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كتب
بحث

كتاب مونتغمري عن شخصية الرسول أخيرًا إلى العربية

يقع الباحث االسكتلندي بني نهاية
االستشراق الكالسيكي وبداية االستشراق
الحديث .اشتهر بكتابيه «محمد في مكة»
و«محمد في املدينة» قبل أن يصدر في
الستينيات «محمد :النبي ورجل الدولة».
العمل األخير انتقل إلى لغة الضاد عن «دار
التكوين» (ترجمة حمود حمود) ّ
ليقدم
قراءة نقدية وسوسيولوجية ملسيرة
الرسول ورجل الدولة
ريتا فرج
يعتبر االسكتلندي مونتغمري واط
( 1909ــــ  )2006من املستشرقني الذين
كانت لهم دراس��ات موضوعية حول
اإلس �ل�ام .وض��ع مجموعة م��ن الكتب
أصبحت مراجع علمية ،تعكس رؤية
نقدية ومحايدة تبتعد إلى حد ما عن
أط��روح��ات االس �ت �ش��راق الكالسيكي.

اش �ت �ه��ر واط ب �ك �ت��اب �ي��ه «م �ح �م��د ف��ي
م�ك��ة» ( )1953و«م�ح�م��د ف��ي امل��دي�ن��ة»
( .)1956ب �ع��د خ �م��س س� �ن ��وات ،نشر
«محمد :النبي ورجل الدولة» ()1961
وب�ق��ي ف��ي رف ��وف املكتبة اإلنكليزية
حتى نقل أخيرًا إلى لغة الضاد (دار
التكوين ،دمشق ــ  .)2014بذل الباحث
ال �س��وري ح� ّ�م��ود ح� ّ�م��ود ج�ه�دًا كبيرًا
ف��ي ت��رج�م�ت��ه وت�ح�ق�ي�ق��ه ال س�ي�م��ا في
ال�ق�ض��اي��ا امل�ه�م��ة إذ ك��ان��ت ال�ح��واش��ي
متناسبة مع املنت األصلي.
ي �ع �ت �م��د واط ع� �ل ��ى م �ن �ه��ج ال �ن �ق��دي
التاريخي الذي استقاه من املستشرق
األمل� ��ان� ��ي ال �ش �ه �ي��ر ث � �ي� ��ودور ن��ول��دك��ه
ً
( 1836ـ �ـ  .)1930ل�ي�س��ت امل � ��ادة ع�م�لا
توثيقيًا خالصًا ،بل هي قراءة نقدية
وسوسيولوجية ملسيرة محمد النبي
ورجل الدولة .يرتكز الكتاب على فكرة
عبقرية الرسول الدينية والسياسية
وال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ف��ي الحقبتني املكية
واملدينية .يضعنا في اإلطار الزمني
وال � �ت� ��اري � �خ� ��ي ل� �ظ� �ه ��ور اإلس � �ل� ��ام ف��ي
الجزيرة العربية إب��ان التنافس بني
ال�ق��وى العظمى ،أي اإلمبراطوريتني
الفارسية والبيزنطية .في محاولته
لفهم رسالة محمد ،يحيطنا بالسياق
ال��دي�ن��ي ل�ل��دع��وة وت �ط��وره��ا ال��روح��ي
ض�م��ن ب�ي�ئ��ة م�ض�ط��رب��ة دي�ن�ي��ًا ،أطلق
ع �ل �ي �ه��ا واط «ال �ت��وح �ي��د ال �غ��ام��ض»
الذي آمن به بعض املكيني املتنورين
بفعل التأثير ال�ي�ه��ودي _ املسيحي،
ق��اص�دًا بذلك الحنفاء حيث يفترض
أن محمدًا آمن به منذ بداياته.
يدرس واط اإلرهاصات األولية التي
راف � �ق� ��ت ان� �ب� �ع ��اث اإلس� � �ل� ��ام .ي�خ�ل��ص
ف� ��ي ت �ح �ل �ي �ل��ه ال� ��وض� ��ع االج �ت �م ��اع ��ي
ل�ل�م�س�ل�م�ين األوائ � ��ل إل ��ى أن �ه��م ك��ان��وا
م ��ن ال �ش �ب��ان األق� ��وي� ��اء واألش� �خ ��اص
ال�ض�ع�ف��اء (ك�ل�م��ة ض�ع�ي��ف ت�ع�ن��ي من
دون ح �م��اي��ة ج� �ي ��دة م ��ن ال �ع �ش �ي��رة)
وليسوا من العوام أو أعضاء الطبقات
الدنيا ،كما تشير بعض املصادر .ما
ّ
يعني أن الحركة اإلسالمية الوليدة
كانت حركة شبابية واف��دة من طبقة
م ��ن امل �ج �ت �م��ع ت �ل��ي م �ب��اش��رة ال�ط�ب�ق��ة
ال��رف�ي�ع��ة ال �ت��ي تشكلت م��ع االزده� ��ار
التجاري املتنامي الذي عرفته مكة.
ي �ن �ظ��ر واط إل� ��ى ال �ن �ص��وص امل �ب �ك��رة
في القرآن باعتبارها تقف وتتقاطع

