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سوان تشارلز روح إىل إهداء
الالمتناهية. والشجاعة املطلق اإلحسان رجل





متهيد

النظريات معظم أن ترى فرضيٍة صيف تتلخَّ وهي كبري، حدٍّ إىل مبارشة الكتاب هذا فكرة إن
الكان؛ لجاك الثالثة النفيس التحليل مستويات أو نُُظم أحد ضمن تصنيفها يُمكن األخالقية
نطاق عىل النظم هذه وباستخدام الثالثة. من ما مزيٍج أو والواقعي، والرمزي الخيايل
هذه، األخالقي الفكر نظريات من كل يف والضعف القوة نقاط تحديد أحاول نسبيٍّا، أوسع
املسيحية. اليهودية والعقيدة لالشرتاكية نظري يف ثراءً األكثر األخالقي بالجانب ومقارنتها
الالهوت. تناول يف أخرى مرًة وقتي أضيِّع لُرؤيتي وُقرَّائي أصدقائي بعض سينزعج
ذلك أنَّ إال البرشية، تاريخ يف بالعقل ة املرضَّ املنظومات أكثر من أنه ثبَت الدِّين أن صحيح
املطروحة املسيحية نسخة من ُمستبَعد والخرافة االضطهاد عن باالزدراء الجدير الرسد
من وَمِقيتة مختلفة أشكاًال الدِّين يغذِّي بينما أنه عرصنا مفارقات ومن الكتاب. هذا يف
— يُمثل تياًرا الراديكايل؛ الالهوتي الفكر من تياًرا كذلك أفرز فقد الدينية، األصولية
سياسيٍّا، املضطربة األيام هذه يف املادي للفكر الباقية القليلة الجيوب أحد — للمفارقة
اليساري. العلماني الفكر معظم من السياسية تداعياته يف تمرًدا أكثر الغالب يف ويعدُّ
نلتفت أن ينبغي ما هو — غريه دون — الدِّين ِعْلم يكون أن األيام هذه يف امُلحزن من وربما
ُكلِّيًَّة ين الدِّ نرفض ألن داعي ال لكن املوازين؛ تقلب التي األفكار تلك مثل يخص فيما إليه

سلبياته. بسبب
كتابًا بحقٍّ يكون األخالق يف كتابًا يؤلف أن لرجل أُتيح «إن فتجنشتاين: لودفيج يقول
أن يؤملني نسًفا.»1 العالم يف الكتب من َعَداُه ما كلَّ الكتاُب هذا فسينسف األخالق، عن
املوجودة املراجع ظلَّت هذا، كتابي يف كتبتُها جملة آخر عن عيناَي رفْعُت عندما إنني أقول
العمل هذا أن ذلك مع وأثق ُسوءٌ. يَْمَسْسها لم املوضوع نفس حول مكتبتي أرُفف يف
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تلك من قليًال أن هو السبب كان وإن حتى األخالق، نظرية تناول يف جديًدا إسهاًما يُقدِّم
الفالسفة الكتاب يُعجب أال وآمل وباديو. وبريك وليفيناس، هيوم من كالٍّ يتناول األعمال
الباريسيون يَْزَدِريَُه وأن الجد، محمل عىل الباريسيني أخذه بسبب األنجلوساكسونيني
أنقذني دوًما، الحال هو وكما اإلنجليزي. الفكر يف القيِّمة الجوانب بعض عىل ُعثوره بسبب
جيجك، وسالفوي سيجويك وبيرت كريتشيل وسايمون ديوز بيرت الفلسفة، يف أساتذتي
لطفهم أَقدِّر وأنا املعتادة، وأخطائي تي َزالَّ بعض من املجال، هذا يف مبتدئًا رجًال باعتباري

ذلك. سبيل يف عناءٍ من لوه تحمَّ وما
الشكوك حولهم تثار الذين األخالق مجال يف الُكتاب كبار أن شخص أي ظنَّ حال ويف
أن سوى يسعني فال األخالق، عن بالكتابة امُلَخوَّلون َوْحَدهم هم بأخالقهم، يتعلق فيما
إنه قال عندما — الالزمة التعديالت إدخال بعد — أعماله عىل ماركس تعليقات أستحرض

هو. نال مما أقلَّ املال من ونال هو، كتب ما بقدر املال عن رجل يكتب لم

إيجلتون تريي
٢٠٠٧ دبلن،

هوامش

(1) Ludwig Wittgenstein, ‘Lecture on Ethics’, Philosophical Review, 74
(January 1965), p. 7.

10



األول الجزء

اخليايل النظام إحلاح





املرآة طور متهيد:

العرشين القرن وثمانينيات سبعينيات يف يساري ثقايف نقدي عمل أي يخُل لم أنه يبدو
الصغري الطفل نموِّ يف لحظة وهي املرآة، بطور الخاصة الكان جاك نظرية إىل إشارة من
الصورة وحركات حركاته بني حري السِّ التواُفق من املرآة يف صورته ل يتأمَّ وهو فيها يَُرسُّ
كان وإذا لألسطورة، الخام املادة هما اإلعجازي والتشابه حري السِّ التواُفق إنَّ له.1 املقابلة
رسيًعا املقال صار فقد األسطورة، هذه تناول قد املرآة» «طور بعنوان الذي الكان مقال
املرحلة هذه يف مشوَّشة — الكان يقول كما — والوهم الحقيقة فُحدود ذاته؛ يف أسطورة
من نوع الواقع يف هي الحقيقي بالعالم يُسمى ما عىل نافذتنا هي التي فاألنا املبكِّرة؛
يعلم أنه مع حقيقية، باعتبارها صورته مع املرآة أمام الواقف الطفل يتعامل حيث الخيال؛
بصورة» «املرتبط الكان عند تعني التي «الخيايل» كلمة يف ُمماِثل َلبٌْس وهناك وهمية. أنها
نظرية (مثل وخداًعا إيهاًما ن تتضمَّ ذلك مع والتي الحقيقي، غري أو الواقعي غري وليس

منه). باستنباطها ألتوسري لوي اْشتُهَر التي األيديولوجيا
تساؤل، محلَّ الواقع مقابل يف بالخيال الكان أطروحة ارتباط أصبح ُمماثل، نحٍو وعىل
تأثريًا األكثر الرجل هذا كان وهل مجازي؟ أم حقيقي أنه املرآة بطور يُقَصد كان فهل
الصغار؟ األطفال بقدر ُمْرِبك تجريبي يشء عن فعًال يتحدث الفرنسيِّني املفكِّرين بني من
التي املجتمعات عن وماذا املوقف؟ هذا يف الطفل به يمرُّ قد ما بحق نعرف أن لنا كيف
يطرحه أن يُمكن ال الذي البديهي االعرتاض يُثري ما (وهو مرايا امتالك بميزة تتمتع لم
أو والده هي للطفل الحقيقية املرآة أن أم األنهار؟ أو الِربَُك تُعوِّضها هل اإلنجليز)؟ سوى
وغريهما) والفتحات (كالوجه جسِمه من مختلفة أجزاءٍ بتوظيف — يبني الذي أمره ويل
ألجسادنا رؤيتنا تتشكَّل هل للطفل؟ جسدية ذاتية صورة — الشدة من متفاوتة بدرجات
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نظرية تنبني أن — حال أي عىل — الغريب من وكم اآلخرين؟ يد عىل — رغباتنا مثل —
والتقليد! اللعب والبساطة؛ بالخيال اتصاًفا اإلنسانية األنشطة أكثر عىل كتلك محورية
املرآة يف الخاصة حركاته بمحاكاة يَبتَِهج الذي الطفل إن إذ اللعب؛ وكذلك بالتأكيد التقليد
أمام َدْوره يؤدِّي وُممثِّل يده، رْفع بمجرد الواقع تغيري يُمكنه صغري وساحر ُمقلِّد، هو
تشكيل عىل بقدرته بشدة يستمتع ا جدٍّ صغري وفنان واحد، فرد من مكون ُمْمتَنٍّ جمهور
متناٍه غري ارتداًدا يتضمن املرآة أمام فالتمثيل رأس. إدارة أو إصبع بنقرة وتحويله منتَِجِه
الطفل، جهود موافًقا املرآة يف املوجود الكيل الشكل ينعكس حيث ما، نوٍع من تقعريًا أو
الرسور مظاهر من آخر تشجيعيٍّا مظهًرا بدورها تَستَتِبع التي ابتسامته، ز يُحفِّ ثَمَّ وِمْن
األخالقية الفلسفة يف الحًقا اإلطار هذا نفس يف شيئًا وسنرى وهكذا. امُلنعِكسة، الصورة يف

عرش. الثامن للقرن
بموضوع ني مهتمِّ كانوا وقتَِئٍذ الثقافيِّني امُلنَظِّرين وكأن — بالتأكيد — األمر يكن لم
للنظام توضيحها يف تكمن كانت الكان محارضة فأهمية خاص؛ نحٍو عىل الطفل تطور
كان (إن واألشياء الذوات أن فيه يبدو الذي اإلنسانية، للنفس الغريب العالم ذلك الخيايل؛
باستمراٍر يتباَدالن الكتاب) من املبكرة املرحلة هذه يف التقسيم هذا عن نتحدَّث أن بإمكاننا
أن يبدو هذه، واالنعكاس اإلسقاط عملية وخالل اآلخر. حياَة منهما كلٌّ ويعيش األماكَن،
الداخل من باآلخر منها كلٌّ ويَشُعر وسيط، دون بعضها من بعضها وتخرج تدخل األشياء
نفسك تضع أن تستطيع فكأنك دواخلها، بها تُدرك التي املبارشة الحسية الصورة بنفس
وعلم والخارج. الداخل من الوقت ذات يف نفسك ترى أو منه، إليك يُنظر الذي املكان ذات يف
الطفل بها يُقلِّد التي العصبية اآلليات بفهم يتعلق فيما الطريق بداية يف إال ليس النفس
من االنعكاسات من دة معقَّ مجموعة يف بالغ، شخص وجه تعبريات يلهو، وهو ا جدٍّ الصغري
مريلو-بونتي موريس كتب الشأن هذا ويف أخرى.2 مرة الخارج إىل ثم الداخل إىل الخارج

يقول:

أحد بوضع داَعبْتُُه إن ثغره شهًرا عرش خمسة العمر من البالغ الرضيع يفتح
يف وجهه إىل ينظر ما نادًرا أنه إال ه. أََعضُّ بأني والتظاهر أسناني بني أصابعه
كما وأسنانه، فمه أن هي والحقيقة نحو. بأيِّ أسناني أسنانه تُشبه وال مرآة،
كما وَفكِّي، للعض، أداة مبارشة وبصفة نظره يف هما داخله، من بهما يشعر

ذاته.3 الفعل عىل مباَرشًة نظره يف قادر الخارج، من الطفل يراه
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املرآة طور تمهيد:

بدرجة عازمة ذات لدينا كانت إن إلينا، نفوَسنا األشياء فيه تُعيد عالم هو الخيايل النظام إن
كاإلحساس. وقاِطعة رسيعة املعرفة فيه تكون نقيٌّ مجاٌل فهو تقديره؛ عىل كافية

للوعي مركز أو ذات أيُّ بَْعُد يوجد ال حيث النفيس للفضاء املميَّز التكوين هذا ويف
بالخارج» «موجود فَمْكنُونِي حقيقية، غريية أي هناك تكون أن يُمكن ال التنظيم، واضح
برابطة بالخارج هو ما يرتبط بينما الظواهر، من غريها بني ِمْن ظاهرة باعتباره ما نوًعا
الداخلية حياتي بأن أيًضا أشعر لكنني الداخلية. َمْكنُوناتي من جزء وهو معي، حميمية
ويبدو يَديها. عىل َد وتََجسَّ لصورٍة أسريًا َوَقَع َكيْنُونَِتي من جزءًا أن لو كما وُمنفِصلة، غريبة
الوقت يف منها ينبع وال نفيس من ينبع تأثريًا ذاتي يف التأثري عىل قادرة الصورة هذه أن
آخر، شخًصا كنُت أَم أنا كنُت إن الواضح من ليس الخيايل النظام نطاق ففي إذن، ذاته.
شخص أي ر يتصوَّ قد أماَمها. أم املرآة خلَف كنُت إن خارَجها، أم نفيس داخَل كنُت إْن
لو كما ثَديَيها يستخدم والذي ه أمُّ تُرِضعه الذي الرضيع تجِربة من جزءًا د يجسِّ هذا أن
وخارجنا بداخلنا التي امُللتِبسة األشياء حال هو كما — كذلك لكنها أعضائه؛ أحَد كانت
(الرباز الخارجي العالم إىل املنبثقة الجسم أجزاء أي الجزئية»، «األشياء ب تتعلَّق مسألة —
النْفس بني انتقالية أشياء بأنها كالين ميالني تصفها التي وهي شابه)، وما الرضاعة ولبن
تُبَطِّن التي األشياء نفس إنها عنها نفسه الكان يقول والتي واليشء، الذات بني واآلَخر،

تملؤها. أنها ر يُتصوَّ أو البرشية الذات
صة املتخصِّ الناحية من يُعرف ما ن يتضمَّ الخيايل النظام أن يف السبب هو وهذا
طفًال يرى عندما الطفل يبكي قد — بسيطة تعاطف رابطة يف — فيها التي بالعبورية،
هذه حازت ولقد أقرانه. أَحُد ب يُْرضَ عندما ُرضب قد نفسه هو أنه يدعي أو يتعثر، آخر
يف تحدث إذ سميث؛ آدم وهو عرش الثامن القرن يف ظهر فيلسوف اهتمام عىل الظاهرة
وشك وعىل هة موجَّ رضبًة نرى «عندما أننا كيف عن األخالقية» العواطف «نظرية كتابه
ذراَعنا.» أو ساَقنا ونسحب ننكمش بطبيعتنا فإننا آخر، شخٍص ذراَع أو ساَق تُصيب أن
ما حدٍّ إىل يظلُّ ما وهو ذاتها، حدِّ يف املتعاطفة للمحاكاة واضح مثال مجرد فالعبورية
هو وهذا املرآة. طور إغواءات من التحرُّر يف نجحوا الذين هؤالء لدى حتى جسدية مسألة
عندما «املتفرِّجني أن: يف — سميث يُشري كما — السبب أو ُمْعٍد، االبتسام أن يف السبب
يفعل، يَرْونُه كما ويُوازنونها أجسامهم يَْلُووَن مرتاٍخ حبل عىل يَميش راقًصا يُشاهدون
املحاكاة هذه أن يَفِرتض سميث أن ويبدو املوقف.»4 هذا يف فعله عليهم أن يشعرون وكما
جسد يف أنفسنا إسقاط نتخيَّل حيث الخيايل؛ التباُدل الكان يه يُسمِّ ملا نتيجة هي التلقائية

15



الغرباء مع مشكالت

حركات يف للتحكُّم إراديٍّا ال يَسَعوَن مستقبليون سحرة هم املشاِهدين هؤالء لكن الراقص.
كبرية بصورة املرآة طور يف الطفل يُسيِطر مثلما املتعاطف، تمايلهم خالل من الساحر
سميث عند فالجمهور لسيَطرتِها؛ فيها يخضع التي اللحظة ذات يف امُلنعكسة صورته عىل
ُمميِّز االمتزاج وهذا آخر، شخص ُهِويَّة فيها يتقلَّد التي اللحظة نفس يف بشخصه يبقى

الخيايل. للنظام
الحساس— الرتكيب فأصحاب األجسام، تناغم أو انطباق من نوع هي إذن فالعبورية
تقرُّحات يرون عندما الحك يف بالرغبة أو االرتياح بعدم يَشُعرون — سميث يُشري حسبما
سيجعل آخر لشخص ُمتقرِّحتنَي عيننَي إىل النظر أن األرجح من بينما ٍل، ُمتَسوِّ جسِم يف
وجود هو الحالة لهذه امُلريض الوحيد التصور فإن النهاية، ويف حنانًا. تفيضان عينَيك
هاردي توماس رواية يف وأمه يوبرايت كليم كان مثلما واحد، جسد يف مًعا اتحدا جسدين
واليد اليمنى اليد بني تجري … كانت «أحاديثهما أن لو كما مًعا يتحدثان املواطن» «عودة
الغامض» «جود هاردي رواية يف برايدهيد وسو فويل جود ق ويُحقِّ الجسم.» لنفس اليرسى
يف الكالم فاعلية نَْفس حركة وكل ملحة لكل فيه تكون الذي التام املشرتك التفاُهم «هذا
والرت بني العاطفية والرابطة واحد.» لكلٍّ كجزأين تقريبًا وتجعلهما بينهما، املعلومات نْقل
والبديهة اإليماءات عىل تقوُم عالقة وهي — سترين لورنس رواية يف توبي والعم شاندي
الجسد فكرة إىل للعودة الفرصة لنا وستُتاح ذلك. عىل آخر مثال — اللفظي غري والتواُصل

الكتاب. هذا يف الِحًقا لغة، باعتباره
الخيايل؛ النظام من الباِلغني نسخة باعتبارها الصداقة إىل النظر يُمكن ما، نحٍو عىل
وليس أنت هو اآلخر يكون — «األخالق» كتاب يف أرسطو يُشري حسبما — الصداقة ففي
مستًوى عىل لكن املرآة طول صناعَة الُهِويَّات يف والتداُخُل االمتزاُج هذا يعيد بحيث أنت؛
الذي الوحيد «اليشء الصداقة: عن الرائع مقاله يف مونتني دي ميشيل كتب وكما أعىل.
بأعز عالقته أن ويُضيف يل.»5 صار يل ليس ما أنَّ هو صديق يل يكون أن يف يسعدني
ويعلق هو. ه يخصُّ أو صديقه يخص يشء فال يخصه؛ شيئًا منهما ألي ترتك لم أصدقائه
تكون: أن يمكن الوحيدة إجابتي أن فأشعر له، حبِّي سبب ألقول اْضُطِرْرُت «إن قائًال:
مقارنتها يُمكن وال ذاتها، هي إال نموذج لها ليس الصداقة هذه فمثل «… بسببي «بسببه،
الرمزي بعكس مقارنة. أو عقالنية بصورة ترجمته يُقاِوم الخيايل فالنظام بنفسها.»6 إال
ال بصورة مميَّزة ه عناِرصِ وكل األهم، هما والتناُسب التباُدل — سنرى كما — فيه الذي

اختزالها. يمكن
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الخيايل النظام املايض القرن سبعينيات يف الثقايف اليسار يَستحِرض لم العموم، عىل
الذين امُلنَظِّرين، تركيز ِمحَور اللغة قبل ما أطوار تكن لم ناحيٍة فمن يَُشيِطنُه؛ كي إال
النظام كان أخرى، ناحية ومن ع. الرضَّ األطفال من أكثر لديهم كبريًا شاغًال الخطاب أصبح
والتصور واملحاكاة، واالستقالل والتواُفق، والتشابه والثبات، االتحاد حول ُمتمحوًرا الخيايل
لدى املفاهيم هذه من شيوًعا أقل مفاهيم توجد أن يمكن وال والُكلِّية، والَوفرة والتناُغم،
والتشتُّت، واالنقسام والرصاع، واالختالف والغياب، االفتقار هي األساسية كلماتُها طليعٍة
التصوُّر وسائل كانت إن إال التصور فكرة يَقبل لن العرص ذلك فيَساُر والتبايُن. والترشذُم
محل التصوُّر أن واألسوأ لألسف.7 املرآة طور يف مكبوت هذا وكل معه، رة متوفِّ وظروفه
الطفل لجسم زائفة دة موحَّ نسخة املرآة من املنعكسة فالصورة زائف؛ تصور الجدل
املختلَّة، جسِمه بحالة املثايل الكل هذا مقارنة من تنبع بها وفرحته املتَّسق، غري الحقيقي
هذا بني كذلك يقارن بأنه ن التكهُّ ويمكننا الواقع. يف له ر يتوفَّ ال استقالًال له تُتيح فاملرآة
ومشوًها ممزًَّقا بوصفه لجسده الكالينية التخيُّالت ببعض ُمرٍض نحٍو عىل املتماِسك الشكل

أجزاء. إىل وُمقطًَّعا
كان ما عىل اعتماًدا للتدمري، مهيَّأة بَدْت املرآة طور يف األنَِويَّة تسبق التي فالرباءة إذن،
بحسب فيه، نرى ال زجاج من لوح هي املرآة فهذه للُهوية. نموذجيٍّا مفهوًما الحقيقة يف
اإلدراك عىل مثال املرآة يف بصورته امُلفتَتن الطفل إن قاتمة. رؤية إال بول، سان تعبري
داخلية برابطة يتقيد — مثًال كاأليقونة — دالٍّ كل إنَّ القائلة الفكرة بقدر الزائف الذاتي
وجيه البالنش جون يقول كما — املرآة ففي معناه، يُمثِّل إنه القول يُمكن واحد مدلول مع
يُفرتَض الذي اآلخر واملوضع واملدلول.»8 الدالِّ بني االلتحام من نوٌع ة «ثمَّ — بونتاليس بي
نوٍع خالل من — الداللة من الجانبان هذان فيه يبدو الذي عر الشِّ هو هذا فيه يحدث أن
واملعاني للكلمات النظر كذلك يُجِدَي لن لكن لالنفصال.9 قاِبلني غري — اللفظي الخداع ِمن
هنا «فالكلمة تقريبًا، اليشء نفس أنهما يتخيَّل يزال ال الفرد أن طاَلما ُمنفِصل، نحٍو عىل
أن يُمكنك الذي واملال البقرة «وكذلك متهكًما، فتجنشتاين لودفيج يقول كما هناك» واملعنى
تكتسب فتجنشتاين عند فالكلمة واستخدامه.»10 املال بني التفريق عليك لكن به؛ تشرتيَها
الدالالت مع لقواعد خاضعة عالقات يف الدخول ن يتضمَّ وهذا استخدامها؛ من معناها
مما نسخته هي نقول، أن يمكن كما وهذه، الحياة. أشكال من معنيَّ شكل يف األخرى
يَرسي الدالالت عىل يَرسي ما أن يُبنيِّ الكان أن والفارق الرمزي. بالنظام الكان يه سيُسمِّ
امللموس التجسيد هي املرآة يف صورته أن يتخيل الذي فالطفل أيًضا، البرشية الذوات عىل
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اإلنسانية الُهِويَّة أن بعُد يستوعب ولم البنيوي اإلدراك مرحلة يبلغ لم شخص هو لكينونته
نظام رمزي، نظام يف ما موضع شغل مسألة أنها أي تفاضلية؛ مسألة — كالدالالت —
متميًِّزا حيٍّا حيوانًا وليس لالستبدال قابلة وظيفة فيها تكون التي والعالقات األدوار من
— أنه ذلك مع سيُدرك ذاته، مع ُكلِّيٍّا ُمتَِّسق أنه َوْهُم ُه يَُرسُّ إذ فالطفل استبداله؛ يُمكن ال
بقدر الفائدة عديم افرتاٌض يوجد ال — فلسفية» «تحقيقات كتابه يف فتجنشتاين يُعلِّق كما
لخطأ التعبري، جاز إن فريسة، سَقط قد الصغري فالطفل نفسه؛ مع اليشء تطابق افرتاض
اإلنسانية. بالكينونة يتعلَّق فيما الوصول وإمكانية اليقني من نوًعا ثمة أن وهو فلسفي

الحقيقة؛ يف خاطئ إدراٌك هو الخيايل النظام دائرة يف لذاته الطفل إدراك فإنَّ لذا
النظام يف الطفل بها سيمر التي الخاطئ اإلدراك من نسبيٍّا األهم للنُّسخة د يمهِّ إدراٌك
بني — الذات أو — الناظرة األنا تَخِلط حيث كذلك؛ «مغرتبة» ُمستَلبة وهويته الرمزي.
وِمن الذاتي. انعكاسها مرآة يف محدود يشء هي التي املنظورة، األنا وكيان امُلراوغ كيانها
ديكارت كلمات صياغة الكان أعاد كما — أي الذات؛ حقيقة معرفة عليها تستعيص ثَمَّ
سيُدرك فالطفل أفكِّر.» ال حيث موجود فأنا إذن أكون، ال حيث أفكِّر «أنا — براقة بصورة
الطفل يَعتِربها التي فالكينونة اإلطالق؛ عىل ذاتًا ليست نفسها مع تتطابَق التي الذات أن
كاملة، وغري ُمنقسمة الحقيقة يف هي وَمحدودة ثابتة املرآة طور يف الذي الصغري النرجيسُّ

اكتمالها. عدم يحركها نفسها الداللة عملية مثل وهي
اعتماًدا والصورة) (الطفل الطرفني كال فيه يعتمد الذي الخيايل، النظام معارضة إن
ط يتوسَّ أن يمكن ثالث طَرف بإدخال أو َعنَْوة النهاية يف ق تتحقَّ أن يجب اآلخر، عىل تكافليٍّا
أن يجب امُلغَلق الخيايل فالنظام األوديبية؛ اللحظة هي الكان نظر يف وهذه الطَرفني. بني
ليخرج الخاطئ إدراكه مرآة يَكِرس أن عليه الصغري فالطفل والَغرْييَّة؛ االختالف أمام ينفتح
الحقيقة. من ا جدٍّ صغرية ألجزاءٍ إال يصل أن َوْحَدُه يَسعه ال حيث -ذاتي البنيِّ النطاق إىل
له أخرى إىل حالة من — الكثري الكان فكر منه استمدَّ الذي — هيجل نظر يف والتحوُّل
وأن مستقالٍّ كيانًا نفِسها اعتقاد خطأ يف الوقوع من فطامها يجب فالذات أخالقي. بُعد
مجال وهو البني-ذاتي، النطاق يف اآلخرين عىل باعتمادها االعرتاف يف ذلك من بدًال تبدأ
الكان، قال وكما الرمزي. النظام أو الكبري اآلخر الكان عليه ويُطِلق الروح، هيجل يه يُسمِّ
ذلك يكن ولم األخرى.»11 الذات من للذات الكامل «القبول صوره أكمل يف هذا ن يتضمَّ
عن نتوقَّف أن علينا إذ طويًال؛ بها ليَحتِفظ كان التي البرش لدى باملثل املعاملة ُمثُل أحد
الكبري اآلخر من ونستمدها الخيايل، النظام يف نفعل كما اآلخر من الذاتية صورتنا استمداد

18



املرآة طور تمهيد:

الحياة أشكال أكثر أنَّ هيجل ويرى الرمزي. النظام يف نفعل كما ككل) االجتماعية (عالم
عن كثريًا يختلف ال مغَلق اجتماعي نظام يف يل تأمُّ غري انغماًسا ن تتضمَّ بدائية اإلنسانية
الخاصة البني-ذاتية التباُدالت عىل الفرد يتجرَّأ وحني الكان. عند الخيايل النظام مفهوم
هذا أن الحًقا سنرى لكن فرًدا؛ باعتباره لنفسه مدرًكا يَصري فقط عندها الرمزي، بالنظام

الكارثة. عن كثريًا يبعد ال الكان نظر يف اإلنجاز
القرن سبعينيات يف الثقافية للطليعة بالنسبة األنطولوجية النظم يف التحول هذا كان
من الربجوازية الذات تعزيز الهدف يكن لم إذ أخالقيٍّا؛ منه أكثر سياسيٍّا تحوًُّال العرشين
مرتبط األول فالتحول دائمة؛ أزمة يف إدخالها بل نفسها، عن ِرضاها عىل الضوء إلقاءِ خالل
ما تجعلنا التي فاألمور ثورية؛ ثقافية بممارسة تتعلَّق مسألة اآلخر بينما باأليديولوجيا
الخفية والقوانني األب وقانون والخصاء والكبت الواقعي والنظام النقص أي — عليه نحن
الوعي، مرآة يف العمياء والنقاط الرشوخ فهي تماًما، التصور تتجاَوز — االجتماعي للتكوين
،« و«التبرصُّ («االنعكاس»، املرآة سياق يف ذاتها هي تصورها يتمُّ ما عادًة ظاهرة وهي
عىل بطبيعته قادر مفكِّر أو عاقل كائن «أي شافتسربي: إيرل يقول وكما و«التأمل»).
باستمرار أمامه تمر وهي الداخلية ومكنوناته لنفسه تصورات وامتالك وأفعاله، عقله رؤية
ما؛ نحٍو عىل داخيل خيايل نظام املعنى بهذا الذاتي ل فالتأمُّ عقله.»12 يف وتدور له وتتَّضح
أمام كُممثلني فيه نظَهر الذي العقيل املرسح ذلك عقلنا، مرآة يف ِلذَاتنا تأمٍل مسألة أي
ما هو نسبيٍّا النرجيس الذاتي االنغالق هذا إن آخر. شخًصا كنا لو كما املتفرِّجة نظرتنا
متمركزة، غري الخيالية الذات تُصبح وأن تحطيمه، الرضوري من أن الثقايف اليسار رأى

لوجودنا. الحقيقية املحدِّدات من يشء أي يَنكِشف أن أردنا إذا
يُمكننا وال تأرسنا، «الصورة يقول: فلسفية» «تحقيقات كتابه يف فتجنشتاين وكتب
كان إن هوادة.»13 بال لنا تكررها يبدو ما عىل واللغة لغتنا، يف تَكُمن ألنها منها؛ الخروج
ماركس عند املغرتب العامل مثل وُمضلًال مثالية، أنا أو أرسصورة رهن الكان عند الطفل
وقع قد فتجنشتاين عند اللغة سحرته الذي البالغ فإن ه، تخصُّ أنها يَعرف ال ما قوة بفعل
يتعدى ال مما زائفة هويات تكوِّن التي بطبيعتها املجسدة اللغوية قواعدنا لِبنَى فريسة
حيث كبري؛ حد إىل مماثًال نيتشه فريدريك رأي وكان االختالفات. من نسيًجا حقيقته يف
فتجنشتاين عند فهذه معيَّنة.»14 لغوية وظائف «سحر ل أسريًا باعتباره الفكر عن كتب
مثلما فيها، التجانُس إحداث أداة اللغة تكون حيث الزائف الوعي من مزمنة صورة هي
بل األصابع، مص مثل نتجاَوزه أن يمكن طور مجرد ليس الكان عند الخيايل النظام أن
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فهذا اإلنسانية، للتجِربة للمحو قابل غري بُعًدا يكون وبهذا لألنا، الداخيل الهيكل عني هو
نتماهى حيث الالحقة، الشهوانية جهودنا كل يف يستمر املرآة أمام الطفويل والزهو ح التبجُّ
يف املوجودة األشياء كل «إن الكان: يقول فكما بأنفسنا. مطمئنًا شبًها تَحمل التي األشياء مع
يف الطفل يحتاجه فما الطفل.»15 ألنا املتجول الظل حول وترتكَّب تَنتِظم «اإلنساني» العالم
وهو أيًضا، لغويٍّا امُلنخِدعني البالغني نحن نحتاجه ما شخصهو إىل يتحول كي املرآة طور
كاستشهاد يَستخدمه أن فتجنشتاين رأى لري» «امللك مرسحية من اقتباس صه يُلخِّ احتياج

الفروق.» «سأعلمك فلسفية»: «تحقيقات كتابه مطلع يف
من يمكِّننا ما هو الفلسفة باسم فتجنشتاين َعَرفه الذي امُلطَِّرد الكالمي العالج إن
الدوالِّ تلك تحرير من يمكِّننا العالج من نوع نظره يف فالفلسفة املعاني؛ أصنام تحطيم
العصبية أعراضاالضطرابات من كالعديد بنا التصقت التي الواضحة غري امُلنعزلة الجامدة
من إخراجنا أو الحياة، صور من ما صورة يشكِّل الذي االختالفات ملعب إىل وإعادتها
يقول: إذ آخر؛ موضع يف فتجنشتاين يقول كما الساطعة، الشمس إىل الضباب غياهب
أو «قضية» أو «أنا» أو «يشء» أو «كينونة» أو «معرفة» — ما بكلمة الفالسفة يأتي «عندما
دائًما: نفسه يسأل أن اإلنسان فعىل اليشء، هذا «جوهر» إىل الوصول ويُحاولون — «اسم»
نفعله فما إليه؟ تنتمي الذي اللغة سياق يف النحو هذا عىل فعًال الكلمة هذه تُستخدم هل

اليومي.»16 استخدامها إىل امليتافيزيقي استخدامها من الكلمات إعادة هو
يف تتجاَوز ال التي — البسيطة فتجنشتاين تأمالت بني رهيب فارق ة ثمَّ بالتأكيد
املحلل هدف أن إال لالكان. واملعقدة قة املنمَّ الت والتأمُّ — املألوف عىل الرتكيز أحوالها أدنى
صار والذين أزمة يف أصبحوا الذين هؤالء عند الضائعة املدلوالت يستعيد أن كذلك النفيس
د ُمجسَّ مدلول وكشف العصبية االضطرابات أحد عقدة ففكُّ وُمكرًرا؛ جامًدا ثَمَّ ِمن خطابهم
بني فِمن واحدة؛ لعملية جانبني التحليل مجال يف يشكالن قد بل مختلفني، شيئني ليسا
املأزق هذا وتحويل يُصيبنا، َقْهري تكرار أو وهم أي من تحريرنا النفيس التحليل وظائف

الحياة.17 من جديد لشكل أساس حجر إىل الفرد كيان قلب يف الكامن العثرة حجر أو
العكس، عىل بل الخالصة، الِفْرَدْوِسيَّة الرباءة من حالة ُمطَلًقا يكن لم إذن املرآة فطور
ن تتضمَّ ناحية، فمن تحدث. وهي الِفرَدوس من قوط السُّ عملية من ملحة اعتباره يُمكن
الحدود فإن األخرى، الناحية ومن الذاتيني، واإليذاء االشمئزاز بعض ذاتها النرجسية
الُهِويَّة بني الجمع تُشبه فهي التناغم؛ تغذِّي ما بقدر املنافسة تغذي الذوات بني املشوشة
امُلضطِهد الطَرف فيها يكون التي االرتياب جنون حاالت يف مالحظته يمكننا الذي والعداء
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املتنافر» «التعاطف كريكجارد عليه يطلق ما وهي هالمية. بديلة وأنا نفسه الشخص هو
علمية» سيكولوجيا «مرشوع كتابه يف فرويد يشري كما — فالجار الهلع»؛ «مفهوم كتابه يف
الوقت. نفس يف لنا وعدو صديق شخص أقرب هو — األخ/األخت األرجح عىل ويقصد
غريبة ستكون فرويد يقول كما املثال) سبيل عىل (الوجه، الشخص هذا مالمح فبعض
الالفت ومن التشابه. تستدعي — مثًال اليد كحركة — البعضاآلخر لكن بالتهديد؛ وُمفعمة
و«ينافس». «يُشبه» و«يُحاكي»، «ينازل» من: كالٍّ تعني «يُباري» كلمة أن الصدد هذا يف
تُحاربه الذي «الشخص يدري: أن دون وايلد أوسكار كلمات مقتبًسا الكان يقول وكما
انعكاس بها يَرتِسم التي الصورة وهي املثالية، فاألنا إعجابك.»18 عىل يَحوز من أكثر هو

قتله. عليك ينبغي ما هي أمامه، الطفل
بها امُلحيطة واألشياء صورته مع الالعقيل التواطؤ هذا يف الغارق الطفل ويسعى
لسطوة يخضع إذ الطفل تصور ويُمكن العدوان. خالل من تلك الجمود حالة كرس إىل
الدورين كال يؤدي أو الضحية دور إىل الصياد دور من توقف دون ينتقل وهو العبورية،
عن التنوير» «جدل كتاب يف أدورنو وتيودور هوركايمر ماكس ويتحدَّث ذاته.19 الوقت يف
تحت الوقوع من الخوف عن أيًضا ثان يتحدَّ لكن العالم؛ مع لالندماج املحاكاة يف الرغبة
يكتب ما، حدٍّ إىل ومشئومة غريبة فقرة ويف الرغبة. هذه تُولدها قد خارجية قوى سيطرة
قاِدرين النزاع طَريف كال من األوىل العاملية الحرب يف الجنود كان كيف عن هايدجر مارتن
بعض، مع يتماهى بعضهم فصار الجبهة، عىل لوجه وجًها لبعض بعضهم مواجهة عىل
هذه مثل إن قائًال هايدجر ويتحرسَّ يونجر).20 إرنست (بتعبري واحد» جسد يف «ممتزجني
يجري فموقٌع الثانية؛ العاملية الحرب يف اآللية املواجهة يف ممكنة تكن لم الخيالية املواجهة
من الخسيس املجرد القتل من أكرب بقدر ُمرٍض تكافيل مشهد باأليدي تالحمي قتال فيه

بُعد. عن
صور من صورة تعد وظيفة وهي لألنا، ظهور ألول يؤرشِّ املرآة طور أن الكان يرى
املرتسم انعكاسالطفل يصري إذ الخاطئ؛ اإلدراك من بنية هو ذاته فالوعي الذاتي؛ االغرتاب
الشأن، هذا يف األنا. تصنع التي الالحقة النرجسية الذاتية اإلدراكات لكل نموذًجا املرآة يف
التي الخيالية األشياء عن فصلها تماًما يستحيل عنها نتحدث التي األنا «إن الكان: يقول
خارجة لكن منا قريبة بوصفها — الجامدة» «البنية وهذه الياء.»21 إىل األلف من تُكوِّنها
أن حقيقة إخفاء إىل تؤدي بذلك وهي والتضامن، للوحدة رساب هي — املزرد كالدِّرع عنا
األيديولوجيا. من نوٌع هو باختصار، الخيايل، فالنظام وجودها؛ عىل عدمها يغلب الذات
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من أشهر — ألتوسري لوي املاركيس الفيلسوف خالله من يرى الذي النحو هو هذا
سنتبنَّاه الذي الواسع باملعنى املصطلح ُمستخدًما الخيايل، النظام — عالجه يف الكان فشل
الذي الخاطئ الخيايل اإلدراك من نوع هي ألتوسري عند فاأليديولوجيا الكتاب.22 هذا يف
العالم ويبدو لآلخر. منها كلٌّ خصوًصا ُمعدٍّا والعالم، النفس أو واليشء، الذات فيه يبدو
رغباتنا مع طواعية فيتواَفق بغاياتنا، تماًما ُمكِرتث غري يكون أن من بدًال معنا تآلف يف
الصورة هذه أن بما لكن املرآة؛ يف اإلنسان انعكاس يفعل ما بقدر طاعة يف حركاتنا ويتبع
الذات من كل إدراك يف خطأ يقع الكان، عند الطفل يف الحال كما ُمرٍض، بقدر متماسكة
غري كيانًا النظري الجانب من اإلنسانية الذات وتُعترب الوقت. نفس يف االجتماعي والواقع
البنية بهذه مرتبط يشء مجرد أي املرآة، أمام الواقف الفوضوي الطفل مثل تماًما ُمتمرِكز
الهادف، العمل عىل قادرة تكون لن الفوضوية املخلوقات تلك أن بما لكن تلك؛ أو االجتماعية
فقط وبذلك واالستقالل؛ بالوحدة إحساًسا ليمنحها يتدخل الخيايل األيديولوجيا نظام فإن
الثورة فإن املنطلق هذا ومن السياسية. تبعيتها كان أيٍّا تاريخية، عنارصفاعلة إىل تتحول

باتريك. القديس بيوم االحتفال بقدر األيديولوجيا دائرة تتضمن البُْلُشِفيَّة
مرآة أمام كالطفل — بأنها الزعم يعني «خيالية» بأنها األيديولوجيا ذات وصف إن
خاضع وأنه عليها، ُمتمحِور وأنه الداخيل، تكوينها من جزء العالم بأن تشعر — الكان
من بليد نوع هي املنطلق هذا من فاأليديولوجيا داخيل؛ بِرباط بها يرتبط وأنه تلقائيٍّا، لها
يف جميعنا «نولد مارش»: «ميدل روايتها يف إليوت جورج وتكتب األنثروبولوجية. املركزية
تعيد فاأليديولوجيا السامية.» ذواتنا يرضع ثديًا العالم ُمعتِربين األخالقي، الغباء من حالة
الذين تطورهم املكتمل األشخاص عند ككل املجتمع مستوى عىل الخيايل النظام صياغة
ال وأنه املعيشة، بأسباب لهم يَدين ال العالم أن املفاجئ التخوف من بيشء يدركون ربما
إىل الذات تطمنئ أن يمكن امُلريح، الوهم هذا ضوء ويف بالطقس. يبايل ما بقدر بهم يُبايل
إن باسمها، ويناديها وفرادة بتميُّز ها ويخصُّ خاص بنحو له انتماءها سيدَّعي املجتمع أن
املجهولني املواطنني حشود بني من تجذبنا إذ لأليديولوجيا؛ العليا الذات إن التعبري. جاز
الواقع بأن الرسور عىل يبعث إيمانًا فينا تَغرس الحميد، بوجِهها علينا تِطلُّ وإذ حولنا،
نتصور كما تماًما الوجود، من اختفينا إن حزنًا سيَضطِرب وأنه ُدوننا، ِمْن يستمرَّ أالَّ يمكن
يف سواه ما كل معه فسيتالىش اختفى، إذا بأنه البريكلية األوهام بأحد يؤمن وهو الرضيع

عني. طْرفة
هنا،23 أتناولها أن أنوي ال لكنني ألتوسري؛ نظرية يف الشائكة املشكالت بعض هناك
وما النفيس بالتحليل الخاصة الحديثة األفكار هذه بني الشبه أوجه أستكشف أن أريد بل
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الثامن القرن يف اإلنجليز األخالق فالسفة بعض عند الخيالية باألخالق يَه نسمِّ أن يمكن
القرن يف العاطفي املذهب موضوع يف رسيعة جولة نأخذ أن علينا ذلك قبل لكن عرش؛
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األول الفصل

واإلحساس العاطفة

ما بقدر العاطفة عرص كان عرش الثامن القرن بأن اإلقرار هذا يومنا يف الشائع من
واأللم النشوة ومشاعر اخ الرصُّ من كبريًا قدًرا شهد أنه املؤكَّد ومن العقل. عرص كان
الرئييس العرص ذلك ُمصطَلح وهو — فاإلحساس والذََّوبان.1 ج والتَوهُّ واإلثارة واالعرتاض
والخفقان الخجل عىل تقوم اجتماعية سيميائية ومنظومة الجسد، بالغة من نوًعا يمثل —
والجسد؛ الروح الفلسفية الثنائية العرصعىل ذلك رد أنه كما شابه. وما واإلغماء والنحيب
وبطانتها. ضيقة كسرتة مًعا انسجام يف والروح الجسد يكون العاطفة أيديولوجية ففي
خطاب هو — األولية املادية من نوًعا باعتباره — عرش الثامن القرن يف واإلحساس
االستثارة ونوبات والذبذبات، والنبضات والسوائل، واألبخرة العصبية، والنهايات األلياف
محل حلَّت ورائجة أنيقة كلمة هي «املشاعر إن نوكس ويكيسيموس يقول والتهيُّج.
تحمل التي — ذاتها عور» «الشُّ كلمة إن املادية.»2 من كبريًا قدًرا غ وتُسوِّ الذهنية العمليات
باعتباره به واإلحساس فعًال باعتباره كاللمس العاطفي، والدافع املادي اإلحساس َمعنيَِي

الخفية. النْفس وتفاعالت العصبية األلياف إثارة بني رابًطا للعرص تُقدِّم — حالة
ما عىل مذكراتها يف مورجان) (ليدي أوينسون سيدني األيرلندية الروائية تتحرسَّ
جسمي يف يَدور انفعاٍل لكل العصبية الحساسية هذه السعيد، غري املادي «تركيبي سمته
إحساس. من به تتمتَّع بما تُباهي إال ليست الحقيقة يف لكنها كله»؛3 الجسد ويُْلِهب
زوجته بمالحظة متأثًِّرا ربما الفسيولوجيا، يف رسالة مورجان تشارلز السري زوجها وكتب
الطبيعية» للفلسفة الرياضية «األصول نيوتن إسحق كتاب وينظر الحساسية. الشديدة
أنه باعتبار مجمله يف الوجود إىل — «الحلقات» الغريب بريكيل األسقف عمل مثل تماًما —
ملتقى هو فاإلحساس األعصاب؛ بذبذبة اإلحساس تخلق التي الخفية، األثري بروح يَمتلئ
املادي العاملني بني ط يتوسَّ ما هو الروح وليس العصبي الجهاز يُعد واآلن والعقل، الجسد
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من سترين لورنس ويسخر األعصاب. علم محلها يحل بأن مهددة فاألخالق املادي؛ وغري
الرغم عىل عاطفية»، «رحلة روايته يف االجتماعية الباثولوجيا من نوًعا باعتبارها العاطفة
عالمة بالعاطفة االفتتان أن الكثريون نُقاده ويرى الرواية. يف منها للكثري هو نرشه من
عىل تتغذَّى أخالق كبجعة الحساس فالرجل األعصاب،4 بوهن املصابني املهذَّبني تميز

املرهفة. عواطفها
بالشفقة راسخ افتتان الوسطى الطبقة عند ظهر البارد، النبالء ع ترفُّ وبعكس

ستيل: ريتشارد يكتب الوجدانية. واملشاركة والخري

يَستحيل إذ السعيد؛ مع ونفرح الشقي مع نَحزن خفي سحر بتأثري إننا
السعداء مالمح لكن اإلنسان؛ يُميز يشء أي من يَنِفر أن البرشي القلب عىل
آلخر، شخص من تنتقل السعادة أن وبما حالتهم؛ إىل تأخذنا ذاتها واألشقياء
فعينا بنظرة، ويُحسُّ يُرى وكالهما كالعدوى، الحزن يكون أن املنطقي فمن

قلبه.5 عىل لغريه نافذة اإلنسان

داخل إىل خيايل انتقال أو إسقاط الخيايل: للنظام األساسية العنارص بعض هنا لدينا
و«قابلية حالته»، إىل تأخذنا ذاتها «اآلخر» «مالمح يف املذكورة املادية واملحاكاة آخر، جسم
التي البرصية واآلنية الداخلية، الحالة نفس شخصان خاللها من يتشارك التي العدوى»
املواقع وتباُدل الخارج، عىل منقوًشا الداخل فيبدو الداخلية؛ اآلخر حالة خاللها من تَنتقل

قلبه»). عىل لغريه نافذة اإلنسان («فعينا الُهِويَّات أو
باتلر: جوزيف مواعظ من الكلمات لهذه انظر أو

الداخلية األحاسيس بني توافق ثمة إذ تماًما؛ متحدة بطبيعتها البرشية إن
الجسدي، كاأللم مكروًها الخزي فيصري آخر، شخص عند ونظريتها ما لشخص
مبدأ يوجد … مادي مكسب كأي مرغوبًا والحب باالحرتام التمتُّع ويُصبح
االثنان سلك أن بعد — يُصبح الذي اإلنسان أخيه إىل اإلنسان يجذب طبيعي
الضاحية نفس يف مولودان بالكاد وهما الهواء، نفس وتنفسا الطريق نفس
… سنني عدة بعد املشرتكة واألشياء املعارف لتكوين فرصة — املنطقة أو
بعضهم يتعاطف خاصٍّ نحٍو عىل وهم الواحد، كالجسد كبري حد إىل فالناس
والرشف والبُغض املفاجئ والخطر الخزي مشاعر ويتشاركون بعض، مع

6… والبؤس والرخاء
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األحاسيس وتبادل التوافق، الخيايل: للنظام الرئيسة املكونات بعض إلينا يُقدم أخرى مرًة
جماعي تجاهل بجانب السحري، الشبه الجاذبية ومبدأ الجسدين، واندماج الداخلية،
املشاعر تلك مثل إنَّ الشخص. كدواخل اآلخرين دواخل أن يَفرتض لالختالف ما نوًعا
ما بقدر للنفس تُعزى — النيقوماخية» «األخالق أرسطو كتاب يرى كما — الرقيقة
هم — أرسطو يقول كما — َوحَدُهم ألنفسهم امُلحبَّة النزعة فأصحاب لآلخرين؛ تُعزى
لديهم «ليس ألنفسهم حب أي يحملون ال الذين بينما اآلخرين، يُحبُّوا أن ا حقٍّ يمكنهم من
النفس كمعاملة اآلخرين ملعاملة الالزمة والنتيجة وأحزانهم.»7 اتهم بمرسَّ حساس وعي
عند تُعرف اآلخر منظور من منهما كل فيها تتمُّ التي والحالة كاآلخر. النفس معاملة هي

بالصداقة. أرسطو
نستقِيصَ أن علينا الداخيل، التوافق عن باتلر فكرة أعماق إىل نغوصأكثر أن قبل لكن
وحب التهذيب فضائل تسعى العاطفة ثقافة ففي قليًال؛ أكرب بقدر االجتماعي سياقها
النزعة يف املتمثلة بربرية، األكثر العليا الطبقة قيم إلزاحة القلق من النفس وتحرر الزوجة
البيوريتانيني ت تزمُّ نحو الدرجة بنفس هة موجَّ وهي الذُُّكوري.8 َلف والصَّ العسكرية
تتطلب اإلنسانية الود «فضيلة أن إىل سميث آدم ويشري الصغرية. الربجوازية طبقة من
العصبي جهازك رقة إنَّ البرشية.»9 لدى الذي السوقي البذيء اإلحساس يتخطى إحساًسا
البطولة من جديد نوع وصار االجتماعية. للمكانة معقول بقدر موثوًقا مؤًرشا صارت
ورجل العفيف والزوج الوديع الرجل حول تتمحور بطولة — لألرستقراطية املضادة
باملبادئ االلتزام الشديد الرجل شخصية يف ذروته إىل ليصل السائد؛ هو — املهذب األعمال
شخصيات أهم من يُعدُّ الذي — جرانديسون تشارلز السري يف املتمثِّل السلوك وقواعد
للركبتني يصل الذي البنطال يرتدي لكن املسيح يُشبه والذي ريتشاردسون، صامويل
فرانسيس يقدم إذ الفضيلة؛ يف الربجوازية نحو عامٌّ تحول ويوجد العرص. لهذا املميِّز
والجنرال، الدولة ورجل األمري عىل تقترص ال التي املحمودة الشخصيات هتشسون
الكريم والجار الَحِصيف املخلص والناصح الويف والصديق النزيه «التاجر تتضمن بل
بتعبري فهي مًعا.»10 وامَلِرح الرزين والصاحب العطوف واألب الحنون والزوج املضياف
تُستخدم أسلحة واملرح والبسالة فاللني باألبهة.»11 الشفقة «مواَجهة ويليامز رايموند
اإلقطاعيني يُشبهون الذين بالقتال املوَلعني والهَمجيِّني القاسية األوجه ذَِوي ني املنشقِّ ضد
عن التسامي أو اإلزاحة من نوًعا االقتصادية الذاتية املصلحة سميث آدم يُعتَرب القدامى.
هتشسون فرانسيس يُميِّز بينما القديم، للنظام العسكري والطموح السلطة ونَهم الشهوة
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بلطف شافتسربي إيرل ويتحدَّث اضطرابًا. األكثر األهواء عن الثروة يف «هادئة» رغبة
نحٍو عىل «الفتة» باعتبارها املرموقة الرغبة «تلك باعتبارها الثروة حيازة عن مذهل
كبري قدر مصدر القوانني» «روح كتابه يُعد الذي — مونتسكيو يحمل بينما خاص.»12

املالية. للحواالت املهذبة بالقوة مؤثًرا إيمانًا — هذه الناعمة» «التجارة فلسفة من
ال اإلنسان إن تقول التي الشهرية جونسون صامويل ملحوظة كذلك املرء يتذكَّر
التي املغالطة أن يبني تعليق وهو املال، يجني وهو اشتغاله بقدر أذاه ويُؤَمن أبًدا يشتَِغل
االقتصادية، الحياة يخصُّ ما وبقدر قولها. فور ذلك عكس تبدو كافية ية بُحجِّ تتسم
الربوليتاريا طبقة دمج محاولة حدِّ إىل ميلر جون االسكتلندي التنويري الفيلسوف يصل
واحد، عاطفي مجتمع أو اجتماعي حيسِّ نظاٍم يف يضعهم إذ العاطفي؛ املرشوع يف
فهم تأكيده، بحسب التواصل»، مجال و«نفس العمل نفس يف مًعا العمال يتجمع فعندما
دعائم تُرىس وبذلك ورغباتهم» أحاسيسهم كل عن التعبري من كبرية برسعة «يُمكَّنون
أن الحقة تاريخية حقبة يف اإلنجليزية الوسطى للطبقات وسيَثبت ي.13 العامِّ التضامن

تهذيب. مصدر منه أكثر توتُّر مصدر التضامن هذا
شعاَريِْن واملساملة الشفقة أصبحت هذا، اإلنجليزية الثقافة تأنيث تسيد ظل ويف
يضمن ما أفضل هما السيايس والسكون االجتماعية اللياقة أن بَدا برجوازية لطبقة
يف الدموية الطائفية عىل ا ردٍّ كان أخرى أشياء ضمن من فاإلحساس التِّجارية؛ أهدافها
أنجزت أن بعد والتي القائم، السيايس الوضع صياغة عىل ساعدت التي السابق، القرن
الالوعي يف وإلقاؤه الذاكرة من محوه ينبغي ثوريٍّا تراثًا كغريها صارت الهدام عملها
العاطفية الروابط لتعميق دعوات هناك كانت ا، مستبدٍّ يََزْل لم أبوي نظام ظل ويف السيايس.
إطار يف الروحي االرتباط وتمجيد «الطفولة» أهمية إبراز مع بالتوازي واملرأة، الرجل بني
محل تحلَّ ألن طريقها يف املسيحية اإللهية العناية يف املتفائلة الثقة وكانت الزواج.14
مثل االجتماعيِّني الُكتاب يد عىل املهذَّب االعتدال من نمٌط وصيَغ القديمة. الوثنية الجربية
اإلنجليزية الُهِويَّة جوهر الالحقة لألجيال بدا نمٌط ستيل، وريتشارد أديسون جوزيف
مبتهًجا، أو املشاعر متقد يكون أن للفرد العاطفة يف ينبغي كما االنغماس وأتاح ذاتها.
داشوود، ماريان بعُد تتعلَّمه لم ما هو هذا إنَّ لألعراف. َخْرق أي دون من بكَّاءً، أو َمِرًحا

والعاطفة». «العقل أوستني جني رواية يف عاطفيٍّا املشوَّشة الشخصية
املتبلِّدة، العقالنية األنظمة تشويه إىل مغوار تجريبي مذهب سعى األفكار، عالم ويف
يف جذورها تتأصل املفاهيم فكانت الذاتي، للحسِّ الفطري الجوهر املقابل يف متبنيًا
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التأمل بِبساط مقارنة أكرب بأُلفة النزيه الرجل يشعر حيث الثابتة العملية التجِربة أرض
الرواية؛ ظهور شهد عًرصا يُناسب للتفلسف أسلوبًا ذلك كان لقد املضطرب. امليتافيزيقي
الوقت يف األوضح. تأمالتنا كل مصدر كانا — ذاته اإلنسان جسم بل — والحس فاإلدراك
وانتصاراتها االقتصادي األمة رخاء عهم شجَّ الذين فة املثقَّ النخبة من الكثريون شعر ذاته
الخريية من جو وغَمَر البرشية. الطبيعة خريية يف متفائلة ثقة بناءِ بإمكانية السياسية
ُشيوع من الرغم وعىل واملقاهَي. والصحَف النوادَي الذات عن الرضا يسوده واإلحسان
مؤمنًا فريجسون آدم االسكتلندي الفيلسوف يََزِل فلم املجتمع، يف واملناَفسة والحقد الخبث

اإلنسان.»15 داخل يف الكامنة املبادئ أقوى [كانا] والحنان «الحب بأن
الفينومينولوجي التحول يُمثِّالن — التعبري جاز إن — والعاطفة اإلحساس كان
التملكية الفردية مسألة إىل للتحول املشاعر عالم يف امُلكافئ عرش؛ الثامن للقرن املميز
و«سبيكتيتور»، «تاتلر» مثل التأثري فريدة املجالت ويف الربوتستانتية. الداخلية والنزعة
مكثَّفة تعليمية لدورة نفسه العادي القارئ يُسلِّم حيث منهجية صورة اإلحساس اتخذ
صورة والجدية، الفضيلة بني البارع بمزجه الصحافة، من الرضب هذا مثل اللياقة. يف
والبساطة اللِّني فضائل القارئ الجمهور وعي عن علم إذ الثقافية؛ السياسة من جديدة
من األربعني العدد يف ستيل ويكتب الزواج. إطار يف والحب والشهامة العنف ونبذ واالحرتام
الطبيعة يف األسماء أكثر «زوجة» كلمة بجعل طموح راَوَدني «لطاملا «سبيكتيتور»: مجلة
الخمر، رشب يف يُْفِرط كان إذ للفضيلة؛ نموذًجا يكن لم لكنه للرسور.» وإدخاًال قبوًال
عىل بالتحريض واتُّهم ملالها، أرملة وتزوج يْن، الدَّ بسبب وُسجن ُمنازلة، يف رجًال وقتَل
من امتدَّ وأديسون هو الثقافية سلطته نطاق لكن العموم. مجلس أمام وَمثُل العصيان،
الحديث أنماط تَناُول وِمْن املنازلة، عن تَنهى التي املواعظ إىل امللبس تهذيب عن الحديث
امُلواطنني االجتماعية للنماذج الصحفي معرضهما ن وتََضمَّ التجارة.16 مدح إىل املهذب
الجمال وذَِوي الجمال وذَِوي األحرار واملفكِّرين الشجر أوراق وكاِنِيس التبغ وُمستنِشقي

