقة «نشأة طومسون كتاب
كانوا الذين التعليم يف حظٍّا األقل اإلخوان من العديدين أسماع عىل روايتها الرضوري
١٨١٧ عام يف فرَّ قد كوبيت كان العمالية. الجمعيات يف عاٍل بصوت بقراءتها يطالبون
وقتًا السجن يف أمىض قد وكان التحريض)، بتهمة سجنه (خشية عامني ملدة أمريكا إىل
فقراء وضع بني املقارنة دائم وكان شبابه؛ يف سابق وقت يف بقليل املدة تلك من أقل
األمريكتني. يف الزنوج الرقيق ووضع األحيان، أغلب يف نظره يف السيئ إنجلرتا، يف الريف
يف بوركيل يف هامبشري قرية يف كوبيت؛ رضبها التي األمثلة عرشات بني من مثاًال سأختار
«الوقت األمطار منحته وقد ،١٨٢٥ عام نوفمرب من السادس املوافق اإلثنني يوم صباح
نيويورك يف القطن تجار منها يعاني التي املشاكل عن قصة قادته الصحف»، يتأمل ألن
جيد. نحو عىل يتغذون ويجمعونه القطن يزرعون الذين الرقيق «إن التالية: املالحظة إىل
40«… ويصبغونه وينسجونه يغزلونه الذين أولئك هم يعاني من إن يعانون. ال إنهم

إنجلرتا. يف كانوا و«هؤالء»
معاناة العبودية إلغاء مؤيدي من النخبة يالحظ ما نادًرا بأنه كوبيت جادل ما كثريًا
عن بالكالم فيه يتشدقون الذي الوقت يف وطنهم يف الِبيض من الزراعة يف العاملني
الحديث يف عنرصية لغة استخدام إىل يلجأ كان ما وكثريًا البالد؛ خارج الزنوج معاناة
مندًدا ريفيو» «إدنربة مجلة يف «انفجر الرقيق، تجارة إلغاء وعشية السود. الرقيق عن
بوقائع إياهم مذكًرا ،١٨٠٥ عام الرقيق» تجارة إللغاء منارصتهم بسبب بالليرباليني
يتعرض التي زيًفا، املقننة القتل وجرائم والشنق والتعذيب والجلد والرضب «السجن
بقوله: وعًدا قطع ،١٨٠٦ عام ويف أوروبا»؛41 من معينة أجزاء يف البيض الرقيق لها
السود، من ألف ٥٠٠ إلغاثة نفاق، من فيها ما بكل املسألة، هذه يثريون داموا «ما
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عىل رده جاء وقد وويلز.»42 إنجلرتا يف فقري ألف واملائتي باملليون مرة كل يف فسأذكرهم
عام والصادر آنًفا ذكرته الذي باملنشور بدأت التي جديد، من حملته ويلربفورس شن

مبارشة: العتق عملية قائد مخاطبة صورة يف ،١٨٢٣

ويلربفورس،
باإلشارة سأكتفي الحايل، الوقت ويف … ُمراءٍ منشوٍر يف ناظري أمام اسمك أجد
يف يجده أن املرء وسع يف إخالص وأي منطق، وأي لياقة، أي ألسألك: … إليه

البلد؟43 لهذا الراهن الوضع يف اليشء، لهذا طرحك

الرقيق هم اإلنجليز فقراء أن فكرة عن وتكراًرا مراًرا كوبيت حديث كان ربما
ومصالح الرقيق مصالح بني الوقيعة لغرض الحقيقية، املعاناة أصحاب وهم الحقيقيون
بني يجمع الذي القمع إىل االنتباه لفت كان أثره أن إال اإلنجليزية؛ العمالية الطبقات
عام يف اإلصالحات بعد الربملان يف عضًوا كوبيت انتُِخب عندما املطاف، نهاية ويف الفئتني.
أولدهام بمقعد وفاز اآلخر، هو العبودية إلغاء مؤيدي من بصفته حملته شن ،١٨٣٢

الغربية. الهند يف املزارع أصحاب أحد منافسه أمام

والرشف الديمقراطية

يف إليها أرشت قد كنت نقطة مع راديكاليٍّا صحفيٍّا باعتباره املهنية كوبيت مسرية تتفق
الطبقة أفعال ردود تشكيل يف الصحف دور حول باملبارزة، يتعلق فيما سابق، موقع
مشاعر إىل األنظار الصحافة لفتت فقد األرستقراطية. الطبقة سلوكيات تجاه العاملة
فحسب، املبارزة من ال إقصائهم عملية من ضمنيٍّا تُفهم عاديني أشخاص تجاه االحتقار
مليثاق تعريٌض ذلك ويف النبالء، السادة عىل املقصورة االمتيازات من غريها ومن بل
مواثيق أن للنظر الالفت ومن الديمقراطية. تشنه لهجوم النبالء بالسادة الخاص الرشف
حابت فقد تقدير؛ أحسن عىل الثانية الدرجة من دور سوى املرأة تمنح لم الرشف
ويف والنساء. الرجال من العاديني فضائل إىل طفيًفا التفاتًا إال تلتفت لم حني يف األقوياء
بُدٍّ من كان ما اإلنجليزية، العاملة الطبقة نشأة مع انبثق ديمقراطية أكثر كان عرص
االكتشاف ذلك مع متسًقا يكون أن الرشف وسع يف كان إذا ما حول الناس تساؤل من

األخالقيات. نظر يف كافة البرش بني األساسية املساواة وهو، أال والعظيم؛ الحديث
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التي املناقشات يف دوًما األفضل من أنه مفاده بطرح مؤخًرا الفالسفة من عدد تقدم
باستحسان الرؤية هذه وتحظى ماذا؟» يف «املساواة أوًال: تسأل أن املساواة حول تدور
تاريخيٍّا. سليمة انطالق نقطة ليست أنها أعتقد أنني إال فلسفيٍّا، اقرتاًحا باعتبارها هائل
للثورة العظيمة الثالثة الشعارات أحد واإلخاء، الحرية مع املساواة، صارت فعندما
هذه وراء من يرجونه ما حول الناس رؤية وضوح بسبب هذا يكن لم الفرنسية،
الناس معاملة وهو، أال «يناهضونه»؛ ما هو اليقني علم يعلمونه كانوا ما املساواة.
تعاٍل. كلها نظرة العادي الشخص إىل والنظر نبالء، يُوَلدوا لم أنهم ملجرد سيئة معاملة
محددة أشياء وجود بفكرة باختصار تبدأ الحديثة العصور يف املثايل بمفهومها فاملساواة
املساواة، مع يتناىف نحو عىل األشخاص معاملة عليه تقوم الذي السليم باملبدأ «ليست»
ذلك عن «بالفعل» تعرب التي األشياء تحديد فكرة إىل تدريجيٍّا تنتقل أن تلبث ال ثم
يف التفريق بمعنى التمييز تربير؛ إىل حاجة يف التمييز صار ثم، ومن السليم. املبدأ
أعقاب يف املثال، سبيل فعىل االجتماعية. هويتهم أساس عىل الناس مع التعامل طريقة
املكانة بأن تقيض التي الفكرة عىل االعرتاض يف الناس بدأ واألمريكية، الفرنسية الثورتني
عىل يُنَظر صار املنرصم، القرن مدار وعىل للتمييز؛ سليم أساس امليالد عند االجتماعية

كذلك. للتمييز مربَّر غري أساس أنهما عىل والنوع العرق من كلٍّ إىل متزايد نحو
للتمييز، مناسبًا أساًسا يكون ألن يصلح ال ما حول األفكار هذه مثل ظهور ومع
الجدارة، فكرة األفكار هذه ضمن ومن كذلك. يكون ألن يصلح ما حول أفكار ظهرت
أو املكانة أساس عىل ال املوهبة، أساس عىل التوظيف فرص تستند أن ينبغي حيث
التي السياقات أحد سوى يكن لم الواضحة، أهميته عىل التوظيف، أن بيد العالقات.
العامة، حياتنا يف أخرى مجاالت تمس فاملساواة املساواة. قضية إطارها يف تُطرح كانت
العامة. املناقشات ويف اإلدارية، البريوقراطية واألجهزة املحاكم ويف الحكومية، الهيئات ويف
أن إىل نحتاج فربما الجدل، يقبل ال نحو عىل املساواة تتطلبه بما يتعلق فيما أما
مع عاملية أهمية لها صار أنه إال ديمقراطية، ثورات قلب يف األخرى هي بدأت فكرة نتدبر
يف كبرية أهمية الفكرة ولهذه .١٩٤٨ عام يف الصادر اإلنسان» لحقوق العاملي «اإلعالن
«الكرامة». اسم عليه نطلق ما إنه الحايل. عرصنا يف الرشف نرى أن ينبغي كيف تحديد
«االعرتاف أن عىل بالتأكيد — ديباجته من األوىل الجملة يف — العاملي اإلعالن يبدأ
هو الثابتة» املتساوية وبحقوقهم البرشية األرسة أعضاء جميع يف املتأصلة بالكرامة
فرد لكل املتأصلة الكرامة فكرة تبدو ربما العالم».44 يف والسالم والعدل الحرية «أساس
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قاموس من نسخة ففي املفكرين. لغالبية سخيفة فكرة الديمقراطية الثورات قيام قبل
تعريف تجد تقريبًا، ويلينجتون مبارزة وقت ذات يف ُطبع الذي جونسون، الدكتور
يستحيل 45«… الهيئة يف السمو املظهر؛ يف العظمة املرتبة؛ يف «السمو بأنها «الكرامة»
االعتبار يف األخذ مع كان، شخص أي يف متأصلة السمات هذه من سمة أي تكون أن
عىل للحصول سبيل فال بها؛ يتمتع ال اآلخر البعض ألن البعض بها يحظى أشياء أنها
بريك إدموند قال وكما املرتبة. يف منك أدنى حولك َمن كان إذا إال املرتبة» يف «السمو
املهن «كل أن زعم ثوري فرنيس لسيايس خطابية» «زخارف عىل ا ردٍّ ،١٧٩٠ عام يف

فة»: مرشِّ

يتمتع اليشء هذا أن ضمنًا نعني فنحن ًفا، مرشِّ ما يشء كون عىل نؤكد عندما
صانع أو النساء، حالق مهنة مثل مهنة إن لصالحه. التميز سمات ببعض
الرشف، بمسألة عالقة أي تربطها أن يستحيل الحيوانات شحوم من الشمع

األخرى.46 الحقرية املهن من عدد عن ناهيك

تفهم حتى الحيوانات شحوم من الشمع صانع يفعله ما تعلم أن إىل حاجة يف لسَت
توماس إليه أشار ما نفسه هو بريك كالم من املغزى إن كالمه. وراء العام الفكر
الرشف لنيل مستمر تنافس يف الرجال «إن قال: عندما بإيجاز عديدة سنوات قبل هوبز
عىل الطابع هرمي يشء وبريك، هوبز أمثال للمفكرين بالنسبة فالكرامة، والكرامة.»47

الرشف. مثل ذلك يف مثلها جوهري، نحو
ديمقراطية األكثر العصور هذه يف اليوم، الكرامة عليها التي الصورة فإن ولذلك،
الرشف بني الوطيدة الصلة فهذه املايض، يف عليه كانت عما مختلفة سابقتها، من
للتفكري عندها التوقف يمكن نقطة إىل تشري بينهما، هوبز جمع يف تتضح التي والكرامة،

واالحرتام. الكرامة بني تربط التي الصلة وبخاصة بالكرامة، حلَّ ما حول
حق إىل تشري صارت أنها يف «الكرامة» كلمة عىل طرأ ما فهم سبل إحدى تكمن
نوليها التي البرشية الحقائق بعض وسأرسد إنسانيته، بفضل املرء به يتمتع يُحرتم
قيمة؛ لها حياة خلق عىل القدرة لديه اإلنسان اإلنسانية: بالكرامة منا إقراٍر يف أهمية
اآلخرين وإقرار واملأوى الغذاء إىل نحتاج نحن ونبتكر؛ ونحب نعاني أن نستطيع نحن
تكفل أن شأنها من الكرامة، «أسس» عليها نطلق أن يمكن التي الحقائق، وهذه بنا.
األساسية.48 اإلنسانية والقدرات االحتياجات هذه مثل تحرتم بطريقة الناس مع التعامل
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التقديري. واالحرتام اإلقراري االحرتام بني داروال ستيفان تمييز األذهان إىل هذا يعيد
أطلقنا ما أو اإليجابي، التقييم من تنبثق التي االحرتام أشكال الوقت أغلب يف نناقش كنا
اإلقراري، االحرتام يف ا حقٍّ الحديث، بمفهومها الكرامة، صارت وقد «التقدير». اسم عليه

البرش. بشأن األساسية الحقائق لهذه أهمية بساطة بكل بمقتضاه نويل الذي
للحق الهرمية األشكال عىل إال «الرشف» كلمة إطالق يجوز ال أنه إىل البعض يذهب
إدموند مثل مخلص مدافع إرصار عن بعيًدا االعتقاد، هذا وراء سبب ثمة االحرتام. يف
للنظر لفتًا األكثر الرشف أشكال من العديد أن وهو، أال االجتماعية؛ الهرمية عن بريك
يف هرمية هي وايل»، «بشتون أو البشتوني، األخالقي بامليثاق وانتهاءً «اإللياذة» من بداية
التدبر يف أن أعتقد فأنا فحسب؛ مصطلحية اشرتاطات مسألة ليست فاملسألة جوهرها؛
كبريًا. نفًعا هرمية غري أو هرمية كونها حيث من االحرتام حق تمنح التي املواثيق يف

الرؤية. هذه تؤيد التي الحجة الكتاب وهذا
الحارض زمننا يف أننا هو الطابع ديمقراطية الحالية ثقافتنا يجعل ما فإن وبالتايل
هذا اقتصار دون االحرتام، يف بالحق يتمتعون كانوا أيٍّا كافة البرش أن مسبًقا نفرتض
يتعارض ال إقراريٍّا احرتاًما الجميع نمنح أن ولكن الرفيعة. املكانة أصحاب عىل الحق
أشكال كلها ألنها غريهم؛ دون للبعض أكرب تقديريٍّا احرتاًما منحنا مع اإلطالق عىل
من واحد نوع لوصف إال «كرامة» كلمة أستخدم لن فصاعًدا، اآلن من لالحرتام. مختلفة
البعض اختصاص إن نقول أن ونستطيع اإلقراري. االحرتام يف الحق وهو الرشف، أنواع
أشكال تتطلب ال الكرامة فتلك تمييز. دون الجميع بكرامة واإلقرار يتعارض ال باالحرتام
باليشء ليست إنها تنافسية. األكثر األخرى الرشف أشكال يف نجدها التي النسبية التقييم
فعىل للذات. احرتام هي ما بقدر فخًرا ليست لكرامتك املالئمة واالستجابة «تجنيه»، الذي
االحرتام نيل حق لك تخوِّل أن األوىل فمن االحرتام، حق لك تخوِّل إنسانيتك كانت إذا ، كلٍّ

نفسك! من حتى
إال األخرى، الرشف وأشكال — هذا بمفهومها — الكرامة بني مهمة اختالفات ثمة
كرامتك، مع تتفق بطريقة الترصف عن عجزت إذا يجمعها؛ األهمية غاية يف شيئًا أن
تكسب أن إىل حاجة يف لست فأنت احرتامك. عن سيكفون الحق كل ومعهم الناس فإن
ولكنك عليها. لتحصل استثنائي عمل عىل اإلقدام إىل مضطرٍّا فلست اإلنسانية، كرامتك
ومن تفقدها. قد فإنك بإنسانيتك، الخاصة واملتطلبات بالتوقعات تفي أن يف فشلت إذا
أي األمري يبذل لم الذي هال، لألمري امللكي الرشف مثل مثلها الكرامة تعد املنطلق، هذا
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االلتزام عن عجز إذا لفقدانه معرًَّضا كان أنه إال التباهي، عدا ما عليه للحصول جهد
ينبغي ما فإن كرامتك، فقدت إذا الرشف، مع الحال هو وكما إياه. تخوله التي باملعايري

الخزي. هو به تشعر أن
املفهوم حيث من الكرامة عن البعد تمام بعيًدا النسبي الرشف من النوع هذا كون
ثقافة كانت إذا ما بشأن قلًقا كنت إذا أما للكرامة. تهديًدا يمثل أنه بالرضورة يعني ال
فإن استثنائي، إنجاز أي يحققوا لم ملن لالحرتام مساحة ترتك أال شأنها من التقدير
يف اإلنسانية، بالكرامة االلتزام عىل يرتتب ما إن حديثًا. جوابًا يمنحك «الكرامة» مفهوم
عالية مكانة تمنح للرشف ومواثيق للرشف عوالم خلق نتجنب أن ينبغي أننا هو رأيي،

الناس. بقية احرتام بعدم توحي بطريقة للناجحني
اقرتاًحا لهم بالكرامة املطالبة كانت االحرتام، يف حقهم العاملني عىل أنكر مجتمع ويف
بدأت العمالية، للطبقات الكرامة يف باملساواة تنادي التي الحجج تطور ومع راديكاليٍّا.
والتنظيم العامة الحياة يف أكرب احرتاًما لها تضمن التي الحجة إيجاد يف األخرى هي املرأة
أو للعاملني السياسية باملساواة الخاصة سواءٌ الحركات، هذه من حركة كل ويف له.
عىل يقوم الذي النسبي الرشف هو الهدف يكن لم كافة، للنساء السياسية املساواة
للمرأة يحق أنه أساس عىل تقوم التي الكرامة الهدف كان بل الخاصة، اإلنجازات أساس
العمال من كل شارك ذلك، لهما يتسنى وحتى فيها. النبالء السادة يشاركا أن وللعامل

للغاية. وجلية منظمة عامة، حمالت يف واملرأة

العامل كرامة

من به قاموا ما نتذكر أن بد ال العبيد، تحرير مؤيدي قدرة مدى إىل اإلشارة عند
االلتماسات موضوعات من بعيد حد إىل العبودية إلغاء كانت استثنائي. واستنفار حشد
زخات أوىل من بداية الزمان، من قرن نصف يف الحكومة أمام اإلطالق عىل طرًحا األكثر
ويقول الرقيق. تجارة إلغاء قانون مرشوع بصدور وانتهاءً الرقيق تجارة عىل الهجوم
بني من االلتماسات مقدمي نسبة كانت ،١٨٢٩ عام يف إنه الصدد هذا يف دريرش سيمور
يف أنه حني يف واحد؛ مقابل ملتمسني خمسة الكاثوليكيني لتحرير املناهضني اإلنجليز
وسبعني خمسة الرقيق لتجارة الفوري اإللغاء لصالح املوقعني نسبة وصلت ،١٨٣٣ عام
ما هو تأملها عند للعجب إثارة األرقام أكثر كانت وربما واحد.49 توقيع مقابل توقيًعا
عرش خمسة عمرهم تجاوز الذين الربيطانيني الرجال نسبة أن من دريرش إليه أشار
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األرجح عىل تتعدى ١٨٣٣ عام لالسرتقاق املناهضة االلتماسات عىل وقعوا والذين عاًما،
الذكور من الفئة تلك توقيعات من نفسها النسبة تحصد أن أردت وإذا باملائة. العرشين
عىل يزيد ما إقناع يف تنجح أن عليك أن يعني هذا فإن ،٢٠١٠ عام يف املتحدة الواليات يف

اإلنرتنت! خدمات استخدام عن االمتناع مع شخص، مليون وعرشين ثالثة
إلغاء مؤيدو ينظمها التي واالجتماعات املحارضات من املستمرة الجوالت كانت
املناهضة الحمالت تميز كانت التي اإلثارة من أساسيٍّا جزءًا والقرى املدن يف العبودية
وال تُعد ال التي االجتماعات والفني جيمس الربيطاني املؤرخ وصف وقد لالسرتقاق.
وصول مع بالحضور تكتظ كانت أنها وكيف الربيطانية، بالجزر ُعقدت التي تُحىص

أَْوجها. إىل الرقيق تجارة إلغاء قانون ملرشوع املؤيِّدة الحملة

يف االسرتقاق مناهضة لجمعية العام االجتماع نجح ،١٨٣٠ عام من مايو يف
الدخول. عىل آخرين شخص ١٥٠٠ قدرة عدم مع شخص ٢٠٠٠ اجتذاب
يف االسرتقاق مناهضة جمعيات تعقده اجتماع كل مع نفسها الصورة تكررت
قد ليدز يف املحلية كلوث» «كالرد قاعة إن ويقال كورك. بُعد بعيدة مناطق
يف الجديد ١٨٣١ عام مطلع يف مشابه اجتماع عقد ومع شخص. ٦٠٠٠ مألها
التي االجتماعات أكرب «أحد إنه تقول: سكوتسمان» «ذا صحيفة كتبت إدنربة،

باالحرتام». جدارة وأكثرها اإلطالق عىل الفكرية املدينة هذه يف ُعقدت

من الرنانة اإلنجليزية األسماء ذات الصغرية املدن يف بالحضور تعجُّ القاعات كانت كما
وهي الوكالة»، «لجنة ذكرت وقد وهتشني.50 وبولدوك، باجنل، ونيوبورت وبرين، أمثال
محارضين خمسة عينت أنها ١٨٣١ لعام تقريرها يف الحملة، إدارة عن املسئولة اللجنة
عن لذلك، املناسب الوقت يحني عندما العام، الشعور عن أشمل تعبرٍي أمام السبيل «لتمهيد
وآثاره».51 االستعماري االسرتقاق طبيعة حول دقيقة ملعرفة النطاق واسع نرش طريق
حيث كذلك؛ مكثفة كانت بل فحسب، دقيقة بنرشها اضطلعوا التي املعرفة هذه تكن لم
الشخصيات أن من الرغم وعىل ساعات، السبع أو الست لقرابة تمتد االجتماعات كانت
كان الوكالة بلسان الناطق فإن االجتماعات، هذه يف رأيها عن تعرب كانت البارزة املحلية

الشخصيات. كبار أحد يستغرقه الذي الوقت أضعاف ثالثة حديثه يف يستغرق
حشد من ليتمكنوا الربيطانيني حماسة إشعال يف الحمالت هذه إىل الفضل ويعود
إلغاء سبقت التي األخرية الربملانية الدورة يف التوقيعات من املليون ونصف مليون
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كافة مناشدة دون األعداد هذه مثل عىل الحصول يمكن وال ،١٨٣٣ عام يف العبودية
تدفع بأن كفيلة الرشف محورها ما حجة تتوافر كانت ما فدائًما الشعب، طبقات
كان للتوقيع. االلتماس طاولة إىل كانت، اجتماعية طبقة أي من واإلنجليزية، باإلنجليزي
بأن الربملانيني القادة وأمام الجريان أمام بشهادتهم يدلوا ألن االستعداد أتم عىل الجميع
يستطيعون وبذلك لالسرتقاق، مقتهم يف واحد رجل قلب عىل اجتمعوا قد األحرار اإلنجليز
الشعائر هذه يف بمشاركتهم العمال، استطاع فقد أمتهم. رشف يف بنصيبهم املطالبة
يف بحقهم يطالبوا أن عرش، التاسع القرن ثالثينيات شهدتها التي العظيمة الجماهريية
واملنطقة ميدالندز صناع اتبعها التي نفسها الطريقة وهي عماًال، «بصفتهم» االحرتام
الحركة يف املشاركة خالل من االحرتام يف (وطبقتهم) مدنهم بحق للمطالبة الشمالية
مصالح لها الجديدة العاملة الطبقة كانت سابق. جيل يف الرقيق لتجارة املناهضة
مع تتماىش املصالح هذه كانت إذا ما حول نتناقش أن وبوسعنا تأكيد، بكل اقتصادية
صورة لنفسها ترسم أن إىل تحتاج كانت العاملة الطبقة أن إال ال؛ أم الرقيق مصالح

جميًعا. حالنا هو كما الذات، باحرتام التمتع فرصة لها تتيح
الربيطانية: العبودية من التحرير عملية أثناء األقل عىل صور ثالث الرشف أخذ إذن،
حول دارت التي املناقشات يف أساسيٍّا دوًرا القومي الرشف لعب عندما كانت األوىل؛
منطقة يف الجديدة، الصناعية املدن رشف دفع عندما فكانت الثانية، أما العبودية. إلغاء
العالية الطبقات من سواءٌ املناطق، هذه سكان إنجلرتا، من الشمالية واملنطقة ميدالندز
حجًما األكرب أو األرسع االلتماسات رفع سباق يف بينهم فيما التنافس إىل املتوسطة، أو
املزاعم، هذه يقبلون سوف القضايا هذه أغوار سربوا من أغلب أن وأعتقد الربملان. إىل
بأن تقيض فكرة عام بوجه عليها املتفق التفسريات هذه إىل أضيف أن أود ولكنني
هم كرامتهم يف الطابع رمزي جديد باستثمار مرتبطة كانت الربيطانيني العمال مشاركة

أنفسهم.
تلقاء من ه يُوجَّ أن اإلنساني الوعي يستطيع ربما بأنه هيجل تفسري مع وأتفق
إىل الحديث يف التطرق فعند اآلخرين. وعي مع حواًرا كذلك يتطلب األمر أن إال نفسه،
درجة بنفس يتمتع الرشف عن للباحثني بالنسبة الذات احرتام أن تجد ما أحيانًا الرشف،
يرتبط العمالية الطبقات بني فيما العامل بكرامة االهتمام إن اآلخرين. احرتام أهمية
إليهم ينظر التي بالطريقة ارتباطه درجة بنفس ألنفسهم بها ينظرون التي بالطريقة
وراء السبب يرجع وال لالمتعاض، مثري منهم للعديد بالنسبة فاالسرتقاق اآلخرون، بها
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الضمري بدافع وليس أمتهم، برشف يهتمون بريطانيني بصفتهم أنهم إىل امتعاضهم
مصدر كان كذلك)؛ ليسوا (فهم الرقيق مع منافسة يف لكونهم وال فحسب، املسيحي

الجبني. بعرق وينتجون يعملون — الرقيق مثل مثلهم — أنهم امتعاضهم
يف العام اإلجماع عىل وترتب الربيطاني، االسرتقاق إلغاء عىل الزمان من عقدان مر
بريطانيا ففي العملية؛ الناحية من هائلة عواقب االسرتقاق ظلم حول املتحدة اململكة
أفراد بني هائلة تعاطف مشاعر ظهرت األمريكية، األهلية الحرب مستهل يف العظمى
الذين وبني الجنوبية الواليات يف املزارع أصحاب تجاه املحافظة األرستقراطية الطبقة
مايو ١٢ يف بحق املوقف اللندنية ستار» «مورنينج صحيفة وصفت وقد معهم، تماهوا
النسب برابطة أشبه برابطة تعرتف الدم «أرستقراطية إن قالت: عندما ١٨٦٢ عام
الجنوبية الواليات ملساندة يتدخلوا لم الربيطانيني أن إال اللون».52 بأرستقراطية تصلها
اللورد حكومة يراود كان كما هذا، حدث ولو أمريكا. عن انفصلت التي عرشة اإلحدى
إال األمور. إليه آلت عما البعد كل بعيدة األهلية الحرب نتيجة لكانت بالفعل، باملرستون
الشمالية الواليات ملؤيدي وسماحه ١٨٦٣ عام الرقيق» تحرير «إعالن صدور بمجرد أنه
واملتوسطة العمالية الطبقات رأي جاء االسرتقاق، ضد رصاع مجرد الحرب باعتبار
األرستقراطية الطبقة تعد لم بالتدخل.53 املطالبة العليا الطبقة أفكار أمام عائًقا ليشكل
خالل الربيطانية اإلمرباطورية رقعة اتساع ومع الحاكمة، الطبقة هي األطيان صاحبة
أفريقيا من كل يف األصليني املواطنني اسرتقاق أشكال إلغاء صار عرش، التاسع القرن

اإلمرباطورية. السياسية األهداف أحد وآسيا
جاريسون لويد وويليام دوجالس فريدريك انضم ،١٨٤٦ عام أغسطس ١٧ ويف
وهنري لوفيت ويليام إىل زمانهم)، يف األمريكيني العبودية إلغاء مؤيدي كبار من (وهما
لإلصالحات العمالية للحركة املنارصين لندن عمال جمعية مؤسس هو واألول فينسنت،
آنكور» آند «كراون مبنى يف وتقابلوا الرائد، فخطيبها الثاني أما واالنتخابية، الديمقراطية
التحالف كان االسرتقاق. ملناهضة جديد تحالف عن لإلعالن لندن، يف سرتاند شارع يف
األكثر «الجاريسوني» األمريكي العبودية إلغاء لجناح بريطانية قاعدة لخلق محاولة
اليوم ذاك مساء يف أنه إال عام.54 من أقل قبل بالفشل باءت محاولة ولكنها راديكالية،
بها اشتهرا التي النارية خطبهما ودوجالس جاريسون إلقاء وبعد أغسطس، شهر من
يجمع دوليٍّا تحالًفا تتخيل أن لوهلة يمكنك كان ذهول، يف ُمنصت جمهور أسماع عىل
ناحية من األمريكيني الرقيق من ماليني وثالثة ناحية من الربيطانيني العمال بني ما
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بوزويل فيها تجرع التي نفسها الغرفة ويف العامل. كرامة إلعالء مشرتك كفاح يف أخرى،
فينسنت، إىل جدٍّ يف املسكرات عن املمتنعني من جمهور أنصت كئوسهما، وجونسون
يختتم وهو الجديدة»، الحركة «ديموسثينيز لقب مولزورث هنري السري عليه أطلق الذي
بني تجمع التي املشرتكة القضية حول بخطاب ساعات لست استمر الذي االجتماع
تفيض بنربة دوجالس سرية كتاب أحد وصف وقد الربيطانية. العاملة والطبقة الرقيق
«إحدى بأنه للعمال دولية حركة إطالق يف لالسرتقاق املناهض التحالف فشل باألىس

دوجالس».55 حياة يف الضائعة الفرص أكرب
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املرأة حروبعىل

عزالء؟ امرأة عىل النار فتح يف يكمن رشف أي
جهانجري1 أسما

هجر ثم إغواء

تقع الذي جريمي، بيرتو للمخرج (١٩٦٤) أباندوناتا» إي «سيدوتا الكوميدي الفيلم يف
من عرشة الخامسة يف فتاة هجر» ثم «إغواء يتم صقلية، يف صغرية مدينة يف أحداثه
يكتشف وعندما أختها.2 خطيب كاليفانو، ببينو يد عىل أسكالوني أجنيس تدعى عمرها
يقنع أن أمله وغاية العائلة، بيت حيث كاليفورنيا إىل يهرع األمر، فينشينزو، دون األب،
تتزوج أن من فبدًال خططهم؛ عىل الصغرية التعديالت بعض إدخال برضورة العائلة
والد كاليفانو، السينيور يقطع وأخريًا، الصغرى. األخت من ببينو يتزوج الكربى، األخت
عائلته، رشف عن يذود أن فينشينزو دون عىل أنه كيف متفهًما عهًدا، نفسه عىل الشاب،
عمومته. أبناء أحد عند ليختبئ والديه) من (بمباركة ويهرب العرض يرفض ببينو أن إال
ولكنه وقتله، ببينو عن للبحث أجنيس أخو أثنائه يف يُرَسل ومرج، هرج هذا يعقب
ولببينو القتل، يف الرشوع تهمة القايض إليه يوجه عليه. القبض ويُلَقى بالفشل، يُمنى
من ببينو يتزوج أن هو السجن لتفادي الوحيد السبيل ويبقى قارص. عرض هتك تهمة
أصدقائه من وبعض ببينو ينظم وهو، أال بسيًطا؛ حالٍّ السائد العرف ويقدم أجنيس.
ألجنيس، ا رسٍّ إغواءه فإن وهكذا، الجميع. من ومسمع مرأى عىل ألجنيس اختطاف عملية
بهذه عنه يستعاض أن يمكن والداني، للقايص عنه اإلعالن يمكن ال الذي األمر وهو
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عقب والشابة، الشاب بزواج سيقبل املجتمع أن الجميع ويفرتض للزواج. العلنية الحجة
وعائلتها. أجنيس رشف عىل حفاًظا االختطاف، عملية

اإليطايل الرئييس الرب من القادم الرشطة قائد — بولينزا نرى الفيلم، أحداث أثناء يف
كاليفانو وعائلة أسكالوني عائلة حركة فرط من الشديد غيظه عن آلخر، وقت من يعرب —
يف املشاهد من مشهد (يف الصقيل. للرشف املجنون العالم عىل ويتحرسَّ وإيابًا، ذهابًا
حاجبًا صقلية جزيرة عىل يده ويضع إليطاليا، خريطة إىل بولينزا ينظر الرشطة، قسم
هذه اختفت لو وطنه حال تحسن متخيًال كثريًا!» أفضل هذا أفضل! «هذا متمتًما: إياها،
فعله، ينبغي ما يدرك بولينزا، أسماع االختطاف خطة تبلغ وعندما املزعجة.) الزائدة
تاركني القانون، عىل الحفاظ يف يعاونه الذي الشاب الرشطة ضابط مع الرحال فيشد

العارمة. الفوىض لهذه تجنبًا وراءهم، البلدة
شمس من تحميهما زيتون شجرة ظل تحت الرجالن يستلقي قائظ، يوم ظهرية ويف
يحدث ما حقيقة بيسيجاتو، الشاب، ملعاونه يرشح أن بولينزا ويحاول الحارقة، صقلية
عىل للتأكيد للنظر، ملفتة املالمح شقر من درجة عىل ممثل بيسيجاتو دور (ويلعب

اآلخر). هو األصل بصقيل ليس أنه حقيقة

ستفعل؟ ماذا اليوم. الفتاة سيخطف بولينزا:
فوًرا. عليه القبض سألقي بيسيجاتو:

عقاب، دون بفعلته وينجو التايل، اليوم يف هو يتزوجها ثم رائع! بولينزا:
ما كل يبطل الزواج إن تفهم! أن حاول األحمق. بمظهر أنت تظهر حني يف
٥٤٤ املادة يف مذكور هذا كل عرضقارص. وهتك واالغتصاب، الخطف، سبقه:
أما العفو. من أفضل إنه البياض. ناصع السجل يعيد الزواج إن القانون. من

أظفارهم. نعومة منذ هذا يتعلمون هنا األطفال هذا؟ تعلم كنت
إذن! فليتزوجها بيسيجاتو:

منها. الزواج يريد ال ولكنه بولينزا:
يخطفها؟ ملاذا إذن، بيسيجاتو:

املخطط. هذا يف متورط الجميع منها. الزواج إىل يضطر حتى بولينزا:
متورًطا؟ ليس ولكنه بيسيجاتو:
اآلخر. هو متورط إنه بىل، بولينزا:

الفهم. عن عاجز ولكني سيدي، يا احرتامي، كامل مع بيسيجاتو:

130



املرأة عىل حروب

مسألة دوًما إنها رشف. مسألة إنها بيسيجاتو. يا تفهم لن بولينزا:
رشف.

