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محاضرة بن أدامز –  ٤سبتمبر٢..٩ ,
ألقي بن أدامز محاضرة عن بحثه كالمحاضرة األولى في سلسلة المحاضرات التي يكفيله قسم دراسات الشرق األوسط .كانت ھذه
المحاضرة مميزة ألن بن أدامز زميلنا .ھو طالب في السنة الثالثة في قسم علم األنسان يبحث ال ّشعر وعلم الفلك في الجاھلية وفي وقت
أنتشار األسالم في المغرب العربي .بدأ تقديمه بشكر القسم وأساتذته ,وأسرته .وكان ابنه وزوجته موخجودين في المحاضرة أيضا ً .وقد
ناقش أيضا ً الطريقة التي تبعھا في بحثه ھذا .درس الالھوت في الباكولوريوس ,ودرس األدب العربي للماجستير ,واآلن يدرس علم
األنسان ودراسات الشرق األوسط في نفس الوقت .الفلرك ھو أھوية أدامز ,خارج الدراسة ,ويستخدم علمه عن ھذا الموضوع في بحثه,
فأاقترح أن من الممكن أنه يدمج ھوياية ودراساته

..

بعد أن ق ّدم ناقش ادامز عن سيرة ذاتيتھة ,بدأت المحاضرة مع بيان مواقع النجوم في السماء خالل العام .يتغير مواقع النجوم حسب
الموسم ,أو حسب لدورة الفلكية لقريب إلى دورة المواسم .قرأ أدامز ال ّشعر من فترة الجاھلية التي كتبتھا القوافل في ليبيا وشمال
المغرب ,ويتناول الشعراء مواقع النجوم ليأشرونا الوقت في ّشعرھم  .استخدم أدامز أدارات من الفلك باألضافة إلى كتب عن الفلك في
التراث العربي ليأكد أن مواقع النجوم مذكرة في ال ّشعر ,واكتشف أن الشعراء ارتكبوا أخطاء في استعمالھم مواقع النجوم .أوضح أن
النجوم تتبع منھج مختلف تماما ً عن المنھج لمستعمل في ال ّشعر .لذا وصل أدامز إلى سؤال بحثه ليس واضح .لماذا يستعمل الشعراء
منھج ليس صحيح؟ من يستفيد من استخدام ھذا المنھج؟ انا ليست خبيرة في علم الفلك .انا أذب إلى القول أنّي ما عرفت أي شيء عن
الفلك قبل إلاستماع إلى ھذه المحاضرة .لكنني لم أفھم العالقة بين ھذا السؤال وبقية تقديم بن أدامز.
بعد تقديم ھذه النقطة ,أوضح أدامز مرحلة جديدة في حياة القوافل .قبل ظھور وانتشار األسالم ,لعبت النجوم دور مھم في األديان
األقليمية .منع األسالم كل نظم عتقادات التي تعتمد على النجوم ,لكن ومع ذلك أستمرّ ذكر النجوم والفلك في ال ّشعر من شمال المغرب
خالل القرون األولى من األسالم .استمرت األديان األقلية نفوذھا فيمن طرق من مباش إلى الخفي ,لكن من الواضح ألدامز في تناوله
األراشيف أن موجود نفوذھا لوقت ملحوظ .ألحق أدامز ھذا األشتباك – بين مبادئ األسالم ووجود تأثير نظم العتقادات االقليمية في ھذه
المناطق – إلى حملة األسالميين بدأ مع النبي محمد ضد دور الشعراء في المجتمع العربي بعد ظھور األسالم في القرن السابع) .بعض
األساتذة الذين حضروا المحاضرة عارضوا ھذه الفكرة في فترة األسئلة بعد المحاضرة.
بدأ أدامز القضايا التي أنا أھت ّم بھا في نھياة تقديمه عندما ألحق ببحثه لمفھوم الحداثة .من الممكن أن نع ّمق فھمنا عن الحداثة من
خالل رسالته للدكتورة .عندما انتشر األسالم ,تغيرت حياة كل شخص في العالم العربي بشكل ملموس ,وحدثت التغيرات سريعا ً
في كل مستويات المجتمع .شرح أدامز أن تأشر ھذه الفترة فترة الثورة في تشكل أفكار الناس ,مثل فترة التنوير .اذا درسنا المنھج
الذي اتبعه ھذا المجتمع في تسويته إلى الحياة مع نفوذ السالم موجود في كل جوانبھا ,فنحسن فھمنا عن تستحاق الحداثة في الوقت
الحاضر .
في رأي ,يعتمد ھذا التحليل وجھة نظر خاص عن مفھوم الحداثة حيث ھي تقترح فترة التغير من أي نوع .المھم ليس طابع
التغيرات نفسھا ,المھم ھو حقيقة التغير .أظن ھذه وجھة نظر ھذه تتجاھل اھمية خصائص مميزة اللحداثة.