الفائق.
املعيشة، يف أُسلوبًا وتُماَرسباعتبارها جمالية، ِصبْغة تكتسب األخالقية األعراف كانت
والعبقرية، والرشد للرصاحة وتجسيًدا والوجاهة، للخفة ومنبًعا والذكاء، للفضيلة ومكمنًا
فرانسيس ويدرج الذات. وإنكار والتباسط والحرية الرفقة وحب الدم ة لخفَّ ومدعاًة
األخالقية؛ الشبه القيم ضمن األخالقيني» والرش الخري عن «تحقيق كتابه يف هتشسون
بجانب اآلخرين» عىل الرسور بإدخال والفرح بالرحمة، املمزوج والوقار املهنَدم، «الثوب
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إن تحديدها.»17 يَصُعب و«صفات والتناغم التكلف وبعض والرقة واملرح واللني اللطف
يف الحال هو كما كانط. أو ألفالطون األخالقية الفلسفة عن تماًما تختلف دعوة هذه
وزن ذات تكون أن املفردة امللحوظة للتفاصيل يُمكن أوستني، أو ريتشاردسون روايات
الرش، أو الخري نزعات تَنكِشف أن يُمكن صديرية فتح طريقة أو إصبع فبانحناءة أخالقي،
— بالتحديد والوجه — فالجسد سخيًفا؛ يعتربه أن اليبنتس شأن من كان مفهوم وهو
املكنونات فتصري لصاحبه، األخالقي الوضع عن مبارشة بصفة معربًا هتشسون عند يُعترب
وُمتواِصلة االنعكاس سهلَة — الخيايل النظام يف كما — الخارجية واملظاهر الداخلية
يكون ما أقرب الوعي حاالت تصري واألخالق، السلوك بني االتحاد هذا ظل ويف َسِلسة.
يف ُمْمِعنَة مشية يف د وتتجسَّ البرشي، السلوك لوحة عىل منقوشة تظهر إذ املادية؛ لألمور
والجسد. الروح لثنائية املضاد املذهب هذا ديكنز وسرَيِث . متكربِّ رأس إمالة يف أو التذلل
لتنقض الخارجية؛ باللياقة داخيل حسٍّ عن املحبوبة أوستني جني شخصيات أكثر وتكشف
كل تشمل فاللياقة االجتماعية.18 واألعراف التلقائية وبني والقانون الحب بني التعارض
تجنُّب أيًضا تعني بل وحسب، اإلناء يف البصق عدم عىل تَقتِرص ال الذوق فقواعد يشء؛

الشعورية. املراعاة وعدم والغرور الفجاجة
كانت لكنها ناجحة؛ ِتجارية ة أُمَّ يف الرضا عامل هو بالعاطفة االفِتتان كان لقد
عجالت يدفع أن يُمكن فالشعور عقلية؛ حالة كونها بجانب االجتماعية القوى إحدى
بحماس يكتب أن بروك هنري املولد األيرلندي والرِّوائي للشاعر أتاح ما وهو التجارة،
بذلك وهو … أهلها مع حوار يف ويُدخلنا إلينا البقاع أقىص «يجلب التاجر أن كيف عن
جمعاء.»19 البرشية بني واألخوة األلفة واحدة شبكة يف ويغزل واحدة عائلة يف يجمع
للكاثوليكية مؤيدة كتيبات ألَّفت جشعة مرتزقة شخصية كان بروك أن إىل (بالنظر
عن األشياء بعض عِلم فقد للكاثوليكية؛ املناهضة آرائه من الرغم عىل الربح، أجل من
التي التِّجارية باإلنسانوية يُسمى ما أيديولوجية — باختصار — تربز وهنا السوق.)
ويستخدم اآلخر.20 منهما كل يُثِْري اإلنساني التعاطف وزيادة التجارة انتشار أن تعترب
تماًما؛ االعتبار يف االقتصادي املعنى أخذ مع العاطفية» «التجارة عبارة سترين لورنس
االقتصاد قنوات وتزيد وتهذبهم املتبادل تعاطفهم تعمق الناس بني االقتصادية فالعالقات
أكثر الفرد تجعل املتحرض الحوار من مادية صورة باعتبارها فالتجارة وفاعلية؛ سالسة
فالندرز مول بشخصية امُلرتِبطون يجُد قد عقيدة وهي الجماعة، مع اتفاًقا وأكثر انصياًعا
ذات بصفتها التِّجارية فالثروة بها؛ اإليمان يف صعوبة باوندربي السيد شخصية أو لديفو
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الخاصية هذه نفس وتُمثِّل اإلنساني، التعاطف تقلبات مع تتوافق ُمتقلِّبة انتشارية طبيعة
األوتوقراطية. السلطة عجرفة يوازن كبريًا ثقًال الزئبقية

األيديولوجي؛ للجانب باإلضافة مثايل جانب لها كان هذه القلب شعائر أن إال
الثقافة تمكَّنت التي التنوير لعقالنية نقٍد أثرى ربما كان — غريه دون — فاإلحساس
لكنه التجارة عجالت الشعور دفع ربما تكريسها. من الرومانسية قبل فيما الربيطانية
الذات عىل ُمتمحِورة رؤية شعار تحت املسار عن ِتِه ِبُرمَّ املرشوع بإخراج كذلك هدد
يدخل «ال العاطفي الرجل إنَّ قائلة: تود جانيت تُعلق اإلنساني. للمجتمع بالدة وأقل
املجتمع.»21 أو نفسه تحسني سبيل يف العمل ويرفض يدينه؛ الذي االقتصادي النظام
إحساسه يتعارض الذي الحساس بالرجل يتعلق فيما البنياميني التسكُّع من مسحة ة فثمَّ
املختال فتجاهله البليد، النفعي النظام مع للتفكري العاطفي أو املعتد ورفضه الغزير
عقيدة عىل ضمنيٍّا هجوًما يمثالن — تماًما ذلك سبيل يف العطاء اعتياده وكذلك — للتناغم
ذاته الوقت ويف وايلد. أوسكار ألمثال الالحقة املبالغات كثريًا تشبه بصورة التباُدل قيمة
فاإلفراط تحمله، من العاطفي املذهب نقاد يتمكن لم ما بالضبط كان التناغم تجاهل فإن
لن ذاته «الشعور» إن حيث الهاميش؛ من األسايس تمييز عن العجز يعني اإلحساس يف
الذي واألدب — العاطفي فاملذهب الجوهرية، الفروق تلك عىل دليل أي لصاحبه يقدم
لزهرة الباهت الربيق يفضل حيث والتفرد، واالستطراد الغرابة نحو يميل — عنه نتج

النواحي. جميع من ُمرتَف أخالق نظام فهو السجون، كإصالح قضية عىل الثلج
يَحفظ يَُعْد لم اجتماعي نظام يف العاطفية «العالقة» هذه ملثل حاجة ثمة أنه إال
نزعاته يحتوي كي التضامن من إلطار يحتاج الفردي فامُلجتمع ة، مستبدَّ دولٌة تماُسَكه
تسَمح التي املؤسسات لتخريب يؤدي خطًرا تمثل النزعات هذه فإن وإال الفوضوية،
العالقات تعرض إىل نظًرا صعوبة تحقيقه يزداد تضامن ذلك مع لكنه باالزدهار؛ لها
أداة، مجرد إىل السياسية والسلطة بَْحتَة، عقدية عالقات إىل اختزالها لخطر االجتماعية
عمله يف متشائم نحو عىل فريجسون آدم ويقارن معزولة. وحدات إىل أنفسهم واألفراد
«امُلنفِصلني واألفراد الَقبَلية الثقافة يف التضاُمن بني املدني» املجتمع تاريخ عن «مقال
هذه ظل ويف العاطفة». روابط لديهم «انقطعت الذين املعارصة الحياة يف واملنعزلني»
ليَضمنوا الطبيعية العواطف إىل والنساء الرجال يلجأ أن الغريب من ليس الظروف،
أن يُمكن ال فما االجتماعي، العالم يف امُلتضائل رها توفُّ ضوء يف الرفقة من درجة ألنفسهم

اإلنسانية. الطبيعة يف إيجاده اآلن يجب اإلنسانية الثقافة يف نجده
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الفضيلة مكامن تبدو أن املنتظر من الذاتية، املصلحة عىل يقوم اجتماعي نظام ظل يف
تناول الظروف هذه مثل يف املمكن من يَُعْد لم ماكنتاير، آالسدير قال فكما غامضة. العامة
األخالقية.22 واملسئوليات االلتزامات إىل ضمنيٍّا تُشري بطُرق االجتماعية والعالقات القواعد
العاطفيني عند — املشاعر تحرَّرت مثلما تماًما ُمعلَّقة، االلتزامات هذه مثل تُرتك وعليه
قائمة غريبة كيانات لتصري بها ترتبط أن املفرتض من التي األشياء من — إفراًطا األكثر
املساعدة إىل أفراده يدفع قد ما املجتمع بنية يف يوجد ال أنه وبما باألشياء. شبيهة بذاتها
وأن وامرأة، رجل كل داخل إىل تُنقل أن يجب التعاطفية القدرة فإن املتباَدلة، والعاطفة
يَستمِتع ما بقدر بالخري يُرسُّ فاإلنسان النفس؛ حماية أو الجوع تشبه كغريزة تُطبَّع
العقل عرص يمثل املنطلق هذا ومن نَِتنة. رائحٍة بسبب بالغثيان يشعر أو عطر، برائحة
تنصب ثقافة أيًضا — العقالني والتفكري والتكنولوجيا املنفعة أهمية فيه تزداد الذي —
إىل والخريية الحب يُضَطر التملُّكية، الفردية مملكة ويف والحنان. البكاء عىل القلب، عىل
أكثر وعىل وأشمل. أعم مغًزى ذََوْي ُمجاَزين ليصريا الداخلية الخاصة الدائرة من االنتقال
تباُدل يف اللفظية غري الغريبة الرسيعة الطريقة تلك — العاطفة امُلتشائمة، التقديرات
عالم يف االجتماعي السلوك من امُلتبقية الوحيدة الصورة هي ربما — الحدس أو اإلشارات

البائسني. امُلنعزلني األفراد من
تثبيت إن إذ خطرية؛ نفسه الوقت يف لكنها حكيمة؛ خطوة الذات إىل التحول إن
يمكن أساس بأقوى إمداده ما بوجٍه يَعني الطبيعية العواطف دعائم السيايسعىل املجتمع
ديفيد عند اإلنساني فاملجتمع ُمقِلق، نحو عىل للخطر ُعرضة آَخر وجٍه من وتركه ره، تصوُّ
َقًرسا أشد هو ما يوجد لم وإذا الشعور، عادات بسبب النهاية يف ُمتماسًكا يظلُّ هيوم
فأهمية العقالني؛ اإلثبات عىل استعصاء أكثر هو ما هناك فليس الروحية الناحية من
فعله. َوْحَدها العقالنية للقواعد يُمِكن ال قد بشكل للسلوك دوافع تقدم أنها سببها املشاعر
األخالق فإنَّ برينشتاين، إم جيه يُشري فكما الحاِرض، الوقت يف العقالنية مع الحال وكذلك
العامة قواعدها تجسيد أُريد إن لكن تماًما، تجريدية هابرماس يورجني لدى التواصلية
قد أنه هي والعقبة اليومية.23 باملمارسات ربطها يُعاد أن فيجب ُمْقِنعة، دوافع صورة يف
ثمة فليس سبينوزا؛ مع الحال كان كما الكرم، أو للرحمة عقالني تفسري أي اآلن يوجد ال
أعمال توحي كما — هذه القلب رقة أن املرجح من إذ وراءها؛ براجماتي منطقي أساس
الفوز له توفر أن من بدًال شديد ملأزق بالتعرض بصاِحِبها ستنتهي — فيلدنج هنري
فضيلة عىل يثني فيلدنج أن يف السبب هو وهذا الحكومة. يف وزاري بمنصب أو بضيعة
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الوحيش املجتمع هذا مثل يف إنها حيث نفسه؛ الوقت يف ساخًرا عليها يتهكم بينما أبطاله
ساذجة. إال تبدو لن

زهرة، عبري استنشاق أو خوخ ثمرة ق لتذوُّ عقالني تفسري أي يوجد ال كذلك لكن
ذاتها؛ يف تفسرياتها تحمل مفاجئة) أخالقي نفور أو شفقة (كنوبة أنها يبدو تجاِرب وهي
مثلما — منطقي بأساس للفضائل نؤسس أن يُمكننا لم وإذا الجدل. تقبل ال فورية هي إذ
ذلك يرجع فربما — ووالستون وويليام كالرك صامويل أمثال األخالقيون الفالسفة سعى
من تشبه ربما والبنكرياس. كالكبد الجسم من يتجزأ ال وجزء ذاتها، يف أساسية أنها إىل
عنه؛ املزيد نعرف ألن بحاجة نَُعْد لم وصفه يمكن ال يشء أو الجمايل الذوق املنطلق هذا
يف وجودهما أسباب — الفنية واألعمال الرب مثل — األخالقي والحكم الذوق يَحمل فربما
عن قوله، بحسب سئل، فإن ذلك؛ اعتقد قد هتشسون فرانسيس أن يبدو بالتأكيد ذاتهما.
سبب» «أيَّ نجد أن يمكننا لن أننا «أتصور فسيجيب: العام، للخري استحساننا يف السبب
— فالتفسريات لذيذة.»24 فاكهة ألي حبنا يف نجده أن يمكننا مما أكثر الحاالت هذه يف
تصل لهتشسون بالنسبة فهي معينة؛ مرحلة يف تنتهي أن يجب — فتجنشتاين يعلِّق كما
من جزء هو أخالقي معنى فكرة إىل تصل عندما فتجنشتاين، بتعبري مسدود، طريق إىل

االبتسام. أو العطس بقدر املادية طبيعتنا
استطعنا إذا أننا بمعنى حد، لهما كلمتان و«سيئ» «جيد» أن يبدو األحوال، كل يف
واجب أنه العقالنيون يزعم كما — أخالقية غري بأسباب األحكام هذه مثل ندعم أن
السبب عن ليكون أخرى خطوة السؤال يَُزْحَزَح أن دائًما املمكن من يظل فقد — علينا
بها. االقتداء الجيد من يُظن ملاذا أو وجيهة، أسبابًا بدورها األسباب هذه يجعل الذي
اإلنجليزية باللغة الخري حب كلمة أصل يوحي قد كما بالدافع، جزئيٍّا يتعلق فالسؤال
حقيقيٍّا تظنه ما أن ترى حضارة يخاطبون وزمالؤهما وهيوم فهتشسون ،Benevolence
بشك بالتبعية وتشعر العينني، أو النبضات خالل من به الشعور يتم ما عام بوجه هو
الفضيلة «إن القديمة: الفضيلة صور عن هيوم يقول مجرد. ملبدأ وفًقا ف الترصُّ يف طبيعي
كما المًعا العقل لعني يبدو قد أنه رغم الذي الثابت كالنجم املسافة تلك عنا تفصلها التي
الحواس يف يؤثر أن من أبعد ُمتناٍه ال نحٍو عىل فإنه السماء، كبد يف توسطها بعد الشمس
القوة تُعوزها املشاعر من الخالية الباهرة امُلثُل تلك فمثل بالحرارة.»25 أو بالضوء سواء
الوسط لنفس ينتميان ديفو وأدب هتشسون فلسفة فإن بالدوافع، يتعلق وفيما النفسية.
الرباجماتية، تعقيداتها بكل اإلنسانية للدوافع استقصاءً يُجِرَي أن أحد أراد فإن الثقايف،

33



الغرباء مع مشكالت

بكتابة األرجح عىل الحال به فسينتهي عمًقا، النفس خبايا أكثر يف يغوص استقصاءً
رواية.

يتمتع منها بقَي ما يكاد وال شحيحًة، الفضيلة فيه تبدو مجتمع ظلِّ يف أنه كما
واملواظبة والزهد والطاعة الذاتي واالنضباط والعفة والحكمة التدبري (حسن سحر بأي
الترصف لُحسن دافع إىل حاجة يف والنساء الرجال أن األرجح فإن وغريها)، واالجتهاد
حسن يتحول أن فبمجرد الكوني؛ النظام تناغم عىل العقالني الحرص من ما نوًعا أقوى
به. االلتزام أجل من الحوافز من ملزيد اإلنسان يحتاج رتيب، اجتماعي تقليد إىل الخلق
نحٍو عىل تتمتع العقالنيون يقدمها التي الفضيلة أسباب بأن الزعم معنى ما حال، أي عىل
تصور الكون؟ طبيعة مع االتفاق يف املثال، سبيل عىل املبهر، ما أخالقية؟ بقوة خاص

تماًما. بالعكس القيام يف تَكُمن السعيدة الحياة أن األخالقيني من الكثري
األخالقية» للفلسفة قصرية «مقدمة كتابه يف املنطق هذا نفُسه هتشسون يوظف
وهذه لتفسريه. يسعى الذي األخالقي املعنى عني ًما مقدِّ يَفِرتض العقالني املذهب إن قائًال
فعل كما — ك نتمسَّ أن فإما الحديثة؛ األخالقية النظرية يف كافية بدرجة مألوفة أزمة
أن يُمِكنُنا وعندها الخري، عن طبيعي ال أو بََدهي بمفهوم — مور إيه وجي هتشسون
الخري فكرة نرتجم أن يُمِكننا أو التام، غموضها حساب عىل املبادئ من أساًسا نتبنى
أمام املجال فتح حساب عىل املفهوم يبسط ما وهو الطبيعية، الصفات من مجموعة إىل
يَه يؤدِّ أن امُلفرتَض من الذي الدور عني من تماًما تجريده ثَمَّ وِمن للتفسري؛ تفسري تقديم

كأساس.
قليل بعد سنرى ما وهو — وهتشسون شافتسربي عند األخالقي بالحسِّ ى يُسمَّ ما إنَّ
فهذا الفلسفي، بالفشل ما نحٍو عىل إقرار هو والرش— بالخري الَعْفوي ن التكهُّ من نوع أنه
سحرية» «صفة بأنه نفسه هتشسون وصفه الذي — الشبح يُشبه الذي األخالقي الحس
االفرتاض من نوع إال هو ما — فلسفي» «غري مواربة دون كانط إيمانويل اعتربه والذي
طرح إنَّ املسألة. يف ما فراًغا تمأل ُمبهمة قيمة أو تماسًكا، أكثر أخالقي ألساس املؤقت
— الغموض من بَغيَْمٍة لدينا األكرب اإلدراك أعضاءِ إحاطة من نوع وهو — الحس هذا
ال األحكام هذه مثل إن القول بمنزلة ما وجٍه عىل يُعدُّ األخالقي، للحكم مصدًرا باعتباره
موليري. عند امُلنوِّمة» «القوة بقدر املطلوب عىل يُصاِدر فهو اإلطالق، عىل تفسريها يُمِكن
لكن البطاطس؛ مذاق إنكار يمكننا ال كما الحس هذا حقيقة إنكار يُمِكننا ال أننا ويبدو
األشياء من نوع هو األخالقي فالحس األخري؛ تحليل بقدر األول مكمن معرفة املحري من
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تقبل ال ما بقدر الجدل تقبل ال والتي — الجمالية املَلكة مثل — وصفها يمكن ال التي
أن يُمكن ال لكنه األخالقي؛ الحس يوجه أن يجب وهتشسون هيوم عند فالعقل التفسري.
يخضع عندما مصداقيته من كثريًا يفقد العقل أن إىل بالنظر غريبًا هذا وليس سه. يؤسِّ
عىل سابًقا األخالقي الحس كان فإذا العقل، عصور من عرص يف أداتي نحٍو عىل للتعريف
يََرْوَن الذين أولئك كبري بنحو عليه يسيطر اآلن العقل أن إىل جزئيٍّا يرجع فذلك العقل،
بأن اإلقرار إىل هذا كلُّ يَِصل وبذلك األخالقية. بالغايات عالقة له تكوَن أن يمكن ال أنه
امُلمكن ِمن يَُعْد فلم اإلنسانية، الفضائل أمَلع ا حقٍّ أنها رغم املشرتك والتعاون والكرم الحب
تلك أليست األول؟ املقام يف هذا نعرف أن علينا ينبغي ملاذا لكن وراءها.26 السبب معرفة

الهبوط؟ من ملزيد مجال وال للقاع وصلنا أننا عىل عالمة سوى
للقلق. تدعو أسباب ثمة عرش، الثامن القرن يف العقالنيون أدرك وكما ذلك، مع
لها ر يُوفِّ ما وجٍه من املحسوسة التجِربة ضوء يف األخالقية الدوافع تفسري أن صحيح
اإليمانية النوازع تخاطب التي املزاعم تلك وَوْحَدها الشك، عن يكون ما أبعد أساًسا
القرن يف الهيمنة فالسفة أشهر أدرك كما ُمقِنعة، تكون أن يؤمل التي هي والعواطف
الشخص هو والءً السلطة رعايا فأكثر السياسية؛ الدائرة يف بريك إدموند عرش الثامن
كذلك يعني بالذات املزاعم هذه ربط أنَّ إال عرش، الثامن القرن يف الشائع باملعنى العاطفي،
يختلف كيف إذ والتحيز؛ واألوهام والعرف والنزوات الحظ لتقلبات بإخضاعها املخاَطرة
النفور؟ هذ مثل يف تحديًدا األخالقية السمة وما الكرنب؟ من النفور عن التعذيب من النفور
التعذيب؟ حالة يف نفعل قد فِلَم الكرنب، من النفور عىل الكوني القانون صفة نسبغ لم وإن
يمكنه — الساخر اإلعجاب من رحلة ِخَضمِّ يف — هوكينز جون السري أن فالفكرة لذا
فهي كله؛ االلتزام محل تحلُّ الزاخرة أفكارهم «إن ذاتية: األخالق بجعل العاطفيني اتهام
االعتبارات تلك فوق اآلخرين» مع «التعاطف وكثرة طيب» «قلب فامتالك قانون، ذاتها يف
وينزعج بالواجب.»27 إحساس ضوء يف ُوضعت التي السلوك بقواعد الناس تُلزم التي
الديونتولوجيون بها يرى التي الصورة بنفس األخالقي للحس املروِّجني من هوكينز
ل وسجَّ الفضيلة. بأخالق يتعلق فيما فضفاًضا شيئًا املحدثون الواجب) أخالق (علماء
الناحية من نتحدث ال «دعونا دورياته: يف كتب حيث الحًقا الرأي نفس كريكجارد سورين

سعيدة.»28 مكرمة األخالقية املسائل كانت لو كما األخالق] [عن الجمالية
التأمل» عىل «معني كتابه يف يشكو إذ االرتباك؛ من القدر نفس عىل كولريدج كان
أوليفر واتهم واملاديني. هوبز من بكثري أكرب إثًما ارتكبوا قد والعاطفيني سترين أن من
فلسفته «بناءِ ب بريك إدموند زميله — والرقة بالشفقة خبري نفسه وهو — جولدسميث
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اإلنسانية الذات يف األخالقية القيم لزرع الهادفة فالحركة الخاصة.»29 الذاتية مشاعره عىل
(بما األخالق عىل الديمقراطي الطابع إضفاءِ بمحاولة أنه كما يَُقوِّضها. قد ما ذاتها هي
الفضيلة بجعل بيالجياني خطر هناك التلقائي) بالتعاُطف الشعور يمكنهم الناس كل أن
الصالح فهذا رصاًعا، كونها من أكثر د كالتنهُّ فتكون يجب، مما أكثر وفطرية سهلة
الدنيا الوسطى الطبقة يف للبيوريتانيني املحبوبة غري القيم عىل أرستقراطي ردٌّ هو اليسري
يصارع ال كما ضمريه يصارع ال فالنبيل والهمة؛ الذاتي االنضباط عىل الراسخ بإرصارهم
فكما األخالقي، التساُهل هذا مثل يُرضيها ال الربوتستانتية الوسطى الطبقة لكن خادمه؛
بموجة الشعور مجرد «إن ة: بِحدَّ عرش الثامن القرن يف كارتر إليزابيث الكاتبة أشارت
التعرض من أكثر الخري من رضبًا يَُعدُّ ال محنة يف يشء رؤية عند التعاطف من مفاجئة

نَقَرس.»30 لنوبة
(كما أيًضا تبنَّاها ربما نظر وجهة نظر؛ وجهة لهما وكريكجارد كارتر أن شك ال
من كثريًا أهمُّ األخالق فقضية شكسبري؛ صنَعها التي الشخصية شايلوك الحًقا) سنرى
إىل يحتاجون فالضعفاء لطفاء؛ يكونوا أن عىل للقادرين املتقلبة القلب لطيبة تُرتك أن
ينقلب عندما به يُلوِّحوا أن يُمكن محدد نص أي، لتحميهم؛ لاللتزام قواعد أو مادي ِرباط
نزعة عن تنتج التي بتلك مقارنًة قبوًال أقل تبدو قد بقواعد املحكومة فالقيم الكبار. عليهم
ما كان مهما اآلخرين مع بإنسانية التعامل عليك أن هو منها املقصود أن إال داخلية،
غري والتعاُطف بالشعور، ال بالفعل تتعلَّق األخالق أن هو منها املقصود أن كما به، تَشُعر
أن يَزُعمون َوحَدُهم األخالقية بالثنائية املؤمنون َلكن تعاطًفا. يظلُّ متَّقد بوهج املصحوب

النار. عىل الَحَمل يَشُووَن وهم بالحب تمتلئ قلوبهم

الثامن بالقرن الخاص األخالقي» «الحس مذهب يشملها التي الخيالية األخالق تَرتِبط
عن انحراًفا كونه يعدو ال قد اإليثار بأن فيها املشكوك امُلبتذلة القديمة بالفكرة عرش
للنفس تَنتمي املشاعر أي تحديد الخيايل النظام سياق يف الصعب من أنه فكما األثَرة،
إذا ما معرفة — النهاية يف املستحيل من ربما — الصعب من فكذلك لآلخر، وأيها
تعترب التي األخالق فمنظومة بالنفس، أم باآلخر يَرتِبط اآلخر برسور النفس رسور كان
عما السؤال تطرح أن يجب الذات إرضاءِ من حيسِّ شبه نوع هي اآلخرين مع التعاطف
كنت إن فماذا األناني، الذات إرضاء أم للذات امُلنِكر التعاُطف هو الحقيقي هدفها كان إذا
يف بصورته الطفل يَفتَِتُن كما — نفيس من مثالية نسخة باعتباره — بإحساني مرسوًرا
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من بداية للخري الفاعلة امُلخيفة ديكنز بشخصيات هذا يذكرنا ظاهريٍّا؟ امُلتماِسكة املرآة
رصامتهم فيهم تُثري والتي رقيقة، قلوبًا ة الَفجَّ مظاهرهم تُخفي التي بوفني حتى براونلو
تذوب التي العطوفة الروح ستيل ريتشارد يشبه جنسية. تكون ألن أقرب إثارة العاطفية
عىل العاطفي سترين لورنس ثناءِ ويف للجمال. «يرق» الذي بالعاشق أخرى عىل شفقة

«الخري»؟ عىل أم «الشهوة» عىل التأكيد كان هل الخري»، لفعل املهيبة «الشهوة
نفعل إننا فالقول وهمية؛ إشكالية الحقيقة يف هذه أن بريس إس يس الفيلسوف يرى
ويرى نفعل.31 ما فعل يف نرغب إننا القول عن يختلف ال رأيه يف اللذة أجل من نفعل ما
باعتبارها بَْحت أناني منظور من اآلخرين عىل الشفقة — مميَّز تهكُّم يف — هوبز توماس
فهي آخر.»32 إنسان بكرب الشعور من نابًعا يُصيبنا، مستقبيل لكرب تصوًرا أو «تخيًُّال
ويكتب حال. بأي بالكامل ة َخريِّ مَلكة ليس الخيال بأن الرومانيس االتجاه ألصحاب تذكري
عىل املبني السلوك إن القول املمكن «من قائًال: ِسن أمارتيا هو تهكًُّما أقل آخر معلِّق
قد وبذلك ألملهم، ويتألم اآلخرين لرسور يَُرسُّ الفرد ألن أناني، مهمة ناحية من التعاُطف
القرن يف الخيالية األخالق منظومة إن التعاطف.»33 خالل من الشخص منفعة تتيرسَّ
يف يَكمن الكان عند الخيايل النظام لكن األثَرة؛ حول تتمحَور سنرى، كما عرش، الثامن

التحديد. وجه عىل األنا أصل
الفرق كان وإن هنا، مفيًدا العاطفي واملذهب الخري مذهب بني التمييز يكون ربما
الذات بإنكار مرتبطة قضية عرش الثامن القرن يف الخري كان عام، فبوجٍه ضبابيٍّا،
جاذبة. فهي العاطفة أما طارد، فالخري بالنفس. ارتباًطا أكثر شأنًا العاطفة كانت بينما
عىل أعينهم وبريك وسميث وهتشسون جولدسميث أمثال من الخري مذهب فأصحاب
نحو عىل الرقيقة للَمشاعر ُمستهِلكون وسترين ستيل أمثال من العاطفيون بينما اآلخر،
لكن الخري يفعل الخري بمذهب فاملؤمن الودودة.34 الخاصة عواطفهم يف وغارقون واٍع،
يف الفرد به يشعر فما النفس، رضا فهو العاطفي، دافع أما الخري، عمل ملجرد ليس
فيه. و«ذََوبَان» معه اندماج هو ما بقدر ائه َرضَّ أو اآلخر اءِ بَرسَّ يرتبط ال األخرية الحالة
«مخلوقه هي فزوجته ومنزهة، مهذبة ونشوة ألم برصخات لزوجته ستيل خطابات وتعج
من شوًقا «أموت لها: يقسم وهو األرض»؛ عىل كائن و«أعز املحبوب» و«حاكمه املفضل»
من اآلن صار لقد هامة.35 شخصية مع عشاءٍ ملغادرة نية أقل يملك ال أنه رغم أَْجِلِك»
اليشء من فتمرُّ املوقف، يفوق بما الشعور ق تدفُّ هي فالعاطفة الرجولة؛ من التجرد األدب
فهو املقابل يف الخري أما جديد؛ من الذات إىل وتعود نفسها عىل لتلتفَّ الفرويدية كالرغبة
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«بحث كتابه يف يتحدَّث عندما النقطة هذه هتشسون ح يوضِّ اليشء. مع ُمتناِسب شعور
نا يَُرسُّ ذلك أن بسبب نحبُّ ال أننا عن األخالقي» والخري الفضيلة عن أفكارنا أصل حول

له. املناِسب» «اليشء من ينبع شعورنا ألن بل ينفعنا، أو
أن وصحيح بدقة»، «الشعور عىل جولدسميث أوليفر رينولدز جوشوا هنأ لقد
شيئًا وجد — العاطفي املذهب ال الخري مذهب أنصار من وهو — نفسه جولدسميث
أفكاره استمد الذي اإلنسان فَوْحَدُه به، أحاط الذي بالشعور املفتتنني عند ُمزعًجا تَنظرييٍّا
ما وعادًة رة.»36 ُمتصوَّ ِمحنة لكل يَِرقُّ وقلُبه العالم إىل «يأتي — رأى كما — الكتب من
االستبداد من نوًعا باعتبارها العاطفة — أيرلندي مهاِجر نفسه وهو — جولدسميث يرى
ماِهرة طريقة هو الذي الجامح الكرم يف خفية تسلُّطية سمة فهناك «االستعماري»:
أنك يبدو ما فيها التي األنانية من محرَّفة صورة يرى كما فهو بالجميل، اآلخرين لتحميل
اآلخرين يَعتِرب — الحد عن يزيد عندما — خاء فالسَّ لنفسك؛ خلسة يُقدَّم لغريك تمنحه
من يسلب فهو األثيني»، «تيمون مرسحية خالل من يتَّضح كما مالئمة، أشياءَ مجرد
أنصار أحد بصفِته — جولدسميث اعترب ه. ِ الرشَّ نََهَمُه ليُْشِبَع عاطفية غنيمة اآلخرين
املحيل. االقتصاد تُضعف التي األجنبية كالواردات الوفرة أن — املعروفني املحافظني حزب
من العاطفية البضائع باسترياد العاطفي اقتصادها تَستنزف أن إلنجلرتا يَنبغي ال وباملثل،
األصول عن نظريته اتَّفَقت فقد املحافظني؛ حزب مؤيدي من كان أنه ورغم الفرنسيني.

التاريخية.37 املادية نظرية مع مميَّز نحو عىل للوفرة التاريخية
ليس الحقيقي الجود أن عىل جولدسميث يرصُّ والجود» «العدل بعنوان مقال ويف
فهو بكاملها، القانون رصامة طياته يف يَحمل واجبًا بل الجيد الشعور من نزوة مجرد
املفكر.»38 للكائن الحاكم القانون يكون أن ينبغي «الذي العقل علينا يفرضه قانون
والقانون الحب بني التناقض يهدم أن جولدسميث يريد إذ كاشفة؛ الكانطية اللغة إن
ال أمٌر الحب فيه الذي الجديد العهد مع يتفق هذا يف وهو التزام، إىل األول بتحويل
عىل اعتمدت فإن اآلخر، بشعور له عالقة ال اليهودية املسيحية العقيدة يف فالحب اختيار؛
فقط أو ألجلهم تهتم أنك يتصاَدف الذين مع إال الرحمة عدم إىل بك ذلك فسيؤدِّي عواطفك
فيها املحبوب يكون قد التي اليهودية املسيحية األخالق إن ذلك. يف برغبة تشعر عندما
فالخصومة خيالية؛ طبيعة ذات — سنرى كما — ليست املنظور هذا من عدوٍّا أو غريبًا
وهذا الخيايل. للنظام املضاد انحيازه مع تتواَفق العائلة تجاه الجديد العهد يف املتأصلة
أدبية تُحفة وهي دافنيش»، «شفرة براون دان لرواية الساحق النجاح أسباب أحد شك ال
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الجديد العهد نظرة إن طفًال. ويُنِجب املجدلية مريم فيها املسيح ج يتزوَّ األسلوب لعينة
به املتمسكني الَوِرعني معظم ُرؤى مع يتعاَرض بما — الجنس تجاه تماًما الفضفاضة
بالجنس. املهووس الحداثة بعد ما عرص نظر يف وضوح بكل فاضحة — العصور مر عىل
بأقل يحظى أن له أُريد إن النص، يف مثري جنيس رسد إدخال الواجب من كان وعليه،

املعارص. االهتمام درجات
بسبب للشفقة االرتياح بعدم شعورهم يف يستمروا أال الخري مذهب أنصار يأمل
للتخيلِّ تطلًعا أقل فهم العاطفيون أما الشعور، هذا سبَّبت التي الضحية ملساعدة الذهاب
يُشري اآلخرين. جروح تضميد خالل من املريحة املازوخية السادية أحاسيسهم عن
أنه يرى إذ اآلخر؛39 مساعدة من فعًال تمنعنا قد املْفِرطة الشفقة أن إىل شافتسربي
ستيل ريتشارد سرياه كان مفهوم وهو الجنوني، الحب أو الحب، يف اإلفراط امُلمكن من
«نوًعا يجد العاطفي أن عن فورديس ديفيد االسكتلندي الفيلسوف ويكتب شك. بال فظٍّا
ال فكما الذات».40 عن ورًضا «رسور إىل يتحول ألم اإلنسان، بؤس يف اللذيذ» األلم من
ما أكثر فإن الرغبة، يف االستمرار سوى تحليلية نفسية نظرية وضع يف الرغبة من يُرجى
الفقر أن املعاِرصين املحسنني بعض اعترب وقد للشعور. الحاجة هو العاطفي به يشعر
اإلحسان؛ ملمارسة السماء من نزلت فرص هي شابه وما الطبقية والفروق والتعاَسة
فعًال. وقعت قد الفاجعة أن إىل تُشريان الحقتان استجابتان دائًما هما واملواساة فالشفقة
االفتعال بالغ العاطفي الشعري بليك ويليام لبيت السياسية القوة مكَمن شك بال وهذا
ثابت، فالعالم التجربة». «أغاني الشعرية مجموعته يف طفل» دموع لرؤية الدموع «ذرف
الحس فالسفة عند أما ة. املتغريِّ الغري لجوانبه السلبية االستجابة يف فقط تَكُمن وحريتنا
ليست اإلنسان لبؤس استجابتنا فحتى إرادي، ال يشء التعاطف أن يَرون الذين األخالقي

اختيارية.
يف هي فالعاطفة بالبكاء، العاطفة تتعلَّق بينما بالضحك الخري يتعلَّق األمر، غالب يف
فيها يُختزل ِلذاِتها، آكلة عالقة وهي لديه، التعاُطف فعل مع الشخص تعاطف الحقيقة
عديدة مناسبات إىل أو الفرد، لدى اإلحساس لشهوة الخام املادة من كبرية كمية إىل العالم
بعواطفك تتعلَّق التي األشياء تستبدل أن يُمكنك ولذلك األخالقية. الفرد سماحة إلظهار
الغارقني لغري املالئمة الشعور نوعية فهي لقيمتها؛ بالكاد االلتفات مع ألخرى لحظة من
فيها مبالغ مرسحية صورة تقديم إال يسعهم ال ثَمَّ وِمن اليومية؛ الحياة يف العاطفة يف
وراءَ األسباب أحد شك ال وهذا إياها. إظهارهم تستدعي التي النادرة املواقف يف منها
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مثل الجذابة بمشاعره يتباهى فالعاطفي املأل؛ عىل إراديٍّا ال األمريكيني الساسة نشيج
له ن يَؤمِّ مما جزء أطيانه أو السنوي دخله مثل فهي يمتلكها؛ التي األشياء من غريها
شعورية تجِربة أي «ِحدَّة أن إىل برباعة موالن جون ويُشري الراقي. املجتمع عىل نافذة

والسائدة.»41 الشائعة التعاُطف ملشاعر عرش) الثامن القرن (يف بديًال كانت خاصة
صورة يف العاطفي يَنخِدع املثايل، بانعكاسصورته يَختال املرآة طور يف الطفل وكما
الذاتي؛ لرسوره مرآة إال هو ما فاآلخر آخر، شخص ملساعدة ذهابه يف لنفسه مة مفخَّ
— كيتس عن بايرون بعبارة — عاطفية» «رحلة سترين رواية يف يوريك فشخصية
الذي الوقت ويف الشفقة. بنشوة ليتلذَّذ أليمة مواقف ًرا ُمتصوِّ الدوام عىل خياله يستثري
العاطفيِّني فإن إحسانهم، يَستهِدفه الذي اليشء سوى الخري مذهب أنصار فيه يرى ال
فهم بهم، اإلعجاب عن تنم التي اآلخرين استجابة إىل استحياءٍ عىل فعلهم يف ينظرون
سوق يف كاملضارب آملني، النبيلة مشاعرهم يَستثِمرون كبرية عاطفية ثروة ذَُوو رجال
الوقت يف النرجسيني يُشبهون املنطلق هذا من وهم 42. َسِخيٍّ عائد عىل الحصول يف املال،
بكل أجسادهم مع يتعاملون الذين — املتحدة الواليات يف الغالب يف املوجودين املعارص—
ما والهشاشة االشمئزاز وإثارة القيمة من تبلغ تحفة معها تحمل كمن والحرص، اليقظة
يديه يدفئ الذي بيكسنيف السيد املنافقة: ديكنز بشخصية هذا ويُذَكِّر وصفه. يمكن ال
— الخيايل كالنظام — فالنرجسية آخر؛ شخص يََدْي كانت لو كما الحرص بنفس بالنار

النفس. كمعاملة اآلخر معاملة وكذلك اآلخر، كمعاملة النفس معاملة ن تتضمَّ
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الثاني الفصل

هيوم وديفيد فرانسيسهتشسون

هتشسون لفرانسيس ليس عرش، الثامن القرن فلسفة تناولت التي الكتابات معظم يف
أولسرت من القادم الرجل هذا أن إال هيوم،1 ديفيد العظيم الفيلسوف مثل كبرية مكانة
يف األثر عميق له كان كما عرف، مما كثريًا هيوم علَّم االسكتلندية الفلسفة أبا يُعدُّ الذي
االقتصادي، مذهبَه سميث آدم تلميذه اعتنق كما كانط، إليمانويل النقدية قبل الكتابات
هارنجتون أتباع من جمهوريٍّا وبوصفه الحديث. العالم أُسس وضع عىل ساَعد ما وهو
بالسلطة لإلطاحة املقهورين صف يف يقف راديكاليٍّا ليرباليٍّا اتجاًها تبنى النخاع حتَّى
رياديٍّا فكريٍّا مشارًكا أصبح وبذلك جيفرسون، توماس يف كبري تأثري له كان فقد الظاملة؛
بانتظام يَُصدَّر األخالقية» الفلسفة عن قصرية «مقدمة كتابه وكان األمريكية. الثورة يف

.١٧٨٨ عام يف النص من أمريكية نسخة ونُرشت الثورة، عشية أمريكا إىل
املتَّحدين األيرلنديني جمعية أفكار يف أيرلندا موطنه إىل هتشسون أفكار تصدير أُعيد
يجعله ما وهو كتاباته، ببعض اآلخر هو بريك إدموند تأثَّر وربما التمرُّدية. النزعة ذات
التنوير شعلة حملوا من كبار من كان أنه إال الرومانسية، للقومية بعيٍد من رائًدا
بمزيجها أيرلندا، شهدته ما بني من ثراءً الراديكالية الثقافات أكثر وهي أولسرت، يف
الراديكايل املشيخي واملذهب الكالسيكي الجمهوري واملذهب العقيل لوك مذهب من القوي
حالة إنَّ هوبز، لتوماس عنيًدا غريًما باعتباره هتشسون، قال السياسية. والليربتارية
البرش، كل بني الطبيعية باملساواة ونادى الفوىض. من أكثر للحرية أميل كانت الطبيعة
غاية أسمى هي العامة املصلحة بأن وآمن تقليدية، صبغة ذا مدنيٍّا إنسانويٍّا وكان
— الكالسيكي الجمهوري املذهب ِللُغة ترجمته هو تجديًدا إنجازاته أكثر أن إال أخالقية؛
امُلختِلف الخطاب إىل — السياسية واملسئولية العامة الخدمة وُروح الواجب عن بحديثها
والطفل املرأة حقوق وناَرصَ عرش. الثامن القرن يف النفس وعلم باألخالق الخاص تماًما،
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وذكر ُمتكافئة، رشاكة عالقة باعتباره الزواج عن وتحدث والحيوانات، والعبيد والخدم
وحشية.»2 ُسلطات بالد عدة يف املدنية القوانني بموجب لألزواج املمنوحة لطات «السُّ أن
ديمقراطية مَلكة — األخالقية» الفلسفة «نظام كتابه يف يؤكد كما — األخالقي فالحسُّ
العاطفة من قاسم وهناك سواء. َحدٍّ عىل فني واملثقَّ واألميني واألطفال البالغني لدى توجد
سلوك عن مميَّز نحو عىل كشف كما االجتماعية، الفروق حواجز تكرس التي األخالقية
األخالقي والحسِّ واالحرتام للعاطفة مظاهر «عن باحثًا الغربية، غري الثقافات تجاه مستنري
هذا كلِّ من الرغم وعىل السابق.»3 يف همًجا اعتُربوا الذين الربيطانية امُلستعَمرات أهل عند
يُذكر. اهتمام دون مرَّت أعوام، عدة منذ كانت التي ميالده من الثالثة املائة ذكرى فإن

ليربايل أنه وبما اسكتلندي، لرجل حفيًدا ١٦٩٤ عام داون مقاطعة يف هتشسون ُولد
يف الوقت لبعض ودرَّس وجالسجو، بلفاست يف تعلَّم فقد الجديدة، املشيخية أتباع من أو
التفوا الذين التقدميِّني املفكِّرين زمرة من واحًدا أصبح حيث دبلن؛ يف ة منشقَّ أكاديمية
لوك. لجون تلميذ هو الذي مولزوورث روبرت الليربايل والدبلومايس والتاجر النبيل حول
يف كتاباته شكلت التي شافتسربي إيرل انتباه ملولزوورث الدينية الليربالية جذبت وقد
إىل هتشسون عاد النهاية، ويف هتشسون. أعمال بحث محاور بعد فيما والجمال األخالق
يف قصرية لفرتة كاهن منصب شغل كما األخالقية. الفلسفة أستاذ منصب ليتوىل جالسجو
مما تحرًرا أكثر الالهوت يف مذهبه أن رأت امللتزمة املشيخية رعيته أن رغم أرما، مقاطعة
األسبوعية جرعته من هَرب قد كان الرعية، تلك من ساخط رجل وشكا قبوله، يُمكنهم
«خسيًسا رجًال كان هتشسون أن من الحرمان، ظلِّ يف والعذاب الجحيم عن الحديث من
عن كلمة أي دون كريم محسن رب عن ساعة طوال أمامهم «يثرثر» وكان سخيًفا»،
واملوت.4 األوىل والخطيئة اإللهي والرفض اإللهي االختيار عن «املعتادة» القديمة امُلعتَقدات
جانب إىل عمل حيث بدبلن أكاديميته يف تدريسه أثناءِ يف مرتني اعتُقل الخسيس وهذا
بتهمة مرًة ُحوكَم كما املتَّحدين. األيرلنديني جمعية مؤسيس أحد درينان، ويليام ابن

بجالسجو. تدريسه أثناءِ يف الَهْرَطَقة
السابع القرن يف األخالقي الفكر من كبري جزء منطق خالف الذي — شافتسربي كان
عند تأكيًدا جاء ما أن رغم األخالقي؛ الحس فكرة هتشسون منه استمدَّ من هو — عرش
مفهوم أنقذ من هو شافتسربي كان كما األخري. عند ُمتكاملة فلسفية قضية أصبح األول
هناك فليس الشخصية، املصلحة من بدًال االجتماعية بامُلخالطة باللذة اإلحساس أو الرسور
أو امتنان أو حبٍّ مشاعر تأثري «تحت العقل حالة من — يقول كما — إلينا أحبُّ هو ما
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أو االجتماعية الطبيعة ذات املشاعر من غريها أو مساَعدة أو شفقة أو سخاءٍ أو سماحة
الذات حب أخالق أمام أخريًا أرستقراطيٍّا دفاع خطَّ شافتسربي قضية وتمثِّل الودودة.»5
— الفاسق فحتى التجريبي، للمذهب الجديد األفالطوني النقد أمام وكذلك الربجوازية،
خري إذن فالفاسق املودة؛ من ما قدر به يزال ال — اليأس بعض إليه تسلَّل وقد يزعم كما

صحبة. يف وهو الثَُّمالة حتى يرشب األقل عىل األول إن إذ كِّري؛ السِّ من
فنحن لألفعال، متباَدل انعكاٍس مسألة أي حواري؛ شأن شافتسربي عند الفضيلة إن
اآلخرين.»6 نفع يف املشاركة طريق عن أو باالنعكاس كان لو كما يه، «بتلقِّ بالخري نستمتع
اآلخرين عند االستحسان سبب هي الكريمة فأفعالنا جدلية؛ أو تبادلية مسألة فاملحاكاة
تقريبًا دائًما ٌه ُمَوجَّ سلوكنا إن الحقيقة، يف نحن. رسوَرنا األفعال لتلك تقديُرهم يزيد الذين
عها وتوقُّ الصداقة يف باألمل املريح الشعور هذا «إن واقع: إىل ل يتحوَّ وبذلك اآلَخر، نحو
بل فردي بمعنى اآلخر مع ليس الصداقة أوُجه أثمن أنَّ إال أفعالنا.»7 كل به تتعلَّق ما هو
مجرَّد يف توجد أن يمكن ثقة «أي يتساءل: إذ جماعي؛ بمعنى اآلخر أي الكبري؛ اآلخر مع
أي عىل مبنية ليست صداقة عىل االعتماد يمكنه ومن املتقلِّب؟ االنجذاب أو العابر الهوى
املجتمع يَشمل ال البرشية من صغري جزء أو مفرد لشخص هة موجَّ بل أخالقية قاعدة
فإن النهاية ويف خاصة. نزوة أو عابر وهم مجرد من أكثر العاطفية فاألخالق والكل؟»8
النظام أو الكبري اآلخر تقدير بل منفرد شخص أي تقدير ليس إليه نسعى الذي التقدير

ككل. االجتماعي

كتابه يف يعرتض إذ الفلسفية؛ األنانية عىل ُمَركَّز هجوم هي هتشسون كتابات كل إن
ويقدم البرش، بني يف وَسْمح كريم هو ما كل «أغفل هوبز إن قائًال الضحك» يف «تأمالت
أو الحب أو الصداقة روابط كل أن يف يشك جبان أو ِبَحقٍّ وَْغد نظر وجهة من الناس
بعنوانه — نفسه والكتاب خوف.»9 أو شخصية مصلحة أو نفاق هي االجتماعية العواطف
لم إذ املكانة؛ عىل عالمة باعتباره للضحك هوبز نظرة مواجهة به يُقصد — الباختيني
أولسرت. يف املشيخيِّني بني انتشاًرا األبحاث أنواع أكثر ِحك الضَّ تتناول التي األبحاث تكن
الدراسة، هذه مثل يُْجِري فريجه أو ديكارت نتصور أن الدرجة بنفس الصعب ومن
مسألة ليست إنها حيث النفس؛ مصلحة بحساب متعلِّقة ليست هتشسون عند فالفضيلة
األفعال تُقر — األخالقي الحس — داخلنا يف خاصة مَلكة توجد بل اإلطالق، عىل حسابية
منفعتنا أو مصلحتنا إىل إشارة أدنى دون من تلقائيٍّا القاسية األفعال وتُنِكر اإليثارية
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املصلحة عىل املبني العقل عىل سابق غريزي «يشء — يقول كما — فهناك الشخصية.
املنِكر املتَِّقد الفوري الرسور ذلك — األخالقي فالحسُّ إذن؛ اآلخرين.»10 لحب يدفعنا
فهو هايدجر، عند الفهم قبل ما عمل يعمل — فاضل فعل رؤية من نَْجِنيه الذي للذات
باعتبارنا يُمكننا ال الذي ذلك التفكري، يف نبدأ أن بمجرد بالفعل موجوًدا يكون الذي اليشء
يف أخالقية استجابة نعتربه ما يعرف إنه حيث قبله؛ ملا نعود أن أخالقية فاعلة عنارص
تبدو أسس عىل وبنائها الفكرة هذه إحياءِ إلعادة مؤخًرا محاوالت َجَرْت وقد األول. املقام

علمية.11 أكثر
نسعد تأمل، أو تفكري أي عىل السابقة ذاتها، الطبيعة بقوة «إننا هتشسون: يقول
الشخصية.»12 ملصلحتنا نظر أي دون من … ِمَحنهم يف معهم ونحزن اآلخرين برخاءِ
يَُقدِّر خبريًا متلقيًا — لجولدسميث ويكفيلد» «قس رواية بطل — بريمروز الدكتور ويعد

أخرى: مرة أو السخية. اآلخرين َلفتات

والنظر والرحمة واإلحسان واإلنسانية الحب من يَنبع فعل أي نرى أن بمجرد
أو األرض بقاع أقىص يف كان وإن حتى بسعادتهم، والرسور اآلخرين نفع يف
عىل ونُثني الجميل بالفعل ونُعجب بداخلنا بلذة نشعر فإننا َخَال، قد زمن يف
أو اآلخرين بمعاناة والتلذُّذ البغضاء من ينبع فعل فكل املقابل ويف صاحبه.