فهوس الجدية. يف غاية مسألة حول أحداثه تدور هزيل فيلم أباندوناتا» إي «سيدوتا إن
أحد ِضمنًا يفرتض شائبة تشوبه ال أسكالوني عائلة اسم يظل بأن فينشينزو دون
والعديد العديد فهناك العالم؛ أنحاء جميع يف الرشف مسألة حول شيوًعا األفكار أكثر
بل رشفها، يلطخ أمًرا الزواج قبل الجنس شابة أي ممارسة تعترب التي املجتمعات من

بأكملها. عائلتها ورشف
لعائلة بالنسبة وعار فخر مسألة أو فحسب، عواطف مسألة املسألة ليست
رشفها، لعائلته تعيد بطريقة املشكلة حل يف فينشينزو دون فشل إذا أسكالوني.
نفسه هو وسيكون محرتمة؛ زيجة عىل الحصول من يتمكنوا لن وأبنائه بناته سائر فإن
يرفع أن يستطيع ولن وأسف، شفقة مثار فستكون زوجته أما اآلخرين؛ سخرية محط
للخروج وحيد سبيل ثمة عامله، ففي نظرائه. احرتام سيفقد مجتمعه. وسط عاليًا رأسه
أن فينشينزو دون (وعىل الصغرى االبنة من يتزوج أن الغاوي عىل الورطة: هذه من
املحتوم، مصريه من الفرار ببينو يحاول وعندما الكربى). البنته آخر زوج عن يبحث

أسكالوني. عائلة أفراد أحد يقتله أن برضورة يقيض نفسه الرشف ميثاق فإن
املشاهدين من البعض دهشة أسكالوني عائلة يف األبوي العنف درجة تثري ربما
ال بدورها التي زوجته، عىل ر ويتنمَّ وابنه، بناته يرضب فينشينزو فدون املعارصين.
استعراض يعترب الجميع أن كذلك والغالب أوالده، رضب من األحوال أغلب يف تمنعه
صفة إن املسلَّمات. من أمًرا الباطشة وقبضته الغاضب تقريعه طريق عن سلطته األب
ما، حد إىل املخنث أجنيس، أخو حتى العنف، عىل القدرة أساسها العالم هذا يف الذكورة

ممانعته. عن النظر برصف بندقيته ومعه ببينو يالحق بأن ُمَطالٌب
دون يتبعه الذي الرشف ميثاق أن تجد بديهي، هو ما عىل التأكيد يف وإمعانًا
املعايري ازدواجية وتتضح املرأة. عن تختلف بأمور الرجل يطالب حياته يف فينشينزو
حيث كاليفانو، عائلة بيت يف العشاء مائدة تتوسطه مشهد يف بجالءٍ املنظومة هذه يف
أحشائها. بني ابنه تحمل التي الشابة من الزواج عىل يجرباه أال والديه إىل ببينو ل يتوسَّ

كانت لو أمي ستتزوج كنت هل رصاحة، بكل سؤايل: عىل أجبني ببينو:
أجنيس؟ فعلته ما فعلت قد
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باألمر؟ هذا عالقة وما األب:
معي. حاولَت لقد األم:

أن املرأة واجب ومن يحاول أن الرجل حق من ذلك؟ يف وماذا األب:
ترفض.

من أتزوج لن … كذلك؟ أليس ترفض، لم أجنيس إن بالضبط. ببينو:
كهذه. عاهرة

فينشينزو! دون أمام عهًدا نفيس عىل قطعت لقد األب:
كنت هل نفيس، لك سلمُت قد كنت لو سؤاله. عىل تجب لم األم:

ستتزوجني؟
ال! بالطبع األب:

مع الجنس ملمارسة دوًما السعي بحرية يتمتع رجل أي أن امليثاق هذا يفرتض
ولهذا ترفض»؛ أن املرأة واجب «من وأنه الزواج، رابطة بهن تربطه ال الالتي النساء
يشتهي القواعد. خرقت من فهي املرأة، نصيب من الخزي يصري الرجل، أفلح إذا السبب،
عىل وافقت إذا ولكنها معها، الجنس يمارس أن باستماتة ويرغب الجميلة، أجنيس ببينو
حتى منها، الزواج يستطيع ال وبالتايل، «عاهرة»، فهي زواج، دون معه الجنس ممارسة

طفله. تحمل كانت وإن وحتى غريه، دون معه إال الجنس تمارس لم كانت وإن
قائد إليه أشار الذي اإليطايل، الجنايات قانون من ٥٤٤ املادة كانت األيام، تلك يف
«يصلح» الذي الزواج وهو اإلصالحي»، «الزواج أو الزواج، من بنوع يعرتف الرشطة،
أن يمكنك قديمة، فكرة هذه قارص. من الزواج كان وإن حتى لالغتصاب، نتيجة مفسدة

:[٢٨-٢٩ :٢٢] «التثنية» سفر يف تجدها

َفُوِجَدا، َمَعَها، َواْضَطَجَع َفأَْمَسَكَها َمْخُطوبٍَة، َغرْيَ َعذَْراءَ َفتَاًة َرُجٌل َوَجَد إِذَا
ِهَي َوتَُكوُن ِة، اْلِفضَّ ِمَن َخْمِسنَي اْلَفتَاِة ألَِبي َمَعَها اْضَطَجَع الَِّذي الرَُّجُل يُْعِطي

أَيَّاِمِه. ُكلَّ يَُطلَِّقَها أَْن يَْقِدُر الَ أَذَلََّها. َقْد َُّه أَن أَْجِل ِمْن َزْوَجة َلُه

ففي األفالم. يف الروائية الحبكة أدوات من أداة مجرد اإلصالحي» «الزواج يكن لم
ظهور عىل بقليل عام من أكثر مر قد (كان ١٩٦٥ عام من املجيد امليالد لعيد التايل اليوم
من عرشة السابعة يف فيوال، فرانكا اسمها شابة تعرضت أباندوناتا») إي «سيدوتا فيلم
صغرية بلدة يف ميلوديا فيليبو يدعى حقري محتال يد عىل واالغتصاب للخطف عمرها،
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وكانت أصحابه. من بضعة عليها اعتدائه يف عاونه قد كان ألكامو، اسمها صقلية يف
توقع كما تعلَّم، قد كان ميلوديا أن إال استمالتها، محاوالته املايض يف مراًرا رفضت قد
ال أنه ستدرك للجنس، ممارستهما بمجرد أنه أظفاره»، نعومة «منذ بولينزا السينيور
املادة ستحميه زواجهما، وبمجرد منه، زواجها طريق عن إال عائلتها رشف إلنقاذ سبيل

االغتصاب. لجريمة قانونية عواقب أي من ٥٤٤
أنها أهلها أخربت فقد فيوال؛ بفرانكا استخفَّ قد كان ميلوديا فيليبو أن يبدو لكن
أرستها وتحملت باغتصابها. تهمة له توجه أن عىل أرصت والدها، وبمساعدة تتزوجه، لن
مواثيق عن الخروج ثمن دوًما يكون الذي االحرتام وفقدان الناس مخالطة من حرمانهم
يف النريان أُشعلت كما بالقتل، لتهديدات والدها تعرض امليثاق، وا تحدَّ وألنهم الرشف،
القبض وأُلقي استمرت، القضائية الدعوة أن إال بهم، الخاصة الكروم ومزرعة حظريتهم
اآلنسة بعدها تزوجت سنوات، ثالث مرت معه. املتواطئني من وسبعة ميلوديا عىل بالفعل
منذ له مخطوبة كانت الذي والرجل الصغر، منذ حبيبها روييس، جوسيبي من فيوال

لحمايتهما.3 بندقية يحمل كان الزفاف، حفل ويف عمرها، من عرشة الرابعة يف كانت
االحتفال. الوطني اإلعالم غطَّى فقد أكرب؛ أصداء لها كانت الواقعة هذه أن شك ال
السادس بولس البابا وألقى زواجهما، بمناسبة هدية إيطاليا رئيس لهما أرسل كما
من األوىل السنوات يف ألكامو عن بعيًدا فيوال وفرانكا روييس جوسيبي عاش موعظة.4
هناك. للعيش العرشين القرن من السبعينيات أوائل يف ثانية مرة عادا أنهما إال زواجهما،
يف طبيعية حياة تحيا وأن األضواء، عن بعيًدا تبقى أن التالية السنوات يف فرانكا حاولت
قرار بصدد نفسه يجد ملن نصيحتها إن لصحفي قالت ٢٠٠٦ عام يف أنه بيد ألكامو؛

دوًما».5 قلبك «اتبع أن مهم
ضعف عمرها بلغ وعندما عرشة، السابعة سن يف لالغتصاب فيوال فرانكا تعرضت

.١٩٨١ عام يف أخريًا ٥٤٤ املادة أُلغيت تقريبًا، السنني هذه

قتلة عائالت

فقدان يجلبه الذي الخزي عقوبة كانت كذلك)، أخرى (وأزمنة العالم من أخرى بقاع يف
املحتوم باملصري أجنيس تقبل الفيلم، يف بكثري. هذا من أشد الزواج قبل لعذريتها أنثى
ثمة أنه إال بازدراء، عاملها رجل من الزواج عىل وتُجرب فيوال؛ فرانكا منه نجت الذي
قتل عىل العائلة رشف استعادة فيها يقترص ال مختلفة وأزمنة أخرى عديدة أماكن
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الحال هو كما صقلية، ففي أيًضا. نفسها والفتاة بل فحسب، الفتاة أغوى الذي الرجل
بقاع يف وكذلك املتوسط، البحر حوض منطقة يف ومسلمة، مسيحية أخرى، مجتمعات يف
رشفها الفتاة تفقد املجتمعات، بعض ففي املتَّبَع. امليثاق هو هذا كان األرض، من أخرى

فيوال. فرانكا مثل اغتصاب ضحية كانت لو حتى الفتاكة العقوبة لهذه وتتعرض
يستطيع عنارص عىل هذه املزعومة الرشف جرائم يحكم الذي امليثاق هذا يشتمل
املتحدة الواليات يف املتقدم، الغرب يف وحتى عليها. التعرُّف العالم حول الناس أغلب
االغتصاب يعامل أال ينبغي بأنه والنساء الرجال إقناُع مضنيًا جهًدا يتطلب أوروبا، ويف
بأنها املغتصبة املرأة نفس يف قناعة مسألة املسألة وليست للضحية. عار مصدر أنه عىل
بإحساسها به تشعر الذي الخزي يرتبط وإنما الخزي، هذا نفسها» عىل جلبت «من
العتقادها بالذنب الشعور هو عليها املسيطر الشعور ليس ضحية. لكونها حيلتها بقلة
وقد — املذلة وهذه لها، تعرضت التي باملذلة التذكري هو وإنما ما، ً خطأ ارتكبت أنها
احرتام تفقد ألن عرًضة تجعلها — ضحيته يذل املغتصب أن إىل «التثنية» سفر أشار
أن فالواقع للعقالنية؛ املوقف هذا مثل افتقار عن النظر برصف باغتصابها، يعلمون من

وجيه). سبب أدنى دون أخرى، (مرة لنفسها احرتامها تفقدها أن شأنها من املذلة
أنك يعكس آخر شخص عليه أكرهك بدني عبء مقاومة عن عجزك أن وافرتاض
افرتاض هو فحسب) الجنيس االعتداء عىل األمر يقترص (وال بأخرى أو بطريقة منه أدنى
تجعل لفكرة أثًرا طياتها يف تحمل والتوجهات املشاعر من املنظومة هذه ا. جدٍّ شائع
فقد فكالهما ما؛ هجوم يف آخر رجل عليه تفوق الذي الرجل مثل مثلها املغتصبة املرأة

للعار. مصدر — واقع لظلم نتيجة كان وإن حتى — الضعف إن رشفه.
بناتهم عىل القلق من يعانون واألمهات اآلباء من العديد زال ما املتحدة، الواليات يف
منطقيٍّا تفسريًا تجد أن ويمكن الزواج. قبل الجنسية املغامرات إزاء أبنائهم من أكثر
عكس عىل بالحمل تتأثر الفتاة فحياة للخطر، عرضة أكثر الفتاة ألن نظًرا القلق؛ لهذا
ووالده ببينو بذهن دار ما هو الواقع يف األذهان يف يدور ما أن أعتقد أنني إال الفتى،
النفس ضبط فليس ترفض.» أن املرأة واجب ومن يحاول أن الرجل حق «من قال: حني

باألنثى. يليق فأمر املقاومة أما الرجال، شيم من
فمن الزواج، إطار خارج الجنس ممارسة تجاه ومشاعرنا أفكارنا كانت أيٍّا ولكن
أن وهو مناسبًا، فعل رد البعض يراه قد ما نتفهم أن منا العظمى الغالبية عىل الصعب
املتزوجة االبنة أو الجنس تمارس أن تختار التي املتزوجة غري االبنة جزاء القتل يكون
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سواءٌ أخته، أو ابنته قتل عىل أحدهم إقدام نتفهم أن األصعب ولكن الزنى. تمارس التي
لالغتصاب. تعرضت قد ألنها ال؛ أو متزوجة كانت

،٢٠٠٠ عام يف الصادر املتحدة األمم تقرير أعلنها التي للتقديرات وفًقا أنه بيد
جرائم إن آنًفا.6 املذكورة لألسباب أقربائها يد عىل سنويٍّا تُقتل وفتاة امرأة ٥٠٠٠ حوايل
الستعادة طريقة مرتكبيها نظر وجهة من ألنها الرشف»؛ «جرائم عليها يطلق هذه القتل
الجنس اإلناث العائلة أفراد إحدى ممارسة طريق عن الرتاب يف ُمرِّغ الذي العائلة رشف
ألحد ووفًقا ،٢٠٠٣ عام يف باكستان ويف عنها. رغًما أو برغبتها الزواج، إطار خارج
(ثمة نفسها. لألسباب حتفها لقيت امرأة ١٢٦١ حوايل البالد، وزراء رئيس مستشاري
حيث من الحقيقة من أقل صورة تنقل الرسمية اإلحصائيات هذه أن عىل عام اتفاق

الفعيل.)7 الدمار حجم
وإىل الحارض إىل سأعود الفصل، هذا يف انقضت. ثورات اللحظة هذه حتى تناولنا
جرائم لفهم سبيل عن البحث إن التغيري. إىل الحاجة أمسِّ يف بالرشف متعلقة ممارسة
الرغم وعىل مواثيقه، لفهم جهًدا يتطلب الرشف، عوالم من عالم أي مثل مثله الرشف،
السمات دراسة فإن املختلفة، الثقافات عرب الرشف جرائم بني يجمع عام نمط وجود من
للخطر. عرضة هو ملا أفضل فهم عىل يساعدنا أن شأنه من واألزمنة باألماكن الخاصة
بالفعل. له تعرضنا الذي التاريخ من سنرى، كما شيئًا، نتعلم أن أيًضا وسعنا يف ولكن
يكون ربما به نتقدم عرض ترصف تحت للرشف الجديد مفهومنا وضع هنا فهديف
تصديق يف قليًال ولنتمهل الرشف. جرائم عىل القضاء يف تقدم تحقيق وسائل من وسيلة

دائًما. يشء» كل «تغفر أن يشء» كل «تفهم أن معنى فليس الساخر، الفرنيس املثل

ووفاتها ساروار سامية حياة

الناجحني األعمال رجال أكرب أحد — مهمند خان ساروار ُغالم أقام ،١٩٨٩ عام يف
زفاف حفل — باكستان يف الغربي الشمايل الحدودي اإلقليم عاصمة وهي بيشاور، يف
الوزراء رؤساء من ثالثة بينهم من ين، املدعوِّ من ألف الحفل حرض سامية. البنته مهيبًا
رجال صفوة من والعديد الفيدرالية، الحكومة من بتعيني وحاكم باكستان، يف اإلقليميني
العائلة هذه وكانت زوجته، أخت ابن صالح، عمران العريس، كان باملدينة. األعمال
وكذا طبيبة، مهمند، ساروار غالم زوجة سلطانة، كانت فقد وناجحة؛ عرصية البشتونية
حني يف الحق، وقت يف القانون درست فقد ساروار، سامية أما أختها. ابن عمران، كان
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رسهاد لغرفة رئيًسا ليكون نفسه ساروار انتُِخب ،١٩٩٨ يف الطب. دراسة أختها اختارت
املنصب.8 هذا يف تكليفه مدتي أوىل ليبدأ بيشاور يف والصناعة للتجارة

فقد بالخري؛ املبرشة املقدمات هذه كل من الرغم عىل ناجحة الزيجة تكن لم لكن
نحو عىل جسديٍّا يؤذيها كان زوجها أن الحق وقت يف محاميتها ساروار سامية أخربت
سامحني ترتكه، أن ينبغي أنها فكرة تقبل إىل املطاف نهاية يف والديها دفع مما بالغ؛
الطبيب واتصل الثاني، بابنها حامًال وقتها وكانت ،١٩٩٥ عام يف بيتهما إىل بالعودة لها
ناظرا يقع لم إليه. عودتها يف رغبته بعدم ليخربهما رحيلها بعد ما وقت يف صالح
الطالق، لفكرة مستميتة معارضة معارضني كانا والديها أن إال أبًدا، بعدها عليه سامية
كان الطالق.»9 إال تريدينه، يشء أي عىل تحصيل أن «بوسعك لها: قاال أنهما حكت فقد
يف الرشف فقدان فتبعات العائلة.10 «رشف» سيهدد الطالق ورصيًحا: واضًحا السبب
ولبنات ألختها زيجة ترتيب صعوبة تعني صقلية، يف الحال هي كما باكستان، شمال

اجتماعية. لصعوبات وأقاربهما والديها مواجهة تعني كما واألخوال، العموم
من زوجها اختفاء ومع التالية، السنوات يف ما، وقت يف ساروار، سامية أن يبدو
كانت وبالتايل القانون؛ تدرس وقتها كانت آخر. رجل حب يف وقعت تماًما، الصورة
زوج من الطالق التماس لها يخول الذي القانوني الحق لديها أن تأكيد بكل تعرف
مسافرين والداها كان وحني ،١٩٩٩ عام من مارس ويف هجرها. ثم جسديٍّا عليها اعتدى
وهو داستاك، يف لتعيش انتقلت الهور، إىل سامية فرت الحج، فريضة ليؤديا مكة إىل
قد وكانت عليهن، املعتَدى للنساء واملخصص الهور يف املوجود الخاص الوحيد امللجأ
جيالني هينا تُدعى اإلنسان حقوق يف متخصصة باكستانية محامية مع ترتيباتها اتخذت

زوجها. من الطالق لطلب قضية رفع إجراءات يف لتبدأ
محاميتها وإقناع إقناعها من سامية والدا تمكَّن التالية، القليلة األسابيع مدار وعىل
إىل الالزمة األوراق قدما أن بعد وذلك الطالق، فكرة يتقبال ألن أخريًا مستعدان بأنهما
ويف وعليه، ومحاميتها؛ لسامية السعيد الخرب نقل توىل املعارضة من مرموق سيايس
محاميتها، مكتب يف والدتها مقابلة عىل سامية وافقت ،١٩٩٩ عام أبريل من السادس
تحرض أن املفرتض من كان والدها. مع تتعامل أن يف قولها حد عىل راغبة تكن فلم
ممتلئ القامة، قصري ملتٍح، رجل ذراع عىل متكئة وصلت أنها إال بمفردها، والدتها
إليه تحتاج وإنها سائقها، إنه ساروار السيدة قالت جيالني، هينا لرواية ووفًقا البنيان.

بمفردها.11 السري عىل تقوى ال ألنها
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حبيُب ويدعى السائق، أخرج املحامية، معارضة رغم املكتب دخولهما وبمجرد
الذعر خضم ويف رأسها. يف ليصيبها ساروار سامية عىل النار وأطلق مسدًسا الرحمان،
حني يف أمن، حارس أطلقها برصاصة نفسه الرحمان حبيُب أصيب ذلك، أعقب الذي
املساعدات إحدى — الخارج يف ينتظر كان الذي — ساروار يونس سامية، عم اختطف
املساعدة قالت أجرة. سيارة يف سامية، والدة ومعه بها وفر املكتب، يف القانونيات
الهروب، عملية أثناء الجأش ورابطة «هادئة كانت ساروار السيدة إن بعد فيما القانونية
ولألسف عنها».12 غريبة وكأنها دمائها يف غارقة املقتولة ابنتها جثة وراءها تركت وقد
دوًما». قلبك «اتبع أن فيوال فرانكا لنصيحة تصغي أال مصلحتك من باكستان يف أنه يبدو
واحدة جيالني هينا املرموقني. الباكستانيني من الدرامية األحداث هذه أبطال جميع
أختها املحاماة، مكتب يف تشاركها باكستان، يف اإلنسان حقوق محاميات كبار من
حقوق للجنة الخاص واملقرر باكستان يف اإلنسان حقوق لجنة رئيسة جاهنجري، أسماء
بإجراءات أو القضاء نطاق خارج اإلعدام بحاالت املعني املتحدة لألمم التابعة اإلنسان
لحضور سفرها تأجيل إىل اضطرت قد جاهنجري السيدة أن (يبدو تعسًفا. أو موجزة
خارج القتل واقعة عىل ترتب ما مع التعامل يف للمساعدة وذلك جنيف؛ يف اجتماع
مراجعته كانت الذي الوسيط كان مكتبها.) يف أحداثها وقعت التي هذه القضاء نطاق
هو املقابلة تلك عىل ساروار سامية موافقة وراء السبب هي املزعوم الطالق طلب ألوراق
زعيم منصب يشغل وقتذاك وكان األسبق، العدل ووزير املرموق املحامي إحسان، اعتزاز

الشيوخ. مجلس يف املعارضة
ُقتلت عندما للطالق سعيًا القانوني حقها تمارس كانت ساروار سامية ألن ونظًرا
اإلدانة تتصور أن لك باكستان، يف قانونًا مجرَّم بالطبع القتل ألن ونظًرا شهود، أمام
القادة من وعدد بوتو بناظري من كل اإلعالم أجهزة إىل تحدَّث األحداث. تلت التي العاملية
اليوم يف اإلنسان حقوق منظمات نظمت كما بالواقعة؛ منددين التقدميني السياسيني
عضو تقدم عندما أنه بيد كربى.13 باكستانية مدن عدة يف عامة احتجاج مظاهرات التايل
التي االستجابة عىل يحصل لم العائلة، يدين قرار باقرتاح الباكستاني الشيوخ مجلس يف

يتمنَّاها. كان
ومن محاٍم وهو حيدر، إقبال ويُدعى الذكر، سابق الشيوخ مجلس عضو كان
الربملان يف زمالؤه أدانه قد الباكستاني، الشعب لحزب وينتمي اإلنسان حقوق نشطاء
يستمد الذي الوطني، أوامي حزب أعضاء وبخاصة الغربي، الشمايل الحدودي اإلقليم من

137



الرشف ميثاق

ربما ساروار. عائلة معقل بيشاور، وعاصمتها باكستان، يف البشتونية املناطق من قوته
الوطني أوامي حزب أن إال متوقًعا، أمًرا البشتوني الرشف تقاليد عن هؤالء دفاع كان
الطيف يف العلماني التوجه نحو يميل كان فقد بالتقاليد؛ التمسك عن يكون ما أبعد كان
الحدودي اإلقليم يف لطالبان املعارض موقفه يف أيًضا ثابتًا وكان الباكستاني، السيايس
من — الوقت ذلك يف الحزب رئيس — خاتاك أجمل السيناتور كان الغربي. الشمايل
شخصية أنه عنه معروًفا األوقات من وقت يف كان كما البشتو، وشعراء مفكري كبار
وعىل جيفارا.14 وتيش كاسرتو أمثال من يساريني لثواٍر مساندته مع خاصة تقدمية،
بمظهر يظهر كان كما الرشف، يف البشتو آراء عن زمالءه يحارض كان ذلك، من الرغم
سيناتورات األربعة بني من إحسان اعتزاز كان الرشف.15 بسبب القتل جرائم عن املدافع
التوسط عىل وافق عندما القضية يف به ُزج الذي السيناتور وهو القرار، القرتاح املؤيدين

وعائلتها.16 ساروار سامية بني
شئون يف غرباء تدخل فكرة من االستياء هو بيشاور يف السائد الشعور كان
شنت يعنيهم. ال فيما تدخلوا غرباء يد عىل البشتوني الرشف تلطخ لقد محلية. أرسة
مطالبة جاهنجري، وأسماء جيالني هينا عىل هجوًما سامية والد برئاسة التجارة غرفة
باكستان يف النساء «تضليل بتهمة والَقبَلية» اإلسالمية «الرشيعة بموجب بمعاقبتهما
يف الدينيني الزعماء بعض أصدر كما الخارج». يف البالد صورة تشويه يف واملساهمة
أي تصدر لم املرأتني.17 بتكفري دينية فتاوى بإصدار الغربي الشمايل الحدودي اإلقليم
شخصية والدها يزال وال ساروار، سامية قتل جريمة أطراف من أي ضد قانونية أحكام
مستشاًرا الباكستاني التجارة وزير عيَّنه ،٢٠٠٩ عام نوفمرب ويف بيشاور. يف مرموقة

أفغانستان.18 مع جديدة تجارية اتفاقية عن املسئولة للجنة

البشتون قبائل طريقة

عىل مناطق يف معظمهم وأفغانستان، باكستان يف بشتوني مليون ٤٠ من أكثر يعيش
نظامهم أما واحد، مشرتك سلف ساللة من أنفسهم البشتون ويعترب الحدود، جانبي
يتضامن حيث االنقسامي»، البدنة «نظام األنثروبولوجيا علماء يسميه ما فهو القبيل
أخي، عىل «أنا البدوي: للمثل وفًقا وذلك نسبًا، األبعد العمومة أبناء ضد األقربني أقرب
املشرتك، السلف تباعد وكلما الغريب.» عىل عمي وابن وأخي وأنا عمي، ابن عىل وأخي أنا
مستويات من مؤلفة عدة درجات البشتوني النسب ولنظام التجمع، حجم بالطبع زاد

العملية. للحياة األهمية من جانب عىل مختلفة
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املبارش النسل من تقاليدها تعود مرجعية األربعة األساسية القبلية التجمعات تستمد
أن ويبدو األكرب، جدهم أنه البشتون جميع يزعم الذي الرجل وهو الرشيد، عبد لقيس
وعادة أفغانستان، إىل اإلسالم ونقل مكة إىل سافر وقد محمد، للنبي معاًرصا كان قيًسا
ما نظريٌّ نسٌب األربعة التجمعات تلك عن املنبثقة العديدة الفرعية للتقسيمات يكون ما
الهرمي، التسلسل هذا نهاية ويف األوىل. القليلة األجيال يف قيس نسل من بطرف يربطها

وأحفادهم. وأبناءهم وزوجاتهم وأبناءه رجًال تضم أصغر عائلية تجمعات توجد
تضم صغرية قرى يف الزراعة يمارسون تقليدية؛ حياة البشتون يحيا الريف، يف
الريف يف البشتون ويتبع ممتدة. عائالت لعدة ينتمون ما عادًة الناس، من قليًال عدًدا
هو وكما البشتون. طريقة أو وايل»، «بشتون اسم عليه يطلقون حياٍة ميثاَق املدينة ويف
رضورة عىل وبشدة وايل البشتون يؤكد القبلية، املواثيق هذه مثل من العديد يف الحال
ضيافة وحسن املعارك، يف والشجاعة للعشرية، الوالء طريق عن املرء رشف عىل الحفاظ
موجهة اإلصابة أو اإلهانة كانت سواءٌ اإلصابة، عند واالنتقام اإلهانة، عند والثأر الزائرين،
الحسنة السمعة وايل البشتون قلب يف فيكمن قبيلته.19 أو عائلته يف ألفراد أو نفسه للمرء
بعضها الرشف، حول كلها تدور غنية مفردات عنها ت عربَّ وقد قبيلته، أو ولعائلته للمرء

العربية. من مقتبٌس
الحرضية الحياة إىل ريفية، قبلية ثقافة يف نشأت قد كانت التي األفكار، هذه انتقلت
السوفييتي الغزو من بدايًة أفغانستان، يف الحروب عىل عقود ثالثة مرور وبعد املعارصة.
من العديد يتماهى طالبان، ضد األمريكية الحرب إىل ووصوًال ،١٩٧٩ عام نهاية يف
أيًضا أفرز وقد الحدود. من اآلخر الجانب عىل أقاربهم مع بقوة باكستان يف البشتون
الحياة تشكيل يعيدوا أن عىل يبدو فيما املصممني واملدنيني العسكريني من أجانب وجود
يمثله الذي التهديد عىل شديد تأكيد فثمة باملستبعد. يكن لم قوميٍّا فعل ردٍّ اإلقليم يف
أنشطة خالل من باكستان يف الضغط هذا ويظهر وايل. البشتون عىل األجنبي الضغط
ملمارسات ومعارضًة املرأة لحقوق تأييًدا الحمالت تشن التي اإلنسان حقوق جماعات
الباكستانيني اإلنسان حقوق نشطاء توجيه والنتيجة الرشف. بسبب القتل جرائم مثل
يتسبب مما ساروار؛ سامية ملقتل انتقادات املحامية، جيالني هينا أمثال من جد، عن أبًا
هذه قلب ويف الغربي، التدخل من والتذمر الشكاوى من وابل بدورهم عليهم ينهال أن يف

بالرشف.20 اإلحساس يفتقدون الغرب أن عىل تصميم الشكاوى
من بقعة أي يف يقع أن الجائز من كان قتلها أن إال البشتون، من ساروار سامية
والبنجابية، والسندية األُردية اللغات متحدثي تجمع مماثلة تقاليد ثمة باكستان. بقاع
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وهي السند، إقليم لغة ففي البالد؛ يف انتشاًرا األقل اللغات يتحدثون من حال هو كما
كلمة اإلطالق، عىل مدنها وأكرب املالية باكستان عاصمة كراتيش، تضم التي املقاطعة
تستخدم السوداء». «املرأة أي «كاري»؛ ومؤنثها األسود»، «الرجل حرفيٍّا وتعني «كارو»
فكلمة وبالتايل، الزواج؛ إطار خارج الجنس يمارس من إىل لإلشارة الكلمتان هاتان
التي الرشف، جرائم إىل لإلشارة باكستان يف شيوًعا الكلمات أكثر من «كارو-كاري»
يف الكلمة لهذه املقابل أن من الرغم عىل سابًقا، أرشت كما البالد أنحاء جميع يف ترتكب