م ��ع ال� �ت ��راث ال �ت��وح �ي��دي ال �ي �ه��ودي _
املسيحي بمفاهيمه عن الله والخالق
وال� �ق� �ي ��ام ��ة وال� �ح� �ك ��م وال� � ��وح� � ��ي .أم ��ا
النصوص الالحقة ،فيظهر االعتماد
ف �ي �ه��ا ع� �ل ��ى ت � � ��راث ال� �ك� �ت ��اب امل� �ق � ّ�دس
بشكل أكثر وضوحًا وداللة ،ذلك أنها
تتضمن الكثير من املواد من العهدين
ال �ق��دي��م وال� �ج ��دي ��د .ه� ��ذا االس �ت �ن �ت��اج
يحيلنا ع�ل��ى إش�ك��ال�ي��ة ال�ت�ن��اص بني
ال �ن �ص ��وص امل� �ق � ّ�دس ��ة ت �ح ��دي �دًا ع�ل��ى
م �س �ت��وى ال �ق �ص��ص ال �ق��رآن��ي .ت�ح��دث
املفكر الجزائري محمد أركون (1928ــ
 )2010ض�م��ن م�ش��روع��ه الكبير «نقد
ال �ف �ك��ر اإلس�ل��ام� ��ي» ع ��ن «ال �ت��داخ �ل �ي��ة
ال�ن�ص��ان�ي��ة» ب�ين ال �ق��رآن وال�ن�ص��وص
األخ ��رى ال�ت��ي سبقته .امل ��دة الطويلة
ج �دًا ع�ن��ده تشمل ليس فقط ال�ت��وراة
واإلن � � �ج � � �ي� � ��ل ،وه� � �م � ��ا امل� �ج� �م ��وع� �ت ��ان
النصيتان الكبيرتان اللتان تتمتعان
بحضور كثيف في القرآن ،بل ينبغي
أن تشمل أي�ض��ًا ال��ذاك��رات الجماعية
ال��دي �ن �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ل �ل �ش��رق األوس� ��ط
القديم.
ف��ي م �ق��ارب �ت��ه ع�لاق��ة ال� �ق ��رآن بسياقه
االج �ت �م ��اع ��ي ،ي� ��رى واط أن ال��وض��ع
ال��ذي انبثق منه اإلس�ل�ام تقاطع مع
التناقض والصراع بني موقف املكيني
الذين يحملون الرؤية البدوية ،وبني
األوض� � ��اع امل �س �ت �ج��دة ال �ت��ي خلقتها
البيئة امل��ادي��ة ال�ت��ي وج ��دوا أنفسهم
ف � �ي � �ه ��ا .ي � �ف � �ت ��رض أن ن � �م ��و ال� �ن ��زع ��ة
ال �ف ��ردان �ي ��ة ال �ت ��ي أخ � ��ذت ت �ح��ل م�ح��ل
ال �ت �ض��ام��ن ال �ق �ب �ل��ي ف ��ي م �ك��ة ن�ت�ي�ج��ة
االزدهار االقتصادي ،دفعت الخطاب
ال� �ق ��رآن ��ي ن �ح��و امل �ط��ال �ب��ة ب �م �س��اع��دة
أف��راد املجتمع واالهتمام بالضعفاء
والفقراء .تخوف تجار مكة النافذون
م� ��ن ال� ��دي� ��ن ال� �ج ��دي ��د ،ف� �ن� �ظ ��روا إل �ي��ه
ب��وص �ف��ه ت �ه��دي �دًا مل�ص��ال�ح�ه��م م ��ا قد
يؤدي إلى تجاهل قدسية مكة ،وتاليًا
الحط من تجارتها أو تدميرها.
ي � �ع� ��ال� ��ج واط م � � ��وض � � ��وع «اآلي � � � � ��ات
الشيطانية» وإبطالها ،ويجري نوعًا
م��ن ال�ت�ح�ل�ي��ل ال�س�ي��اق��ي ل �ه��ا .ي�ت�ن��اول
الجدال الفكري بني محمد ومعارضيه
ط��وال الفترة التي أمضاها ف��ي مكة.
ت�م�ح��ور ال �ج��دال ح��ول ث�ل�اث قضايا:
ب�ع��ث األج �س��اد ي��وم ال�ق�ي��ام��ة ال�ت��ي لم
ي �ك��ن امل �ك �ي��ون ي�ع�ت�ب��رون�ه��ا منطقية،