والنُّفور.13 االشمئزاز يثري الجحود

عن املنَزَّه إحساسنا إن حيث االنعكايس؛ األثر من نوًعا األخالقية النظرة تلك تتضمن
الشخص مع فالتجرد نشاهده؛ الذي الفاعل مشاعر يعكس الرسور أو باأللم املصلحة
لدينا الرضا فهالة التعبري، جاز إن قيمته فرُيبِّع أنفسنا، يف تجسيده إعادة إىل يؤدي اآلخر
أمامها؛ الذي اإلحسان عني مظاهر أحد هي آخر شخص إحسان مشاهدة من تنتج التي
سابقة محاكاة النُّفوس؛ بني املغناطييس التجاذب أو الطبيعية املحاكاة من نوع يوجد إذ
عند الفعل يرقى ال االستجابة، هذه دون ومن ذاته. الخيايل النظام عالم مثل العقل عىل
يُساعد ما هو معني ترصف حيال به نشعر ما إن اإلطالق. عىل أخالقيٍّا يكون ألن هتشسون
أحداث وقوع عىل الراصد يساعد قد مثلما ال، أم فاضًال ترصًفا كان إذا ما تحديد عىل
كالشجرة فاضًال فعًال املرصود غري الفعل يُعترب ال فربما الكم، فيزياء عالم يف معيَّنة
عالقته هو أخالقية ِسَمة ذا ما فعًال يجعل فما مهجورة، غابة يف صوت دون تسقط التي
فالسفة لبعض بالنسبة الحال هو كما مادي. ترصف مجرد وليس والعواطف باملشاعر
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تعتمد ما بقدر املشاهد عىل تعتمد أخالق هذه فإن عرش، الثامن القرن يف اآلخرين األخالق
لسلوك استجابتنا ضوء يف والرذيلة للفضيلة هتشسون ينظر إذ املرصودة؛ الصورة عىل
«ما ب تُعنى ال عنده األخالق فقضية األول، املقام يف نحن سلوكنا ضوء يف وليس اآلخرين

أنت.» فعلك حيال به تشعر «ما ب تُعنى ما بقدر تفعله» أن يجب
نظرة يف العامة الفضيلة ملذَّات أن وبما بطبيعتهم؛ السعادة والنساء الرجال يتمنى
تمييز شاكلة عىل تمييز أي يوجد أن يمكن فال نَيْلُها، يمكن سعادة أكرب تمثل هتشسون
الدائرتني هاتني األخالقي الحس يَربط بل االجتماعي. وااللتزام الشخصية الرغبة بني كانط
تُسبِّب التي هي َوْحَدها االجتماعي املستوى عىل النافعة السلوك أنماط إن حيث مًعا؛
يكتب إذ الشخصية؛ املتعة باسم ف نترصَّ ال أننا إال الشخصية، بالسعادة مشاعر أكرب
الذي األساس وهو املصلحة، أو املنفعة عىل سابق بالرسور إحساسنا «إن قائًال: هتشسون
الشخصية، اللذة مذهب أتباع عن اللذة أو الرسور مفهوم يُفصل وبذلك عليه.»14 تَنبني

فيه. أصيًال بالرضا الشعور كان وإن بالرضا يُشعرني ما مجرد يف ليس فالخري
يُدرك، الذي الفيلسوف األخالق، لفيلسوف جاذبية األكثر املثال هو إذن هتشسون
امُلمتع العيش لكيفية استقصاءٌ هو األخالقي الخطاب أن األكويني، توما أو أرسطو مثل
اختالفاته بني من لكن لدينا. توجد التي الرغبات أصدق تحقيق مع َعة بالسَّ املتَِّسم
أن إال العمل؛ وليس القلب محلها نزعة الفضيلة بأن إيمانه هو أرسطو عن الرئيسية
عن الناتج التورُّد يُشبه «نشاط أنه من — أرسطو عند اللذة عن الكان جاك قاله ما
اآلخر؛ هو هتشسون عن قوله يمكن — َوَهج»15 تقول أن شئت إن فهو الشباب، نشاط
واستقامة وسماحة ذَْوق مسألة املتحرِّر الفكر ذي املشيخي الفيلسوف هذا عند فالفضيلة
فالفرد حد، ألبعد ناجح عشاءٍ حفل حضور هو لها تشبيه أقرب أن لدرجة كبرية، معيشة
الحال هو فكما اللذيذ. الجمربي من كبريًا صحنًا يَلتهم كما آخر شخص قلب بطيبة يتلذَّذ
البيوريتانية من تقي احتفالية ُروح فهي الكوميديا، من نوع الفضيلة لسترين، بالنسبة
قه. تحقُّ عند العالج من نوع وهي بهجة، أكثر مستقبيل بعالم تُبَرشِّ فالكوميديا الجافة،
يُولُونَُه الذي التقدير نَْفس البهجة يُولُوَن عرش الثامن القرن مفكِّري بعض أن ويبدو
باختني ميكائيل مثل — هتشسون عند فالضحك بينهما، تشابًها بالتأكيد ويََرْوَن للخري،
… اآلخرين عىل البهجة بإدخال «نُرس إننا حيث اإلنساني؛ التضامن أنماط من نمط —
نموذج حك فالضَّ الضحك.»16 ببعض ُمنتِعشة سارٍَّة بمحادثة فيه نستمتع الذي الوقت يف
حاالت هي املحادثات فنَوبات للضحك؛ يتم الضحك أن أقلها ليس ألسباب الفضيلة من
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حني يف ذاته، حد يف لذة بالحيوية، امُلفَعم االجتماعي والنشاط الفضيلة عدوى انتشار من
للذات الرتويج أجل من حبة الصُّ يحبُّون الناس أن يرى ماندفيل الساخر الفيلسوف أن

األنانية. وامُلتعة
عىل األمر يَقتِرص لم إذ الضحك؛ عن هوبز نظرية يف هتشسون يَسوء ما ربما هذا
تخدم أيًضا إنها بل — منا حظٍّا األقل أولئك عىل نتهكَّم إننا حيث — بغيضة سادية كونها
ليشء «إنه هوبز: عىل رده يف ساخًرا هتشسون ويكتب ذاتها. يف غاية وليست السلطة
الطقس يف إليه نلجأ بالجذام للمصابني مستشًفى أو مسنني دار لدينا ليس أنه مؤِسف
يقوله ما إىل وبالنظر 17«… الدونية األشياء هذه عىل الضحك يف النهار لنقَيض الغائم
واملحار والقواقع كالبُوم األدنى الكائنات يَجمعون ال ملاذا هتشسون: يتساءل هوبز، أتباع
اإلنسانوي يَشُعر قد كما هوبز عىل يرد هتشسون بأن الزعم ويُمكن عليها»؟ «ليَضحكوا
نوًعا الضحك يَعترب الجمهوري بأسلوبه أنه كما النِّكات. عن فرويد كتاب ِحياَل املعارص
إىل األسمى من االحتفايل السقوط أو الزائفة العظمة لفقاعة وتفريغ الزيف فضح من
من األيرلنديني الُكتاب من مبجلة لسلسلة بالنسبة الحال هو كما — يعترب فهو األدنى،
الفكاهة أو امُلزحة لكن يشء. كل قبل الهزيل هو كوميدي هو ما أن — بيكيت إىل سويفت
اإلنسانية الحياة من البعد ذلك عىل الخيايل، النظام عىل عالمة أيًضا فهي قيلت إن الظريفة
الذي ُمْضٍن إدراكي جهد أي دون وبََدِهيٍّا مباًرشا اآلخرين مع التواُصل فيه يكون الذي

األرض. يف الرب مملكة صدى هي فالفكاهة العقل، عبء هو
اإلحسان بني التمييز معها يصعب لدرجة الروحاني املبتهج من نوع الخريِّ اإلنسان إن
ُمقيِّدة سمة األخالقية، املنظومة تلك يف ُمبتِهجة هيلينية ِسَمة فهناك االجتماعية؛ واملخالطة
نفس عىل معه ترتدَّد كنت إن آخر شخص مشاعر مشاركة السهل فمن مًعا، ومغرية
الذين عىل يردُّ إذ القانع؛ االجتماعي اإلنسان مرحلة بكثري يتجاوز هتشسون لكن املقهى.
أن عىل ا ُمرصٍّ الطريف األخالقي الخيال من نوًعا إال ليست بأنها العاطفية األخالق يتهمون
ثابتة «إنسانية بل للعاطفة» العارضة التحرُّكات «بعض ليس فاضلة الشخصية يجعل ما
من يَقرتب الغامض األخالقي الحس كان وإن للجميع».18 العامة املصلحة يف رغبة أو
يحمل — كالفن — ألنه بل ذَْوق؛ مسألة الفضيلة أن ذلك يف السبب فليس الجمالية، املَلكة
ترشيع أو شخصية مصلحة أو التزام أو ثواب أو عقاب قضية يف وليس ذاته يف قيمته
كالهما والفن الفضيلة إن إذ أوسع؛ نطاق عىل املقارنة هذه تصحُّ قد الحقيقة ويف إلهي.
وكال الذاتي. واإلشباع بالرسور يتعلَّق وكالهما البَْحت، املنطق نطاق تتجاوز مَلكة يتضمن
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جمايل أو Aesthetic لكلمة األصيل املعنى (وهو واإلدراك الحس مع يتعامالن النشاطني
املتعاطف. أو املصلحة عن املنَزَّه الخيال يستحرض وكالهما اإلنجليزية)، يف

مصلحة أو مقابل دون يكون الذي الخري الناس «يَستحِسن قائًال: هتشسون يكتب
الشخيص رضاَك من فدعك للمتعة، فعًال تسعى كنت لو إنك فيقول استحسان.»19 أيما
باللذة شعوًرا النتيجة وستكون لآلخرين. العاطفية الحياة مع خيايل اتحاد يف وانصِهْر
الناتج الرسور تحصيل أجل من اآلخرين مع التعاطف أن ُفِهَم طاَلما عداه مما أقوى
سيُذِْهب ما وهو ْكر، السُّ ملجرد الخمر رشب يُشبه فهذا عكسية، بنتائج يأتي َوْحَدُه عنه
ق وتحقِّ العائد من تخلو باختصار فالفضيلة الطويل؛ املدى عىل به َلذَّتََك األرجح عىل
للمصلحة اللدود العدو وهي العقل، حدود وتتخطَّى ذاتها يف غايتها وتحمل النفس رضا
املتعة، عىل النفع كفة فيه تَرُجح الذي االجتماعي للنظام نقًدا تُمثِّل بذلك وهي الشخصية.
الشخصية املصلحة فيه وتسود إثًما، تكون اللذة وتكاد حسابية، عملية التفكري فيه ويعترب
قد كما — الغرض انعدام أن يدِرك ال املجتمع هذا فمثل ِلذَاِتِه، يشء فيه يُفعل يكاد وال
كانت إن الفضيلة أن نضيف أن علينا أن إال التقوى. من رضب — وايلد أوسكار يقول
إنها حيث أخالقي؛ بإجالل تحظى املالئمة يف غاية عقيدة إذن فهي ذاتها يف املكافأة هي
الذين دين كامُلترشِّ فهي صنعناه؛ الذي العالم يف آخر ثمينًا جزاءً تجني أنها املرجح من
الذي جزائه عىل كلٌّ والطالحني الصالحني فحصول وزارية، مناصب يف الحال بهم ينتهي
مناسبة بمفارقة تأتي ما غالبًا الرواية وحتَّى الرواية، عىل اقتصاره اآلن يزيد يستحقه
صدمت املنفعة ق تُحقِّ أن يجب الفضيلة إن القائلة النظرية أن كذلك صحيح حيالها.
إىل سبيل ال سوقية نظرية باعتبارها عرش الثامن القرن يف ما نوًعا األرستقراطي الفكر

تقويمها.
— املعارص الثقايف اليسار لدى املرعب الوحش ذلك — املصلحة عن التنزه إن
ال التملُّكية فالفردية هتشسون؛ يد عىل التجارة لعالم املقاومة أشكال من لشكل ل تحوَّ
والعرفان كالصداقة البرشية؛ الحياة أركان تشكل التي األساسية «األفعال تفسري يمكنها
أنه هتشسون يُبنيِّ إذ والرحمة.»20 العامة الخدمة وُروح والكرم الطبيعية والعواطف
فالتاجر ورة؛ بالرضَّ عاطفة ال لكن للمصالح تقاطع التجار بني املشرتكة املشاريع يف
واألبناء اآلباء بني أما اعتبار. محلُّ نفسها مصالحه ألن إال أقرانه بسلوك يُعنى ال عندها
لرَيويا أوالدهما يسقيان ال فاألبوان للمصالح؛ تَقاُطع ال لكن عاطفة فتوجد املقابل يف
إسقاط مسألة بل الزائف، التجرد من صورة ليس املصلحة عن فالتنزه هما؛ عطشهما
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أخالقيٍّا شأنًا وبوصفه ومصالحهم. اآلخرين احتياجات يف التعاطفي الخيال بقوة للنفس
اآلخرين؛ اهتمامات وليس الشخصية باالهتمامات املباالة عدم يَعني فهو مًعا،21 وإدراكيٍّا
ينا تنَحِّ — األدبية الروايات يف يشء كل يعلم الذي الراوي مع يحدث كما — ن يتضمَّ إذ
من اآلخرين لدى ظاهًرا امُلنغِلقة الذاتية الدوائر يف والدخول ذواتنا عىل الرتكيز عن املمتع
ص تقمُّ ن تتضمَّ — الفنية كاملحاكاة — فاألخالق الكان. بَمنظور خيالية ملكة فهو حولنا،
إيثارية رغبة باعتبارها الحب من نوًعا تمثل كما تمثيلها، أو لآلخرين الداخلية الحالة
يقول يُحب. َمن نحب أن يعني املصلحة من خالية نزعة وجود واستحسان فائدتهم. يف
ترمز األخالقي الخري كلمة «إن :« األخالِقيَّنْيِ والرش الخري عن «تحقيق عمله يف هتشسون
تجاه والحب باالستحسان الشعور إىل تؤدي الفعل يف تتضح ما صفة عن فكرتنا إىل
الجملة يف األوىل العبارة من ويقصد الفعل.»22 من نفع أي عليهم يعود ال من لدى صاحبه
االنفعايل املذهب أنصار عند كما هتشسون يزعم ال إذ الذاتية؛ مذهب عىل ا ردٍّ تكون أن

ذلك. أو ذاك يجعله ما هو الشعور ولكن خطأ، أو صحيح يشء يوجد ال أنه
نظرته لكن نتذكَّره؛ ما هي األخالقية هتشسون رؤية يف ْمحة السَّ الرباءة هذه إنَّ
— ملتزم ملشيخيٍّ ينبغي كما — تحدث فقد اإلطالق؛ عىل التفاؤل ُمفرطة تكن لم لإلنسانية
ومساعيه «شهوانيته تَحظى أخالقيٍّا» ومنَحط «فاسد بأنه إياه واصًفا البرشي الجنس عن
لالعتقاد يكفي ما عىل تحتوي هتشسون كتابات أن إال أكرب.»23 بانِتشار الخسيسة األنانية
يضَع أن مشيخي رجل من شجاع لعمل إنه أصلها. يف ة خريِّ البرشية الطبيعة اعترب بأنه
أحد عنوان صفحة يف كشافتسربي حد أقىص إىل ومتفائل السمعة سيئ ربوبي رجل اسم
واحتقار والكرم واإلنسانية والعطف الخري «نحو بشدة تنحاز «عقولنا» إن يقول إذ كتبه؛
العواطف وسلوك الطبيعة عن «مقاًال عمله يف الرذيلة وتبدو 24«… الخاصة املصلحة
ودود منها وكثري بريئة، عاطفة املعتَدل بمقدارها عاطفة «فكل إفراط: مجرد واملشاعر»
حب زيادة من أفظع هناك فليس إفراًطا، تكن لم وإن أخالقيٍّا.»25 وصالح مبارشة بصفة
الطبيعة وسُرتشدنا النفس حب يَضعها التي العقبات «فْلنُِزِل ويؤكد: ، الحدِّ عن النفس
مشيخي رجل عند الخطرية البيالجيانية الَهْرَطَقة من رضب وهذا الخري.»26 إىل ذاتها
— هو هتشسون عند األخالقي الحسَّ إن الكنيسة. من الليربايل للجناح ينتمي كان وإن
لكن الداخيل؛ للشعور ه املوجَّ اإلنجيل خطاب من دينية ال نسخة — أخرى أشياء بني من
تعذيب بأن قليًال غريبة سذاجة يف هتشسون يؤمن إذ التشابهات؛27 من أوضح االختالفات
أجسامها لرؤية وفضوًال بأملها جهل إال هو ما بل لألذى، د تعمُّ عن ليس للحيوانات األطفال
التي اإلثارة صحف غضب بشدة يُثري قد الذي الفكر رقيق النوع من ليربايل فهو تلتوي،
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إعجاب إىل ليس القديمة روما يف املجالدين قتال شعبية يف السبب يُْرِجع فهو اليوم، تصدر
لهم. تتاح التي بالتعاطف الشعور فرصة إىل بل وحسب، والبطولة بالشجاعة الجماهري
يَشُعرون أشخاص بوجود — بقليل منه واقعية أكثر وهو — شافتسربي أستاذه ويُِقرُّ
ال شافتسربي حتى لكن اآلخرين؛ لدى وامِلَحن واملصائب الدم برؤية وحشية» «متعة ب
جنسه. أبناء مع بالتعاُطف الشعور كليٍّا ينقصه إنسان أي وجود فكرة يتقبل أن يُمكن
أن يُمكن تعبري وهو — الوحشية» «املتعة هذه مثل بوجود األليم اإلقرار هذا يف
«اللذة ب الكان عند «املتعة» ل جيجك سالفوي ترجمة من الخاصة شافتسربي نسخة نعتربه
النظام نُسميه أن يُمكننا بما تتعلق حرجة لحظة أبواب شافتسربي يدقُّ — الفاحشة»
إن بسكراته.»28 والتلذُّذ املوت عىل ما نوًعا التغذِّي «يف يكتب، كما بالرغبة، أو الواقعي؛
فكرة وكذلك املوت، دافع أو «ثاناتوس» مازوخية أن خيايل أخالقي مذهب أي حدود من
ملا قة املنَمَّ النسخة تلك يف إال رها، تصوُّ يستحيل يكاد دوافع، أي من تماًما الخايل الحقد
عن غريبة العالم هذا يف وإياجو ساد دي تُشبه التي فالشخصيات بالرتاجيديا؛ نعرفه
ال امَلَرضية املتع هذه مثل أن إىل يلفت أن عىل شافتسربي ويَحرص الخيايل. النظام دائرة
بائسون فيها املنغمسني هؤالء وأن األخالق»، ودماثة «التحرضُّ يحكمه مكان يف لها مكان
«الكراهية تطيق ما نادًرا البرشية الطبيعة أن اآلخر هو هتشسون ويرى درجة. ألقىص
ببؤس التلذذ عىل قادر شخص أي أن تصور يُمكنه وال منها» غرض ال التي الخبيثة
إذ الحد؛ هذا إىل عاطفيٍّا نيتشه فريدريش وليس عليه. تعود فائدة أي دون من اآلخرين
فيها، التسبب أما بلذة، تُشعُرك املعاناة «رؤية أن األخالق» «جينيالوجيا عمله يف يكتب

البهجة!»29 شديد يشء يوجد العقاب يف فحتى … اللذَّة هذه من باملزيد فتشعرك
الذي هيوم ديفيد لسان عىل مجدًدا الدافع من الخايل للرش هتشسون إنكار د تردَّ
صدر يف — ربما — له مكان ال الهدف من والخايل سبب بال الذي املجرَّد «الرش أن يرى
الذي باتلر جوزيف الرأي نفس ويتبنى الفت. تردُّد عن «ربما» كلمة وتنمُّ إنسان.»30 أي
يف جاء تذكريًا تحمل باتلر كلمات لكن األذى. ملجرَّد غريه يؤذي أحد ال إنه مواعِظه يف يقول
«إن يكتب: إذ دائًما؛ محموًدا ليس الهدف انعدام بأنَّ العالم هذا يف هتشسون ألتباع حينه
أصاب باتلر لكن هدف.»31 بال التي القسوة هو خيالنا يف ره تصوُّ يُمكننا انحطاط أقىص
الفضيلة،32 منه تَخلو ما بقدر الهدف من يخلو الخاصة بطريقته الرش أن إدراكه يف
يف الشيطان يكون أن املصاَدفة من فليس املالئكة، بقدر للمنفعة أعداءٌ ا حقٍّ فاألرشار
االعتقال. معسكرات إنشاء يف الحربي مجهودهم ُكلفة يف النازيون يُفكِّر فلم مالًكا. السابق
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فهو الواقعي، النظام من االقرتاب عند الحذر تلتزم أن يجب خيالية أخالق مذهب أي لكن
كانت لو كما طواعية غريه شعور بهجته أو اإلنسان حزن فيه يعكس عالم أنماط يُحطِّم

األخالقي. الخيايل النظام نقيض الغري ألم من اللذة فتحصيل ملرآة، مرآًة
األخالقي» «الحس فلسفة من كبري جانب يف البرشية للطبيعة اإليجابية النظرة إنَّ
أقل نظرة إىل — سنرى كما — الحًقا تحوَّل الوسطى، الطبقة بني قديًما تفاؤًال تعكس
تكويننا من جزءًا األخالقي الحسَّ يجعل أن هتشسون عىل كان إن لكن بكثري. إرشاًقا
أمام تصمد أن للفضيلة بها يُمكن التي الوحيدة الطريقة أنها بينها من ألسباب فذلك ذاته؛
الفضيلة نظرية نفس تقريبًا تبنَّى الذي — فيلدنج هنري ويرى َجِشع. مجتمع رضاوة
ومزعزع هش يشء مقابل عنه التخيلِّ يُمكن ال األخالق مجال أن — هتشسون تبناها التي
يف راسخان الفضيلة إىل والنزوع الرذيلة من النُّفور أن عىل هتشسون يُشدِّد إذ كالثقافة؛
تماًما.»33 تنزعهما أن فاسدة عادات أو زائفة مبادئ أو لتعليم يُمكن ال «بحيث طبيعتنا
تلقتها التي الرتبية نفس بعناية فيلدنج ابتكرها التي جونز توم شخصية ت تلقَّ وقد
يف أنه رغم هذه، الثقافة لفكرة املعارضة النظر وجهة إلثبات البغيضة؛ بيلفل شخصية
عىل التَطبُّع أيدوا الذين املثاليني للتقدميني محافظ من رضبة أيًضا هذه تُعدُّ فيلدنج حالة

الطبع.
االستجابات أن إىل يرجع فهذا الخاصة، طريقتها عىل مادية أخالًقا هذه كانت إن
نفوره سيفرض الذي الجسد الجسد؛ يف متأصلة — بالفعل رأينا كما — األخالقية
املثايل الَحَكم عمل يعمل أن ثَمَّ ِمْن ويمكنه االجتماعي، سلوكنا عىل الفطري واستحسانه
اهتم الفينومينولوجيني عند األصيل باملعنى جماليٍّا رجًال كان الذي — بريك يعلق عليه.
العقل) (من حكمة أكثر … «الجسم قائًال: — الجسد يف الحسية للحياة خريطة بوضع
فينا مَلكة بالفعل توجد املنطقي، التفكري نبدأ أن فقبل البسيطة.»34 الخاصة بطريقته
دون بفرحتهم لالستمتاع وتدَفُعنا بالجرح نشعر مثلما اآلخرين بمعاناة نشعر تجعلنا
— الجوهرية طبيعتنا يف األخالقي الحس غرس لكن الغري. بمصيبة الفرح من قدر أدنى
مشاعر كانت فإن مضمونه؛ من تفريغه حساب عىل إال يحميه ال — ماركس بمصطلح
من أصابعنا سحب مثل — املنعكس الفعل كما فعًال تلقائية لدينا واالستحسان النفور
ألفعال استجابات أنها املؤكد من شخصية. مميزات قضية ليست إذن فهي — اللهب
أقل مشاعرنا األخالقي» «الحس فلسفة فيه تَجعل ما محمٌل هناك لكن اإلرادية؛ اآلخرين
يَُعْد لم أننا خاللها من يبدو إذ طبيعية؛ أكثر تجعلها الذي الوقت نفس يف بالثناء جدارة

54



هيوم وديفيد هتشسون فرانسيس

الضخمة األشياء مالحظة عدم يمكننا ال كما املكروبني مع التعاطف عن االمتناع بإمكاننا
نظرنا. نطاق يف تكون التي

الحال هو عما وإقناًعا استحسانًا أكثر اآلخر مع التعاطف إبداء الفلسفة هذه تجعل
حولنا؟ ِمن األرشار من الكثري يوجد فلماذا الحال، هو هذا كان إن لكن اإلرادة، ن تضمَّ إذا
عىل فيه شديًدا نقًصا هناك لكن طبيعي، فالخري فيلدنج؛ مفارقة تسميته يمكننا ما هذا
مصادفته نسبيٍّا يصعب وكذلك طبيعية، غريزة الخري كان وإن املجتمع. يف غريب نحو
تحت تَرزح أقلية — فيلدنج روايات يف كما — أنفسهم الفاضلون فسيجد الواقع، يف
وهذا األرشار.35 هؤالء لصدِّ الالِزَمنِي واليقظة باملكر يتسلَّحوا أن دون من مستمر حصار
ألنهم كذلك؛ خطًرا يُمثِّلون لكنهم إعجاب. محلَّ يجعلهم ما بقدر ُمضحكني يجعلهم ما
من فسيصبح أنفسهم، لحماية بوا تأهَّ وإن اآلخرين. رذيلة يف سببًا يكونوا أن املمكن من
ة، الَخريِّ طبيعتك عن الدفاع إىل اْضُطِررَت فكلما وبراءتهم، الشدة هذه بني التوفيق الصعب
براءة ليَست تُْختَرب لم التي الرباءة أن عىل ليرصَّ كان ميلتون جون لكن منها؛ نصيبُك َقلَّ

اإلطالق. عىل فاضلة
املنتمون يشعر فعندما بالسياسة؛ اتصاًال أكثر سياق يف النقطة هذه وضع يُمكن
لكن البحر؛ كمداد وافرة الفضيلة تبدو أنفسهم عن املعقول بالرضا الوسطى للطبقات
ليدركوا أقاموها التي املخيفة األنانية الحضارة إىل حولهم ينظروا أن سوى عليهم ليس
يكون أن يجب األيديولوجي املنظور فمن الفعيل؛ الواقع هو يكون أن يمكن ال هذا أن
يكون ما أبعد أنهما الواضح فمن التجريبي املنظور من أما جذِريَّنِي؛ واإلحسان الحب
الوجه، عىل كالصفعة ذاته يف واضح بديهي األخالقي الحس إن القول وكذلك ذلك. عن
وباعتبار املفارقة. هذه لتأكيد أخرى طريقة هو القهوة، كرائحة ُكنِْهِه تحديد ويصعب
«لم الحواس أن عىل سميث آدم مع االتفاق عليه كان أنه فيبدو بارًعا، تجريبيٍّا هتشسون
تصور أي تكوين من يَُمكِّننا ما هو َوْحَدُه والخيال ذاته، شخِصنا من ألبعد تأخذنا ولن
أجسادنا؛ هو اآلخرين وعي وبني بينَنا يحول ما إن إذ باآلخر).»36 (الخاصة املشاعر عن
أن نظن ملا داخلنا يف التكرار أو امُلحاكاة خالل من — َوْحَدُه الخيايل النظام فبفضل لذا
األخالقي الحسُّ يختلف وال اإلنساني. التعاطف تعزيز يُمكن — به يَشعرون اآلخرين
األخالقي «الحس» إلضافة بدعوته هتشسون أن إال سميث؛ عند الخيال عن هتشسون عند
َعِقبَيِه، عىل يقلبه بينما التجريبي املذهب حدود داخل يظلُّ فهو املعروفة الخمس للحواس
َشبَِحيَّة صورة التجريبي املذهب يف الخمس للحواس يُضيف أخالقي حسٍّ عن فالحديث
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ال التي التذوق أو اللمس قطعية األخالقية املفاهيم عىل بدوره يُضفي قد ما وهو منها،
لعدم ونظًرا — كذلك األخالقية. القيم إلنقاذ الحواس عن الحديث فيؤدي فيها؛ جدال
ففي الحسية؛ البديهة من النوع لهذا نلجأ أن يجب — الحواس عىل االعتماد إمكانية
تُبنيِّ كما مسارها، عن تنحرف أن والعقالنية واإلدراك للغة دائًما يُمكن تجريبي، عالم
للتعويض األخالقي بالحس االستعانة وتأتي كوميدي، بشكل شاندي» «تريسرتام رواية
يف الذاتوي الوقوع لخطر البرشية النفس تتعرَّض أن وبمجرد القصور. هذا عن جزئيٍّا
التآلف ِمْفتاح بالتحديد الحواس هذه يف هتشسون سيَكتِشف الخاصة، أحاسيسها أَِرس

اآلخرين. عالم إىل أمامنا الباب يفتح الذي الطريق خاصة مَلكة يف ليجد االجتماعي؛
إلمداده حاجة يف يجعلهم ما هي َوْحَدها الجسد عن املنقوصة العاطفيني فكرة أن إال
بل — الحواس حدود لتجاوز طريقة عرش الثامن القرن عرف لقد الخيالية. امُللَحقات بهذا
هذه، الجسد لحدود التجاوز هذا يف جيدة تكن لم لكنها السمو؛ هي — إِْربًا إِْربًا تمزيقها
بل الذاتي، للتسامي مرشوًعا باعتباره الجسد إىل تنظر تكن لم إذ ذاته؛ الجسد هو الذي
الرُّوح. اسمه متحرِّك لجوهر حمله يف إال عنها يختلف ال واملكاتب كاألرائك شيئًا اعتربته
سوى يشء أي تفعل ال عندما فحتى املكتب؛ كصمت ليس البرشي الجسم صمت لكن
عن التجريبيون يَعِجز إذ مثًال؛ الشاي إبريق كما أمامي حاًرضا لست فإنك إيلَّ، النظر
يميز ما تعريف محاولة يف تجسيدي أسلوب إال هو ما الرُّوح عن الحديث أن استيعاب
بِقَطع مقارنة املدنية الخدمة موظفي كبار أو كالدبابري التنظيم الذاتية املتحركة األجساد
نفكر «جسد» كلمة نسمع عندما تجعلنا التي األسباب بني من هذا تَِبعات تكون وقد األثاث.
والتفاُعل للتواُجد وسائل وليست سلبية مستقِبالت وهيوم لوك عند فالحواس الجثة. يف
صور من صورة وليس األول املقام يف مادي يشء وأمثاله سميث عند والجسد العالم. مع
ال أنفِسنا «خارج» يشء أنه يرون ال فهم كامل. عالم حوله ينتظم ومركز امُلمارسة من
لفظ. يف املعنى يتجسد كما التعبريي نشاطه يف د نتجسَّ يشء بل نفهمه، أن أبًدا يُمكننا

الواقعي وجودها تُمنح أن األخرى للذوات يُمكن ال للجسد، النظرة هذه ضوء ويف
يرى الذي هورسل إدموند طرحها التي النقطة هي تقريبًا وهذه الذات. يناظر بما إال
أن يمكنني ما ُسلوكها يف د تُجسِّ لكنها ذاتي عن مخفية باألساس األخرى الذوات أن
كاملة بصورة أمامي حاًرضا ليس فاآلخر الداخلية، الذاتية تجِربتي من جزءًا أعتربه
كل ديكارتية» «تأمالت كتابه يف هورسل ويرى ِلذاتي. انعكاًسا باعتباره يُعرف بل أبًدا،
مع األخرى الذوات كل ويحتوي يَعِكس أحاديٍّا كائنًا باعتبارها خيايل منظور من «أنا»
فكما بينها. فيما واملبادلة واملشاركة والتعاُطف التناغم إمكانية من ذلك من يتأتى ما
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املحيطة لألدوات الناس من ًدا محدَّ استخداًما «أرى الوضع: مريلو-بونتي موريس يُشبِّه
تُعلِّمني التي الذاتية، تجِربتي خالل ومن أنا ُسلوكي مع بالتناُظر سلوكهم أفرس (و) بي،
يف األخرى الذوات — الحد هذا عند — أُدرك إذ ومقصدها.»37 املدَركة اإلشارات مدلول
أحرِّر أن أبًدا يُمكنني ال وبهذا عنها؛ يُميِّزني ما عني ضوء يف أي «األنا»، نموذج ضوء
ليس — كجسدي — اآلخر جسد «إنَّ النظرية: هذه عن مريلو-بونتي ويقول منها. ذاتي
نوعان فهناك … يكونه أو فيه يُفكِّر الذي الوعي أمام موجود يشء هو وإنما مسكونًا
يف ة املرتاصَّ األشياء وجود وهو الالواعي أو ذاته يف الوجود فقط: اثنان وهما الوجود، من

بذاته.»38 الواعي اإلنساني الوجود وهو الواعي أو لذاته والوجود املكان،
مجرد ليست التي الطبيعة مزدوجة الظاهرة تلك — التحديد وجه عىل الجسد أن إال
هذه يهدم ما نفسه هو — واضح نحو عىل واٍع» «وجود وال واٍع» ال «وجود له يشء
«وجود له شيئًا باعتباره الفكر يسبق بما أمامي حارض اآلخر فجسد السارترية، القطبية
ذي كيان أي واٍع»؛ «وجود له يشء عن جوهره يف يُعربِّ رؤيتي نطاق يف شيئًا أو واٍع» ال
أدرك فأنا ُحدوده. داخل كامنًا جماًدا يظل أن من بدًال العالم تجاه حركة يحدث إرادة
بنفس وراءها. ى تتخفَّ مرئية غري عملية خالل من وليس جسدك حركات من إرادتك
إذ ليفيناس؛39 إيمانويل يقول كما اغرتاب» دون من كاآلخر «يجعلني جسدي فإن القدر،
توجد كما تماًما وجسدك جسدي بني داخلية» «رابطة — مريلو-بونتي يرى كما — توجد
من ومجموعة األصوات من سلسلة بني نضيف، قد كما رابطة، أو و«وعيي». جسدي بني
جسدك. وكذلك يدي، كساعة عندي وجوده يكون أن أبًدا يُمكن ال جسدي ألن ذلك املعاني.
أمام حارضة األشياء نفس أن هو أدركه فمما الفريد، منظوري من األشياء رؤية فخالل
تشكل املشرتكة املساحة تلك وأن متداخالن، ِكيانَينَا أن أي مختلف؛ منظور من جسدك
عن فعجزي باملوضوعية، تسميته يُمِكننا ما تأسيس فيه يُمكن الذي املشرتك املجال
بفكرة مرتبط الطبيعة، املزدوج الكيان هذا وهو كاملة، بصورة يشء» إىل جسدك «تحويل

عاملي. مع يتداخل عالم أصل جسدك أن
األخرى» «الذوات عن املْفِرط فالحديث اللغة؛ صورة املشرتكة األرضية هذه تتَّخذ
مريلو-بونتي يقول كما الخطاب عملية ويف تُنِْصت. وال تتحدَّث ال الكيانات هذه أن افرتض
… واحد نسيج يف وفكره فكري يتداخل حيث مشرتكة؛ أرضية اآلخر وبني بيني «تنشأ
يكون ال حيث ثنائي، هنا فوجودنا منا، أيٌّ يبدأها لم مشرتكة عملية يف مًعا ويدخالن
حلقة يف رشيكان فكالنا العكس؛ وال السامي فضائي يف ما سلوك مجرد يل بالنسبة اآلخر
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الخيايل. بالنظام فضفاض نحٍو عىل يه نُسمِّ ما األخرية العبارة وتمُس تامة.»40 تبادلية
كل فيها ع يتوقَّ التي السحرية الشبه العملية عن الحديث إىل ليصل مريلو-بونتي ويتابع
اآلخرين إدراك «إن يكتب: إذ لآلخر؛ نفسه «يُعري» أو اآلخر، أفكار الحوار هذا يف طَرف
أدنى دون يؤمن عالم يف يعيش فالطفل للبالغني، إال مشكلة يُمثِّل ال البني-ذاتي والعالم
يعرف ال مريلو-بونتي يقول كما الصغري فالطفل حوله.»41 ما كل عىل مفتوح بأنه د تردُّ
منها. بواحدة تتقيَّد أن يجب الذات بأن وعيًا يملك وال نظر، وجهات بني ينقسم واقع أي
من متحرًرا ذاته، الوقت يف املواقع كل يشغل قد — الخيايل النظام يف كما — فالطفل
هو وما داخيل هو ما بني الكان نموذج يف الطفل يميز ال وكما الرمزي. النظام قيود كل
اإلنسانية النظرات فكذلك مادي، شبه ملموًسا وجوًدا املشاعر تَكتِسب أن حد إىل خارجي،
يتساءل الطفل أن لدرجة ماديٍّا، يكون يكاد وجود «لها مريلو-بونتي عند الصغري للطفل

ببعضها.»42 تلتقي عندما النظرات هذه تَنكِرس ال كيف
تستحوذ إذ سميث؛ آدم من أكثر للجسد الفينومينولوجي املعنى من هتشسون يقرتب
دون من تفكري، دونما له نستجيب الذي الداللة ذي أو املتكلِّم البرشي الوجه فكرة عليه
السمة هذه إنَّ تحركه. التي العاطفة نوع عىل» «االستدالل أو «االستنتاج» إىل الحاجة
بحل يُبرشِّ ما هي — داللة ذو نفسه اإلنسان جسم أنَّ أي — الجسد يف لة املتأصِّ التعبريية
إال اآلخرين إىل الوصول يُمكننا ال أننا سميث افرتض فإن نسبيٍّا، اليائسة سميث لثنائية
يف إدراكها يُمكن ال لآلخرين الذهنية الحالة أن يتصور ألنه فهذا خاصة، مَلكة خالل من
أعماقي، يف يَكُمن مثًال بالغضب فشعوري أجسادهم، وراءَ تَستَِرت حيث الطبيعي، الوضع
عن تعبريًا مثًال شعري يف النار كإرضامي — فعًال منه تراها أن يمكنك التي اللمحات أما
فما خاصة، داخلية حالة عىل الظاهرية العالمات إال هي ما — باإلحباط املمزوج الغضب
نفس عىل معاٍن عىل تدلُّ ظاهرية إشارات إال هي ما كلماتي وكذلك الواقع. ليس تراه
ربما بل — الصعب فمن لذا ذهني؛ يف صور ألنها وذلك عواطفي؛ خصوصية من القدر
ُمزمنة حالة وهي نفسه، اليشء بحقِّ نقصد أو نشعر كنا إذا ما معرفة — املستحيل من
الكوميدي جوهرها شاندي» «تريسرتام رواية منها تستخرج التي األغراض تقاطع من
نعرف أن علينا يستحيل أنه األخالقية» العواطف «نظرية عمله يف سميث آدم ويقرُّ الغني.
عىل معهم سنتعاَطف بالرضورة كنا لو كما آخر، شخص به يشعر ما التحديد وجه عىل
إيجاد إذن الصعب فمن باآلخرين، ما إدراك علينا تعذر فإن ذلك، استطعنا إن أكرب نحو
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— املنال صعبة ما مَلكٍة لتحديد قويٍّا امليل يصبح لذا االجتماعي؛ للتناغم واٍع أساس
محله. تحلُّ — األخالقي والحسِّ والخيال والَحْدس العاطفي ص كالتقمُّ

من أكثر بقبول تحظى ال اآلخرون به يشعر ما لتخيل حاجاتنا إنَّ القول عن وغنيٌّ
الخيال أن زعمها يف أخطأت سكاري إلني أن املؤكد من يقصدونه. ما تَخيُّل علينا أن فكرِة
ُمتعاِطف منظور من أنفسنا بإسقاط يتعلق ال م فالتفهُّ اإلنساني؛43 للتعاطف رضوري
جوهرها؛ يف بالخصوصية تتمتَّع محتوياتها أن يفرتض التي لآلخرين، الرُّوحية األغوار يف
ذلك لكن عمد؛ عن معانيهم تحريف أو عنا مشاعرهم إخفاء بالتأكيد يمكنهم فاآلخرون
العام؛ املجال يف دائًما تُكتسب اآلليات وهذه اليشء، بعض تعقيًدا أكثر آليات منهم يتطلَّب
طائل ال امُلطَلق فاالستبطان اآلخرين؛ بها نُدرك التي الطريقة بنفس أنفسنا نُدرك فنحن
مثًال. الخوف أو بالحقد أشعر كنت إذا ما أدرك أن َوْحَدُه باالستبطان يمكن ال إذ هنا؛ منه
عىل تتوقَّف بذاته واضًحا آخر شخص يكون أن إمكانية «إن مريلو-بونتي: يكتب
… استيقاظها عند ظهرها وراء جسدها تلقي ذاتي وأن نفيس أمام واضًحا لست أنني
بينة نفيس أرى كنت وإن كذلك، أنا كنت إن هذا أبًدا، شخصيٍّا كائنًا ليس اآلخر فالشخُص
لنعتقد الكايف بالقدر ُمضلَّلني كنا إن حتًما ُمبهمني اآلخرون وسيبدو بذاتها.»44 واضحة

ألنفسنا. تماًما واضحون أننا

فقد الفطري؛ اإلنساني القلب كرم يف ثقته هتشسون فرانسيس هيوم ديفيد يُشاِرك لم
القوة هو الذات حب أن يعتقد جمهوريٍّا ليرباليٍّا وليس ُمتشكًِّكا محافًظا حال أية عىل كان
حسبما — شكل بأي رضورية العدالة كانت فإن اإلنسانية، للشئون املحرِّكة األساسية
تبنَّى أنه إال الشخصية. واملصلحة املكاسب نحو الجامح سعينا يُواِزن ما فهي — رأى
فإن لآلخرين، حبهم من أكثر أنفسهم يُحبُّون الناس معظم أن رغم أنه فكرة أيًضا
من واللطف الدماثة بني مزجه يف هيوم إنَّ أنانيتهم. تغلب مجملها يف اإلنسانية عواطفهم
ُمتشائًما ليس فهو الكلمة، معاني بكل ُمعتدل أخرى ناحية من العميل والدهاء ناحية
الوسطى الطبقة فيها تََزل لم مرحلة يف يكتب إذ كشافتسربي؛ ُمتفائًال هو وال كهوبز
بما األرستقراطية بربيق منبهرًة — التصنيع قبل فيما حديثًا ظهرت قد كانت التي —
يف صعوبة تحققها سيزداد موائمة وهي والتحرض، التجارة بني موائمة عن لتبحث يكفي

الالحقة. الرأسمالية الصناعية العصور
تجعلنا والعالقات العادة «إن اإلنسانية»: الطبيعة يف «رسالة عمله يف هيوم يكتب
أمامنا يتجسد فهو أصابهم أنه نفرتض ما يكن وأيٍّا اآلخرين، عواطف يف بعمق نغوص
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الالحقة اإلشارات (إن األصل.»45 يف أصابنا كان لو كما أثره ويُحدث الخيال، طريق عن
منه.) املعروضة االقتباسات بعد قوسني بني ستُوضع هذا هيوم عمل من الصفحات ألرقام
قبوًال. األكثر املشاعر حالة يف األقل عىل أَثَرة، أم إيثاًرا هذا كان إذا ما تحديد الصعب من
هتشسون طريقة عىل يزعم حيث واقع، الخري بأن شجاع مؤمن هيوم فإن العموم يف لكن
(٤٣٠)؛ للشقاء» وتجنُّبه املحبوب سعادة يف رغبة هي بالحب تقرتن التي «الرغبة هذه أن
فعل مثلما — يضعه ما وهو اإلنساني، التعاطف ملشاعر رحب مجال بوجود يقر إذ
يسبب آخر شخص رسور أن صحيح الخيايل. بالقالب عامة يه نُسمِّ قد فيما — هتشسون
إىل آخر شخص شقاءُ يؤدِّي مثلما تماًما بؤس، من به نمرُّ بما نُقارنه عندما األلم لنا
األنانية تختلط الحالتنَي ِكلتا يف لكن الجيِّدة. حاِلنا اسِتحضار طريق عن بالسعادة شعورنا
يشء كذلك فيوجد هنا، الخيايل النظام يف التناُفس من يشء وجد فإن الصادق، بالتعاُطف
فكذلك الخيايل، النظام يف يَنفِصمان ال واملحاكاة التناُفس أن وكما العاطفي. ص التقمُّ من
نشعر ذاته الوقت يف لكننا اآلخرين؛ برسور نَُرسُّ فنحن األخالقي: هيوم فكر يف حالهما

امُلريحة. غري التناُفسية ببعض
هو بالحياة امتالءً األشياء أكثر أن إىل البرشية الطبيعة يف رسالته يف هيوم يُشري
مشاعره أعمق عىل ويُطلعنا بعقله، يدور ما كل إلينا يَنقل مثلنا ومفكِّر عقالني «كائن
لحظة نفس يف يشء أي عن تنتج التي العواطف كل نرى بأن لنا ويَسمح وعواطفه،
إىل الداخيل بها ل يتحوَّ التي اآلنية هو الرُّوحي االتحاد هذا يف واملهم .(٤٠٢) نشوئها»
تظهر بل جسده داخل مدفونة آخر شخص مشاعر بها تظلُّ ال التي الطريقة الخارجي؛
بصورة إدراكه يتمُّ يكن أيٍّا بنا يرتبط «ما هيوم: ويكتب الخارجية. واجهته عىل بوضوح
ويتمُّ .(٤٠٢) الصلة» ذي اليشء إىل أنفسنا من اليسري ل التحوُّ خالل من بالحياة ُمفَعمة
مرح؛ هو ما بطبعهم يُحبُّون امَلِرحة األمزجة «فأصحاب واملطابقة: باملشابهة التحول هذا
الصفة — تفكري دون — يَستحِسنون فالناس … جادٌّ هو ما إىل الجادُّون يَميل مثلما
قبوًال، أقلَّ نحٍو عىل فرويد يصيغها قد كما أو .(٦٥٤ ،٤٠٣) صفتهم» إىل أقرب هي التي
الخيايل، النظام كما الرجل، فمجتمع نرجسية، تكون ألن األشياء بني من اختياراتنا تَميل
كبرية. بدرجة االختالفات من مجرَّد عالم فهو السحرية، والتشابُهات العدوى من عالم هو
فمن اكتسابها، يَستِحق التي االجتماعية القيم ضمن يدخالن واللني الرُّوح خفة كانت فإن
الغرباء، مع ممارستها من املقرَّبني واألصدقاء املتشابهة النفوس مع ممارستُها األسهل
غري — هيوم يرى كما — الغرباء فصحبة الجهد، بعض بهم االستئناس يتطلَّب قد الذين

قصرية. زمنية لفرتات إال لنا ُمستحَسنة
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الخيال يُنَقل أن فقط يلزم ال شيئني، بني مثالية عالقة بناءِ أجل «من هيوم: يكتب
الثاني من يعود أن أيًضا بل السبَبية، أو العدوى أو التشابه طريق عن آلخر شخص من
حيث الخيايل النظام دائرة يف زلنا ما فنحن .(٤٠٥) والسهولة» السالسة بنْفس األول إىل
الشيئني بني مزدوجة سري حركة أو — وانعكاسه الطفل بني كالتي — مغلقة دائرة توجد
شيئني وتربط ما، نوًعا مزدوجة رابطة هي املزدوجة الحركة «إن هيوم: ويضيف املعنيني.
بالنظام تسميتُه يُمكن ما نطاق ففي .(٤٠٥) حميمية» وأكثرها الروابط بأقرب ببعضهما
يف منعكًسا أجده الذي الوقت ذات يف أمامي فيمن منعكًسا نفيس أجد االجتماعي، الخيايل
نهاية يف الذاتني بني التفريق يمكَن أالَّ حد إىل عمًقا املشرتكة الرابطة هذه تزيد وقد نفيس،
عند — االفتتان هذا إن ذاته. حدِّ يف الثنائي التطابق فعل إال هو ما يَنعِكس ما وأن األمر،
تجاِربنا كل يف عنًرصا يظل واملقارنات والتشابهات بالثنائيات — الكان عند كما هيوم
عىل نحكم ما «دائًما أننا لدرجة كثريًا، للعقل نخضع ال أننا هيوم يرى إذ نضًجا؛ األكثر

.(٤٢٠) الجوهرية» بقيمتها وليس باملقارنة األشياء من الكثري
فكما املشَهد، إىل ثالث عنرص دخول بمجرد تَضطِرب املتناِغمة املنظومة هذا أن إال
اليشء مع التباُدلية عالقته بجانب — الثاني اليشء ارتباط بافرتاض «ألنه هيوم: يُتابع
األول اليشء من تَنتِقل إذ الحالة هذه يف الفكرة فإنَّ ثالث، يشء مع قوية بعالقة — األول
تُنقل ولكنها هي؛ كما تظل العالقة أن رغم السهولة بنفس منشئها إىل تعود ال الثاني إىل
الشيئني بني الرابطة تُضعف الجديدة العالقة هذه فإن لذا … الثالث اليشء إىل بسهولة
إنَّ حيث أوديبي؛ سياق يف هيوم مقصد تفسري الصعب من ليس .(٤٠٥) والثاني» األول
املشهد، إىل األب بدخول ثالثيٍّا شكًال تتَّخذ وطفلها األم بني الخيالية أو الثنائية «الصلة»
الرمزي، النظام إىل الخيايل النظام من االنتقال هو — باختصار — هنا هيوم ره يُصوِّ فما

ذاتني. وجود من كثريًا أكثر ذوات ثالث فوجود
تجدر األفكار، ترابط فعًال تتناول لفقرة فيها مباَلغ خاطئة قراءة هذه أن يُظن ولئال
واآلباء األمهات مباَرشًة بعدها يتناول اإلنسانية» الطبيعة يف «رسالة عمل أن إىل اإلشارة

واألبناء:

تكفي الرابطة وهذه وأمه، االبن بني الرابطة يكرس ال لألم الثاني الزواج إنَّ
هذه إىل الخيال يَِصل أن بعد لكن واليرس. السهولة بُمنتهى إليها خيايل لنقل
يتحدى ما وهو األخرى، الروابط من بكثري ُمحاٌط هدفه أن يجد فإنه املحطة،
إيجاد محاوًال السبل به وتتفرَّق يفضل، أيها يعرف ال الخيال إن حيث وضعه؛
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وتمنع أخرى بعائلة األم تربط والواجب املصلحة فروابط به، يرتبط آخر يشء
تَُعِد ولم بينَنا. االتحاد لتعزيز الرضوري اليشء وهو إيلَّ، منها الخيال ارتداد
فهي للتغيري، ميلها ويتعزز لتستقر الرضورية املحركة القوة تمتلك الفكرة
الرابطة أن اإلعاقة هذه مع وتجد صعوبة، يف تعود لكنها بسالسة؛ تذهب

(٤٠٥) االتجاهني. يف سلًسا مفتوًحا الطريق ظل إن عنها كثريًا ضُعفت

مع مستقرَّة غري رابطة يف — االبن موضع يف نفسه وَضع الذي — هيوم يدخل
ولم متماِثلة، غري أصبحت واألم االبن بني فالرابطة (الثاني)؛ باألب عالقتها نتيجة األم
يف محصورة باعتبارها إليها يُنَْظر األم ألن وذلك فقط؛ واحد جانب من سوى متينة تَُعد
إنَّ نفسه. االبن عن تماًما بعيد لنَسٍب الثاني زوجها خالل من ُمنتِمية الرمزي، النظام
بكل األرسية الروابط فيها تُظلم التي الطريقة بيان هو الثاني الزوج مثال من الهدف
انتماءات وهي الدم، أقارب ليسوا من أو غرباء إىل انتماءات إىل ل وتتحوَّ «الخيايل» انغالقها
هذا إنَّ حتًما. االرتباط فكر إىل وتؤدي واالبن األم بني األوىل الرابطة مع بدورها تتفاعل
محاوًال السبل به «تتفرَّق (إذ والرتدُّد طريِقه س لتحسُّ يبدو ما عىل االبن يدفع ما هو
بأن الزعم ويبدو األوديبية. العقدة من نوًعا يعترب قد فيما به») يرتبط آخر يشء إيجاد
طريقة العكس من الحالة هذه يف صعوبة أكثر لالبن األم من األفكار ترابط تسلُسل تتبُّع
إىل األوديبية من الحديث مجال فتغري يحبها، كما تحبه تَُعْد لم أنها من للشكوى مموهة

اإلبستمولوجيا.
أو صحيحة عقالنيٍّا اعتبارها يمكن ال الخيالية األيديولوجيا دائرة أن ألتوسري يرى
يف تتعلق ال األيديولوجيا إن حيث األحكام؛ هذه مثل عليه ينطبق ال مجال فهي خطأ،
شعوره اإلنسان بها «يعيش» التي فالطريقة والخاطئة،46 الصحيحة بالقضايا األساس
ألتوسري عند فجوة فهناك اإلدراكية، بالدقة تتعلَّق ال ذلك وغري والخضوع والتمرد بالحقد
املطلعة املحظوظة والقلة التجربة)، (نطاق واأليديولوجيا الحقيقة) (نطاق النظرية بني
ذاته الوقت يف عاديني مواطنني يزالون ال أنهم بما — املجتمع يف العلمية املعرفة عىل
وبنفس الخيايل. والنظام الرمزي النظام هما ومختلفني، منقسَمني عامَلني يف يعيشون —
والعاطفة؛ العقل بني كامل» «تعارض أو إبستمولوجي فاصل هيوم عند يوجد الشكل
أو صحيحة إنها يُقال أن املستحيل و«من للعقل» تخضع أن أبًدا يمكن «ال فالعواطف
بعكس الالعقالنية، أو بالعقالنية العواطف لوصف هيوم عند معنى وال .(٥١٠) خاطئة»
به؛ نشعر بما نشعر أن لنا كان إذا ما نسأل أن من معنى ال إذ سبينوزا؛ أو األكويني توما
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وراء «ما كتابه يف نيتشه (فيفرتض نيتشه. عند كما أوَّيل»، «وجودها هيوم عند فالعاطفة
بنا الخاصة والدوافع العواطف عالم غري حقيقي بأنه «مسلَّم» يشء «ال أنه والرش» الخري
بفرد تتقيَّد أن أيًضا تأبى بل فحسب العقل تتجاوز ال هيوم، يرى كما فالعواطف، («…
من سهولة بكل تَرسي أنها لدرجة العدوى شديدة العواطف «إن هيوم: ويعلق واحد.
ِسحري يشء يوجد إذ .(٦٥٥) جميًعا» الناس داخل متماثلة حركات وتُسبِّب شخصآلخر،
أنا أحشائي سيُصيب الغرية أو بالخوف ُشعورك كان لو كما العاطفية، العدوى هذه يف
الصغري والطفل جسدي، إىل جسِدك من العاطفي الفريوس من كنوع ويرسي بالعدوى،

القدر. بنفس الخيال عليه يسهل
من مبدأ هو بل للفضيلة، الرئييس املصدر كونه يقترصعىل ال هيوم عند التعاطف إنَّ
وسط أو مادية شبه قوة وهو بكامله، الحيوان كيان مغناطيسية بصورة يُحرِّك ما نوع
التحكم لوحة فهو .(٤١٢) آخر» إىل مفكر كائن من بسهولة العواطف «نقل ل متقلب
أيًضا وهو بها، نشعر أن يُمكن عاطفة كل قلب يف يَكُمن وهو البرش، نفوس يف الكربى
واحد إنسان خدمة عىل وعنارصها الطبيعة قوى كل «فلتَجتَِمع قيمة: للحياة يجعل ما
ولتنبسِط بمشيئته، األنهار وتَْجِر البحار لتَُمِج بأمره، ولتغرب الشمس لتُرشق وطاعته؛
إنسانًا تُعطيه أن إىل بائًسا، سيظل اإلنسان هذا إن ه. يرسُّ أو يُفيده قد بما تلقائيٍّا األرض
الخيايل، االستغراق هذا ويف .(٤١٢) وصحبته» بتقديره ويستمتع سعادته ليشاركه آخر
حركات املرآة صورة تتبع كما أمرنا رهن بأعجوبة فيُصبح تلقائيٍّا، لنا العالم ر يُسخَّ

النهاية. يف االتحاد هذا معها يتم أن يجب التي هي األخرى الذات هذه أن إال الطفل،
جدلية، حركة ويف .(٤١٤) بعًضا» لبعضها مرايا الناس عقول «إن هيوم: يعلق
الشعور عىل الرائي إىل بانتقاله ممتلكاته من الغني له يُحصِّ الذي الرسور «يبعث يُضيف:
زيادة إىل معها والتعاطف إدراكها ظل يف بدورها تؤدي مشاعر وهي وتقدير، برسور
يف والتقدير للرسور جديًدا أساًسا — أخرى مرًة يَنعِكس إذ — األخري ويصري املالك، رسور
عىل يقوم مجتمع هو أخرى، مرآة عىل مرآة من بانعكاسه الخيايل، فالنظام الرائي.» نفس
الذي آخر انعكاًسا — التغوير من نوع يف — انعكاس كل فيه يُولِّد الذي املتبادل اإلعجاب
الخيايل للنظام الدائري الزمن هذه الدائرة العواطف حلقة وتمثِّل وهكذا. ثالثًا بدوره يولد
يف نَجُدها التي العميقة التباُدلية من نوع إنه الرمزي. للنظام الخطي التطور من بدًال
متناهية ال تكون قد استجابة ويف — حيث بالطبيعة؛ ووردزوورث لعالقة الخيايل البُعد
إياها أوَدَعها التي األحاسيس نتيجة حوله من الطبيعية لألشياء الشاعر حب يتعاَظم —

للحارض. البعيد املنظور خالل من تحولت بدورها األحاسيس وهذه املايض، يف
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الحصانة من نوًعا تكتسب لكنها الكيل؛ االتحاد أبًدا تقبل ال األفكار «إن هيوم: يكتب
باالتحاد والعواطف االنطباعات تسَمح املقابل، يف … بعًضا بعضها يقيص ضوئها يف التي
دورها يتعدى وال ُكنْهه، يفقد قد منها كالٍّ أن لدرجة األلوان، كما تماًما تمتزج وقد الشامل،
ويضيف .(٤١٤-٤١٥) الكيل» املزيج من ينتج الذي املوحد، االنطباع ذلك يف التنويع سوى
السابق الخيايل النظام ففي الحالة؛ هذه من تنبع البرشي» العقل ظواهر أغرب «بعض إن
أنه لدرجة املبارشة؛ امللموسة األحاسيس أهمية بنفس «األفكار» تَحظى ال التفكري، عىل
أو التفكري يشمل الذي الرمزي النظام يعهده ال للعنارص مشرتك التحام وجود املمكن من
من شكًال تُوِجد هيوم عند السببية فحتى والفصل؛ والتمييز التأمل عىل يقوم والذي اللغة،
السبب بني داخلية رابطة أو تداخل بإرساء الخيال فيها يُغرينا الخيايل، النظام أشكال
عىل كبرية بدرجة هذا وينطبق أساس. بال أنها نفسه العقل يعرف روابط وهي والنتيجة،
تقنعنا أيًضا فهنا الرمزي، النظام َفَلكه يف يدور الذي املركز عني وهي الخاصة، امللكية
هي — لها ليس التي واملالك اململوك اليشء بني واجبة رابطة وجود بإدراك والخيال العادة
فاصل يوجد وألتوسري، سبينوزا عند الحال هو كما لكن عقالني. أساس أي — األخرى
أنه هيوم يدرك لذا الفلسفة؛ تُعرِّفها كما وحقيقته العالم يف «العيش» بني إبستمولوجي
حقيقة وهي أساس. بال ببساطة املنطقية افرتاضاتنا من الكثري فإن العقل، منظور من
النظم مع تتسق أن ينبغي الفلسفة بأن أقرانه إيمان إىل بالنظر بشدة؛ مقلقة أنها يرى
العقول ذوي مسعى يكون أن ينبغي األخالقي فاالستقصاء تهدمها، أن من بدًال الشائعة

الَربيَّة. يف يَعُووَن الذين الشعر كثيفي العرافني ال ة، املتحرضِّ
هيوم ويرى طفولتنا. بانتهاء ينتهي ال الكان عند الخيايل النظام أن كيف رأينا لقد
يف صورة وال الحواس، نظر يف يشء يوجد «ال أنه بمعنى الراشدين حياة يف يستمر أنه
عالم يف فالحال .(٤٢١) معه» تتناَسب ما روحية حركة أو ما عاطفة ويُصاحبه إال الخيال،
خالل من مبارشة بصورة األشياء نُدرك أننا لو كما التفكري عىل السابق الخيايل النظام
املتخبط التدخل دون دقيقة، اتصال وسيلة ومشاعرنا جسدنا صار لو كما أحاسيسنا،
يف يشء «فكل واالنطباعات الَعواطف تلك دون من أنه هيوم ويزعم التفكري. أو للغة
أحد الحًقا، سنرى كما يشكل، حياد وهو .(٥٤٧-٥٤٨) نظرنا» يف تماًما محايد الطبيعة
ويسري بالَعواطف يَصطِبغ فكرنا أن ننىس تجعلنا العادة أنَّ إال الرمزي، النظام جوانب
دائًما. تتخلَّله التي النفسية الحالة هايدجر عند العقل يَتناىس مثَلما املشاعر، وقع عىل
فتجرد السطح، عىل العقالنية تطفو عندما الصورة من هذا الخيايل النظام أثر د ويتبدَّ

64



هيوم وديفيد هتشسون فرانسيس

مع تبقى هيوم عند واألحاسيس العواطف هذه لكن ظاهًرا. محايدة مَلكة ليَصري فكرنا
العاطفية. أفكارنا كل تحت من يَجري فينومينولوجيٍّا تياًرا باعتبارها ذلك

ينتمي شيئًا باعتبارها صورته يف املنخدع املرآة أمام الطفل ر تَصوُّ الصعب من ليس
يرى كما ذلك، هو. لجسده إسقاًطا إال ليس أنه مدرك غري نفسه، عن ُمستقل لعالم
يؤمنون إذ األخالق؛ قضية تجاه املفكِّرين غري الناس أكثر يَتبناه الذي النهج هو هيوم،
يف القيم تلك أن يدركون ال فهم املادي، العالم محتويات من جزء األخالقية القيم بأن
فقط «ينتميان األخالقيان والرش فالخري الذات؛ صنع من أنها بمعنى خيالية، حقيقِتها
واليشء، الذات بني بالعالقة — وصورته كالطفل — يرتبطان فهما (٥١٦)؛ العقل» لعمل
النظام ففي ذاتها. يف األشياء بني بالعالقة العقالنيون) أو الواقعيُّون يظن (حسبما وليس
ظلِّ يف موضوعية، بينية عالقات يف مًعا ترتبط محدَّدة كيانات األشياء تُعتَرب وحده الرمزي
املصطلحات أن عىل هيوم ويرصُّ املشهد. عن إبعادها أو املركز» «من امُلكوِّنة الذات إزاحة
… أخرى خارجية أشياء مقابل يف كانت إذا الخارجية «األشياء عىل تَنطِبق ال األخالقية
هذه منظور من فالقتل .(٥٢٠ ،٥١٦) للعلم» تخضع عالقات أي يف تكمن ال فاألخالق
بداخلنا: يثريه الذي باإلنكار الشعور بسبب بل ذاته، يف ا ليسرشٍّ لألخالق االنفعالية الرؤية
اليشء» يف ال نفسك يف «تكمن األخالقية والقيمة للعقل» ينتمي وال شعوري، يشء «فهو
عند األخالقي والحس .(٥٢٢) حكًما» ال إحساًسا تكون أن ينبغي إذن «فاألخالق (٥٢٠)؛
املالزمة للصفات استجابة األقل عىل هو — الغريبة فطريته عىل — هتشسون فرانسيس
ال الفضيلة حس «امتالك أن يزعم إذ أبعد؛ مرحلة إىل النقطة هذه يأخذ هيوم لكن لألفعال؛
ما زعٌم وهو ،(٥٢٣) ما» شخصية تأمل نتيجة معني نوع من بالرضا «اإلحساس» يتعدى
فساد أو صالح يوجد لم «إن املسألة: شافتسربي يصوغ وكما معه. ليتفق هتشسون كان
قوية.»47 بصورة «الخيال» يف موجودان األقل عىل فُهما األخالقية، األفعال يف «حقيقي»

لكن تستحقه؛ ما» شخصية «تأمل عند اإلنساني بالتعاطف نشعر إننا هيوم يقول
الذين يكون أن يجب هل إذ العبارة؟ هذه نفرس أن يُمكننا الَحْرِفية من درجة بأي
يطرح إنه حيث يبدو؛ مما أهم سؤال هذا إن أعيننا؟ أمام ماديٍّا حارضين معهم نتعاطف
هتشسون فرانسيس رأى لقد شاملة. تكون أن الخيالية لألخالق يمكن كان إذا ما قضية
كان لكنه عنا؛ البعيدين من أعمق بصورة إلينا أقرب هم من نحب أن الطبيعي من أن
نحو عىل كتب بل عنا، الغريبة الثقافات مع التقارب تشجيع عىل — رأينا كما — حريًصا
ويعلق وجدوا. إن األخرى، الكواكب عىل العاقلة الكائنات إىل الخري جسور مدِّ عن غريب
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وسنَُرسُّ إليهم، تصل الحسنة تمنِّياتنا تنفكَّ «لن املتحدة: باألمم سفري كنربة لينة بنربة
تكن لم لكن خياليٍّا؛ للنظام فيلسوًفا معنيَّ منظور من هتشسون يكون قد لسعادتهم.»48
للمذهب متبنيًا رومانسيٍّا يكن لم بريك إدموند مواِطِنه عكس فعىل األفق، ضيقة نظرته
كلها. البرشية رفاهة عىل ينصبُّ اهتمامه العمومي، للمذهب متبنيًا تنويريٍّا بل الخصويص
عدد ألكرب ممكنة سعادة «أكرب النَّفعي الشعار ابتكر من األمر واقع يف هو كان لقد
مثمرة التقاءٍ نقطة فكره يمثل عاطفية، بنظرية العمومية النظرة هذه وبمزج ممكن.»49
من أضعف البعيدة الروابط بأن هتشسون أقرَّ لقد والرومانسية. التنويرية الحركتني بني
أقىص «وتبلغ املسافات ببُعد تتبدَّد — الجاذبية كما — الخري فقوَّة الحميمة؛ الروابط
من أضعف «درجات وجود بإمكان آمن فقد ذلك ومع األجساد.»50 تتقاَرب عندما قوتها