«تور-تورا».21 هو الباشتو
لتكون نشأت إسالمية، جمهورية فباكستان لنا؛ مألوفة باتت مفارقة أمام اآلن نحن
شبه وثمة الهند، استقالل سبقت التي الطائفية الرصاعات بعد الهند ملسلمي موطنًا
ومثلما يشء، يف اإلسالم من ليست الرشف جرائم أن عىل اإلسالم فقهاء بني عاملي إجماع
فإن املسيحية، العظمى بريطانيا يف والدين للقانون مخالفة أَْوجها يف املبارزة كانت
الدين لتعاليم ومخالفة بل فحسب، باكستان يف للقانون مخالفة ليست الرشف جرائم
أن التجريم هذا أسباب بني من األركان. ثابت دين لديها بريطانيا مثل مثلها بلد يف
ويف الجنسية، العفة مسائل خاللها من تنظم التي األدوات تملك اإلسالمية الرشيعة
الستقالل إعالٌن الرشعية املحاكم إىل الرجوع دون بها الخاص للميثاق العائالت تطبيق
مع النبالء السادة حال كان كما املنظم، الدين وعن الدولة قواعد عن العائالت هذه
باختالف تختلف كانت التي التعديالت بعض اإلسالمي الدين عىل دخل وبالطبع املبارزة.
البشتون معتنقي لدى العالم. حول األخرى األديان كحال إليها، انتقل التي املجتمعات
اإلسالم أن ويعتقدون بل البتة، يشء يف اإلسالم يخالف ال وايل البشتون بأن قناعة وايل
ومعه مكة من عاد األكرب جدهم بأن يؤمنون فهم البشتون، طرق إحدى إال هو ما نفسه
ال أنه عىل اإلسالمي العالم أنحاء جميع يف واسع إجماع ثمة أقول، كما ولكن، الدين. هذا
األرسة يف للمرأة الرجل قتل يعضد ما الحديث يف وال النبوية السنة يف وال القرآن يف يوجد

الواحدة.
صيف ففي الخصوص؛ وجه عىل باكستان يف تماًما مفهوم األمر هذا أن يف شك ال
باكستاني عليا دراسات طالب وهو — جفري إتش أمري عقد و٢٠٠٢، ٢٠٠١ عامي
باإلنجليزية الحوارات من سلسلة — االتصاالت مجال يف دكتوراه رسالة إعداد عىل يعمل
الكامل. الثقايف سياقه يف له الفعل وردود ساروار سامية مقتل وضع إىل تهدف واألُردية
البداية، يف آباد. بإسالم مسجد يف أباد يُدعى ُمال وبني بينه دار رائًعا حواًرا جفري ويذكر
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غري امرأة يرى عندما بأنه حوله من يجلسون الذين لطلبته الديني املعلم هذا يعرتف
جفري سأله وعندما «… ألحدهم أزوجها أو إربًا أقطعها أن بوسعي أن لو «أود منقبة،
سكت الذي امُلال وجه الخجل ُحمرة علت اإلسالم، مع يتفق هذا كان إذا عما — مذهوًال —
بذلك، يسمح ال «اإلسالم إن قائًال وغمغم حوله من طلبته إىل نظر ثم الكالم، عن برهة

به». يُحتذى مثًال ترضب أن األحيان بعض يف عليك ولكن
مدار عىل باكستان يف جفري للدكتور سنحت التي الوحيدة الفرصة الحوار هذا كان
«يغض اإلسالمية الطوائف من أي علماء من عالم عىل فيها عثر والتي البحث، من صيفني
أجرة سيارة سائق بني دارت مناقشة ويف القتل.22 جرائم مثل يشء عن علنًا» الطرف
تلخيًصا األمر السائق ص لخَّ املرأة، تعليم حول املتعلمات من زبائنه وإحدى بشتوني
فهذا العلم، واملرأة الرجل يطلب أن اإلسالم يف املفرتض من إنه والدي: يا «أقول، جميًال:

«الغرية»؟»23 ب األمر يتعلق عندما باإلسالم يكرتث من ولكن نعم، أجابني: الزم. أمر
يف أنه بيد رسميٍّا، قتلها تجيز ساروار سامية عائلة خارج سلطة من ما
تتخذه لقرار نتيجة األرجح عىل الرشف جرائم تأتي الغربي، الشمايل الحدودي اإلقليم
القبلية، املناطق يف واسعة فعلية بسلطة تتمتع التي العرفية املحاكم أو «الجريجاس»،
مقتل ُقبَيل الباكستانية. الحكومة تصدرها التي القضائية األوامر تُطبَّق ال تكاد حيث
ذهنيٍّا معاقة شابة بإعدام حكًما «الجريجاس» أصدرت أسابيع، ببضعة ساروار سامية
محاكمة» «جلسة عقب وذلك ماندوخل، جميلة الل اسمها عاًما عرش ستة العمر من تبلغ
قريتها، من قريبة قرية يف ليلتني مدار عىل مراًرا اغتصبها قد رجل كان قريتها. يف ُعقدت
قومها. عىل الخزي جلبت قد أنها مجتمعها شيوخ قرار كان قريتها، إىل عادت وعندما
الناس.24 من كبري حشد من ومسمع مرأى عىل عليها الرصاص وأُطلق دارها من ُسحلت
من جزءًا تزال ال فإنها ال، أو اإلسالم مع تتفق الرشف جرائم كون عن النظر وبرصف

شتى. بقاع يف البشتون طريقة

البشتون قوانني

عيل محمد كان فقد استعماريٍّا؛ إرثًا لباكستان الحديث القانوني النظام بداية كانت
كان كما بريطانيا، يف تدريبه تلقى محاميًا — الباكستانية الدولة مؤسس — ِجناح
اعرتاف من وجيزة فرتة بعد تُويف ِجناح أن إال العلماني. الدستور إىل يميل األرجح عىل
كانت استقاللهما. وباكستان الهند من كالٍّ مانحة ،١٩٤٧ عام يف الهند بتقسيم بريطانيا
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واآلخر الغرب يف أحدهما جغرافيٍّا، منفصلني قسمني عن عبارة األمر أول يف باكستان
التأسيسية، الجمعية استغرقت أقىصالرشق. يف البنغال يف ما حد إىل ثقافيٍّا مختلف إقليم
لالتفاق الزمان من العقد يناهز ما الفرتة، تلك يف باكستان برملان فعليٍّا تمثل كانت التي
دستوًرا الدستور جاء ،١٩٥٦ عام يف اتفاق إىل األطراف توصل وعندما الدستور، عىل
أسفرت وحرب االنقالبات من سلسلة وبعد التالية، العقود ويف إسالمية. لجمهورية
(يف وبنجالديش الغرب) (يف باكستان هما مستقلتني دولتني إىل باكستان انقسام عن
الدستور أما إسالميٍّا. قانونًا رسميٍّا ليكون الباكستاني األسايس القانون جاء الرشق)،
بأن ُمقرٍّا سابقة، دساتري من ديباجته فيستعري ،١٩٧٣ عام يف عليه ُصدِّق الذي الحايل،

فيه: نظام»، «تأسيس إىل يهدف األسايس القانون

وفًقا والجماعي الفردي الصعيدين عىل حياتهم تنظيم املسلمون يستطيع
25… والسنة الكريم القرآن عليها نص كما ومتطلباته اإلسالم لتعاليم

املسلمني القانون فقهاء من مؤلفة الفيدرالية للرشيعة محكمة الدستور ينشئ كما
بسلطة املحكمة هذه وتتمتع العادية، العليا املحاكم قضاة ومن «العلماء»، أو التقليديني،
«قبَّحه قد أنه وجدت ما إذا وإبطالها الترشيع من واسعة مجاالت مراجعة لها تخول

اإلسالم».
خطوات لباكستان، العسكري الحاكم الحق، ضياء الجنرال اتخذ ،١٩٧٩ عام ويف
من جزءًا صارت الحدود» «ترشيع باسم ُعرفت قوانني سن طريق عن ذلك من أبعد
أخرى أمور ضمن — الجديد القانون هدف كان األسلمة. من املزيد نحو تتجه سياسة
يتعلق فيما وبخاصة للرشيعة، الجنرال ومفهوم الباكستانية املمارسات بني املواءمة —
إفساح املواءمة هذه آثار أحد كان الزواج. إطار خارج الجنس ممارسة أو «الزنى»، بفعل
يكفلها التي القائمة الحماية من ملحوظ نحو عىل تحد الرشيعة من أحكام أمام املجال
تأتي أن باالغتصاب ببالغ تقدمت التي املرأة عىل صار املثال، سبيل فعىل للمرأة. القانون
ولكن املتَهم. عن التهمة تسقط ذلك، عن عجزت فإن الواقعة؛ عىل ذكور شهود بأربعة
إطار خارج الجنس بممارسة املرأة من اعرتاًفا االغتصاب واقعة عن اإلبالغ يف أن بما
الصادر االتهام عىل ِبناءً «الزنى»، بتهمة القانونية للمساءلة يعرضها ذلك فإن الزواج،
ألنها املوت حتى بالحجارة تُرَجم أو جلدة مائة تُجَلد قد أنها يعني وهذا ذاتها؛ منها

زانية.
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املحاكم فيها أصدرت التي القليلة الحاالت يف أنه إىل نشري أن الرضوري ومن
تلك تراجع الفيدرالية الرشعية املحكمة كانت كهذه، مالبسات يف أحكاًما االبتدائية
االتهام توجيه مسألة جعل الحدود ترشيع أن يف شك ال ولكن جانبًا. وتطرحها األحكام

باكستان. يف املرأة عىل الخطورة شديد أمًرا باالغتصاب
من إضافية خطوات واتخذ ضياء، للجنرال خلًفا خان إسحاق ُغالم الرئيس جاء ثم
«القصاص» خاصبمسألتي ترشيع سن طريق عن الرشيعة لقانون مفهوم تطبيق خالل
قد كانت الذي الجنائي القانون من كبري قسم محل حل الذي الترشيع وهو و«الدية»،
جرائم اعتبار التغيريات هذه عىل ترتب اإلنجليزي. العام القانون عن باكستان ورثته
وأرسته ما شخص حق يف جرائم خطورة، األقل الجسدي األذى صور من وغريها القتل،
حق من الترشيع، هذا وبموجب الدولة. حق يف جرائم اعتبارها من بدًال أرستها، أو
الجريمة بمرتكب يُلَحق أن يعني الذي «القصاص»، يف بالحق املطالبة ورثته أو الضحية
أن الضحية ألهل يجوز القتل، جريمة حالة يف وعليه، بالضحية. ألحقه الذي نفسه األذى

الجريمة. مرتكب بموت يطالبوا
:٤٥ اآلية تقول الترشيع، هذا مصدر وهي الكريم، القرآن يف «املائدة» سورة يف

َواْألُذَُن ِباْألَنِف َواْألَنَف ِباْلَعنْيِ َواْلَعنْيَ ِبالنَّْفِس النَّْفَس أَنَّ ِفيَها َعَليِْهْم ﴿َوَكتَبْنَا
لَُّه﴾. اَرٌة َكفَّ َفُهَو ِبِه َق تََصدَّ َفَمن ۚ ِقَصاٌص َواْلُجُروَح نِّ ِبالسِّ نَّ َوالسِّ ِباْألُذُِن

«القصاص»، يف حقهم عن يتنازلوا أن الورثة أو للضحية يسمح الترشيع هذا فإن وبالتايل
من يتفاوض التي الطريقة أما «الدية». باسم يُعرف ما سبيل عىل التعويض يقبلوا وأن

«الرتايض». باسم فتُعرف التسوية بغرض الورثة أو الضحية خاللها
ذهبت فقد الرشيعة؛ لتطبيق السليمة الطريقة هي هذه أن عىل الجميع يتفق ال
حق يمنح التقليد لهذا الصحيح التفسري أن إىل باكستان يف املرأة لوضع الوطنية اللجنة
صح إذا وبالطبع، كذلك. للدولة بل فحسب، الورثة أو للضحية ال القصاص عقوبة
العقوبة. عن يتجاوزا أن أخرى ناحية من والحكومة ناحية من األرسة عىل سيكون هذا،
بينه «الرتايض» تم إذا إال شخص معاقبة تقرر أن يف الحقَّ الدولَة التفسري هذا ويمنح
أعضاء يعلم الفعل. هذا عىل لإلقدام العدالة سبب لديها توافر ما إذا الضحية، ورثة وبني
يف هم الضحية ورثة يكون الرشف، جرائم حالة يف أنه، املرأة لوضع الوطنية اللجنة
سامية، شقيق أن هو يرتدد ما ساروار، قضية يف وبالطبع الجريمة، مرتكبي األغلب

والديه.26 عىل املفروضة العقوبة عن تنازل قد لها، وريثًا بصفته
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املوقف يف لألفضل تغيريان والدية القصاص ترشيع عىل يرتتب أن املفرتض من كان
العام القانون يف تقليد محل حل الترشيع هذا أن هو األول؛ باكستان: يف للمرأة القانوني
باكستان يف ُفرسِّ طاملا الذي املفاجئ»، الخطري «باالستفزاز بالدفع يسمح كان اإلنجليزي
لألسف، الرشف. باسم َقتَلوا من تجاه خاصة الرأفة باستعمال للمحكمة مطالبة أنه عىل
،١٩٩٥ عام صدر قرار ففي التغيري. هذا إىل تلتفت أن باكستان يف العليا املحكمة رفضت
تجاهلت عندما الصواب جانبها قد درجة األدنى املحكمة بأن العليا املحكمة رصحت
إنه حيث ومفاجئ، خطري استفزاز تحت «وقعت القتل جريمة بأن عليه املدعى دعوى
بإخالء وأمرت النهار»، من األوىل الساعات يف زوجته مع مخل وضع يف امُلتوىفَّ ضبط

القاتل.27 سبيل
من صورة ممارسة عن رصاحًة القانون نهى فقد الثاني، الكبري التغيري عن أما
كشكل الضحية أرسة يف لرجل القاتل أرسة من امرأة تزويج وهي للدية، التقليدية الصور
كل من الرغم عىل استمرت املمارسة هذه أن يبدو ولألسف، الدية. «بدل» أشكال من
يف صدر الذي القانون إن بل الحكومة، أعني عن بعيًدا الريفية املناطق يف وخاصة يشء،
تذكِّرنا أن وينبغي كبري، تأثري ذا يبدو ما عىل يكن لم الزيجات لهذه تجريًما ٢٠٠٥ عام
تحسني بغرض القوانني عىل تغيريات إدخال مجرد من جدوى ال بأنه الحقائق هذه
التوجهات بتغيري إال هذا لتحقيق سبيل وال بالفعل؛ التغيريات تلك تطبَّق لم ما األوضاع
املبارزة.28 مع الحال كان كما البداية، خطوة إال هو ما القانون مسار فتصحيح العامة.
هائلة ضجة الحدود لترشيع الخاضعة للجدل إثارة األكثر القضايا تلك أسفرت
خادمة وهي بيبي، صفية تعرضت عندما املثال، سبيل فعىل وخارجها؛ باكستان داخل
البنجاب والية يف عملها رب ابن يد عىل لالغتصاب سنة، عرشة ثالث العمر من تبلغ عمياء
بما ولكن الرشيعة؛ ملعايري وفًقا عليه التعرف عن عجزت ألنها سبيله؛ أُخيل ،١٩٨٣ عام
القايض حكم «الزنى». ارتكابها عىل دامًغا دليًال هذا كان متزوجة، وغري حبىل كانت أنها
للبرص. فاقدة ألنها الشفقة بدافع هذا إن وقال … غري ال جلدة ثالثني الحبىل الفتاة بجلد
املحكمة قرار الفيدرالية الرشعية املحكمة راجعت االحتجاج، من موجة أثر وعىل (وأخريًا،
«قضية أن عىل محله يف إرصاًرا الباكستاني، املحامي شاكر، نعيم أرص فقد ونقضته.)
شبكات عىل إدانتها خرب» بُث عندما بأكملها األمة عىل الخزي جلبت قد بيبي صفية

العاملية.29 اإلعالم
نطلق أن يمكن التي االسرتاتيجية تلك أن شك فال الفرس. مربط بالطبع وهنا
وعىل عام، بوجه باكستان حكومة عىل ضغًطا مارست قد الجمعي» «الخزي اسم عليها
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لحقوق الفاضحة انتهاكاتها من التخفيف بغرض خاص؛ بوجه السياسية السلطات
لتعديل قانونًا الباكستاني الربملان مرر ،٢٠٠٤ عام ففي باملرأة؛ الخاصة اإلنسان
جريمة، األمر واقع يف يعد الرشف بسبب القتل أن حقيقة يوضح الجنائي القانون
أن حقيقة يغري لم القانون هذا أن إال الجريمة. تلك ملثل للعقوبات األدنى الحد ولسن
عام نوفمرب ١٥ ففي الدية؛ طريق عن فيها الرتايض املمكن من يزال ال الرشف جرائم
الداخل يف اإلنسان حقوق نشطاء مارسها التي الضغوط من طوال سنوات وبعد ،٢٠٠٦
قانون إصدار طريق عن الحدود ترشيع عىل تعديًال الباكستاني الربملان أجرى والخارج،
هذا يُرق لم ع، متوقَّ هو (وكما ذكور. شهود أربعة وجود رشط ألغى الذي املرأة حماية

لألصوليني.)30 التعديل
الرشف باسم تلك القتل جرائم ارتكاب يعترب ما دائًما ذاته القانوني النظام أن إال
من أو الجرائم هذه مرتكبو يميض شتى، حاالت ويف اإلعدام؛ حكم لتخفيف كافيًا سببًا
يف ،٢٠٠٨ عام من أغسطس ففي قانونية.31 مالحقة دون سبيلهم حال إىل ساعدوهم
عىل باملوت حكًما القرية لشيوخ تجمع أصدر بلوشستان، يف كوت بابا تدعى نائية قرية
املسنات أقربائهن من اثنتان أبدت وعندما أرسهن. إرادة ضد الزواج أََردَن شابات ثالث
الخمس الجثث أُلقيت باإلعدام. عليهن املحكوم قائمة إىل تا انضمَّ الحكم، عىل اعرتاضهما
الحياة فارقن قد ُكنَّ جميعهن أن املؤكد من وليس مميزة. عالمة أي يحمل ال خندق يف

الرتاب. عليهن أهيل عندما
قبل تقريبًا ساروار، سامية قضية حول دار الذي الجدل لألذهان يعيد مشهد ويف
أمام مدافًعا — اإلقليم هذا ممثل — زهري هللا إرسار السيناتور هبَّ الزمان، من عقد
الزمان».32 من قرون إىل ترجع التي «التقاليد تلك عن باكستان يف الشيوخ مجلس
بريطاني استعماري مسئول حول صحتها، يف مشكوًكا يكون قد بقصة، هذا (ويذكرني
الراحل. زوجها جثة حرق جنازة مراسم يف أرملة بحرق تسمح بأال هندية عائلة أمر
«ومن املسئول: فأجاب عاداتنا.» هذه سيدي، يا «ولكن قائلني: اعرتاضهم الهنود فأبدى
نشطاء مناشدات بني املزج هذا يستمر أن بد ال وعليه، القتلة.») إعدام نحن عاداتنا
باكستان خارج هم من شكاوى وبني القومي الرشف باسم الباكستانيني اإلنسان حقوق

تلك. املعاملة طريقة من
هينا أمثال أن من التذمر هي باكستان داخل من األفعال ردود صور إحدى إن
فعل كما البالد، سمعة يدمرون — املشكالت لتلك االنتباه يلفتون الذين — جيالني
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من الدرجة هذه عىل أمًرا ما أمة تقرتف عندما ولكن بيشاور. يف التجارية الغرفة رئيس
أن «ينبغي» الذي الوحيد السبيل الدويل املجتمع أعني أمام به التلويح يصبح الفداحة،
والصحفية الفنانة — ساروار بينا فتقول أمته. وبرشف بالعدالة يهتم وطني أي يسلكه
إنهم املحتجني ألسنة إخراس يريد من لكل — الباكستانية الوثائقية األفالم وصانعة
ضحاياه؟ هم أم العنف ارتكبوا من أهم املسئول؛ من أنفسهم: يسألوا أن إىل «يحتاجون
رءوسنا دفن أم املسألة معالجة أهي وأقوى؛ أفضل أمة منا يجعل أن شأنه من الذي وما

الرمال؟»33 يف

جدلية قضايا

ما بالفعل تناولناها التي الثالثة األخالقية الثورات من نسترشف أن املمكن من هل
الخاصة أفكارها لتغيري كان التي الثورات تلك تغيري؛ من باكستان ينتظر أن يُحتمل
كل ظلت فقد األخالقي؟ التطور اتجاه يف املجتمعات مسار تحويل يف أثره بالرشف
عادة أو األطليس، جانبي عىل االسرتقاق أو املبارزة، سواءٌ املمارسات، تلك من ممارسة
حدث ما يكن لم رأينا، وكما ولكن، متعاقبة. ألجيال مهجورة الصينيني، لدى األقدام ربط
لعب ثورة املمارسات؛ شهدتها ثورة كان ما بقدر األخالقية املعتقدات عىل طرأ تغيريًا
هو الجديد كان بل األخالقية، الحجج هو الجديد يكن لم محوريٍّا. دوًرا فيها الرشف

الحجج. لهذه االنصياع يف الرغبة
الثالثة؛ األخالقية الثورات هذه يف الرشف به اضطلع الذي الدور اختلف بالطبع،
لنبدأ ولكن، األخالقي. والتطور الرشف بني تربط آلية من أكثر ثمة أنه أدركنا وبالتايل،

التباين. شديدة األخالقية الثورات هذه بني فيما املشرتكة السمات بعض بمالحظة
الرشف. مواثيق من مجموعة عىل ذاتها األخالقية غري القديمة املمارسة اعتمدت أوًال؛
نتذكر أن علينا األقدام، ربط بعادة يتعلق فيما أما باملبارزة. يتعلق فيما واضح أمر هذا
ناحية، من االجتماعية املكانة بغرضضمان األصل، يف بالرشف تتعلق ممارسة كانت أنها
نذكر أن علينا كما أخرى؛ ناحية من الهان طائفة يف الرفيعة الطبقة نساء عفة وضمان
باعتباره فحسب، اقتصاديٍّا نظاًما يكن لم األطليس جانبي عىل العالم يف املزارع رق أن
نصيب من اليدوي العمل كان حيث كذلك، للرشف منظومة كان بل للعمالة، مصدًرا
ينتمون كانوا وإن حتى رشفهم، البيض فيه عزز الذي الوقت يف رشفه، املمتهن الجنس
اسرتقاقه يجوز ال لجنس النتمائهم هويتهم خالل من وذلك املجتمع، طبقات ألدنى
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مواثيق تغيري من مفر ال كان أنه هو كافة الحاالت هذه يف األسايس فالعنرص إذن قانونًا.
أداة املبارزة اعتبار يتوقف أن بد ال كان تختفي. أن املمارسات لتلك كان إذا الرشف
بد ال كان كما بمكانتهم، يليق الذي بالرشف بأحقيتهم للمطالبة النبالء السادة يد يف
أخرى ناحية من الرشف امتهان وبني ناحية من األفريقية واألصول العمل بني للرابط

للتحقق.) سبيلها يف األخرية هذه تزال (وال ينقطع. أن
أخالقية تحديات واجهته قد الرشف ميثاق أن فهي املشرتكة الثانية السمة أما
نهاية مع أنه يف كلها الثالث الحاالت تجتمع وأخريًا؛ بكثري. الثورة اندالع قبل ودينية
سخيًفا، أمًرا املبارزة صارت األخالق. إىل لينضم بنجاح ُجنِّد قد الرشف كان الثورة،
عن الرشف يلتمس مىض فيما كان من وصار للعار، مصدًرا ثم ومن سخرية، ومحط
األقدام. ربط لعادة رفضه طريق عن ذاته الرشف يستعرض بناته، أقدام ربط طريق
أمتهم لعبته الذي الدور من القومي برشفهم إحساسهم استمدوا فقد الربيطانيون، أما

قارات. ثالث ليشمل اتسع الذي القرسية العمالة نظام عىل القضاء يف
يف التباين من مهمة درجة عىل الثالث الحاالت هذه تظل آنًفا، أرشت كما ولكن
أرشت قد كنت ما نتذكر أن علينا التباين، هذا وراء السبب ندرك ولكي نفسه. الوقت
مختلفتني: زاويتني من للرشف بالنسبة أهمية للهوية أن وهو، أال الثاني؛ الفصل يف إليه
يتمتع شخص عىل ينبغي ما تحديد طريق عن اختياراتك يصوغ الرشف ميثاق أن األوىل؛
امليثاق أن والثانية؛ الرشف، ممارسات من مجموعة يحدد فهو به. يقوم أن بهويتك
الذين اآلخرين إنجازات من املستَمد الرشف من جزءًا تصبح ألن أمامك الفرصة يتيح

الهوية. يشاركونك
من االحرتام تقاسم أي والرشف؛ الهوية بني تربط التي الثانية الصلة هذه إن
يكن فلم املبارزة؛ عن التخيل عملية يف كبري دور لها يكن لم املشرتكة، الهوية خالل
املبارزة عن يكفوا بأن السادة من غريهم إقناع إىل حاجة يف اإلنجليز من النبالء السادة
ممارسات تغيري وراء السبب كان لقد إنجليزي. سيد لكل الخزي تجلب أنها العتقادهم
أن إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع مجدية، تعد لم املمارسات هذه أن هو بهم الخاصة الرشف
الديمقراطية، إىل تحول قد كان عرش التاسع القرن منتصف يف إنجلرتا يف الرشف عالم
موضع الخاص التقليد بهذا بأحقيتهم النبالء السادة مطالبة صارت التحول، هذا ومع
مواثيق تعريف أعادوا بل رشفهم، عن النبالء السادة يتخلَّ لم إذن، احرتام. ال احتقار،

الجديدة. االجتماعية الظروف مع التأقلم بغرض بهم الخاصة الرشف
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زمالءهم يثنوا أن بالفعل حاولوا األقدام ربط لعادة املناهضني الصينيني املثقفني لكن
جميًعا. عليهم الخزي تجلب املمارسة هذه أن العتقادهم العادة؛ هذه عن املثقفني من
كذلك. املعايري أنواع من والعديد بل الرشف، ممارسات مراجعة سبل إحدى هذه إذن،
أن الصينيون) الحالة هذه يف (وهم معينة هوية أصحاب أشخاص يقرر أن املمكن فمن
يجلب الفعل هذا ألن ما فعٍل عن يكفوا أن عىل الهوية يشاركونهم من كل حمل يحاولوا
مختلفة هوية أصحاب يْعِدل أن يف الرغبة تحدوهم أن يمكن كما جميًعا، لهم الخزي
الربيطانية العمالية الطبقات مع الحال كان كما الجمعي، الرشف بدافع ما ممارسة عن
ممارسة عن املتحدة والواليات االستعماريني الرقيق مالك من كل يتخىل أن أرادت التي
منها أي يشارك لم التي لالسرتقاق، املناهضة العمالية الطبقات أرادت لقد االسرتقاق.
تكمن طياته يف ألن لالسرتقاق؛ ا حدٍّ آخرون أشخاص يضع أن االسرتقاق، ممارسة يف قط
قىض الذي للثقافة الديمقراطي التحول إن للعار. مصدر وهذا أنفسهم، لهم احرتام قلة
الجمعي، بالرشف للشعور كان وبالتايل، االسرتقاق. قوَّض الذي نفسه هو املبارزة عىل
للطبقات ينتمون من شعور أو صينيٍّا الشعور هذا صاحب لكون األخريتني، الحالتني يف
اختالف من الرغم عىل جذورها، ترتسخ أن عىل الحركات تلك مساعدة يف دور العمالية،

منها. كل عمل آليات
أن تريد أنك لنفرتض لكن النظرية. التاريخية املالحظات بعض إال هذه وما
ممارسة تعد التي الرشف، جرائم قضية يف منها االستفادة يمكن دروًسا تستخلص
األقدام، ربط وعادة املبارزة، مثل ذلك يف مثلها لألخالق، املنافية الرشف ممارسات من
الناس إقناع هي األقدام ربط قصة من تعلَّمناها التي التغيري سبل إحدى إن واالسرتقاق.
هي وهذه نطاًقا. أوسع للرشف عالم أمام لهم عاٍر مصدر هذه الرشف ممارسة بأن
يف االسرتاتيجية هذه تنجح لم باكستان. يف ملسناها التي الجمعي الخزي اسرتاتيجية
كذلك، االسرتقاق ملناهضة الربيطانية الحملة من األوىل املرحلة يف بل فحسب، الصني

الربيطاني. الرشف عن دفاًعا املتوسطة الطبقة قادتها وطنية حركة كانت عندما
الداخل يف الناس ه يوجِّ االسرتاتيجية. هذه تنتهجها التي الطريقة مًعا فلنتذكر
ما ممارسة من الخارج يف القومية سمعتهم عىل يعود الذي األذى إىل وطنهم بني أنظار
عنها ينتج أن شأنها من ألن التطبيق؛ يف حرٍص إىل االسرتاتيجية هذه تحتاج للرشف.
بحماسة عنها والذود النقد محل املمارسة هذه أخذ هدفها عنيفة، دفاعية قومية فعل ردة
لها. معاداتهم عن أعلنوا قد شيئًا يفقهون ال أجانب ثمة أنه هو محدد لسبب متجددة
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أهمية تأتي ثم، ومن فهم. عدم من نابعة الغرباء مساهمات تكون أال ينبغي السبب لهذا
وإنما باإلسالم، يلحق ال الخزي إن أي اإلسالم؛ مع تتناىف الرشف جرائم أن عىل اإلرصار
فيه يزعم الذي الوقت يف باملسلمني الصلة وثيقة ُمثٍُل تطبيق يف وبإخفاقها بباكستان
ضد الكفاح معركة يف حليٌف فاإلسالم القومي؛ املرشوع ذلك محور امُلثُل تلك دستورها

الرشف. جرائم
املشكلة تجد أن فبإمكانك باكستان، عىل الرشف جرائم مشكلة تقترص ال وبالطبع،
هذه تحرم قوانني بالفعل تملك التي تركيا، يف أما والهند. أفغانستان جارتيها عند ذاتها
أنقرة مثل مدٍن يف معاقلهم يف األكراد بني فيما خاصة قائمة املشكلة تزال فال الجرائم،
تُشوه أو النساء تُقتل تزال وال كذلك. الريف ويف األغلبية، األكراد يمثل حيث وإسطنبول
ومن السعودية، العربية اململكة إىل ووصوًال مرص من بداية العربي، العالم يف باألحماض
من إيران تخلو وال الرشف. باسم ذلك وكل العراق، وحتى الفلسطينية واألرايض األردن
متساهًال فيها القانون كان وإن القتل، تُجرِّم مسلمة مجتمعات فكلها نفسها، التهديدات

الرشف. يربرها التي الجرائم مع التعامل يف للغاية
معهم ويجلبون الشمالية، وأمريكا أوروبا يف األماكن هذه من النازحون يستقر
املجتمعات مع التكيُّف يف املتمثل التحدي املهاجرة األرس تواجه الرشف. جرائم معايري
أن ينبغي كيف حول أفكارهم عن تماًما تختلف التي وأفكارها حولهم من الجديدة
بجرائم التهديد يصبح التحدي، هذا وأمام تُعاَمل، أن ينبغي وكيف الشابة املرأة تترصف
التي األخت أو االبنة عىل سطوتهما واألخ األب بها يفرض التي الوسائل إحدى الرشف

أسالفها. سنن أنها الرجال هؤالء يزعم ما تقاوم
يف املخاطر تلك من املرأة حماية يف كافة األماكن هذه يف الحقيقي التحدي يكمن
هذه مرتكبي كل وليس التهديد. هذا مصدر الرشف؛ مواثيق فيه تُراَجع الذي الوقت نفس
جنوب (يف السيخ طائفة أبناء بني الحاالت بعض لت ُسجِّ فقد املسلمني؛ بني من الجرائم
مرتكبي غالبية أن إال فلسطني، مسيحيي بني وكذلك املهاجرة)، املجتمعات ويف آسيا
بإمكاننا بالفعل، الحال هو هذا يكون وعندما املسلمني. من األمر واقع يف الرشف جرائم

الخزي. له ويجلبون دينهم يخالفون بذلك أنهم إىل باإلشارة النقاش نبدأ أن
لطريقة أخرى جوانب تقيضبوجود حقيقة عن نغضالطرف أن الحماقة من أنه إال
حقوق تنتهك باكستان مثل دولة يف واملجتمع القانون يف الجنسية الحياة مع التعامل
لجرائم تناولنا ففي اإلسالمية. التعاليم من متني بأساس ذاته الوقت يف وتتمتع اإلنسان
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يصعب أخرى قضايا ثمة ولكن التقليدي، اإلسالم ضد نجادل أن إىل لنا حاجة ال الرشف،
يكون أن الرسول اشرتاط تأويالت فأحد املنحى. هذا مثل إىل التطرق دون معها التعامل
هو الواقعة) مرتكبي أحد اعرتاف (أو رجال أربعة شهادة «الزنى» واقعة إثبات دليل
التي الفرضية أن اعتقادي ويف توافره. النادر من تجعل لدرجة اإلثبات دليل معيار رفع
قسوة من للتخفيف منه محاولة يف الصعبة املعايري هذه مثل وضع قد الرسول إن تقول
فرضية لهي بالجنس يتعلق فيما للعرب األوىل الرشف مواثيق يف املوجودة العقوبات
بصفته هللا بوصف واحدة عدا ما القرآن سور جميع تبدأ يشء، كل فقبل ا. جدٍّ معقولة