ه�ج��وم ال �ق��رآن على األوث ��ان ف��ي حني
أن الوثنيني ات �خ��ذوا موقفًا دفاعيًا،
وانتقادات ملكانة محمد كونه رسول
الله .يستفيض واط في تحليل بنية
ال � �ص � ��راع االج� �ت� �م ��اع ��ي وال �س �ي��اس��ي
وال��دي�ن��ي ب�ين ال��رس��ول وأع��دائ��ه زم��ن
النبوة ،في املرحلتني املكية واملدينية.
األه � ��م ف ��ي ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي
ّ
قدمها قوله إن محمدًا تمكن بقدرته
اإلب� ��داع � �ي� ��ة ك �ن �ب��ي ورج� � ��ل دول� � ��ة م��ن
ت �ج��اوز م�خ��اط��ر ع ��دة ه ��ددت دع��وت��ه
والجماعة املؤمنة .ويعرض الباحث
ب�ش��يء م��ن التفصيل ت��اري��خ الهجرة
إل��ى امل��دي�ن��ة وامل �ش��اك��ل ال�ت��ي واج�ه��ت
ّ
م�ح�م��د وامل�س�ل�م�ين .وي�ل�ح��ظ أن ع��رب
يثرب ت��أث��روا باألفكار اليهودية عن
موعد مجيء املسيح املخلص وكانوا
على استعداد لقبول الدين الوليد.
ي �ت �ن ��اول واط ع � ��داء ال �ي �ه ��ود مل�ح�م��د
وم�ع��ارض�ت�ه��م ل��رس��ال�ت��ه ال�ت��وح�ي��دي��ة

لم يكن المسلمون
األوائل من العوام أو
أعضاء الطبقات الدنيا

وت�خ��وف�ه��م ع�ل��ى ن�ف��وذه��م السياسي.
لعل الجانب الفكري في الخالف هو
األكثر أهمية .كانوا يهاجمون كل ما
بنى عليه محمد رس��ال�ت��ه م��ن أف�ك��ار،
ّ
إذ أك ��دوا أن بعض األم ��ور ال�ت��ي جاء
بها القرآن تتناقض مع العهد القديم
الذي بحوزتهم ،وعليه فالقرآن ليس
وحيًا ومحمد ليس نبيًا.
ف ��ي م � � ��وازاة ال �ب �ع��د ال �ع �ق ��ائ ��دي ،دع��م
ال � �ي � �ه ��ود امل� �ك� �ي�ي�ن ف � ��ي ح ��رب� �ه ��م ض��د
محمد ،ما أدى على فترات متالحقة
ّ
إل ��ى ًط��رده��م رغ ��م أن ال��رس��ول سعى
ب��داي��ة إل��ى الصلح معهم .يطرح واط
ً
س��ؤاال افتراضيًا :م��اذا ك��ان سيحدث
لليهود لو أنهم قبلوا بشروط محمد