املعارف.»51 أو الجريان وراء ما إىل «يمتد الخري وبأن الحب»
الثامن القرن يف أيرلندي ليربايل عىل غريبة تكن لم خطوة يف — هتشسون يُشري
بتعبري — ليست فاألمة ة، املمتدَّ العاطفة لهذه مثاًال باعتباره الوطن حب إىل — عرش
مواطن كل فيه يرى كذلك خياليٍّا بل فقط، تخيليٍّا مجتمًعا — الشهري أندرسون بينيدكت
نظرة يف تناغم يف منعكًسا نفسه — للزمن يخضع ال مغلق ما فضاء يف كما — مخلص
ر؛ املوقَّ السامي الرمز ذلك باعرتاف ذاته الوقت يف منهم كلٌّ يتمتَّع بينما املواطنني، رفاقه
األمة تشكل أن روسو؛ جاك لجان السيايس الحلم هو كبرية بصورة وهذا ذاتها. األمة
بحرية وضعها التي للقوانني بخضوعه — نفسه مواطن كل فيه يسلم الذي الخيايل املجال
جديد، من فرديته عىل ليحصل إال ليس الجماعية، إلرادتهم — املواطنني من زمالئه مع
نفس ظلِّ يف الخاصة صورته يتأمل مواطن فكل فرديتهم، مع تناُغُمها مرة ألف يُعزِّزها
توماس األيرلندي الجمهوري يتحدَّث اآلخرين. املواطنني صورة إليه تنقل التي السلطة
هذا ويطرح السيايس، املبدأ ملستوى الفردية املشاعر ارتقاءَ باعتبارها القومية عن كيتل
تَعرفرسدية وال للَمشاعر.52 تلك العامة التأهيل إعادة عىل ا ً مؤرشِّ باعتباره الجديد الشكل
— لألمة الروحي املبدأ أن كما نهاية. وال بداية — الخيايل النظام يف الزمن كما — األمة
مولد ليُعلن للدولة، السيايس املفهوم مع انصهر — تاله وما عرش الثامن القرن من بداية
مجتمًعا باعتبارها األمة تَعِرتف ال إذ والرمزي؛ الخيايل النظامني من تماًما جديدة بنية
جميع يف ُمنعِكًسا نفسه عضو كل يجد حيث داخلية؛ فروق أو اختالفات بأي خياليٍّا
أن يجب األفالطوني كيانها فإن الدولية، الساحة عىل بذاتها تظهر لكي لكن سواه؛ من
واأليديولوجيات للقانون الرمزية البنى يف نفسه فيطرح املادي التاريخ يف د ليتجسَّ يتنازل
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من ا جدٍّ ناجًحا ابتكاًرا األمة الدولة كانت إن شابه. وما السياسية واملؤسسات األخالقية
يكون التي «خيالية»، العواطف أكثر تُخِضع أنها أقلها ليس ألسباب فذلك الحداثة؛ صنع
للقانون املوضوعي الرمزي للنظام بحياتهم، للتضحية مستعدِّين باسمها والنساء الرجال

واملواطنة. والعدالة والتجارة
واالنتقال الذوات بني املشرتكة األرضية عىل املبني األخالقي النظام فإنَّ ذلك مع
يُعلِّق إذ املبارشة؛ العالقات تناقص مع مشكلة من بوضوح يعاني املشاعر لعدوى الرسيع
التدبري من نوع نظره يف وهذا إلينا، األقرب نُحبَّ أن علينا فرضت الطبيعة بأن هتشسون
مصالحها نعرف ال بعيدة جموع عىل عواطفنا تبديد من يَمنُعنا فهو العاطفي، اإللهي
لإلحسان عام «فرض هناك يظل لكن نُساعدها. أن من عنا أبعد هي والتي حتًما الحقيقية
صياغة يرى، كما املمكن، من أنه كما منها.»53 األبعد األجزاء تجاه حتى البرشية، عىل
تركه الذي تراثه من جزءًا كانت مهمة وهي العام، الخري عىل تساعد قد ومبادئ قواعد
كانوا هتشسون أمثال من املشاعر عىل كبرية بنسبة األخالق يبنون فالذين بنثام؛ ألتباع
عامة قوانني مسألة األخالق فيه تشكل الذي الرمزي النظام إىل الزائد التحول من يحذرون
العْفوية. القلب لدوافع إساءة املجردة الواجبات تلك ذكر مجرد إن إذ محضة؛ والتزامات
مثل عن الحديث تجنب يمكن كيف تصور الصعب فمن بحق، التعميم أردنا إن لكن
املشاعر تكفي فال البنثامية، أو الكانطية الفلسفة نطاق عىل نتعدى وبذلك القواعد؛ هذه
يريد وبنثام، شافتسربي بني وما أخالقيٍّا. ملتزمني أفراد من ن مكوَّ عام مجتمع لتشكيل
األخالق بأن ذاته الوقت يف اإلقرار مع الفطرية ة الخريِّ الطبيعة بفكرة التمسك هتشسون

القواعد. تحكمها أن يجب بها يُويص التي العامة
صحيح العام. الخري بحقيقة هتشسون من بكثري اقتناًعا أقل فهو هيوم ديفيد أما
والرش) (بالخري داخيل شعور أو «حس عن األخالق» مبادئ يف «بحث عمله يف تحدث أنه
مصالح لتحقيق وسيلة باعتباره الخري عن وتحدَّث كله.» البرشي النوع يف الطبيعة مته عمَّ
بني «مترشِّ ليسوا الناس ألن فهذا الزمة؛ العدالة مؤسسات كانت إن لكن ككل.54 اإلنسانية
مما أكثر بمصالحه يهتمُّ وال الناس سائر عىل إنسان كل يحنو بحيث والكرم؛ بالصداقة
فضيلة فهي ماركس؛ برؤية ا جدٍّ شبيهة للعدالة هيوم رؤية تبدو أقرانه.»55 بمصالح يهتم
لكنها فرد؛ كل يَملكه ما حول نختلف أن فيها علينا التي املحدودة الوفرة حاالت يف واجبة
ويرى يَطالون. ملا أيديهم والنساء الرجال يمد حيث الشديدة؛ الَعَوز حاالت عىل تنطبق ال
داعي ال التي املفرطة املادية بالوفرة ينعم مجتمع عىل كذلك تنطبق ال العدالة أن ماركس
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يظل هيوم أن القول عن وغنيٌّ للسلع. محكوم لتوزيع الحاجة عدم بسبب للعدالة فيها
املثالية. هذه إلغراء خاضع غري وعي عن

العام؛ الحب فكرة بالتحديد هيوم يستبعد اإلنسانية»، الطبيعة يف «رسالة عمله يف
كحب البرش أذهان يف عاطفة وجود انعدام يتأكَّد قد «عامًة سويفت: طريقة عىل يكتب إذ
ترتبط عالقات أو عليها تحصل خدمات أو شخصية ِسمات دون بذاتها هكذا البرشية،
يسعى ما هو — املقيد» «الخري يه يُسمِّ ما — اإلنساني الكرم حدود إن .(٢٣١) بأفرادها»
الفرد أرسة وراء ما إىل تمتد ما نادًرا رأيه يف العاطفة فهذه هنا، عليه الضوء إللقاء هيوم
وحتَّى الحرفة أو امِلهنَة بنفس وامُلشتغلني وجرياننا بلدنا أبناء نحب «فنحن وأصدقائه،
توافًقا أصدقائنا أقل حتى صحبة نفضل أن إال يَسعنا وال ،(٤٠١) االسم» يُشاِركوننا من
العاطفة هذه مع وقالبًا قلبًا فرويد اتفق املقهى. أخالق فهي الغرباء، صحبة عىل معنا
اإلنسان فسعُي اإلشباع، يَستِحق الذي الرغبة من القدر هذا نظره يف يوجد لم إذ الحصيفة؛
إنه حيث الظلم؛ من نوع — الحضارة» يف «قلق يف يقول كما — الجميع حب أجل من
الغرباء إنَّ قائًال ويُتابع «ملعارفه». يدَّخرها أن ينبغي عاطفة يستحق ال من عىل يُبدِّد
عىل صحيح وهذا الرس، يف عدوٌّ فرويد عند فالجار عطفنا. من وعداوتنا بكراهيتنا أْوَىل
حبَّه لجاره شخص حب فيها يشبه التي السابقة هي وهذه أيًضا. املسيحية يف آخر نحو
وإن له. صديًقا يحبَّ أن شخص ألي فيمكن صديًقا، يحب أن يمكنه إنسان فكل لعدوِّه،
م يتفهَّ لم (كما جزئيٍّا يرجع فذلك — فرويد أدرك كما — لإلنسان أذًى مصدر الجار كان
من وفتًكا وجحوًدا وتطلبًا بغًضا أكثر تكون اإلنسانية األنشطة بعض أن إىل تماًما) فرويد
املثايل فالعدد واملجتمع؛ الجنس بني مبارش لرصاع الحضارة» يف «قلق كتاب يروج الحب.
الجنس مُلمارسة د بتشدُّ الرافض فرويد يقول كما — ثالث وجود أن بما اثنان، هو لألول
وجودنا ن فيتضمَّ ككل املجتمع أما الحاجة، عن زائد أو ُمِخلٌّ إما — أشخاص ثالثة بني
فرويد يخلط إذ قوتها؛ وإفقادها عواطفنا بتوزيع يخاطر وبذلك األفراد، من كبري عدد مع

اإلحسان. أو «املحبة» بمعنى والحب «العشق» بمعنى الحب بني متميز حديث بطابع
مشدَّدة حدود فهناك طبيعتنا؛ يف أصلها العاطفية العصبية هذه مثل أن هيوم يرى
الطبقية الفروق مع ما بدرجة تَرتِبط حدود والُغرباء، األصدقاء بني تَفصل الحراسة
النظامني بني الفروق وكذلك نفسه) الفرد بقدر مهذَّبون الغالب يف األصدقاء أن (بما
ملا باطراد متمدِّدة املركز متَّحدة دوائر من يتكوَّن هيوم عند فاملجتمع والرمزي. الخيايل

68



هيوم وديفيد هتشسون فرانسيس

أرحامنا: ذوي عن ابتعدنا كلما العاطفة كثافة وتقل الضعيف»، «الحب هتشسون يسميه
عمومته، أبناء من أكثر إخوته وأوالد إخوته، أوالد من أكثر أوالده يحب بطبيعته «فالفرد
صعوًدا يتتبع كان لو كما — هيوم ويزعم .(٥٣٥) «… الغرباء من أكثر عمومته وأبناء
من تجاه عواطفنا أن — العليا الجو طبقات إىل السفىل الجو طبقات من بدقة متدرًجا
«أكثر عنا البعيدين مع تعاطفاتنا بينما لذاتنا، حبِّنا من خفوتًا» «أكثر إلينا أقرب هم
يقابله لم سياسيٍّا زعيًما يحبُّ قد الرجل أن بباله يخطر لم أنه ويبدو بدورها. خفوتًا»

لزوجته. حبه من أعنف حبٍّا َقطُّ لوجه وجًها
— أخالقية تعديالت إجراء يُمكننا إذ الضيق؛ تعاطفنا انحياز لتعويض سبل هناك
األشياء أنَّ تفكَّرنا إذا ندرك أن يُمِكنُنا مثلما بالُغَرباء، مباالتنا لعدم — التعبري جاز إن
عن مختلف موقع يف أشخاًصا يوم كل «نُقابل أننا كما تبدو. كما صغرية ليست البعيدة
ووجهة املوقع ذلك يف بقينا إن معقولة صورة بأي معنا يتناقشوا أن يمكن وال موقعنا،
تقييمات ن نُكوِّ فإننا الشكل بهذا منظورنا فبتعديل .(٦٥٣) بنا» خاصة هي التي النظر
أنَّ إال الخاص. االجتماعي محرابنا يف مختبئني بقينا إن منها موضوعية أكثر ألقراننا
بالحواس إدراكه يمكن ما هي — عام بوجه — الحقيقة أن يرى الذي التجريبي املذهب
مع ثَمَّ وِمْن الهوية، املجهولة االجتماعية العالقات مع إشكالية سيواجه أنه األرجح من
هيوم ويرى التجرد»،56 قوة عجز هي «الشفقة إن جيجك سالفوي يكتب إذ السياسة؛
من عنا البعيدين مصالح أن إىل وبالنظر الخيال. فشل نتاج هما والسياسة القانون أن
سات كمؤسَّ املجرَّدة اآلليات إىل إحالتها الواجب فمن بوضوح، االعتبار يف وضعها الصعب

العدالة.
فإن لذا بالتشابه؛ ببعض بعضهم مرتبطون البرش كل بأن تأكيد بكل هيوم يُؤمن
الغرباء تجاه بالشفقة الشعور يمكننا إذ الذات؛ لحب معادًال تمثل املشرتكة طبيعتنا
أن يرى أنه إال أمامنا. مصائبهم يذكرون وهم بسماعهم ولو نعنيهم» ال الذين «بمعنى
.(٤١٨) له» الواضحة والرؤية اليشء مع التماس عىل منها كبري جانب يف «تعتمد الرحمة
فالهدف الرتاجيديا؛ موضوع إىل الفقرة نفس يف لالنتقال دفعته التي األسباب أحد وهو
ال التي الشفقة تَستِحقُّ التي للشخصيات ملموسة صور تقديم هو الرتاجيدي الفن من
يؤثر أن يمكن لري») «امللك مرسحية (يف كورديليا موت أن يف السبب هو وهذا نعرفها،
الذين فالغرباء التصوير؛ عىل كبري بنحو يتوقف هيوم عند فالتعاطف صديق؛ كموت فينا
األقل عىل متالزمان واإلبستمولوجيا فاألخالق عنهم، نسمع الذين هم بهم نرتبط أن يمكننا
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املتعاطفة مشاعرنا فإن الصورة يصنع الذي العقل دون من إنه بحيث اإلطار، هذا يف
وهاِمدة. خاملة ستظلُّ

تقديم عن اإلنسانية» الطبيعة يف «رسالة عمله يف آخر موضع يف هيوم يتحدَّث
تكمن النقطة لكن بَحوافرها؛ الخيول تدوسه أن وشك عىل تماًما غريب لشخص املساعدة
بكثري أقوى للعواطف ز محفِّ هيوم نظر يف أمر وهو ماديٍّا، حارض املذكور الغريب أن يف
بمعنى العام التعاطف هذا مثل فعًال يوجد أنه يرى إذ العام؛ للخري ضبابي تصور من
كلُعاب — مشاعرنا لكن تعاطفنا؛ يُثري أن املبدأ حيث من يُمكنه يكن أيٍّا شخص كل أن
إما املحيط يف موجوًدا ممثًال ملموًسا اآلخر كان إن إال بحقٍّ ق تتدفَّ ال — الحراسة كلب
تؤثر ال عاقل، كائن أي وال إنسان، من «ما هيوم: يكتب الواقع. أو الخيال طريق عن
األخرية العبارة لكن .(٥٣٣) منا» يقرتب عندما علينا — ما بقدٍر — شقاؤه أو سعادته
الشاملة النزعة (رغم عقيدة وهي عامًة، البرشية حب عن ذكرها التي الحالة يُميِّز ما هي

بالتحديد. املوضع هذا يف منها يتربأ الثقافية) الهتماماته
الصورة بنفس اإلنسانية» الطبيعة يف «رسالة عمله يف آخر موضع يف هيوم يتحدث
عمله يف يقول بينما (٤٣٢)؛ أمامنا» حارض شخص «أي تجاه بالتعاُطف الشعور عن
العواطف بحر يف للخوض بالتأكيد أكرب استعداد «عىل إننا األخالق» مبادئ يف «بحث
متمثِّلة كانت إن بعاطفة نبايل أال يُمكن ال لكن يوم؛ كل بها نشعر التي تلك تماثل التي
يجب إذ املرسح؛ يف كما الحي، العرض عىل التأكيد يأتي أخرى مرة 57«… بوضوح لنا
قبل باملعنى والخيال تعاطفنا، استثارة أرادوا إن تخيُّالتنا عىل يَستحِوذوا أن اآلخرين عىل
مثل تتَّسم البعيد. من بالقريب كبري نحو عىل تأثًرا أكثر هيوم استخدمه الذي الرومانيس
لعضو العاطفي األفق ضيق تعكس التي األخالقية، بالخصوصية التجريبية األخالق هذه
قد محدَّدة، إلبستمولوجيا امتداًدا تشكِّل محدَّدة أخالًقا هناك فكأن املحافظني، حزب يف
بأن اقتناعنا إىل ماديٍّا قياسه يمكن ما عىل واإلرصار املفاهيمي التجريد من الخجل يصل
واملكان الزمان يف نا تمسُّ التي األشياء بأن هيوم يؤمن إذ الحقيقة؛ يف جريانًا ليسوا الغرباء
يف بريطانيا أن إذن الغريب فمن .(٤٧٤) آخر تأثري أي تفوق خاصة» وحيوية «قوة لها
مجموعة تشغل أن أي بإمرباطوريتها؛ االهتمام شغفها قد أنه يبدو عرش الثامن القرن

عليها. كانت التي بالقوة الخيالية عواطفها البعيدة األمم من
قصور لتصحيح — أخرى أشياء بني من — محاَولًة الرومانسية إىل ل التحوُّ كان لقد
التي امللكة هو عرش الثامن القرن بمنظور الخيال كان وبينما هذا. األخالقية الرؤية
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كبرية بصورة الرومانيس الخيال مهمة تمثَّلت أعيننا، أمام يظهر ملا مرئية صوًرا تولد
العواطف من شبكة تكوين ثَمَّ وِمْن مكانيٍّا؛ أو مؤقتًا عنا غائب هو ما استحضار يف
يف كما عامة، ملكة إىل الخيال تحول وبمجرد املحلية. العواطف بقدر وباقية حيَّة العامة

قبوله. من الكثري التجريبي منطق يفقد الرومانسية،
(وهي الخيالية. األخالق — املفارقة من بيشء — أسميته ملا مميَّزة أسًسا هناك إنَّ
فهذه األخالق.) عىل سابق الحقيقة يف الالكاني الخيايل النظام ألن التسمية يف مفارقة
جميًعا أُرسيت التي والتوافق واالنسجام التناُغم من علمانية نسخة أوجه عدة من األخالق
يف أو الوسطى العصور فالسفة عوالم يف أو الفردوس، يف — التعبري جاز إن — مسبًقا
العظيمة الرُّؤى هذه فقَدْت هتشسون زمن وبحلول الجدد. األفالطونيني عند املتناِغم الكون
حركة ظهرت اآلن الهادمة الفردية من طوفان لوجود نتيجة لكن كبري؛ نحو عىل اعتبارها
عالم إىل اإلنسانية الروابط إعادة يجب إذ مالئم؛ دنيوي شكل يف الرؤى هذه إنتاج إلعادة
إرصار فإن الجامدة، القانونية وااللتزامات العقود ثقافة ظل ويف تقريبًا. منها محروم
وييسء مقبول. عاطفي بدفء يتَّسم والكرم والرحمة الحب عىل الخري مذهب أصحاب
هو األخالقي لاللتزام الوحيد البديل يكون أن — الحًقا كانط سيبني كما — القضية لهذه
من كله اللذَّة مجال يستحرض هذا إنَّ للفرد. الخاصة األنانية اللذة يخدم الذي الترصف
عالمة كانت لقد األخالقي. الفكر يف املركزي مكانه إىل ويُعيده تني، املتَزمِّ البيوريتانيني
ويقرُّ واإلنسانية. الرحمة من الرسور ل يُحصِّ أن هيوم، ديفيد يرى كما الفاضل، اإلنسان
«الخط بأن — ويليامز برنارد كلمات يف — الخاصة بطريقتهم الخري مذهب فالسفة
بني الفاصل الخط مع نحو بأي يتَّفُق ال بالغري واالهتمام بالذات االهتمام بني الفاصل

وااللتزام.»58 الرغبة
األخالق بجانبها تبدو قد التي الخيالية الرؤية هذه يف والجمال الَرشف ِمن يشء يوجد
الذين األخالقيُّون الفالسفة أصاب لقد وبغيضة. فقرية قليل بعد سنَتناولها التي الرمزية
املهمة القيم بشأن وكذلك اإلنساني، باإلشباع تتعلَّق األخالق أن رأيهم يف لهم عرضنا
يبدو الذي أرسطو عكس فعىل لها، التأصيل بشأن خطئهم مدى عن النظر برصف ا، حقٍّ
منافق وبالتأكيد باهر، بنجاح متمتِّع إعالمي كقطب أحيانًا نظره يف الفاضل اإلنسان
مستمرة حاجة يف بل بذواتهم، ُمكتفني والنساء الرجال ترى ال األخالق فإن متغطرس،
املناسبة بالقيمة تقر فهي األخالقية، الطوعية من مهم إرث وبخالف والدعم. للحنان
الفعل. نحو التلقائي والدفع والحث والتقيُّد التحرُّك بمعنى السلبية؛ األخالقية للحظة
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الحرص يف مفرِّطني وتَعتِربُهم مصريهم، تقرير عىل قاِدرين غري األفراد ترى أنها صحيح
أخرى، أشياء بني من وهذا، أقرانهم. آراء ِنري تحت يرزحون والتكيف، املحاكاة عىل
لطبقة ُمنتِمني باعتبارهم تشاركوا الذين املنَظِّرين لهؤالء االجتماعي للسياق انعكاس
كثريًا انشغلوا أنهم كما كثريًا. فيها ن التمعُّ دون من اآلراء نفس ما حدٍّ إىل واحدة اجتماعية

عندهم. األهمية شديدة اآلَخر نظرة تجعل التي األسباب أحد وهو بُسمعتهم،
والنساء الرجال ألن فذلك النهاية؛ يف الخيايل النظام دائرة تُكرس أن املَحتَّم ِمن كان إن
غاٍل. فالثمن حدث وإن الرمزي، النظام يف إال — هشاشته عىل — استقاللهم قون يُحقِّ ال
االجتماعية املشاركة قابلية يف االجتماعي التجانُس لهذا اإليجابي الجانب يكمن ذلك، مع
اليومية. الحياة قلب من األخالقية القيم نزع يَرُفض نظام خيايل، أخالقي لِنظام اإلنسانية
يُميِّز ما هو — كذلك الواقعي األدب يف جليٍّا يَظَهر الذي — اليومية للحياة االحرتام هذا إنَّ

و«سبكتيتور». «تاتلر» مثل الكبري التأثري ذات عرش الثامن القرن مجالت
فالحب خطرة، بصورة وَمعزولة ُمنغِلقة األخالق هذه تبدو ذلك من الرغم عىل
ابن هو الحقيقي الجار لكن جمعاء؛ اإلنسانية عىل مجرَّدة بطريقة يَنسِحبان والتعاطف
األخالقية الرؤية هذه وترى مثًال. للخري محبٍّا مجهوًال شخًصا وليس الزميل أو العمومة
امتداًدا ليس واألقارب األصدقاء يَتجاَوز فيما االجتماعي الوجود أن الجسد عىل القائمة
متَّحدة التعاُطف فدوائر األخالقي، أفقنا من يَختفَي ألن ُعرضة فهو ثَمَّ وِمن ألجسادنا؛
ظلمة يف القابعني امَلجهولني إىل الدافئ البيت من دقيق تدرُّج ذات سلسلة يف ترتاكم املركز

الخارج.
األصدقاء تجمع بينية منطقة أو وسيًطا باعتبارها ُوضعت السلوك قواعد أن صحيٌح
دون من والتهذيب مودَّة دون من باللطف تتَّسم النفس لتهذيب وسيلة أي والغرباء؛
للعاطفة ُمثري هو ما بني — البينية املنطقة هذه مثل أن بريخت برتولت رأى لقد ألفة.
يف أسايس عرٌف هي — األخرى الناحية من مجهول غريب هو وما ناحية من مألوف أو
«عزيزتي» كلمتي بني ط تتوسَّ — التعبري جاز إن — «الرفيق» فكلمة اشرتاكية، ثقافة أي
هذا باعتباره «الذوق» عن الصغرى» «األخالق كتابه يف أدورنو تيودور يكتب و«سيدتي».
أمٍد منذ ضمرت قد أنها يَخىش مَلكة وهي الوسطى، الطبقة ُمجتَمع بدايات يف الوسيط
أشكال بينما نفسه، عن مسئول فهو ووحيد حرٌّ أنه بما «[الربجوازي] ويكتب: بعيد.
قاعدتها من ُجردت والتي — املطلقة السلطة شكَّلتها التي الهرمي والتقدير االحرتام
املشرتك العيش لتَجعل كافية بصورة حارضًة تزال ال — الخطرية وقوَّتها االقتصادية
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تَخىش خيالية أخالق نظرية أي لكن ممكنًا.»59 بامتيازات تتمتَّع جماعات وجود ظل يف
واملشاعر العواطف عن التخيلِّ معناه العامة والواجبات القوانني دائرة يف الدخول أن
يبدو األخرى، الناحية من ذلك. مع االتفاق األخالقية كانط كتابات قراءة وتعني الخاصة،
أو السائدة القوانني أو الجليلة املبادئ ُمناِرصي نظر يف ته ِبُرمَّ هذا األخالقي الفكر تيار
العاطفية املفاهيم بتلك بشدة َمفتون وكذلك واألُلفة، بالدفء غامًرا الواقعي النظام أهوال
الرأسمالية تُوليه الذي املستعطف الوجه إال هما ما والتعاطف فالشفقة السعادة. كتَحقيق
الربيطانية الحكومة يف املسئول ة ُمهمَّ هي التي — والسعادة لضحاياها. الوجهني ذات

العمل. يف االستمرار عىل يساعدهم الذي العجيب املخدر هي — اليوم
العاطفيون يعِجز فما وهميٍّا، والقانون الحب بني االختيار يكون قد ذلك مع
قانون هو به املوثوق الوحيد األخالقي القانون أن هو استيعابه عن عامة األخالقيون
فالحب اإلحساس؛ إطار يف عنه التعبري يُمكن الذي الحب نوع اإلطالق ليسعىل لكنه الحب؛
الالإنساني القايس رفضه ففي «العاطفي»؛ ال «القانوني» الحب هو يهم الذي الوحيد
الحب من النوع فهذا غريزة. من ملرسوم أقرب هو آخر، عىل إنسان احتياجات لتفضيل
الالمباالة هذه أن كما الرمزي، النظام يف معيَّنني أشخاص تجاه رة املتحجِّ بالالمباالة يتميَّز
فهي يكن، أيٍّا شخص ألي الفريدة الخصوصية لالحتياجات «خيايل» انتباه خدمة رهن
ما وهو السخي، الحب من نقية َموجة يف للجميع» «حب قضية عام، خري قضية ليست
أن الحكمة من للتغيري. القابل الفردي االقرتاع فكرة أو األرجواني اللون مفهوم حب يُشبه
الديمقراطي املفهوم باعتباره العام الحب مع التعامل ينبغي إذ التصور؛ هذا هيوم استبعد
أن يمكن فرد أي أن إىل يشري أنه إال الَحرفية. الناحية من خرافية، ظاهرة فهو للشعب،

سواه. هم من قدره يف يكافئ اجتماعيٍّا فاعًال يكون
ليست فهي الكان، عند الكل» «ليس منطق مع الصادق الحب يتفق املنطلق هذا من
األساس من فرضية كانت إن فارغة فرضية وهي — الناس» كل أحب أن عيلَّ «يجب قضية
ال الدولية السياسة تخصُّ مسألة العام فالحبُّ أحبه.» أال عيلَّ يجب من يوجد «ال بل —
بمعنى الجميع حب يعني األفراد يخصُّ فيما وهذا الكوني. للتضاُمن الفضفاضة النداءات
ألنه ليس والغريب، الصديق بني التمييز يرفض وبذلك املحيط. يف يظهر شخص أي حب
األشياء، تلك بمثل يتعلَّق الحب أن يعترب ال ألنه بل الشخصية، العواطف مواجهة يف جامد

الحب. عىل قادًرا ليكون بالحب األقل عىل يشعر أن املرء عىل فليس
أكان سواء اآلخر الشخص ببساطة «الجار» كلمة تعني ومتى، مرقس إنجيَيل يف
املسيحية قدَّمتها عقيدة ليست هذه إن القول عن وغني غريبًا. أم عدوٍّا أم معرفًة أم صديًقا
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ويرى جريان. البرش وكل العالم، يف مواطنون القدماء الرواقيني عند الناس فكل مرة؛ ألول
الغامضني اليهود إىل «الجار» كلمة فيها ترمز التي القديم العهد بعقيدة املؤمن — لوقا
وجه عىل يتجسد الجار حب أن — للحماية ماسة حاجة يف هم الذين اجتماعيٍّا األدنى
أما محنة. يف وهو تقابله من أول هو فالجار واملعدمني؛ باملحتاجني االهتمام يف التحديد
الشتات يهود م وعمَّ الفقراء، يشء كل قبل تعني «الجار» فكلمة ورسلها، الحكمة ُكتاب

البرش.60 كل لتشمل الكلمة
نحب مما أكثر أطفالنا نحبَّ أن الطبيعي من أنه يف وهتشسون هيوم أصاب لقد
ليس وهو العاطفي، أو الشخيص بمعناه الحب إىل ينظرون لكنهم مثًال؛ البنكي مديرنا
الحب بني الخلط من الغربية الفلسفة يف اإلشكال من كبري قدر ظهر إذ األسايس؛ معناه
بعض يف وقع فرويد أن رأينا وقد العام. اإلحسان أو باملحبة الغريزي أو العاطفي بمعناه
سيايس، هو ملا التدريجي الذبول إىل جزئيٍّا الخلط هذا ويرجع الخطأ. هذا يف األحيان
عند لكن شديد. نحو عىل لذاتها مناقضة تبدو السيايس الحب فكرة يجعل ما بدوره وهو
َوْحَدها الرمزية فاألخالق البنكي؛ مديري عىل النار وإطالق ولدي ذبح بني ما االختيار
لتحديد معياًرا يصلح ال ولدي تجاه شعوري بمعنى فالحب يفيد، ما هي الخيالية دون
البنك مدير حياة إن حيث أخالقيٍّا؛ الفعلني من أي ليس الواقع يف أخالقي. الفعلني أي
خنقه حاولت ربما وأنني — البنك ملدير كرهي يؤثر وال ولدي. حياة بقدر عيلَّ حق لها
مدير أعامل أن عيلَّ يجب إذ األولية؛ الحقيقة هذه يف — قبل من مرتني أو مرة بنفيس
أو الطريق، يف لرؤيته حمرة وجهي يتورد أن يعني ال ما وهو نفيس، أعامل كما البنك
تحت بنكه رسقة يف أتردد أال أو البنتي، أضمره الذي الحاني الدفء نفس له أضمر أن
إىل البنوك تتحول عندما جائًال بائًعا أراه أن يرسني أال أو معينة، مادية ظروف ضغط
ال الغرباء تجاه التزامات علينا إن «القول بأن أبياه أنتوني كوامي يذكرنا عامة. ملكية
فهي علينا.»61 وأعز إلينا أقرب هم َمْن بقدر عواطفنا عىل يستحوذون أنهم القول يعني
صميم يف اإلدراك أي كالغريب؛ النفس معاملة بل كالجريان الغرباء معاملة قضية ليست
فيما — الحقيقي األساس وهي املطاف نهاية يف بالغموض تتَّسم ماسة بحاجة القلب
الروح، هيجل يسميه ما هو هذا لعالقتهم. عليه البرش يبني أن يُمكن الذي — املرآة وراء
حب اليهودية املسيحية العقيدة عليه وتطلق الواقعي، بالنظام النفيس التحليل ويعرفه
يَكمن ما هما والرَّوعة فالرعب الخيالية؛ األخالق يف لإلعجاب امُلثرية الطيبة وعىل الرب.

املحدود. إدراكها وراء فيما
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الزهد فضائل رؤية عن هيوم ديفيد أمثال عجز هذه امَلحدودية عالمات بني من
يستمر للَمسيحية خاطئ فهم يف الحياة، وإنكار ك التنسُّ بخالف فضائل أي باعتبارها
الذات وإنكار التبَتُّل يرفض األخالق» مبادئ يف «بحث كتاب ألف الذي فهيوم اليوم. إىل
بة املؤدِّ امُلمارسات هذه مثل أن يرى إذ للنفس؛ كابحة ضالالت باعتبارها والتنسك والتوبة
الربجوازيني فإن املنطلق هذا ومن املزاج. صفو وتُعكِّر القلب وتقيسِّ الفهم تعيق للنفس
من هذا. يومنا يف الحياة عىل عني املشجِّ الليرباليني مع يَستوون عرش الثامن القرن يف
القيم هذه يعترب لئال عرش الثامن القرن يف للتنوير مناًرصا يدفع سبب ال أنه املؤكَّد
لعدم الحاجة يقدر قد الحديث العرص يف عصابات حرب مقاتل هيوم يكن لم همجية.
الشخصية املصاعب مواَجهة عىل واالعتياد أمالك أي حيازة وعدم العائلية بالروابط التقيُّد
وحياة للجنس الكبرية القيمة عىل يشهد ناسًكا يكن لم كما اآلخرين. مصلحة سبيل يف
للحق مستقبلية مساحة إيجاد سبيل يف امللذَّات لهذه ت املؤقَّ الهجر خالل من املادية الوفرة
فهذا للجميع. الرتف هذا ر سيتوفَّ — املتديِّن املتبتِّل يعتقد كما — فقط فهناك والعدل.
يُعتز التي القيم من العيش ورغد الجنس يعترب أنه يعني ما وهو تضحية، يتضمن التبتل

بها.
غري تضحية عمل عن يدافع أن هيوم كديفيد املعرش أنيس برجوازي من يُنتظر ال
أكثر حياة إرساء باسم تتمُّ لكنها قسوة األكثر امُلميتة املؤملة القيم تتضمن تضحية أنانية؛
يري ال إذ الحقيقي؛ للنظام مناًرصا وليس الخيايل للنظام ممثل فهو مكان. كل يف وفرة
له يبدو هذا فكل نريد، ما فعل من لنتمكن ينبغي ما نفعل أن أحيانًا علينا يجب أننا
الحياة أن صحيح هذا. يوِمنا يف التقليدية الليربالية الحكمة تبدو كما ومازوخيٍّا كئيبًا
هؤالء التنوير عرص مفكِّرو فهم كما والرفاهية، واليُرس الفضل حول تتمحَور السعيدة
يََروُه لم ما لكن األكويني. توما أو أرسطو به فهمها الذي الوضوح بنفس طريقتهم عىل
آلخر وقت من يتطلب الوضع هذا تحقيق أن هو األفضلية ذي التاريخي موقعهم من
لم منها. مفر ال كان وإن مؤسفة حقيقة وتلك الثورية. الكئيبة واالنضباط التضحية قيم
هيوم ديفيد رأوا بمن أتت التي الثورة، لكن ميلتون؛ جون عىل بجديد ليكون هذا يكن
القيم أن لينىس يكفي بما التاريخ أفق عرب اآلن موجتها انحرست قد عنهم، رائًعا متحدثًا
رضورية فهي — السعيدة الحياة زخرف عن وبعيدة ا حقٍّ كريهة كانت وإن — الزاهدة
املتبتل حالة يف (كما باعتبارها وكذلك عمليٍّا، والعدل الفضيلة لنيل رضورية إنها لألسف.
الحارض. لرفاهيات العام الرفض خالل من لتحققهما الثابتة اإلمكانية عىل شاهًدا املتدين)
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القادرون هم اآلخرين عىل املفروضة التضحيات من راحتهم يستِمدُّون الذين وَوحَدُهُم
الحقيقة. هذه تجاهل عىل
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سميث وآدم بريك إدموند

األخالقية؟ املسألة يف الوحيدان الخياران هما العام واملبدأ الداخيل الشعور يكن لم لو ماذا
أبلغ أحد — بريك إدموند رفع لقد التعاُطف؟ تَحُكم سياسية قواعد هناك كان لو ماذا
لكنه العامة؛ للمبادئ احرتاًما القبَّعة — الداخيل لإلخالص الثمينة القيمة عن املتحدِّثني
التعاطف بقدر الخيايل بالتعاطف تسري أن يمكن نظره يف فالسياسة لها؛ س تحمَّ ما نادًرا
أننا األرجح فمن الرسعة، من وبيشء ذلك حدث أن لوال األمر، واقع ففي الشخيص؛
وإرهاب أيرلندا يف املسلح والعصيان أمريكا خسارة تُضاهي أخرى نكبات سنَشهد كنا
يرى كما — يجب الكوارث، هذه ولتفادي الرشقية. الهند رشكة ونْهب باريس يف اليعاقبة
والرغبات املشاعر ناحية من وتعاطف مشرتكة، مصالح له «مجتمع يوجد أن — بريك
نفسه الشعب وبني ناحية، من وصفه كان أيٍّا الشعب، باسم األمور ون يَُسريِّ من بني فيما

األخرى.»1 الناحية من
اليوم عليها نُطلق فكرة وهي الحب، أصلها يكون أن يجب بريك نظر يف فالسلطة
أحيانًا والسلطة «القوة إن املستعمرات» مع «املصالحة عمله يف يقول إذ الهيمنة.2 اسم
مهزوم.»3 ضعيف عنف خالل من كالصدقة أبًدا يُستجديان ال لكنهما بالود؛ يُكتسبان ما
يف يَزُعم حيث والتقارب؛ التباُدلية من خيايل أساٍس عىل يقوم بريك عند السيايس فالنظام
تَربطهم ال «الناس أن مللكها» القاتلة الفرنسية اإلدارة مع سالم عن األول «الخطاب عمله
والتعاطف، والتوافق التشابه عىل القائم االرتباط إىل يَنقادون فهم واألختام، األوراق بعض
والعادات واآلداب والتقاليد القوانني يف التشابُه من أقوى وأخرى أمة بني وئام رابطة فال

القلب.»4 يف محفورة التزامات فهي املعاهدات، من أكرب قوة ذاتها يف تملك إذ الحياتية؛
القوية الداخلية العواطف بني التمييز قضية ليست بريك عند فالقضية إذن،
للمحاكاة ما لحظة تخصيص مسألة هي وال هيوم، عند كما الهزيلة السياسية والعواطف
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إعادة هي بريك رغبة إن بل هتشسون، عند كما العام للخري التالية واللحظة «الخيالية»
التي الحداثة قبل ما أيرلندا يف الداخلية. الجوانب مع ليتَّفق ذاته السيايس املجتمع تشكيل
الفاصل يكن لم تقليدية، قبَلية وروابط محلية جماعات زعماء من فيها ما بكل منها، جاء
يف الحسنة النزعات «وضع هو هدفه وكان اإلطالق، عىل واضًحا السابقني الجانبني بني
عىل سيعرتض كان أنه بذلك األرجح ومن الربيطانية.»5 األمة خدمة يف الخاصة الحياة
فيها للدخول تصورات عىل «ترتكز واألمم األديان من كالٍّ أن باالكريشنان جوبال زعم
«محكمة حال هو فكما والِعرق.»6 والقرابة باملولد الخاصة األولية القدرية العوامل تلغي
من لاللتزامات مقنًعا نموذًجا األرسة تمثل واملراسيم»،7 الفرمانات عن املستقلة الضمري
الذي ستيل ريتشارد وكتب القرس. قوة ال الهيمنة قوة عىل مثال وهي القوانني، دون
مالية سياسة صياغة بني فيه يُقارن واألمة» «األرسة بعنوان ُكتيِّبًا أليرلندا أيًضا ينتمي
مبادئ «يهدم فرنسا يف العاطفي املذهب أن من بريك ويُحذر األبناء.8 قوت وتوفري للدولة
فإن غريبة مفارقة ويف االجتماعية.»9 الحياة ضوابط تُمثِّل التي الداخلية واألمانة الصدق
بوصِفه الشعور األدق، بمعناه بالشعور بل باملنطق، يرضُّ ال بالعاطفة املغايل االفتتان
لها، نموذج أكرب األرسة تُعدُّ التي بها، واملسلَّم املجرَّبة والحب اإلخالص روابط أساس
أداءً وليس تقليدية ممارسة فالشعور ذاته؛ االجتماعي للوجود نموذج أصح ر تُوفِّ والتي

مرسحيٍّا.
لتشَمل االجتماعية العواطف هذه نطاق توسيع عن تماًما بعيد بريك فإن ذلك مع
اإلنسانية» الطبيعة يف «رسالة كتب الذي هيوم هذا يف يُشبه وهو بكامله. البرشي الجنس
الخيايل النظام حدود مد يمكن إذ هتشسون؛ فرانسيس األيرلندي مواطنه يُشبه مما أكثر
من مع التعاُطف مشاعر أو الُهِويَّات تبادل فعًال يُمكننا ال لكن وطنية؛ ثقافة لتشمل
من يبدءون التعبري، جاز إن بريطانيا، إىل بالنسبة فالغرباء كليٍّا؛ مختلفة لحياة ينتمون
كتابات برغم واألقرباء الغرباء بني الفرق يُستبَعد وباريس كاليه يف بينما كاليه، مدينة
ملفهوم شديًدا كرًها بريك يَحمل إذ العامة؛ للخريية املعارض غضبه أثار ما وهو بريك،
مواطن سويفت، (جعل الغرباء. وحب األهل حب بني يُساوي الذي جودوين عند الخري
بدرجة فيها مبالًغا املخبولة جاليفر شخصية العام، لإلحسان بُغضه شاركه الذي بريك

أربع.) عىل تميش غريبة كائنات حب يف ووقع أهله ازدرى حيث أكرب؛
فكرة ويرى إلينا، أقرب هم َمن نحبَّ أن الطبيعي من أنه — هيوم كما — بريك يرى
الذي — روسو ويُمثِّل الثوري. الطغيان إىل تؤدِّي العامة فالخريية زائفة؛ العام التعاطف
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بريك لكراهية األول املحلَّ — تفكري أي عىل سابقة غريزة هتشسون مثل الشفقة يعترب
النوع إىل «فاإلحسان ألهله؛ كاره لكن لجنِسه محبٌّ إنه قائًال منه يسخر فهو الشديدة؛
يُمثِّالن األساتذة هؤالء يقابله فرد كل مع التعاُطف «ونقص بريك يؤكد كما كله» البرشي
العقل، من أكرب قوة لها العواطف أن يف روسو مع بريك يتَّفق الجديدة.»10 الفلسفة طابع
الترصف عىل لحثِّنا كالعقالنية وُمزِعج هشٍّ يشء عىل نَعتِمد كنا إن أنه كالهما ويرى
— بريك يعتقد كما بعيد. زمن منذ مسدود لطريق البرشي النوع وصل فلربما اإلنساني،
خصوصية. أقل العالقات من ألشكال تمهيًدا تُمثِّل قد الصداقة أن — األكويني توما مثل
إال يَنجحون ال الطبيعية ُحدودها وراء ما إىل العواطف هذه مدِّ إىل يَْسَعوَن من لكن
إىل املشاعر ل تتحوَّ إذ عنها؛ الغذاء وقطع غنية تربة يف املوجودة ُجذورها من خلعها يف
ذلك، بعد رابطة اجتماعية قوة تكون أن يمكن وال الخاص، املستوى عىل تُستهَلك كماليات

السياسة. دائرة من اإلحساس ويخرج
مقولته يتذكَّرون الذين ويُخفي العام. الخري من نسخته بريك مارس فقد ذلك مع
األصدقاء من املكوَّنة الصغرية» «العصبة حب هو للحب األول املبدأ إن تقول التي الشهرية،
هذه املحلية الوالء روابط إن قائًال بريك ويتابع عامة. بصفة األول» «املبدأ عبارة واألهل،
— حال كل عىل — فهو والبرشية. الوطن حب يف ذروتها تبلغ سلسلة يف حلقة أول تمثل
وارين استدعاء عند يؤكد إذ يبدو؛ كما التبرصُّ القلييل الخصويص املذهب ُمتَِّبعي من ليس
يف يقيَّم أن يجب الهند يف الخسيس هيستنجز ُسلوك أن الُعموم مجلس أمام هيستنجز
املتهم طالب كما استثناء، أي قبول ينبغي فال الوطن، يف السائدة األخالقية املعايري ضوء
بالتغري تتأثر ال بريك عند األخالقية فاملعايري الثقايف؛ السياق اختالف بسبب مخادًعا، نفسه
هو كما والحرية العدل ميزان نفس الهندي الشعب يسود أن يجب إذ الجغرايف؛ املوقع يف
الحلفاء»: سياسة عىل «مالحظات عمله يف بريك ويكتب الربيطاني. للشعب بالنسبة الحال
وواضحة قليلة لكنها «البرشية»؛ الطبيعة فيها تتغريَّ ال التي األساسية النقاط بعض «ثمة
أبعد إىل تمتد أن يمكن الحب روابط بأن بريك يؤمن لم السياسة.»11 ال لألخالق وترجع
أو أيرلندا يف االستعماري السلب بها أدان التي املبادئ لكن بالفرد؛ املحيطة الُعصبة من
السيايس؛ املجتمع إىل املنزل ُحدود بك يَْعُرب أن يُمكنه التعاُطف فُخلق عامة، مبادئ الهند
أكثر طابع ذا أخالقيٍّا مذهبًا تحتاج فلهذا جمعاء؛ للبرشية كليٍّا بك يخرج أن يمكن ال لكنه
امُلغتَصبات للهنديات منارصته يف مشابهة منظومة ضمنيٍّا تبنَّى بريك أن ورغم شمولية.
من الحذر كامل مع ذلك فعل فقد األمريكيني، والثوار امُلعذَّبني األيرلنديني واملتمرِّدين
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ونادًرا باملعروف، أَوَىل األقَرِبنَي بأن يؤمن أخالقيٍّ لفيلسوف بالنسبة الفلسفية افرتاضاتها
لغريهم. يتجاوزه ما

— املحاكاة «إن يكتب: إذ املحاكاة؛ هو بريك رأي يف املجتمع تماسك يحفظ ما إن
نكتسبه ال نتعلمه فما ثَمَّ وِمْن يشء، كل يعلمنا ما هي — القواعد من بكثري أكرب بدرجة
فهي وحياتنا؛ وآراءنا سلوكنا تشكِّل وهي أيًضا. سارَّة بطريقة بل فقط فعالة بطريقة
الناس كل فيه يُسلم املشرتك، اإلذعان من نوع وهي املجتمع، روابط أقوى من واحدة
أدورنو تيودور وكتب الشديد.»12 باإلطراء الجميع فيه ويَشُعر ُقيود، دون لبعض بعضهم
بتقليد إال إطالًقا إنسانًا يكون ال فاإلنسان بالتقليد؛ بشدة اإلنسانية «ترتبط كيف عن الحًقا
فامُلحاكاة الهوية.13 أصل يف رأيه يف امُلمكِّن الزيف من نوع ويكمن البرش.» من غريه
ِصبغة ص نتقمَّ ألننا أيًضا بل بالفطرة، بالتكرار نستمتع ألننا ُممتعة فقط ليست املتباَدلة
املحاكاة يُكِسب ما وهو حياتهم، أُسلوب مشاركتهم بمجرد عناء، ودون تلقائيٍّا اآلخرين
عبارة بحسب — فنحن الخيايل. النظام تميز التي التفكري عىل السابقة السمة من شيئًا
فرد كل أن فيها يبدو التي املشرتك» «اإلذعان من دائرة مع هنا نتعامل — نفسه بريك
عىل يسري فاملجتمع غريه، عواطف فلك إىل — التعبري جاز إن — داخله عن عاطفيٍّا ينحرف
البرشي التعليم أن بسهولة ينىس «الفرد أن بريخت برتولت ويكتب بالسجع. أشبه نحو
وال تماًما، تصويرية بطريقة السلوك يُعلَّم الطفل إن ا. جدٍّ مرسحي تصويري إطار يف يتمُّ
الصوت.»14 ونربات واإليماءات اإلشارات يُقلِّد فاإلنسان … الحًقا إال املنطقية القضايا تأتي
اكتساب لكن العامة؛ والقيم والتفكري للواجب الرمزي للعالم تنتمي األخالقية فالقواعد
أيًضا، ذلك يفعلون الذين اآلخرين، بسلوك باالقتداء مرتبطة قضية املتحرضِّ السلوك قواعد
«عندما املشرتك: التعاطف دائرة به ويعني «الجمال» بريك يه يُسمِّ ما هو إذن هذا فكل
إذ كذلك)؛ منهم (وكثري لرؤيتهم والفرحة بالرسور شعوًرا لنا والنساء الرجال … يعطي
يف طوًعا وندخل منا قربهم نحب فنحن شخوصهم، تجاه والحب الحنان مشاعر يثريون
الخيالية الصالت عىل بريك أطلقه الذي االسم هو فالجمال 15«… معهم االرتباط من نوع

االجتماعي. التماسك إىل تؤدِّي التي
نهائية ال سلسلة بريك عند االجتماعي الوجود يبدو هذه؟ املرايا غابة تنتهي إذن أين
محري بانطواء املرآتية العملية هذه وتتسم بداية. أو أساس بال سلسلة الصور، صور من
ويكتب منُعه. يَتِمَّ لم إن واملنافسة والرصاع والتنوع للتاريخ املوت يَكتُب قد الذات عىل
االقرتاب يف اإللهية العناية تستخدمها التي األدوات أعظم إحدى املحاكاة أن «رغم بريك:
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اآلخر، منهم كلٌّ واتَّبع للتقليد تماًما أنفسهم تركوا إن الناس فإن كمالها، نحو بطبيعتنا
أبًدا.»16 بينهم تطور أي هناك يكون ال قد أنه الواضح فمن تنتهي، ال دائرة يف وهكذا
اإلنساني. املرشوع بوقف كذلك تُهدد االجتماعي التناُغم تضَمن التي الظروف نْفس إن
والِبنية االقتصادية الدينامية أساس فإن كالسيكي: ماركيس بأسلوب القضية ِلنَُصِغ أو
يف االنغماس ومع خطر. بنحٍو اآلخر عن ُمنحِرف منهما كلٌّ االجتماعية لألعراف الفوقية
َوَهن يف األعمال أصحاب ويصري وُفحش، تُْخمة يف العواطف تُصبح النرجيس االنغالق هذا
من ونفحة ُمْضٍن وجهد وتنافس خطر من ملسة هو الُجمود هذا لكرس واملطلوب وضعف.
الالكانيون يُسميه بما — الحًقا سنرى كما — جميًعا تتَّصل ما وهي والالمحدودية، املوت
وقد املزينة. السمو أهوال وسط بريك اكتشفه ما هو َوحَدُه املثري هذا إن الواقعي. النظام
جهًدا هذا يف — االجتماعية بالطبقة موحش نحو عىل املهووس — السوقي املاركيس يجد
عند والسلب الفوىض طاقات وبني والتحرض الرشف عىل تقوم نبيلة ثقافة بني للتوفيق

حديثًا. متشكلة وسطى طبقة
يف املفهومني هذين لكنَّ مًعا؛ والتنافس باملحاكاة مرتبط الخيايل النظام أن رأينا لقد
الرجولية بقيمه فالسمو الرتتيب، عىل والسموُّ الجماُل هما بريك عند السياسية الجماليات
الخيايل النظام نطاق بقوة سياًجا يقتحم والتحدي واملنافسة والطموح باملبادرة الخاصة
تعبري حسب القضيبي، «التورم» من نوع فهو بناءه، ليُعيد إال يَقتِحُمه ال لكنه االجتماعي
ينقلنا إذ وهو وينتهي. النظام هذا مثل يضعف دونه من مستقر لنظام نفي أي بريك؛
النظام إىل يوجهنا األوسع والطموح الطاقة دائرة إىل للجمال فيها املبالغ املحاكاة من
التي املميتة السمو ُهوَّة يف الواقعي النظام من ملسة ة ثمَّ — ذكرنا كما — أن إال الرمزي،
النظام ومثل اللغة. شباك يف بها اإليقاع محاوالت كل — الواقعي النظام كما — ترفض
الجمال، بنية يف الداخيل الصدع نقطة فهو التصوير، وراء فيما السمو يكمن الواقعي،

كله. االجتماعي للنشاط الالاجتماعي والرشط
االنعكاسات من الخروج عىل تحثُّنا التي املتمرِّدة الرجولية القوة هو فالسمو إذن؛
حيث قاتل خطر منطقة إىل ذلك خالل من وتقذفنا املدني، املجتمع يف امُلرضية املتبادلة
التحول هذا يف نرى أن الصعب من ليس جديد. من نُبَعث أن يف أمًال املوت نراقص
يمكن مثلما تماًما الرمزي، النظام إىل الخيايل النظام من عبوًرا السموِّ إىل الجمال من
عاطفة من تحول رصد كذلك املمكن من لكن الرجولة. إىل األنوثة من انتقاًال اعتباره
يَربطنا ما هي فالشفقة الخوف. وهي أخرى عاطفة إىل الشفقة، وهي تقليدية، تراجيدية
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الشَفقة كانت وإن االجتماعي.17 الرباط انحالل خطر منشؤه الخوف بينما باآلخرين،
تُهدِّد كما القْدر، بنفس الرمزي النظام تميِّز عاطفة أنها إال واقعي. فالخوف خيالية،
الخيايل بالنظام خاص خوف يوجد كما لآلَخر، منها كلٍّ بتدمري املتصادمة املستقلَّة الذوات
الرتاجيديا من فالخوف الحالة، تلك يف والتناُفسية باالرتياب اتصاًفا األكثر بالجوانب يتعلَّق
فهو وبهذا الرتاجيدي، البطل مثل نُبتىل قد أننا تُخيِّل عن أخرى أشياء بني من ينشأ
يقرُّ كما — العاطفتني بني فالفاصل هوبز. عند كما الشخصية املصلحة من ملسًة يَحِمل
الفاصل بقدر دقيق إنه القول ويُمكن ملحوظ، نحو عىل دقيق — «الخطابة» يف أرسطو
— أرسطو تعليق بحسب — الشفقة ل وتتحوَّ الخيايل. النظام يف والتناُفس التعاُطف بني
فهي معاناتنا، تبدو معاناته أن لدرجة منا ا جدٍّ قريبًا عليه امُلشَفق يكون عندما خوٍف إىل

الخيايل. النظام يميز رأيناه الذي واآلخر النفس بني االلتباس من أخرى حالة

أساس عىل األخالقية نظريته أجزاء بعض — بريك شأن شأنه — سميث آدم يصوغ
أن سميث يرى بالسمو، والرجال بالجمال يتصفن النساء أن بريك يرى فكما النوع،
مسألة نظره يف واإلنسانية األخالق. بكرم الرجال يتسم بينما باإلنسانية يتسمن النساء
مألوفة من أكثر الفكرة (صارت لنا يَسمح ما وهو الرقيق، والتعاطف بالحنان ترتبط
بفضيلة النساء تتَّصف مشاعرنا. كانت لو كما اآلخرين مشاعر نطاق إىل بالدخول اآلن)
األخالقية»: العواطف «نظرية كتابه يف يقول بالكرم. يُعرفن ال لكنهن هذه؛ التعاُطف
اإلشارات (إن املدني.»18 القانون ملحوظات من ملحوظة الكبرية النساء تربعات ندرة «إن
االقتباسات بعد قوسني بني ستُوضع هذا هيوم عمل من الصفحات ألرقام الالحقة
بالذات للتضحية الرجولية الفضائل ن يتضمَّ الكرم أن إىل هذا ويرجع منه.) املعروضة
عقول إىل سبيًال لها تجد ما نادًرا وسطية مفاهيم وهي الذات، وإنكار النفس وضبط
قائده حياة عن دفاًعا بحياته ي يُضحِّ الذي الجندي يُمثِّل وقد الطائشة. الصغرية السيدات
عىل ِحْكر العامة املصلحة وحب الصدر بسعة املتسمة فاألفعال الكرم، هذا عىل مثاًال
من بقليل التعاطف حالوة لضبط حاجة هناك أن بريك مثل سميث يرى إذ الرجال؛
الفاصل الخيط ملعرفة بحاجة لكنا تماًما؛ محلِّها يف كلها النسائية فالقيم التستوستريون،

الرجولة. وانعدام القلب رقة بني
استبعد إذ املعروف؛19 باملعنى األخالقي» «الحس فالسفة أحد سميث آدم يكن لم
وهتشسون شافتسربي مع اتفق أنه إال خاصة، أخالقية مَلكة وجود عن هتشسون فكرة
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لسعادتنا. رضورية سعادتهم ونعترب اآلخرين بمصائر أنانية غري يف نُعنى أننا يف وهيوم
لدرجة ا جدٍّ آنيٌّ — آخر شخص بحْزن الشعور ألم مع الحال هو كما — الرسور هذا «إنَّ
— تعاطف وجود ظل ويف الشخصية. املصلحة عجلة لتدور وقت أيُّ يوجد يكاد ال أنه
مع ما بدرجة ونتَّحد جسمه إىل ما بصورة ندخل فإننا — غريب مع أو صديق مع سواء
مرة قليل. بعد سنرى كما باملشكالت، شك دون ما» «بدرجة عبارة وتعجُّ .(٢٥٨) ذاته»
«نتبادل َكْرب، يف غريبًا أو صديًقا نواجه فعندما املحاكاة؛ يف حقيقًة األخالق تكمن أخرى،