الرحيم. الرحمن
املوت، حتى والزانية الزاني ترجم املسلمة املجتمعات زالت ما ذلك، من الرغم وعىل
جمهورية أرادت وإذا الرشيف. والحديث الكريم القرآن لسور املبارش التفسري إىل استناًدا
هذا من تتنصل أن عليها فسيكون ملواطنيها، املكفولة اإلنسان بحقوق تعرتف أن إسالمية
للتعامل طرًقا تلتمس أن تستطيع األديان أن نعلم أننا إال املسلمني، تقاليد من الجانب

:(٢٠ : ١٠) «الالويني» سفر يف القديم، العهد يف فتجد األشياء. هذه مثل مع

َوالزَّاِنيَُة. الزَّاِني يُْقتَُل َفِإنَُّه َقِريِبِه، اْمَرأَِة َمَع َزنَى َفِإذَا اْمَرأٍَة، َمَع َرُجٌل َزنَى َوإِذَا

األسلوب هو الرجم أن ترى اإلسالمية، الرشيعة مثل مثلها موىس، رشيعة كانت فقد
رئيسية يهودية أو مسيحية طائفة أي اليوم يوجد ال أنه إال الحكم؛ هذا لتنفيذ األمثل

السياسة.34 هذه دولة أي تطبق أن يف ترغب معارصة

الرشف أسس تغيري

والقوى الداخلية القوى بني يجمع ائتالف إىل تحتاج الجمعي الخزي اسرتاتيجية إن
سعينا ويف الخصوص. وجه عىل الصني يف رأينا كما النجاح، لها يُكتب حتى الخارجية
االسرتقاق مناهضة حركة عىل القياس من نستفيد أن يمكننا االئتالف، هذا مثل إلقامة
جعلهم طريق عن الناس من مجموعة حشد يف نجحت التي العاملة، الطبقة قادتها التي
لهم يد ال ممارسة وهي األرض، بقاع من بقعة يف الرشف ممارسة أن كيف يدركون
«االرتباط االسرتاتيجية هذه عىل سأطلق الخزي. عليهم جلبت قد مبارش، نحو عىل فيها
حملهم طريق عن ما ممارسة ضد الكفاح يف املشاركة الناسعىل تحمل أن وهي الرمزي»،
وتعد بالرشف. أنفسهم هم إخاللهم مسبًقا تفرتض املمارسة هذه أن كيف رؤية عىل
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الخارجية. القوى استنفار يف نجحت التي الرئيسية الطرق من واحدة االسرتاتيجية هذه
الرشف جرائم ضد يكافحون من حلفاء أهم من الدولية النسوية املنظمات صارت فقد
أدركت ألنها القضية؛ يف طرًفا أصبحت أن بعد البلدان)، من (وغريها باكستان داخل
لالحرتام، استحقاًقا أقل أنها عىل املرأة تعامل األساس يف «الكارو-كاري» ممارسة أن
مسألة باعتبارها القضية مع تتعامل أنها يف شك وال الرجل. من للرشف، استحقاًقا وأقل
الرشف لجرائم الرمزي املعنى يف كبرية بدرجة يكمن ذلك وراء الحافز أن إال عدالة،
يف املرأة لرشف إدانة الرشف جرائم يف أن الواضح فمن املرأة؛ تبعية عن تعبريًا باعتبارها

االحرتام. صور ألبسط أهًال ليست املرأة بأن قناعة تعكس فهي مكان، كل
أنها من الرغم عىل طائلتها، تحت املرأة تقع ما عادة التي الرشف، جرائم ممارسة إن
النساء من العديد ترويع غرض تخدم النظرية، الناحية من الرجل عىل للتطبيق صالحة
للتخلص طريقة الرجل تمنح أنها كما الزوجية، املعاملة لسوء اإلذعان عىل وإرغامهن
مليئة الباكستانية والسجالت العقوبة. من إفالته ضمان مع تالئمه تعد لم امرأة من
فإن ثم، ومن الرشف.35 جرائم غطاء تحت عادية قتل جرائم فيها ت تخفَّ التي بالقضايا
يقول: حالهم لسان وكأن ابنها، وحتى وأبيها وأخيها زوجها من للتهديد ُعرضة املرأة
العقاب. من سنفلت األرجح وعىل ونقتلك، بالزنى سنتهمك وإال به، تؤمرين ما افعيل
لسنني عنه افرتقت الذي الرجل وهو زوجها، من تُطلَّق أن ساروار سامية أرادت لقد
والرشيعة العادية، األخالقيات كانت وقد أحبته. رجل من تتزوج أن أجل من وسنني؛
من الطالق ألن نظًرا ولكن الحق، هذا لها تكفل كلها الباكستانية والقوانني اإلسالمية،
أحرضته قد كانت قاتٌل نهاًرا جهاًرا الرصاص عليها أطلق عائلتها، رشف يهدد أن شأنه
تلك رشف إنقاذ يف بالفعل األثر أبلغ له كان لقتلها العائلة تدبري أن واألسوأ أمها.
يدعو ما ثمة أنه إال وفاتها، تلت التي املعركة يف حتفه لقي قد قاتلها يكون ربما العائلة.
يف الساسة أثنى لقد نجا.36 قد كان لو قتل جريمة الرتكابه سيُعدم كان أنه يف للشك
(املرأة ساروار سامية ووصفوا برشفها، العائلة اهتمام عىل الباكستاني الشيوخ مجلس
ووصفوا الصغرية»، «الفتاة أي «باتيش» بكلمة ربيًعا) والعرشين التسع ذات املتزوجة
لقد للدعارة».37 «وكًرا سامية، تقيم كانت حيث للرضب، تعرضن الالتي النساء ملجأ

عائلتها. عىل الرشف ويغدقوا امليتة، باملرأة الخزي يلصقوا أن أرادوا
انضمت وقد املنازل، يف والخدمة الزراعة يف باكستان يف العادية املرأة عملت لطاملا
تحصل فصارت متزايد، نحو عىل وظائف تشغل وصارت أيًضا، مكانة األعىل املرأة إليها
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االقتصاد يف تساهم وصارت ووالدتها، ساروار سامية حال كان كما علمية مؤهالت عىل
ثمة لها. ينصتون الناس وصار الناس، من مشهد عىل تتحدث صارت كما القومي،
ساروار سامية محامية جيالني وهينا الراحلة، الوزراء رئيسة بوتو بناظري أمثال نساء،
تحررن أنهن غري لسبب ال باكستان يف العامة الحياة يف مساهمات لهن صارت املرموقة،
الالتي النساء هؤالء أمثال يجلس ولن العامة. عن املرأة احتجاب د يمجِّ رشف ميثاق من
وكان للقتل، أخواتهن فيه تتعرض الذي الوقت يف األيدي مكتوفات الخربات بتلك يتمتعن
فربما ساروار. سامية مقتل مبارشة تلت التي النطاق واسعة االحتجاجات يف واضًحا هذا
يد لها تمد التي املحلية املنظمات تعوزها الباكستاني الريف يف املرأة أن الشائع كان
ملجأ إىل تهرب أن تستطيع الحرضية املرأة أن إال إليه، تأوي آمنًا مالذًا لها وتوفر العون
ومنظمات النسوية املنظمات دعم عىل تحصل أن باستطاعتها حيث «داستاك»، مثل
اإلبقاء يف تُستغل التي الرشف، مواثيق تصبح الظروف، هذه مثل ويف اإلنسان.38 حقوق

املتزايدة. الضغوط وطأة تحت حراك، دون مكانها يف املرأة عىل
للرشف عالم أُجرب عندما املبارزة، نهاية من املستفاد للدرس نعود أن نستطيع وهنا
للمراجعة، الرشف ممارسات خضعت تجدي. تعد لم رشفه مواثيق أن يدرك أن عىل
تتبع تمدنًا أكثر حديثة مواثيق إىل العسكريني النبالء عىل حكر ممارسات من فتحوَّلت
عليه ما مع أفضل نحو عىل تتالءم مواثيق وهي النبيل، للسيد الحديث نيومان منظور
«الرشف» لفكرة املعارصين الباكستانيني من العديد تقبل أن يف شك ال اليوم. العالم
الذكوري، الرشف يف مهمة مكانة للمرأة الحقيقي االحرتام يشغل حيث الحديث، بمفهومه
عندما عرش التاسع القرن مطلع يف إنجلرتا واجهتها التي الصعوبة درجة نفس عىل يأتي
أو اآلخرين، إيذاء تجنب فكرة فلك يف يدور النفوس بكرام يليق ميثاق تقبُّل عليها كان
ينتقص للزواج ميثاق مواجهة يف ١٨٨٠ عام يف الصني واجهتها التي الصعوبة درجة
مقتل فبعد بالفعل؛ للقبول سبيلها يف مفاهيم أنها إال القدمني، مربوطة املرأة قدر من
امرأة عىل النار فتح يف يكمن رشف «أي جاهنجري: أسماء تساءلت ساروار، سامية
لنفسه ج روَّ الذي www.nohonor.org اإللكرتوني املوقع صفحات وعىل عزالء؟»39
يف رشف ال الشعار، كان «الرشف».» جرائم ضد واملسلمون «العرب التالية: بالكلمات

بحق. املوقف عن تعبري خري الرشف، جرائم
بتغيري بل باالعرتاضات، الرشف عىل املحفزة القوة تُقابَل لم السابقة، الثورات يف
من العمل بل الرشف، ضد حجج عن البحث عدم هو سبيل أفضل أن يبدو وعليه املسار؛
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أسماء أصابت لقد الرشف. مفهوم تحدد التي املواثيق وتغيري الرشف، أسس تغيري أجل
واحدة أنها عىل تصمم أن يف الحق معها وسيكون طرحته، الذي السؤال يف جاهنجري
كنت األول، الفصل يف السؤال. هذا طرحوا الذين الكثريين الباكستانيني أوائل بني من
عما تساءل أنه تذكر املبارزة. حول جودوين ويليام طرحه مشابه بسؤال استشهدت قد
شجاعة عىل تنطوي املبارزة عىل املرء تجرب التي االجتماعية الضغوط مقاومة كانت إذا
مواجهة يف الرشف صفوف ينظم أن يحاول جودوين كان لها. الخضوع مجرد من أكرب
صفوف تنظم أن النشطاء من زمالئها مع جاهنجري أسماء تحاول كانت كما املبارزة،

«الكارو-كاري». مواجهة يف الرشف
جرائم وما األرضية، الكرة أنحاء يف متفشية مشكلة املرأة ضد امُلَمارس العنف إن
أشكال بكافة مرتبط الرشف إصالح أن أعتقد أنني إال العديدة، أشكاله أحد إال الرشف
يف مجتمع كل أن خاص، بوجه أيًضا، وأعتقد الجنيس، الطابع عليه يضفى الذي العنف
شخص أي عىل االعتداء أو املرأة، عىل االعتداء فيها يكون مواثيق عىل الحفاظ إىل حاجة

للعار. ومصدًرا للرشف منافيًا الواحدة، األرسة نطاق يف كان،

وحالٍّ مشكلة بصفته الرشف

تطرأ التي التغريات أن كيف تدارسناها التي التباين شديدة الثالث الحاالت من لنا يتضح
ففي الخري؛ خدمة عىل إياه محفزة الرشف، تشكيل تعيد أن شأنها من الرشف مواثيق عىل
بالسادة يليق الذي الرشف مفاهيم لها خضعت التي املراجعات أسفرت املبارزة، حالة
مصدر فيها ل تحوَّ جديدة ثقافة عن عرش التاسع القرن منتصف يف بريطانيا يف النبالء
من الخزي، وإلحاق الرشف فقدان احتمال وهو النبالء، السادة لرشف األسايس التهديد
املايض، القرن مطلع يف الصني ويف املمارسة. تلك عىل مأخذًا كونه إىل للمبارزة سببًا كونه
إال قدماها، تُربَط أن عليها يحتِّم الرفيعة الثقافية املكانة ذات الصينية املرأة رشف كان
طبقة أبناء بني فيما األمة رشف إىل بها يُنظر التي الطريقة عىل طرأت التي التغريات أن
منظومة ملواجهة القومي، الرشف وهو الرشف، أنواع من نوع تحفيز إىل أدى املثقفني
املفكرون شكَّل لقد األقدام. ربط تحتم مواثيقه كانت التي القديم األرستقراطي الرشف
من الرشف ثقافة — الحديث العالم دول بني مكانتها دولتهم تحتل أن أرادوا الذين —
وذلك الرشف، ال والخزي، بل لإلحراج، مصدًرا املربوطة األقدام صارت بحيث جديد
الطبقة من عائلة عىل الصعب من كان عرش، التاسع القرن نهاية ففي واحد. جيل خالل
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الثالثينيات ويف طبيعية، أقدام ذات لفتاة مناسبًا زوًجا تجد أن الصينية الهان من الراقية
العمالية الطبقات أما الصني. بقاع أغلب يف صحيًحا العكس أصبح العرشين، القرن من
عن للبحث رحلتها أثناء يف نفسها، وجدت فقد عرش، التاسع القرن منتصف يف اإلنجليزية
الحرية بني تربط كانت التي االسرتقاق، ثقافة ضد متحالفة العمال، من أبنائها رشف
الخزي وبني البرشة) (وسواد االسرتقاق وبني ناحية، من الرشف وبني البرشة) (وبياض

أخرى. ناحية من
كلها جاءت ثورات، فكلها الثالثة؛ األمثلة هذه بشأن للنظر الفتة أخرى نقطة ثمة
عىل القضاء حركة بدأت فقد األقدام؛ ربط عادة نهاية جاءت مثلما مدهشة برسعة
التسعينيات يف جذورها وترسخت عرش، الثامن القرن من الثمانينيات يف الرقيق تجارة
أوجها.40 يف اإلنجليزية الرقيق تجارة شهدا اللذان العقدان هما وهذان ذاته، القرن من
يف املعملية بالتجارب اللحظات تلك من واحدة كل تشبيه يمكن التاريخية، الناحية ومن
الذروة نقطة إن سائل. يف برسعة جدٍّا ضئيلة متبلرة مادة فيها تنترش الثانوية، املدارس
الرشف، جرائم نتأمل عندما ولذلك نهايتها. لحظة عن بعيدة تكن لم للمبارزة بالنسبة
ينبغي وآسيا، أفريقيا يف عديدة أماكن يف منترشة تزال وال اإلسالم من أقدم ممارسة وهي
قد وراسخة، ومستمرة هائلة تبدو كانت التي األخرى، العتيقة العادات تلك أن نتذكر أن

عني. غمضة يف النهاية يف احرتقت
كاليفانو فينشينزو الدون ينهار أباندوناتا»، إي «سيدوتا من الختامي املشهد يف
االرتباط عن امُلحِجمة الصغرى ابنته زواج ترتيبات من يالقيه الذي اإلجهاد فرط من
بأمر أحًدا يخربا أال يعدانه أن عىل وطبيبه محاميه يجرب املوت، فراش عىل وهو بببينو،
وقفت وقد أجنيس نرى الفيلم، من األخرية اللحظات ويف الزواج، إتمام بعد إال وفاته
شعرها قصت وقد أختها ونرى لقدرها، مستسلمة الالمباالة، من حالة يف املذبح أمام
لتمثال بصورة األخري املشهد ويأتي لحظات، وتمر للمسيح. نفسها واهبًة راهبة وصارت
لقد والعائلة». «الرشف كلمتان: عليه منقوش فينشينزو، الدون قرب فوق يرتكز نصفي
كآبته، عىل الفيلم، ولكن الرشف. سبيل يف تضحيات أسكالوني عائلة من أفراد ثالثة قدَّم
من جعلت اإليطالية الثقافة شهدتها لظواهر تصويًرا الفيلم كان ساخر. كوميدي فيلم
أن إثبات الفيلم فكرة تكن ولم مجتمعها. يف الرشف ثقافة تقاوم أن فيوال لفرانكا املمكن
وأحالم الحب، من خالية زيجات عنها ينتج حيث فحسب، خاطئة املمارسات تلك مثل
كذلك؛ وسخيفة بل عبثية ممارسات أنها إثبات فكرته كانت بل وموت، ومعاناة محبَطة،

عبثي. نحو عىل الفكرة خطأ يُثبَت وهكذا أضحوكة. صقلية من تجعل فهي
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الرشف جرائم من املرأة تحرير يف النجاح يحالفنا قد أننا هو املستفاد الدرس إن
ناقوس دق مجرد حاولنا لو مما أكثر الرشف تشكيل إعادة عىل عملنا ما إذا باكستان يف
يف نحن أدوات إىل تتحول قد املحسوبة، السخرية وأحيانًا بل الخزي، إن األخالقيات.
حقوق وباسم العدالة باسم — األخالق باسم املناشدات أن هذا يعني وال إليها. حاجة
ُمنَاهضة سبيل يف النضال وراء من الهدف يكون أن ينبغي صلة. ذات ليست — اإلنسان
موصومة بلدهم أن حقيقة إدراك عىل الباكستانيني من املزيد تشجيع هو الرشف جرائم
جرائم يف الكامن الخطأ عن الحديث إن الظلم. هذا بوقوع سماحهم بسبب بالخزي
مع الحال كان كما للعار، مصدًرا اعتبارها وراء السبب لتفسري رضوري أمر تلك القتل
أنهما إثبات ومحاولة واالسرتقاق األقدام ربط عادة من كل يف الكامن الخطأ عن الحديث
تحني عندما أنه يف األمل ويحدوني التوايل. عىل واإلنجليز الصينيني من لكل خزي مصدر
وجيزة فرتة يف كبريًا تغيريًا سيكون أي ثورة؛ جناح عىل التغيري سيأتي الحاسمة، اللحظة

الزمن. من
كيف التايل: السؤال يطرحون بالفعل باكستان يف أيًضا، ورجال نساء، بدأ لقد
بدأ أيًضا وبالفعل باالحرتام؟ جديًرا يكون أن بيته آل من امرأة يقتل لرجل يتسنى
عادة بشأن يووي كانج طرحه قد كان الذي نفسه السؤال يطرحون الحداثيون املفكرون
يحرتمنا أن للعالم يمكن كيف وهو، أال القتل؛ جرائم بشأن املرة هذه ولكن األقدام ربط
عاملهم ألن ال ألسنتهم عىل السؤال هذا ويجري الشنيع؟ الفعل هذا مثل نرتكب ونحن
اآلخر، هو عاملهم يكون أن يريدون ألنهم بل فحسب، اإلنسانية سائر ليشمل اتسع قد
كما الرشف جرائم عىل الرشف ينقلب أن من بد ال نظرهم. وجهة من باالحرتام جديًرا
يف األمر كلَّفنا مهما فلنستمر االسرتقاق. وعىل األقدام ربط عادة وعىل املبارزة عىل انقلب
دينية. وغري منطقية وغري قانونية وغري أخالقية غري الرشف جرائم بأن اآلخرين تذكري
بني يوائم أن نفسه تلقاء من يستطيع لن الحقائق هذه إدراك مجرد أن أعتقد ولكنني
منافية هي كم ندرك عندما إال عودة بال تذهب لن الرشف فجرائم وأفعالهم. الناس أفكار

للرشف.
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شكًال إال — الحقيقة يف — ليس للرشف األصيل النموذج آباؤنا اعتربه ما إن
األصناف. من صنًفا كونه يتعدى ال ما عىل ا عامٍّ لقبًا أطلقوا لقد أشكاله. من
األزمنة يف موجوًدا كان كما الديمقراطية القرون يف موجود الرشف فإن ولذلك،
به طل الذي املختلف وجهه إظهار الصعب من يكون لن ولكن األرستقراطية.

الديمقراطية. زمن يف علينا

توكفيل، دي أليكيس
أمريكا»1 يف «الديمقراطية

األساسيات الرشف:

أخالقية ثورات ثالث يف الرشف دور عن بحثًا شتى وأجواءٍ عديدة أزمنة عرب ارتحلنا لقد
وبن بكني، يف يووي وكانج لندن، يف ووينتشيليس ويلينجتون فُزرنا املايض؛ يف اندلعت
يف املطاف بنا وانتهى ترنت، أون ستوك يف ويدجوود وجوسياه فيالدلفيا، يف فرانكلني
املرحلة إىل اآلن وصلنا العاجل. القريب يف ثورة تشهد أن نأمل التي الحديثة، باكستان
يف الرشف عن تعلمناه ما نصوغ أن فيها نستطيع — البداية يف وعدتكم كما — التي

أساسية. نظرية صورة
أردت إذا وعليه، االحرتام؛ تستحق أن يعني بالرشف تتمتع أن إذن: الصورة إليكم
يعتقدون أفراده كان إذا ما إىل أوًال انظر بالرشف، ا مهتمٍّ ما مجتمع كان إذا ما معرفة
الحق هذا كان إذا ما إىل ذلك بعد انظر ثم باحرتام، يُعاَمل أن يف الحق له منهم أيٍّا أن
فأي ميثاق. أساس عىل أي املشرتكة؛ املعايري من مجموعة أساس عىل يُمنح االحرتام يف
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يف الحق عىل محددة هويات ذوي أناس حصول كيفية عىل يطلعنا للرشف» «ميثاق
عىل وفقدانه الحق هذا عىل حصولهم يؤثر وكيف يفقدوه، أن يمكن وكيف االحرتام،

أساسها. عىل معاملتهم ينبغي التي الطريقة
أن منها شكل كل ويتطلب االحرتام، من عديدة أشكاًال للناس تُظِهر أن تستطيع
ويعد الحقائق، بعض أو ما حقيقًة الناس هؤالء مع تعامالته يف جيًدا إدراًكا املرء يدرك
بمعايري الوفاء يف لنجاحه ما لشخص اإليجابي» «التقدير إيالء االحرتام أنواع أهم أحد
نقدِّر فنحن «التقدير». مصطلح االحرتام من النوع هذا عىل نطلق أن يمكننا محددة.
وانتهاءً باملظالت القفز رياضة من بداية الحياة، رضوب كافة يف صنًعا يحسنون من كل
استناًدا ما عمل يف النجاح من ينبع ال األحيان بعض يف التقدير أن إال الشعر، بنظم
للرشف؛ بالنسبة أهمية يشكل الذي االحرتام من الثاني النوع هو وهذا ما، معيار إىل
يؤدي الذي الرشطة لضابط اإلقراري باالحرتام مدينون فنحن اإلقراري». «االحرتام إنه
ميثاق لديه مجتمع عىل عثرت فإذا الصلة). ذات املهنية املواثيق يحرتم دام (ما واجبه

رشف. ة فثمَّ السابقتني، صورتيه من أي يف االحرتام يف الحق يمنح
يف يتشاركون ممن وينتشيليس، وإيرل ويلينجتون دوق أمثال األشخاص عىل يُطلق
بصفة يتمتع فكالهما الرشف»، يف «نظراء مصطلح واحدة، هوية ويف واحد رشف عالم
اإلقرار عىل وإنما التقدير، عىل االحرتام هذا يقوم ال بحيث له، اآلخر احرتام بحق عامة
مهم. نحو عىل املساواة قدم عىل الرشف يف النظراء ويقف املشرتكة. ملكانتهما املتبادل
عن به تحظى الذي التنافيس»، «الرشف عن النظراء بني الرشف من النوع هذا ويختلف
ما. بمعيار الوفاء يف سواك من عىل التفوق طريق عن أي ما؛ مجال يف التفوق طريق
محاربًا كان ألنه استحقاق عن عليه حصل رشف وهو «أخيل»، به حظي الذي فالرشف
ألنه نظًرا بالهرمية؛ جوهره يف التنافيس الرشف ويتسم التنافيس، النوع من هو مغواًرا،

ما. ملعيار وفًقا الناس يصنِّف
محددة؛ هويات يف يتشاركون ممن محدًدا سلوًكا للرشف ميثاق أي ويتطلب
املواثيق تطالب املثال، سبيل فعىل املتطلبات؛ اختالف يعني ما عادة الهوية فاختالف
من الهوية يف التشارك عن النظر برصف ولكن املرأة. عن تختلف بمتطلبات الرجل
مشرتك. رشف لعالم ينتمون بينهم، فيما للرشف مشرتًكا ميثاًقا يحرتمون من فإن عدمه،
نفسه األمر وتوقعهم هويتهم بمقتىض امليثاق بمتطلبات إقرارهم هو بينهم يجمع فما
التي املواثيق وكذلك النوع، هذا من ًال مفصَّ ميثاًقا وايل البشتون ويتضمن اآلخرين. من

اإلنجليز. النبالء والسادة الصينية املثقفة الطبقة تحكم كانت
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أدنى دون والتقدير اإلقراري االحرتام من كالٍّ الرشف مواثيق توزع أن املمكن فمن
السادة به حظي الذي اإلقراري االحرتام يكن لم املثال، سبيل فعىل لألخالقيات، مراعاة
به يحظى الذي التقدير أن صحيٌح األخالقية. الناحية من ا مستَحقٍّ اإلنجليز من النبالء
بمعايري وفاءهم يعكس ال أنه إال التميز، بمعايري وفاءهم يعكس الناجحون املمثلون
معينة هويات أصحاب بدورها تطالب أن الرشف مواثيق شأن فمن «األخالقي»؛ التميز
مثال أبرز الرشف وجرائم األمر؛ واقع يف يشء يف األخالق من ليست أشياء يفعلوا بأن

ذلك. عىل
األخالقيات تتطلبه بما تقوم عندما تكتسبه الذي االحرتام يف الحق يبقى ذلك، ومع
تقوم عندما تكتسبه الذي التقدير يف الحق وهو آخر، نوع وثمة الرشف؛ أنواع أحد
القديسون به يتمتع الذي الرشف نوع هو وهذا األخالقيات، تتطلبه مما أكثر هو بما
كل بأن باإلقرار تطالبنا ذاتها حد يف األخالقيات فإن وأخريًا، ترييزا. األم أمثال األخالقيون
يمتعه مع هذا «الكرامة». اسم عليه نطلق االحرتام من نوع يف أسايس بحق يتمتع إنسان
وميثاقها األخرى، هي الرشف أشكال من شكل فالكرامة األخرى، األمور يف باملساواة

األخالقيات. من جزءٌ َقطًعا
الذي النجاح طريق عن سواءٌ — رشفك عىل بها لت تحصَّ التي الطريقة كانت وأيٍّا
تفقد أن املمكن فمن — شخصك يف بارزة ِبِسمة اإلقرار طريق عن أو التقدير، إىل قاد
ستبدي فإنك للرشف، بميثاٍق التزمت فإذا بميثاقه. االلتزام عن عجزت ما إذا الرشف هذا
أنت التزمت إذا وبالتايل به؛ يلتزم ال ملن االمتعاض ستظهر كما به، يلتزم ملن االحرتام
بهذه الوفاء عن عجزت إذا أما الذات؛ باحرتام فستحظى امليثاق، هذا بمعايري نفسك
شخص يشعر لم وإذا الخزي. مرادف هو الذي االحتقار، كل لنفسك فستُِكنُّ املعايري،
لم أنه عىل دليل فهذا ذريع)، بفشل يُمنى عندما األقل، عىل (أو يفشل عندما بالخزي ما

الحياء. عديم إنه نقول وهنا بامليثاق، نفسه يُلزم يكن
فالفخر وضوًحا؛ أقل أمر فهذا ما، بميثاق تلتزم عندما به تشعر أن ينبغي ما أما
املرء لحصول السليم الفعل رد هو الفخر أن افرتضت قد تكون وربما الخزي، نقيض هو
وعىل الرشف، أصحاب بني فيما التواضع تشرتط الرشف بعضمواثيق أن إال الرشف، عىل
يحملون الذين األفراد املجتمعات، من العديد يف الرشف، مواثيق تدعو ذلك، من الرغم
إرصاًرا يرصوا وأن يستحقونه، عندما التقدير يف بحقهم يطالبوا أن إىل محددة هويات

إياه. يُمنحون ال عندما عليه شديًدا
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سابًقا رأينا وكما — فأوًال فحسب. بالفرد تتعلق مسألة الرشف يعد ال تعلَّمنا، وكما
كل يطالب امليثاق أن يعني الذي األمر هويتك؛ عىل الرشف ميثاق متطلبات تعتمد —
رشيًكا تصبح أن فيمكنك ثانيًا، وأما نفسها. باملتطلبات بالوفاء الهوية يشاركونك من
الذات باحرتام بالشعور يتعلق فيما هويتك، نفس يحملون من يناله الذي الرشف يف
يتعلق فيما وكذلك صنًعا)، يسيئون عندما (وبالخزي صنًعا، يحسنون عندما الفخر أو
نفسك أنت تُْقِدم لم لو حتى األمر نفس وينطبق ازدراء. أو باحرتام لك اآلخرين بمعاملة

اإلطالق. عىل يشء أي فعل عىل

للوراء نظرة

حد إىل الزمن عليها عفا قد الرشف لحياة التصور هذا عنارص من العديد أن يبدو قد
هذه مثل وراء من الغاية ندرك أن الحارض زمننا يف املفرتض فمن كذلك؟ أليس بعيد،
أو األذى، بتجنب تتعلق األمر واقع يف األخالقيات أن ندرك وأن املصطنعة، العليا امُلثُل
ال األحوال، من حال أي يف وطبقتك، جنسك وأن بالحقوق؛ أو بالتوافق، أو باإلنصاف،
فلسفية جزيرة إىل يُنفى أن للرشف بد فال األخالقيات. به تطالبك ما تحديد يف لهما دور
الذي وسيفه تذوي، نياشينه يرقب هنالك يُرتك وأن هيلينا، سانت جزيرة تشبه بعيدة

الصدأ. يأكله براًقا يوًما كان
الرشف أن أثبت أن األخري الفصل هذا يف أود نظري. وجهة هذه ليست بالطبع
معايري إىل الخاصة األخالقية املشاعر تحويل لعملية مميز نحو وعىل تماًما مناسب
ما أو اجتماعي، لنوع أو اجتماعية لطبقة تحيزاته من يتطهر عندما سيما وال عامة،
السبيل يف عام هو وما شخيص هو ما بني يربط أن عىل الرشف قدرة وتتجىل شابههما.
التحول يف باكستان، يف اآلن يسلكه الذي والسبيل الصني، ويف بريطانيا يف سلكه الذي
وااللتماسات لالجتماعات والتخطيط جمعيات إقامة إىل الفردية األخالقية القناعات من
هذا من السياسية للحركات النهائي للنجاح رضورية أمور كلها وهي العامة؛ والحمالت
أحد وهذا ذلك. يف محقون وهم االجتماع، وعلماء املؤرخون عليه سيحض ما وهذا النوع.
صنع يف يساعدنا أن يستطيع فالرشف الرشف؛ نحتاج أجلها من نزال ال التي األسباب

أفضل. عالم
اآلخرين مع نتعامل أن يف مساعدتنا عىل الرشف منظومات دور يقترص ال أنه بيد
فيه ما لتحقيق سعينا يف تدعمنا أن شأنها من املنظومات فهذه فحسب؛ وتقدير باحرتام
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ا حقٍّ جديرة حياة برشف املرء يحياها التي الحياة تصبح املواثيق، صحت فإذا صالحنا.
يستحقونه، الذي االحرتام والجماعات األشخاص هذا الرشف عالم فسيمنح باالحرتام.
الذات احرتام من سيعزز كما بالعيش، جديرة حياة مكافآت إحدى االحرتام وسيكون
طيبة حياة يحيون ملن فيه االحرتام يُمنح فعالم الطيبة. الحياة هذه يحيون من كل داخل
االحرتام فثقافة الحياة؛ هذه مثل يحيوا أن يستطيعون من عدد فيه سيزيد عالٌم هو
يف — فالرشف الحداثة. قبل ما ملنظومة متحللة بقايا الرشف ليس ثم، ومن ستدعمهم.
بني الدائر الحوار من وقوده يستمد محرٌك دوًما: الرشف عليه كان ما هو — أعيننا
بكل نتحمل أن إىل يقودنا أن الحوار هذا شأن ومن لنا، اآلخرين ونظرة لذاتنا تصورنا
بأن ستهتم بالنزاهة تتمتع مثًال، فامرأة، فيه. نتشارك الذي العالم يف مسئولياتنا جدية
بفعل االهتمام أن إال باالحرتام، لها ندين فقد ذلك، يف نجحت وإذا العليا. بمثلها تفي
يربط ما هو االحرتام بنيل فاالهتمام باالحرتام. بجدارتك االهتمام عن يختلف الصواب
إىل بالنزاهة يرقى فالرشف اجتماعي. عالم أي يف ءها نتبوَّ التي باملكانة العيش طيب