ً
ب��دال من معارضته؟ كانوا في فترات
محددة سيحصلون على العديد من
الشروط التي تقف في صالحهم بما
ف��ي ذل ��ك اس�ت�ق�لال�ه��م ال��دي �ن��ي .وب�ن��اء
ع �ل��ى ذل� ��ك ،ي �غ��دو ال �ي �ه��ود م�ش��ارك�ين
ف��ي االم �ب��راط��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة .ك��م ك��ان
ّ
سيتغير ل��و أن ذل��ك قد
وج��ه ال�ع��ال��م
ح��دث؟ ي�ج��ري واط رص �دًا لتداعيات
«غ � � � � ��زوة أح � � � ��د» ب �ي��ن امل� �س� �ل� �م�ي�ن ف��ي
ي�ث��رب وأه ��ل م�ك��ة م��ن ق��ري��ش وبعض
ك�ن��ان��ة واألح��اب �ي��ش وث�ق�ي��ف .م��ن بني
امل ��وض ��وع ��ات ال �ت ��ي ي ��درس �ه ��ا أي �ض��ًا
اإلص �ل��اح � ��ات ال� �ت ��ي أج� ��راه� ��ا م�ح�م��د
على مستوى الزواج وامليراث نتيجة
التحوالت التي فرضتها الغزوة.
ي� �ح ��دد ص ��اح ��ب «ت � ��اري � ��خ إس �ب��ان �ي��ا
اإلسالمية» املواصفات الذاتية التي
س ��اع ��دت م�ح�م��د ع �ل��ى ن �ش��ر اإلس �ل�ام
وبناء نفوذه السياسي .ك��ان بصيرًا
ً
ً
ّ
قدم للعرب هيكال من األفكار وحلوال
ل �ل �ت��وت��رات االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت
ق��ائ �م��ة ب�ي�ن�ه��م ُ
وع � ِّ�ب ��ر ع �ن �ه��ا ق��رآن �ي��ًا،
وات� �ص ��ف ب�ح�ك�م�ت��ه ك ��رج ��ل س�ي��اس��ي
وبمهارة وبراعة إدارية.
ي �ت �س��اءل واط ف��ي خ �ت��ام ك �ت��اب��ه :هل
م �ح �م��د ن� �ب ��ي؟ ك � ��ان ي �م �ل��ك دف� �ق ��ًا م��ن
ال �خ �ي��ال امل� �ب ��دع ال � ��ذي ق ��د ن �ج��ده في
ح � � � ��االت م� �ل� �ح ��وظ ��ة ع � �ن ��د ال �ف �ن ��ان�ي�ن
وال� � �ش� � �ع � ��راء وال� � �ك� � �ت � ��اب .وال ب � ��د م��ن
ال�ت��أك�ي��د ـ �ـ ك�م��ا ي�خ�ل��ص امل��ؤل��ف ـ �ـ إل��ى
أن األن � �ب � �ي� ��اء ي� �ش� �ت ��رك ��ون ف � ��ي ذل � ��ك.
ً
ل �ق��د ك� ��ان رج �ل��ا ي �ع �م��ل ف �ي��ه ال �خ �ي��ال
امل� �ب ��دع ف ��ي م �س �ت��وي��ات ع �م �ي �ق��ة ذات
ص�ل��ة ب��ال�ق�ض��اي��ا الحقيقية للوجود
اإلن �س ��ان ��ي .ي��ذك��رن��ا واط ب��ال�ت�ف�س�ي��ر
ال� ��ذي خ ��رج ب��ه امل �ف �ك��ر اإلي ��ران ��ي عبد
ال�ك��ري��م س ��روش ال ��ذي اع�ت�ب��ر ال��وح��ي
هو اإللهام والتجربة نفسها يخضع
لها الشعراء واملتصوفة ،ورأى الوحي
نابعًا م��ن اإلل �ه��ام م��ن «ن�ف��س» النبي
و«ن �ف��س» ك��ل ان �س��ان إلّ�ه�ي��ة .يختلف
النبي عن اآلخ��ري��ن ،بأنه ادرك ّ
إلهية
ه��ذه ال�ن�ف��س ،وح � ّ�ول ه��ذه ال�ح��ال��ة من
ال�ق��وة ال��ى الفعل ،فاتحدت نفسه مع
ُ
الله .كتب الكثير عن محمد ورسالته،
وبمقدار م��ا يحظى ه��ذا التاريخ من
استدراكات كثيرة ومتشعبة بمقدار
م��ا ي�ن� ّ�م ع��ن ج��اذب�ي��ة اإلس�ل�ام ماضيًا
ً
وحاضرًا ومستقبال.