للعبورية. ما نوًعا أخالقي مكافئ وهو ،(٢٥٨) الخيال» يف املكروب مع األماكن
التي املشاعر كل مع تعاُطًفا اآلخرين يف نرى أن من أكثر نا يرسُّ «ال وبالعكس:
الروافد يُشبه شيئًا الصادق األخالقي الشعور يتطلَّب إذ (٢٦٤)؛ صدورنا» يف تَختلج
يف نُقابله الذي الشخص وضع لتصور نسعى أن علينا حيث الروائي؛ الكاتب عند الخيالية
الشخصية عىل «يجب سميث: يكتب دقة. األكثر التفاصيل إىل وصوًال فيه، ما بكل أذهاننا
اإلمكان قدر وتسعى الصغرية، تفاصيلها بكل معها من قضية تتبنى أن املتعاطفة
هذا عند العاطفي فالتباُدل .(٢٧٥) تعاطفها» عليه ينبني الذي املواضع تبادل ر لتتصوَّ
أن صحيح السلع. تبادل مثل االزدهار يف سبب هو مًعا والسيايس األخالقي االقتصادي
ما هو — الخري وليس — النفس حب أن باعتقاده يشتهر السيايس االقتصادي سميث
يف السوق أنَّ إال لنا، والرشاب الطعام لتوفري والخباز املرشوبات وصانع الجزار يدفع
الحياة من املبكرة املرحلة هذه يف جوهري رصاع أي يوجد ال إذ تهذيبية؛ قوة له رأيه

مثًال. وراسكني ديكنز عند الحال هو كما والعاطفة، التجارة بني الربجوازية
أننا إىل فبالنظر املقامرة، النهاية يف يشبه للمواضع» الخيايل «التباُدل فإن ذلك، مع
فإن املنيعة، أجسادهم جدران بسبب العاطفية اآلخرين خلجات إىل الوصول عن نَعِجز
ال العادية األحوال ففي تقريبيٍّا، يكون أن إال يسعه ال الذهنية لحالتهم العاطفي التصور
عن فكرة أي تكوين يُمكننا وال اآلخرون، به يشعر ملا تماًما مرئي تصور تكوين يمكننا
ومهما رضوريٍّا. الخيايل التحول يَجعل ما وهو بها، يمرُّون التي باملواقف تأثُّرهم كيفية
الطبيعي اغرتابنا لتعويض وسيلة حقيقته يف العاطفي ص التقمُّ هذا فإن كريًما ذلك بدا
خارجي تعاطف ثمة كان وإن تمامه، يستحيل سميث يرى كما التماثُل فهذا بعضنا، عن
ُممكن، الجزئي فالتواُفق التام التطابق استحالة «رغم االجتماعي: التناغم لضمان كاٍف

.(٢٧٦) الرضوري» أو املطلوب كل هو وهذا
رؤية عند به نشعر الذي الرسور ملنع بحاجة وزمالؤه سميث يزال ال ذلك مع
ومن ُمِشينة. بدرجة الشخصية باملصلحة ا مهتمٍّ يبدو أن من آخر شخص لدى السعادة
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اآلخرين جراح نضمد ال إننا القائلة األنانية الفكرة مواجهة نفسه بالقْدر الرضوري
جلية صورة يرسم خيالنا ألنَّ أو رؤيتهم. عند باالنزعاج الشعور لتجنب إال الروحية
قبل ما عرص يف الذي املفكِّرين هؤالء عند فالخيال موضعهم، يف به سنشعر الذي لأللم
يمكن التي السهولة بنفس الشخصية املصلحة قضية لصالح استغالله يُمكن الرومانسية
وأملها النفس ورسور واإليثار، واألثرة واآلخر، فالنفس اإليثار. قيمة لخدمة استغالله بها
واغرتابه. الخيايل النظام حميمية يف يُساهم هذا كل ِألملي، وأمله اآلخر ورسور اآلخر، برسور
عن ينشأ أن يجب التعاُطف أن وهي اآلن، مألوفة صارت التي القضية سميث يطرح
أن — قليل منذ أرشنا كما — كذلك ويرى آخر. شخص موضع لوجوده اإلنسان تخيُّل
صخرة عىل يَنهار الُكيل النفوس ل تحوُّ فمرشوع كاملة، تكون أن يمكن ال العملية هذه
ببساطة شعورك، من أقلَّ وحزنك بسعادتك شعوري يكون أن الحتمي فِمن النفس، حب
هي شعورها من أضعف بصفة صديقة بعواطف نشعر كنا فإن لنفيس. حبي بسبب
إصبعه سيَفقد كان إن فالرجل الغرباء. مع التعاطف يف أكرب مشكلة إذن فستوجد بها،
عن أخبار جاءته إن سيتذمر لكنه ليله؛ ينام فلن — سميث يلفت كما — غًدا الصغري
سيتذمر أو مثًال، البرش من إخوانه من تُحىص ال بماليني وأودى كلها الصني ابتلع زلزال
فإن هيوم، عند الحال وكما عينه. بأُم الحدث يََر لم إن — سميث يُرصُّ كما — األقل عىل
الحواس؛ عىل النهاية يف تعتمد واألخالق األثر. صاحبة هي البَعيدة للظواهر الحية الصور

بالتصوير. الحقيقة يف متعلِّقة فالقضية
باملصلحة معنيٌّ آخر شخص لرسور الرسور بأن االتهام يتجنب ألن سميث يَسعى
فعندما التعاُطف، عن اليشء بعض غريبة نظرية طرح خالل من الباطن يف الشخصية
التعبري، جاز إن بشخصه به يشعر بما نشعر ال فإننا آخر شخص مكان أنفسنا نتصور
تبدل أو العاطفية االفرتاضية هذه إنَّ اآلخر. موضع كنا لو كما الشعور مسألة هي بل
الذي الشخص بذات بل وصفتي بذاتي يل يَحدث أن املفرتض من «ليس الخيايل املوقف
إىل «انتقالنا عن «إميل» عمله يف مشابهة بصورة روسو ويكتب .(٣٢٣) معه» أتعاطف
ذاته ص لنتقمَّ — التعبري جاز إن — ذواتنا تاركني املكروب مع وتماثلنا أنفسنا خارج
الربيطانيني العاطفة فالسفة عند كما السويرسي الفيلسوف هذا عند األخالق تقوم 20«…
شأن فهو والعقالنية، االجتماعية النزعة عىل السابقة والتعاُطف للشفقة النزعة عىل
به أشعر قد ما إىل أنظر أن — سميث يتابع كما — القضية ليست إذ عقيل؛ ال شعوري
تماًما محلك أحل أن بل ألنانية، ل بالتحوُّ املخاَطرة باب يفتح موقف وهو موضعك، يف
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إذن «فحزني تجِربتك، عىل كليٍّا فة متوقِّ تجِربتي فتصري معك وصفتي» شخيص «متبادًال
.(٣٢٣) اإلطالق» عىل أنانيٍّا ليس فهو إذن، إطالًقا. إيلَّ يرجع وال كليٍّا، إليك يرجع ال
عن يكون ما أبعد الفارق كان وإن التعاطف، ال العاطفي ص بالتقمُّ يُقصد ما ربما وهذا

الوضوح.
انتقلُت إن إنني إذ محكًما؛ يكون أن الطرح لهذا كيف نرى أن ذلك مع الصعب من
يرجع أن يمكن ال فحزني به، تشعر بما لتَشُعر باقية «أنا» هناك يبقى فلن كامًال إليك
مدخًال يَمنحني لن معك الُهِويَّة فتبادل حزن، أي لدي يبقى ال إنني حيث كلية إليك
به. تشعر بما أشعر أني أزعم أن املنطقي من فليس تماًما، أنت أنا رصت فإن لتجِربتك،
بالضبط. األخرى بأحاسيس كالهما فتشعر مًعا ذاتان فيها ترتبط ما حالة نفرتض قد
كالهما ليشعر بآلة سلكيٍّا شخصني لتوصيل الساخر فتجنشتاين تصور بالبال ويخطر
أبعد طموحه كان سميث طرح أن إال األلم؟) نفس يكون شكل بأي (لكن األلم. بنفس
نتحدث أن يُمكننا لن فإننا كاملة بصورة آخر فرٍد شخصيَة فرٌد تقمص إن ألنه ذلك؛ من
بالكلية ينهار التعاطف فمفهوم متقاربتنَي، كانتا مهما مختلفتني اثنتني ذاتني عن بعدها
التي عندليب» إىل «قصيدة قصيدة طرحته لغز إنه القصوى. الدرجة إىل فيه املبالغة عند
ِحدَّته يف يبلغ عاطفي تقمُّص عرب حيني كائنني بني الفرق ينتفي فيها التي كيتس نظمها

باملوت. االكرتاث عدم إغراء يتصور أن
يف املوجودة العديدة التناقضات خانتْه سميث طرح يف املبذول املنطقي الجهد إنَّ
التبادل عن ينشأ إنه — صحيح نحٍو عىل — يُقال التعاطف أن «رغم يكتب: إذ عرضه؛
من ليس الخيايل التبادل هذا فإن األصل، يف املعني الشخص مع املواقف يف الخيايل
.(٣٢٣) معه» أتعاطف الذي الشخص ذات يف بل وصفتي بذاتي يل يحدث أن املفرتض
الذي الكبري ل التحوُّ ذاك من املعاناة دون آخر شخًصا يصبح أن لشخص يُمكن كيف لكن
أن أجل «من أنه عىل ليرص العقبة تلك توقفه لم الذي سميث ويتابع النفس؟ تصفية هو
ولد لديَّ كان إن ومهنتي بشخصيتي وأنا سأعانيه ما إىل أنظر ال فإنني حزنك يف أدخل
«… مكانك ا حقٍّ كنت إن سأعانيه ما إىل أنظر بل أسف، بكل يموت أن وشك عىل وهو
إال تظهر تكاد ال أنها إال هنا، عنها الحديث يدور منفصلة «أنا» ثمة تزال ال إذن .(٣٢٣)
والشخصية» الذات أتبادل بل فحسب، معك الظروف أتبادل ال «فأنا جديد: من وتختفي
إذن ماذا شخصيتك. أسكن كأن ليس — مكانك كنت إن — سأُعانيه ملا يل فتأمُّ .(٣٢٣)

قدراتنا؟ يفوق آخر شخص مشاعر مع تام تطابق أيَّ أن من التحذير عن
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شخص تجربة يف الدخول تتضمن إنها حيث التعاطف؛ فكرة بها تتَّسم مفارقة ثمة
يجده ما لتقييم نفسه بالفرد الخاصة العقالنية القدرة من كاٍف بقدر االحتفاظ مع آخر
األخالق جوهر مع تتعاَرض األحكام هذه مثل تتطلبها التي اإلدراكية فاملسافة فيها،
اليشء حيثيات ملعرفة يحتاج إذ بالكامل؛ تلقائيٍّا يكون أن للتعاطف يُمكن ال الخيالية.
بينما اآلخر اليشء يف نصف يدخل حيث اثنني، إىل النفس يقسم أنه فيبدو إليه، املوجه
سميث إىل بالنسبة ا جدٍّ فاتر طرح هذا أن إال النتيجة. ليقيم الخلف يف اآلخر النصف يبقى
والُقدرة الفكر بأن يقرُّ إذ الذاتي؛ التجرُّد من ًدا تشدُّ أكثر شكًال رأينا كما يتصور الذي
لن دونهما فمن كلها، العاطفية التباُدل عملية يف حيويٍّا دوًرا يؤديان األحكام إصدار عىل
يبدو هذا لكن به. يَشُعر ما تسمية عن فضًال األساس من اآلخر عىل التعرف من نتمكَّن
يتميَّز َمْمُحوَّة. العقلية قدراتنا فيه تبدو الذي الكامل بالتعاطف حلمه مع متَِّسق غري
— لها أساس ال آخر شخص يف الخيايل الذاتي اإلسقاط فكرة أن رأى الذي — هيوم
اإلسقاط كان إن حتى أنه إىل يُشري إذ املسألة؛ هذه يف بكثري سميث من أكثر بالفطنة
ويجعلنا أنفسنا إىل فوًرا يُعيدنا أن رسعته كانت أيٍّا للخيال يمكن «فال ُممكنًا، هذا الذاتي

آخر.»21 شخًصا باعتباره ونُقدِّره الشخص نحب
بعض يتطلب الحقيقي التعاطف أن بمعنى البداية؛ من الفكر يُوظَّف أن يجب كما
عاطفتك أن «أدرك عادة نقصد فإننا شعورك» «أعرف نقول فعندما بالسياق، املعرفة
التي الظروف عن شيئًا نعرف أننا إىل ِضْمنًا نُشري أنَّنا كما شديد.» امتعاض عاطفة هذه
عند بأننا سميث يُعلِّق ُمربَّر. شعور إنه نقول وربما األول، املقام يف الشعور هذا سبَّبت
كربه» سبَّب الذي اليشء من واشمئزازه بنفوره «نشعر فإننا كرب يف آخر إنسان رؤية
املشنقة. أمام يقف قاتل مع نتعاَطف ال أننا عىل الِحق موضع يف يرصُّ أنه إال .(٢٨٨)
بالرضا، دائًما يشعرنا اآلخرين رسور أن — عادة العاطفيون يزعم كما — صحيًحا وليس
ملصيبة الفرح مجرَّد ليست فاملسألة األحوال، كل يف لنا دائم ألم مصدر َكربهم أن أو
من أكرب بصورة سميث أدركها نقطة وهي بالظروف. تتعلق مسألة أيًضا هي بل الغري،
بدرجة مستحق غري حظه حسن أن أو ُمستحق ما شخص بؤس أن نظن فقد زمالئه؛
تعزيز برفض تتعلق األخالقية فاألحكام مشني؛ استعراض فيه حزنه أن أو الغضب، تُثري
فليس ذاته، يف قيمة يحمل ال فالتعاطف لتدعيمها؛ اإلرساع بقدر لآلخرين العاطفية الحالة
وهتشسون هيوم يكن ولم قتل. نوبة يف غارقني مرتزقة لذة مع يتعاطفون ملن مكافأة ثمة
واالبتهاج االستحسان تُثري ما هي عندهم النافعة فاألفعال املكافأة؛ هذه وجود را ليتصوَّ
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ما وهو الخريية، األخالق هذه ضوء يف التلقائية االستجابات لصالح تحيُّز ثمة لكن لدينا.
قبل ذمها أو النفسية الحاالت مدح يمكننا ال إذ للكلمة؛ الحديث باملعنى بالعاطفية يتَّسم

داخيل. حدس من أكثر هو ملا نحتاج هذا سبيل ويف وسياقها، أسبابها نَعرف أن
اآلخرون، عليه يراني ملا بنظرتي مولع فهو اآلخر، لنظرة كبرية أهمية سميث يُويل
ألن اآلخرون يسعى مثلما تماًما املثالية، األنا صة املتخصِّ الناحية من يه نُسمِّ قد ما وهو
هذا ويرتبط جديد. من مشاعرنا لنا تعكس مرايا أعينهم تصري بأعيننا، إلينا ينظروا
أخرى أشياء بني من تشمل وهي بالهالة، بنجامني فالرت يه يُسمِّ بما للنظرات التبادل
اإلنتاج حقبة مع املحمل بهذا تتعاَرض وهي نظراتنا. إلينا تردُّ وهي باألشياء اإلحساس
— بالرضورة إنسانيٍّا ال يُعتَرب ما «إن عادة: إلينا نظرتنا فيها ترتدُّ ال التي امليكانيكي
آلة يف ل) (املطوَّ اإلمعان «هو كتب كما الداجريي» التصوير يف — املوت إىل األقرب بل
النظر لكن نظرتنا. لنا ترجع أن دون من مظهرنا التصوير آلة تسجل حيث التصوير،
هذا يتحقق وعندما النظر. إليه ننظر من يبادلنا ألن توقع طياته يف يحمل شخص إىل
يف الورد كما الهالة، ذات فاألشياء مدى.»22 أبعد إىل الهالة هذه نلمس فإننا … التوقع
موريس ويجد إليها. املنظور األشياء شكل تتخذ إليوت، إس لتي األربعة» «الرباعيات
األشياء خالل من إليه يُنظر بأنه الرسام إحساس يف النرجسية معاني أعمق مريلو-بونتي
تَرى التي النظرة لفكرة أسريًا حياته طوال فيشته الفيلسوف وظل يرسمها.23 التي
تراني أراها التي األشياء «إن قائًال: األحالم يف املدركات عن فالريي بول ويكتب نفسها.

أراها.»24 ما بقدر
يف محتمل زبون كل نظرة تُبادل التي َلع السِّ عىل بنجامني عند أيًضا هذا يَنطِبق
كل شأن شأنها — تكشف فهي جميًعا، تجاههم باردة مباالة بال تحتفظ بينما حب
ممثالت إغراء بني تخلط إذ والحميمية؛ الغريية بني التداُخل عن — الهالة ذات األشياء
زادت «كلما قائًال: بنجامني ويعلق الفوري. العاهرة ر وتوفُّ املنال بعيدات الشهريات اإلغراء
رأى لقد منها.»25 املنبعث السحر قوة زادت تقطعها، أن النظرة عىل يجب التي املسافة
هذه أن — الخيالية املفاهيم هذه مثل عن تماًما بنفسه نأى الذي — بريخت برتولت
عندما يقول: … هنا بنجامني «إن عمله: يوميات يف يكتب إذ البُغض؛ شديدة الفكرة
روحانية فهي … (!) تُبادلها فإنك ظهرك، وراء من كانت وإن إليك، موجهة بنظرة تشعر
املادي املفهوم بها يتبلَور التي الصورة هي تلك إن الروحانية، تُنايف وضعية يف مطَلقة
صديقه صحبة أطال إما بنجامني أن رأى بريخت أن شك وال شنيع.»26 ألمر إنه للتاريخ!

الحشيش. مخدِّر عىل تجاربه يف قليًال بالغ أنه أو شولم جريشوم القبايل
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أنني حقيقة وهو ما، لنقص يرجع صدع به الكان عند الخيايل النظرات سياج إن
تفاعًال النظرة تصري وبذلك إيلَّ.27 هو يَنظر حيث من الشخص إىل أنظر أن يمكنني ال
بعالقاته الرمزي النظام بتدخل الخيايل النظام شفافية فيه تُلطخ والظلمة، النور بني
كما فيه ليس الذي بودلري عند الحرضي الجمهور غموض تخون إذ املجهولة؛ الالتبادلية
ويُشري كلهم.»28 اآلخرين أمام تماًما ُمْعِتم هو من وال تماًما شفاف هو «من بنجامني يعلق
وهو إشباعه»، يتمُّ ال العني نظرة عن ينشأ الذي ع «التوقُّ بودلري شعر يف أنه إىل بنجامني
املسافة كل تقطع — جوهري نقص حول جديد من تَنتِظم التي — النظرة أن يعني ما
يف رغبتنا إن الرغبة. وهي مفقودة وفرة نحو امُلضني السعي هذا يف املنظور اليشء عرب
الكان: طريقة عىل بنجامني يشري وكما الكبري، اآلخر يف وإنما اآلخر يف ليست الكان لغة

أبًدا.»29 أعيننا منه تشبع ال ما لنا تعكس إليها نَنظر التي «اللوحة
أيًضا يعدُّ أنه إال خيايل، طابع له سميث آدم به شغف الذي النظرات تبادل إن
أقل يكونوا ألن أقرب — رأينا كما — اآلخرين إنَّ وحيث التماثل؛ عدم من معينًا نوًعا
نحن، مشاعرنا من تلطف أن يمكنها املنعكسة فنظرتهم منا، بمشاعرنا فرًحا أو حزنًا
من — الخيايل النظام يف كما — أنفسنا نرى فنحن السكينة. من نوًعا إليهم فترسب
عىل ونحكم تماًما. متطابقتني الرؤيتان تكن لم وإن واحد، آٍن يف الخارج ومن الداخل
من ما خليط دائًما سلوكنا عىل يظهر لذا املثالية؛ األنا أو اآلخرين أعني خالل من أنفسنا
لن — سميث ح يُلمِّ كما — تماًما الوحيد فاإلنسان ذاته؛ األخالق أصل ذلك ويمثل الغريية.
أكثر الخارج من صفاته رؤية من يتمكن لن إنه حيث باملرة؛ أخالقية مشاعر أي يملك
ناسك عن وليس «همجي» إنسان عن األرجح عىل يتحدث (وهو وجهه. رؤية إمكانه من
من أرادها التي املرآة فوًرا له وستتوفر مجتمع يف «ضعه يضيف: ثم جيب.) مرآة لديه
يف «الهمجيني» إنَّ مرعبًا. روسو جاك جان يراه ما عني املقابل، يف هذا إن .(٢٩٨) قبل»
اآلخرين عىل يعتمدون املتحرضون بينما اإلعجاب، يثري ذاتي باكتفاء يتمتعون روسو نظر
تحت إال نعيش ال أننا أي — الكبري اآلخر رغبة هي رغبتنا كون إن االشمئزاز. يثري اعتماًدا
عىل عالمة عنده االجتماعية فالحياة الضعف، عني روسو يراه ما هو — أقراننا ناِظَرْي
سارتر؛ عند الجحيم ومثل بمفردنا، وجودنا لعدم املضنية النتيجة هي واألخالق ضعفنا،

اآلخرون. هي فاألخالق
امللكة عىل به يحكم الذي املقياس هي الفرد لدى مَلكة كل «إن سميث: يكتب
باتفاقها مالءمتها عدم أو اآلخرين مشاعر «مالءمة نقيس إننا حيث «… غريه يف املشابهة
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مقلق؛ دائري طابع ذا األخالقي الحكم أن يبدو لذا (٢٧١)؛ مشاعرنا» مع اختالفها أو
كل وسيبدو عيل. بحكمك نفسك عىل تحكم وأنت بنفيس مقارنًة عليك أحكم إنني حيث
الخلل هذا وإليقاف األشياء. لكل مقياًسا — السفسطائي األسلوب اتبعنا إذا — شخص
أن إىل وعي دون يقودنا اآلخرين لسلوك املستمرة «مالحظاتنا إن سميث يقول النِّسبوي،
.(٣٠٣) تجنُّبه» أو فعله ويليق يصح هو ما يخص فيما معيَّنة عامة قواعد ألنفسنا نضع
وليست املعتاد، سلوكنا من استنباطات أنها طاملا محدد، موضع لها العامة فالقواعد إذن،
الفاضل. أو الخاطئ السلوك استنتاج منها يمكن بديهية مبادئ — عقالني نحو عىل —
أنها إال ،(٣٠٥) املتكرِّرة» اإلنسانية «مشاعر ل تنقيح إال الحقيقة يف هي ما القواعد هذه
عىل مثايل َحَكم أي املحايد، الكبري اآلخر عمل تعمل فهي ذلك، مع كبرية قوة علينا تمارس

دوًما. نَِعيه الذي سلوكنا
رسالة ما مستوى عىل دائًما هي — الكان عند كما — سميث عند فأفعالنا إذن،
يف أبًدا اختزاله يمكن ال الكان رأي يف الحوار هذا أن والفكرة الكبري. اآلخر إىل موجهة
لآلخر الكريمة العني برص تحت يحيا منا كالٍّ أن يرى الذي سميث عند الخيالية التبادالت
أخالق نظرية أي يف مشكلة ليست هذه معروفون؟ أننا نعرف أن لنا كيف إذ الجمعي؛
الرمزي، النظام يف لكن املشمش. كَمذاق وبديهيٍّا فوريٍّا فيها التعرف يكون التي خيالية،
سوء احتمال الكان عند اللغة وتُثري اللغة. هي اآلخرين مع لعالقاتنا األسايس الوسيط فإنَّ
من ندرك التي فالدوال كذلك، يفرقنا يجمعنا الذي فالوسيط التبادالت، هذه يف الفهم
يف — وكذلك نأمل. قد كما اللبس من ُخلُوُّها يستحيل نُعرف، ألن منا كل احتياج خاللها
الصامتة كاملناجاة اللغة، عىل السابق الخيايل النظام يف املادية اإلشارات — الصدد هذا
ا رشٍّ أقل تبادل لتحقيق تهدف التي سترين، ابتكرهما اللتني الشخصيتني وتوبي، لوالرت
ال ثَمَّ وِمْن تفسري، إىل تحتاج األخرى هي اإلشارات إن إذ الكلمة؛ عىل املبنية تلك من

عًصا. هز أو اليد بقبض مثًال الدال التباس تفادي يُمكن فال ، الدالِّ عالمة تتفادى
الفرد جوهر تختزن سحرية عالمة مفرد، واضح بدالٍّ الخيايل النظام ُمنارصو يحلم
ذات العالمة هذه اتخذت ما أحيانًا البرص. ملح يف آخر فرد إىل وكماله بتمامه وتنقله
بالفالس تسميتها لون يُفضِّ الالكانيون كان وإن الرومانيس، الرمز اسم الشاملة املميزات
مع يتفق لئالَّ يميل املعنى وألن للمعنى، نظام هو الرمزي النظام ألن ولكن (القضيب)؛
انعدام إن األساس. يف النظام من جزء التعرف يف امُلشرتَك الخطأ احتمال فإن عالمته،
كذلك أيًضا. التاريخ وجود يف بل الرتاجيديا، وجود إمكانية يف السبب هو الفالس وجود
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ال شبكة يف وهكذا آخر، شخص بُهِويَّة ُهِويَّتك وارتبطت بُهِويَّتك، ارتبطت إن ُهَويَّتي فإن
نظرتك هي املستحَسنة نظرتك كانت إذا ما أعرف أن يل فكيف االرتباطات، من متناهية
نفسها العاكسة الخيايل النظام أخالق تجد إذن، أخرى؟ ألنفس مطموًسا أثًرا وليست أنت
الرمزية. لالتبادلية املجال تفسح الخيالية فالتبادلية املعتم؛ الكبري اآلخر يد عىل مضطربة
الفضاء يُشبه بنحٍو نفسه عىل يلتفُّ الذي الخيايل للنظام خارجي وجه يوجد ال ومثلما
ال الالكاني وباالصطالح اآلخر. هو الرمزي للنظام خارجي جانب هناك فليس الكوني،
البني-ذاتية املعاني يف النظر من تمكننا واصفة لغة ال أي الكبري؛ لآلخر كبري آخر يوجد
لغة تُفرسها أن إىل بدورها تحتاج اللغة هذه إن حيث وراءها؛ فيما أفضل موقع من
يرى مثلما املشرتك، لخطابنا خارجي أساس ال أنه يعني للدالِّ أثر إننا والقول أخرى.
الرمزي فالنظام املشرتكة»؛ البرشية «املشاعر وراء فيما لعاملنا أساس ال أنه سميث آدم

بالرضورة. األساس ينقصه
«اتحاد قوة بأنه العاطفي التقمص اإلنجليزية» للغة أكسفورد «قاموس يُعرِّف
االتحاد لكن بالتبعية)». الكامل (وفهمه ل التأمُّ محل اليشء أو الشخص مع عقليٍّا اإلنسان
أفهم أن يُمكنني ال إذ الكلمات؛ تلك توحي قد كما بالرضورة متالِزَمنِي ليسا والفهم
شخص يبقى لن أنه عىل رشحنا، كما السبب، يقترص وال نابليون. «أصري» بأن نابليون
فيه يفرتض ما وهو نفسه، فهم قد نابليون بأن افرتاًضا يبدو هذا إن بل بالفهم، ليقوم
لكنه آخر؛ شخٍص عقل إىل الدُّخول هو فعًال الفهم يكون قد ُمستحيلة. ذاتية شفافية
نحو عىل االمتزاج قضية ليس فالفهم اللغة، اسمها العقل لهذا والدخول للفتح وسيلة
هناك؟ وجدت ما سأعرف كنت فكيف اإلنجاز هذا قت حقَّ إن فحتى اآلخر، بجسد سحري
الخيايل، االقتحام هذا عناء عيلَّ ر سيُوفِّ كان ما وهو األول، املقام يف اللغة أمتلك ألني فقط
فهذه اآلخرين، عند العاطفية للحاالت ذهنية تصورات يتطلبان ال م والتفهُّ فالتعاُطف
تتعاطف أن يُمكنك أخرى ناحية ومن املبدأ. حيث من خفية ليَست ناحية من الحاالت
أي الذهن إىل تتبادر أن دون بثمن تُقدَّر ال الوسطى العصور من ملخطوطة إضاعتي مع

العاطفية. خلجاتي يف يجري ما السِتنساخ الجهد بذل ودون للوثيقة، محددة صورة
ال تجاِرب مع بل فحسب، تَُخْضها لم تجاِرب مع أتعاطف أن بالطبع امُلمكن من
من إنه بل الوالدة، أثناء املرأة مع الرجل تعاُطف هو سميث ومثال تخوضها. أن يمكن
خلًال يُمثِّل ما وهو هو، يشعر مما أشد بدرجة بكربه أو شخص بسعادة تشعر أن امُلمكن
بالرضورة يعني ال شخص ألم مع التعاُطف أن كما الكاملة. التبادلية حلم يف ما نوٍع من
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أن لحزنك يُمكن كما بحزنك. أشعر وأن عليك آسف أن بني فرق هناك إذ به؛ الشعور
أشعر أن يمكنني مثلما تماًما تجاهه، معينة أخالقية استجابة بأي أشعر أن دون يغمرني

ال. أم ُمَربًَّرا الغضب كان إذا فيما أفكر أن دونما بالغضب
بصورة البال مشغويل مثًال سري حادث ضحايا ملساعدة يُهرعون الذين يكون ما عادة
العكس، وعىل املفرتضة. حايا الضَّ ألحاسيس ذهنية صور لديهم تكون ألن مجاًال تدع ال
ملساعدتهم. للقدوم َميْل أدنى دون اآلخرين ألحاسيس متحركة صوًرا نتخيَّل أن يُمكننا
ر أتصوَّ أن «يمكنني أقول: أن تماًما املفهوم «من شيلر: ماكس الفينومينولوجي ويكتب
ضحاياهم، بأحاسيس يشعروا أن الساديون ويُحبُّ عليك».»30 أُشفق ال لكني مشاعرك
ذلك. تتطلب فال الوحشية أما اإلحساس، من قدًرا تتطلب القسوة إن نيتشه، يُشري فكما
ا خاصٍّ رسوًرا يستمدون ألنهم باأللم يشعرون من مساعدة يف املازوخيون يمانع وربما
يد عىل هم معاناتهم تُرَفع أن السبب لنفس يعارضون وربما آالمهم، مع التوحد من
أكثر باألخالق ترتبط ال آخر شخص به يشعر بما الشعور عىل امَلْحَضة فالُقدرة اآلخرين؛
اإلشفاق، بمعنى التعاطف بني فرق يوجد كما بإتقان. لُْكنَته تقليد موهبة ارتباط من
بعض نعطي أن لنا كان فإن العاطفية. حالته آخر شخص مشاركة بمعنى والتعاطف
الناس من فالكثري لألخري؛ منه قليًال نعطي أن أحيانًا فيمكننا األول للمعنى التقدير

الوقت. نفس يف بَِشعون وأنانيون الحساسية شديدو

بل إنجليزيٍّا، تناولناهم الذين األخالق فالسفة من أيٌّ يكن لم شافتسربي، باستثناء
األدبية بالحداثة ى يُسمَّ ما وسَط حالهم كما املجموعة هذه وسط قليلون اإلنجليز إن
لألمة الغيلية التخوم من نشئوا تقريبًا نُناقشهم كنا الذي املفكرين وكلُّ اإلنجليزية.
وهتشسون وهيوم بريك أمثال من فالغيليُّون أهمية؛ بال تكون قد حقيقة وهي الحرضية،
وبروك وستيل جولدسميث أمثال من الرموز بجانب وفريجسون، وفورديس وسميث
لالفتتان ميًال أكثر شكَّ ال كانوا غييل، نصف ألصل أو أيرلندا يف ولدوا الذين وسترين
من ا ودٍّ أكثر الغيليني ألن هذا وليس األنجلوساكسونيني. نظرائهم من والخري باملشاعر
راسخة والء بتقاليد تُمتِّعتا وأيرلندا اسكتلندا من كالٍّ ألن بل اإلنجليز، من الوراثية الناحية

املجتمع. أو العشرية تجاه
يسمى وما املكتوبة غري وااللتزامات امُللزمة والعادات القرابة عالقات أن صحيح
العقدية العالقات من نظام قيود رهَن األمتني كلتا يف طويًال ظلَّت األخالقي، باالقتصاد
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بقيت التقليدية الحياة هذه من الجوانب بعض لكن االستعمار. فرضه التملُّكية والفردية
جانب من السيايس االشتباك ظلِّ ويف الحديثة، املؤسسات جانب إىل ُمستِقر غري بنحو
عرص خالل الحداثة لهذه رشسة مقاومة بُذلت والعمال األرايضواملنازل مستأجري صغار
«كثريًا أن إىل اسكتلندا يف التنوير لعرص دراستها يف بريسون جالديس وتشري العقل.
خالل (من انتقل األقدم الشخصية الروابط عىل القائم املجتمع يف والوالء العاطفة من
اهتماًما كتاباتهم كل يف ونجد … الالشخصية الروابط عىل القائم املجتمع إىل عملهم)
عىل معارص مثال ويوجد 31«… والتقاليد والعادات واملحاكاة والتعاطف بالتواصل كبريًا
فيلسوف وهو ماكنتاير، آالسدير الفيلسوف أعمال يف الغييل الطابع ذات الشواغل هذه
املاركسية وِمن املاركسية إىل املسيحية من حياته يف القيم هذه وراء سْعيه خالل انتقل
يُمكننا ما تراث إىل التنوير لعمومية ماكنتاير نقد ينتمي إذ والجماعاتية؛ الكاثوليكية إىل
القوميِّني املفكِّرين إرصار أي وأيرلندا؛ اسكتلندا من كل يف القومية الخصوصية نعتربه أن
باملكان، تهتم ال معيَّنة لعقالنية ومقاومتهم الثقافات، لهذه التاريخية الخصوصيات عىل
نظنُّ ربما الغالب).32 يف حرضي ببساطة (لكنه مفرتضكوني مبدأ مع للتكيُّف ورفضهم
األخالقية املفاهيم رد اعتياده جانب إىل التنويرية، الكونية املبادئ يف ماكنتاير تشكُّك أن

معيَّنة. غيلية نكهة لهما التاريخية، سياقاتها إىل واالجتماعية
مشاهري كان التي حديث، اقتصاد بناء يف االسكتلندية الرغبة إنَّ دواير جون يقول
االحتفاظ عىل ذلك مع حريصة كانت الواِضحني، مؤيديها من وسميث هيوم أمثال من
املقيد؛ غري التجاري النظام تجاه تقليدي بتشكُّك واحتفظت الوطنية، السالمة من بدرجة
التعريف يف املحوري العنرص هي الفردية، وليست االجتماعية، النزعة «كانت يكتب: إذ
عىل مبني اجتماعي لنظام بديًال الكيل اإلحساس مفهوم يصري حيث لإلحساس؛ االسكتلندي
الريفية للحياة املميزة السمات بني «من أن بارتليت توماس ويرى الشخصية.»33 املصلحة
االجتماعية، النزعة ظاهرة بروز كان عرش، الثامن للقرن السابع العقد من بدءًا األيرلندية،
القائمة السياسة النظرية وأدَّت متنوعة.»34 ألغراض االجتماعي لالندماج املتزايد والضغط
ع طوَّ حيث الريفي؛ التضامن هذا يف محوريٍّا دوًرا بالقومية، واملعروفة العاطفة، عىل
واملعارضواألسواق صة املرخَّ غري والحانات واألعياد الحانات املسلحون الرسيون املنشقون

الهدامة. أهدافهم لخدمة الطرق وتقاطعات
عىل القائم املجتمع من نوًعا يمثالن األخالقي والحس الخري أن أحدهم يزعم قد
القائم اليومية التِّجارية الحياة مجتمع يف ترتعرع تزال ال التي للروح الشخصية الروابط

96



سميث وآدم بريك إدموند

النائية أبردينشري أو كريي مقاطعة يف الحياة كانت حال، أي فعىل الرسمية. الروابط عىل
آالسدير يقول اإلنجليزية. العاصمة يف نظريتها من عقالنية أقل اإلدارة مجهول أمًرا ما نوًعا
البديهية األُوىل املبادئ من مخزون بوجود اسكتلندا يف التنوير عرص إيمان إن ماكنتاير:
الحداثة.35 قبل فيما االجتماعية األنظمة يف بها املسلم للمعتقدات املشرتك النبع يف أصل له
يعدُّ فهو لألفراد، بالنسبة طبيعي يشء االسكتلنديني رين املنوِّ عند اإلنساني فاملجتمع
العالقات تكون التي املجتمعات يف كافية بدرجة مقبول معتقد وهو األهل، لقرابة امتداًدا
املناطق يف منها التمييز يف أصعب فيها واالقتصادية واالجتماعية والجنسية الشخصية
باملمتلكات األحوال هذه مثل يف مرتبطان يزاالن ال مثًال الجنيس والنشاط فالزواج الحديثة؛
وربما االجتماعية. والرفاهة والهجرة واملرياث الديني واملعتقد واملهر العمل عىل والقدرة
استطاعت بحيث املجتمع عن تماًما ُمنعزلًة تكن لم أيرلندا يف األرسة أن ذلك يف السبب
— صغره يف كورك مقاطعة يف بسيطة ريفية بمدرسة التحق الذي — بريك مثل رموز
ومن الثورة. فكرة ترعبها كانت التي إنجلرتا إىل القومية للوحدة صورة باعتبارها تقديمها

مدنية. أهداًفا يَخدم الشخصية الروابط عىل القائم الغييلُّ املجتمع صار املنطلق هذا
بصفة االستعمارية األمة إىل ب تترسَّ أن يَنبغي اإلحساس ثقافة أن إذن غريبًا ليس
توماس لكلمات العادي غري حماسهم يف كما — فاإلنجليز حداثة؛ األقل تخومها من أكرب
امتداداتهم من السوداوي أو املشوق أو الحزين الشعور ون يَستحِرضُ — املعسولة مور
فكرة تكون قد بالسوداوية. الشعور يُسبِّب مما الكثري فعًال يوجد حيث االستعمارية؛
القرن يف أيرلندا يف مثًال املستأجرين حقوق لوصف طريقة املكتوبة غري االلتزامات
التي العاطفية للمدرسة األخالقية األفكار تصوير عىل كذلك تساعد لكنها عرش؛ الثامن
بها. الَفظِّ للترصيح تَحتاج وال وأساليبه، الشعور آداب يف لها بالنسبة القوانني تَكُمن
أرستقراطيٍّا باعتباره — يُحارب كان الذي شافتسربي عند كبرية بدرجة الحال وكذلك
ظلِّ ويف الربجوازي. لإلنسان األخالقي االنحطاط — الجديد األفالطوني للتقليد ينتمي
ضد واحدة جبهة يف مًعا الغييل الغريب مع اإلنجليزي الرشيف يتَّحد بهتشسون، اتصاله
وغريبًا إنجليزيٍّا نبيًال وايلد أوسكار كان مثلما الشعور، ُمنعدمة العقالنية أيديولوجيات

واحد. جسد يف غيليٍّا
أيرلنديٍّا إنجليزيٍّا بريكيل، األسقف األيرلنديني، عرش الثامن القرن فالسفة أعظم كان
السلتية، امليثولوجيا لعالم مؤكدة شبه بصورة يَدين فكره أنَّ إال أيرلنديٍّا؛ غيليٍّا وليس
التَجلِّيات أو القوى من ومجموعة العظيم الرُّوحي الخطاب من نوع أنه عىل للكون برؤيتها

97



الغرباء مع مشكالت

بريكيل: كتب وقد والصور. اإلشارات خالل من ملخلوقاته نفسه الرب بها يُعرِّف التي
بأقىص يتسم خطابًا أيًضا تُمثِّل بل رائعة، آية كونها عىل تقترص ال الطبيعة ظواهر «إن
والنتائج األسباب بني للعالقات باكتشافنا فنحن 36«… والتوجيه واإلمتاع الوضوح درجات
يف فاألشياء اإللهية، السيميائية اإلشارة من نوع كله فالكون الطبيعة، لغة نتعلم مثًال
فهي اإلنسان؛ إدراك يف إال تسكن ال فهي لغة أي شأن وشأنها الرب، عىل دالة بريكيل نظر
مثلما متطابقان، عنده والدالُّ فاليشء مدركيها؛ أمام حضورها مع خيايل طور يف تتَّحد

الخيايل. النظام يف واملدلول الدال بني اتحاد يوجد
الخيايل النظام لوصف جيمسون فريدريك يأتي عندما أنه الصدد هذا يف الالفت من
«يشء» جوهر بني الفرق «انعدام عن يتحدث حيث بريكيل؛ لغة تلقائيٍّا يستخدم الكان عند
اإلنسان حول املتمحور بريكيل عالم يف فاألشياء ُمدِرك.»37 لها ليس التي امُلدَركة وصورته
حيلة بال متمركزة إلينا، ُمقدَّمة أيدينا»، «بني هايدجر) (بعبارة كانت إذا إال توجد ال
والخيالية» الطبيعية «اللذات، بعنوان عمله نطاق خارج مقال يف وينغمس البرش. حول
يتألَّف التي املختلفة األشياء «إن شخصيٍّا: هو أجله من ُخلق العالم بأن طريف تصور يف
أعترب أن لديَّ املألوف فمن لذا، … حواسنا لتمتع طبيعية بصورة تكونت العالم منها
من الزاهي الجزء يف ملكية يل فإن … الرسور يل يسبب يشء لكل طبيعية ملكية ذا نفيس
نوع ويف 38«… عينيَّ لتمتع ُصنعت ملذات أعتربها التي أراها، التي امُلذهبة العربات كل
تلذُّذه يف جوهرها يَكمن األشياء كل فإن املعرفية، لنظريته امُلسلية الساخرة املحاكاة من

أمه. ثدي أمام الطفل عند عنها يُتصور قد كما بها، هو
عرش، الثامن القرن يف األيرلنديني الالهوت علماء من عدد شأن شأنه بريكيل، م يُصمِّ
بهدم هدَّد تشكيك مذهب وهو التجريبي، التشكيك ملذهب الالهوتية التبعات معارضة عىل
االستعمارية السلطة ثَمَّ وِمن فيها؛ المًعا أسقًفا نفسه هو كان التي أيرلندا كنيسة مذهب
هو الخطر هذا عىل الفلسفي ورده األخرى. هي فيها عضًوا كان التي أيرلندية األنجلو
سكوتس جون من األيرلندية للفلسفة الرئييس التيار مثَّلت التي املثالية من براقة نسخة
من أكثر اإلنجليزية والتجريبية للَعقالنية يكن ولم ييتس. باتلر ويليام حتى إريجينا
مذَهب كان فإن الالهوتي، تراثها أقلها ليس لعوامل امُلجاِورة، الجزيرة يف سطحي وجود
لخطر الحقيقية املعرفة فيها تتعرَّض واملفهوم اليشء بني فجوة يصنع التجريبي لوك
ليَست بأنها ذاتها الظواهر تعريف بإعادة الصدع هذا لرأب يسعى بريكيل فإن االندثار،
األشياء وجود إنكار املثالية بهذه املقصود فليس إذن، الحسية. البيانات من ُعَقد سوى
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إىل التجريبيني بَمنطق بريكيل يدفع ذلك، وخالل أمامه. عائق ال إليها سبيًال إعطاءنا بل
أن يمكن أننا يَزُعمون بينما اإلنجليز الفالسفة فهؤالء عنده؛ يَنهار الذي األقىص َحدِّه
حسية، بيانات مجرد كلها املعرفة أن ذاته الوقت يف يؤكدون فهم األشياء، جوهر نعرف

نفسه. اليشء وليس اليشء جوهر عىل عالمة الحسية والبيانات
عن سذاجة يف يُعلن الذي الطفل كما بزهو، بريكيل يكشفه الذي الكبري الرس إنَّ
يكمن الجديدة»، اإلمرباطور «مالبس أندرسون كريستيان هانز قصة يف اإلمرباطور تعرِّي
ليست ثَمَّ ِمن فهي لذا وراءها؛ يشء ال أنه حقيقة هو األشياء مظاهر تُخفيه ما أن يف
فإن الخيال. كما واٍه «الجوهر» يه نُسمِّ الذي الجامد القلب هذا وأن اإلطالق، عىل مظاهر
ذاتًا إريجينا) بقدر بريكيل (عند الرب يكن لم وإن يشء، كل قلب يف موجوًدا الرب كان
هو الظواهر يُوِجد ما فإن إذن امُلطَلق، العدم من محدود غري ساميًا مجاًال بل اإلطالق عىل
يمتلئ — أوجستني القديس عند كما — فالعالم الالمتناهي؛ العدم أو الالوجود من نوع
عبارة إنها القول يعني الجوهر عديمة األشياء إن فالقول أقصاُه. إىل أقصاُه من بالعدم
املراوغ الصغري فاليشء أصلها، نفس له — املطلق العدم — فالرب لإلله؛ البليغ الشكل عن
عند يعني ما وهو الواقعي، النظام فضاء يمأل وهمي يشء إال هو ما بالجوهر املعروف
األرض عىل ملموس وجود له يكون لن الرب أن وبما للرب. يُطاق ال الذي الوجود بريكيل
عىل رضوري ذاته فوجودنا اإلنساني، اإلدراك عملية يف املتمثل خطابه رموز فك دون من
مًعا، ُموثََقاِن والعالم فنحن الرمزي، النظام يف ومحتمل الخيايل، النظام يف املوجود النحو
هذا ومن الوثاق. هذا يتشكَّل الصغري، الطفل عند كما املبارشة، الحسية تجربتنا يف وإن
قلناه ما ظلِّ يف الغريب، من ليس لذا كبرية؛ بصفة خيالية رؤية بريكيل رؤية تُعدُّ املنطلق،
كُمفكِّر الرؤية» يف جديدة «نظرية بحثه يف بريكيل يظهر أن املوضوع، هذا عن بالفعل
والبديهة بالجسد بريك مواطنه مثل بشدة منشغل املصطلح، ظهور قبل فينومينولوجي
لألفكار املفكرين كال تجنُّب يف املعلِّقني بعض ورصد الحس. أعضاء بني والتناُسب الحسية

مادي. هو بما بالتحديد الصبغة غييلَّ ولًعا املجردة
جرييمي ظهور أمام عرش الثامن القرن يف سائًدا كان الذي الخري مفهوم يَصمد لم
أكثر الُقدرة َفَقَد الخاصة، امللكية نطاق إىل بالتدريج العاطفة مجال دخول فمع بنثام؛
يف وسكن األخالقية الفلسفَة الخري مفهوُم هَجر بل العام، للمجال نموذج توفري عىل وأكثر
األكرب الوريث أن ادَّعينا إذا نُبالغ ولن الواقعي. باألدب نعرفه الذي األخالقي املبحث ذلك
لألنانية ترياق أقوى تمثل وقتها الرواية كانت ديكنز. تشارلز هو وهتشسون لشافتسربي
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الرأسمالية الصناعية فإنجلرتا اإلنساني، محتواها بقدر األصوات املتعددة بهيئتها البرشية،
مثيل ال حساسية ذات أداة الرواية لكن وايتهول؛ مدينة يف ملًهى ِمن وعتمًة تشابًكا أكثر
اتصالنا وتوسيع تجِربتنا إلبراز أداة أو املحرية. والروابط الباطنة العالقات أغوار لَسْرب لها
يف إليوت جورج تقول كما وذلك الشخصية، حياتنا ُحدود وراء فيما البرش من بأقراننا
وللمصلحة الخيايل للنظام ترياق إذن فهي األملانية»؛ للحياة الطبيعي «التاريخ مقالها
صورة نُسبغ أن خاللها من يمكننا ما هي — يشء كل قبل — الرواية إن الشخصية.
تجِربتنا وراء فيما تمتدُّ التي االجتماعية الحياة من املغمورة املناطق تلك عىل خيالية
والعُدوَّاِن لنا. املجهولني اآلخرين مع باألُلفة إحساًسا ذلك نستحرضخالل وأن الشخصية،
سياسيٍّا ة مِلحَّ أسباب توجد إذ املجهولة؛ والُهِويَّة األنانية هما األدبي الجنس لهذا اللدودان
عىل قادًرا يَُعْد لم الذي فاملجتمع هذا، العواطف إثراء وراء اإلعجاب تُثري إنسانية وأسباب

واالنقسام. الرصاع لخطر عرضة املشاعر من مجتمًعا باعتباره نفسه فهم
الدائرة إىل وإعادتها العام، املجال عن ُمتزايدة بصورة العاطفة إبعاد ومع — لكن
— اللطفاء والشواذ الطيبني األطوار غريبي من مجموعة وسط محلها ليكون الخاصة
العاطفة تيار يبلغ أن مصادفة ليست للذات. وُمستهلكة صحية غري بصورة تنمو بدأت
الكريم براونلو من ة الشاقَّ فالرحلة املظلمة؛ الشيطانية الفيكتوريني طواحني وسط أَْوَجه
هي املوِحش» «البيت رواية يف سكيمبول هارولد املتأنق إىل تويست» «أوليفر رواية يف
بقدر املشكلة من جزءًا يكون قد بأنه محبط إدراك إىل الشعور عن مؤثر دفاع من رحلة
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الرمزي النظام سيادة





الرمزي النظام متهيد:

لألنا املغلقة الدائرة من انتقاًال الرمزي النظام إىل الخيايل النظام من االنتقال يعد
اآلخر اسم الكان يَمنُحه الذي هو األخري إنَّ املفتوح.1 البنَي-ذاتي املجال إىل وأشيائها
صورة يف االختالف ظهور مع باآلخر/األم االرتباط حالة من نزعه بعد فاإلنسان، الكبري،
يُدفن أن فعليه اإلخصاء، ألم ظلِّ يف األم بجسد استمتاعه عن يتخىلَّ أن يجب األب، اسم
الكان يها يُسمِّ التي والعالقات األدوار بنية يف مكانه يحتلَّ أن أجل من القهرية، اللذة هذه
املسيحي، التناول رسِّ مثل الرمزي، النظام وظيفة إن القول امُلمكن ِمن الرمزي. بالنظام
ذي مكانها مع تتطابق أن اآلن بها يُفرتض فالذات رمز، إىل والدم اللحم تحويل هي

االجتماعية. للعالقات املسبقة الشبكة إطار يف الداللة
الفراغ فسيُصيبها — اآلن الذات عىل محرًَّما صار اإلشباع مصدر أن وبما — ولكن
اإلشباع، عن بحثها ويف بالرغبة. نعرفه الذي الدائم الالوجود إىل ل وتتحوَّ املنع، هذا نتيجة
نحو الفشل َمصريُه سعي يف اآلخر، تلو يشء أو رمز يف وتتعثَّر وتتشتَّت، الذات تنقسم
بديل. سوى ظله يف األشياء أو الرموز هذه ليست اكتماٍل دائًما، ُمستعٍص للوجود اكتمال
الذات كينونة عن ما إعجازي كشف يف تعرب كلمة ال أي — فوقي دالٌّ يوجد ال أنه وبما
هذا تعي قد فالذات امُلختلفة؛ الدوال بني الفجوات خالل من تتفلَّت الذات فإن — ككل
«تعي» أن يُمكنها إذ لكينونتها؛ كارثية خسارة حساب عىل لكن ذاك؛ أو د املحدَّ املعنى
يوجد فال ذاته، خطابها من «الكامل» وجودها تاليش حساب عىل إال ليس لكن ما؛ معنًى
هذا يفعل الذي املكان وال الدوالَّ تستخدم التي الذات مالئم نحو عىل يُمثل أن يُمكن دالٌّ

منه.
يُمكن ال فألنها الوقت؛ نفس يف فيها وُممثلة الداللة سلسلة من مستبعدة فالذات إذن،
أفضل مبارشة بصفة تُعرف أن امُلمكن من يَُعْد فلم نفسها، أمام بالكامل حارضًة تكون أن



الغرباء مع مشكالت

سلبًا، إال وجودها رصد يُمكن فال ذاته»، يف «اليشء السمعة سيئ كانط مصطلح من
النظام إىل الذات دخول فإن املنطلق هذا ومن اللغة. قلب يف يَكُمن الذي النقص يف أي
إال مختلف، سبيل من ُهِويَّتها تُثِْبت أن يُمكنها ال إذ السعيد؛ السقوط من نوع هو الرمزي
هو كما حياتها لبقية يشوهها الثمينة الهدية هذه مقابل تدفعه أن يجب الذي الثمن أن
ظل يف اختالف، ظلِّ يف بل نفسها، مرآة يف ال ُهِويَّتها عن تبحث أن فعليها أوديب، حال
تشكله ذلك) وغري واألخت واألخ والجدة (األب الرمزي النظام يف موضع كل أن حقيقة
سلسلة يف موضعها يف سوى أهميتها تكمن ال التي كالكلمة األخرى، املواضع مع عالقاته
العكس عىل — فالذات تماًما، ُهجَر قد الخيايل النظام عالم أن هذا يعني ال االختالف. من
باعتبارها — وحقيقتها باألشياء، النرجسية روابطها بكل األنا، بني ُمنقِسمة صارت —
يف اللغة مجال أو الكبري، اآلخر إىل نفسها تسليم خالل من تكتسبها التي — داالٍّ كائنًا
تضليل يف تُؤكِّده فيما ال الكبري، اآلخر إبقاء يف تكمن حقيقتها أن تقبُّل فعليها ُمجمله،
حقيقة مع الحال فكذلك ُمتعذِّر، الكبري اآلخر إىل الكامل الوصول أن وبما نفسها. عن
كينونتها مع تتَّفق نفسها أمام كينونتها أن من تتأكد أن يُمكنها ال إذ الخاصة؛ ُهِويَّتها
تتجاوز ستظلُّ فكينونتي اللبس؛ أو التفاوت هذا يف يولد الالوعي إن الكبري. اآلخر أمام

إدراكي. حدود
يف مكاننا يف نتشكَّك أن كذلك يعني الذات فوجود عناء، دون هذا من أيٌّ يحدث ال
بالرسائل ننخدع أن نرفض وأن معه، ُمنسِجمني غري أنفسنا نجد وأن الكبري، اآلخر نظام
أفعل؟» و«ماذا أنا؟» («َمن ة املِلحَّ تساؤالتنا عىل بها يُردُّ التي دة املعقَّ املشوَّهة املبهمة
بداخلنا و«الفائض» الُهِويَّة، املجهول النظام هذا تماًما نألف ال فنحن مني؟») تريد و«ماذا
الذات ن يكوِّ الذي فالنظام ذاتيتنا، جوهر نفسه هو استيعابه عن الكبري اآلخر يعِجز الذي
االغرتاب من نوع هو عليه نحن ما إىل نصل عندما به نمرُّ ما فإن لذا كذلك؛ يُقصيها
نفسها الذات تجد بالتحديد فهنا ا، جدٍّ ومستغلًقا غريبًا الذات جوهر كان إن لكن الذاتي.