العام. الصعيد

األخالقي التحدي

فعىل الرشف؟ حول الضجة هذه كل فلماذا األخالقي، التقدم هو يهمنا ما كان إذا ولكن
يسري قد الذي اليرس بنفس الخاطئ االتجاه يف يسري قد األمر أن نعلم نحن حال، كل
لويلينجتون وينتشيليس اتهام كان الرشف، عن النظر فبرصف الصحيح. االتجاه يف به
عىل ينبغي كان أنه تعتقد وقد لسمعته، إساءة فيه كان كما خاطئًا، أمًرا بالخديعة
ما ليصلح ولكن أهني، قد رشفه ألن ال االعتذار، وينتشيليس من يطلب أن ويلينجتون
كان إذا الرشف؛ أمام األخالقية املسائل تضعه الذي التحدي يكمن وهنا الكذبة. أفسدته
األخالقية للحياة العليا املثل من يعترب الذي األمر الصواب؛ ألنه الصواب يفعل أن املرء عىل
هؤالء إليها يحتكم كان التي فاملنظومة إذن عنها؛ عربَّ من أول كانط إيمانويل كان التي
يصادف ما فعل إىل منظومتهم توجههم عندما فحتى اعرتاض. موضع النبالء السادة
الخطأ من كان وإذا الخطأ. األسباب إىل للصواب فعلهم يف يستندون فإنهم الصواب، أنه
رصاحة؟ بكل هذا تقول ال فلماذا عليك، واجب باعتذار تتقدم أن ترفض أن أو تكذب أن

املسألة؟ يف بالرشف الزج إىل تلجأ ملاذا
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أن ولنفرتض الرشف. بحس يتمتع شخص أنني لنفرتض املسائل. أبسط فلنتدبر
اآلخرين، مع بأمانة يتعامل ملن االحرتام يف الحق يمنح بي الخاص الرشف عالم ميثاق
نفيس يل سولت ما فإذا كذلك. األخالقيات مقتضيات من بالطبع التعامل يف األمانة وهذه
عىل تساعدني التي األسباب من العديد فسأجد أرسق، أن أو أغش أن أو أكذب أن يوًما
الفعل هذا عىل اإلقدام مجرد أن هي األسباب هذه وأبسط اإلغراء. هذا مثل أقاوم أن
ة؛ الخريِّ اإلرادة كانط يسميه ما أظهرت قد أكون السبب، لهذا أحجمت وإذا خطأً. سيكون
كتابه يف له جملة أول يف قال كما — كانط ويعتقد الصواب. ألنه الصواب أفعل إنني أي
قيود، أو حدود بدون خريًا يُعد أن يمكن ما ة ثمَّ ليس أنه — األخالق» ميتافيزيقا «أسس

الخرية.2 اإلرادة إال اللهم
ومن الرشف. حس لدي ألنني االحرتام؛ يف حقي عىل أحافظ أن كذلك أود ولكنني
جديًرا أكون أن أود رشيف. عىل الحفاظ وهو: أال لإلحجام؛ آخر سبب لديَّ يتوافر ثم،
يمدني كالهما والرشف فالواجب إذن، ال. أو بالفعل يحرتمني من ُوجد سواءٌ باالحرتام،
هذا من داخلية تعد بأسباب وإنما الواقع، يف اآلخرين فعل بردود لها عالقة ال بأسباب
سيحدث ما إىل ترجع أسباب الصواب، لفعل أيًضا خارجية أسباب ثمة ولكن املنطلق.
وبصفتي القضاء. معاقبة من الخوف مثل خطأً، اقرتفت قد أنني اآلخرون اكتشف ما إذا
هذا عىل بحصويل أهتم كما باالحرتام، جديًرا بكوني أهتم فإنني بالرشف، يتمتع شخًصا
فإنهم يل، اآلخرين احرتام فقدت ما وإذا محرتًَما، أكون أن أحب فأنا بالفعل؛ االحرتام

جودة. أقل معاملة معي سيتعاملون
الخرية إرادتنا من أفعالنا تنبع أن ملزايا كانط طرحها التي األسباب بني من كان
يف صواب من فعلناه ما يكون فلن فيه، ونجحنا األمر هذا نفعل أن حاولنا إذا أننا هو
فعل أي عىل يقدم ال فرد أي أن لتوي ذكرُت أخرى، ناحية ومن الصدفة. قبيل من العادة
يكشفه قد أنه اعتقد إذا إال الصواب يفعل لن الخارجية باألسباب اهتمامه من بدافع إال
احرتاًما امليثاق فيها يُِكنُّ التي الحالة طرحتها، التي الحالة إىل نظرنا إذا ولكن اآلخرون.
اإلرادة مثل مثله بالرشف االهتمام يصبح عندها أخالقيٍّا، صحيح هو بما يقومون ملن
سيصبح إذن باالحرتام، عيلَّ سيعود أخالقيٍّا صحيح هو بما قيامي كان فإذا الخرية.
وإذا الخارجي. املوقف يطرحها التي االحتماالت كانت أيٍّا موجوًدا الرشف وراء الدافع
تضع أن فبإمكانك كانط، ذكره الذي للسبب تقدير موضع ة الخريِّ اإلرادة تضع كنَت
ربط قد الرشف ميثاق يكون أن رشيطة نفسه، للسبب تقدير موضع اآلخر هو الرشف
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الصواب بفعل الرشف تربط التي العالقة تكون لن حينها الصواب. وفعل الرشف بني
الداخل. من نابعة ستكون بل رشط، رهن

ميتافيزيقا «أسس كتابه من األول الجزء ففي نفسه، كانط رأي ليس هذا أن أعتقد
ليس إنه قال: دافًعا، بصفته الرشف» نحو «امليل برصاحة يتأمل كان عندما األخالق»،
ومع العامة املصلحة مع يتفق ما يصادف عندما حتى االحرتام، درجات بأعىل جديًرا
أن هو االحرتام كامل يستحق الذي الوحيد األمر أن — رأيه يف — والسبب الواجب.
يف يصفه كما الواجب، بدافع يترصف أن أي الصواب؛ هو هذا ألن صنًعا اإلنسان يحسن

املواضع. بعض
نتيجة والواجب الرشف وجود فيها يتزامن التي الحالة هو هنا كانط يناقشه ما إن
تلمسُت قد أكون أن إمكانية يف يعتقد ال فهو إذن، السعيدة». «الصدفة عليه أطلق ملا
كان ربما وهنا الصدفة. قبيل من «ليست» عالقة باألخالقيات تربطه الرشف من نوًعا
يف الواجب، قيمة نفس له دافًعا يصبح أن شأنه من الرشف أن عىل الرأي سيوافقني
االحرتام يمنح فال كاملة، أخالقية صبغة ذا الرشف ميثاق فيها يكون التي الخاصة الحالة
رأينا كما الرأي، لهذا مشابًها ويلربفورس رأي كان وقد األخالقي. بواجبه يقوم ملن إال

الربوتستانتي. للورع نموذٌج وويلربفورس كانط من وكل سابًقا،
الصالحة األفعال ونشجع» «نمتدح أن علينا ينبغي إننا ليقول عاد نفسه كانط أن إال
املرء استصعب إذا املطاف، نهاية ففي منطقي؛ رأي وهذا الرشف.3 من بدافع تكون التي
الكايف السبب لدينا يتوافر فإنه الواقع)، هو هذا أن (والواضح الواجب بدافع الترصف
هذا مواجهة لنا يتسنى وحتى الصواب. فعل عىل تحمله أخرى أسباب وجود نضمن ألن
بالكامل، األخالقي الطابع عليها أُضفي الرشف من أشكال إىل نحتاج ال األخالقي، التحدي
هو نحتاجه فما فحسب. األخالقي بالواجب بالقيام رهنًا االحرتام يف الحق بذلك جاعلني
املطلب من بكثري أضعف مطلب وهذا األخالقيات، مع بالفعل «متوافقة» للرشف مواثيق
الفصل يف ذكرناهم الذين اآلخرين التنوير مفكري مثل مثله — كانط أن والواقع السابق.

حسن. أمر وكأنه الرشف عن يكتب ما دائًما — األول
فعل إىل املرء يدفع أن شأنه من الرشف بأن تقيض التي الحقيقة أن يبقى ولكن
يرتبط لكانط، فبالنسبة كذلك؟ أليس الخري، فعل عىل لإلقدام الكايف بالسبب ليست الخري
بوصفي لذاتي تصوري أي الحرية؛ وهو، أال للغاية؛ جليل بأمر األسباب عن الحديث
يكون أن تعني بل مقيد؛ غري املرء يكون أن تعني ال فالحرية الترصف. حر شخًصا
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عىل لإلقدام أسباٍب مع متجاوبًا نفيس أرى أن يعني حرٍّا أكون أن إذن بأسباب. مقيًدا
ومن باألسباب. املعني الشخص عىل هذا يقترص وال تُعقل، أمور األسباب إن ما. ترصف
أنها عىل اختياراتنا إىل قادتنا التي األسباب جديد من نؤوِّل أن نستطيع ال املنطلق، هذا
أن يعني فهذا ما، سببًا «أدرك» إنني أقول فعندما نريده. أننا صادف ملا تأمالت مجرد
الشعور) أو التفكري (أو القيام يف إليه أستند أساًسا بوصفه رأيي يف «معقول» السبب هذا
أن «أنت» أردت وإذا ما. يشء فعل عيلَّ ينبغي ملاذا أفهم يجعلني فالسبب ما. بيشء
فرؤيتك كذلك. رأيك عليه لتبني تحتاجه ما يمنحك السبب أن تدرك أن فعليك تفهمني،
حقيقية أسباب أي لديك ليس أنه يعني مجردة رغبات من نابعة أنها عىل الختياراتك
يف صارت التي ،arbitrium هي املجردة لإلرادة الالتينية الكلمة أن يف عجب وال مطلًقا.
ليست الحرة اإلرادة أن إىل كانط فطن لقد «اعتباطي». وتعني: ،arbitrary اإلنجليزية
عليها أسباب تحكمها إرادة وأي أسباب. تحكمها إرادة هي بل للحكم؛ خاضعة غري إرادة

خارجها. من يأتي مصدرها أن عىل األسباب هذه تأخذ أن
دعوات من دعوة الرشف أن هو — كانط من العكس عىل — أثبته أن أود ما
تفرتضها التي املختلفة املعايري من للعديد إدراكنا أساس عىل تقوم دعوة فالرشف العقل؛
أي لنا؛ بالنسبة ومعقولة منطقية املعايري هذه تكون وعندما مسبًقا. هذه الرشف مواثيق
يستحق املعايري بهذه يفي من أن ندرك عندها نفسه، الرشف عالم جميًعا نقطن عندما
أخرى، أحيان يف ولكن ورأينا. سبق كما األخالقيات، هو املعيار سيكون أحيانًا احرتامنا.

الحال. هو هذا يكون لن

الهرمية مشكلة

الحظه سواءٌ الصواب، بفعل اهتمامنا أو بالعدل إحساسنا يحفزنا األحيان، بعض يف
يف إضافيٍّا) حافًزا (أو حافًزا نجد أخرى، أحيان يف ولكن يالحظوه. لم أو اآلخرون
نحن املثال، سبيل فعىل نفعله. ملا اآلخرين استجابة عليها تكون أن نتوقع التي الطريقة
اآلخرون. يحبنا أن يف نرغب السبب ولذلك الود، مشاعر لنا يكن ممن أفضل معاملة نلَقى
نحن ولكننا منا. اآلخرين بموقف لالهتمام «الوسيلية» األسباب اسم عليه نطلق ما وهذا
الوسيلية األسباب لتوافر ال واالزدراء، االحرتام مشاعر مع العموم وجه عىل نتجاوب البرش
بأننا تقيض عنا واقعة حقيقة إنها ذلك. من أنفسنا نمنع أن نستطيع ال ألننا ولكن لدينا،
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من االحرتام هذا يف نرغب — ما حد إىل — وأننا اآلخرين، باحرتام نحظى أن يف نرغب
ذاته. حد يف االحرتام أجل

األخالقية للعواطف تصنيفات مؤخًرا االجتماعي النفس علم علماء بعض اقرتح وقد
معايريها. لتعزيز الثقافات «تجنِّدها» التي املشاعر — وصفهم حد عىل — وهي األساسية،
وباإلنصاف حدته؛ من التخفيف أو األذى بتجنب املتعلقة االستجابات القائمة وتتضمن
هم ومن ما لجماعة ينتمون من بني الفاصلة وبالحدود والتلوث؛ وبالنقاء والتبادل؛
إنساني بميٍل يعرتفون أيًضا ولكنهم و«السمو».4 «اإلجالل» عليه يطلقون وبما خارجها؛
من مشتق أنه عىل االحرتام يُفهم حيث واالحرتام، الهرمية عىل الحرص تجاه أسايس
زمن منذ كتب عندما ،١٦٩٢ عام يف بإيجاز الفكرة هذه عن لوك جون عربَّ وقد الهرمية.
أو النظرات به تفيض الذي املناسب، االحرتام تلقي عدم أو االزدراء، «إن يقول: طويل
الشعور معها تجلب ما دائًما كان، شخص أي عن الصادرة … اإليماءات أو الكلمات
بازدراء.»5 يُعامل أن رحب بصدر يتقبل أن شخص أي يستطيع فال االرتياح؛ بعدم
وازدراء تقدير من — بالرشف املرتبطة واملمارسات املشاعر أن نفرتض أن املعقول فمن
أن هذا يعني فهل هرميٍّا. تطوًرا األول اإلنسان أفواج بني تطورت قد — وتوقري واحرتام

بطبيعته؟ رجعي الرشف
املشكالت فإحدى بسهولة، الطرف عنها نغض التي الهيِّنة باملشكلة هذه ليست
هرميٍّا توزيًعا االحرتام ع وزَّ أنه هي النبالء للسادة الربيطاني الرشف ميثاق واجهها التي
يتحدى بأن نبيل سيد أي يطالب كان الرشف ميثاق أن صحيح واألخالقيات. يتناسب ال
إال النبالء، للسادة ينتمي بصفته االحرتام يف حقه وبني بينه حال ما إذا آخر نبيًال سيًدا
أدنى. لطبقة االتهام صاحب انتماء حالة يف نفسها املتطلبات يفرض لم امليثاق هذا أن
رضبه هو احرتام بعدم أدنى لطبقة ينتمي رجل يعاملك عندما الالئق الفعل رد فكان
وغريهم الفرسان بني الفارق كان فقد السياق. هذا يف رمزيٍّا السوط كان وقد بالسوط.
يقاتل ومن فرسه ممتطيًا يقاتل من بني نفسه الفارق هو اإلقطاعي للنظام ينتمون ممن
يمتطون ممن وباعتباره نبيًال، سيًدا باعتباره صاحبه مكانة إىل يرمز فالسوط مرتجًال.
،chevalierالفارس تعني فرنسية كلمة مصدرها اإلنجليزية يف chivalry فكلمة الخيل؛
جوقة وسام اليوم فرنسا يف وسام أرفع يزال (وال الفرس. أي cheval؛ يمتطي من وهو

فارس.) برتبة الرشف
معينة بأشكال تتعلق متطلبات النبالء بالسادة الخاص الرشف مليثاق كان بالتأكيد
امليثاق أن بيد آخره. إىل والكياسة، والوطن، امللك تجاه بالواجب القيام منها السلوك من
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تجني فأنت السلوك؛ معايري إىل باإلضافة والنسب باألصل متعلقة حقائق يراعي كان
هي املعايري بها امتازت التي السمة وهذه والنسب. املحتد أصيل لكونك إضافية نقاًطا
الجائز من كان عرش، الثامن القرن ففي الرشف. يف حقه هال األمري منحت التي نفسها
استطاع إنه أي أصله؛ عىل يتغلب أن استطاع ما شخًصا بأن يَُسلَّم أن واآلخر الحني بني
ولكن باالستعالء). مفعمة عبارة (وهي بطبيعته» النبالء «السادة من واحًدا يصبح أن
واحًدا أصبح قد والنسب باملحتد النبالء من امرأة أي أو رجل أي بأن يَُسلَّم كان ما نادًرا
قراءة من تعلَّمن الالتي الشابات من العديد ثمة بالطبع أنه (إال بطبيعته. العامة من
بالغوغاء.) تليق ترصفات عىل يقدم أن الرفيعة الطبقات أفراد أحد بإمكان أنه الروايات
رحلة لهي واألصل الرشف بني الوثيقة الصلة تحطيم أجل من الكفاح رحلة إن
مخاطبًا محرر، لعبد ابٌن وهو هوراس، فلنتذكر تقريبًا. نفسها الصلة قدم قديمة
قبل أغسطس، عرص يف روما يف شأنًا وأرفعهم الفنون رعاة أغنياء أغنى وهو ميسيناس،
هوراس أن إال فاضًال»، دمت ما والديك ألصل أهمية «ال إنه ميسيناس يقول عام. ألفي
أي أن من يتذمر الشاعر هو فها املناقضة.6 النظر وجهة روما أهل معظم تبني من يشكو
بالرشف جدير غري كان إذا وما أبيه، «أصل عن يُسأل عام منصب لشغل يتقدم شخص
التي القديمة الرشف ملنظومة املميزة السمة هي وهذه مغمور».7 أصل من أمه ألن
بمعاملة األشخاص بعض جدارة فكرة تجاه الشكوك تساورنا صارت حيث نرفضها،
أال ينبغي أنه الناس ويعتقد فيها. لهم يد ال هوياٍت من أساٍس عىل أسوأ) (أو أفضل
حقوق أي كذلك، تسميها أن شئت إذا االجتماعية الطبقة أو االجتماعية، املكانة تمنحك

الجنسية.8 وامليول والنوع العرق عىل نفسه اليشء وينطبق أخالقية،
االحرتام أن نذكر تأكيد. بكل دائًما رابًطا والهرمية االحرتام بني الرابط وليس
وأن عنه، نعرفها التي الحقائق مع تتناسب بطريقة ما شخًصا تعامل أن يعني اإلقراري
الذي األخالقي الواجب يعد املثال، سبيل فعىل أخالقيٍّا. واجبًا األحيان أغلب يف يعد هذا
علينا يجب الذي االحرتام من ا مشتقٍّ لآلخرين له داعي ال ألم يف التسبب بتجنب يقيض
الربيطاني الرشف ميثاق فإن رأينا، وكما املعاناة. تحمل عىل لقدرتهم نتيجة تجاههم
سياق ففي اإلقراري؛ االحرتام أشكال من شكًال يتضمن نفسه النبالء بالسادة الخاص
يؤكد مشرتكة، اجتماعية طبقة يف العضوية عن أساسية معلومات عىل القائم االفرتاض
قد حديثنا به استهللنا الذي التبارز هو فها االجتماعي. للتكافؤ محدد شكل عىل امليثاق
املساواة. قدم عىل املعركة أرض عىل ليقفا مغمور له وبنظري مخرضم حرب ببطل جاء
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بالفعل يفيض النسبية، لطبيعته نتيجة التقديري، االحرتام أن إلنكار مجال ال ولكن
االعتقاد إىل ذلك يقودنا أال علينا ينبغي أنه من الرغم عىل وذلك ما، نوع من هرمية إىل
األخالقي، املنظور من بطويل عمٍل عىل ما شخٌص يقدم فعندما واألخالقيات. يتصادم بأنه
كذلك، التقديري باالحرتام بل فحسب، الطبيعي اإلقراري باالحرتام ال له، مدينني نصبح
ويف األخالقية. املشاعر تغمره تقديًرا الشخصية لهذه نمنحه الذي التقدير يكون وعندها
نمنحه الذي الرشف من األكرب الجزء أو التقدير، هذا من األكرب الجزء يتضمن ذاته، الوقت
كبار عىل رشًفا نضفي فعندما بعيد. أو قريٍب من باألخالقيات لها عالقة ال معايري إياه،
األخالقية. مناقبهم نقيِّم أننا بالرضورة يعني ال هذا فإن والرياضيني، والفنانني املفكرين
والفنانون األكاديميون أبطالنا يخذلنا أن عىل اعتدنا قد الراهن زمننا يف أننا (والواقع
معايري التقدير يعكس ما عادة ولكن األخالقي.) الجانب يف والرياضيون والسياسيون
أما والكفاءة. الجدارة من أساس عىل أحكامها تصدر التي املجتمعات يف للتقييم معقولة
فخرية درجة جامعتي منحته شخًصا أقدِّر أن أو نوبل، جائزة عىل الحائز أقدِّر أن يل
وسام عىل أو الرشف، جوقة وسام عىل الحاصل أقدِّر أن أو لإلنسانية، الخريية لخدماته

للرشف؟ الكونجرس
ربح، قد ««الكل» العجائب»: بالد يف «أليس رواية يف الدودو طائر يقول كما
أن إال نملك فال العجائب، بالد يف نعيش ال أننا إال جوائز.» عىل يحصل أن يجب و«الكل»
هذه فأخذك الفكري؛ اإلنجاز أو الرياضة مثل مجاالت يف هرمية تدرجات بوجود نعرتف
أفضل يكون أن أدائك شأن من أنه تدرك أنك سوى يعني ال الجد محمل عىل املجاالت
أن سليًما تنظيًما نُظِّمت للتقدير منظومة أي تستطيع وبالتايل، املجاالت؛ تلك يف أسوأ أو
يقوم التي النفسية اآلليات أن وبما مساندتها. يف نرغب أن ينبغي التي الدوافع تساند
هي الوحيدة العاقلة السياسة تبقى — أبينا أم شئنا — ستعمل التقدير أساسها عىل

نؤيدها. أن يمكن التي الغايات مع تتوافق حتى املستطاع قدر تنظيمها عىل العمل
فكر يف رأيناه الذي النوع (من التقدير يف الربوتستانتي التشكيك عىل ا وردٍّ
امليزات من ميزة يف أو الصيت أو الشهرة يف «الرغبة أن عىل هيوم يؤكد ويلربفورس)،
الفضيلة من يتجزأ ال جزء وكأنها تبدو تجعلها لدرجة للوم العرضة عن تكون ما أبعد
التميز بالطبع فتعني هيوم، عند «الفضيلة» أما نبلها».9 أو النزعة وكرم والقدرة والنبوغ
عىل هنا هيوم رأي ويأتي األخرى. صوره يف التميز فيعني «النبوغ»، وأما األخالقي؛
أن تستطيع أنك رأيه كان فهناك األول، الفصل يف عنه نقلناه الذي رأيه من النقيض
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هنا، أما باطٌل؛ رشٌف أخالقيٍّا» «املنفلت املتبارز فرشف الفضيلة، دون بالرشف تحظى
الرشف يقدمه الذي الدعم دون التميز عىل الحفاظ الصعب من أنه عىل هيوم فيرص
شك بال املمكن من أنه إال واحًدا؛ شيئًا واألخالقيات الرشف ليس التميز. هذا ملمارسة

البرشي. اإلنجاز خدمة يف الرشف يستنفرها التي النفسانية العوامل استغالل

للدماء التعطش

نفسه ر يطهِّ أن يستطيع كما األخالقي، التحدي قدر عىل يكون أن الرشف يستطيع إذن،
يواجه الرشف أن بيد األخالقية. الناحية من مرشوعة غري للهرمية أشكال إىل استناده من
غري عالقة عىل كأنه سيبدو الرشف أن وهو عليه، الضوء أسلط أن أودُّ ثالثًا تحديًا
مرتبطة كلها الرشف؛ وجرائم واالسرتقاق، األقدام، ربط وعادة فاملبارزة، بالعنف. جذابة
وربما األلم. يف التسبب أو االقتتال، طريق عن الرشف عىل فيها يَُحاَفظ للحياة بأشكال
هيكل منح يف دوٌر البرشي، جنسنا تاريخ مطلع يف بالرشف، الصلة ذات للمشاعر كان
والتشارك املعتدين، من نفسها وحماية الصيد، تستطيع كانت التي للجماعات متماسك
اإلذعان من أنماط أساس عىل يقوم الجماعة عمل تنسيق كان األطفال. تربية مهمة يف
وتستغلها األساسية اآلليات هذه لتأخذ الثقافة جاءت ثم السلوك. يف والطاعة للحكم
الغرض كان التي األدوات هذه تُمنى األحيان من كثري يف أنه إال أخرى. أغراض لخدمة
منا الرجال سيما وال — البرش نحن فإننا وعندها، بالفشل، املنظومة عىل الحفاظ منها

األرجح. عىل نتقاتل —
درجة إىل الجماعات داخل نتقاتل فنحن مذهل؛ نحو عىل عنيف جنس بحق نحن
جماعات مع االقتتال بغرض صفوفنا ننظم كما األحيان؛ من كثري يف القتل إىل تصل
والجنس الغذاء عىل الحصول بغرض نتقاتل فنحن آخر. جنس أي من أكثر أخرى
البرش ينفق الرشف، عن البحث سبيل ففي الرشف. أجل من نتقاتل كما والسلطة،
هذه أن بد وال للخطر. حياتهم — منهم الرجال وبخاصة — يعرِّضون كما املوارد،
تعويضية. مزايا لكلفتها دام ما وراثية نزعة بوصفها نفوسنا يف وقرت قد الترصفات
الهرمية، عىل حرصنا حدة وراء السبب تفرس أن املفرتض فمن املزايا، هذه كانت ما وأيٍّا

الهرمي. التسلسل درجات من اآلخرين وموقع موقعنا تحديد عىل قدرتنا وكذلك
ربط وعادة واالسرتقاق للمبارزة ا حدٍّ وضعت التي التاريخية التغريات أن إذن بد ال
هذه من واحد كل كان رأينا، فكما عليه. تقِض لم ولكنها الرشف، من ت غريَّ قد األقدام
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التقليص هدفها وكان األخالقية، العواطف شهدتها وأطول أكرب ثورة من جزءًا التغريات
أدت الهرمية. مالمح رسم يف والنوع والعرق االجتماعية الطبقة تلعبه الذي الدور من
الهرمية؛ درجات كل تدمر لم ولكنها الرشف؛ معنى تغري إىل االجتماعية التغريات هذه
والكفاءة، الجدارة من أساس عىل التميُّز أمام الخصوص وجه عىل املجال تفتح إنها حيث
أساسها، عىل الناس يُقيَّم التي املعايري وتعديل املقاييس تغيري إىل األحرى عىل فتهدف
للدماء. الرشف تعطش ترويض وهو آخر؛ محوري اجتماعي مرشوع أمامها يبقى ولكن
يف للمبارزة ا حدٍّ وضعت التي األخالقية الثورة إنجازات أهم أحد بحق هذا يعد
النزاعات جماح كبحت كما للعنف، االحتكام من معتاد نوع عىل قضت فقد بريطانيا.
املبارزة قواعد كانت فقد ما. نوع من مفارقة هذا (ويف الرشف. محورها كان التي
محل لتحل فجاءت األخالقي؛ اإلصالح طريق عىل لألمام خطوًة األيام من يوم يف ذاتها
عن رشفه عن يذود أن للشاب تسمح النهضة عرص يف إيطاليا يف سائدًة كانت ثقافة
أساسه عىل تيبالت روميو ُقتل الذي النوع من تنظيم، ألي الخاضع غري االقتتال طريق
آنًفا، إليها أرشت التي املناقشة يف نيومان، الكاردينال أرص وقد شكسبري.) مرسحية يف
— العليا املثل من القيمة لهذه وصفه ويف النبالء، للسادة وصفه يف النبل جانب عىل
نيومان نظر يف النبيل فالسيد للقراءة. ممتعٌة مادٌة — وصفحات لصفحات امتد الذي
مع حنون فهو حوله؛ من لجميع اهتمامه «يمنح كما لآلخرين، األلم يف التسبب يتجنب
يتحدث من يتذكر أن يستطيع السخيف؛ مع ورحيم الودود، غري مع ولطيف الخجول،
تثري أن شأنها من التي واملوضوعات محلها غري يف التلميحات تجنب عىل حريص إليه؛

أبًدا». ممالٍّ يكون وال الحوار، أثناء يف بارًزا يكون ما ونادًرا اآلخرين؛ غضب
جيل من املتبارزين عمد عن يوبِّخ وكأنه قصرية، برهة بعد الكاردينال ويستطرد
أكثر للمواقف التقدير بحسن يتمتع «كما فيقول: ضمنية)، بطريقة كان (وإن سابق
له تسمح ال لدرجة مشغوٌل فهو إليه، اإلساءة عند باإلهانة يشعر ال بحيث سواه من
كبرية مجموعة وثمة ضغينة.»10 يحمل أن له تسمح ال لدرجة ومتسامح اإلهانة، بتذكر
أواخر يف وسترين ماكينزي عنه تحدث الذي العواطف» «رجل بني فيما الحجج من
الفيكتوري، العرص منتصف يف النبيل للسيد نيومان تعريف وبني عرش الثامن القرن
الذكورية إزاحة جميًعا هدفها أخالقية، مقاالت صورة يف أو أدبية أعمال صورة يف سواءٌ
للرشف املميزة الغرية مشاعر وكذلك جانبًا، االقتتال لساحات واملميزة االنفعال رسيعة

للصالونات. املميِّزة لطًفا األكثر الكياسة محلهما ليحل العسكري،
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عىل تماًما يقِض لم النبالء بالسادة يليق الذي الشخيص الرشف ترويض أن إال
الرجال إن يقول نيومان كتب فقد الجمعي. الرشف لنيل والسالح بالسيف السعي إغراء
بوا ترشَّ وقد االتساع، يف آخذة إمرباطورية أجل من معارك يف يشاركون كانوا الربيطانيني
شكسبري ملرسحيات قراءتهم من عام خمسمائة من ألكثر تعود الرشف عن مفاهيم
بحرب العرشون القرن بدأ لقد آرثر». «موت ملرسحية معدلة لكتابات أو التاريخية
ورائها. من الهدف تذكر املستحيل من وصار الوصف، عنها يعجز مذابح بها ارتُكبت
الذي الحس، مرهف الشاب اإلنجليزي الشاعر — بروك روبرت نجد ذلك، من الرغم وعىل
طائل بال اإلنسانية الحياة إهدار يمجد — سخيًفا أمًرا املبارزة يرى أن املفرتض من كان

ظاهرة: بحماسة

قلتنا، عىل لنا، جلبوا فلقد انطلقي! األبواق، أيتها انطلقي،
وأمًلا. وحبٍّا، طويًال، افتقرناها قداسًة

لألرض، كامللك، الرشف، عاد لقد
الثواب. خري رعاياه ليثيب
دروبنا. ليسلك عاد والنبل

املرياث.11 يف حقنا إلينا آل وقد

الجنود تحفيز يف رضوري العسكري الرشف أن جيوشنا تدريب عىل القائمون يزعم
الزعم هذا تصديق إىل أميل وإنني ذاته. الوقت يف سلوكهم وتهذيب الحروب خوض عىل
التي العواطف تلك مثل أن يف بالطبع تكمن املشكلة أن إال قليل، بعد سأذكرها ألسباب
— نفس فأيُّ ترجيًحا، أكثر الحروب خوض احتماالت تجعل بروك روبرت عنها عربَّ
االستجابة إغراء تقاوم أن تستطيع — اإلحساس من معتدلة درجة عىل كانت وإن حتى

األبواق؟ تلك لنداء
طرق إيجاد القريب املستقبل يف الدويل املجتمع بمقدور يكون أن يف أملنا أن شك ال
املثالية. رضوب من رضٌب هو الحرب شبح عىل نهائيٍّا تقيض الرأي يف االختالف إلدارة
امليادين من تزال ال املحرتف الجندي حياة فإن منه، بد ال ا رشٍّ الجيوش كانت وإذا
األمري رشف مثل رشف العسكري، للرشف الخالدة بالثقافة شبيه يشء إىل تحتاج التي
السياسة ميدان يف وليس القتال، ساحة امليدان، هذا يف نبقيه أن إىل نحتاج أننا إال هال.12

الخارجية.
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املهنية األخالق ومبادئ التقدير

صورة يف فرد لكل مكفوٌل حقٌّ األساسية صورته يف اإلقراري االحرتام فإن رأينا كما
من مختلفة أشكاًال نمنح أن نستطيع ال أننا يعني ال هذا أن إال اإلنسانية، الكرامة
من الدرجة هذه عىل هو الذي االحرتام حق نمنح فنحن معينة؛ هوية ذوي ألناس االحرتام
يف الرشطة ولضابط العمل، يف للمدير نمنحه كما القداس، أثناء يف للقسيس الخصوصية
أدائهم أثناء يف العموميني املوظفني من وللعديد القضاء، دار يف وللقايض الرسمي، زيه
املرهون اإلذعان أشكال من شكًال الحاالت هذه يف االحرتام يأخذ ما وعادة لواجباتهم،
يف ننتقده وال «سيادتكم»، بلقب: املحكمة يف القايض نخاطب مثًال فنحن ما؛ بسياق
حواٍر أثناء يف قانونيٍّا ً خطأ ارتكب ما إذا إليها نلجأ قد التي نفسها بالرصاحة املحكمة