مراسالت

أنطونيو غرامشي ...حياة في السجن
خليل صويلح
أم �ض��ى ان�ط��ون�ي��و غ��رام �ش��ي (1891ـ �ـ �ـ
 11 )1937ع��ام��ًا ف ��ي ال �س �ج��ن ،كتب
خاللها  32دفترًا ،رافقته من معتقل
إل ��ى آخ ��ر .ل��م ي��أب��ه امل�ف�ك��ر ال�ش�ي��وع��ي
اإلي� �ط ��ال ��ي ال�ل�ام ��ع ل� �ش ��روط امل�ع�ت�ق��ل
السيئة ،رغم وضعه الصحي الهش.
ال� �ح� �م�ُل�ات االح� �ت� �ج ��اج� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
ال� �ت ��ي أط �ل �ق ��ت م ��ن أج � ��ل ح ��ري �ت ��ه ،ل��م
تحرك ساكنًا ل��دى السلطة الفاشية
َّ
اإلي�ط��ال�ي��ة .ف��ي زن��زان�ت��ه ،س��ن لنفسه
خ �ط��ة ع �م��ل مل �ش��روع��ه ال �ف �ك��ري ،رغ��م
غياب الوثائق التي ك��ان يحتاجها،
م �ع �ت �م �دًا ع �ل��ى ذاك ��رت ��ه وح ��ده ��ا ،في
ت��رم�ي��م أف� �ك ��اره .ه �ك��ذا ،أن �ج��ز  3آالف
ص�ف�ح��ة م�ك�ت��وب��ة ب�خ��ط ال �ي��د ،ت�ج� ّ�ول
خ�لال �ه��ا ،ب�ي�ن م��وض��وع��ات مختلفة،
ّ
ت �ت �ع��ل��ق ب � ��دور امل �ث �ق ��ف ،واإلص �ل ��اح،
وع � �ص � ��ر ال � �ن � �ه � �ض� ��ة ،وم� �ك� �ي ��اف� �ي� �ل ��ي،
ودان� � �ت � ��ي ،وال �ع �ل �م��ان �ي��ة ،وامل �ج �ت �م��ع
امل � ��دن � ��ي ،وال� �ف� �ل� �ك� �ل ��ور واألدب .ف��ي
ال � �س � �ج� ��ن ،ك � �ت� ��ب رس � ��ا ُئ � ��ل إل � � ��ى أم� ��ه
وأص��دق��ائ��ه وع��ائ�ل�ت��ه ،ن �ش��رت للمرة

األول� � ��ى ع� ��ام  .1947ه ��ا ه ��ي ت �ص��در
ب�ن�س�خ�ت�ه��ا ال �ع��رب �ي��ة أخ �ي �رًا ب�ع�ن��وان
«رس��ائ��ل ال�س�ج��ن :رس��ائ��ل أنطونيو
غرامشي إلى أم��ه» (دار ط��وى ،لندن ـ
تعريب سعيد بوكرامي) وهي الجزء
األول من سلسلة ستصدر تباعًا.
خالل تدوين كراساته ،كان غرامشي
يستكمل نضاله الثوري ،في فترة ما
قبل اعتقاله ،معتبرًا الكراسات «بؤرة
حياتي الداخلية» .وحني صدرت بعد
رحيله ،في ستة مجلدات ،وجد فيها
املثقفون إلهامًا قويًاّ ،
وج��ه أفكارهم
إل��ى م�ف��اه�ي��م ج��دي��دة ،ف��ي م��ا يخص
م �ع �ن��ى امل �ث �ق��ف ال �ع �ض ��وي امل �ن �خ��رط
في الشأن العام ،إذ بنى أفكاره على
خلطة من أفكار ماركس ومكيافيلي
وهيغل ،ولو بنبرة سجالية مفارقة.
ف� ��ي رس ��ائ� �ل ��ه إل � ��ى أم � � ��ه ،س� �ع ��ى إل ��ى
أن ي� �ب ��دو م �ت �م��اس �ك��ًا وم ��رح ��ًا ك ��ي ال
تقلق عليه« :ل��دي سرير ال ب��أس به،
ّ
ي�ت��وف��ر أي �ض��ًا ل ��دي م ��رآة ح�ي��ث أنظر
إل � ��ى ن �ف �س ��ي ،وآل � � ��ة ل �ت �س �خ�ي�ن األك� ��ل
وإع��داد القهوة» .ال يغفل ه��ذا املفكر
ّ
املتفرد ،في رسائله
والسيسيولوجي