اآلخر. هو املفهوم غري الكبري اآلخر نظام مع ُمتماثلة
يُمكنِك فال واملنع، اإلقصاء إىل اه يتعدَّ بل االختالف عىل الرمزي النظام يقترص ال
عكس عىل والترشيعات، القواعد من عالم فهو الرجل، لنفس وزوجة ابنة تكوني أن مثًال
املجال تفسح املبارشة الخيايل النظام فروابط األشكال؛ املتعددة الخيايل النظام طبيعة
غري للمعرفة املجال البديهية املعرفة تفسح بينما الكونية، للقوانني الالشخصية للقوة
الطفل عند — األم جسم — «فاملضمون» النظرية، أو العلم وهي الذات عىل فة املتوقِّ
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لكن أجوف؛ منع يف إال يتمثَّل ال أبوي قانون «الشكل»، بعد ثانيًا يأتي أن يجب األوديبي
يف داللة ذا مكانًا يحتل أن للفرد يُمكن العليا األنا أو هذا اإلخصاء لقانون بالخضوع فقط
إذ سيميائي؛ إطار يف صياغتها تعاد األوديبية فالعقدة ذاتًا؛ يصبح ثَمَّ وِمن القرابة؛ نظام
إال الظاهر يف مستقالٍّ فاعًال ثًا متحدِّ كائنًا باعتبارها مستقلة تكون أن يمكنها ال الذات إن
شعور يف متعتها وهجر املحظورة رغبتها وَكبْت نفسها عىل صارمة ُقيود وضع خالل من
فالذات الذات؛ عىل محرَّم — الكان يبني كما — األم بجسم االستمتاع أو فاملتعة بالذنب.
سنبني كما الخيايل، النظام قلب يف يتوارى كان وإن والرغبة، القانون بني إذن منقسمة

الواقعي. بالنظام يُعرف االثنني بني ُمعلق جدل الحًقا،
تَُعْد لم بالعالم فعالقتنا ما، نوًعا للنفي الخضوع يعني الرمزي النظام دخول إنَّ
استنزاًفا ن يتضمَّ وهذا الجوانب. كل من الدالُّ طها يتوسَّ بل «الزائفة» الخيايل بفورية تتمتع
فبدًال واقع. هو عما يفصلنا قاطع نَصٌل اإلخصاء، من نوع الدالَّ إن حيث للواقع؛ معينًا
التي الوسيطة بمدلوالتها نرىض أن علينا الفعلية، األشياء عىل قبضتنا إحكام ر تصوُّ من
تفرض الدالِّ سيادة إن حيث اليشء؛ موت هو — الكان يبني كما — فالرمز باللغة، تُعرف
— آخر إىل دالٍّ من أجوَف انتقاًال إال يَعدو ال ما وهو — فالتكلم الكاملة. الذات «تاليش»
نهاية يف بفنائها نذيًرا الذات وجود ال يُمثل حيث املوت، انتظار امُلنطَلق هذا من يعني
إن لحظة. كل يف نموت إنا بولس: القديس عبارة معاني أحد ذلك يكون وربما املطاف.
اثنني دالَّنِي وجود ب يتوجَّ االختالف، عن ناتج املعنى إن فحيث جوهرها؛ يف قارصة الدوالَّ
فإن عديدة، أخرى دوالَّ نان يتضمَّ الدالَّنْيِ هذَين أن وبما واحد. معنًى إلنتاج األقل عىل

ذاتها. الرغبة شأن شأنها حرصها يُمكن وال دة، معقَّ كلها العملية
عن الذات تُعربِّ فلكي بأنفسنا؛ ابتدعناها أصوات أو عالمات ليست هذه أن كما
الذي والدوال والقواعد للرموز الهائل املستودَع أو املخزون عىل تبني أن عليها معنًى،
وسيط، وبوجود فرتة بعد إال معنًى عن تُعربِّ ال فهي لذا الكبري؛ باآلخر الكان يه يُسمِّ
كاللوح دالٍّ فكل امَلجهولني. اآلخرين من الكثري مقاصد من تبلَوَرت التي الدوال باستخدام
ليس وسيط مع تتداَخل كذاٍت بتميُّزي يُعرتف أن إىل فحاجتي مرة، من أكثر عليه املكتوب
مما أكثر عني و«يعرب» إرادتنا، عن مستقلة بصفة الخاص منطقه وله له، ملكية منا ألي
يف الطفل لدى السيطرة فوهم إذن، العكس. وليس اإلنسان يصنع ما هو فالدالُّ عنه؛ أعرب
أستعري الذي الكبري فاآلخر بالتبعية، دان يتبدَّ الزائفة، الذاتية ُهِويَّته جانب إىل املرآة، طور
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جوهر أن لدرجة أرغبه؛ قد بما يُخربني بل أقوله، قد بما بإخباري يكتفي ال كالمي منه
عني. يَختِلف بما روابطي تصنعه الصميم وجودي

أمكنني إن فحتى دائًما، عنا غريب بلسان أنفسنا عن نعربِّ أن علينا مقدَّر نحن إذن،
املجال أو الكبري اآلخر هو — وسيط باستخدام عنها أُعربِّ أن فعيلَّ رغبتي عن التعبري
لآلخر بالنسبة آخر ة ثمَّ ليس إذ عنه؛ التعبري يُمكن ال الذي وهو — بكامله البني-ذاتي
العملية هذه إن حيث بمجمله؛ الفضاء هذا رؤية خالله من يُمكن منظور يوجد وال الكبري،
بالفالس الكان يُسميه فما تجاوزه، عن تعِجز ثَمَّ وِمن داخله؛ من عليها للداللة تحتاج
الذي الوقت يف لخطابه الكامل الفهم من الفرد يَُمكِّن سحري دالٌّ هو رأينا كما (القضيب)
للدوال االلتباس هذا ويُعرف كاذب. القضيب لكن اآلخر؛ حديث غموض عىل فيه يقيض
مقاصدي، امللتبسة آثارها بها تتجاوز طاَلما التي والطريقة باستخدامها، أتقيد التي
وموقع خطابها بني تنقسم أنها يعني ما وهو والالوعي، األنا بني تنقسم فالذات بالالوعي.
أن يُمكنها ال التي للدوال الكلية الشبكة أو الكبري اآلخر إطار يف وداللته الخطاب هذا
يف العبد كالرسول فاإلنسان مكانًا، وليس أداء إذن هو فالالوعي سليم. نحو عىل تدركها
يعرف ال «لكن» باملوت عليه تحكم التي الوصية رأسه عىل تُكتب «الذي القديمة العصور
وهو املحلوقة رأسه عىل ُكتبت أنها حتى يعرف وال بها كتبت التي اللغة وال الرسالة معنى
بمجهولية كبريًا ارتباًطا يرتبط الكان عند األشخاص عن الرمزي النظام فتجرُّد نائم.»2

املوت.
املواقع هو هنا الجدل محل ألن فذلك «الرمزي» ب نظامه سمى قد الكان كان وإن
إال «حقيقيِّني» أشخاًصا نَصري ال فنحن ودم، لحم من الذين األفراد وليس الداللة ذات
نتعلم عندما إال أشخاًصا نُصبح ال مثلما الرمزية، املواقع هذه من آخر أو موقع باتخاذ
فموضوع بعد، الرمزية الداللة تتمَّ لم حيث الخيايل النظام يف الحال هذا وليس الكالم.
فنحن إذًا لذاته.»3 تمثيل إىل «يتحول جيمسون، فريدريك يقول كما الرمزي، النظام
حاكم بقانون مكانهم يف ويوضعون بداخلها األفراد ع يُوزَّ بَْحتَة، شكلية ِبنية مع نتعامل
«األب»، كدور دوٌر يُمثلها التي العالقات، هو يهم فما جميًعا، عليهم بحيادية يُطبَّق
عم ابن مع املداعب فسلوكي العالقات، هذه بينهم تقوم الذين الواقعيِّني األفراد وليس
أباه اإلنسان فتبجيل بالرضورة؛ ظريف شخص ألنه وليس قريبي ألنه يَرجع مثًال والدي
بني «خواطر» باسكال كتاب ويُفرِّق العقوق. من رضب كريكجارد، يقول كما ذكي، ألنه
مقدًسا، أمًرا يَعتربونها الذين العامة من والسذَّج لطة السُّ حقيقة يعرف الذي املتشكِّك
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الرمزي النظام فإن لذا ذاتها؛ يف قيمة ذات ألنها ليس لكن السلطة يحرتم ثالث وفريق
الجوانب كل من أخالقيٍّا ُمهلَهلُون السياسيني حكامنا أن مثًال نعلم فنحن الخيال؛ من نوع
فاألماكن إذًا للقوة. السالبة النظرة لهذه تعليٌق األوىل بالدرجة حكاًما اعتبارهم لكن مثلنا؛
صارمة لقواعد تبًعا تتبدَّل أو تجتمع قد بهذا وهي رمزية، أو مفاهيمية النظام هذا يف
عىل املحارم (كزنا أخرى يمنع بينما معيَّنة بتغريات القانون يسمح باألحرى، أو معينة.

املثال). سبيل
بالنظام الخاصة التبادل فعمليات و«الرمزي»، «الخيايل» التباُدل بني هنا فارق يوجد
األجسام أن يبدو بحيث واآلخرين؛ النفس بني للحدود طمًسا ن تتضمَّ رأينا كما الخيايل
هذا باآلخر. منها كل ويَلتِحم اآلخر حياة منها كل فيعيش ببعضها، سالسة يف تمتزج
إذ التجريد؛ عىل فيقوم الرمزي التبادل أما رة. متصوَّ درجة ألقىص للذات حريف تبادل إذًا
عىل بل الخاصة طبيعته عىل يتوقف ال األمر إن حيث آخر؛ يشء محل يحل أن ليشء يمكن
ويمكننا أمثاله. مع بحركته بل بذاته موجود غري لعة كالسِّ فهو النظام، يف املحدَّد موقعه
بينما التبادل، بقيمة مرتبطة قضية الرمزي النظام بأن املاركسية الطريقة عىل نزعم أن
قيمة من حالة ذاتها، حدِّ يف لآلخر امللموسة السمات فيه نُقدِّر الذي الخيايل، النظام يُعد
كل املوات»: طريق «املرض كتابه يف اإلنساني النوع عن كريكجارد يقول وكما االستعمال.

ما.»4 لدولة الرسمية كالعملة تداوله يمكن كالحصاة، «أملس فرد
لها حقيقة فهذه منا، كالٍّ يتخطَّى الكبري) (اآلخر بوسيط مرتبَطني وأنت أنا كنت إن
يرقد أسطوريٍّا مكانًا باعتباره — الكبري فاآلخر بيننا؛ املشرتك الفهم بُفَرص تتعلَّق تَِبَعات
الذي املكان هو أنه وبما وملتبس؛ غامض — املتشابكة املجهولة املعاني من كثري فيه
اآلخر أمام غامًضا يصري منا كالٍّ فإن به، نتواَصل الذي الحديث وأنت أنا منه نستمدُّ
صديق سألني حقيقي: (مثال الكبري. اآلخر يصري اآلخر فإن امُلبَهمة الكان بلغة أو بدوره.
األخالق من بدًال ،Essexإسيكس مقاطعة عن فظنَّه الدراسة هذه موضوع سماع يف أخطأ
إذا عما متسائًال قلق يف أيام عدة وقضيت كولتشسرت. ذكرُت قد كنُت إذا عما ،Ethics
مجرد من أعمق املسألة لكن ال.) أم أعرفه أن ينبغي كان أخالقيٍّا فيلسوًفا كولتشسرت كان
أم يتساءل، وهو الصغري الطفل نتصور كما الحب، إىل الثدي يرمز فهل اللفظي، اللبس
لحاجته استجابة أم به لالعرتاف الحتياجه استجابة هو هل وحسب؟ الجوع دفع إىل
اآلخر من املعاني امللتبسة الرسائل عليه تَنهِمر الذي الطفل ر نتصوَّ أن يُمِكنُنا وحسب؟
يف الطفل فإن الحد، هذا وإىل منه. الكبري اآلخر يريده ما لغٌز مضجعه قضَّ وقد الكبري،

111



الغرباء مع مشكالت

غري لكن امُلستمرَّة الرسائل شفرة فك عىل قادر غري الخائف، الربوتستانتي موقف نفس
ملِزمة. لكنها غامضة أوامره خفي، ربٌّ هو الكبري فاآلخر الظالم؛ يَحجبه لرب املسموعة
يقبعون إنهم حيث عائق؛ بال لآلخرين للوصول منَفذ أيُّ يوجد أن يمكن ال إذن
يَُعْد ولم عني. يعزلك ما نفسه هو عيلَّ التعرف لك يتيح ما فإن اللغة، جدار خلف مثلنا
واآلن والغرباء. األقرباء بني — هيوم ديفيد عند كان كما — صارخ تناُقض أي هناك
فكل بالرضورة، غريب حميمية األكثر فحتَّى تلك، املتشائمة التواصل بنظرية يتعلق وفيما
اجتماعي نظام وجود فكرة إن فيه. خصوصية ال الحميمي الحديث وحتى ُغرباء، الجريان
عىل آخرين أشخاص مع ُمتماثلة شفافة تباُدالت الحرة اإلرادة ذوو األشخاص فيه يُجري
الطبقة مجتمع خرافة إنها نقول أن ولنا زيفها. انكشف قد الشفافية من القدر نفس

الوسطى.
عندما مقلقة، مفارقة ففي كثريًا، إليه اإلشارة جرت الرؤية هذه يف ُمحِزن يشء ثمة
للنهاية البداية من الدال يَنِسجه عندما — أقصاه باإلنسانية اتصافه بلغ وقد العالم يبدو
الستحواذ وسيلة الدالُّ يكون فقد االغرتاب. درجات بأقىص شعرنا وقد أنفسنا نجد —
يُمكن ال خسارة عن يعرب لكنه املتكلِّمة؛ غري املخلوقات من أكرب بدرجة بعض عىل بعضنا
واآلثار العالمات بالكلية، إنساني غري هو مما إنسانيتنا عىل نحصل فنحن تعويضها،
الفريوس، مثل الذات يف اللغة تزرعه الذي النقص ظل ويف والنقوش. والبصمات واألصوات
له، جزئي بديل صورة يف فقط ترغبه الذي السامي باليشء تتعلق أن يمكنها الذات فإن
اآلخر أو املستحيل الرغبة «موضوع الكان يسميها بقايا أو فضالت من شاردة قطعة
يُعرف متقيًِّحا نفسيٍّا جرًحا لترتك وعاَلُمها الذات بني الخيالية الرابطة وتتمزق الصغري».

بالذاتية.
الذات غ وتُفرَّ بوجودنا. االعرتاف اآلن يرفض سابق كحبيب إلينا ظهره الواقع يُدير
لها يدين يَُعد لم فالعالم الخيالية؛ مركزيتها من دارويني أو كوبرنيكي بأسلوب اإلنسانية
علينا يجب إذ هي؛ وفاتها يوم عاطفيٍّا عليها يعتمد كزوج بالتأكيد يموت ولن باملعاش،
ليفيناس إيمانويل بعبارة — توجد التي املنفصلة الذوات من عالم إطار يف نفكر أن اآلن
يشء، أي عىل يتمركز ال لكيان متغرية عنارص وكلها لوجه، وجًها وليس جنب إىل جنبًا —
مجال الرمزي النظام فضاء فإن والًدا، الخيايل النظام فضاء كان فإن نفسه. حتى وال
لألخالق الرئيسية الفروع يف إليه نتعرض ما هو الفضاء هذا إن متغاير. لكنه مسطح
الذاتي االنغالق بني نميز أن لنا ويُمكن والنفعية. والليربالية الكانطية الفلسفة الرمزية:
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مكافئًا نوًعا هناك لكن الكبري؛ اآلخر به يتميز الذي الالنهائي واالنفتاح الخيايل النظام يف
وراءه، فيما العالم من لخطابه صًدى أيَّ ى يتلقَّ ال الرمزي النظام يف الذاتي االنغالق من
جزء أي يُمثل لن وبذلك امُلراِوغ؛ الدالِّ خالل من يمرَّ أن عليه النوع هذا من صدى فأي
فأي له، أساس ال املحض االحتمال من عالم هو الرمزي فالنظام إطالًقا، «الخارج» من
وليس املشكلة من جزءًا يكون وبهذا باللغة؛ عنه للتعبري قابًال يكون أن يجب للغة أساس

فوقي. دال ثمة ليس الحل.
والتعزية الراحة من نُحرم أن والتنوير؛ بالنضج يُسمى ما يعنيه ما هذا هل إذن
يفتح أن املفرتض من الذي (اللغة) الوسيط عني الواقع عن يَعزلنا وأن مصادرنا، غري من
يقوم فاستقاللنا نفسه؛ الوقت يف الذاتي اغرتابنا هو تحرُّرنا أن سيبدو أمامنا؟ أبوابه
فالجرح للرغبة؛ إدمانًا الطبيعة عىل باالعتماد استبدلنا فقد الغري؛ عىل اعتمادنا قمع عىل
من أنه إال أبًدا، يلتئم لن العالم مع الفطري اتحادنا تمزُّق عن الناتج ذاتنا يف املوجود

حب. وال اختالف وال ُهِويَّة وال تاريخ هناك يكون لن األوىل الخطيئة هذه دون
فقد سابق؛ عرص يف الثقايف اليسار عند مشكلة الرمزي النظام فكرة مثَّلت لقد
والتشتيت والغريية واالختالف والرغبة النقص عن بحديثه المًعا، طليعيٍّا مفهوًما بدا
واستثماراته الطفولية بتصوراته الخيايل النظام عكس فعىل الدال، وسيادة الهوية وهشاشة
أو حزينة كانت وإن الناِضجة الواقعية من بلمسة الرمزي النظام يتمتع النرجسية،
السيايس الوضع إال ليس الرمزي النظام يمثله ما فإن أخرى، زاوية من لكن انهزامية.
والتماثل بالقانون كذلك مرتبط فهو بالنقصوالرغبة مرتبًطا النظام هذا كان فإن الراهن،
األزمة؟ هذه رحم من لأليديولوجيا الخيايل» «النظام ل نقًدا نوجه إذًا كنا هل والتنظيم.

النظامني خطابَِي تجاوز يَضمن آخر أو مفهوم إىل حاجة يف املنظِّرون أصبح لذا
كريستيفا وجوليا االختالف، بمفهوم دريدا جاك فخرج مًعا، كليهما والرمزي الخيايل
بداية يف ليوتار وجون-فرانسوا السلطة، بفكرة فوكو وميشيل السيميائي»، «النظام ب
وفيليكس دولوز جيل يمجدها التي الرغبة إن الشهوانية. للفورات ة خاصَّ بنظرة مسريته
كالنقصواإلخصاء، مهينًا شيئًا ل تتحمَّ وال الرمزي، كالنظام ُمقيِّد ليشء تخضع ال جوتاري
النظام إىل بالرجوع ليس لكن تفكيكه؛ ينبغي املفكرين هؤالء كل عند الرمزي فالنظام
تُعَرف الغاية هذه تحقيق يف طريقته الكان لدى كان سنرى، كما الحقيقة، يف الخيايل.
النظام من كلٍّ تطويق املمكن من أصبح املبَهم املستوى هذا وبفضل الواقعي. بالنظام

آٍن. يف مًعا عليهما والتغلب الرمزي والنظام الخيايل
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هوامش

(1) Some central features of Lacan’s thoughts on the symbolic order
can be found in his Écrits (Paris, 1966), especially in the essay ‘Subver-
sion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien’. See also
Jacques Lacan, Le Seminaire Livre 1: Les Écrits Techniques de Freud (Paris,
1975).

(2) Jacques Lacan, Écrits (London, 1977), p. 307.
(3) Fredric Jameson, ‘Imaginary and Symbolic in Lacan’, Yale French

Studies, 55/56 (New Haven, CT, 1977), p. 363.
(4) Søren Kierkegaard, The Sickness Unto Death (London, 1989), p. 64.
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الرابع الفصل

الرغبة وموت سبينوزا

الفلسفي مكافئه فعل وكذلك الكون، مركز من اإلنسان زحزحة ثمن كوبرنيكوس دفع
الربتغايل الرشقي اليهودي الرجل ابن — سبينوزا ُطرد فقد سبينوزا، دي بينيدكتوس
بتُهمة أمسرتدام يف معبده من — الديني االضطهاد من هربًا هولندا إىل هاجر الذي
الديني بالتسامح املنادي الرائع عمله وأطلق منشقني، مسيحيِّني بصحبة وسافر الهرطقة،
من به «أتى عمًال باعتباره استُنكر الذي والسياسة»، الالهوت يف «رسالة والسيايس،
املقدس للكتاب وعلمي تاريخي نقٌد كذلك والكتاب وشيطان.» مارق يهوديٌّ الجحيم

االستبداد. عليها يتغذَّى التي الخرافات نسف إىل يهدف
نسميه أن يمكن ملا طريقته عىل مؤيًدا العقالني للتحرُّر الكبري املنارص هذا كان لقد
يف سنراها التي االكتمال درجة بنفس بالتأكيد ذلك يكن لم الرمزية. لألخالق نظرية
بدعم يحظى للمجتمع الرمزي النظام أن كانط، بعكس يرى، إذ كانط؛ إيمانويل كتابات
بل منه، فكاك ال ارتباًطا باألخرى منهما كلٌّ مرتبط واإلنسانية الطبيعة إن أي الطبيعة،
«األخالق» عمله يف سبينوزا عليها يُطِلق كلية قوانني تحكمه واحد لنظام وجهان إنهما
تشكل التي القوى نفسها هي الشجر ورق سقوط تسبب التي فالُقوى الرب؛ اسم أحيانًا
تواجه فلكي لها؛ غرض ال وهي البرش نحن بنا لها اهتمام ال الطبيعة أن إال عواطفنا،
بعًضا، بعضها مواجهة يف تدخل أن عليها يجب الخيايل النظام يف بعًضا بعُضها الذوات
نَُعْد لم سبينوزا عند لكننا بعضها. داخل إىل لتتسلَّل إال ذلك تفعل ال كانت وإن حتى
بصورة والنساء للرجال يُنَظر بل للذات، الباهر الباطن داخل من العالم لرؤية ين مدعوِّ
الحرشات؛ إلحدى الحرشات عالم بها يَنُظر التي املوضوعية بنفس الخارج من طبيعية
تخفى كما عليهم مستعصية األمر غالب يف قوانينه تعترب نظام شامل، نظام عنارص فهم
الفكَر بأن يؤمن الذي سبينوزا، يُقر ليفي-سرتوس. أتباع عىل ما ألسطورة العميقة البنية
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قرائه عىل الغريب من سيبدو بأنه «األخالق» عمله يف الهندسة، لكمال يتطلع كلَّه الحقيقي
تلك راسخ بمنطق يبني ألن يتطلع وأن هنديس، بأسلوب وزالتهم الناس رذائل «يتناول أن
ومقززة.» وسخيفة منها طائل وال للمنطق منافية باعتبارها منها يشُكون التي األشياء
نظر يف وهو والتسامح، الحب باسم النهاية يف هو هذه الهندسة روح تبنِّي فإن ذلك مع

قصرية. عاطفة نوبة أي من أجدى سبينوزا
كانط عند حالهم هو كما مستقلة، فواعل ليسوا سبينوزا عند والنساء الرجال أن كما
زماننا يف هذا األخالق تيار دون يمجِّ الذين — ورولز هابرماس — «الرمزيني» واملفكِّرين
الرسطان. مريض مثل قوة وال لهم حول ال للسبَبية ضحايا العكس عىل هم بل الحارض،
«الِبنيوية» ب اتصاًفا مراحله أكثر يف األقل عىل — الكان رأي يف االستقاللية هذه لكن
وراءه يُخفي نفسها سيِّدة بأنها األنا فاعتقاد األحيان؛ معظم يف حال أيَّة عىل وهمية —
والحرية الطبيعة. قوانني عىل — سبينوزا رأي يف كما — أو الدال، قانون عىل اعتمادها
الجهل هي — سلوكهم يدرسون الذين صني امُلتخصِّ مقابل — الناس من العوامِّ عند
املعروف الوهم امتالك إمكانية يف السبب هي أفعالنا أسباب عن غفَلتَنا إنَّ بالرضورات.
اإلنجليزي النقد يف اقتباًسا الفقرات أكثر من واحدة يف إليوت إس تي يُبنيِّ بالحرية.
تلقائيٍّا يربط الشاعري العقل أن كيف كتب بأن اإلبداعي للخيال امُلستنِكر السلبي مفهومه
يُْطَهى وهو الطعام رائحة وشم الكاتبة اآللة صوت وسماع الحب يف الوقوع مثل أحاسيس
اإلرادة، من خلوُّها هو األوىل الثالثة األمثلة بني املشرتك العامل إن سبينوزا. أعمال وقراءة
الذي الفيلسوف أن ا جدٍّ املالئم من لذا ًما؛ تشمُّ املذكور الطعام رائحة شم كان إن إال اللهمَّ
إليوت ذهن عىل سبينوزا اسم خطر وإن املَلكة، هذه بمثل يؤمن لم إليوت ببال خطر

تقوله. ما عىل مثاًال الفقرة تكون فقد تلقائيٍّا
له، يحلو ما فعل يف حرٍّا ليس يكرهنا، وال يُحبُّنا ال الذي سبينوزا، عند الرب حتى
يمكنه ال لكن اإللهية؛ طبيعته عليه تمليه ما يحركه مصريه، يُقرِّر أنه بمعنى حر فهو
سياسيٍّا؛ راديكالية نظرة السياق هذا إطار يف النظرة وهذه إلًها. ويظل مثلنا يكون أن
كُمطرب ونََزويٍّا مدلًال ليس وهو اعتباطية، بأحكام يحكم متقلبًا ا مستبدٍّ َمِلًكا ليس فالرب
من «األخالق»، كتاب يف سبينوزا يحثنا كما االحرتاس، أشد نحرتس أن وعلينا مشهور.
الكون. قوانني يحرتم أن الرب عىل الطغاة، فبعكس امللوك؛ وسلطة الرب سلطة بني الخلط
فالعالم، فوقها؛ وليس الطبيعة يف كامن هو الذي بالرب، نَعنيه ما هي الكون قوانني إن
سأكون مثلما ربٍّا الرب يكون فلن عليه هو عما اختلف وإن الرب، جسد هو باختصار،
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فإن رضورة، مسألة الرب أفعال كل أن وبما كلية. مختلًفا جسًدا سكنت إن آخر شخًصا
قويٍّا حافًزا سبينوزا نظر يف تعد فكرة وهي مختلًفا، خلًقا العالم يخلق أن املستحيل من
إىل اإلنجليز ينظر كما اإلنسانية والكوارث الزالت إىل الحكماء سينظر الرواقية. مذهب عىل
هناك أن كما تتغري. أن يمكن ال أنها يف عزاءً هناك لكن مقبولة؛ غري أشياء فهي الطقس:
طبيعتنا يف املحضة الرضورة أفعالنا تحرك بالرب، شبيهني نحن نصبح أن إمكانية كذلك
— لكانط استباًقا — سبينوزا عرفه ما هو هذا إن خارجي. إلزام أي دون من الخاصة
الذات. تقرير يف امُلتمثِّل الشاقُّ املرشوع هي بل الجربية، انعدام ليست فالحرية بالحرية؛
بالطبع تتواَفق ال عليه هو ما بخالف يكون أن يُمكن يشء ال أن القائلة الحقيقة إن
املاركسية من شكًال اعتنق الذي — ألتوسري لوي يرى إذ للعامة؛ التقليدية الحكمة مع
األيديولوجيا؛ سمات من سمة والحرية الرضورة من كالٍّ أن — سبينوزا بفلسفة امُلصطِبغة
ما بصورة رضوري الفردي وجودنا أن ر نتصوَّ األيديولوجيا تأثري تحت ألننا رضورة
ألن والحرية بآبائهم؛ األطفال يرتبط كما به ُمرتبطني العالم إىل خرجنا وأننا ككل للُمجتمع
بقدٍر — الشكل بهذا املركز» يف «وضعنا خالل من — يُمدُّنا األيديولوجي الخيايل النظام
ويُدرك غايات. لها فواعل باعتبارنا لنترصف باالستقاللية واإلحساس الوضوح من كاٍف
النظام أن أي تماًما؛ محتَمٌل أفراًدا باعتبارنا وجودنا أن النظرية من ُظلمة األكثر الجزء
تَعي النظرية لكن بحتَة. ثانوية مسألة يشغلها ما وأن معيَّنة، بمواضع متعلِّق الرمزي
يف نجهلها التي التاريخ لقوانني «حاملني» باعتبارنا اليومي لوجودنا رضورة وجود كذلك
عالم أي — األيديولوجيا عالم يف األشياء أن يَفرتض سبينوزا عند التقليدي فالعقل األغلب،
بينما والعمل، الصدفة وتُحركها ُمحتمل ووجودها حرة، — بشدة امُلحريِّ اليومية التجارب
بني منقسمة الكان عند الذات كانت فإن كالصخر. تتغريَّ ال جامدة أنها الفلسفة تُدرك
نفسه، اإلنساني املجتمع عىل سبينوزا عند يَنطِبق فاملثل الرمزي، والنظام الخيايل النظام
من األخالقية سبينوزا فنظرية الحقيقية؛ املعرفة وحاميل امُلضلَّلني الرعاع بني يَنقِسم الذي

بأرسطو. الخاصة تلك بقدر طبقية املنطلق هذا
وماركس بشوبنهاور مروًرا أفالطون من يمتدُّ — فلسفي لتيار سبينوزا ينتمي إذًا
أعظم هذا ويف الوهم. موطن التَّجِربة يرى — وليفي-سرتوس وفرويد نيتشه إىل وصوًال
بإيمان يتمتعان رجالن وهما وسميث، هتشسون عند البديهة عىل القائم العالم تناُقضمع
التشكُّكي الرتاث هذا ضوء يف ذاتيتنا جذور وتُعتَرب به. واإلحساس ملسه يمكن بما راسخ
أن يُمكننا ال إننا املتشكِّكني). املفكِّرين معظم (عند بالرضورة ومجهولة إلينا، مجهولة
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عليها؛ التعمية أو نسيانها أو الحقيقية وجودنا محددات َكبْت خالل من إال أنفسنا ن نُكوِّ
علينا. َعِصيَّة قواعدها لكن بطالقة؛ العالم لغة نتحدث فنحن

فاأليديولوجيا تلقائيٍّا؛ اإلنسان عىل مرتكًزا سبينوزا منظور من التقليدي الوعي يعدُّ
«خياليون» والنساء فالرجال التلقائية، اإلنسانوية من نوع هي مولدنا عند فيها نسقط التي
أهدافهم. حسب ويُصاغ إليهم يُقدَّم الواقع أن يَعتربون حيث بالفطرة، بالذات ُمنشِغلُون أو
الكان عند الرمزي النظام مع الحال هو مثلما — األشياء وجود أن إدراك عن عاِجزون وهم
فكر إن عليه. تقوم ذاتي جوهر دون من وبعض، بعضها بني النسبة عىل تماًما يقوم —
هذه وأن لحكمة، ُخلق العالم أن يَفرتضون العامة لكن بشدة؛ لالهوت معارض سبينوزا
أجل من يشء كل «خلق الرب بأن يَثق فرٍد فكل رفاهتهم، ق بتحقُّ أقصاها تبلغ الحكمة
طمعه إلرضاء كلها الطبيعة ويُسخر سواه مما أكثر يحبه أن يمكن «الرب وأن اإلنسان»
هيوم عمل من الصفحات ألرقام الالحقة (اإلشارات ينتهي.»1 ال الذي وجشِعه األعمى
بأن ذَّج السُّ العامة يؤمن كما منه.) املعروضة االقتباسات بعد قوسني بني ستُوضع هذا
الزائف فالوعي لعقابهم؛ أُرسلت قد شابه وما الطبيعية والكوارث واألمراض العواصف
يف العامة إن املحزنة. الواقع حقيقة إىل الوهمية اإلنسان سيادة هجر عىل القدرة عدم هو
يشء أي هو الخري بأن ُمقتنعون أخالقيون نفعيُّون بهذا، سيُفاَجئون أنهم رغم الحقيقة،
يعني عندهم «الخري» ف طريقها؛ يف يقف ما هو الرش وأن رغباتهم تحقيق إىل يُفيض
وهم هيوم لديفيد أتباع العامة أن يعني ما وهو لنا»؛ أو يل النفع/املتعة ق يُحقِّ الذي «ذلك
أحكامه فرد كل يصدر حيث النسبية، هي اإلنسان عىل الرتكيز هذا ونتيجة يعلمون. ال

.(٣٦) هو» عقله لنزعات «تبًعا
املخلوقة األشياء فكل املتبلدة؛ العامة ألنانية ثمرة خيالية أخالق نظرية أيَّ فإن إذًا
ذاته، كيانها عىل الحفاظ هو وجودها يف الوحيد والسبب ذاتها، يف غاية هي سبينوزا عند
— املؤكد فمن رخائهم، لتحقيق مناسبًا سبيًال لهم تتيح األشياء أن فرَيَوَن العامة أما
من اعتَنَوا اإلنسانية، بالحرية يتحلَّوَن مدبرين، أو «مدبًِّرا هناك أن — يفرتضون كما
والنساء والرجال .(٣٢) تُستخَدم» أن أجل من األشياء وصنعوا األشياء بجميع أجلهم
بالخري طبيعتها عىل ويحكمون أجلهم، من ُصنعت األشياء كل أن «يعتقدون العاديون
قادرين غري العامة فإن لذا (٣٦)؛ بها» لتأثُّرهم تبًعا فاسدة أو سليمة بأنها أو الرش، أو
منظور من حياتهم تأمل عن عاجزون فهم الرمزي، النظام إطار يف أنفسهم رؤية عىل
عالم يف السببية تحكمها التي الظواهر من واحدة مجموعة باعتبارها أي املحايد؛ الطبيعة
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أن يفهمون ال فهم الرب، عقل من متبادلني جانبني كونهما والذاتية املادية فيه تعدو ال
إرادة مخاطبة إىل يَلجئون بل ،(٣٣) البرش» ابتداع من إال هي ما النهائية األسباب «كل
لداروين املعارصين األعداء شأن شأنهم يتصورون فهم ،(٣٤) الجهل» مالذ «وهي الرب،
للطبيعة؛ خارق إبداع سوى يشء نتيجة تكون أن من أعقد ظاهرة اإلنسان جسم أن

الخاصة.»2 طبيعتها بإنكار والخيال والرأي بالعاطفة «ملزمة إذن فاإلنسانية
أعاد تمييز وهو ،(٣٥) واملنطق» الخيال بني «يَخلطون العامة فإن كلها الطرق بهذه
تُخربنا ال العامة فاملعرفة والنظرية. األيديولوجيا مسمى تحت الحًقا صياغته ألتوسري لوي
الناس يؤمن إذ العام؛ الخيايل النظام ِبنية عن بالكثري تُخربنا بل الواقع عن يشء بأي
«األشياء، أن إال يعني ال سبينوزا رأي يف هذا لكن النظام؛ ُمحَكم العالم بأن مثًال العاديُّون
تصورها يمكننا نا حواسِّ خالل من لنا تظهر عندما بحيث التنظيم، شديدة تكون عندما
التي واألشياء .(٣٥) التنظيم» محكمة بأنها نصفها أن يمكن بسهولة، تذكُّرها ثَمَّ وِمن
يشء ال هو سبينوزا منظور من الطبيعة يف النظام لكن ُممتعة. نجدها بسهولة نتخيَّلها

تردد. دون سيُقرها هيوم ديفيد كان مسألة وهي ،(٣٥) بخيالنا» يتعلَّق فيما «إال
والعواطف املتعة الخيايل؛ النظام إحداثيات نفسها هي الشائعة املعرفة فإحداثيات إذًا
أكرب بدرجة زائًفا ليس الخيال إن الرتابط. وأوهام واألنانية والخيال والتمثيل والحواس
لكن منَّا؛ عليه هي مما أقرب الشمس نرى ال فنحن ألتوسري، نظر يف األيديولوجيا من
العقل حكم مع وتتعارض أبًدا، عليها االعتماد يُمكن ال النوع هذا من الحسية «املعرفة»
إال تُقاس «ال سوقي»، هو «ما مهاجًما سبينوزا يكتب كما املثالية» «األشياء ف املطَلق،
تؤذيها، أو البرشية الحواسَّ تَُرسُّ ألنها ينقص أو يزيد ال األشياء فكمال وقوتها، بطبيعتها
املنفعة وفلسفة السعادة ففلسفة .(٣٧) بها» ضارَّة أو البرشية للطبيعة نافعة ألنها ال
الجماعية األنانية من نوع سوى العامة أخالق يف يرى ال العقالنية من رضب يُبطلهما
ال كانوا لو كما العالم إىل النظر تحدِّي ملستوى يرقوا أن يمكن ال فالسوقيون شة، املتوحِّ
الخطأ نتيجة فهو خطأ، عىل قائم املبارشة الناحية من األخالقي فالخطاب إليه؛ ينظرون
— منفصلة أفعال عىل أحكاًما يطلق إذ لألشياء؛ الحقيقية والطبيعة األسباب معرفة يف
كثرية نقاط يف اآلن إىل يشرتك وهو لكلٍّ، مكوِّنة أجزاءً باعتبارها يستوعبها وال — مثًال
الخطاب املاركسية النظرية تعادي وال األخالقية.3 بالفلسفة املاركسية يف يُعرف ما مع
النظر قصري األخالقي الحكم بل — له واضًحا نموذًجا ذاتها هي تُعد الذي — األخالقي
بليخانوف أن الغريب من وليس التاريخي. سياقه من التقييم محل اليشء يُجرد الذي

اإللحادية. املاديِة أَبَا إياه معتربًا سبينوزا عىل أثنى
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بال والرغبة للعاطفة هة املوجَّ والرسائل «النصائح فإن هامبشري ستيوارت يُعلق وكما
الطبيعية.»4 الفلسفة يف كما األخالقية الفلسفة يف سبينوزا) (عند صلة ذات وغري جدوى
«اللذة» مثل العاطفية فامُلصطلحات ًما؛ مقدَّ األخالقي» «الحس نظرية مجمل ويستبعد
االستجابات. من كبرية مجموعة لنطاق زائف تناُسق سوى تقدم ال وغريها و«االستنكار»
هو كما وحساسياتهم، ألذواقهم تبًعا لهم اللوم توجيه أو اآلخرين عىل الثناء ويُمكننا
يكتب كما سيئًا» أو مزعًجا ما) (شخص يراه ما «فكلُّ «األخالقية». أفعالهم مع الحال
هذه يرى أنه سببه مشينًا أو ظامًلا أو مريًعا أو فاسًدا يراه ما كل «وكذلك سبينوزا
الكتاب قراءة عىل األمر نفس وينطبق .(١٨٧) ومَشوٍَّش» وُمَشوٍَّه مختلٍّ بأسلوب األشياء
من بدًال الحريف بمعناها الرب» «غضب مثل العاطفية العبارات يأخذ فالجاهل املقدس؛
يف «هي هامبشري يقول كما األخالقية» «فاملشكالت أزلية، لحقائق مجاًزا باعتبارها فهمها

مرضية.»5 مشكالت األساس
هي ما بقدر باهرٌة ُمطاَرد يهوديٍّ ُمَهرِطٍق قلُم َخطَّها التي األخالقية الرؤية تلك إن
لم إذ الضطهاِده؛ مالئمة استجابة االمتعاض أو الغضب ليعترب سبينوزا يكن فلم فاسدة؛
جهودنا من ينبعان البرشيان والُكْره فالحب األول؛ املقام يف عاطفية قضية األخالق يَعترب
عند الالوعي مع الحال مثلما لسيطرتنا تخضع ال فهي وبذلك للبقاء؛ الفطري سعينا أو
أحكامنا، يف متشكًِّكا تأويليٍّا مذهبًا نتبنَّى أن علينا يجب الرأسمايل. اإلنتاج نمط أو فرويد
ودوافعه مشاعره عن الفرد حديث نعترب وأن للذات، إشارة أي باستمرار نَْمُحَو وأن
ترتكز ال فالحقيقة املاركيس). الفرويدي (باملعنى تربيًرا أو الفرويدي) (باملعنى َعَرًضا
تلك، الوعي حاالت تُشكِّل التي واملادية الطبيعية األسباب يف تكمن بل الفرد تجربة عىل

التفسري. إساءة يعني ذاتًا الذات فكون ِمَظلَِّتها، تحت أبًدا معرفتها يُمكن وال
أن ألتوسري لوي رأى فقد النظرة؛ لهذه الثوري التأثري شأن من التهوين يصعب
الفلسفية الثورات كربى ربما الفلسفة، تاريخ يف مسبوقة غري نظرية ثورة «أشعل سبينوزا
عدسات صانع أعلنها التي — كبرية بصورة الهدامة األفكار فهذه العصور.»6 كل يف
كاملة أخالقية عقائد تَُقوِّض — الفالسفة وسط القديس بمنزلة يتمتَّع مغمور طبية
األخالق مكمن عني وهي — اليومية فالتجاِرب اإلنساني؛ التحيُّز من كاملة نطاقات وتهدم
وتهتم الحديث العلم عىل وسابقة عقالنية وغري مضطربة — وهيوم وهتشسون لوك عند
— كانط عند الجمالية كاألحكام وهي — و«فاضل» «رشير» مثل فكلمات تلقائيٍّا، بالذات
ال األخالقية فاملصطلحات منها؛ املتحدِّث ملوقف بل لألشياء املوضوعية للخصائص تُشري ال
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ال والنفس الزينة، سمكة به تتمتَّع مما أكرب بحرية يتمتعون ال إنهم إذ البرش؛ عىل تنطبق
طبيعية أشياء والنساء فالرجال حرة؛ أنها تظن عندما إال أكرب بصورة السببية تستعبدها

والخالص. الورع إىل الطريق يَكمن وتقبُّلها الحقائق هذه تعلم ويف السببية، تحكمها
العقيدة هذه تقبُّل يمكنهم َوحدُهم والرغبة املصلحة عن التنزه عىل القادرين إن
يختلف شيئًا املصلحة» عن «التنزُّه ب سبينوزا ويعني الوهم، كشف عىل القائمة الحكيمة
أن يََروَن — رأينا كما — فهم عرش، الثامن القرن يف العاطفيُّون الفالسفة يقصده عما
بالتعاطف الشعور بل املعتدلة الالمباالة من نوع ممارسة يعني ال املصلحة عن التنزُّه
الشعور فهذا سبينوزا فلسفة يف أما ذلك. من عائد هناك يكون ال عندما آخر شخص مع
باألشياء معرفتنا إن حيث املعرفة؛ من وافيًا نوًعا ليس الداخل من آخر شخص بجسد
من معرفة — باآلخرين معرفتنا ن يتضمَّ ما وهو — أجسادنا خالل من فينا تؤثر التي
ما وهو أجسادنا، عن وافية معرفة ل نُحصِّ أن يمكننا ال وكذلك ومشوَّه». «مشوَّش نوع
اإلدراك، من مشوَّهة صورة فالعواطف العاطفيني؛ الفالسفة أعمال نعش يف مسماًرا يدق
باليشء وهو — عارضة بصفة سبينوزا يشري ذلك (ورغم فوقها. يَسمو أن الفكر وعىل
يوميٍّا امُلستخَدمة فاللغة الحد.) عن زائًدا يكون أن للرسور يُمكن ال أنه إىل — الغريب
مميَّزة أفكار تحكمها أن من بدًال الخيال يحكمها حيث العاطفية؛ حياتنا بقدر غامضة
الخالص يف أمل ال امُللتبسة، واألشياء الهالمية املعاني من عالم يف نعيش فنحن وواضحة،

مجتمعة. والالهوت والرياضيات الفلسفة بجهود إال منه
سبينوزا رأى — الشعور — األخالق منبع عني الخري مذهب أنصار اعتَربَه فما لذا
الخيالية؛ الصور يف أساسه كله الشعور أن يف معهم يتفق فهو الزائف، اإلدراك ينبوع أنه
غري لألشياء الحقيقي اإلدراك ألن وهذا األصيلة.7 للمعرفة مصدًرا اعتباره يرفض لكنه
ألتوسري عند النظرية شأن شأنها وخالدة، مطلقة معرفة فهو الرب»؛ «عند إال ُممكن
التعبري، جاز إن الذاتي منظوره من رؤيته تعني للعالم السليمة فالرؤية لها. تاريخ ال
النضج إىل — املعرفَة الرغبُة فيه تُحرِّف الذي — الخيايل النظام من تحوًال يتضمن وهذا
عن — بولس القديس بكلمات — نتوقف أن علينا يجب إذ الرمزي؛ للنظام األخالقي
بمعرفة مطمئنني بنا، الخاصة الرب بعني ذلك من بدًال ننظر وأن معتمة، عدسة من النظر

عليه. هو ما غري عىل يكون أن الكون يف آخر يشء ألي أو لنا يمكن ال أنه
انعزاًال مارس فقد الحقيقيتني، والفضيلة الحكمة يمثل ما هو سبينوزا عند هذا إن
ال الفلسفة بأن والطَُّموح) العظيم اليبنتس ُمعاِرصه عكس (عىل مؤمنًا حياته يف قاسيًا
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عرًضا رفضه يف السبب هو هذا وكان الدولة. وسلطة الذات تطوير يعوقها أن ينبغي
فهو بسيًطا؛ يدويٍّا عامًال العيش ًال مفضِّ هايدلربج، يف األستاذية كريسِّ عىل بالحصول
اإلنسان» جوهر «عني هي الرغبة بأن النفيس بالتحليل متعلِّقة صبغة ذا إيمانًا يؤمن
التي واختياراته وشهواته وبواعثه اإلنسان مساعي من «أيٍّا بالرغبة يعني وهو ،(١٢٥)
نتيجة بعضها مع األحيان أغلب يف وتتعاَرض اإلنسان لهذا املختلف للتكوين تبًعا تَختِلف

.(١٢٦) يلتفت» أليها معرفته وعدم مختلفة اتجاهات يف اإلنسان النجذاب
سبينوزا: يقول ُمَحاٍك. خيايل حبٌّ املتقلِّب الوجودي النطاق هذا يف اإلنساني والحب
… واأللم بالرسور نفسه هو سيتأثر واأللم بالرسور سيتأثر يحبه ما أن يتخيَّل الذي «إن
.(٩٨) «… تجاهه الحب يغمرنا فإننا نحب ما عىل الرسور يُدخل يشء أي تصورنا وإذا
األخالقية عرش الثامن القرن فلسفة ستعتربه العاطفية العدوى من نوع رأينا كما فهو
الحب من منحطٍّا نوًعا يمثل سبينوزا نظر يف أنه إال االجتماعي، للرتابط قويٍّا مصدًرا
األمر، واقع يف اإلنساني. الخري أفضل عنده يمثل الذي للرب» الفكري «الحب بذلك مقارنة
التعاطف تجاه شعوره وهكذا التوبيخ، تستوجب «مخنَّثَة» عاطفة الشفقة بأن يؤمن إنه
وليس العقل لحكم تبًعا نترصف أن — كانط عند كما — علينا يجب إذ كبري؛ حدٍّ إىل

عابر. عاطفي دافع تأثري تحت
وشوبنهاور، الرواقيني حتى بوذا من بَدءًا صداه يجد الذاتي، التسامي من نوع ويف
سريفض الحرُّ فالفرُد الصايف؛ الرضا من نوع لتحقيق رغبته ا حقٍّ الحر الفرد يعلق
هذه إن حيث بنا؛ تحلُّ التي املصائب جراء الكون عىل أو اآلخرين عىل اللوم إلقاء
إلهية رضورات إال هي ما — شابه وما واملذابح والتعذيب االغتصاب — الظاهرية املعايب
اآلخرون كان لو إذ التهذيبي؛ االنعكاس من نوع هذا إن عيوبًا. باعتبارها فهمها يُساء
إىل تقطيعنا أو الكذب أو الغش من أنفسهم منع يُمكنهم ال الحتمي العالم ظل يف
والِحْلم والغفران واللني التسامح فضائل عن يُثمر قد الجربية لهذه إدراكنا فإن أشالء،
يردُّون فالفضالء والسخط؛ والبغض الحسد من املحمود التعايف بجانب والرصانة والصرب
وليس القديسني مرتبة إىل تُفيض إذن فالجربية باملوت. كثريًا يُفكِّرون وال بالحب البغض
ال والرحمة الحبُّ الغرض عن والتنزه واملوضوعية املنطق ويؤيد اليأس. أو السوداوية
ال كان لو إذ مأساوي؛ غري عاَلًما تجعله ما هي العالم يف الرضورة إن والتحيز. السلطة
ما نُقاوم لم إن أننا عىل ون امُلرصُّ فأولئك مقاومته، أو عليه للحزن معنى فال صدفة يشء
وِمن أزًال حتمي أنه إىل يطمئنوا أن يمكن األساس، من حتميته مدى نعرف فلن حتمي هو

جهدهم. يوفرون ثَمَّ
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أن إال جسد، بال عقالنيٍّا أو يًسا قدِّ املرء يكون أن الشكل بهذا التفكري بالتأكيد يتطلَّب
إعادة برضورة يؤمن وماركس وشيلر هيجل مثل فهو الجسد؛ يُنكر ال ببساطة سبينوزا
األمور من هما … اإلمكان قدر بها واالستمتاع األشياء «استغالل أن إىل ويَلفت تهذيبه.
االستعانة بل العواطف تحايش ليس فاملقصود .(١٧٠) الحكيم» اإلنسان بها يقوم التي
فسبينوزا امُلحلِّل، يفعل كما الخفية وجودنا محدَّدات عن ليَكشف عليها، ليسيطر بالعقل
املرة العالم حقيقة عنهم يحجب أن ال العامة، تنوير يريد وجمهوري ديمقراطي رجل
— هوبز عكس عىل — سبينوزا يؤمن حال أيِّ عىل االسرتاتيجية. سرتوس ليو طريقة عىل
(مثل لها تأكيًدا وليست للرغبة نقد فالفلسفة بتطويعها، تسمح بدرجة ليِّنة رغباتهم بأن
يُمكن وأخالقية، سياسية ناشطة أجندة ذات فهي لذا الحداثي)؛ بعد ما الفكر بعض
التفكري ال العادة عىل تَعتِمد مخلوقات كونهم ضوء ويف وبذلك بالفضيلة، العامة إقناع
حقيقة وهي أقل، وسيطرة انضباًطا سيتطلَّبون الحالة تلك ويف تلقائيٍّا. الخري فعل يُمكنهم
شأنه — سبينوزا إن أمرهم. لوالة للخضوع استعداًدا أكثر ثَمَّ وِمن حقًدا أقل ستجعلهم

بالهيمنة. الحًقا جرامسكي يه سيُسمِّ ملا ُمبكِّر ُمنَظِّر — وشيلر بريك شأن
لنفسه يسمح ال اإلرادة، حر يُصبح أن سبينوزا عند الفاضل الفرد هدف فإن وبذلك
كانط، إيمانويل فكر القضية هذه وتستبق كالعاطفة. مهم عريضغري يشء وراء باالنسياق
الرجال إن يقول فهو الهولندي؛ الفيلسوف هذا بكتابات مماثلة أخرى استباقات وتوجد
فالترصف كذلك، العالم لبقية يرغبونه ال شيئًا ألنفسهم يَرغبون ال العقالنيني والنساء
يجب إذ ذلك؛ تحقيق هي والحرية ذاتها، يف كغاية طبيعتنا اتباع يف يتمثل للعقل تبًعا
مقومات كذلك نخلق فإننا ألنفسنا األفضل لتحقيق سعينا يف لكن أنفسنا؛ نحب أن علينا
يكون لن االجتماعي. والتناغم والصداقة السالم يسوده مجتمع أي الحقيقية؛ الجمهورية
إىل أخرى أشياء بني من هذا ويرجع الكتابة. أو التعبري عىل رقابة أي الجمهورية هذه يف
من أن إال الحقيقة. كشف ثَمَّ وِمن العقل لعمل رضورية سبينوزا نظر يف الحرية هذه أن
عىل رة امُلتصوَّ بالصورة األقل عىل للحرية، وجود ال أنه هو الحقيقة إياه تُعلمنا ما بني

تُحرِّرنا. ذاتها يف الحرية انعدام حقيقة فإن ذلك مع العام. املستوى
خيالية رؤية تَُعدُّ للعالم نظرته فإن الرمزي للنظام د املتشدِّ سبينوزا إخالص ورغم
الليربالية العقيدة يتجاَوز الذي املجتمع — العادل املجتمع عن ره َفتصوُّ غريب، نوع من
واحًدا، عقًال كانت لو كما العقول كل «يجمع مجتمع هو — لها كبريًا مناًرصا كان التي
التبادلية العالقة هذه وتتوازى .(١٥٣) «… واحًدا جسًدا كانت لو كما األجساد كل ويجمع
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ففي متناغًما؛ انعكاًسا اآلخر منهما كلٌّ فيها يعكس التي والطبيعة، العقل بني االتحاد مع
الرب، عقل تكوِّن التي تلك مع العقل ن تُكوِّ التي األفكار تتماثَل الحكمة، درجات أعىل
فكر يف الصويف شبه الجانب هذا يف الجدل محلَّ الخيايل النظام من «أعىل» نوع فهناك
فُروح هيجل. عنها تحدث التي للروح النهائي الذات تحقيق إىل يَدفع الذي سبينوزا،
واالختالف والسلبية الخسارة عىل القائم الرمزي النظام يف رشودها بعد هيجل عند العالم
من فالهدف الخيايل. النظام من سامية صورة يف ذاتها إىل النهاية يف ترتد واالغرتاب
معه، باأللفة نشعر وأن غرابته، من املوضوعي العالم «تجريد هو هيجل يقول كما املعرفة
تجد فالرُّوح ذاتنا.»8 بأعماق – بالفكر املوضوعي العالم ربط سوى يعني ال ما وهو
نفسه الرب يرى مثلما صنعتهما، التي والطبيعة التاريخ يف منعكسة السعيدة صورتها

الدوام. عىل به يُرسُّ الذي املحبوب ابنه املسيح يف
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األخالقي والقانون كانط

إدراك مع الحب لفكرة مؤيدين كانوا عرش الثامن القرن يف الخري مذهب أنصار أن رأينا
اليشء عن أكثر ابتعدت كلما تَْفُرت الذاكرة شأن شأنها فالعواطف قصورها؛ بأوجه قوي
املصلحة تسودها التي االجتماعية األنظمة يف العاطفة فإن حال أيِّ وعىل يُحركها. الذي
أشار وقد عامة. تكون أن يمكن ال العواطف أن هذا يعني وال مزمن. ُشح يف الشخصية
الخاصة العواطف أن وهي عرش، الثامن القرن يف إنجلرتا يف مفارقة إىل سينيت ريتشارد
ويكتب عامة. تُعترب كانت ثَمَّ وِمن — العامة الثقافة زيف بعكس — طبيعية اعتُربت
كانت لقد برشية.»1 حالة فكان الخاص أما برشيٍّا؛ ابتكاًرا العامُّ كان «لقد سينيت:
بيئة مثَّلت حيث الطبيعة»؛ «مهد كانت التي هي — العائلة — خصوصية الكيانات أكثر
الحًقا سيُعرف ما باختصار الفرد يجد — سينيت يقول كما — هنا إن للقلب. ديمقراطية

الطبيعية. بالحقوق
«بتعريف سينيت: يكتب العام. عىل أحكاًما يُصِدر للخاصبأن يُمكن املنطلق هذا من
شبه ظواهر وبأنها العام، السياق يف عنها التعبري يمكن ال بأنها معينة نفسية عمليات
القرن [مواطنو بَْلَور أبًدا، تدمريها أو خرقها العادة لرتتيبات يمكن ال متجاِوزة دينية
ملموس طريق لكنه — الوحيد الطريق وليس — واحًدا طريًقا ألنفسهم عرش] الثامن
غري فنحن بعينه.»2 مجتمع أي استحقاقات الطبيعية الحقوق فيه تتجاوز أن يمكن
غامضة. الراديكايل االجتماعي النقد مصادر فيها تظل أن يجب عادات أو لثقافة مرتوكني
الطبيعة يف راسخ حكم بموقع نتمتَّع — األخالقي الحس ُمنظِّري حال هو كما — إننا بل
— العام» السياق يف عنها التعبري يُمكن «ال التي وهي — العواطف تلك أنَّ إال ذاتها.