عشاء. مأدبة عىل
املتوقع غري من صار أنه الديمقراطي النظام إىل ثقافتنا تحول عواقب إحدى إن
الخاصة األدوار سياق خارج إخوانهم للمواطنني اإلذعان من النوع هذا الناس يُظِهر أن
واألقل األقدم االجتماعية الحياة أشكال من شكل يف املثال، سبيل فعىل بها؛ يقومون التي
العليا االجتماعية الطبقات كانت كما له، املرأة امتثال يتوقع الرجل كان ديمقراطية،
الرجل من األبيض الرجل يتوقعه كان وكذلك األدنى، الطبقات من نفسه اإلذعان تتوقع
اجتماعية عوالم هذا عن نتج زمان. كل ويف مكان كل يف يتوقعونه كانوا وقد … األسود

إيجابية. اإلقرار أشكال أكثر تجربة خوض من البرش من األكرب الجزء فيها ُحِرم
يضطلع وتهذيبها، الخاصة االجتماعية األدوار هذه عىل الحفاظ يخص فيما ولكن
الطبيعة ذات السلوك معايري عىل الحفاظ يف يساعد فهو حيوي؛ بدور التقديري االحرتام
تشكيل سبل من سبيًال بصفته بيتيه، وفيليب برينان جيفري يشري كما فالتقدير، ة. امللحَّ
بسيط؛ ذلك وراء والسبب الرشف. عالم أفراد جميع لرقابة الواقع يف يخضع سلوكياتنا،
يوفون من إىل احرتام نظرة تلقائيٍّا ينظرون الرشف عوالم من عالم أي يف فاألشخاص
لردود التلقائية الطبيعة هذه ومع ينتهكه. من إىل ازدراء نظرة وينظرون عاملهم، بميثاق
تحتاجه ما فكل األمر، واقع يف للغاية هينًا أمًرا املنظومة عىل الحفاظ يصبح األفعال،

الحال. بطبيعة إليها ننزع التي االستجابة استجابتنا تكون أن هو املنظومة
عندها للقانون. الرسمية اآللية خالل من نفسه األثر تحقق أن تود أنك هْب ولكن
وإصدار النظام لحفظ جديدة سلطات األشخاص من محددة فئة منح عليك سيكون
من القديم: الالتيني السؤال أمام نفسك ستجد جديدة. مخاوف سيثري الذي األمر األحكام؛
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باستخدامها تمتاز التي التقدير ملنظومة الجذابة السمات إحدى إن الحرس؟ سيحرس
تخوِّل التي املركزية بالسلطة فرد أي يتمتع فال حراسها. جميًعا أننا هي بفعالية للموارد
عليك، القبض يلقي عندما الرشطة ضابط بها يتمتع التي التقدير، حوافز استخدام له

حكمه.13 يصدر عندما القايض أو
الجنود من بصفتهم األشخاص امليثاق يخاطب العسكري: الرشف ميثاق ولنتدبَّر
ذات الهويات من العديد يوجد حيث إلخ؛ … الضباط من أو البحرية، مشاة قوات من (أو
اإلنجليز، من أو األمريكيني، من بصفتهم لدينا، املعلوم من صار كما بالطبع أو الصلة)،
فرقته تيسء عندما بالخزي الجندي فيه يشعر قد الذي الوقت ويف الباكستانيني. من أو
أنهم هو األساس يف يعنيه ما فإن صنًعا، تحسن عندما بالفخر أو الترصف، فصيلته أو

العسكرية. الرشف مواثيق يتبعوا أن ينبغي أنفسهم
ففي السياق؛ هذا يف الرشف إىل االحتياج وراء السبب عن السؤال بنا يجدر وهنا
فاالنضباط جيوشنا؛ لتوجيه ذاته حد يف بالقانون نكتفي أن يمكن املطاف، نهاية
يحركهم املرتزقة أن كما يسريًا. أمًرا العقاب أنواع كافة من االستفادة يجعل العسكري
غري — القانون أو السوق يف سواء — هذه االجتماعي التنظيم أنواع تعد ملاذا إذن، املال.
األخرى املهام إلدارة املثال سبيل عىل كافية دامت ما الجيوش، من جيش إلدارة كافية

الرسيعة؟ الطرق صيانة مثل للدولة،
املراقبة. إىل الذكر ساِبَقي التنظيم نوعي من كل يحتاج بدء، ذي بادئ حسنًا،
للقانون، ملخالفتك جزاءً ما عقابًا عليك نفرض أن أو عالوة نمنحك أن لنا يتسنى فحتى
حامية املعركة تكون عندما ولكن فعلته. قد ما عىل يستدل أن يستطيع من توافر ينبغي
الجندي هدف كان وإذا تماًما. الرؤية يحجب بحيث الكثافة من الغبار يكون الوطيس،
الترصف يحسن ألن الحافز لديه يكون فلن الحبس، تفادي أو عالوة عىل الحصول مجرد
من الكثري نكرِّس أن بالطبع املمكن من إليه. الحاجة أمسِّ يف فيها نكون التي اللحظة يف
جندي كل نزوِّد أن نستطيع فمثًال الرقابة؛ من النوع هذا لتوفري التكاليف باهظة الجهود
وأخالقية نفسية ُكلفة مقابل ستكون ولكن وترصفاته، تحركاته كافة يراقب بجهاز
عىل يرتكز الذي الرشف، يستطيع النقيض، وعىل الهينة. غري املالية التكلفة عىل عالوة
دون فعاًال دوًرا يلعب أن بالرشف، أقرانه) (وكذلك الشخيص الجندي حس من أساٍس
موجود فرد أي فإن السوق، عقود أو القانون نظام من العكس وعىل خارجية؛ مراقبة أي
ُكلفة تنخفض وعليه فعالية، بكل مليثاقه تنفيذ أداة يصبح إليه وينتمي ما رشف عالم يف
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لن وبيتيه، برينان أشار كما وعندها، كبريًا، انخفاًضا الواقع أرض عىل الرشف تطبيق
الحراس. حراسة بشأن القلق يساورنا

تحفيز آليات من آلية باعتباره القانون عىل الرشف تفضيل وراء آخر سبب ة ثمَّ
تتحمل أن يتطلب الذي النوع من هي الحروب يف فائدة األكثر التضحيات إن الجنود.
أفعال أي املطلوب؛ عن زائدة الجنود بلغة هي أفعال عىل اإلقدام تعني والتي املخاطر،
الزمًة تجعلها ال لدرجة والغايل النفيس بذل تتطلب ولكنها األخالقي، الصعيد عىل محببة
فعله عدم عىل ما شخًصا تعاقب أن أخالقيٍّا الصحيح من فليس األخالقي. املستوى عىل
عىل لإلثابة املعتاد يف املادية املكافآت منح لجواز نظًرا ولكن، عليه. واجبًا ليس شيئًا
الصحيح السبيل أن يف التفكري إىل هذا يقودك فربما التطوعية، النوافل من بنافلة القيام
ملشكلة حالٍّ تجد أن أردت إذا ذلك املالية، الحوافز يكون قد العسكري السلوك لضبط

املعركة. غبار
بالرشف الخاصة املشرتكة املواثيق مجموعة أعيننا نصب نضع حاملا أنه بيد
البطوالت إلثابة الخطأ املقابل املال من يجعل ما االلتزامات من نجد فإننا العسكري،
مقابل عالوة الجنود نمنح ال نحن الرمزي. الصعيد عىل مالئم غري فهو العسكرية؛
نمنحهم نحن الرشف. نمنحهم أننا ذلك من واألهم أوسمة؛ نمنحهم بل شجاعتهم،
عنه رحل عالم يف نحيا ال أننا أثبت أن أحاول إنني يستحقونه. أنهم نعلم الذي االحرتام
كل من الرغم وعىل الرشف. من جديدة أنواع به صارت عالم يف نحيا ولكننا الرشف،
الرشف من عالم وجود عىل تحافظ أن الحديثة النظامية جيوشنا استطاعت فقد هذا،
أخيل وكذلك وعواطفه؛ والءاته من العديد سيدرك كان ويلينجتون أن أعتقد العسكري
أنه أدرك عندما األخري صاح حيث شكسبري، عالم يف بوربون ودوق هومريوس، عالم يف

أجينكورت: يف املعركة خرس قد

العار! غري يشء وال األبدي، العار العار! هو هذا
برشف! فلنمت

الخامس) املشهد الرابع، الفصل الخامس»، («هنري

به. يُستهان ال خصم لهو الطريقة، بهذه يفكر الذي الجندي إن
لتحفيز وجبارة فعالة طريقة الرشف من تجعل التي األسباب يف التأمالت هذه
واملرصيف والطبيب فاملعلم أخرى؛ مهن يف مشابهة أسبابًا نجد أن املمكن من تجعل الجنود
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من أو الصعب من التي األعمال من بالعديد جميعهم يقومون — املثال سبيل عىل —
ولدينا لضمريه، منهم أي مراعاة مدى خاللها يراقبوا أن عنهم غرباء هم ملن املكلِّف
بموجب منهم املطلوب من أكثر هو بما يقوموا أن نرجو تجعلنا التي األسباب من العديد
األول العقد يف األمريكي االقتصاد شهدها التي األزمات يف رأينا وكما توظيفهم. عقود
يف شأنه من الربح وراء يسعى الذي للمرصيف الشخيص السلوك فإن الراهنة، األلفية من

باهظة.14 تكاليف جميًعا يكبدنا أن املجمل
املهنية املعايري صياغة ينبغي التي الطريقة فهم لنا يتسنَّى وحتى باقتصادي، لست
لالقتصاديني بالنسبة صارت التي املؤسسات تصميم يف التدبر من بد ال أساسها، عىل
تقيض الحديث التاريخ يف للنظر الفتة حقيقة ثمة ولكن املهنية. دراستهم موضوع
إن بل املهنية، املجاالت من العديد يف التقدير ترضية جانبًا أزاحت قد املال ترضية بأنَّ
الجراح الطبيب قال وقد للنفس. محبب غري اتفاق إىل بعضاألحيان يف الن تتوصَّ العملتني
الواليات يف الصحية الرعاية تكلفة ارتفاع عىل لألدلة استعراض يف — جاواندي أتول
وابتكار وكدح جد من الحر، العمل قيم فيها صارت طبية مجتمعات ثمة إنه — املتحدة
ويف أبقراط. قسم عليها ينص التي التقليدية النقابة قيم تسبق األرباح، زيادة خدمة يف

الصحة.15 حساب عىل املال، مع جنب إىل جنبًا التقدير ينمو هذا، يحدث عندما رأيه،
باملعلم حلَّ عما يتساءلون أشخاًصا فيها سمعت مرة من فكم التعليم، عن أما
طالبه؟ أمر وأويل مجتمعه باحرتام ويحظى وساعات، لساعات يعمل كان الذي املتفاني
إذن فلماذا املعلم، به يقوم ما بحق يقدِّر املجتمع كان إذا أخرى، ناحية من (ولكن
حول تدور معقدة تاريخية مسألة أنها يف شك ال النحو؟) هذا عىل ضئيلة املعلمني رواتب
جوهرها مهنية معايري تنظمها األيام من يوم يف املهن تلك فيه كانت عالم وجود مدى
يشاركني شكوًكا ثمة ولكنَّ هذا. الرشف عالم من تالىش ما ومقدار ما، رشف ميثاق
ما. خسارة بالفعل تكبَّد قد هذا الرشف عالم أن يف االعتقاد إىل تدفعني الكثريون فيها

فة مرشِّ مهمات

كما اإلنسان؛ لحقوق العاملية للحركة زخًما — الفردية الكرامة صورة الرشف—يف يعطي
والصغرية منها الكبرية للمجتمعات الفرصة املستحق، الفردي التقدير صورة يف يمنح،
بفعل إمكانات من لديه بما القومي، الرشف صورة يف أما وتشجيعهم؛ املتميزين إلثابة
األبدي كفاحهم يف املواطنني ز يحفِّ أن شأنه فمن الخزي، بفعل تهديد من يمثله وما الفخر
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يستطيع التي الطرق سبق ما كل إىل أضف حكوماتهم. أفعال عىل االنضباط لفرض
الرشف يعتمد جميعها، السياقات تلك ويف املختلفة. املهن يف لخدمتنا يسلكها أن الرشف
منها. مناص ال علمنا حد عىل التي لدينا االجتماعية النفسية العلوم سمات من سمة عىل
شخصيتني، عن بالحديث وإنما تجريدية، مفاهيم برسد ال أختم، أن أود ولكنني
نفسه وجد كالهما األخرى. عن كليٍّا تختلف وظروف خلفية منهما لكل وامرأة، رجل عن
أفضل يمثل التقدير يستحق سلوًكا يسلك ألن بالرشف إحساسه منطلق من مدفوًعا
اللياقة آداب مع يتعارض كان للرشف ميثاًقا تحدى وكالهما الرشف. قيمة إلثبات حجة
وإنصاًفا، عدًال أكثر مستقبل نحو مجتمعيهما دفع من تمكَّنا هذا وبتحديهما والعدالة،

فحسب. مجتمعيهما عىل تأثريهما يقترص ولم
اكتشف — الجميع يذكر كما — ٢٠٠٤ عام مطلع ففي الرجل. بقصة سأبدأ لعيل
معتقل يف االحتجاز رهن كانوا ونساء رجال عىل اعتدوا قد األمريكيني الجنود أن العالم
— رامسفيلد دونالد أدىل نفسه، العام من مايو من السابع ويف العراق. يف غريب أبي
يف الحراس إن قائًال األمريكي الشيوخ مجلس أمام بشهادته — األمريكي الدفاع وزير
… «تعليمات تلقوا قد العراق، يف األمريكيني العسكريني جميع مثل مثلهم غريب، أبي
فيشباك، إيان للكابتن مفاجئًا الترصيح هذا جاء جنيف».16 بمعاهدات االلتزام برضورة
كان والذي عاًما، وعرشين ستة العمر من والبالغ جوٍّا املحمولة ٨٢ الفرقة يف الضابط
تكن لم جنيف معاهدات أن مفرتًضا العراق، ويف أفغانستان يف خدمة فرتتي قىض قد
حصل قد كان التي القصرية، املهنية حياته أثناء ويف الرصاعات. تلك يف املفعول سارية
العراق يف معتقلني فيشباك رأى لبسالته، تقديًرا برونزيتني نجمتني عىل بالفعل فيها
السابقة التسعة األشهر يف الفلوجة من بالقرب مريكوري كامب يف لالعتداء يتعرَّضون
العسكرية لخدمته تأديته أثناء يف فيشباك، كان الواقع، ويف بشهادته. رامسفيلد إلدالء
بالقتل التهديد ذلك يف بما االعتداءات من واسع «نطاق عىل شاهًدا الحرب، مرسحي يف
والقاسية العنيفة الطقس لعوامل والتعريض القتل وجرائم العظام وتكسري والرضب
والحرمان الثياب من والتجريد الرهائن واحتجاز شديد قرصي بدني ملجهود والتعريض
تكون قد للمعاهدات االنتهاكات هذه أن فيشباك ويعتقد املهينة». واملعاملة النوم من

املعتقلني. معاملة تحكم التي باملعايري أمثاله اآلخرين لجهل نتيجة
ألنه سيما وال عليه، املفروضة الرسمية االلتزامات حقيقة يكتشف أن قرَّر ثم، ومن
عسكريٍّا بوصفه أنه بوينت وست يف األمريكية العسكرية األكاديمية يف تعلم قد كان
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وقت يف كتب وقد مشني، فعل ارتكاب عبء رجاله من أي يواجه أال ضمان عليه ينبغي
أنه: الحق

محامي من والعديد الكتيبة، قائد ذلك يف بما القيادي السلم أفراد استشار قد
الديمقراطيني من الكونجرس رجال من والعديد العسكري، العام املدعي
والعديد براج، فورت بقاعدة العام املفتش ومكتب ومعاونيهم، والجمهوريني
محرتف ومحقق اللواءات، من والعديد الجيش، وأمني الحكومية، التقارير من
تدريس عن املسئول بوينت وست يف اإلدارة رئيس ونائب جوانتانامو، خليج يف
الزمالء من والعديد الربية»، الحرب و«قانون العادلة»، الحرب «نظرية مادتي

بالذكاء.17 يتمتعون رشفاء، رجاًال يحسبهم الذين

«توضيحات» بأي يمده أن من املصادر هذه من مصدر أي يتمكن لم فيشباك: ويقول
يلتمسها. كان التي من

يف يفعله كان فما ما، حد إىل ملطًفا تعبريًا إال التوضيحات عن الحديث يكن ولم
من مرحلة ويف مريكوري. كامب يف االعتداءات قضية إثارة هو الوقت أغلب يف الواقع
رشف «يضع بذلك فإنه تلك، تحرياته يف استمر إذا أنه إىل قادته أحد أشار املراحل،
الوحدة رشف بني فارق ة ثمَّ أنه يعلم كان فيشباك الكابتن أن إال املحك»،18 عىل وحدته
قد األمريكي الجيش أن من الرغم عىل االستسالم ينوي فيشباك يكن لم وعليه، وسمعتها.
بما فأخربهم باملعلومات، ووتش رايتس هيومان ملنظمة تابعني محققني أمد فقد خذله.
ويبدو التوايل. عىل الثانية للمرة األمريكي الجيش خذله تقريرهم، صدر وعندما يعلمه،
لم إليه تحدثوا الذين للجيش التابع الجنائية التحقيقات لقسم التابعني املحققني أن
معلومات من لديه بما أمدوه الذين الجيش يف الرقباء أسماء تتبع سوى األغلب يف يعِنهم

ووتش.19 رايتس بهيومان عالقته عن والتحري
الكشف عدم ستار وراء يختبئ أال فيشباك إيان قرار كان ،٢٠٠٥ سبتمرب ١٦ ويف
جون السيناتور إىل فكتب ووتش. رايتس هيومان إياه منحته قد كانت الذي هويته عن
طريق عن العسكري» الزي يرتدون الذين ونساءه رجاله «ينصف أن عىل يحثه ماكني
أجلها». من بحياتهم يضحون التي العليا املثل تعكس واضحة سلوك «معايري منحهم
قانون مسودة بوضع آخران سيناتوران ومعه ماكني السيناتور قام املطاف، نهاية ويف

فيشباك. إليه دعا ما إىل يهدف
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أن أدرك فقد اإلنسانية؛ اللياقة خدمة يف الرشف قوة يف مثًال فيشباك إيان لنا يرضب
التقدير. هذا «يستحق» املرء بكون أيًضا بل فحسب، بالتقدير ال االهتمام يعني الرشف
يعني الذي األمر ورؤسائه؛ زمالئه الستهجان بتعرضه للمخاطرة استعداده أبدى وقد
إن الجدارة. هذه عىل الحفاظ أجل من وذلك كربى؛ لنكسة املهنية حياته تعرض إمكانية
وإحساسه الجيش، يف ضابًطا بصفته بالرشف إحساسه أي بالرشف؛ الشخيص إحساسه
كتب فقد خالف. محل كانت كما املحك، عىل كلها كانت أمريكيٍّا؛ بصفته بالرشف
ملعايري وفًقا أفعالنا تكون أن علينا وينبغي أمريكا، نمثل «نحن يقول: ماكني للسيناتور
لنا يتضح وهنا والدستور.» االستقالل إعالن مثل وثائق عنها عربت عليا مُلثٍُل ووفًقا أعىل،
فرصة لنا يتيح فهو منا؛ لكل القومي بالرشف اإلحساس يقدمها التي املزدوجة الخدمة
يهتمون الذين وطننا بني إرشاك فرصة أيًضا يمنحنا أنه إال بلدنا، حياة يف املشاركة

كذلك. يجمعنا الذي برشفنا
ولألخالقيات للقانون الوالء يتضمن فهو الشخيص، للرشف معياره بشأن أما
أي فوق الوالء هذا ويضع إمرته، تحت يعملون الذين للرجال الوالء إىل باإلضافة
قوله األمريكي الدفاع وزير رامسفيلد دونالد عن نُقل وقد رؤسائه. لرغبات اعتبارات
هذا. يقل لم ربما ذلك!»20 يف ولتسارعوا تحطموه. أو تكرسوه أن «إما الوقت: ذلك يف
من لكل طيب ألمر فإنه ولذلك، بالفعل. قاله أنه لتصديق استعدادنا السوء من يكفي
بشهادة للغاية»، قوي «شخص فيشباك إيان أن املواطنني من وإخوانه فيشباك كابتن
األشخاص «أكثر إنه أيًضا قال الذي إليه، تحدثوا الذين من بالكونجرس العاملني أحد

بالرشف».21 التزاًما حياتي يف قابلتهم الذين
أمٌر — صحيًحا فهًما فهمناه إذا — العسكري الرشف بأن فيشباك الكابتن يذكِّرنا
قوة نطاق كامل فهم لنا يتسنَّى حتى ولكن ومدنيني، جنوًدا جميًعا، منا االحرتام يستحق
الجندية. عالم يف منه ظهوًرا أقل الرشف فيها يكون مواضع نتأمل أن إىل نحتاج الرشف،
تمثل امرأة، أن إال النامي. العالم يف زراعية قرية من وضوًحا أقل موضع يوجد وال
يف فيشباك)، الكابتن من سنوات ست (قبل املكان ذلك يف ُولدت للرشف، الثاني نموذجي
الجنوبي الجزء يف الكائنة مظفرجاره منطقة يف جاتوي بلدة من بالقرب مريواال قرية
قرياطني حوايل تزرع وعائلتها بيبي، مختاران اسمها باكستان. يف البنجاب إقليم من
باسم يعرفون البلوش لقبيلة ينتمون أشداء أفراد عليها يسيطر منطقة يف األرض من

املاستوي.
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العمر من البالغ شكوًرا أخاها املاستوي من بعض اتهم ،٢٠٠٢ عام يونيو ٢٢ يف
قبيلتهم من امرأة وهي سلمى، سمعة لطخ قد بأنه ربيًعا عرش ثالثة أو عرش اثني وقتئٍذ
يف معها يتحدث كان شكوًرا أن االتهام سبب أن ويبدو عمرها. من العرشينيات مطلع يف
عرضه وهتكوا فرضبوه درًسا، يعلموه أن متهموه قرر منزله. من بالقرب للقمح حقل

أسريًا. واتخذوه
املاستوي إقناع عن عجز أنه إال يتدخل أن قريتهم يف امُلالَّ من شكور والد طلب
أخرى، مرة املاستوي ظهور ومع الرشطة، إىل األب توجه وعليه قرارهم. عن بالعدول
الرشطة ألقت سلمى. باغتصاب شكوًرا اتهموا حيث االتهامات سقف رفعوا قد كانوا
بالجرب»، «الزنى بتهمة أميال، ثمانية بعد عىل جاتوي يف سجن يف واحتجزته عليه القبض
مع الزواج إطار خارج الجنس ممارسة طريق عن هللا حدود من حد خرق جريمة وهي

الخداع. أو اإلكراه
مختاران عائلة عن ممثلني بني اليوم ذلك ظهر بعد املفاوضات سري تقدم ومع
عن تبعد التي املاستوي مزرعة سور أمام كبري جمع احتشد املاستوي، وبني وشكور
ابنته مختاران، والد فريد، غالم أخرب وقد ياردة. ثالثمائة بمسافة بيبي مختاران منزل
ابنته حرضومعه إذا ستنتهي برمتها املسألة بأن تأكيدات عىل حصل قد أنه الليلة تلك يف
ووالدها مختاران من كل توجه الليل، جنوح وبعد وعليه، شكور. من بدر عما لالعتذار
كانت رجل. مائة من أكثر اجتمع قد كان حيث املسجد ساحة إىل للعائلة وصديق وعمها
تكن لم كتابًا مصحفها؛ يدها يف تحمل عاًما، ثالثني وقتئذ العمر من البالغة مختاران،
ألطفال تُعلِّمه وكانت قلب، ظهر عن تالوته تعلمت قد كانت ولكنها منه، القراءة تستطيع

سيحميها. أنه تعتقد كانت كما القرية،
ببنادقهم، ملوِّحني األمور، مجريات عىل سطوتهم املاستوي من رجال فرضخمسة
أحدهم، ح لوَّ بيبي. مختاران اصطحبوا الذين الرجال مهددين صوتهم بعلو صائحني
عىل وشاحها بيبي مختاران وضعت بمسدسه. سلمى، أخو وهو الخالق، عبد ويدعى
بهدوء رسها يف دعت ثم الكريم، القرآن من آية وتلت لهم، احرتام لفتة يف أمامهم، األرض
املاستوي رجال كان فقد طويًال. تنتظر ولم املوقف. إليه سيئول ما ترى أن تنتظر وهي
الوهمي الهجوم نتيجة لرشفهم املزعومة اإلساءة عىل ردهم يكون أن بالفعل قرروا قد
مختاران رجال أربعة أخذ اتهامهم. محل الفتى عائلة لرشف اإلساءة هو سلمى عىل
انتهوا وعندما بعيدة. غري سقيفة يف كاملة لساعة جماعيٍّا اغتصابًا واغتصبوها بيبي

البيت. إىل والدها بها ليعود تقريبًا، عارية الخارج إىل دفعوها منها،
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سيفلتون أنهم وجدانهم يف راسخًة قناعًة املاستوي هجوم وقاحة تعكس وبالطبع
امرأة ومع البنجاب مثل إقليم يف املالبسات تلك مثل ويف فعلتهم. عىل العقاب من
ستْؤثِر أنها املتوقع كان مزارعة، أرسة من فقرية امرأة أي بيبي؛ مختاران خلفية لها
إرهاب مع خاصة األخرى، هي الصمت ستلتزم فكانت عائلتها أما صمت. يف املعاناة
النساء من العديد كان اإلقليمية. والحكومة بالرشطة وعالقاتهم بأسلحتهم لهم املاستوي

ظروفها. مثل يف االنتحار سيْؤثِرن البنجاب يف
رجال فعله بما خطبته يف ندَّد التايل األسبوع يف الجمعة صالة يف امُلالَّ أن إال
عن املحلية الصحف يف ظهرت التي القصة اإلنسان حقوق جماعات أخذت كما املاستوي،
ونرشتها الجماعي باالغتصاب القرية، مجلس أو «البانشايات»، عليها حكم التي املرأة
الرشطة البنجاب حكومة فأمرت عنها. العاملية الصحافة كتبت كما اإلنرتنت، شبكة عىل
الهجوم عىل أيام ثمانية مرور وبعد األحد، يوم يف وبالتايل، املسألة. يف تنظر بأن املحلية
بيبي مختاران الرشطة استدعت عائلتها، مع امُلرَّة العزلة من أيام ثمانية عليها، الوحيش
أمام الصحفيون احتشد الحادثة. عن لسؤالها جاتوي إىل وعمها والدها اصطحبها التي
بالعار، تشعر وهي ترتاجع أن من وبدًال الواقعة، عن سؤالها يف وبدءوا الرشطة قسم

كاملة. بقصتها أخربتهم
أجل من كفاحها يف االستمرار من التالية السنوات يف بيبي مختاران تمكنت
وانقسمت وخارجها. باكستان يف اإلنسان حقوق نشطاء بمساعدة وذلك العدالة، تحقيق
— املحلية الرشطة حرَّفت فقد لها؛ ومعرقل لقضيتها داعم بني ما بالدها يف السلطات
حيث شهادتها، — النفوذ صاحب للجانب التشيُّع عىل طويل زمن منذ اعتادت التي
إال قصتها. حقيقة شوَّهت ثم فارغة، ورقة عىل إبهامها بصمة تضع أن منها طلبت
مرت بالفعل. قالت ما ل وسجَّ ، امُلالَّ وأقوال ألقوالها استمع قاٍض، مع مقابلة أجرت أنها
يف املشاركة بتهمة رجال ستة عىل باإلعدام حكًما بعدها املحكمة أصدرت أشهر، ثالثة
تربئة عليه ترتب مما الحكم؛ نقضت الهور يف درجة األعىل املحكمة أن بيد اغتصابها.
العليا املحكمة ووجدت األخري. املحكمة حكم لتنقض رشعية محكمة جاءت ثم ساحتهم.
تلقاء من تتدخل أن فقررت املحاكم، من مختلفة أنواع ثالثة من متضاربة قرارات أمامها
فرباير ويف .٢٠٠٥ عام ذلك كان حكمها. القضية يف النهائي الحكم يكون وأن نفسها،
— جاتوي خان القيوم عبد محاوالت حول بتقارير الباكستانية الصحف امتألت ،٢٠٠٩
الباكستاني الربملان يف بيبي مختاران منطقة عن واملمثل الدفاع، لشئون االتحادي الوزير
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ال كانت الدعوى أن هو للدهشة األدعى األمر يكون وربما القضية. بسحب إقناعها —
إقامتها. من سنوات سبع بعد معلقة تزال

من لحمايتها الرشطة من دائمة حراسة تحت بيبي مختاران كانت األثناء، هذه يف
رجال أحد من مختاران تزوجت ،٢٠٠٩ مارس ويف الحانقني. املاستوي من جريانها

لحمايتها. القرية إىل أُرسلوا قد كانوا الذين الرشطة
تحوًال بيبي مختاران أحدثت باكستان، محاكم فيه تتلكأ كانت الذي الوقت يف ولكن
الكربى األخت أي ماي»؛ «مختار األُميَّة املزارع ابنة أصبحت فقد وبلدها؛ قريتها يف
أرسلت وعندما العالم. أنحاء جميع يف به معروفة صارت الذي اللقب وهو املحرتمة،
وكذلك القانونية، نفقاتها سداد يف استخدمته التعويض، سبيل عىل شيًكا الحكومة إليها
من جديد جيل للعالم يخرج أن يف ترغب تكن لم مريواال. يف للفتيات مدرسة إنشاء يف
العالم حول كبرية شهرة قضيتها إحراز ومع أمرهن. عىل املغلوبات األميات الفتيات
عىل قائمة اليوم هي وها عدة؛ أماكن من ومساعدات أمواًال تتلقى صارت فأكثر، أكثر
مختار نساء ملنظمة مديرة وصارت بل للفتيان)، واألخرى للفتيات (واحدة مدرستني

االجتماعية. للرعاية ماي
األخريات. الريفيات النساء وموقف موقفها عن علنًا الحديث عن تكف ال أنها واألهم
أن أرادوا الذين مغتصبيها هدف كان الذي الخزي بدافع االختفاء تْؤثِر أن من وبدًال
لنفسها ال العدالة، تحقيق عىل وصممت «سفالتهم»، هي فضحت فرًضا، عليها يفرضوه
أسباب نوعها وال االجتماعية طائفتها ال أنه أدركت لقد كذلك. بلدها ولنساء بل فحسب،
النساء من غريها تعلِّم بذلك وهي بكرامة، ماي مختار تحيا االحرتام. من لحرمانها كافية

االحرتام. يف الحق لديهنَّ أن
تايمز»، نيويورك «ذا مجلة يف الصحفي كريستوف، لنيكوالس التالية الكلمات ويف

مختاران: بيت يف للمشهد وصٌف بقضيتها، العالم تعريف يف مختاران ساعدت التي

أنحاء جميع من وعربات أجرة وسيارات حافالت يف البائسات النساء تفد
الحاالت أسوأ إن تساعدهن. أن يف أمل وكلهن مختار عن سمعن فقد باكستان،
املرأة عقاب صور من صورة وهي أنوفهن، قطعت نساء هي إليها تفد التي
مختار تنصت لألبد. بها الخزي إلحاق منه والغرض باكستان، يف الشائعة
األثناء، تلك ويف ملساعدتهن. غريهم أو محامني أو أطباء تجد أن وتحاول إليهن،
تجد ليلة، كل … نومها غرفة يف األرض عىل مختار مع النسوة هؤالء تنام
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متكوِّمات مكان، كل يف األرض عىل مستلقيات امرأة، عرشة االثنتي يناهز ما
قصة منهن لكل ضحايا، هن األخرى. إحداهن توايس البعض، بعضهن بجوار
وأن يتغري الزمن أن عىل ودليل كذلك، لألمل رمز أنهن إال القلوب، نياط تمزق

تقاوم.22 صارت املرأة

واجهت كيف فيها تصف فرنيس صحفي أسماع عىل حكايتها ماي مختار تقص
عىل «ولكن تقول: كتبت رشفهم. أعماهم الذين املاستوي رجال من الغاضبة الجموع
بحس أتمتع فإنني ُدنيا، اجتماعية لطائفة أنتمي لكوني مكانتي أدرك أنني من الرغم
إىل فقراء صغاًرا فالحني يضم الذي مجتمعنا جذور ترجع الجوجار. رشف الرشف،
أنه أشعر أنني إال بالتفصيل، بتاريخنا علم عىل لست أني ورغم السنني، من مئات عدة
وصفها أن إال الرتجمة، حاجز عرب كلماتها نقل الصعب من دمي.» يف يرسي مني، جزء
أرسة كنف يف ترعرعت قد بأنها يوحي عليها الهجوم عىل والدها فعل ولرد األوىل لحياتها