ه��ذه ع��ن ط�م��أن��ة وال��دت��ه ع��ن زوج�ت��ه
وأوالده ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ع�ي�ش��ون في
�ان آخ��ر .وك��م ك��ان ي�ب��دو م�س��رورًا،
م�ك� ٍ
ح�ي�ن ت�ص�ل��ه رس ��ال ��ة م ��ن أح ��ده ��م ،أو
ص� ��ورة ش�خ�ص�ي��ة ،ك �م��ا ي �ش��رح ألم��ه
ت� �ص ��ورات ��ه ع ��ن ن �ف �س��ه ف ��ي م �ح��ارب��ة
ال �ف��اش �ي��ة ،ب�ش�ك��ل م� � ��وارب ،إذ ي�ش� ّ�ب��ه
م��وس��ول �ي �ن��ي ب��ال �ط �ف��ل ال �ك �ب �ي��ر ال ��ذي
ّ
ّ
بالتبول في فراشهُ .في رسالة
يهدد
الح� �ق ��ة .ف ��ي ه � ��ذه األث � �ن � ��اء ،أص �ي �ب��ت
زوج �ت��ه ج��ول�ي��ا ب �م��رض ع�ص�ب��ي ،ثم
ّ
س ��اف ��رت إل ��ى م��وس �ك��و ،ول ��م ت�ت�م��ك��ن
م ��ن ال � �ع � ��ودة ،ف �ي �م��ا ك ��ان ��ت ش�ق�ي�ق�ت��ه
«ت��ات��ان �ي��ا» ت��واظ��ب ع�ل��ى زي��ارت��ه في
السجن ،رغ��م مرضها .وي�ع��ود إليها
ال �ف �ض��ل ف ��ي ح �ف��ظ دف ��ات ��ره امل�ك�ت��وب��ة
في السجن .الالفت هنا أن غرامشي
امل� � ��ري� � ��ض ،ح � � � ��اول رف � � ��ع م �ع �ن ��وي ��ات
اآلخ��ري ��ن ف��ي ال� �خ ��ارج ،ون� ّ�ب��ه أم ��ه أال
تصدق العبث ال��ذي تنشره الجرائد
عنه ،نافيًا التهمة التي ستوجه إليه
في املحاكمة املقبلة في روما (،)1928
إذ يؤكد أن التهمة ضده تستند إلى
ت �ق��اري��ر غ��ام�ض��ة ل �ل �ش��رط��ة ،م��ن دون

يعد العمل الجزء
ّ
األول من السلسلة
تعربها وتصدرها
التي ّ
«دار طوى» تباعًا

أدل� ��ة ،وه ��و ل��ن ي �ه��زم أو ي �ي��أس ،رغ��م
م�ح��اوالت اإلذالل (ل��م يكن ينام أكثر
م��ن ساعتني ف��ي ال�ي��وم ،وك��ان عندما
ّ
ي�س�ت�س�ل��م ل �غ �ف��وة ص �غ �ي��رة ،ي �ت��ول��ى
الحارس الذي تلقى األوامر بإزعاجه،
ف �ت��ح وإغ �ل��اق ب ��اب ال��زن��زان��ة م�ح��دث��ًا
ض ��وض ��اء ُم� �ت� �ع� �م ��دة) .ف ��ي ال ��زن ��زان ��ة
رق � ��م  7047ف� ��ي س �ج ��ن «ت ��وري � �ن ��و»،
أم �ض��ى غ��رام �ش��ي س �ن��وات��ه األخ �ي��رة.
ّ
تبلور مشروعه الفكري ب�ين ج��دران
ً
زنزانته ،دفترًا وراء اآلخ��ر ،وب��دال من
االس�ت�ك��ان��ة إل ��ى ال�ن�ظ��ري��ة امل��ارك�س�ي��ة
ال � �ج� ��ام� ��دة ،وق � ��ف ع� �ل ��ى م� �س ��اف ��ة م��ن
الستالينية ،وفي الوقت نفسه اختط
منهجه ال �خ��اص ف��ي ع�ل��م االج�ت�م��اع
امل�ف��ارق ملدرسة فرانكفورت النقدية.
من القلق واالرتباك في فترة اعتقاله
األول � ��ى ،إل ��ى ال�ص�ب��ر واالن �ه �م��اك في
العمل الفكري ،حاول تجاوز محنته.
ل�ك��ن ف��ي رس��ال�ت��ه األخ �ي��رة ،ب��دا كأنه
نفد ص�ب��ره ،إذ يشير عرضًا إل��ى أنه
كان ّ
مهددًا دوم��ًا ،وأن صحته ليست
ع�ل��ى م��ا ي ��رام .ل��م يكمل محكوميته،
فقد مات تحت التعذيب.