َجيَّاشة. هي ما بقدر ة محريِّ
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أن رغم إذ مسبًقا؛ إليها أرشنا وقد النقطة، بهذه تقرتن أخرى إشكالية توجد
الخاص. املستوى عىل إال ل تُفعَّ ال رأينا كما فهَي جوهرها يف عامة الطبيعية العواطف
«مجموعة ل املنتمني — سينيت يقول كما — هؤالء مع الغرباء، مع املشكالت إىل يؤدي وهذا
إشاراتهم من فهمهم ا جدٍّ يصعب الذين عرش، الثامن القرن يف املدينة وهي الغرباء»،
فيه الناس يبذل عًرصا «كان عرش الثامن القرن إنَّ سينيت ويقول الخارجية. السيميائية
جهد.»3 بذل عليهم كان أنه املهم وتعريفها، بالغرباء عالقاتهم لتجميل كبرية جهوًدا
أيًضا أنها إال بمعارضة، تحظى املجهولني اآلخرين من لحشد الحديثة الفكرة تزال وال
طاملا الشارع يف غريبًا يَُحيَِّي أن للفرد يُمكن إذ املعروف؛ املجتمع حدود باطِّراد تتجاوز
من «صدًقا» أكثر ليست التحيات هذه إن عليه. ُمِلحٍّ استحقاق عىل يدلُّ هذا أن يفهم لم
كما النقاش محل باملوقف عاطفيٍّا مرتبط غري الفرد أن يعني ال هذا أن إال امُلمثل، كلمات
تَمييز ال بطريقة لكن اآلخرين تحية يف تُستخدم املنمقة االستعارات كانت لقد املرسح. يف
الطبقة وفرت وقد املادية. بظروفه وال اآلخر حياة بتاريخ معرفة عدم عىل يدلُّ بما فيها،
فالنبالء هذا؛ يومنا يف أحيانًا هي كما شخصية، غري أُلفة نسميَه أن يُمكن ما االجتماعية
املدن يف الوسطى الطبقة درجات تكاثر مع لكن بعيد. من حتى بعًضا بعضهم يعرُف

املجهولة. الُهِويَّة مشكلة حدة زادت الجديدة الحرضية
التعويض هذا أشكال بني ومن الطبيعي، الشعور ُعيوب للتعويضعن حاجة ثمة إذن
من نضبط رئيسية طريقة عليه، يَنبني الذي الرمزي النظام باألعم أو فالقانون، القانون؛
اآلخرين مع تعاملنا لتنظيم السوق مثل آلية فهو نعرفهم، ال من تجاه سلوكنا خالله
ننجذب أو بهم نَْفتَِتن لم إن أنه بالسوق) التشبيه يتجىل (وهنا تضمن لنا، املجهولني
للفضيلة قبوًال أقل دافع بالتأكيد وهذا بعدل. معهم سنتعامل األقل فعىل جنسيٍّا إليهم
تلك من الحق» «فلسفة كتابه يف هيجل ر يُحقِّ بالثقة. وجدارة إنصاًفا أكثر لكنه الود؛ من
والقلب.»4 والحماس الشعور إىل منه بدًال وتلجأ الفكر «تُلغي التي الرومانسية النظريات
— سواسية أمامه نقف الذي القضاء منرب باعتباره — الحديثة العصور يف فالقانون
والنظام والعقل القانون وألن كذلك الخاص». «القانون تعني كلمة وهي االمتيازات، عدوُّ
ما وهو لها، نقًدا يقدموا أن امُلمكن فِمن الشخصية، والرغبات املصالح يتجاوزون الرمزي
منطقية معينة رغبة كانت إذا عما نسأل أن مثًال يُمكننا إذ الخيايل؛ النظام عىل يَنطِبق ال
دولوز. جيل عند من أكرب هيوم أو هوبز عند برشعية ليَحظى يكن لم سؤال وهو ال، أم
مصالحه له منهم وكل كثريين، أفراد بني وسيًطا يكون أن يجب القانون وألن
يُمكن. ما أقل يقول أن مستهدًفا التحفظ بفضيلة يتحىلَّ أن فعليه الخاصة، ورغباته
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يلتزمون كانوا إذا ما بشأن عصبي توتُّر يف ثَمَّ ِمن يغرقون به لاللتزام الساعون فأولئك
أم األساس من منطقيٍّا تصوًرا هذا كان إذا وما حال، أي عىل ذلك يعرفون وكيف ال، أم به
أن يجب لذلك والنساء الرجال من الكثري مظلته تحت يشمل التعبري صح إن فالقانون ال؛
هذا ومن هدفه. تحقيق عىل قدرته زادت تحديًدا، محتواه قل فكلما ا، عامٍّ محتواه يكون
يمكن رياضية عالقات إال هي ما التي الفيزيائية القوانني األخالقية القوانني تشبه املنطلق
يجب اإلنسانية للوحدة أساًسا القانون يُمثِّل فِلَكي املعلومات.5 من قليل بقدر عنها التعبري
— والتوماويني األرسطيني عند — فنحن اختالفاتنا؛ عن منهجي نحٍو عىل يتغاىض أن
إىل تقلصت الخري مذهب أنصار عند الطبيعة هذه لكن مشرتكة، عقالنية بطبيعة نتمتع
فقد الكانطيني، عند أما عقيل. أساس أي من الخالية نتشاركها، التي املشاعر من مجموعة
بينما املشرتكة، الشكلية اإلجراءات من مجموعة إىل املشرتك اإلنساني النطاق تقلُّص زاد

البرش. بني االختالف سوى الحداثيني بعد وما الحداثيِّني بعض يرى ال
يتجرد أن فيجب ممزق مجتمع يف األفراد من جماعة وجود امُلمكن من يكون ولكي
لهؤالء يستجيب ال القانون أن ذلك وميزة حكمه. تحت هم َمن يخصُّ يشء أي عن القانون
تكوين إىل الحال يئول أن هي الخطورة لكن واستغاللها؛ سلطتهم لتأكيد يَسَعوَن الذين
إن واستنساخهم الناس محُو يجب وكأنما األمر فيبدو الكودية، الرموز من كبرية مجموعة
جميع ألن ولكن ؛ ومستقالٍّ فريًدا يعدُّ فرد فكل فعًال، والعمومية املساواة تتحقق أن أردنا
مناقضة شفا عىل تظل القيمة هذه فإن تمييز، دون الصورة بهذه عليهم يُثنى األفراد
مفرغة مآتة خياالت يف اختُِزلُوا ألنهم إال ليس سيبدو كما ذلك لكن سواسية؛ فالكل ذاتها،

مضمونها. من
تتعثر وقت يف العمومية لتحقيق عبقرية وسيلة هذا القانون مفهوم فإن ذلك مع
املثال سبيل عىل املشرتكة البرشية الطبيعة كفكرة — ذلك لتحقيق التقليدية الوسائل فيه
اآلن أننا يعني هذا أن إال اإلنساني، التنوع عن املتحدِّثون الرحالة أقلها ليس ألسباب —
العْفوية سمة ضاَعت فقد االعتبار، يف اآلخرين وضع أجل من ل والتعقُّ للتفكري بحاجة
أوروبا يف الربجوازية الطبقة دخول ومع رجعة. بال املبكرة الربجوازية الالمباالة أو
املعروفني غري واملنافسني املجهولني العمال من فيه بما الصناعي، املال رأس تراكم لعرص
أو القضاء ساحة أمام املجال لتفسح النُّبْل فكرة تراجعت ة، املْحتَدَّ الطبقية والرصاعات

األخالقي. للخطاب نموذًجا باعتبارها السياسة
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بنفس الناس كلُّ له يخضع الذي كانط، إليمانويل الشهري األخالقي القانون هو هذا
فهذا خالًصا، دنيويٍّا شأنًا يظل بينما الكاملة اإللهي األمر بقوة يتمتع والذي الصورة،
يخضع ال وهو أولية أكثر مبدأ أي إىل اختزاله يمكن فال املَسلَّمات؛ من الرب، مثل القانون،
يحقق قانون حكم تحت إال رأينا، كما الكان، عند أفراًدا نكون ال فنحن املنطقي. للتفسري
التعبري جاز إن النفس دواخل إىل نتجه وبينما اآلخرين. ووجود وجودنا بني التكامل
مًعا جميًعا تربطنا سلطة باتجاه الخارج إىل منا كلٌّ يَلتفت فاآلن الخيايل، النظام يف
ومستقالٍّ وعقالنيٍّا حرٍّا — ا حقٍّ إنسانًا يكون ال الفرد أن كانط يرى مجهولة. بُهِويَّات
الحرة الكائنات وأهداف الفرد أهداف بني ق ويُوفِّ يُنظم قانون لسيادة بالخضوع إال —
الحرية هذه أن يرى كانط أن هو الصدد هذا يف الفيلسوفني بني والفرق األخرى. العاقلة
بينما إليه، الوصول الواعي للعقل يُمكن ال حديس مستًوى يف الباطن، النطاق عىل موجودة
أيٍّا لكن الحرية. من قدر بأقل نتمتَّع الالواعي أو الباطن النطاق هذا يف أننا الكان يرى
العقدية العالقات ثقافة حديثة؛ أنها فوًرا نعرف منطقة إىل دخلنا فإننا االختالف كان
واحرتام املنفعة وتعظيم العادلة والقوانني األخالقية والقواعد املستنرية الذاتية واملصلحة
عن البُعد كل بعيد نظام فهو املنطقية، واإلجراءات التوافقية واملعايري اآلخرين استقالل
عن يُدافع ما عني هو — الحًقا سنرى كما — كذلك لكنه الخيايل؛ للنظام ية الحسِّ اآلنية

الواقعي. النظام يرفضها أخالقية منظومة أكثر
عند األخالقي البحث بطريقة إعجابه عن العملية حياته أوائل يف كانط عربَّ لقد
اكتشافات «أفضل بأنها األخالقية الرؤية هذه واصًفا وهيوم وهتشسون شافتسربي
رفضه إىل بالنظر كبرية مفارقة (وهي األخالقيني الفالسفة هؤالء يف أبهره ما إن عرصنا».
إنهم أي حدوثه؛ يَجب بما وليس يحدث بما انشغالهم هو األنثروبولوجية) لألخالق الحًقا
عمله يف كانط يحذر لكن اإلنسانية.6 الطبيعة من بل املجردة الفرضيات من ينطلقوا لم
القوانني الستخالص السعي من للوم استحقاًقا أكثر يشء ال أنه من الخالص» العقل «نقد
بالفردية يتميَّز اجتماعي نظام ففي بالفعل، قائم هو مما يكون أن يجب ما تحدِّد التي
بني من ضمني، تعليق هو التجريبية من كانط هلع إن حكيم. حذر هذا أن شك ال األنانية
يف الحقائق من القيم استخالص الفرد حاول فإن االجتماعي، محيطه عىل أخرى، أشياء
العالم عن تُفَصل أن يجب فالقيم استساغة، األقل بالقيم الحال به ينتهي فقد السياق هذا
إن عامًة املجتمع (يف منها ألسباب — له املجرَّد الوصف عن يكون ما أبعد إنها حيث —

تقنينه. من تتمكَّن أن خاصة) كانط عند يكن لم
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األخالقية للنظرية املتماسكة غري األرضية عىل ليَبني تأكيد بكل كانط يكن لم
األساسية األخالقية املبادئ إن القائلة شافتسربي بفكرة كثريًا تأثَّر أنه رغم الربيطانية،
عىل ملزمة تكون أن يجب بل الذاتية، التفضيالت عىل تَعتِمد مسألًة تكون أن يُمكن ال
هي والتي املشاعر، ن تتضمَّ األخالق بأن شافتسربي، شأن شأنه كانط، يؤمن إذ عامٍّ؛ نحو
لدينا فنحن شابه، وما والندم والتقدير ر والتضجُّ والحصافة والغضب االحرتام رأيه يف
اإلحساس هذا إن األمر، واقع يف األخالقي. واجبنا لتحقيق بالرسور الشعور عىل القدرة
وقد ألفعالنا. دافًعا تُمثِّل أن يمكن ال العواطف هذه لكن مًعا ومرغوب مرشوع بالرضا
ما إن بل الصواب، فعل يف عامًال تكون أن يمكن ال فالرغبة اليشء؛ نفس هيجل اعتقد
عىل يعرتضبرصامة األخالقي فالقانون يشء؛ كل قبل األلم هو الظروف هذه يف به نشعر
املساحة بعض كانط يفسح كما الجليل. وجوده بها أدركنا طريقة وهذه الطبيعية، ميولنا
— اآلخرة الحياة يف الفضيلة جزاء هي السعادة أن رغم لكن للسعادة؛ األخالقي فكره يف
نحوها. املحرِّك الدافع تكون أن يُمكنها فال — األحيان أغلب يف الدنيا الحياة يف يكن لم إن
عىل تقوم ال وهي العقل، عند مثالية قيمة وليست تجريبية فكرة إال هي ما فالسعادة
مع ويتسق يرتبط الذي الرضا لكن العام؛ الرضا أجل من يُكافح أن الفرد فعىل مبادئ؛
اإلحساس عىل تنبني أن يمكن األخالقية املبادئ بأن يؤمن ال فهو األخالقية، املبادئ أطهر
أنفسنا حقيقة إىل الوصول لنا تتيح ال فالحواس الرفاهة؛ نحو السعي أو العاطفة أو
بني البََدهي االتحاد عن الخري مذهب أنصار يزعمه قد ما برغم األشياء جوهر إىل وال
ينتمي األخالقي فالكائن الذاتية، للمعرفة أساًسا ليس فاإلحساس واحد. أصل من ُروحني
عندما االعتبار يف السعادة مبدأ نضع أال علينا يجب إذ املحسوس؛ عالم ال املعقول لعالم
فعىل للرضا. التشوق من أكثر يكون أن حتًما يجب الفضيلة فحسُّ بالواجب؛ األمر يتعلق
وهو املؤثر». «التعاطف باحتقار كانط يُسميه ما وليس ملبدأ تبًعا يترصف أن اإلنسان
يف موجود لألخالق الحقيقي «األساس أن يكتب الذي أدورنو تيودور مع يختلف هذا يف

يُحتمل.»7 ال الذي األلم مع التماهي يف الجسدي، الشعور
باعتباره األخالقي الفكر يف الربيطاني الجهد هذا رفض أن األمر به بلغ كانط إن بل
عند هي كما عنده فالتجِربة التجربة؛ من الفضيلة مفهوم الستخالص فاشلة محاولة
أنها مثلما تماًما األخالقي، الحكم عليها يُبنى أن من واحتمالية تغريًا أكثر أساس سبينوزا
ملتبس» بشع «يشء كانط يقول كما فهي بموضوعية، الحقيقة ملعرفة ذاته يف هش أساس
من أسمى واألخالق إطالًقا، عليه يُعتمد ال ُمرِشد فاإلحساس منتظمة. صيغة كل تعارض

129



الغرباء مع مشكالت

والنزعات فاملشاعر التجريبية، أحواله أو الجسم مصدرها يكون أن يمكن وال الطبيعة
ويقصد — باستخفاف كانط يشري موضوعية. مبادئ أي إىل تُوصلنا أن يمكن ال وامليول
خاصة «حاسة أو مزروع» «حس إىل األخالق» ميتافيزيقا «أسس عمله يف — هتشسون
مساعدة يمكنهم أنهم يظنون «التفكري» يُمكنهم ال الذين «هؤالء أن من ساخًرا ُمفرتضة»
مكان ال املحاكاة أن عىل األخالقي، املذهب نفس يقصد وهو ، ويرصُّ بالشعور.»8 أنفسهم

األخالق. قضايا يف إطالًقا لها
الحياة تويل فهي مضللة، كانت وإن األخالقي، الحس نظرية بأن يُقرُّ أنه إال
الفكر ُمضلَّيل كانوا وإن — القلب طيبي الفالسفة هؤالء فكأن بها، يليق احرتاًما األخالقية
ادخارهما كانط عند ينبغي اللذَين والتقدير بالرسور اآلخرين حضور يف يشعرون —
محلها. غري يف هي ما بقدر الئقة غري ليست العواطف فهذه إذًا عامًة. األخالقي للقانون
من دافع أي بال أنها، لدرجة واالنسجام التعاطف غاية «يف أرواًحا هناك بأن ويُقر
وتسعد حولها من الرسور نرش يف الداخيل بالرضا تشعر الشخصية، املصلحة أو الكرب
يَُمتُّ ال كانط نظر يف التعاطف هذا مثل أن إال عملها.»9 من أنه طاملا اآلخرين برضا
القانون سبيل يف تُؤدى التي فاألفعال خمر؛ من رشفة اشتهاء شأن شأنه ِبِصَلة، لألخالق
ال الواجب بدافع ًا خريِّ يكون أن عليه فاإلنسان أخالقية؛ اعتبارها يمكن التي َوْحَدها هي
االحتياجات بأن ويُخربنا فعلها، تريد ألنك فقط األشياء فعل عن االمتناع يجب إذ التعاطف؛

بثمن. يُقدَّر ال ذاته يف ثمني هو ما لكن سوقي» «سعر لها والنزعات
يسمى غريبًا جديًدا علًما عرش الثامن القرن منتصف يف بومجارتن ألكسندر ابتكر
إىل الجسدي عاملنا واختزال وتنظيمها ية الحسِّ حياتنا بلورة منه الهدف كان الجمال، علم
العقل مدارس بعُض فظاظة يف نبذتْها التي — فالحواس ما؛ نوًعا قانوني شبه نظام
لإلدراك. علم صورة يف متنكرة الخلفي الباب من جديد من تتسلَّل أخذت — التنويري
األخالقي؛ العالم إىل بنا تفيض أن يمكنها ال الحسية لحياتنا املنهجية الدراسة هذه لكن
كانط وكتَب التثليث. مفهوم شأن ذلك يف شأنها أخالقية قضية ليست القلب فطيبة
وبدافع حبِّهم بدافع للناس الخري نفعل أن جميل ليشء «إنه العميل»: العقل «نقد يف
األخالقية القاعدة هي هذه ليست لكن النظام، حب من بدافع أو املتعاطفة، النية حسن
وراء السبب كانت إن لكنها جيدة، سمات كلها القلب ورقة والرحمة فالشفقة ة.»10 الحقَّ
التفكري أصحاب عىل عبئًا كانط، كلمات بحسب تصري، فإنها الواجب فكرة من بدًال أفعالنا
فهذه َوْحَدُه، العقل لقانون يخضع وأن منها، التخلُّص يف بالتبعية يَرغب الذي السليم
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عن متحدثًا اآلخر، هو الكان جاك ويرص امَلَريض». «الحب يُسميه ما عىل مثال املشاعر
للنظام دليًال باعتبارها خادعة «املشاعر أن عىل الرمزي، النظام وليس الواقعي النظام
الحال بنا فسينتهي — زعمه بحسب — العواطف كل من األخالق جردنا فإن الواقعي.»11
ِفْعَيلِ أن كانط يرى ال الخصوص. هذا يف ساد، مثل رجل أو كانط، مثل رجل رؤية إىل
من نواجه ال إننا كامنة. شهوانية للذة مصدًرا ذاتهما هما يكونا أن يمكن واملثالية التنازل

بُْغض. عاطفة بغري متعتنا من يُجرِّدوننا
عاطفي خيار لكنها ، معنيَّ جمايل بسحر الربيطانية األخالقية الرؤية تتمتع إذًا
القيم من بروتستانتي حذر لديه فهو نزعة؛ إال هو ما الخري أن كانط يرى زائدة. بصورة
بعني كانط وينظر النفس. عىل واالنتصار الداخيل الرصاع دون من بسهولة تُكتسب التي
التلقائية وليس ضمائرهم يُصارعون الذين الفكر ذوي من الربجوازيِّني لقلق اإلعجاب
ُعرف الذي الراقي امُلتعجِرف الجريء االكرتاث عدم يُعجبه ال فهو لألرستقراطيني، املرحة
فالطبيعة لذا طلبها؛ يف تجهد التي هي الثمينة فاألشياء بالالمباالة؛ النهضة عرص يف
أرسطو يرى وبينما البرش. عن — أخالقية وليست — وراثية حقيقة التلقائية الرحيمة
فضيلة، ناقصو الحقيقة يف هم الفاضلة األفعال من الرضا لون يُحصِّ ال الذين أولئك أن
أولئك أن كانط يرى الفضالء، عىل الدليل عني املتعة هذه أن عىل هيوم ديفيد ويُرصُّ
األخالق. من األوفر بالحظ يتمتعون الخري، فعل من ذلك رغم ويتمكنون بالربود، املتَّصفني
فاملتعة أخالقيٍّا؛ بالثَّناء جدارة أكثر أصبحنا لدينا التلقائية للنزعات مجاهدتنا زادت فكلما
نوبات إن وحيث وهتشسون. شافتسربي بعكس القاسية، الناقدة نظرته يف ُدونيٌّ دافع
عىل أخالقية استجابات تُعتَرب ال فهي إرادية أفعاًال تشمل ال هذه املفاجئة التعاُطف
الواجب من يُستلَهم ال وما أخالقي، هو ملا عدوٍّا كبرية بصورة يُعد فاإلحساس اإلطالق،
لم إن الرصامة، عىل قائمة حياتية رؤية إنها حتًما. الخالصة املتعة بدافع يُفعل أن يجب
تجَد أالَّ املجمل يف األفضل من السجائر، مع الحال هو فكما تُفيد. ال فهي مؤذية، تكن

الحد. عن زائدة بصورة ممتًعا الفاضل السلوك
النزعة بني املشرتكة البينية املساحة من كبري قدر عىل املضادة كانط أطروحة قَضت
األخالقية بالنزعة الخاص األرسطي املفهوم كان استُبعد ما بني ومن وااللتزام. الطبيعية
وال التلقائية العادة وال الشعوري بالدافع وال املجرد بالواجب خاصة مسألة ليست التي
وموجهة بأحكام مقرتنة عواطف لكنها عواطف؛ تتضمن فالنزعات الشاق؛ اإلرادي الفعل
فلكي لذاتها؛ العاطفية النزعة تغذيها داخلية وخزة أو نوبة وليست محتمل، فعل نحو

131



الغرباء مع مشكالت

يف يهم ما لكن سليمة؛ ومواقف ومشاعر أحكاًما نمتلك أن علينا فعًال، الترصف نحسن
كانط عند البحت العقيل األخالقي الدافع فإن الصورة بهذه الترصف. حسن هو النهاية
الذي البحت، البدهي الخري مذهب أنصار تصور بقدر الفضيلة عن ناقًصا تصوًرا يُقدِّم
عمياء نوبات ليست فالنزعات العقالني؛ للتقييم قليلة مساحة سوى يرتك ال أنه يبدو
وممارستها وتهذيبها الكتسابها الجهد بذل يجب حاالت هي بل التلقائي، الشعور من
والعطف فالرحمة واعتيادية. سهلة إليها تدفعنا التي األفعال تصري أن إىل ومراقبتها
وخزة تتبع هي وال املفاهيمي، بالتفكري تتعلق مسائل مجرَّد ليست العدل يف والرغبة
والشعور. والفكر والعاطفة، العقل من كالٍّ تشمل هي بل مفاجئة، حسد نوبة أو جوع
فنحن نعرفهم، ال ومن نعرفهم من مع بتعامالتنا ترتبط أن امَلَلكات لهذه يمكن ال كما
أن رؤيته يف كانط أصاب لقد حولنا. ْن ِممَّ قربنا بدافع ونحزن الغرباء بمصائب نتأثر
تصوره يف أخطأ لكنه العامة؛ األخوَّة عن أنفسهم بعزل يُخاطرون الخري مذهب أنصار

الداخلية. عواطفنا من أبعد هو ملا يأخذنا أن يمكن َوْحَدُه املجرد التفكري أن
تشبه ة الخريِّ اإلرادة أو النية حسن إن النيقوماخية» «األخالق عمله يف أرسطو يقول
النية حسن مفهوم أما تَعرفهم. ال ملن تُِكنَّها أن يمكن حيث تماًما، تُماثلها ال لكنها الصداقة
الربيطانيني أسالفه عند الشخصية األمور يَتجاوز جماعي مبدأ عن بحثه يف — كانط عند
األخالقية األمور يف الزائد االعتماد الخطر من لكن ا. جدٍّ محوريٍّا دوًرا يؤدِّي أن فينبغي —
كانط فإن دوافعه يف للشك عرضة الصالح الفعل إنَّ وحيث واإلرادة؛ الدافع قضايا عىل
املسائل هذه مثل يف فاألهم األخالقية؛ املسائل يف الُعليا اليد لها اإلرادة أن افرتاض يف أخطأ
بهدف الطرقات يف دين للُمرشَّ النقود بعض فإعطاء تنويه، أو تريده ما وليس تَفعله ما هو
حقيقية، اعتربها التي كانط، فكرة أنَّ كما عنهم. إعراضك ِمن بكثري أفضل ضمريك إراحة
بمفهوم — مثًال — مقارنة باالستحسان تَحظى أن عن البُعد كل بعيدة تبدو اإلرادة عن
هي بل مرشوط، غري عقليٍّا دافًعا ليَست األكويني عند فاإلرادة األكويني. توما عند اإلرادة
صالح نحو هة موجَّ الطبيعي أو الخري إىل داخلية ونزعة وجوِدنا، يف األوَّيل ه التوجُّ من نوع
حدِّ يف اختيارية ليَست الخري يف رغبة لدينا فنحن الجسدي وجوِدنا إىل فبالنظر املعيشة؛
املادي؛ أجسادنا تكوين عىل النهاية يف تَعتِمد األكويني رأى كما االختيار فمسائل ذاتها؛

الحديثة.12 نظائره معظم من أكثر بقبول يتمتَّع لإلرادة مفهوم فهو
األخالقي الفرق أن افرتاُض وهو األخالقية، كتاباته يف جوهري خطأ يف كانط يقع
بعض حال — الحًقا سنرى كما — وكذلك وااللتزام. الطبيعية النزعة بني الفرق هو املهم
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من يظلُّون الذين الحايل يومنا يف الواقعي بالنظام الخاصة األخالقية النظريات أنصار
تحصيل ك همُّ أناني إذن فإنك عقالنيٍّا، فاعًال تكن لم فإن ُمنغِلقني. كانطيني املنطلق هذا
— مؤذيًا يكوَن أالَّ برشط — يشء فعل يف الرغبة بأن ليَقبل كانط يكن لم لكن اللذَّة.
من أكثر بدافع ف تترصَّ أن يُمكن الحيوانات فحتى حال، أيِّ عىل لفعله. تماًما جيد سبب
األمر استيعاب يف صعوبة تواجه كانت وإن حتَّى آلخر، وقٍت من الخاِلصة اللذَّة مجرَّد
الذي الطريق عىل األخالقي الفكر وَضع َمن هو غريه قبل كانط إن امُلطَلق. الواجب أو
إيمانويل حتى تمتدُّ آثاره نجد مزيٌج وهو والواجب، األخالق بني الزائفة املساواة إىل أدَّى
يونانية كلمة — ويليامز برينارد يُذكِّرنا كما — توجد ال أنه (إال دريدا. وجاك ليفيناس
يف شأنه مرشوطة، غري ما قيمًة تَشمل األخالق أن كانط يَفرتض «الواجب».)13 ل قديمة
كانط نظر يف — عرضة فسنكون وإال الالكانيني، األخالق فالسفة شأن سنرى) (كما ذلك
يُقدِّمون من أن يبدو وال األخالقية. النِّسبية فخِّ يف للوقوع — كذلك الكان عند يكن لم إن
لطوي، للسُّ اآلخر الوجه يكون ما عادة النِّسبي باملذهب املؤمن أن يُدركون الطرح هذا
يجب األخالقية القيمة بأن يؤمنون فالذين للطبيعة. الخارق األب عىل الثائر األوديبي االبن
امُلرعبة، كالفوىض حتًما سيكون املجردة الحالة عن يَقُرص ما أن يرون مجرَّدًة، تكون أن
ما هي األحوال أغلب يف الفوىض وتكون متالزمان، والفوىض العقالنية أن يرون ال فهم

العقالني. النظام يستبعده
تعيش فأن كانط؛ لطرح العجيبة الراديكالية النتيجة تصوير يف املبالغة الصعب من
غري املاليني حال تغيري أجل من والشفقة الغضب يحركك مثًال مانديال نيلسون مثل حياتك
رسقة عن امتناعك أن التأكد من أفضل حال بأي ليس لكنه تماًما؛ جيد يشء لك املعروفني
أن يُمكن بقانوٍن بفعلك تلتزم ألنك بل الفاكهة بائع من خوفك بدافع يكون ال خوخ ثمرة
لسائل خبز كرسة إعطاء يف وليس — الفعل هذا يف إن كذلك. امُلحتَملني السارقني كل يُلزم
الحقيقي السمو كانط يه يُسمِّ قد ما أو الحقيقي، األخالقي الجمال يكمن — الشفقة بدافع
بقدر ُمدهشة الفكرة هذه التصويري). التمثيل يتجاَوز الرب مثل األخالقي القانون (ألن
الجاف السار الحكم إطالق — تطرًفا صورها أكثر يف — تضمن فهي قاسية. هي ما
العقالني «برفضه جودوين ويليام امُلتطرِّف العقالني عىل ويليامز برينارد أصدره الذي

قهريٍّا.»14 العادي اإلنسان يراه اعتبار أي احرتام الصارم
الرحمة أو الحب َحرََّكنا إن أننا — كانط فعل كما — نتصور أن الغريب من كم
واحد. آٍن يف ا جدٍّ ووضيعة ا جدٍّ سامية لإلنسانية رؤيته بأن الزعم يمكننا أحرار! غري فإننا
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توجد إذ الوقت؛15 نفس يف ا جدٍّ وشيطانية ا جدٍّ مالئكية كونديرا، ميالن بعبارة أو
تحكمه «شيطانيٍّا» االجتماعي الوجود يكون فعندما جنب؛ إىل جنبًا عامة بصفة االثنتان
لتعطي «مالئكية» أليديولوجيا ُموازية حاجة عامًة ستظهر الشخصية، واملصالح الشهوات
الحقيقة مع ُممكن قدر بأقل لالحتكاك ستحتاج األخالقية فالقيمة الحقيقة، لهذه الرشعية
التي املجتمعات أحد وهي املتحدة، الواليات تجعل التي األسباب أحد وهذا التجريبية.
ثمة هزلية. بصورة ساٍم أخالقيٌّ جادٌّ عامٌّ خطاب أيًضا عليها يستحوذ باملادية، تموج
يطرحها والعاطفة، الضمري بني تخلط كانط رؤية عن اليشء بعض سموٍّا أقل رؤية
باالستحسان، التلقائية العاطفة عنده تحظى الذي باتلر، جوزيف اإلنجليزي الفيلسوف

ثابت. مبدأ يف تستقر عندما قيمة تزداد لكنها
حقيقي عام قانون استخالص يُمكن ال إذ هذا؛ من جموًدا أكثر كانط رؤية أن إال
السعادة تحقيق يف يرغب شخص كل إنَّ حيث السعادة؛ تحقيق يف املشرتكة الرغبة من
العمياء، للخصوصية أسريًا األخالقي املنطق يظل ثَمَّ وِمن الخاصة؛ الشخصية بطريقته
نوًعا علمانية صورة هذا، من لألخالق وعمومية إطالًقا أكثر أساس ثمة يكون أن فيجب
ذاته. يف بالكامل مقوِّماته يَحمل أن املطلقة القيم كل شأن شأنه الذي املطلق للرب ما
الذي كانط عند األخالقي القانون كذلك ذاته، وجود يف األبدي السبب هو الربَّ أن فكما
إرادة إليه ترنو أن يُمكن ما كل فهو نفسه، يف غاية ألنه بالرضورة الجميع غاية هو
بعُضهم يريَده أن كذلك يمكنهم ما بالتبعية وهو وميولهم تطلُّعاتهم عن بعيًدا البرش،
اعتبارها يُمكن لقاعدة تبًعا إال ف تترصَّ ال املشهور: امُلطَلق األمر يأتي هنا من لبعض.
حتًما العقالني فالترصف إذن عقالنيٍّا، تكون أن تعني برشيتك كانت فإن ا، عامٍّ قانونًا
كل من النفس تحرير هي فالحرية الترصف؛ يف بطريقتي سواي من سائر إلزام هدفه
إال الترصف عدم سبيل يف «امَلَرضية» باملصالح يسمى ما وكل املحتملة، والرغبات األشياء
من ذاته يف هدًفا تجعله هالة به تحيط واضح قانون لنفسه، الفرد يضعه لقانون تبًعا
ا. عامٍّ تطبيًقا يُطبق تجعله ثَمَّ وِمْن ذاك؛ أو الفرد لهذا املميزة للطبيعة اعتبار أي دون
ُمراِدفة الحرية إن حيث حريتنا؛ أساس يمثل فهو أنفسنا عىل القانون هذا نفرض وألننا
أن يف سيشكُّون حيث االدعاء؛ هذا يف أكرب شكٌّ الالحقة األجيال سينتاب الذات. لتقرير
بعض ثمة غريها. من ورصامة قرسية األكثر عامًة هي أنفسنا عىل نفرضها التي القوانني
مرضية غري أنها املفرتض من التي كانط حرية يف — أدورنو تيودور يرى كما — القرس

العليا. األنا فرويد يه سيُسمِّ ما وهو القانون، ظل يف

134



األخالقي والقانون كانط

التنويرية. كانط أخالق لنظرية البغيض الخفي الجانب هو األمر واقع يف هذا إنَّ
أو بالقلق دائًما إحساًسا فينا ي يُنمِّ فهو القانون، أمام أفعالنا تربير أبًدا يمكننا ال فألنه
— فهو قاٍس، إله األخالقي فالقانون خاِضعون؛ بأننا اإلحساس عن يقل ال ما وهو الغربة،
معدومة كائنات إىل لنا الحس عديم برتهيبه يَختزلنا — القاسية ساديته درجات أقىص يف
األخالقي للقانون فاملعادل لها؛ معنى ال املادة من وأجزاء لها، أهمية ال وأشياء الوجود،
تمر إذ فالذات الخالصة. السلبية من وكتلة وفضالت بقايا باعتباره اإلنسان هو السامي
أو كارثة من تُعاني — املادة من تماًما خاٍل القانون ألن — هذا القاتل اإلحساس بانعدام
املنطلق، هذا ومن مؤقتة. ذعر نوبة وليس دائمة طوارئ حالة يمثل انهيار للمعنى، انهيار
التي الحالة أي الواقعي، النظام الكان يه سيُسمِّ ما عىل جوهره يف الرمزي القانون يحتوي
قاتل جوهر يسحقنا الالمعنى، هاوية يف واقعني مكاننا، من ُمنتَزعني ُمعدمني، فيها نكون

أنفاسنا. من إلينا أقرب املعنى انعدام من
مادي، شأن األخالقي فالسلوك والخاص؛ العام بني األخالقي الفكر لبِّ يف توتُّر ثمة
الرمزي؛ أو التعبريي تواصلهم من جزء وهو ورغباته، الفاني اإلنسان باحتياجات يرتبط
إىل الخصوصية، هذه وراء ما إىل يمتدَّ امُلفرتضأن من لكنه خاص؛ بالرضورة فهو ثَمَّ وِمن
لك، ُمباح غري لكن يل ُمباح التعذيب إن نقول أن الغريب من وسيبدو عمومية. أكثر فضاء
الشخيصمثل الذوق تخص وتعبريات حرام» العني «اقتالع مثل عبارات بني نُساوي أن أو
خصوصيتها، يف ومتناهية عموميتها يف واسعة اللغة شأن شأنها فاألخالق مقزز»، «الكرنب
برينشتاين إم جيه يُفرِّق عامة. مفاهيم ن تتضمَّ كما خاصة مفاهيم ن تتضمَّ فهي
«األخالقية» املفاهيم وتلك — «املركزية» العامة املبادئ يه يُسمِّ ما أي — «األخالق» بني
فهي رضورية كانت إن التي العامة القيم هذه عىل منطقيٍّا السابقة التقييمية أو الوصفية
املوقفية» «األخالق ب العرشين القرن ستينيات يف قصرية لفرتة ُعرف ما أدرك لقد هزيلة.16
— املتحرِّر الفكر ذوو املسيحيني بعض يفضله األخالقية الالعمومية من تيار وهي —
بخصائص يتمتع موقف كل وأن بدقة، تحديده يُمكن إنساني موقف من ما أنه مشكلة
ال و«العدل» «الحب» مثل كلمات معنى كان إن كذلك تُميِّزه. أن عن تكون ما أبعد هي
من تُفرَّغ الكلمات هذه فإن باآلخر، منها كلٍّ مقارنة يمكن ال مواقف يف إال فهمه يُمكن
يكن لم وإن األخالقية. االسمية من بحر يف تائهني إيانا تاركًة لها كله العميل التطبيق
نمط أي فإن املواقف، مختلف عرب ثابت سلوك ونمط العدالة فكرة بني الزمة عالقة ثمة
إنه القول يمكن — مثًال الستني سن يتجاوز من كل رأس قطع ذلك يف بما — سلوك
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جملة محددة سياقات جانبًا ي تُنَحِّ أخالقية نظرية أي فإن اآلخر، الجانب عىل معها. يتفق
نتناول عندما قليل، بعد املعضلة لهذه سنعود أخالقية. بأنها الوصف تستحق ال واحدة

لها. شكسبري رؤية
الجمالية؛ األحكام تُشبه فهي وبهذا ا، وعامٍّ فرديٍّا شأنًا كانط رؤية يف األخالق تُعدُّ
بال نفيس فيها أكون التي اللحظة أن إال وكليٍّا، حرصيٍّا ني يخصُّ فعل هو األخالقي فالفعل
للفرد املهم ومن عام. لقانون ُممثِّل سوى فيها أكون ال التي اللحظة نفسها هي ُمناِزع
األساس؛ هذا عىل نترصف عندما حاالتنا أفضل يف نكون ونحن ا، عامٍّ حيوانًا يكون أن
عليه. هي ما عىل يجعلها الذات أعماق يف يكمن شخيص غري أو برشي غري يشء ة فثمَّ
وعند الرب، هي واألكويني أوجستني عند فهمها امُلستحيل السامية القوة هذه أن ورغم
مبارش مسار إذن فهناك األخالقي؛ القانون يها يُسمِّ كانط فإن الرغبة، هي فرويد أتباع
الخصوصية حساب عىل إال نسلكه أن يُمكن ال مسار أنه رغم العام، إىل الفردي من عنده

امللموسة.
هم فاألفراد واحدة، لعملة وجهان املتناهية والخصوصية املجردة فالعمومية إذًا
يُصدرونها؛ التي املجرَّدة القوى كينونتهم من تجرُّدهم لكن الحضارة لهذه املحرِّكة القوة
ذاته حد يف ذلك الذات تقرير أن إال للنفس، ع يُرشِّ ال مبدأ أي فرض عدم تعني فالحرية
ليمنحوا والنساء للرجال راجع األمر إن املعنى. عديمة طوطولوجيا إىل الفرد باختزال يهدد
اآلخر، من أو العالم من ُمقدَّمة — الخيايل النظام يف كما — يجدوها أن ال قيمة أنفسهم
عىل وال الطبيعة عىل ال يقوم ال إذ تماًما؛ بذاته قائم كانط لنا يُقدِّمه الذي الرمزي فالنظام
األخطاء ليستبعد البرشي العقل عىل تمرَّ أن يجب اإللهية األوامر فحتى الطبيعة، وراء ما
سمات من هذه كانت وإن أنفسنا، عىل إال اآلن نرتكز ال وكأننا األمر يبدو منها. املنطقية
فهي الكون، وعىل اآلخرين عىل الطفويل الخيايل اعتمادنا عن نتخىلَّ إذ األخالقي؛ نُضجنا
القيمة مثل ساٍم بيشء عالقة أي لها يَُعد لم التي الطبيعة عن اغرتابنا عىل عالمة كذلك
أستمدها «قيمتي الشهري املعارص املبدأ فإن لذا أولية؛ حقيقة مجرد يف اختُزلت أن بعد
هذا يف شديدة بَوْحَدة «أشعر القائل: أنني عن شعرة سوى تفصله ال َوْحَدها!» نفيس من

العالم!»
مجموعة وليس يحدده، الذي والواجب العقل سوى يوجهه ال األخالقي فالترصف إذًا
من نَكتِسبها التي وغريها) والرفاهية واملنفعة والسعادة والرغبة (املتعة املختلطة الدوافع
بالبرش ثَمَّ ِمن تَليق ال والتي الفطرية شهواتنا من أو حولنا من العالم من أو اآلخرين
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وهو بنتيجته، له عالقة ال الحقيقي األخالقي فالفعل بالكامل. أيديهم يف مصائرهم الذين
ألنه باألخالق؛ نتحىل أن علينا متسامية، طوطولوجيا ففي بالتأكيد؛ غريب أخالقي افرتاض
شيئًا يجعل ما شأن شأنه أخالقيٍّا، الفعل يجعل ما إن هذا. نفعل أن أخالقيٍّا الصحيح من
وهو بها، يتَّسم مميزة سمة أي ويتخطى يعلو الفعل هذا ده يُجسِّ يشء هو سلعة، ماديٍّا
الغيبية الكيانات إىل لها سبيل ال فاإلنسانية تعميمه، يُمكن قانون مع املقصود اتساقه
فال الكبري، الالكاني اآلخر مثل عليها تَستعيص التي وهي األسمى، الخري مثل املشئومة
— تماًما مطلًقا يكون أن يجب أنه إىل بالنظر — املفقود اليشء لهذا ممكن بديل يبقى
الخري غياب أي — فراًغا يمأل إذًا فالقانون األخالقي؛ القانون من املطلقة الصورة سوى
من تحول عن نتحدث فإننا املنطلق هذا ومن األبوية؛ بفروضه — األم جسد أو األسمى

الرمزي. النظام إىل الخيايل النظام
يحمل فهو بذاته، وقائم مستقل الفني العمل شأن شأنه العميل العقل أو األخالق إن
الحال وكما جدل. أي يقبل وال نتيجة كل ويزدري منفعة ويرفضكل ذاته يف الغرضمنه
الثامن القرن يف والعاطفي الخريي للمذهبني الرئيسية امُلصطلحات تتدنى سبينوزا، عند
إىل غالبًا — والتصوير والخيال واإلشباع واإلحساس والبديهة والعاطفة املتعة — عرش
الجمال.) علم لغة إىل كذلك تنتمي الكلمات هذه إن نقول أن (يُمكننا الالأخالقية. درجة
له عالقة ال األخالقي فالفعل املتعة؛ مبدأ تتجاوز أخالقية نظرية عن نتحدث فنحن إذًا
لتَحفيز الحية الصور تلك ملثل نحتاج أننا عن هيوم ففكرة للخيال، حية صور بتوفري
«الصور هذه أن كانط يرى املقابل ويف جدال. دون مرفوضة الخاملة األخالقية راتنا تصوُّ
أنها أيًضا يرى بل مثلنا، العاقلة باملخلوقات الئقة غري فقط ليست الطفولية» واألدوات
أال املمكن من الهائلة. قوته تُضعف ثَمَّ وِمن األخالقي القانون وسمو عظمة من تُقلِّل
يرى كما — للحرية الكيل فالغموض اإلنسانية؛ الحرية أو للعقل محفورة صورة توجد
فهي مستحيًال، كله اإليجابي التصوير يجعل — الحكم» َمَلكة «نقد كتابه يف املتمرد كانط
الحسية؛ بالصور وليس َوْحَدُه العميل املستوى عىل إدراكها يكون خالصة حدسية ظاهرة
الحرية هذه لكن أعيننا؛ بجانب بحرية ف نترصَّ أنفسنا نرى ألننا أحرار أننا نعلم فنحن
الخراب» «األرض إليوت إس تي قصيدة يف جانبك إىل يسري الذي اآلخر شبح شأن شأنها

مبارشة. إليها النظر حاولت إن تماًما تختفي
فيه الحرية تَعتِرب وسطى طبقة عىل قائم اجتماعي نظام يف مشكلة بالتأكيد هذا يثري
الكودي الرمز من نوًعا لتصبح التصوير شبكة من اآلن تنفلت األثمن فالقيمة محورية؛
تتملص — كلها للقضية األسايس املبدأ هي التي — فالذات للسمو؛ أثر مجرد أو املوحي
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املوحِي، الصمت أو الصامت التجيل يشبه يشء مجرد إال ضمنَها تظهر وال تصنيفاتنا من
باعتبارها إال بها اإلحساس يُمكن ال إذ فكرنا؛ بحدود صوت دون يصطدم حضور أي
قوته ذروة يف وهو الربجوازي فاإلنسان إذًا دقيق. يشء سموِّ أو الفارغة الزيادة من نوًعا
تحديدها. يمكن ال بطبيعتها — تفرده جوهر هي التي — حريته إن حيث ذاته؛ عن يعمى
كانت أيٍّا أنها هو — يُكوِّننا الذي الغريب الفراغ ذلك — الذاتية عن زعمه يُمكننا ما فكل
ال واملعروف فالعارف اإلدراك؛ تُحريِّ فهي ثَمَّ وِمن اإلطالق؛ عىل اليشء مثل ليست فهي
ال ذاتًا باعتباره العاِلم لكن كبرية، بصفة ممكن العلم فمرشوع النطاق، نفس يتشاركان
إال يدركها أن يمكنه ال العاِلم يدرسها التي األشياء فحتى يدرسه، الذي للمجال ينتمي
َوْحَدُه هو — التعبري جاز إن — لإلنسان السلبي الالهوت فإن لذا امُلشاَهدة؛ بصورها

املمكن.
باعتبارها تماسكه تحفظ التي النظام عني من تُطَرد الذات وكأن األمر يبدو إذًا
مركزه. يف أسود ثُقٌب هي وكذلك بكامله، النظام أصل فهي ما، يوًما له وُمكمِّ أصله كانت
شكل رسم ومحاولة ذاته. الوقت يف مطلقة سلبية هي تصورها يمكن ال التي فالقوة
من «جزءًا» تكون أن يمكنها ال فالذات ظلِّنا؛ عىل القفز كمحاولة الطيف لهذا محدد
ظاهرة ليَست كانط عند فالذات الرؤية، مجال من جزءًا العني تمثِّل ما بقدر إال العالم
ما الكوبرنيكية، ثورته يف كانط عند وهي، عليه. مطلة فوقية نقطة هي بل الواقع بداخل
العملية تلك خالل جوهرها» «يف الذات لكن إلينا؛ املادي العالم إلعادة خاللها من يسعى
ال التي بالحدسيات املعروفة املدفونة الكيانات يف وتغرق املعرفة حدود فوق من تَنزلق
الحارسة املالئكة شأن شأنها لإلدراك، يخضع بيشء ليست فالذات عنها. الحديث يُمكن
نفس أن قوتها أَوِج يف وهي نفسها الربجوازية الطبقة تجد إذ مثًال؛ املربعة املثلثات أو
من االخرتاق عىل املستعصية الذات بني لتعلِّق أقصاها قد وضَعتْه، الذي االجتماعي النظام

األخرى. الناحية من املعلوم غري اليشء وبني ناحية
الداخل، من االختيار حرة لكن الخارج من برصامة ُمحدَّدة هي إذ البرشية؛ الذات إن
فالحرية متالزمان؛ وجودها من الجانبني هذين أن سبينوزا ويرى مًعا. ومغلولة حرة
اإلرادة، حر ليُصبح عليها املرتتِّب اإلنسان كفاح ثمرة وهي مقيَّدة، أنها معرفتها يف تكمن
عىل يقوم نظام من جزءًا واعتبارها معزوًال كائنًا النفس اعتبار عن التوقُّف تعني فهي
— امليتافيزيقية أسسها من مجرَّدة — سبينوزا عند الحتمية تلك كانط ويُؤيِّد الرضورة.
عىل الحرية يحفظ بذلك وهو للروح. ساميًا مجاًال الراسخة الطبيعة ِعلِّيَّات إىل يضيف بل
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فهي كانط نظر يف أما خرايف. أو خيايل أمر سبينوزا نظر يف فهي فهمها، إمكانية حساب
الطبيعة. يف ُهِويَّتنا تأمل يف تكمن الهولندي الفيلسوف رأي يف فالحكمة رضورية؛ فرضية

عنها. استقاللنا ترسيخ قضية أنها فريى األملاني نظريه أما

إىل الخيايل النظام من بكاملها األخالق قضية ينقل — جريئة خطوة يف — فكانط إذن
إىل املوضوعي من أو الشكل، إىل املضمون من االنتقال كذلك يعني وهذا الرمزي، النظام
كالرب — يتخطاها بيشء أخالقك دعم عىل القدرة من انتقاًال هذا ن ويتضمَّ اإلجرائي.
ويعلن مماثل. أساس أي من األبدي للتحرُّر املؤكدة غري الفوائد إىل — والتاريخ والطبيعة
من ر تُطهَّ أن يجب األخالقية الفلسفة أن األخالق» ميتافيزيقا «أسس عمله يف كانط
التي اإلرادة أفعال من فعل أي أن وبما بالكامل. واألنثروبولوجي التجريبي املحتوى
الوحيد األسمى الخري فعل فإن «َمَرضيَّة»، أفعال هي تجريبية أشياء أو ميول زها تُحفِّ
يترصف أن بل ُمحدَّد، يشء إرادة ليست الخري وإرادة نفسه. للخري الخالصة اإلرادة هو
اإلعالن سوى شيئًا يُقدم ال القانون هذا فإن لذا األخالقي؛ القانون مع يتفق بما اإلنسان
ال لكن «برشعية يتمتَّع — شولم جريشوم صديقه إىل كافكا كتب كما — فهو نفسه، عن
ُمطَلقة األخالقي القانون فتعاليم الرسالة، ذاته هو التعبري جاز إن فالوسط له». مدلول
املبادرة لتعزيز يسعى الفكر متحرِّر مدرسة ناظر فمثل نفعل، ماذا لنا يبني ال لكنه
لكنه أفعالهم تُميِّز أن ينبغي التي العامة السمات لنا ح يُوضِّ هو تالميذه، بني الشخصية
األخالقية باألوامر قائمة إعطاؤهم يتمَّ ألن يحتاجون ال فامُلتنوِّرون محتواها؛ عمًدا يبني ال
عىل نفسه للسبب قاِدرين غري األوامر لهذه يحتاجون الذين إن عليهم. سلطة موضع من
إىل يحتاج طباخ من الطعام قبول يف يرتدَّد املرء إن إذ ذوها؛ يُنفِّ أو مغزاها يفهموا أن

مثًال. قرنبيط حبة عىل التعرُّف كيفية عن مفصلة تعليمات
غري الرب أوامر عن مختلًفا طوطولوجيته أو فراِغه يف الكانطي القانون يبدو قد
إال مريحة، غري دقيقة بصيغة أوامره يُميل معبوًدا باعتباره محلَّها، يحلُّ التي املرشوطة
ما العرش بالوصايا يُسمى ما إن إذ إطالًقا؛ عنه يختلف يكاد ال أخرى ناحية من أنه
امتناع ليس األسايس الرب فطلب محبَّتي.» تكون «هكذا قول: يف يَْهَوه طريقة إال هي
أن من تلك نعمته بفضل نتمكن لكي يُحبُّنا ندعه أن بل الزنا أو الرسقة عن اإلنسان
النهاية يف فالقانون تطيع؛ أن «يجب — الرمزي القانون فطوطولوجيا إذًا الحب. نبادله
فإن مطلٍق، سموٍّ وفراغ عبثٍي حبٍّ طوطولوجيا هي — الواجب» هو والواجب القانون هو
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لقاء املطيع اإلذعان وتقديم وتملُّقه مساومته دائًما فسيُمكن محدَّد محتوى للقانون كان
يتخطى أن مضمونها عىل فيجب الحب، قانون هي موىس رشيعة ألن ولكن كبري. جزاء

الرسمدية. الفضاءات هذه صمت هو العاِلم هذا فريسيي يحبط ما إن شكلها.
املضمون، من تماًما يخلو — كانط عند املطلق األمر شأن شأنه — اإللهي فاألمر إذن
سمو إىل باقتضابه يشري فهو ِشئَت.» ما واْفَعل «أَِحبَّ أوجستني القدِّيس كعبارة فهو
تفعل كما مخلوقاته عىل ُمقيِّدة أوامر الرب يفرض أال السمو فمن برشي، هو عما الرب
— باختصار — فحبه إليها. يحتاج ال ألنه واقعيتها عدم يف املبالغة السادية العليا األنا
الحقيقية الصورة هي — كانط عند األخالقي القانون وليس — هذه إن الرغبة. من خاٍل
هذا يف مشاركتنا تكون ولهذا مقابل؛ انتظار عدم يعني اإللهي فالحب املرشوطية؛ لعدم
كان فإن واحد. طرف من أو شكر دون نحب أن من نتمكَّن عندما صورها أعمق يف الحب
شديدة قيوًدا يفرض الذي املتعايل امُلستِبدَّ هذا ليس اليهودية املسيحية العقيدة يف يَهَوْه
ما وهو العالم؛ إىل يحتاج ال أنه إىل أخرى أسباب بني من يرجع فذلك كاهلنا؛ عىل الثقل
املجاني الفعل هو فالخلق االحتياج؛ ال الحب بدافع مقابل، ينتظر أن دون خلقه أنه يَعني
الكان، بعبارة منها» طائل «ال لذة مسألة أنها يعني ما وهو «متعة»؛ مسألُة فهي األول،
بعد إنه بل مادي، ُجَسيم أدقِّ لخلق الرب عند رضورة فال قدًرا؛ وليس هبة فالوجود
الكبري اآلخر كان وإن الندم. أشد هذه فعلته عىل يندم ربما األمر يف الناضجة النظر إعادة
وحيث كذلك؛ ليس اليهودية املسيحية العقيدة يف الرب فإن ذاته، يف رغبة ذا الكان عند
التي بالقرابني إليه نتقرب بأن يأمر ال فهو ُعصابية احتياجات لديه ليس بالتبعية إنه
علينا بل أخالقيٍّا، املعصوم السلوك أو والرشاب بالطعام املتعلِّقة األوامر أو النار تأكلها
يغفر أنه وهي تُحتَمل، ال التي الحقيقة ونتقبل الرديئة املساومات هذه جانبًا َي ننحِّ أن
يأمرنا ما استيضاح أجل من الربوتستانتي القلق يف االنغماس إىل بحاجة فلسنا دائًما. لنا
يكون أن فيجب ومحدَّد عميل أمر الحب وألنَّ الحب. من أكثر بيشء يأمرنا ال إنه إذ به؛
الذين بقدر يُخطئون الصيغ بتلك يَُعرِّفونه الذين أن إال قانونية، صياغة صياغته باإلمكان

مجرًدا. مفهوًما يجعلونه
بعًضا بعِضنا ل تأمُّ من — سبينوزا شأن شأنه كانط عند — األخالقية القيمة تنبع ال
إىل النظر عىل تعتمد بل املتقدة، الذات ثنايا خالل من اآلخرين إىل ناظرين خيايل، إطار يف
النظر يعني ما وهو نفسه؛ األخالقي للقانون الالعاطفي املنظور من الخارج، من النفس
أنه كانط يرى اآلخرين. كمعاملة النفس معاملة ثَمَّ وِمن عامة؛ ذاتًا باعتبارها النفس إىل
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مكاني، كانوا لو كما اآلخرين مع تعاملت فإن واألقرباء. الغرباء بني واضح فرق يوجد ال
نكون ما أصدق فإننا األخالقية، الناحية ومن ما. نوًعا غريبًا باعتباري لنفيس أنظر فأنا
شخصني إىل أنقسم عندما إنني شخص. أي كنا لو كما نترصف عندما حقيقتنا عىل
املحايدة، الغريب بنظرة ذاتي ًصا متفحِّ نفسه، الرمزي النظام موقع من لنفيس وأنظر
األخالقية الرؤية عن يكون ما أبعد الرؤية وهذه ا. حقٍّ لنفيس مطابًقا أكون فقط عندها
ملح إن الخاصة. طريقته عىل مثاليٍّا منهما كلٌّ كان وإن سميث، أو هيوم عند العاطفية
فإن الفاضلة، للمدينة مثاًال حافل كعيد يُعد نعيًما التعاُطف حاالت يف الخري مذهب أنصار
التواصَل يشجع ال مفكًكا اجتماعيٍّا نظاًما مواجهِتهم عند توهًما األقل خلفائهم من بعًضا
منطقة حيث عمًقا أكثر مستًوى إىل الفاضلة بمدينتهم النُّزول إىل اْضُطرُّوا االجتماعي
املتناغمة. املتكاملة ولغاياتهم الحرَّة العاقلة للذوات املثايل الوطن هي التي الغائمة البديهة
يف متشائم هو الذي كانط كان فإن هذا، من أعمق مستًوى عىل تتشكَّل إنها بل
اجتماع احتمال أن أقلها ليس ألسباب فذلك الرب؛ فكرة إىل يحتاج اإلنسانية تجاه املجمل
عالم إىل ننظر كنا إن إال العالم، هذا من بكثري أكرب اآلخر العالم يف والسعادة الفضيلة
بأن تعليقه يف تتَّضح واقعي هو وما مثايل هو ما بني فالفجوة حديثًا؛ برز الذي الرواية
إن األمر، حقيقة يف به. االلتزام يف شخص أي ينجح لم وإن حتى ملزًما يظل املطلق األمر
يُمكننا فكيف َمحسومة، غري مسألة يظل عدمه من به فعًال االلتزام يف شخص أي نجاح
نحن فهل «امَلَريض»؟ الدافع من قدر أدنى دون من كانت ترصفاتنا أن من أصًال التأكد
وهي مستحيل، يشء — كانط يعلم كما — األخالقي القانون إن الرب؟ أمام مذنبني غري

الكان. عند الواقعي النظام مع سنرى، كما فيها، يشرتك سمة
يف واملثايل والتجريبي والتعاطف، الذات وحب األخالقية، والقيمة املتعة تتشابَك
عالم عن وأكثر أكثر الفاضلة املدينة إبعاد فيجب كانط مع أما وهيوم. هتشسون كتابات
للوجود كيف أي — فيه الفاضلة املدينة تحقيق كيفية معها تظل لدرجة حيس دنيوي
حماية يجب وكأنه األمر يبدو غامًضا. شيئًا — الحيس الوجود محل يحلَّ أن البديهي
أن املفارقة فِمن إذًا دائًما. مدفونة بإبقائها الواقعي النظام رشور من املطلقة القيمة
بتجرد التعامل يُمكنهم أفراًدا باعتبارهم والنساء للرجال ينظر الذي — األخالقي القانون
ينتقده الذي السوق مجتمع عني عىل التجريبي؛ الواقع عىل معظمه يف يقوم — بينهم فيما
السياق يف هذا لكن للتباُدل؛ نموذج هو — كالسلعة — ا حقٍّ األخالقي فالفعل بشدة،
كل تختلف عقيدة وهي ذاتهم، يف غاية باعتبارهم واآلخرين النفس معاملة يعني األخالقي
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التجارية، املعامالت تَحكم التي الذاتية املصلحة مقابل ففي السوق، منطق مع االختالف
فهو األملاني الفيلسوف أما والشعور. العاطفة الربيطانيون الخري مذهب أنصار يقدم

َعِقبَيِْه. عىل السوق منطق يقلب
بعض من — املرهق فها تقشُّ بكل — لكانط املتجردة األخالقية الرؤية تتشابَه
وهتشسون شافتسربي عالم مع تتشابه مما أكثر للحب املسيحي املفهوم مع النواحي
يف أصاب وقد اختيار. ال واجب أمكن حيثما الخري عمل أن عىل كانط يُرصُّ إذ املتناغم؛
الرغبات هذه مثل عىل اعتمدنا إن إننا أي باألساس؛ عاطفية قضية ليس الحب أن رؤيته
— يتحدَّث املقابل ويف كثريًا. ضيِّقة بدائرة الخريي عملنا نقيد األرجح عىل فنحن الطارئة
ويفرق عليه» السيطرة يمكن الذي «الحب عن — ذهنه يف الجديد العهد يستحرض وهو
سورين ويستبعد و«َمَريض». تلقائي هو الذي األساس املنعدم الحب هذا وبني بينه
بالثبات يتمتع حب لصالح الطارئة الحنان نزعات عىل املبني الحب باملثل كريكجارد
األبد إىل تغريُّ كل الحب يأمن فقط عندها واجبًا، الحب يصبح «ملا ويكتب للقانون. األبدي
بني كذلك يفرق لكنه األول، مهاجًما والنعمة، القانون بني بولس القديس ويميز 17«…
مرقس إنجيل ويقوم الخطيئة. وقانون — يرضيه الذي — الرب قانون باعتبارها النعمة
وعند لرفاقه. اإلنسان بحب يتحقق أنه باعتبار الرب لقانون العام اليهودي التصور عىل
لجاره. اإلنسان حب أساسها الوصايا فكل — مرقس من بالقرب إنجيله ألَّف الذي — َمتى
ويُظهر كله. القانون هو الجار فحبُّ — الحكمة تقليد عن يكتب إذ — يوحنا عند أما
بعد سنتناولها التي املرسحية وهي — بالصاع» «الصاع شكسبري مرسحية يف الحكمدار
«ُملزم أنه عن يتحدث عندما والحب القانون بني للعالقات تقليديٍّا إنجيليٍّا فهًما — قليل

الخري». بعمل
تطرًفا األكثر الصحيحة اإلجابة كانط يقدم قانونًا، باعتباره بالحب يتعلق وفيما
من املاليني هؤالء مع نتعامل «كيف الربيطانيني: الخري فالسفة يؤرِّق الذي السؤال عىل
هنا الفاصل العامل هي العاطفة أن بإنكار عواطفنا؟» نطاق وراء فيما لنا املجهولني
ُهِويَّتك أهمية عدم إن والجريان. الغرباء بني يميز ال رأينا كما املطلق فاألمر األساس، من
طريقته يف ثغرة ناحيٍة من يمثل — باألخالق األمر يتعلَّق عندما — كانط عند مطلًقا
نحو عىل املسيحية، ففي كبرية. قوة نقطة أخرى ناحية من ويمثل التفكري، يف املجردة
يتعلق ال الديني فاملعتقد األهم؛ العامل الثقافية الُهِويَّة وال املحلية الصالت ليست مشابه،
وال املنزلية املعبودات وال الخاصة الغذائية الطقوس وال الضيقة العادات وال بالنسب
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يظهر أن قبل من الهوية لسياسة نقد هو فاإلنجيل التقليدية؛ الُهِويَّات وال الوطني الرتاث
املصطلح. هذا

«اإلخوة» لحب خاصة أفضلية أحيانًا يمنح الجديد العهد أن إنكار هذا يعنى ال
له فليس الكونية، مهمتهم دعم سوى يسعه ال ذلك أن بما لكن بعًضا. بعِضهم املسيحيني
كان لو كما يتوارى ضبابي، بينهما الفاصل فالخط الغرباء؛ حب مع بشدة يتعارض أن
بني الفوارق «تذيب — إرينرايك باربرا تقول كما — والتي كبري، حفل يف تُلبس أقنعة وراء
عمن أكثر أجنبيٍّا الغريب يكون وال الوقت لبعض غريبًا القريب لتُحيل والقريب، الغريب
عالقاِت بناء من أفرادها يتمكن التي الراديكالية السياسية الجماعات فإن باملثل سواه.»18
أحزاب تاريخ يف نادر إنجاز وهو — املماثلة للجماعات ينتمون من ومع بينهم فيما أُلفة
رأى لقد تفعل. ال التي تلك من السياسية الفاعلية لتحقيق أكرب بفرصة تتمتَّع — اليسار
استحقاًقا أكثر الصديق خداع أن واعترب تعرف، من إال تُصادق أن يمكنك ال أنه أرسطو
مساعدة عدم من نظره يف أكرب عيبًا كان األخ مساعدة فعدم الغريب؛ خداع من ِللَّوم
تحدث إذ السياسية؛ والعالقات الصداقة بني تشابًها كذلك الحظ أنه إال لك، مجهول إنسان
والعواطف العامة الواجبات وتتشابك أصدقاء. باعتبارهم املواطنني عن «األخالق» عمله يف
ق يُحقِّ التي السياسية فالدول الدولة؛ املدينة تُشكِّل التي والجماعات الروابط يف الشخصية