املحيل. االجتماعي الهرم يف مكانتها كانت ما أيٍّا االحرتام، يف الحق لديها أن تدرك
تقديمه. عن األخالق وتعجز القصص تلك يف الرشف يقدمه عما تتساءل أن يمكنك
اإلنسانية الكرامة عىل يعتدي أن من الجندي يمنع أن األخالق من املغزى فهم شأن من
االعتداء. هذا مثل عىل يقدم من ترصفات يستنكر يجعله أن أيًضا شأنه ومن لسجنائه،
وحيش العتداء تعرضت التي للمرأة السماح كذلك األخالق من املغزى فهم شأن ومن
يتخطى حتى الرشف حس من بد ال ولكن العقاب. يستحق عليها املعتدي أن تدرك أن
يشء فعل عىل اإلرصار مرحلة إىل ليصل بالخطأ والتنديد الصواب فعل مرحلة الجندي
يتسنَّى حتى الرشف حس من بد وال خبيثة، أفعال عىل حوله هم من يُْقِدم عندما ما

آخرون. عليها أقدم بأفعال متورًطا صار بأنه الشعور للمرء
رغم العدالة تحقيق يف حقك عىل ترصي حتى بكرامِتِك إحساٍس إىل األمر يحتاج
إحساٍس إىل األمر ويحتاج الحق؛ ذلك مثلك امرأة يمنح ما نادًرا مجتمٍع يف الصعاب كل
والرغبة السخط يحدوه ا ردٍّ بوحشية اغتصابك عىل تردي حتى األرض نساء كل بكرامة
باالحرتام املرأة تَُعاَمل حتى بلدك بناء إعادة عىل التصميم يحدوه ما بقدر االنتقام يف
تحفها حياة لك يعني االختيارات هذه مثل عىل إقدامك إن تستحقه. أنها تعلمني الذي
حياة — جدارة وعن — كذلك ويعني األحيان. من كثري يف واملخاطر بل الصعوبات،

لك. رشف
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التي املختارات بعض وأذكر عنقي، يف الفكرية الديون أكرب املالحظات هذه يف أسجل
املسائل، هذه يف التمعن من املزيد يف منه رغبًة فيها البحث إىل املهتم القارئ يحتاج قد

الكتاب. متن لها يتسع لم التي املسائل بعض كذلك وأناقش
يف سييل محارضات يف األوىل نسختها يف الحجج هذه قدمت عندما الكثري تعلمت لقد
التاريخ كلية هيئة ألعضاء الشكر بخالص أتقدم أن وأود ،٢٠٠٨ عام يناير يف كامربيدج
بصلة!) للمؤرخني يمت ال شخًصا املايض عىل استأمنوا أنهم (وعىل الضيافة كرم عىل
بيتا رومانيل-فاي محارضات يف منها الحقة نسًخا قدمت عندما أيًضا املزيد تعلمت لقد
وأبريل مارس يف فريجينيا جامعة يف بيدج-باربر ومحارضات برينستون بجامعة كابا
قسم جدران بني دارت مثمرة ملناقشات محوًرا للرشف تحلييل كان .٢٠٠٩ عام من
وحيدة محارضة ألقيت حيث ،٢٠٠٩ عام من مارس يف بنسلفانيا جامعة يف الفلسفة
حيث ،٢٠٠٩ عام يونيو يف ليبزيج جامعة يف وكذلك الفلسفية، الحجة عىل تركز كانت
،٢٠٠٩ عام نوفمرب ويف ذاته. املوضوع حول سابقتها عن قليًال تختلف محارضة ألقيت
أتاحت التي فيينا، يف للعلوم النمساوية األكاديمية يف الرشف حول ليبنيز محارضة ألقيت
أنىس وال الكتاب. من االنتهاء عىل أوشكت قد كنت وأنني خاصة املساعدات، من املزيد يل
حلقة أثناء يف جامعيني طالب وبني بيني الرشف» «حياة حول دارت التي املناقشات
سواها عن أهمية تقل ال مناقشات وهي ،٢٠٠٩ خريف يف برينستون يف صغرية نقاش

الكتاب. عىل األخرية اللمسات إضفاء يف
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تعرفت إذا ولكن قاله، وأين قاله الذي وما قال من الدقة وجه عىل أذكر ال لألسف
كما شكري. خالص لك أن فاعلم املناسبات، هذه إحدى يف تبادلناه آرائك من رأي عىل
املاضية. القليلة األعوام مدار عىل الرشف عن معهم تحدثت ممن للعديدين بالفضل أدين
بوب يل قدم لقد الثاقبة. آرائهم جميع إدراج عىل قدرتي عدم عىل الوحيد أسفي ويبقى
وهاتان واملفيدة؛ املفصلة االقرتاحات من العديد نورتون، نرش دار يف كتابي محرر وايل،
عن أما محرًرا). به حظوا من كل يعلم (كما لعمله مميزتان والنفع، التفصيل السمتان،
يف معه عميل أثناء يف ملستها قد كنُت بها يتمتع أخرى سمة فهي معه، العمل متعة
دابليو دابليو (نيويورك: الغرباء» من عالم يف األخالق مبادئ «الكوزموبوليتانية: كتابي
مساعدته عىل فايندر هنري أشكر أن بد ال العادة، جرت وكما وأخريًا، .(٢٠٠٦ نورتون،
يف ليس ومساعدتي قراءته عىل سيما وال الكتاب، هذا تأليف مراحل من مرحلة كل يف يل
(لقد جودة. أقل سابقتني كاملتني مسودتني مراجعة يف بل فقط، واحدة مسودة مراجعة
وأنا إيلَّ ويستمع يجلس أن منه تطلب الذي األمر كذلك؛ فيينا ويف كامربيدج يف رافقني

مرات!) أربع الرشف عن محارضة ألقي
األمريكي التهجي إىل التهجي تحويل إىل واملقتطفات االقتباسات كافة يف لجأت
واملقاالت. الكتب لعناوين األصيل بالهجاء احتفظت ولكنني الرضورة، عند ضجة، دون
مصدر عن أما جيمس. امللك نسخة مصدرها املقدس الكتاب من االقتباسات جميع
إصدارات (لندن: عيل يوسف هللا عبد ترجمة فهي الكريم» «القرآن من االقتباسات
أرش لم ما الخاصة، ترجمتي فهي الرتجمات من ذلك غري أما .(٢٠٠٠ ووردسورث،
حديثة!) إنجليزية إىل مالوري توماس السري كلمات تحويل ذلك يف (بما ذلك عكس إىل
لهذا التايل القسم يف أودعتها فقد واملقتطفات، االقتباسات مصادر تفاصيل عن أما
ملف (ثمة .٢٠٠٩ نوفمرب ٢٧ يف اإللكرتونية الروابط جميع وجود من تحققُت الفصل.
الصفحة أسفل الوثائق مكتبة يف للتحميل املتاحة اإللكرتونية الروابط هذه عىل يحتوي
هذا تتصدر التي املقتبسة العبارة عن أما (www.appiah.net. التالية: اإللكرتونية
وصفية صور أو األدبية: «السرية كولريدج، تايلور صامويل كتاب فمصدرها الكتاب،

.(١١٣ صفحة ،١٩٠٥ صانز، آند بيل جورج (لندن: األدبية» وآرائي لحياتي

املقدمة

بول كتاب العلمية: الثورة حول تدور التي ذهني يف الحديثة الكالسيكيات بني من
،(١٩٧٥ برس، هيومانيتيس نيوجرييس: هايالندز، (أتالنتيك املنهج» «ضد فريابند
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جونز (بالتيمور: الالمتناهي» الكون إىل املغلق العالم «من كويري ألكسندر وكتاب
علم الكوبرنيكية: «الثورة كوهن توماس وكتابا ،(١٩٦٨ برس، يونيفرستي هوبكنز
يونيفرستي هارفارد ماساتشوستس: (كامربيدج، الغربي» الفكر تطور يف الكوكبي الفلك
برس، شيكاجو أوف يونيفرستي (شيكاجو: العلمية» الثورات و«بنية ،(١٩٥٧ برس،

.(١٩٦٢
دوركني، رونالد من تعلمته ما عىل واألخالقيات األخالق مبادئ بني تفريقي يستند
السيادية: «الفضيلة كتابه املثال، سبيل عىل انظر، أعماله. من العديد يف تجده أن وبإمكانك
برس، يونيفرستي هارفارد ماساتشوستس: (كامربيدج، والتطبيق» النظرية بني املساواة
هو الهوية، موقع حول يدور السابقة أعمايل أحد أن كما .٢٤٢–٢٧٦ الصفحات ،(٢٠٠٢
يونيفرستي برينستون (برينستون: الهوية» أخالق «مبادئ أبياه، أنطوني كوامي كتاب

الغرباء». من عالم يف األخالق مبادئ و«الكوزموبوليتانية: ،(٢٠٠٥ برس،

املبارزة اندثار األول: الفصل

األوروبي: التاريخ يف «املبارزة كرينان: جي يف كتاب إىل بأكمله الفصل هذا يف بالفضل أدين
وذلك ،(١٩٨٨ برس، يونيفرستي أكسفورد (نيويورك: وسيادتها» األرستقراطية رشف
لستيفن بالفضل أدين كما وانهيارها؛ املبارزة لظهور الشاملة االستقصائية لدراسته
إليه أستند الذي التمييز وهو اإلقراري، واالحرتام التقديري االحرتام بني ميَّز الذي داروال
٨٨ العدد «إثيكس»، دورية يف املنشور االحرتام»، من «نوعان مقاله يف الكتاب، هذا يف

.٣٦–٤٩ الصفحات ،١٩٧٧ لعام
كتاب من عرشة الرابعة القاعدة فمصدرها الفصل تتصدر التي املقتبسة العبارة أما
هاميلتون جوزيف بها يستشهد التي الرشف»، والغرضمن للمبارزة األيرلندية «املمارسة
،(١٤٠ صفحة ،٢٠٠٧ ببليشكاشن، دوفر نيويورك: (مينيوال، املبارزة» «دليل كتابه يف
شاهدا «يكون كالتايل: هو للجملة الكامل النص .(١٨٢٩ عام لطبعة نرش إعادة (وهي
عىل عليهما؛ ليشهدا جاءا اللذين املبارزة طريف مع املجتمع يف متكافئة مرتبة من املبارزة
أو باختياره سواءٌ املبارزة، أطراف من طرًفا الشاهُد يصبح أن الجائز من أنه اعتبار
األيرلندية» «املمارسة كون من الرغم وعىل عنه.» غنى ال والتكافؤ الصدفة، طريق عن
نُرشت التي املبارزة مواثيق من العديد يستند فإليها األهمية، من بالغة درجة عىل وثيقة
املصادر من أساٍس عىل تقوم أنها املذهل فمن عرش، التاسع القرن مطلع يف أمريكا يف
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«صور كتابه يف بارينجتون جوناه السري عن هاميلتون جوزيف فينقل الواهية؛ التاريخية
كان يليه. وما ،٢٧٧ صفحة (١٨٧١ كونواي، لينش (لندن: (١٨٢٧) زمانه» من وصفية
أيرلندا يف أدمرياليتي يف العليا للمحكمة قاضيًا بصفته منصبه من أقيل قد بارينجتون
موثوق غري مصدًرا يجعله الذي الوحيد بالسبب هذا وليس االختالس. بتهمة ١٨٣٠ عام
األرايض أرباب من ««رب كتابه يف فيتز-باتريك، ويليام األيرلندي الكاتب قال فكما به.
(دبلن: الثالث) (اإلصدار معارصيهم» عىل إطاللة مع ١٧٩٨ عام عن واملخربون الزائفني»
من الرغم «عىل فإنه بارينجتون: كتاب عىل معلًقا ،٢٨٩ صفحة (١٨٦٦ كييل، بي دابليو
ما إذا الكاملة بالثقة الجدير باملصدر ليس فإنه خفيًفا، كتابًا اعتربناه ما إذا مسليًا كونه
عن نعتذر أن علينا ينبغي «ربما فيقول: نفسه هاميلتون أما تاريخيٍّا». مصدًرا اعتربناه
بوجه يُعترب الذي بارينجتون، جوناه السري عن الصفحات من العديد نقل يف اإلسهاب

صحته.» يف مشكوًكا مصدًرا عام
ومجلس اللوردات مجلس أعضاء يقسم أن عىل ١٦٧٨ لعام االختبار قانون نصَّ وقد
بأنني شهيد، قسمي عىل والرب وبإخالص، بصدق وأعلن، «أشهد، التايل: القسم العموم
جسد إىل والنبيذ الخبز لعنرصي استحالة ثمة الرباني العشاء رس يف ليس بأنه أُوِمُن
ع التشفُّ وأن بعده؛ ما أو التكريس طقس أثناء يف كان، شخص أي أو ودمه، املسيح
هو كما القداس، ذبيحة وأن لهم، والتقديس القديسني من غريها أو العذراء بمريم
نصت كما «… والوثنية الخرافات رضوب من رضب كلها روما، كنيسة يف عليه متعارف
ليبطل الكاثوليكية اإلغاثة قانون جاء وقد مماثلة. أيمان عىل للقانون أخرى تعديالت

األيمان. هذه
(شيكاجو: «الرشف» اسمه الروعة يف غاية كتاب ستيوارت هندرسون لفرانك
هو الرشف أن يف نظره وجهة فيه يناقش (١٩٩٤ برس، شيكاجو أوف يونيفرستي
يرى أنه إال الخصوص. وجه عىل األول وامللحق الثاني الفصل انظر االحرتام. يف الحق
السابع القرن منتصف يف إنجلرتا إىل يعود وربما نسبيٍّا، حديٌث تطوٌر الرشف حس أن
عىل القدرة قلَّت ما، مجتمع يف محورية أكثر الرشف حس صار كلما أنه يرى كما عرش؛
الرشف حس أن إىل أسبابه أحد يف هذا ويرجع عنها. والدفاع الرشف بفكرة التمسك
أقرب هو يشء من يتجزأ ال جزءًا النزاهة، من يتجزأ ال جزءًا متزايد نحو عىل يصبح
األخالقية، العليا املبادئ من مهم مبدأ هذا نفسه. مع صادًقا مبادئه عىل أمينًا املرء لكون
كما رومانيس، طابع ذات األصالة عن أفكار تشكله البرش حياة يف محوري مبدأ وهو
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يقول .١٧–٢١ الصفحات الهوية»، أخالق «مبادئ أبياه: انظر الحدثاء. نحن حالنا هو
من وغريها الخصوص وجه عىل الفضيلة هذه بني نفصل ألن داعي ال إنه ستيوارت
مكانة وهي غريها، دون — منظًما احرتاًما — خاصة مكانة إياها مانحني الفضائل،
الرشف حس أن ستيوارت يعتقد التي الثانية الطريقة عن أما الرشف. تصاحب ما عادة
فأكثر، أكثر داخليٍّا الرشف حس صار كلما إنه فيقول: ذاته الرشف بها يقوِّض املتنامي
ستيورات وأوافق ال. أو الحس هذا لديه ما شخص كان إذا ما عىل التعرف صعوبة زادت

مهمة. تاريخية عملية الرشف حس مكانة سمو أن عىل الرأي
ميثاق بني املساواة غرضه النمو يف آخذ توجه وجود إثبات كذلك ستيوارت ويحاول
بني املساواة أن أعتقد أنني إال واضحة، أنها املفرتض من ألسباب واألخالقيات، الرشف
إال الفكرة. هذه بها توحي قد التي بالدرجة كاملة مساواة ليست والرشف األخالقيات
لك يتوافر املسألة، لبَّ الرشف حس يصبح حاملا بأنه إقناعنا هو حجتيْه من الغرض أن
الثاني القلق مصدر أن يل ويبدو بأكملها. الرشف منظومة عن تتخىل ألن الكايف السبب
أن وهي، أال سابًقا؛ عليها أكدت قد كنت الرشف بحس تتعلق نقطة عنه غابت قد هذا
األشخاص ألن ال؛ أو يراقبهم من ُوِجد سواءٌ الصواب، فعل إىل الناس يدفع الرشف حس
بنيل يكتفون وال باالحرتام، «جديرين» يكونوا بأن يهتمون بالرشف يتمتعون الذين

االحرتام.
النزاهة نمنح ألن داعي ال أنه إىل يذهب الذي األول، قلقه مصدر بخصوص أما
الفصل يف ورد األول جزءين: يف يأتي ردي فإن الفضائل، من غريها دون خاصة مكانة
يف سيما وال الرشف، حس من يعود الذي النفع وراء السبب أوضحت عندما األخري،
املرتبة يف يأتي الرشف أن عىل أرصرت عندما فكان الثاني أما بعينها، مهنية سياقات
يحافظ الذي املعيار األخالقيات فيها تضع التي الحاالت تلك يف حتى ما، بطريقة الثانية
التقدير يصبح طبيعتها، يف أخالقية الرشف معايري كانت وحيثما وجوده. عىل الرشف
نوليه الذي االهتمام فإن وعليه ما. أخالقي منطلٍق من صنًعا يحسنون من نصيب من
عدمه من التقدير مناط تجعل التي السبل أبسط إال ليس الحاالت تلك مثل يف للرشف

األخالقية. اهتماماتنا عىل مرتكًزا
للوزراء رئيس عىل ينبغي ملاذا تفرس خاصة أسباب ويلينجتون عند الرشف ثقافة يف
الرسمية بصفته لسلوكه توجه اتهامات أي أن األسباب أحد فكان املبارزة، يمارس أال
اللورد مع الرأي يف مختلًفا يكون قد فإنه وبالتايل، شخيص؛ رشف مسألة تعد لم
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حد يف يكون أن يتعذر هذا الرأي اختالف أن إال الكاثوليكية، القضية حول وينتشيليس
حنٍي من للمبارزة البعض بعضهم الناس تحدي دون هذا يحل ولم للمبارزة. سببًا ذاته
األيرلندي ذلك أوكونل، دانيال هو فها الربملان. يف شخصهم عىل هجوم شن عند آلخر
وذلك الكاثوليكية، اإلغاثة قانون إقرار أمام للسبيل تمهيًدا انتخابه جاء الذي الوطني
يقسم هو ها االختبار، قانون يمني قسم رفضه بسبب مقعده من ُحِرم ثم انتُِخب عندما
دخل مصدر دبَّر (كما .١٨١٥ عام يف مبارزٍة يف داستري جون مقتل عقب أبًدا يتبارز أال
الذي «املهرج بقوله ألفانيل اللورد أوكونل نعت وعندما داستري.) جون ابنة إلعالة سنوي
أن إال مبارزة. يف أوكونل األخري تحدى ،١٨٣٥ عام العموم مجلس يف الغرور» يملؤه
ابنه فدخل يفعله؛ أن نبيل سيد أي عىل ينبغي ما بالطبع وهو بقسمه، التزم أوكونل
الرصاص إطالق ألفانيل واللورد أوكونل مورجان فتبادل عنه؛ بالنيابة املبارزة مورجان
بريطانيا يف العام التوجه هذا كان إصابات. أي عن هذا يسفر أن دون مرات، ثالث
يتناقض مبارزات، يف للدخول التحديات إلصدار مالئم غري مجاًال السياسة اعتبار نحو
جوان كتاب انظر ذاته. الوقت يف املتحدة الواليات يف يحدث كان ما مع صارًخا تناقًضا
ييل (نيوهافن: الجديدة» الجمهورية يف القومية السياسة الرشف: «شئون فريمان بي

.(٢٠٠١ برس، يونيفرستي
الطبيب وتقرير بهما، الخاصني املبارزة وشاهَدي النظريين بني املتبادلة الرسائل
بخصوص ويلينجتون إىل بنثام جريمي وجهه الذي الرائع والخطاب املبارزة، حول هيوم
ومذكرات ومراسالت، «برقيات، ويلينجتون: دوق آلرثر، كتاب يف موجودة كلها املسألة،
جون (لندن: (االبن) ويلينجتون دوق حرَّره جي»، كي ويلينجتون دوق آرثر للمارشال
هيوم الطبيب رواية تستمر .٥٣٣–٥٤٧ الصفحات الخامس، املجلد (١٨٧٣ موراي،
إىل استندُت وقد وصفحات، لصفحات ويلينجتون، لدوقة كتبها قد كان التي لألحداث،
تشارلز عن أما الفصل. بها استهللُت التي املبارزة بأحداث يتعلق فيما التقرير هذا
دوق من لكل حفيٌد فهو املبارزة، بشأن اآلخر هو روايته إىل استندُت الذي جرفيل،
يف تعليمه تلقى وقد والده). ناحية (من وورويك وإيرل والدته) ناحية (من بورتالند
تتويج حفل يف وصيًفا كان كما أوكسفورد، يف كوليدج تشريش وكرايست إيتون جامعة
يوميات دفرت جرفيل: «مذكرات جرفيل: إف يس تشارلز كتاب انظر الثالث. جورج امللك
حرَّره فيكتوريا»، وامللكة الرابع، ويليام وامللك الرابع، جورج امللك من كل حكم لفرتة

.(١٨٩٩ كو، آند جرين لونجمان، (لندن: ريف هنري
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«ُطِرحت بالكامل: بعرضه فجدير وجونسون بوزويل بني دار الذي الحوار أما
املتقاتلني أحد مقتل كان إنجلرتا يف حالة توجد «ال جونسون: للمناقشة. املبارزة قضية
أنه رغم كاٍف، فهذا سالحه، نزع طريق عن خصمك عىل تغلبت فإذا «محتوًما»؛ فيها
وليس مبارزة. أي تكفله الذي بالقدر أرستك ورشف رشفك استعدت لقد تقتله؛ أال يجب
عليه تمتاز أنك تدرك عندما جديد من القتال عىل خصمك تجرب أن يشء يف الشجاعة من
فراشه؟ يف نومه أثناء وتذبحه إليه تذهب أن من يمنعك الذي فما وإال وبراعتك، بمهاراتك
الغلبة لها ليس املهارة ألن ذلك التكافؤ؛ عنرص توافر املفرتض من املبارزة، تبدأ عندما
أن فيجوز أيًضا. الحوادث وعىل بل الذهن؛ حضور عىل يعتمد غالبه يف فاألمر الدوام، عىل
مثل ترجح وقد يسقط، أن يجوز كما الطرفني. أحد وجه يف الرياح هبوب اتجاه يكون
مبارزة، إىل يُدعى عندما الكفاية فيه بما يعاقب فاملرء طرف، عىل طرف كفة األشياء هذه
حياته يعرض املصاب الشخص أن إىل أرشت عندما أنني إال للخطر.» حياته ويعرِّض
املنطق تفسري عن يعجز بأنه اعرتافه يف منصًفا كان اآلخر، الطرف مثل مثله للخطر
عىل الحاصل جونسون. صامويل «حياة بوزويل جيمس كتاب املصدر املبارزة.» وراء
حرَّره هربايدز»، جزر يف جولة يوميات دفرت إىل باإلضافة القانون. يف الرشفية الدكتوراه
.١٩٥ صفحة الخامس، املجلد ،(١٨٨٩ صانز، آند بيل جورج (لندن: نابري ألكسندر

مصدرها إنجلرتا يف القصوى العقوبة مسألة يف بها استشهدت التي اإلحصائيات
العاملية: الويب شبكة عىل التاليان العنوانان

،http://www.capitalpunishmentuk.org/circuits.html
.http://www.capitalpunishmentuk.org/overviewt.htmlو

معلًال املبارزة، اندثار تفرس بديلة نظر وجهة عن مؤخًرا شومايكر روبرت دافع
مفرطة حساسية ذلك يف بما املتشابكة، الثقافية التغريات من «سلسلة نتيجة جاء بأنه
معايري وتبني الراقية، الطبقة رشف حول داخلية جديدة ومفاهيم العنف، تجاه متزايدة
يف شومايكر بي روبرت هذا ذكر الذكوري». السلوك تحكم صارت وعاطفية «مهذبة»
من الصفحات لندن»، يف الطقيس والعنف والرشف، الذكورية، املبارزة: «ترويض مقاله
(سبتمرب ٣ رقم ،٤٥ املجلد جورنال»، هيستوريكال «ذا دورية يف ،١٨٠٠ إىل ١٦٦٠
قضائية «توجهات إىل نهائيٍّا العملية نهاية ويعزو .٥٢٥–٥٤٥ الصفحات ،(٢٠٠٢
منح رفض وسياسة الحرب، مواد لقانون ومراجعة التشهري، قانون يف تغري متغرية؛
النظر ويجوز .(٥٤٥ (صفحة مبارزات» يف حتفهم لقوا الذين الضباط ألرامل معاشات
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بالسادة يليق جديد أعىل مثل ظهور زاوية من البديلة الرواية هذه عنارص من عنرص إىل
«املهذبة» فاملعايري نيومان. عنه عرب كما وكياسة، تلطًفا بصفته الرشف وهو، أال النبالء؛
املتمثل األعىل امَلثل هو ها ثم، ومن االجتماعية. املكانة عن جديدة إشارات تعطي الجديدة
ينهار — النبالء لطبقة الحداثة قبل ما النيتشوي النموذج أو — البدنية الشجاعة يف
النبالء عىل فكان رسور. بكل فيه يقاسمونهم صاروا الكتانية األقمشة تجار أن ملجرد
الغرض نيومان فكرة تؤدي وبالتايل آخر، شيئًا يجدوا أن الجديدة الطبقة من وحلفائهم
تماًما. النسيان طي صار قد منه األقدم األعىل املثل أن بالرضورة هذا يعني وال املطلوب.

الصينية األقدام تحرير الثاني: الفصل

فقد الفصل، هذا مراجعة يف يل البحثي دعمها عىل لني لشواي-يي للغاية ممتن أنا
بالنص مقارنتها طريق عن مرتجمة وجدتها التي الفقرات صحة من التحقق من تمكنت
الفرتة. تلك يف الصني عن املفيدة املعلومات من بالعديد أمدتني كما األصيل، الصيني
وقد الفصل. هذا يف أوردتها التي الحجج كافة عن الشخصية مسئوليتي أعلن وبالطبع
هما: أساسيني مصدرين من كبري حد إىل املوضوع هذا عن الخاصة معلوماتي استقيت
هاورد للكاتب وللعجب» للشهوة مثرية عادة تاريخ الصينية: األقدام ربط «عادة كتاب
«الحركة بعنوان ماجستري رسالة وكذلك ،(١٩٦٦ راولز، والتون (نيويورك: ليفي إس
تشيو-تني فريجينيا للباحثة «(١٨٥٠–١٩١٢) الصني يف األقدام ربط لعادة املناهضة

.١٩٦٦ كولومبيا، جامعة يف تشاو،
أستخدم ذلك، عىل كمثال اليوم. عليها املتعارف بأسمائها الصينية املدن إىل وأشري

القديمني. اسميهما من بدًال وجوانجتشو بكني
سيجروف ستريلينج كتاب إىل يش تيس األرملة اإلمرباطورة عن حديثي يستند
«البحث سبنس جوناثان كتاب إىل وكذلك ،(١٩٩٢ فينتدج، (نيويورك: التنني» «املرأة
كينج جون وكتاب ،(١٩٩١ نورتون، دابليو دابليو (نيويورك: الحديثة» الصني عن
.(١٩٨٧ هاربربريينيال، (نيويورك: «١٨٠٠–١٩٨٥ العظيمة: الصينية «الثورة فايربانك
كائنًا سيجروف فرياها حكمها. فرتة أثناء يف تيسيش لدور للغاية متباينان تصوران ثمة
فكانت الراقية، للطبقة ينتمون كانوا النفوذ أصحاب من رجال لتالعبات خاضًعا سلبيٍّا
بإيعاز آلخر حني من حاسمة ترصفات عنها يصدر قراراتها، يف حازمة غري أمية، امرأة
عىل تصويرها أن ترى مقنعة حجة سيجروف ولدى الرئيسية. الشخصيات إحدى من

190



وتقدير وشكر املصادر

— كبري حد إىل — يرجع الشخصية، بسلطتها مهووسة وقاسية، ماكرة ديكتاتورة أنها
القرن مطلع يف وأجانب صينيون ُكتَّاب مصدرها مْختَلقة) (وأحيانًا محرَّفة روايات إىل
النظر وجهة بني بالفصل يل يسمح وضع يف لسُت شخصية. مآرب لهم كانت العرشين
يف الرئيسية األحداث من العديد إليها تَنِسب التي تقليدية األكثر النظر ووجهة هذه
مسرتشًدا ولكنني، األرملة. اإلمرباطورة منصب فيها تشغل كانت التي الفرتة تلك سياسة
السلطة ميزان قلبت التي القتل وقائع من العديد إليها أنسب أن تجنبت سيجروف، بكالم
الرغم وعىل القديمة. التنني املرأة أسطورة من جزءًا تعد والتي عقب، عىل رأًسا حولها من
الشخصية يش تيس فيها كانت نفسها سيجروف رواية يف لحظات ثمة ذلك، كل من
وفاة تلت التي الحكم انتقال أزمات أثناء سيما وال األمور، زمام تملك التي الحاسمة

يوم. املائة بنهاية وقعت التي وتلك تيش تونج واإلمرباطور فنج شيان اإلمرباطور
الذي يووي، كانج كاهل عىل تلك لسمعتها اللوم من كبريًا قدًرا سيجروف يُلِقي
املائة بنهاية نُفي أن بعد بشدة تنتقدها كانت التي الكلمات من الكثري وردد الكثري كتب
تذهب التي كانج مزاعم لدحض إضافية مشقة سيجروف تكبد السبب لهذا وربما يوم.
قسوة أقل كانت أخرى مصادر قرأت الفرتة. تلك أحداث يف أساسيٍّا دوًرا لعبت أنها إىل
الصينية «السياسة كوانج إس لوك مقال املثال سبيل عىل انظر كانج. عىل حكمها يف
«مودرن يف املنشور ،«١٨٩٨ لعام يوم املائة إصالحات حول تأمالت طرق: مفرتق يف
لوانج ومقال ٦٦٣–٦٩٥؛ الصفحات ،(٢٠٠٠ (يوليو (٣ رقم ،٣٤ املجلد ستاديز»، آجني
إيه لدانيال كتاب يف منشور الصيني»، التاريخ يف كونفوشيوسيون «ديمقراطيون جونتاو
كامربيدج (كامربيدج: الحديث» للعالم «الكونفوشيوسية بعنوان تشايبونج وهاهم بيل

.٦٩–٨٩ الصفحات ،(٢٠٠٣ برس، يونيفرستي
وجه عىل كانج لعبه الذي والدور يوم املائة فرتة تاريخ عن ُكِتب ما فإن وبالتايل،
املذهب يف النظر «إعادة وانج يونج-تسو مقال انظر الخالفية. باألمور يعج الخصوص،
ستاديز»، آجني أوف «جورنال يف ،«١٨٩٨ لعام اإلصالح وحركة يووي كانج التعدييل:
للرؤية النقد وانج ويوجه .٥١٣–٥٤٤ الصفحات ،(١٩٩٢ (أغسطس ٣ رقم ،٥١ املجلد
انظر بالصينية؛ نُرش له عمل يف جيان تشانج هوانج تبنَّاها التي كانج لدور التعديلية
إصالحات تاريخ يف («دراسات يانجيو يش بيانفا وكسو جيان تشانج هوانج كتاب
١٩٧٠)؛ سو، يانجيو يويان لييش يوان يانجيو يانج تشونج (نانجانج: («١٨٩٨ عام
يووي») لكانج األصلية ١٨٩٨ عام («مذكرات زوي تشن وكسو يووي كانج وكتاب
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(«ناقش تشنجبيان ووكسو زايتان ومقال ١٩٧٤)؛ يوان، يانجيو يانج تشونج (تايباي:
الصفحات ،(١٩٨٨) ٥ رقم ،٧٧ املجلد زاتيش»، «دالو يف أخرى»)، مرة ١٨٩٨ انقالب
النظر («إعادة جيانتاو زاي دي يانجيو يش بيانفا وكسو زوتشو ومقال ١٩٣–١٩٩؛
يوان يانجيو يانج «تشونج يف املنشور ،(«١٨٩٨ عام إصالحات تاريخ حول دراستي يف
الصينية الحضارة علم مؤتمر «وقائع (أو لونوانجي» هويي هانكسو جوجي ديرجي
يوان، يانجيو يانج تشونج (تايباي: سينيكا») أكاديميا استضافته الذي الثاني الدويل
كتاب يف اإلنجليزية باللغة متاحة هوانج حجج بعض .٧٢٩–٧٦٨ الصفحات ،(١٩٨٩
عام وأفكار وسياسة شخصيات املائة: لأليام فسيفسائية «لوحة بعنوان كوانج للوك
يونيفرستي، هارفارد آسيا، رشق دراسات مركز ماساتشوستس: (كامربيدج، «١٨٩٨
سبنس جوناثان كتاب يف ورد األيام لتلك توضيحي مللخص بالفضل مدين وأنا .(١٩٨٤

.٢٢٤–٢٣٠ الصفحات يف الحديثة»، الصني عن «البحث
منهم واحًدا يزال ال كانج كان (الذي «الجورن» أو الثانية الدرجة حاميل عىل يطلق
«جونجتيش»، هو ثاٍن اسٌم (١٨٩٥ عام يف كلمة آالف العرشة ذات العريضة أعدَّ عندما
بإرسال تتكفل اإلمرباطورية الحكومة كانت حيث العامة»، «املركبة حرفيٍّا يعني والذي
سميت وهكذا الخاصة. نفقتها عىل «الجينيش» اختبارات إىل لنقلهم مواصالت وسيلة
من ٦٠٣ العريضة عىل ع وقَّ وقد العامة». املركبة «عريضة باسم بعد فيما العريضة
األلف قرابة عليها ع وقَّ قد بأنه نفسه كانج مزاعم من الرغم عىل األقل، عىل الجورن
نظره وجهة يعدل أن يرفض «إنه التايل: قوله له صديق عن فايربانك نقل (وقد ومائتني.
وجهة لتدعم الحقائق صياغة إعادة إىل يلجأ ما كثريًا العكس، عىل بل الواقع، لتطابق
عىل لالطالع (.١٣١ صفحة العظيمة»، الصينية «الثورة فايربانك كتاب املصدر نظره.»
كتاب انظر اتساعها، درجة حول ومزاعمه العامة» املركبة «عريضة لوثيقة كانج تسجيل
نانهاي»؛ لكانج زمنيٍّا املرتبة الذاتية («السرية نيانبو» زيبيان نانهاي «كانج بعنوان كانج
تشونجو «جينداي عنوان تحت يونلونج شان محررها كتب مجموعة يف يووي)، كانج أي
وينهاي (تايباي: الحديثة») للصني التاريخية البيانات («مجموعة كونجكان» شيلياو
ضوءًا تلقي التي قصائده إحدى أيًضا انظر .٣٠ صفحة ،١١ املجلد ،(١٩٦٦ تشوبانيش،
جي» تشنجلون يووي «كانج بعنوان تشيجون تانج حرره كتاب يف الواقعة هذه عىل
،١ املجلد ،(١٩٨١ تشونجهوا، (بكني: يووي») لكانج السياسية املقاالت «مجموعة (أو

.(٢٠٠٩ فرباير ١٧ شخصية، مراسالت لني، (شواي-يي ١٣٨ صفحة
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يف الجينيش اختبارات اجتيازه بعد التجارة مجلس يف كانج تعيني من الرغم عىل
الكتب ونرش التدريس يف وقته يميض كان حيث مكتبه، يتسلم لم أنه يبدو ،١٨٩٥ عام
وجوانجتشو. شنغهاي بني فيما ١٨٩٨ عام وحتى ١٨٩٥ عام من الفرتة يف والصحف
.٣٧–٤٢ والصفحات ،٣٢ الصفحة نيانبو» زيبيان نانهاي «كانج يووي كانج كتاب انظر
اإلخالص عىل تشجع كانت األقدام ربط عادة أن إىل يذهب الذي بالزعم يتعلق وفيما
إىل (٢٠٠٩ فرباير ١٧ شخصية، (مراسالت لني شواي-يي تشري الزوجية، الحياة يف
وانج»، السيدة «وفاة كتابه يف الزعم هذا عىل جيًدا مثاًال يعطي سبنس «جوناثان أن
بسبب الركض مواصلة عن عجزت أنها إال عشيقها مع الهرب وانج السيدة حاولت حيث
«التعبري يو يل كتاب إىل ذاته الوقت يف أيًضا نظري لفتت وقد املربوطتني». قدميها
التي املقاالت من شهرية «مجموعة بأنه لني وصفته الذي الهامدة» املشاعر عن العريض
وتعد عرش. السابع القرن يف الصني يف األدبي والتذوق األدبية النظريات حول تدور
الولع عن رصاحًة التعبريات أكثر إحدى األرجح عىل املربوطة النساء ألقدام مناقشته
أوجي» «شوشينج يو يل كتاب انظر السابقة. الصني إمرباطورية يف املربوطة باألقدام

.١١٩–١٢١ من الصفحات ،(١٩٩٠ تشانجان، (تايباي:
ربط عادة اعتمدوا املانشو أفراد بعض أن يبدو أنه كبري حد إىل لالهتمام املثري ومن
تهدف التي القوانني من سلسلة كان املانشو حكم يف األساسية العنارص أحد ألن األقدام؛
املانشو وأفراد الصينيني تطالب التي أخالقي أساس عىل الشخيص السلوك تنظيم إىل
كتابًا انظر الخاصة. هويته عىل الفريقني من كل يحافظ حتى مختلفة مالبس بارتداء
:٢ املجلد العالم، تاريخ عرب للمالبس جرينود «موسوعة بعنوان كوندرا جيل تحرير من
.١٢٢ صفحة :(٢٠٠٧ برس، جرينود كونيتيكت: (وستبورت، «١٥٠١–١٨٠٠ الصفحات
عمل الذي ريوزو، ناجاو الياباني االجتماع عالم عليه أرص ما نعترب أن ويمكن
الذي حديثه يف الثانية، العاملية الحرب نهاية قبل عاًما أربعني مدار عىل شنغهاي يف
الذين العرشين القرن منتصف يف األشخاص لعدد مقياًسا ،١٩٦١ عام لليفي وجهه
بعيًدا الصينيني تحول أظهره والذي األمة، رشف حماية إىل بالحاجة يؤمنون كانوا
سخرية بسبب ال املمارسة هذه نبذوا الصينيني «إن قال: حيث األقدام، ربط عادة عن
الحضارة تغلغل فيها السبب كان التي الذهنية نظرتهم تغري بسبب وإنما منهم، األجانب
بكل شعر فقد .(٢٨٢ صفحة الصينية»، األقدام ربط «عادة كتاب (ليفي، الغربية.»
ذلك بعد أثبت أن حاولت وكما — ولكن البديل؛ عرضه عىل اإلرصار إىل بالحاجة وضوح

لبعض. بعضها بدائل أنها عىل التفسريات هذه نأخذ أن الرضوري من ليس —
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األطليس جانبي عىل االسرتقاق عىل القضاء الثالث: الفصل

ليزيل كريستوفر كتاب إىل الربيطانية العبودية من التحرير لحركة فهمي يف الفضل يرجع
هيل: (تشابل الربيطانية» العبودية إلغاء حركة أسس األخالقي: املال «رأس الرائع براون
أذكر أن وأود أسايس. اسرتشادي كتاب وهو ،(٢٠٠٦ كارولينا، نورث أوف يونيفرستي
التي بالحجة له عالقة ال دافع وهو وأصحابه، ويلربفورس استنفرت التي الدوافع أحد
العبودية إلغاء حركة منحت لقد براون، يقول فكما األسايس. النص يف إثباتها حاولت
لوال كانت التي للرذيلة، املناهضة األخرى الحمالت تلك عىل للفوز «فرصة اإلنجيليني
العرص ذوق مع متماشيًا لالسرتقاق املناهض التوجه صار فقد للشكوك. مثرية ذلك
والنزعة والوعي بالتأدب مرتبًطا صار فقد عرش، الثامن القرن من الثمانينيات بحلول
لحركة قيادتهم طريق عن اإلنجيليون، تمكن وقد الربيطانية. بالحرية وااللتزام الوطنية
صبغة إضفاء بغرض إيجابية األكثر االرتباطات تلك من االستفادة من العبودية، إلغاء
.(٣٨٧ (صفحة األخالقي» اإلصالح أجل من نطاًقا األوسع حملتهم عىل قمعية أقل خريية
اعتداد بني أو الوطنية، والنزعة االسرتقاق مناهضة بني اإلنجيليون يربط لم وبالطبع،
خطاب يف العالقة تلك صيغت وقد الحرية. أجل من بريطانيا وحملة بنفسه الربيطاني

األمريكي. االستقالل حول املناظرات
عام يف تايمز» «ذا مجلة صفحات عىل والسخرية للتهكم ويلينجتون دوق تعرض
(اعرتاًضا نظرهم وجهة اللوردات مجلس يف النبيل» الدوق «أصدقاء سجل عندما ١٨٣٣
األمم كافة من املكتسبة «الخربة أن مفادها التي العبيد) تحرير قانون تمرير عىل منهم
لن عدمه من العمل بني االختيار حرية له تُرتك الذي الرجل أن أثبتت العصور مر عىل
سيمور هذا ذكر املدراية». باملناطق املنخفضة األرايض يف الزراعية العمالة يف أجريًا يعمل
الربيطاني» اإلعتاق يف االسرتقاق مقابل الحرة العمالة العظيمة: «التجربة كتابه يف دريرش
العتقاد انتصاًرا هذا كان .١٤١ صفحة :(٢٠٠٢ برس، يونيفرستي أكسفورد (نيويورك:

والرباهني. األدلة من العديد عىل الحرة بالعمالة يؤمن أيديولوجي
العاملة الطبقة «صناعة طومسون بي إي كتاب إصدار منذ دائر كبري جدل ة ثمَّ
طبقة بوجود زعمه يف مصيبًا كان إذا ما حول (١٩٦٥ فينتادج، (نيويورك: اإلنجليزية»
كالهون كريج ذهب وقد عرش. التاسع القرن من الرابع العقد بحلول بالفعل عاملة
عرش التاسع القرن مطلع حركات أن إىل العرشين القرن من الثمانينيات مطلع يف
ذوي كانوا كما الجدد، الصناعيني العمال عىل الحرفيني الراديكاليني سيطرة عكست
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واحدة إنجليزية عاملة طبقة وفكرة يتفق ال الزعمني وكال قوميٍّا، منه أكثر محيل طابع
العمال كان حني يف األساس، يف رجعية للحرفيني الراديكالية النزعة كانت لذاتها. واعية
«كان للغاية. منطقية القرارات تلك فإن لروايته، ووفًقا باإلصالح؛ سعداء الصناعيون
زالوا وإال الجديدة االجتماعية بالعالقات اإلطاحة التقليديني العمال مجتمعات عىل لزاًما
نطاًقا تجني أن الجديدة العاملة الطبقة تستطيع «كانت حني يف الوجود، عن أنفسهم هم
الواقع».» يف الجمعي لوجودها تغيري دون التحسينية اإلصالحات من محدود غري واسًعا
الشعبية للراديكالية االجتماعية األسس الطبقي: الرصاع «مسألة كالهون، كتاب املصدر
صفحة :(١٩٨٢ برس، شيكاجو أوف يونيفرستي (شيكاجو: الصناعية» الثورة أثناء
الوعي ذات اإلصالحية النزعة «انتصار مقاله يف كاليز جريجوري به استشهد وقد ،١٤٠
املجلد جورنال»، هيستوريكال «ذا يف «١٧٩٠–١٨٦٠ الربيطانية، الراديكالية يف الطبقي

.٩٧١-٩٧٢ الصفحات :(١٩٨٣ (ديسمرب ٤ رقم ،٢٦
طومسون دوروثي من كل قدم حتى كالهون قاله ما عىل طويل وقت يمِض لم
ستيدمان جاريث مقال يف للميثاقية املنازعة الشهرية تصوراتهما جونز ستيدمان وجاريث
دراسات االجتماعية: الطبقات «لغات كتاب يف املنشور امليثاقية»، يف النظر «إعادة جونز
برس، يونيفرستي كامربيدج (كامربيدج: «١٨٣٢–١٩٨٢ العاملة، الطبقة تاريخ يف
شعبية سياسة «امليثاقيون: طومسون دوروثي وكتاب ٩٠–١٧٨؛ الصفحات :(١٩٨٤
النزاعات هذه من الرغم عىل أنه إال .(١٩٨٤ بانثيون، (نيويورك: الصناعية» الثورة يف
وهو الخالف، غبار انقشع أن بمجرد باقرتاح، التقدم من تايلور مايلز تمكَّن التأريخية،
وهي، أال جونز؛ وستيدمان طومسون بني فيما الدائر الجدل وراء مشرتكة قصة ثمة أنه
التصنيع، مناطق يف كثيفة وكانت الكادحني، للفقراء حركة الغالب يف كانت «امليثاقية أن
املصدر قادتها». وشبكة صحافتها، خالل من حقيقية قومية صبغة عليها أُضفي أنها إال
تأريخ يف التوافق من نوع عن البحث امليثاقيني: يف النظر «إعادة بعنوان لتايلور مقال
.٤٩٠ صفحة :(١٩٩٦ (يونيو ٢ رقم ،٣٩ املجلد جورنال»، هيستوريكال «ذا يف امليثاقية»،
إلغاء وقت يف إنجلرتا يف الرصيحة العنرصية من به بأس ال قدر بوجود زعمي إن
كتبه ما يقرأ أن سوى املرء يحتاج فال الحارض؛ الوقت يف جدل محل يكون لن العبودية
دوجالس، فريدريك أن نذكر أن ينبغي ذلك، كل من الرغم وعىل بهذا. يقتنع حتى كارليل
العام عىل يزيد ما أمىض قد العنرصية، اإلهانات عىل التعرف عىل بحق قادًرا كان الذي
قد يكون أن تماًما أنكر وقد عرش، التاسع القرن أربعينيات يف بريطانيا يف العام ونصف
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يف هائل حشد أمام دوجالسخطابًا ألقى ،١٩٤٧ عام من مارس ففي احرتام. بقلة ُعوِمل
يف البلد، هذا يف شرب كل إىل «سافرت فيه: قال الربيطاني» للشعب «وداع يف تافرن لندن
الجانبية والشوارع الرسيعة الطرق عىل برحالت وقمت وويلز، وأيرلندا واسكتلندا إنجلرتا
وسط يف أو تلك، النقل وسائل من أي يف قطُّ أَر لم … البخارية والقوارب الحديدية والسكك
أي عنه يصدر أو ازدراء، نظرة إيلَّ ينظر شخص أيَّ االجتماعية الطبقات من طبقة أي
(يمكن اإلطالق!» عىل برشتي؛ لون بسبب يل االحرتام عدم من يشء بأنه أفرسه قد تعبري
االسرتقاق، لدراسة لريمان جيلدر ملركز اإللكرتوني املوقع عىل الخطاب هذا عىل االطالع
.(http://www.yale.edu/glc/archive/1086.htm ييل جامعة يف واإللغاء واملقاومة،
الدائرة املعركة يف الدخول قوامها ورأينا، سبق كما دوجالس، اسرتاتيجية كانت
وطنه بني التناقض يظهر أن إىل يحتاج فكان األمريكي، والرشف الربيطاني الرشف بني
وطنه بني نفوس يف يغرس أن يف الغرباء رأي استغالل له يتسنَّى حتى وبريطانيا
إىل االنتباه لفته كان ما ولذلك، األمريكي. االسرتقاق تجاه القومي بالخزي إحساًسا
العديدة خطبه أن هو حال أي عىل املؤكد اليشء لكن حجته، ليخدم الربيطانية العنرصية
يرجع ما وعادة العاملة. الطبقة من سني متحمِّ مؤيدين بحضور تحظى الغالب يف كانت
إىل االنتشار وواسعة رضاوة أكثر للسود املناهضة العنرصية صور من صورة بروز
والطبقة، «اللون، بعنوان لوريمر إيه دوجالس كتاب انظر العبودية. إلغاء بعد ما فرتة
(نيويورك: عرش» التاسع القرن منتصف يف الزنوج من إنجليزية مواقف والفيكتوريون:

.(١٩٧٨ ماير، آند هوملز
عىل الرقيق تجارة يف املهيمن دور يف الربيطاني الدخول عن سييل جون السري كتب
أفضل نكن لم مبادئنا حيث من أننا بساطة بكل يعني هذا «إن فقال: األطليس، جانبي
بني فيما املراتب أرفع أخريًا احتللنا أن بعد وأننا، الصدد، هذا يف األمم من غرينا من حاًال
نجاحاتنا خالل من إسبانيا تحت من البساط سحبنا أن وبعد العالم، يف التجارية األمم
املصدر الخبيثة.» التجارة هذه من األكرب النصيب قصد غري من نمتلك رصنا العسكرية،
.١٣٦ صفحة :(١٨٨٣ براذرز، روبرتس (بوسطن: إنجلرتا» «توسع بعنوان لسييل كتاب
التعبري، جاز إذا أننا، «يبدو فيها: يقول العمل لهذا مقدمته يف شهرية إشارة له كانت وقد
الرقيق فتجارة .(٨) الذهن.» رشود من نوبة يف بالسكان وأهلناه العالم نصف غزونا قد
شتات من حالة وسط عليها لوا تحصَّ اإلمرباطورية، مثل مثلها نظره، وجهة من إذن،
املسألة خطورة مدى ليكي، رواية إىل باإلضافة الفقرات، تلك وتوضح يبدو. ما عىل الفكر
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ببلده ينأى أن يريد كان الذي عرش التاسع القرن أواخر يف اإلنجليزي للرجل بالنسبة
بعنوان ليكي هارتبول إدوارد ويليام كتاب انظر الرقيق. تجارة رشور عن اإلمكان قدر
بعد الثالثة الطبعة ،١ املجلد تشارملان»، وحتى أغسطس من األوروبية األخالق «تاريخ

.(١٩٢١ أبلتون، دي (نيويورك: التنقيح،
معياريٍّا، اقرتاًحا االحرتام يف الحق هي الكرامة أن إىل يذهب الذي االقرتاح ويعد
االحرتام استحقاق عىل «كرامة» مصطلح إطالق لقرص به تقدمت الذي املقرتح أن إال
اللغة يف واضح تمييز وجود أزعم ال فنية. اصطالحية ألغراض إال يكن لم «اإلقراري»
يف أننا، إال النحو، هذا عىل التقديري واالحرتام اإلقراري االحرتام يف الحق بني يفرِّق
للتقدير مكانًا نُوِجد أن أردنا ما إذا التمييز هذا مثل نُوِجد أن إىل حاجة يف اعتقادي،
كنا إذا إليه ماسة حاجة يف إننا بظلها. الديمقراطية تظلُّه مجتمع يف التقدير يف وللحق
حلت قد «الكرامة» بأن يقيض الذي بريجر لبيرت الشهري البديل االقرتاح مقاومة بصدد
قاومت وقد األرستقراطيات، عىل قاًرصا مفهوًما «الرشف» صار حتى «الرشف»، محل
«يوروبيان يف الرشف»، «اندثار بعنوان بريجر بيرت مقال انظر بالفعل. االقرتاح هذا

.٣٣٩–٣٤٧ الصفحات :(١٩٧٠) عرش الحادي العدد سوسيولوجي»، أوف جورنال
يعني ال منها جزء يف الفنية باملصطلحات عالقة ذات هنا املطروحة املوضوعات كون
يف التنافيس وغري التنافيس الحق من لكل بمكان أطالب فأنا جوهر، بال أنها بالرضورة
يف الحق بني االرتباط أن عىل متفقون نحن وللكرامة. للتقدير أخرى، بعبارة أو االحرتام،
االرتباط هذا وأن املعيارية، الناحية من خاطئ ارتباط هو االجتماعية والطبقة االحرتام
بأننا العادة يف علنًا نقر ال ربما أنه عىل اإلرصار بنا يجدر أنه إال تاريخيٍّا، أُبطل قد
بيْد الحارض، الوقت يف سوانا من أفضل هو ما «بالفعل» نملك أننا أو األفضل «بالفعل»
وحدهم املتكربين أن صحيح التعبري. لطف رضوب من رضبًا إال ليس بالتأكيد هذا أن
العديد توجد الواقع، يف ولكن، وحسب. االجتماعية الطبقة أساس عىل يتعطفون من هم
بأن نؤمن ونحن أساسها؛ عىل املرء نجاح نقيِّم أن يمكن والتي بها نهتم التي املعايري من
التقدير منح وأن لنا؛ بالنسبة مهم أمر ذلك يف الفشل أو املعايري بهذه الوفاء يف النجاح

اإلنجاز. هذا ملثل ومناسبة، حتمية، استجابة هو جهده قصارى يبذل ملن
ويذهب اإلنسانية»، غري «العبودية كتابه يف مؤخًرا باقرتاح ديفيز برايون ديفيد تَقدَّم
العمل أرباب يقوم أن وإىل ماهرة عمالة إىل املشرتكة الحاجة عكست اإللغاء حملة أن إىل
النظر من طويلة عصور بعد النبالء، مراتب إىل ورفعها بل األجرية، العاملة اليد «بتكريم
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االسرتقاق بداية اإلنسانية: غري «العبودية بعنوان ديفيز كتاب املصدر بازدراء». إليها
صفحة :(٢٠٠٦ برس، يونيفرستي أكسفورد (نيويورك: الجديد» العالم يف ونهايته
املراتب أصحاب فيه كان مجتمع من املجتمع ل تحوُّ االقتصاد تحديث تطلب لقد .٢٤٨
منتجات كانت وقد أحراًرا. مستهلكني فيه أصبحوا مجتمع إىل باإلكراه منتجني الدنيا
ويأتي الحديثة. االستهالكية البضائع أُوىل والتبغ والقطن والبن السكر من الرق مزارع
إلتيس، ديفيد املؤرخ به تقدم مماثل اقرتاح عىل تعقيبًا ديفيز به تقدم الذي االقرتاح
.(٢٤٧ صفحة السابق، (املصدر الحظ» لسوء يطوره «لم ديفيز، رأي يف إلتيس، أن إال
وأعتقد بقليل. ذلك من أكثر الفكرة بتطوير نفسه ديفيز يقوم أن أتمنى كنت ولكنني
لديها كانت كلتاهما العمل أرباب وفئة العاملني فئة بأن اإلقرار يف كبرية حكمة ثمة أنه

العاملة. اليد بكرامة لالهتمام دفعها ما األسباب من
العاملة الطبقة توجهات من أهمية أقل العاملة الطبقة من الناخبني أصوات كانت
ستيوارت جون كتب فقد األهلية؛ الحرب يف الربيطاني التدخل مسألة سياق يف ذاتها
الطبقة طريق عن الُحكم هو راديكايل سيايس أي شعار يكون أن «ينبغي يقول: ِمل
ِمل»، ستيوارت لجون الكاملة «األعمال املصدر العاملة.» الطبقات لصالح املتوسطة
روبسون إم جون حرَّره واإلمرباطورية»، وأيرلندا إنجلرتا حول «مقاالت :٦ املجلد
.(١٩٨٢ بول، كيجان آند روتلدج لندن: برس؛ تورونتو أوف يونيفرستي (تورونتو:
http://oll.libertyfund.org/ ،١٨٣٩ عام اإلصالحي، الحزب تنظيم إعادة فصل:
من الستينيات مطلع بحلول األساس يف أُنجز ما هذا كان .title/245/21425/736500
واسع نحو عىل يتحقق لم االقرتاع يف العاملة الطبقة حق أن إال عرش، التاسع القرن
وتوماس ماكدونالد ألكسندر أما .١٨٦٧ لعام الثاني اإلصالح قانون إصدار حتى النطاق
عمال من كان وكالهما الليربايل-العمايل، االئتالف عليه أُطلق فيما العضوان وهما بريت،

.١٨٧٤ عام بحلول إال العمال من بصفتهما بالربملان عضوين يصبحا فلم املحاجر،

املرأة عىل حروب الرابع: الفصل

يمثل األمريكية»، املركزية االستخبارات لوكالة العالم «حقائق لكتاب وفًقا
مليون ١٤,١ يناهز ما أي األفغاني؛ السكان تعداد من باملائة ٤٢ البشتون
نسمة، مليون ٢٧,٢ أي الباكستاني؛ السكان تعداد من باملائة و١٥,٤٢ نسمة،
الباشتو؛ لهجات من بلهجة بالتحدث الدولتني هاتني يف البشتونية الهوية وترتبط
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٤١ عن الدولتني هاتني يف للبشتون السكاني التعداد مجموع يزيد ثم، ومن
https://www.cia.gov/library/publications/ أفغانستان: — نسمة مليون
https:// باكستان: the-wrold-factbook/geos/countrytemplate_af.html؛
.www.cia.gov/library/publications/the-wrold-factbook/geos/pk.html
بعض يف ويقال الباتان، البشتون أصل من ينحدر من عىل يطلق الهند، ويف
عىل انظر، األفغان. البشتون عدد ضعف يبلغ الهنود الباتان عدد إن األحيان
من يتوسطون الهنود «الباتان بعنوان علوي الرحمن شمس مقال املثال، سبيل
ديسمرب ١١ تايمز»، «هندوستان صحيفة يف املنشور أفغانستان»، يف السالم أجل
http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx? :٢٠٠٨
.sectionName=NLetter&id=3165e517-1e21-47a8-a46a-fc3ef957b4b1
الهندي اإلحصاء ويف البشتون، لغة الباشتو، يتحدثون ال هؤالء معظم أن إال
لغتهم أن هندي مليون ١١ سوى يعلن لم ،٢٠٠١ لعام للسكان الرسمي
http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/ الباشتو: هي األصلية
نسمة مليون ٥٢ ثمة إذن، .Census_Data_Online/Language/Statement1.htm
من نوًعا يتخذون نسمة مليون ٧٠ عىل يزيد وما الباشتو، يتحدثون العالم يف األقل عىل
يف األقل عىل البشتون من اآلالف مئات بضع كذلك (يوجد لهم. هوية البشتون أنواع

الشمالية.) وأمريكا وأوروبا األوسط الرشق
الباشتو يف املستخدمة املصطلحات لبعض الداليل النطاق استيعاب لنا يتسنَّى وحتى
القديمة-اإلنجليزية: للباشتو معجم مداخل من العينات بعض فلنتأمل الرشف، بمعنى
منافسة، عداوة، غرية، .٢ رشف. شجاعة، حياء، تواضع، … مذكر مفرد، ،“ghairat”
عار»، خزي، سمعة؛ رشف، ،“nam-o-nang” املركب واالسم بالرشف.» لطيف إحساس
مفرد ،“ab-ru” العربية: من مشتقة كلمة ثمة أن كما «اسم». تعني «نام» إن حيث
«قاموس رافرتي، جورج هنري الصيت.» حسن صيت، شخصية، سمعة، …رشف، مذكر
األخرى»، الرشقية باللغات وعالقتها اللغة، أصل عىل تعليقات مع األفغان: لغة أو البشتو،
الصفحات :(١٨٦٧ نورجايت، آند ويليامز (لندن: كثرية إضافات مع الثانية، الطبعة

.http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/raverty و٤؛ و٩٦٧، و٩٨٩، ،٧٤٥
بشأن «تقرير يف (NCSW) املرأة بمكانة املعنية الباكستانية القومية اللجنة توضح
التي التغريات من متنوعة مجموعة بني التفاعل أن كيف والدية» القصاص مرسوم
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إىل منه جزء يف هذا وراء السبب ويرجع املرأة. لصالح يكن لم القانون عىل طرأت
أو للقايض املرسوم يسمح ثمَّ، ومن القانون. تأويل يف القضاة اتخذها التي القرارات
إال الدية، قبول عىل الورثة وافق إذا حتى لتقديره، وفًقا حكًما يصدر بأن القاضية
بانطباع التقرير قارئ ويخرج الرشف. جرائم قضايا يف قط يرد لم األمر هذا أن
مجلس أعضاء من العديد توجهات مع يتفقون القضائي النظام يف البعض بأن عام
ساروار. سامية قتل لجريمة النقد بتوجيه يقيض الذي االقرتاح دعم رفضوا ممن الشيوخ
،(NCSW) والدية» القصاص مرسوم بشأن «تقرير من نسخة عىل الحصول (يمكن
عىل املرأة ضد العنف بشأن املتحدة لألمم العامة األمانة بيانات قاعدة من ،١٩٩٠
http://webapps01.un.org/vawdatabase/searchDetail.action? التايل: الرابط

.(measureId=18083&baseHREF=country&baseHREFId=997

دروسوموروثات الخامس: الفصل

لجيفري كتاب هو للتقدير االجتماعية اآللية حول مؤخًرا نُِرشت التي الكتب أفضل إن
برس، يونيفرستي أكسفورد (نيويورك: التقدير» «اقتصاد بعنوان بيتي وفيليب برينان
يف الحق حول ال التقدير، حول يدور فكتابهما للغاية. مفيًدا وجدتُه كتاب وهو ،(٢٠٠٥
محور يختلف إذن نرشه. بغرض املؤسسات هيكلة يف البحث هدفهما كان كما التقدير،

له. مكمًال كان وإن اهتمامي، محور عن اهتمامهما
التي األساسية النفسية العمليات حول نُرشت التي األعمال آخر عىل لالطالع
جوزيف وكريج هايت جوناثان مقال انظر لألخالقيات، الثقافية املنظومات «تجنِّدها»
متغرية فضائَل فطريٍّا املعد الحدس يولِّد كيف الحدسية: األخالق «مبادئ بعنوان
هايت جوناثان ومقال ٥٥–٦٦؛ الصفحات :(٢٠٠٤ (خريف «ديدالوس»، ثقافيٍّا»،
حول أسئلة ستة عن يجيبون االجتماعيون «الحدسيون بعنوان بيوركالند وفريدريك
النفس «علم بعنوان سينوت-أرمسرتونج، والرت محرره كتاب يف األخالقي»، النفس علم
والتنوع» الحدس لألخالقيات: املعريف «العلم كتب سلسلة من ٢ املجلد األخالقي»،
:(٢٠٠٨ تكنولوجي، أوف إنستيتيوت ماساتشوستس ماساتشوستس: (كامربيدج،
االنتظام أوجه تحديد بغرض استعرضاها التي األعمال بني ومن .١٨١–٢١٨ الصفحات
(فيالدلفيا: اإلنسانية» «العموميات بعنوان براون دونالد كتاب كانت: الثقافات عرب
أصول األخالق: «دمث بعنوان وال دي فرانز وكتاب ١٩٩١)؛ برس، يونيفرستي تمبل
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هارفارد ماساتشوستس: (كامربيدج، الحيوانات» من وغريه اإلنسان يف والخطأ الصواب
«نحو بعنوان بيلسكي، ودابليو. شوارتز إتش إس ومقال ١٩٩٦)؛ برس، يونيفرستي
يف املنشور الثقافات»، عابرة ومكررات امتدادات للقيم: العاملية والبنية للمحتوى نظرية
الصفحات :(١٩٩٠) ٥٨ العدد سايكولوجي»، سوشيال آند بريسوناليتي أوف «جورنال
ح واملوضَّ الكبري التأثري صاحب الثالثة» األخالق «مبادئ اقرتاح وكذلك ٨٧٨–٨٩١؛
الكربى» «الثالث «األخالقيات بعنوان وآخرين شودر لريتشارد مقال يف بالتفاصيل
للمعاناة»، الكربى» «الثالثة والتفسريات واأللوهية)، واملجتمع، الذاتي، (االستقالل
والصحة» «األخالقيات بعنوان روزين، وبول برانت إيه حرره كتاب يف واملنشور

.١١٩–١٦٩ الصفحات :(١٩٩٧ روتليدج، (نيويورك:
الذاتية سريتها عىل األول املقام يف بيبي مختاران لتجربة روايتي يف استندت
«باسم بعنوان ماي، مختار وهو اليوم، به تُعرف صارت التي االسم تحت املنشورة
الذي النوع من املذكرات هذه .(٢٠٠٦ بوكس، أتريا (نيويورك: مذكرات» الرشف:
ماري-تريز كتبتها صاحبها، مع تدور التي املحادثات أساس عىل محرتف مؤلف يكتبه
الرساییکیة، اللغة عن مرتجَمنْي بخدمات استعانت وقد الفرنسية، باللغة األصل يف كاني
عن ومتعمقة ساحرة رواية أيًضا وودون وشرييل كريستوف ولنيكوالس املريواال. لغة
العالم» حول للمرأة فرصة إىل القمع تحويل السماء: «نصف بعنوان ماي مختار حياة
،٢٠٠٢ يونيو ٢٢ أحداث حول التقارير عن أما .(٢٠٠٩ هاوس، راندوم (نيويورك:
يف متباينة فهي اإلنرتنت، شبكة وعىل الصحف يف املصادر من العديد يف واملتاحة

عليها. جاد خالف ال األساسية الحقائق أن إال تفاصيلها،
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املؤلف عن

القيم مركز ويف روكفلر إس لورنس بجامعة الفلسفة أستاذ أبياه أنطوني كوامي
سنرت»، أمريكان «بن مركز رئيس منصب حاليٍّا يشغل كما برينستون، بجامعة اإلنسانية
عىل يزيد ما مع جنب إىل جنبًا الحر، والتعبري الدولية األدبية الدراسية املنح يدعم الذي
للفنون األمريكية األكاديمية يف عضو أنه كما العالم، حول بن مراكز من مركًزا ١٤٠

واآلداب.