الشخصية. الصداقة من عامة نسخة تمثل املتبادل االنسجام من قدًرا مواطنوها
سعادة عىل يحرص من ثمة ليس إذ الصداقة؛ قيمة من فيُقلِّل العكس عىل كانط أما
الخري اإلنسان تمني يكون التي — النفوس بني الكاملة والتبادلية نفسه؛ من خري إنسان
القلوب تُقيسِّ األرجح عىل بل وحسب، ُمحتملة غري ليَست — له الخري لحبه أساًسا لآلخر
أن يجب أننا كانط يرى األخالقية األمور ففي السحرية،19 الدائرة هذه خارج هم َمن عىل
العمومية أن هو يدركه ال وما العاقلة.»20 الكائنات بني الشخصية الفروق من «نتجرَّد
ألي الخاصة االحتياجات إىل االلتفات بل اآلخرين اختالف تجاهل تعني ال الحقيقية
الهوية بني التوفيق أخريًا خالله من يمكن الذي الوجه هو هذا إنَّ قربه. يتصادف شخص
منك. بالقرب وجوده تَصاَدَف إنسان أي حب بل إنسان، كل حب ليس فاألمر واالختالف،
الوقت ذلك يف بًا تعصُّ األكثر اليهود يَعترب حيث الصالح؛ السامري حكاية مغزى هو وهذا
مفهوم صور أدنى — عمومية أكثر نحو عىل — هي كما الحياة، أشكال أدنى السامرية
وقد عام. هو وما شخيص هو ما بني صادًقا رابًطا تُمثِّل بذلك وهي املسيحي. العمومية
مع تساُهل ألصدقائه اإلنسان حب أن تة متزمِّ بطريقة رأى الذي — كريكجارد اعترب

بيتك. باب من تخرج عندما تُصادفه شخص أي هو الجار أن — النفس
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يجتمع الذي هيجل ِمن للحب املسيحي املفهوم عن أبعد كانط فإن املنطلق، هذا من
الحسية. خصوصياتهم بكل الروح عمومية للخالصيف العلمانية رؤيته يف والنساء الرجال
هي فعًال قيمة لها التي التضحية أن بافرتاضه للحب املسيحي املفهوم عن يختلف أنه كما
يختلف كما األنانية. غري اآلخرين ِخدمة سبيل يف وليس القانون سبيل يف بالنفس التضحية
فائض وجود قضية املسيحية العقيدة يف الحب أن رؤيته عدم يف الجديد العهد مع كانط
التبادل.21 لقيمة قة امُلنمِّ التماثل بعمليات متعلِّقة مسألًة وليس القياس تتخطى وزيادة
الستثماره، عائد لتحصيل السعي يرفض عطاء امُلجدي، غري العطاء أشكال من شكل فهي
فالعهد عائًدا. ى يتلقَّ أن بتاتًا امُلحتمل غري من ألنه لكن العالم حال هو هذا ألن ليس
بالتوازنات الحب يُِخلُّ إذ للمحاسبة؛ شديد معارض — أخرى أشياء بني من — الجديد
وردِّ الحسابات وتصفية التكلفة لحساب االحتفايل برفضه الرمزي النظام يف بدقة املقدرة

باملثل. اليشء
إىل دريدا جاك يشري إذ مشابهة؛ محصلته الالكاني الواقعي النظام أن الحًقا سنرى
النبي عىل ينطبق ال الذي الحال وهو الرب»،22 مع تبادلية غري حالة «يف إبراهيم النبي أن
إن بأنه الحساب، بإمكانية يهتم ال الذي الجديد، العهد يسمى ما يويص َوْحَدُه. إبراهيم
وأنه اثنني؛ َفِرسِ ِميًال، تَسري أن أحد أجربك إن وأنك اآلخر، له فأَِدْر خدِّك عىل رجل صفعك
مثل مثلها الوصايا فهذه أيًضا. رداءك يأخذ فدعه ثوبك، ليأخذ يحاكمك أن أحد أراد إن
الهجوم إىل وتهدف الحدود، يفوق بما عمًدا فيها ُمباَلغ بليك لويليام الجحيم» «أمثال عمل
التي — اْألُْخَرِويَّة الوصايا تلك أن إال عرص. كل يف األفق الضيقة الصغرية الربجوازية عىل
ينبغي ال — املنتظرة نهايته ضوء يف القائم» «الوضع منطق من املسيحيني لتحرير تسعى
حول يلتف نفسه دريدا فجاك معناها، من العدل بتحقيق املطالبة تُفرغ أنها يُفهم أن
الحقوق إعطاء من بدًال ُمتَناٍه ال التزام مسألة األخرى هي العدالة بجعل اإلشكالية هذه
يف بوضوح مجاني أو فائض عطاء هو الذي الحب ينعكس املسيحية، ففي ألصحابها،
بالعني العني باليشء اليشء رد عدالة بمفهوم يطيح ما وهو والتسامح، الرحمة فضائل

التبادل. قيمة مفهوم عىل عاٌر ألعدائه اإلنسان فحب املنتظرة،
الذين هؤالء عند باختصار األغيار، عند هراء — بولس القديس بعبارة — هذا كل
مظلم جانب بالتأكيد هناك اإلدارة. َحَسن رمزي أو أخالقي اقتصاد لبناء كانط مثل يسعون
األشكال بكل وهداًما مفرًطا يكون أن يمكن الذي باالنتقام املعروف الخالق التهور لهذا
بالصاع الصاع رد عىل القائمة العدالة عن ببساطة الطَّْرف َغضُّ يمكن ال ولهذا السلبية؛
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النظام منارصي بعض يفضل كما — إليه تنتمي الذي الرمزي النظام عن وكذلك —
يف تماًما مستنري أمر وهي بالعني، العني سياسة نتبع بأن القديم العهد يأمرنا الواقعي.
بل الشنيع، للثأر مطلًقا تفويًضا الشائعة) الحكمة تراها (كما ليست فهي السياق. هذا
كله. الجسد وليس بالعني، العني نأخذ أن فعلينا اإلساءة، بقدر الجزاء لتحديد محاولة
أخالقية نظرية أي إدراكه عن تعجز ما هو وهذا دائًما. ُمحبذًا الحد هذا تجاوز ليس

الحًقا. سنرى كما وذلك الواقعي، للنظام
َوْحَدُهْم واألرستقراطيون فالفوضويون للترشيع؛ حبه بسبب القانون ينارصكانط ال
حبه ينبغي القانون بأن يؤمن ألنه القانون يُنارص لكنه للقانون. التسليم يرفضون من هم
االلتزام عىل يقترص أن يجب ال أخالقيٍّا السليم فالفعل به؛ يأمر ملا وليس لذاته واحرتامه
ال الحقيقة يف كانط عند القانون إن ذاته. القانون سبيل يف يكون أن يجب بل بالقانون
منه أكثر سلوك معلِّم فهو معينة، صورة أفعالنا تتخذ أن إال اإلطالق عىل يشء بأي يُلزم
حديثي أو األطفال يُناسب نظام القانون أن بولس القديس يرى املقابل يف لعقيدة. واعظ
ينضجوا أن قبل وصاياه ظل يف التوجيه يحتاجون الذين املستجدين باألخالق؛ العهد
َمَلَل يتحملوا أن يجب الذين كاألطفال فهم الحقيقي، معناها ليستوعبوا كاٍف نحو عىل
فالقانون مشهورين. رياضيات علماء يصريوا أن أرادوا إن َقْلب َظْهر عن جداولهم تعلُّم
كذلك ليس لكنه الجيدة، للحياة رضوري أويل نموذج بالتأكيد فهو ذاته؛ يف غاية ال وسيلة
حاجة يف الذين إن بينهم. من منا أحد ال الذين األخالقي، النضج بلغوا للذين بالنسبة
األخالقية، طفولتهم يف يزالون ال الفني للعامل بالنسبة اإلرشادات كتيب باعتباره للقانون
يستطيع وعندما باستمرار. املعجم إىل للرجوع يحتاج الذي مثًال للعربية الجديد كاملتحدث
األخالقية الطفولة ألن ولكن السليم. الوجه عىل العالم سرَيَوَن القانون هذا عن التخيل هؤالء
الفقراء. وجود دوام مثل دائم وجوده حظنا لسوء القانون فإن مزمنة إنسانية حالة هي
إىل يؤدِّي الذي الخري لفعل التلقائي االعتياد هي الفضيلة أن بولس القديس يرى
مثل — األخالقي القانون يعترب أنه ويبدو الحجر. ألواح من بدًال القلب عىل القانون نقش
ينبهنا أنه بينها من ألسباٍب الوقت نفس يف وسيئًا جيًدا — الفارماكوس أو الفداء كبش
وراء شهوانيته يخبئ اإلثارة صحف بإحدى كمقال الخطيئة، احتمالية إىل قصد دون
إذًا ذاته. يف خريًا يكون أن دون الخري إىل يوجهنا ألنه وكذلك األخالقي، السخط ستار
يدعو ما وبني بيننا دائًما يحول أن الصحيح الطريق عىل يضعنا إذ وهو للقانون يمكن
الناحية من بوجَهني القانون يجعل ما وهذا رغبتنا، به تتعلَّق ما ذاته هو فيُصبح إليه،
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أنفسنا نجد قد مثلما يُمليه، مما بدًال القانون حب يف نقع أن دائًما يمكننا إذ األخالقية؛
لذاته القانون حب يف يقعون الذين بني ومن اللعبة. محبِّي من وليس باملدرِّب مفتونني
يمكنهم ال الذين الفريسيون أو الفيتيشيون — املضمون حساب عىل للشكل ناظرين —
للرب. واضحة بصورة املحتمل غري الغريية فراغ مللء ويَْسَعوَن السامية الرب سلبية تحمل
الصورة إن حيث العرشة؛ الوصايا من األوىل الوصية حرَّمتها التي هي هذه الفيتيشية إن

البرشية. الصورة هي ِليَْهَوْه الحقيقية الوحيدة
يَفخرون الذين ضد الخيايل، النظام عالم ضد موجهة الوصية فإن أخرى بعبارة
هو كما الحب سبيل يف عنيًفا إرهابيٍّا يَعتربونه ال والذين الرب مع املتَكلَّفة غري بعالقتهم
«إن فريد: بوضوح الكان يقول وكما أنفسهم. هم يُشبههم ا ً متحرضِّ مخلوًقا يرونه بل
بسبب الصورة؛ هذه ترتكه الذي الفراغ إىل بالنظر لالنتباه مثريٌ صورة باعتباره اإلنسان
ربما ينكشف. أن امُلفرتض الرب فراغ — ظاهرها وراء فيما — الصورة يف يرى ال الفرد أن
فالقول اإلنسان.»23 داخل يف فراًغا يرتك كذلك الرب لكن اإلنسان، الكتمال لذلك يرجع
من بحر يف أنهم أشياء عدة بني من يعني الرب صورة عىل ُخلقوا والنساء الرجال إنَّ
الواقعي النظام فراغ فإن لذلك نوع؛ أي من ذاتًا باعتباره يُرى ال الرب إن حيث الالوجود؛
يكون خاللها من التي هي الوثنية، عزاء وليس الدين وعزلة الخيايل، النظام اكتمال وليس

الناس. بني كثريًا املتأخر الرب ظهور
وهو داخليٍّا، أمًرا بجعله يكون ال للقانون القرسية القوة من النفس تخليص إن
الخبيث الفرض هذا من فالتحرُّر عنه، الناتج امَلَريض القرس تعميق إىل إال يؤدَِّي لن ما
نرضخ أن أجل من مستبدة ُعْليَا أنا صورة يف أنفسنا بداخل تثبيته يعني ال مًعا والحميد
عىل شيلر رد هو تقريبًا وهذا ظاهًرا. بالفضيلة التحيلِّ عادًة تحاكي بتلقائية ألوامره
الحواس.24 يف تماًما بغرسه رصامته تلطيف يجب لكن سيادة ذا يظل فالقانون كانط:
إن فهذا جمالية، بصبغة صبغه بعد إال ا حقٍّ به نلتزم لن فإننا بريك، عند الحال وكما
سيادة ننقض ال فإننا كذلك الهيمنة. من نوع إىل املطلقة السلطة من تحول التعبري جاز
من فورة يف بكامله امُلقيِّد النظام هذا بغمس — دولوز جيل يفعل كما — القانون
ال فنحن جوهرها، يف الثورية «الرغبة» آلية إىل املقابل يف متطلعني املتمرِّدة، الليربتارية
خريًا وليس ذاته يف خري هو يفرضه ما أن ندرك عندما إال األخالقي القانون من نتحرر
أن شاهدنا كما يرى إنه حيث األخالقي؛ للقانون سجينًا كانط يظل إذًا مفروض. ألنه
التقليدية لألوثان محطم األوجه أحد من كانط أن صحيح نفسه. إال يفرض ال القانون
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السامي؛ تصويره استحالة عىل يُِرصُّ إذ بالقانون؛ األمر يتعلق عندما لها ًسا مَقدِّ وليس
تطابق معينة صورة بتجسيده إال األخالقية بالسالمة يتَّسم ال فعله بأن يؤمن إذ أنه، إال
أنه كما ذاتها. باللُّعبة ال اللُّعبة بمدرب يُفتَتَن ألن — التعبري جاز إن — عرضة القانون،
للمسيحية الرئييس فالتيار الراديكالية، الربوتستانتية يف كما الشطط يف الوقوع خطر يف
مستبدٍّا يبدو الرب يجعل ما وهو بها، يأمر الرب ألن خريًا تكون ال األشياء أن يعلمنا
واإلقرار ذاته، يف خري هو ما يريد الرب لكن سبينوزا. نريان مرمى يف يجعله مما متقلبًا؛
أيٍّا هو الخري بأن االدعاء من لالنتقال سهلة خطوة فهي األخالقي، النضخ عىل عالمة بذلك
ذاته. القانون شكل يف يوجد الخري بأن كانط مثل االعتقاد إىل ما متغري قانون يفرضه ما
وليس والرحمة العدل قانون أنه يشء كل قبل ندرك عندما القانون من نتحرَّر إننا
يقلب حيث املسيح؛ صلب من املستفاد الدرس هو هذا إن والتحريم. باملنع يستبدُّ فرمانًا
عبارة (بحسب «نوبودادي» باعتباره ليَْهَوْه الفريسية أو الشيطانية الصورة املسيح موت
للحب دعوة باعتباره القانون حقيقة لكشف للدماء متعطش طاغية أو ُعْليَا أنا أو بليك)
السياسية. الدولة يِد عىل بها يؤمنون من بحياة تُوِدي أن ح املَرجَّ من دعوة وهي والعدل،
هو — الرب «ابن» يقولون، كما أنه، مع — هذا امُلحرِّر الرب قانون مع املسيح اتفاق إن

امُلتجاوز. هو ذاته حد يف فالقانون وقتله؛ تعذيبه إىل أدَّى ما
الُهِويَّة بمجهولية يتعلق فيما تحديًدا راديكايل الكانطي األخالقي القانون فإن ذلك مع
ومستبدة مستنرية بروح ذلك فعل فقد السلعة، منطق جوانب بعض له كان فإن فيه،
السيئ بوجهه يسري التاريخ أن يرى الذي — ماركس عند السلعة وحتى عينه. الوقت يف
الخصوصية أشكال تجاوز عىل تساعد عامة لغة بوصفها فهي إيجابي، جانب لها —
تواصل إىل والنساء الرجال وتجذب القديم، النظام نصبها التي بالحدود وتطيح «السيئة»،
الدولية. االشرتاكية أسس تضع فهي ثَمَّ وِمن بعض، مع بعضهم ا عامٍّ يكون ألن قابل
إساءة رحمة يف تمنع الكانطي) بالقانون (الخاصة الشكلية «هذه أدورنو: تيودور يكتب
رشوط تضع فهي واأليديولوجيا، التميُّز سبيل يف لألشياء الكيفية االختالفات استخدام
ذو يشءٌ بداخلها يبقى — له ونتيجة تجرُّدها ورغم — ثَمَّ وِمن العام؛ القانوني العرف

املساواة.»25 قيمة هو أهمية
السيئ، بوجهه يسري — الليربايل للتنوير منارص أعظم وهو — كانط فإن لهذا
ال أقرانك مع املتساوية والحقوق واالحرتام الحرية يف حقك صار إذ التعبري؛ جاز إن
الجرأة إن البرشي. للجنس تنتمي ألنك بل إقطاعي، سيد أو نبيل والدك أن إىل يرجع
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ما يراه ملا خالًفا والعمومية، للتجريد الثورية القوة وكذلك مذهلة. القول هذا تَُميِّز التي
من الربجوازي املجتمع فسيتمكن العقيدة هذه ترتسخ أن بمجرد أنه كما الحداثيون. بعد
متنافرة الرمزية األخالق تكون قد لإلعجاب. املثرية ُمثُلها من حتًما قارصعنه هو ما قياس
يتجاوز بابًا تفتح فهي وبذلك لنفسها. املقررة الذات عرص بقدوم تنبئ لكنها متآلفة؛ غري
غري والعادات الثقافية، االمتثالية األخالقي؛ بالنظام هيجل يُسميه ملا جاذبية األقل الجوانب
يتجاَوز ما عىل ذاته الوقت يف تحثُّك أنها بما لكن للتقاليد. العمياء واإللزامية االنعكاسية
االعتيادية والفضيلة واملشاركة القرابة — هذا األخالقي للنظام اإليجابية األكثر الجوانب

واحد. آٍن يف ضعفها ونقطة ُقوَّتها نقطة النقطة هذه تصري — الخاصة والعواطف
شئونه. يف يتدخلوا لم طاملا لشئونهم اآلخرين برتك يَْقنَع الذي الليربايل كانط ليس
والعالقة العام الخري مفهوم من الليربايل يستطيع ما بقدر يقرتب فهو العكس، عىل
عىل متحرض اتفاق ظل يف اآلخرين مع التعايش الكايف من ليس إذ الذََّوات؛ بني التباُدلية
لآلخرين األخالقية الغايات دعم يعني العادل املجتمع تجاه السعي إن بل ل، التدخُّ عدم
األخالقية كانط رؤية عن وود آالن يتحدث نفسه. الشخص أهداف مثل نَِشط نحٍو عىل
القانون بني فارق يوجد كما لكن بعًضا.»26 بعضها تدعم «التي للغايات رؤية باعتبارها
كانط ليربالية بني صلة ذو فارق فهناك املسيحية يف الحب ومفهوم الكانطي األخالقي
رأينا كما — الربيطانيني الخري مذهب منارصو ويدعم وماركس. لهيجل السيايس والفكر
ِشباك أسري يظلُّ الناس بني االتجاه مزدوج الطريق لكن الناس، بني التبادلية العالقة —
فإن عامة وبصفة الناس. مع املبارشة بالعالقات كبرية بصورة يتقيد إذ الخيايل؛ النظام
مستوى عىل البرش محل اإلنجليزي النبيل بإحالل املألوف الخطأ ترتكب الرؤية هذه

العالم.
ما نوًعا مشكلة لديهم قبل، من أرشنا كما النوع، هذا من األخالقيني فإن ثَمَّ ِمْن
كانط أما لعواطفهم. الخيال إظهار إمكانية تقل الذين املختلفة والنماذج الغرباء مع
منزلة من يقلل هذا يفعل إذ لكنه األخالقي؛ القانون طريق عن بالغريب املقابل يف فريحب
غايات دعم أجل من يكافحوا أن عليهم الناس أن فبما الحساس. والتعاطف الصداقة
إال الُفراَدى؛ كالبدو يكونوا أن عن بعيدون كانط، نظر وجهة من فهم، بعًضا بعضهم
مشرتكة بصفة تُبنى أن من بدًال لنفسه فرد كل يِد عىل الغايات هذه ُوضعت طاملا أنه
أن يعني الحب إن إذ الليربايل؛ املذهب نطاق يف كانط فيظل املشرتكة، املمارسة خالل من
هو وكما لنفسه. وضعها التي الغاية ينارص أن مجرد وليس اآلخر يف غايته اإلنسان يجد
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ليست واسع نطاق عىل الغري لغاية الفرد منارصة أن فهم عن أيًضا عاجز فكانط متوقع،
بنيويٍّا. منقسم غري اجتماعي نظام ظل يف إال ممكنة

فاملنظومات املنظومة، مفهوم هو هنا والرمزية الخيالية النظريتان تحتاجه ما إن
املؤكد من والنادي. العائلة هي وزمالئهما وهتشسون هيوم عند قيمة ذات أنها يبدو التي
األحيان أغلب يف معهما يتعامل أنه إال بقوة؛ هيوم شغلتا قضيتان وامللكية القانون أن
كانط عند أما اجتماعيٍّا. واقًعا باعتبارهما ال مفهومني باعتبارهما أي تصوُّري؛ نحو عىل
األخالقي امُلعطى أن إال الواسع؛ باملعنى منظومة بالتأكيد األخالقي فالقانون وتابعيه
سياق أي عن معزوًال باعتباره الوقت معظم يف يُعامل الذي الفرد، هو عندهم األسايس
العالقة عن تختلف اإلنساني التبادل من صورة توجد أن إذن يمكن فهل اجتماعي،
وماركس هيجل يجيب خيالية؟ وليست رمزية باختصار هي التي لوجه، وجًها املبارشة
أن يجب نظره يف فالدولة قبل، من روسو فعل مثلما تماًما باإليجاب، التساؤل هذا عن
للخري واعية مراعاة إىل اآلخرين احتياجات تجاه الفطري اهتمامنا ترتجم بحيث تُبنى

العام.
إذ الجانب؛ أُحادي لكنه رضوري والعمومية الحرية عىل كانط تركيز أن هيجل يرى
الحرية لهذه يمكن وال معني. وسيايس اجتماعي فراغ حساب عىل األولية حريته اشرتى
مشاركة خالل من الهيجيل، األخالقي النظام ظل يف تُمارس عندما إال ا حقٍّ تزدهر أن
— األخالقية كانط لفلسفة الشكيل التجريد إن االجتماعية. للحياة املادية الصورة يف الذات
االجتماعية العالقات عالم إىل يُرد أن يجب — العالم لواقع تناول أي بعناد ترفض التي
هذا أن اعتبار ويمكن العامة. وثقافتنا نزعاتنا يف القانون يتجسد أن يجب إذ التجريبي؛
نجد الذي االجتماعي للسياق مًعا، والرمزي الخيايل للنظامني انصهاًرا — تقريبًا — يمثل
عند األخالقي الوجود إن العام. األخالقي القانون وعالم حولنا فيمن أنفسنا انعكاس فيه
التي بالدولة يشء كل وقبل بالسياسة، ترتبط قضية هو — أرسطو عند كما — هيجل
يمكن الحد هذا وإىل العام. العقل ُروح وتمثل الحياة، من معينة صورة هيجل عند د تُجسِّ
كانط، وبعكس امللموسة. والفضيلة املجرد والحق واملجتمع، والحرية والعام، الفردي دمج
اآلخرين؛ مع الذات عالقات عىل تقومان وغاياتها الذات بأن وماركس هيجل من كل يُقر
الكانطية الطريقة عىل يترصفون منفصلني أفراد قضية مجرد ليست أنها يََرياِن فهما
مع بعضها ُمتَّسق الغايات هذه جعل إىل ساِعنَي املختلفة، غاياتهم بني التناغم ليحققوا
من وماركس هيجل يَُمكِّن ما إن تحقيقها. عىل بعًضا بعضهم قدرة تعزيز مع بعض،
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يدرك من هو األوىل بالدرجة فهيجل املؤسيس، التنظيم مفهوم هو األسلوب بهذا التفكري
منعزلة؛ فردية رغبات مجرد وليس اجتماعي تنظيم مسألة تكون أن يجب األخالق أن
وإن حتى منا جزءًا يكونوا أن خاللها من لآلخرين يمكن التي الوسيلة هي فاملؤسسات
وهي واحد. مرشوع يف تماًما الغرباء بني للجمع وسيلة فهي لنا؛ معروفني غري كانوا
ُمقيِّد، لكنه تباديل فاألول والرمزي؛ الخيايل النظامني ملشكلة فريًدا حالٍّ الحد هذا إىل تمثل

ُمفكِّك. لكنه عامٌّ والثاني
ازدهاره ماركس ر تصوَّ الذي النحو عىل املستقل، التعاون فكرة إىل مثًال فلتنظر
بل إراديٍّا، بعًضا بعضهم أهداف يدعمون ال املرشوع هذا فأعضاء االشرتاكية. ظل يف
تنجح منظومة وهي نفسها. املنظومة ِبنية يف مدمجة التبادلية من صورة هناك تكون
يتصادف عندما تنجح ما بقدر بعضهم عن غرباء املتعاونون أعضاؤها يكون عندما تماًما
فرد عضو كل أن تضمن كله الكيان يف املميَّزة بجهودها تسهم إذ فاملنظومة العكس؛
لتحقيق يُستغل الرمزي النظام فتجرُّد زمالئه، تطور تعزيز يف الوقت نفس يف دور له
وليس — هذا إن الخيايل. النظام من رقيقة بلمسة يتمتع تضامن األشخاص، بني التضامن
األخالقي األساس هو — مساهمة رشكة باعتبارها األخالقية الفضيلة عن كانط مفهوم
الجميع، هدف تحقيق رشط يصري فرد كل هدف فتحقيق االشرتاكية، عليه تنبني الذي

هذا. من قيمة أكثر أخالقي نظام يف التفكري الصعب ومن

واحدة، جملة الخيايل النظام إغراءات إنكار يمكنه ال بشدة لذاته املنِكر كانط وحتى
يشعر وال كذلك. صفنا يف ليس عليه، الحكم يمكننا ما بقدر لكنه، ضدنا؛ ليس فالعالم
هي وهذه والطبيعة، العقل بني للتوفيق طريقة توجد ذلك مع يشجعنا. الواقع بأن الفرد
املستعصية امليتافيزيقية األسئلة عىل اإلجابة أبًدا يمكننا ال أننا ورغم الجمايل. العالم دائرة
محكوم أنه نتصور بأن ألنفسنا نسمح أن ذلك مع فيمكننا ذاته، يف الواقع ماهية مثل
النوع هذا إن طبيعتنا. مثل فطبيعته ثَمَّ وِمن القانون؛ من نوع وينظمه إيجابية بغايات
عندما الطبيعة، عىل جمالية أحكاًما نصدر عندما نستخدمه ما هو االستكشايف التخيل من
أن عىل تماًما قادرين غري كنا وإن معني، قانون مع تتوافق صورها بأن إحساس يدهمنا
يُخاِطب أنه يبدو لكن إدراكي؛ فعل أي كانط عند الجمايل اليشء يتضمن ال ماهيته. نحدد
مرحلة تُشبه بصورة لنا ليكشف عامة؛ بصفة اإلدراك عىل قدرتنا يه نُسمِّ أن يمكننا ما
املبدأ؛ حيث من فهمه يُمكننا الذي املكان هو العالم أن عن هايدجر عند الفهم» قبل «ما

معريف. فعل أي وقوع قبل حتى رائعة مالئمة عقولنا هذا بحاله يُالئم إذ
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عىل العالم يف مكاننا نألف بأننا اإلحساس من تنبع الجمايل العالم ُمتعة من فجزء إذًا
كما الجمايل الحكم إصدار خالل اليشء نرى فنحن العقل، الستنتاجات مناقًضا يبدو نحٍو
نشعر فإننا الشكل بهذا بها. نحن نتمتع التي والحرية واإلرادة الوحدة تُبدي ذاتًا كان لو
م مصمَّ املكان كان لو كما والفكرية، الخيالية ملكاتنا وبني العالم بني ممتع بانسجام
يَعلق التي العملية الوظائف شبكة من يُفَصل فاليشء غاياتنا، ليناسب غامضة بصورة
الذاتية هذه وبفضل واستقالله. اإلنسان حرية من شيئًا ذلك من بدًال ويُمنَح عادة، بها
أمًال فيهم فيحرك يدركونه، ملن مفهوًما حديثًا يتحدث كان لو كما اليشء يبدو الخفية،

بغاياتهم. كليٍّا عابئة غري ليَست الطبيعة بأن
فالعالم الخيايل؛ النظام عالم من إذن يَخرجانا األخالقي والقانون العقل كان إن
أن ويبدو بلطف. لآلخر منهما كلٌّ يَلتِفت واآلخر فالذات جديد؛ من إليه يُعيدنا الجمايل
يراعي تصميمه كان لو كما أيدينا راحة إىل يتسلَّل يشء مثل تلقائيٍّا، إلينا م يُقدَّ الواقع
الخاص األفضلية موقع عن قليًال نبتعد أن يمكننا الجمايل العالم ففي اإلمساك؛ عىل قدرتنا
ذاته. والعالم اإلدراكية قدراتنا بني ظاهريٍّا التام التواُفق ل ونتأمَّ أنفسنا إىل ونستدير بنا
أذهاننا، أن من يَْعَجبون الذين امُلعاِرصين الفيزياء علماء موقف يف أنفسنا نجد عندها
فائدة أي دون للكون، األساسية الِبنَى اكتشاف عىل قادرة األعمى، التطور نتاج وهي
أنه يبدو إذ عام؛ لكن فريد بوضع يتمتع الجميل اليشء أن كانط ويرى ظاهرة. عملية
بنحو للذات مطابًقا ويبدو رغبة» «يُْشِبع فهو ملكاتها، ويخاطب الذات إىل تماًما يُقدَّم
شهوانية. استجابة أي فينا يستثري ال فهو باإلشباع، إحساًسا يعطينا أنه ورغم ُمْعِجز؛
كل منها تُنتزع التي — املثالية املادية الصورة هذه يف نجد أن الوهم من ليس وربما

الخيايل. النظام يف تُرى كما األم لجسِد ذكرى — الحسية والشهوة الرغبة
بوهم ك التمسُّ وليس اإلنساني، الفهم مع متفقة الطبيعة تبدو السياق هذا ظل يف
نستند إذ — ويمكننا كانط. عن عظيمة خطوة اآلخر هو فهمنا مع لتتالءم مة مَصمَّ أنها
أن نخىش، كما تتجاهلنا ال الكون أعني بأن نحلم أن — بنا يحيط ما إىل الطريقة بهذه
جيمس هربرت ويكتب أهدافنا. بعض ويشاركنا قدومنا ع توقَّ نفسه الكون بأن نحلم

يقول: كانط، عىل املعلِّقني أحد باتون،

الناُس استطاَع إِِن اإلنسانية، للروح قوي وداعم األخالقي، للعمل كبري لحافز إنه
فيه يشرتك فاٍن مرشوع مجرد من أكثر أخالقيٍّا السليمة الحياة بأن اإليمان
هو يُمحى أن إىل مباٍل غري أعمى كوٌن خلفيتهما ويف اإلنسان أخيه مع اإلنسان
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أن احتمال يتجاهل أن يمكن ال فاإلنسان األبد. إىل الوجود من البرشي والجنس
مع — يظهر ما رغم — تتفق قد األخالقي الكمال بلوغ نحو الضعيفة جهوده

27… الكون وجود من الحكمة

— الحميد الكون تواطؤ لفكرة العنيد برفضه — هاردي توماس أن لو كما األمر يبدو
أنها ثبت املعنى من الخايل العالم رؤية فإن النهاية ويف الفاتيكان. بابا مع أخريًا اتفق قد
رشوحه نُرشت الذي باتون، جيمس لهربرت وبالتأكيد لكانط، ا جدٍّ أيديولوجيٍّا ُمستفزة
بيننا حكمة له تواطؤ وجود احتمال ويبقى الثانية. العاملية الحرب أعقاب يف كانط ألفكار
فرضية أنها إال فرضية؛ مجرد — واليشء الذات بني ُمسبَق تناغم أي — الكون وبني
والنساء فالرجال باتون. بعبارة وذلك األخالقي»؛ للعمل كبريًا «حافًزا األرجح عىل تمنحنا
يعانون وربما أنفسهم، يف إال أصول لها ليس األخالقية القيم أن تقبل يف صعوبة يواجهون
أو — العقل به يُخِربُنا ما إن اإلدراك. لهذا نتيجة العدمية إىل هلع يَصحبه انهيار من
الجمايل فالعالم الخيايل؛ النظام أو األيديولوجيا تقبله ما تماًما ليس — الرمزي النظام
فالتناغم الديني. للسمو باهت وأثر عقالني عرص يف العضوي لالتحاد باهتة ذكرى هو
أو اإلحساس يسوده مجتمع يف يوجد لكنه قبل؛ ذي من الفردي املجتمع يف أهمية أكثر

اقتصادية. أو سياسية كيانات يف وليس العاطفة عىل تقوم مشرتكة ِبنية
يَرجع تماسًكا لنفسه ينسب فهو جسمه، املرآة طور يف الصغري الطفل ل يتأمَّ عندما
عند الرائي يُشاهد وعندما ُمتَعِته. مصدر هو األمر واقع يف هذا إن للصورة. الحقيقة يف
العقلية لقدراته نتيجة الحقيقة يف هما وتناغًما، َوْحَدة فيه يجد فهو جميًال، شيئًا كانط
الذات بني معينة بمبادلة كان وإن خيايل، إدراكي خطأ يقع الحالتني، كلتا ويف الخاصة.
أشياء بني من هي الجمايل بالحكم القائمة الكانطي فالذات النظريتني، كلتا يف واليشء
بتعجرف متقوِقَعنْيِ نَا ِرصْ أن حال يف لكن النرجيس.28 املبتهج الالكاني الطفل أخرى
موجود فهو الذاتي. ُقصورنا من ليُخرجنا جاهز كانط عند السامَي فإن ِلذَاتنا ُحبِّنا داخل
الحقيقي ملجؤنا هي التي الَفْهم عىل الَعِصيَّة وبالالمحدودية مأوى بال بأننا ليذَكَِّرنا
للجمال ونتعرض والتملق، للتوبيخ نتعرض أن — بريك يرى كما — فعلينا الوحيد.
حاضنًا مكانًا العالم يبدو أن يجب إذ والذكورة؛ واألنوثة واالختالف، واالتفاق والسمو،
من للتخويف نستسلم أن أيًضا علينا يجب لكن ما؛ هدف لتحقيق داخله نسعى لكي لنا
لبلوغ نسعى أن أردنا إن الرضا حول تتمحور ذاتية من فنُنتزع آلخر، وقٍت من جانبه

قدراتنا. حدود
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السادس الفصل

يفمرسحية والرغبة القانون
بالصاع» «الصاع

يف الكانطية األخالق نظرية وعيوب مميزات املعتادة التنبؤية بقدرته شكسبري يُحدد
اليشء رد فكرة تتناول — عنوانها يوحي كما — فاملرسحية بالصاع».1 «الصاع مرسحيته
املعادلة منطق يواجهها قد التي املشكالت أيًضا تتناول لكنها التبادل؛ قيمة أو باليشء
يف املْفِرط فيينا حاكم فيَسمح ُمْزٍر؛ وضع يف القانون يكون املرسحية، افتتاح ففي هذا،
العنيف ويعني والعار، الِخْزِي َوْحل يف تسقط بأن للمدينة — فينسنتيو الدوق — التحرُّر
وهو ،(٢٠ :١ ،١) محبَّته» وألبسه رهبتَه «منََحه والدوق السيطرة. فرض ليعيد أنجيلو
ثَمَّ وِمن القانون؛ من والجميل السامي الجانبني بريك يعتربه ما نائبه منح أنه يعني ما

واإلقناع. القرس عىل سلطته
من دمه «يتكون تقشفه» يف مشدَّد نقده يف «الذع رجل وهو — «الدقيق» أنجيلو أما
صارم بفصل فيلتزم — الصالبة الشديد الثلج من يتكون بَْوَلُه إن ويُقال املنصهر» الثلج
عىل قدرته يف السبب هو وهذا الرمزي. النظام وبني ودم لحم من هم الذين األفراد بني
ال بل عميل. ال رمزي بتغيري تتعلق املسألة إن حيث ظاهرة؛ بسهولة الدوق محلَّ الُحلول
العامة. وأفعاله الخاصة ميوله بني الرمزي، وموقعه الفرد أنجيلو بني فرق أي هناك يبدو
الفوقي املنظور من لنفسه ينظر فهو ،(٥٢ :٢ ،٢) أستطيع» ال ما أريد «ال إليزابيال: يقول
القانون «إن املحايدة. لسلطته محايد حامل إال هو ما أنه باعتبار ذاته، الرمزي للنظام
أخيها عىل يَحكم عندما املفجوعة إيزابيال يُبلغ هكذا أخاك» يدين من — أنا ولست —
،٢) سيان» فاألمر ابني، أو أخي أو قريبي كان «إن ويضيف: الزنا. بتهمة باملوت كالوديو
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للتحزب املؤكد بإغفاله بالرضورة، إنساني ال بيشء العدالة املطلق القانون يتَّسم
— التعبري صح إن — وأنجيلو الالإنسانية. ِسَمته عىل عالمة الظاهر فربوُده والخصوصية؛
لصالح التحيز هذا تماًما يَبْغض الذي العمومي، الكانطي املذهب صاحب عىل جيد مثال
لعصبة ملًكا القانون يَصري ولكيال هيوم. ديفيد أتباع يميز الذي واألقارب األصدقاء
ويقول واألقارب. للغرباء معاملته يف بدقة يُساِوَي أن فيجب الفاسدة، الحاكمة الطبقة
قاتل مع يتعاطف لن إنه أنجيلو برود من بأي يتمتع ال الذي الطيب القلب ذو الحكمدار
السماح ورفضه تفضيل دون من فه بترصُّ إنه َلِبٍق بأسلوب أنجيلو ويقول أخاه. كان وإن
األفعال. هذه مثُل ترضهم أو إليهم تُيسء الذين بأولئك رحمة يُظهر فهو باالستثناءات
ليست فالعدالة محتملني؛ آخرين ضحايا يحمي فهو ُمجرم بإعدام أنه إىل أيًضا يشري كما
رمزي هو ما بني حقيقي تعارض يوجد ال إذ الزدهارها؛ مسبق رشط بل الرحمة، عدو
الذين الناس كل بأمن يخاطر فهو اإلنسان لصالح القانون تَناَزَل فإن عاطفي، هو وما

حمايته. يطلبون
كان «إن أخيها: حياة عىل ليُبقي القايس امللك نائب إىل ل تتوسَّ إذ إيزابيال، وتقول
كونها عن بعيدة حجة وهذه ،(٦٤-٦٥ :٢ ،٢) «… مثله لَزَلْلَت مكانه أنت وكنت مكانك
وإن كالوديو. مثل ف لترصَّ كالوديو محل أنجيلو كان إن أنه هو تثبته ما فكل دامغة،
مستِبدٌّ موقف وهو نفسه، مقياس فرد كل فسيكون أبعد، مستًوى عىل الرؤية هذه طبقنا
الخلط يوازي نفسه قانون اإلنسان فكون ترحم. ال التي أنجيلو عدالة بقدر طريقته عىل
الفرعية الكوميدية الشخصية تفعله الذي ذلك) وغري «متهم» ب («محرتم» األلفاظ بني
تماًما تعنيه، ما فيها أنت تُقرِّر التي الخاصة اللغة من نوع األلفاظ بني فالخلط إلبو،
وضع وهو ا»، خاصٍّ «قانونًا (Privilege) امتياز لكلمة اإلنجليزي املقابل يعني مثلما

بنفسه. الخاص القانون فرد كل فيه يُصبح فوضوي
آخر إىل الحقيقة تظل «الحقيقة قولها: يف استبداديٍّا اتجاًها نفُسها إيزابيال وتأخذ
للمفارقة فيها تشبه التي الوحيدة املرة هي هذه إن الحقيقة، يف ٤٥-٤٦)؛ :١ ،٥) مًدى»
رؤية تبنِّي عىل الجدال اشتداد مع تُجَرب لكنها أخيها. عىل حكمه تمقت الذي أنجيلو
إذا غضبى كلمة نعتربه «وما لغوي: بمثال حه تُوضِّ ما وهو للسياق استناًدا أكثر للعدالة
أن تقصد وهي .(١٣٠-١٣١ :٢ ،٢) الجندي» قاله إذا وزندقة إلحاًدا نَُعده القائد، قاله
الخطر لكن ذلك؛ له ينبغي ربما اللغة. تُراعيه كما السياق تغري يراعي أن ينبغي القانون
ألنفسنا ع نُرشِّ إلبو، مثل الحال بنا ينتهي أن هو — املبالغة حدثت إن — الحالة هذه يف
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شكسبري عند الواحد للَّفِظ مختلفني استخدامني بني العالقة إن لكلماتنا. متضاربة معانَي
أنجيلو. ونائبه الدوق بني تربط التي املتزامنتنَي، والالُهِويَّة الُهِويَّة بني العالقة يشبه نفسه
العابرة املجازية الصور بعض وتُربز إيزابيال. تقول كما اختالف قضية مجرَّد ليست فهي
أو الثبات مفهوم الجانبية الخيالية والصور العابرة التعليقات م تُطعِّ التي املرسحية يف

الصارمة. الذاتية الُهِويَّة عن ذلك مع تمييزه يُمكن ما وهو التناسق،
نقصنا بسبب أماكننا نتبادل ما وجٍه من أننا هي إيزابيال سها تتلمَّ التي الحالة إن
املجرد. القانون يف مساواة هناك مثلما البحتة اإلنسانية يف مساواة فثمة املشرتك؛ األخالقي
هذه ننقض ال فلماذا تنتهي، ال دائرة يف ِسَواُه من جميع يدين إنسان كل كان فإن
نظاًما وندشن الدائرة هذه فنكرس بالتسامح، منها طائل ال التي املتبادلة االتهامات
فيخرب الخاص، منطقه له بيشء الخطوة هذه صد أنجيلو أن إال جديد؟ نوع من أخالقيٍّا

القسوة: بنفس يُعامل أن فسيتوقع كالوديو مكان كان إن أنه إيزابيال

لجريمته الُعذر تلتمس أن ينبغي ال إنك
تقول: أن بك األخلق مثلها، لديَّ بأن

مثلها، جريمة أرتكب حني الحكم، أصدرت الذي أنا إنني،
إعدامي، يُقرِّر أصدرتُه الذي الحكم ذلك أجعل أن عيلَّ

باملحاباة. يسمح وال

(٢٧–٣١ :١ ،٢)

األخالقي فضعفي به، يعاملوك أن تُحبُّ بما اآلخرين ملعاملة الحتمية النتيجة هي تلك إن
عن عجزي يمنعني ال مثلما اآلخرين، عند أخالقيٍّا املشني العمل عىل الحكم من يمنعني ال

أسمعه. عندما الرائع الغناء أعرف أن من الغناء
تُْغِفل فهي خطرية، بصورة مجردة العاطفة شأن شأنها أنجيلو عني يف الرحمة إن
هذا ومن خالص. ذاتي دافع أجل من الحكم بهذا ي فتُضحِّ الفعل، سوء أو ُحسن مدى
التي ذاته القانون خصوصية تجاه بالالمباالة تتَّسم — للمفارقة — الرحمة فإن املنطلق
العمياء البقعة من نوع الرحمة أن تصوره يف مخطئ أنجيلو أن إال لتلطيفه. تسعى
بموجب امرئ كل عاملت «لو بولونيوس: فيها يُوبِّخ التي هاملت فعبارة اإلدراكية،
الخطأ تسجيل لإلنسان ينبغي ال أنه تعني ال ياط؟» بالسِّ الجلد من ينجو فمن استحقاقه،
بأسلوب أنجيلو من تطلب إذ الخطأ؛ هذا يف األخرى هي إيزابيال وتقع يغفره. أن بل
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كما عليك، ليحكم كان — العدالة قمة وهو — الرب أن لو حالك، يكون «كيف بالغي:
عليه، هم بما والنساء للرجال ينظر ال الرب أن هو الفرق لكن .(٧٥–٧٧ :٢ ،٢) أنت؟»
والعلم، فالحب لهم. مسامحته ل يُسهِّ ما وهو وضعفهم خوفهم ضوء يف إليهم ينظر فهو
هو — الكان يقول كما — الصادق والحب بالطبيعة. متالزمان ِضْمنًا، الدوق يشري كما

متالزمان. رفيقان والواقعية فالرحمة نقِصه، عىل اآلخر حب
فيتغاىض عليها، يحكم التي العملية املواقف من يتجرد ال العادل القانون فإن كذلك
الكياسة، من بدرجة املواقف هذه عىل العامة قواعده يُطبق بل يُميِّزها عما عجرفة يف
تكون وبذلك الخاصة. وهيئتها حالتها فرُياعي أرسطو)، يقول (كما العملية الحكمة أو
معينة ألعراف االختزال تقبل ال محدَّدة تطبيقات أي املنطوقات؛ مثل القانونية األحكام
املواقف، بعدد قوانني لدينا فستكون ويساوي يُجرِّد القانون يكن لم فإن العمومية. شديدة
مطلًقا؛ يكون ثَمَّ وِمن ذاته) حد يف قانونًا (فعليٍّا، حينها مستقالٍّ سيكون منها موقف وكل
قياسه، يمكن ال نفسه يماثل الذي فاليشء نفسه، يماثل الذي اليشء مع جدال ال إذ
تلك إن بالطوطولوجيات. مليئة بالصاع» «الصاع مرسحية تجعل التي األسباب أحد وهو
العدالة. وفاة شهادة ستكتب — بالخصوصية الشديد شغفها رغم — القانونية االسمية
سياقات إطار يف إال يعيش ال كاللغة، — االختالف من الُهِويَّة باستمداده — القانون لكن
يف والخاص العام بني الوسيط إن األساسية. مبادئه أمام إغفالها يمكن ال محددة إنسانية
طبيعة «يعرف أن: يطلب السجن يزور عندما فالدوق التأويل، هو واللغة القانون حالة
بعكس رافًضا يُفرِّق، ال الخري فعمل .(٦–٨ :٣ ،٢) ينبغي» بما أَِعَظهم حتى جرائمهم؛
لكنه يستحقونه؛ ال ومن يستحقونه من بني التفريق الفيكتورية اإلنجليكانية العقيدة
ال فعَّ قانون أي شأن شأنه فهو املختلفة، االحتياج أنواع بني التمييز يف ذلك مع دقيق

مًعا. والخصوصية بالعمومية يتسم
حالة يف الدخول دون بالرحمة أو بالعدل االتصاف بكيفية تتعلق املشكلة لكن
الصعبة املواقف يف التعامل عىل بقدرته غروره يُهدِّد الذي لوشيو عند الباردة الالمباالة
مالئكيٍّا، — بالالتينية اسمه يوحي كما — أنجيلو كان فإن ذاتها؛ يف القيمة فكرة بتدمري
بخطابهم — كونديرا ميالن يقول كما — املالئكيون يُعرف فبينما شيطاني. فلوشيو
يرون ال الشيطانيني فإن املهذبة، وعاطفتهم الجافة وبالغتهم خاص نحو عىل «الطيب»
بصحافة الصحفيون بينما مالئكيون، والسياسيون فالكهنة الرتدي؛ سوى حولها من
بالقيمة اإليمان يستلزم الرش إن إذ أرشاًرا؛ ليسوا فالشيطانيون شيطانيون، اإلثارة
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بينما شيطانيٍّا ليس ميلتون شعر يف فإبليس مخالفتها. أجل من كان وإن حتى األخالقية
مؤمن فهو لوشيو أما شيطاني. فاوستس» «دكتور مرسحية يف مان توماس شيطان
من «إنساني كلمة ويعترب الرغبة، سوى حقيقيٍّا شيئًا يرى ال األخالقي، الطبيعي باملذهب
صديقه رد يف يظهر القانون من الالمبايل فموقفه معياريٍّا، ال وصفيٍّا تصنيًفا ودم» لحم
سعادتك «هل فيينا: يف الدعارة بيوت حظر خرب عىل املصطنع باالحرتام املتسم بومبي
:٢ ،٣) الفسق» مع التسامح من «قليل .(١٣٦ :١ ،٢) املدينة؟» شبان كل إخصاء تقصد
أفقه فسعة أنجيلو، عىل املصلحة بدافع لوشيو يقرتحها التي البديلة السياسة هي (٥٣
القوانني أما الشهوة، هو يُقره الذي الوحيد املطلق فاليشء السخرية، من رضٌب بحقٍّ

بَرَّاقة. ثقافية واجهة إال هي فما والشعارات والقيم واأللقاب
النظام أو الكبري اآلخر معتربًا امُلتعة، بواقعية إال يؤمن ال شخص هو الساخر إن
السخرية فإن املنطلق هذا ومن غايته. ق ليُحقِّ يَستخدمه فارًغا زائًفا معتقًدا الرمزي
من إليها ينظر لكنه األخالقية بالقيمة يثق فن وهي للكوميديا، قاسية تهكمية ُمحاكاة
مطالبتنا برفضها فهي مجاراتها، عن الحتمي عجزنا ضوء يف والسخرية املفارقة زاوية
اإلنسانية القيمة تمجد فالكوميديا يرحم. ال الذي الُعْليا األَنا نري تحت هم ملن عالج بالكثري
وليس — املعنى بهذا فهي له، أساس ال الذي ووجودنا تقاليدنا العتباطية ظريف بوعي
عن لحظيٍّا سموٍّا وغزارتها وفرتها فتتيح يوتوبي، فن — متناغم بمستقبل تبشري ألنها

املميتة. التاريخ دنيا
يتقن أن املحار يستطيع ال كما األخالقية، القيمة عن يتحدث أن للوشيو يمكن ال
ليس ألسباٍب الحقيقي، التسامح عىل تهكُّم الرذيلة مع تسامحه إن الجرب. علم قواعد
وكما املنطلق، هذا من بخس. ثمنه ألن قيمة بال تسامح فهو شيئًا، يكلفه ال أنه أقلها
يشري فكما القيمة. عديمة رحمة توجد أن يمكن (االنتقام)، جامحة عدالة توجد أن يمكن
،٤) الخطيئة» يف حبٍّا الخاطئ ليصادف حتى الرأفة اتسعت أشفقت إذا «فالرذيلة الدوق،
التي الرشيرة» و«الرحمة القانونية» «الرحمة تسميه ما بني إيزابيال وتُميز .(٨٨-٨٩ :٢
ليست الرحمة فصفة األخالقي، التسيب بدافع أو الخاطئة األسباب كل أجل من تُساِمح
غري كرًما أو رخصة ليست لكنها البندقية» «تاجر مرسحية يف بورشيا تعلن كما ُمقيَّدة
الجوهرية، األشياء قيمة من أو العدالة من بالسخرية السماح عدم يجب إذ كذلك؛ محدود
تقديرك يف تبالغ أن امُلمكن من لكن أنجيلو؛ عند كما الحد عن تزيد أن لرصامتك فيمكن
واحد. موقف يف مشوًشا خلًطا اإلنسانية املواقف كل وتخلط الفروق كل تقيضعىل بصورة

159



الغرباء مع مشكالت

بني الفاصلة الشعرة عىل كثريًا تركز لشكسبري أخرى مرسحية هي لري» «امللك ومرسحية
التي والوفرة القاتلة الوفرة بني والعدم، الوجود بني الالزم، من واألقل الحد عن الزائد

الحياة.2 تمنح
القصور مع بالصاع» «الصاع مرسحية يف لوشيو عند األخالقية «الالعاطفية» تتوازى
بالحياة يَأْبَُه ال بموزيل شبيه سيكوباتي وهو بارناردين، امُلجرم عند امللحوظ الروحي
ميت بارناردين إن نومه. مع يتعاَرض ألنه إال إعدامه عىل يعرتض ال أنه لدرجة واملوت،
َمَرضية، أخالقية غيبوبة يف ويعيش يهابه، فال املحتوم املوت يتوقع فهو ما، بصورة فعًال
كل فيها تكون التي النهاية نقطة عند بالفعل يقف الروحية بالدته يف يغرق إذ وهو
القيم كل أن وهو ولوشيو، هو به يشك ما يؤكِّد أنه يبدو فاملوت متساوية، االحتماالت
وهو االحتماالت، لتساوي سخرية أقل سبيًال هناك أن يدركان ال فهما النهاية، يف واحدة
بالصاع؛ الصاع رد دائرة الصارمة، املساواة لدائرة سبب بال انكسار فالتسامح التسامح؛

املنتظمة. الحارض أنماط ظل يف باملوت يبرش فهو ثَمَّ وِمن
يتقبلون فالذين الشكل، بهذا املوت قهر أن بعد بالرضورة منيًعا بارناردين يصري
التالزم هذا إن حرية. إىل فيتحول القبول، هذا بعني عليه يَْسُموَن وعي عن مصريهم
فسألقى ، بُدٌّ املوت من يكن لم «إذا كالوديو: يعلن إذ الرتاجيدي؛ البطل أزًال يميز ما هو
الَقَدر بني التالزم هذا ظل ويف .(٩١–٩٣ :١ ،٣) أحضاني» بني وآخذها كعروس، ظلمته
بني واملضمون، الالمضمون بني للرصاع فريًدا حالٍّ الرتاجيدي الحدث يقدم والحرية،
تؤجل أن يجب فالدولة املرسحية. تتناوله الذي واملنع، املرشوعية بني والقيود، الحرية
ليحولها وفاته ما بطريقة «ينفذ» لم دام فما اقتناع، عن األمر يقبل أن إىل بارناردين موت
التي السلطة صورة سيَُشوِّه ما وهو حياته، يف حدثًا تكون فلن ه، يخصُّ صادق فعل إىل
ويف بيولوجي. حدث مجرد وليس واعية ممارسة يكون أن يجب فموته عليه، به حكمت
فاعلون أننا نثبت أن علينا يجب — الفناء شفا عىل ونحن — وجودنا لحظات أصدق
:٣ ،٤) املوت» عىل يُقبل أن الشقي هذا «أْقِنع للحكمدار: الدوق يقول الكامل. باملعنى
فهذا تجاهها، الصادقة الالمباالة من السلطة ملقاومة فاعلية أكثر قليلة طرق وثمة .(٤٩
التي الفعل رد يف إال تكمن ال السلطة أن بطريقته يفهم الحي امليت املتوحش الرجل
إنه قال عندما هيوم ديفيد أدرك — حدث كما — وهكذا لها. يخضعون فيمن تُسببه

دائًما. العليا اليد له املحكوم فإن بالسيادة األمر يتعلق عندما
كما نقيضني حال بأي ليسا — يتضح كما — املرسحية يف واالستبداد الفوىض إن
بأن — الدوق فعل كما — للقانون سمحت فإن القمع، تُولِّد اإلباحية جهة، فمن يبدو.
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املستقبل. يف بأنجيلو شبيه سلطوي لظهور الطريق د تمهِّ فأنت العار، مستنقع يف يسقط
كالوديو: يعلِّق عكسية. نتائج ذات وأفعال فاشلة السرتاتيجيات بصور املرسحية وتعج
استخدامها، يف أفرطت إذا الحرية كذلك الصيام، إىل يؤدي الطعام يف اإلفراط أن «فكما
ممارسة بتهمة السجن يف به ُزجَّ رجًال وبصفته .(٧٦–٧٨ :٢ ،١) قيد» إىل تحوَّلت
يف كما — القانون فإن أخرى ناحية ومن بذلك. علم عىل أنه املفرتض فمن الفحشاء،
يواجه إذ — أنجيلو فإن لذا األول. املقام يف الرغبة يُغذِّي ما هو — األوديبي التحريم
عليها ويَعرض السيطرة، عن تخرج لرغبة فريسة يقع — املنال َعِصيَّة العفيفة إيزابيال
أمام مجرًَّدا مبدأ إيزابيال عرض خالل فمن الرذيلة. معه مارست إن أخيها عن يعفو أن
يتَّضح الحاكم ففضيلة باملبدأ. ال بنفسها أغَوتْه أنها لألسف تَكتشف بنفسها، أنجيلو
،١) الجوفاء» «كاألشياء بالجدري: مصاب عاهرة زبون لعظام لوشيو وصف مثل أنها
أو فالقانون القبيح، وجهه يمثل فهو األخالقي القانون يجسد أنجيلو كان فإن .(٥٧ :٢
:٤ ،١) حركته» أو الحقيقية الحس بوخزات أبًدا يُحسُّ «ال أنجيلو مثل هو الذي املنطق
تفاجئه رغبة يد عىل ِغرَّة حني عىل سيؤخذ أنه املرجح ومن الجسد، عىل غريب (٥٨-٥٩

بتمردها.
يف لكانط يعلمه أن شيلر أراد الذي الدرس استيعاب عن باختصار أنجيلو عجز لقد
سيطرته يضمن أن العقل أراد إن أنه مفاده الذي لإلنسان»، الجمالية الرتبية «عن كتابه
من فيوجهها خامًسا، طابوًرا بصفته الحواس ُصفوف يَخرتق أن أوًال فعليه الرغبة عىل
قضية عىل ذاته اليشء وينطبق الشهوة. عن معزل يف مباٍل، غري يظل أن من بدًال الداخل
الذي بامللك الخاصة الخيالية الحكاية تربز ثَمَّ وِمْن الشعوب. عىل السياسية السيادة
واحد مثال إال بالصاع» «الصاع مرسحية دوق كان ما والذي العامة، بني متخفيًا يتحرك
إهمال، يف متساهلة هي وال طاغية هي ال الفعالة السياسية القوة إن عليها. لشكسبري
وفالستاف»: هال األمري «معضلة نسميه قد ما هي القانون مشكلة إن مهيمنة. هي بل
بينها تفصل بينما الداخل من مها لتفهُّ تكفي البرشي بالضعف دراية عىل تكون كيف
يجب العالم هذا يف فينسنتيو الدوق أمثال إن تحيز؟ دون عليها لتحكم نفسك وبني
يحقق أن القانون فعىل لرغباتهم. منفذين يَصريوا أن دون لوشيو أمثال مع يتعلموا أن
يف السامي الرب كما آن؛ يف فوقها ومتساميًا للبرشية مالزًما يكون بأن الصعبة املعادلة
االبن الوقت نفس يف وهو الخطيئة يغفر الذي للمرسحية املسيحي الفرعي السياق ضوء
الداخيل التعاطف منبعها الرحمة كانت إن لكن للموت. الخطيئة أوصلته الذي البرشي
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فمتى قليًال. متناقضني مًعا بالفضيلة والتحيل بالرحمة االتصاف فسيبدو الخطيئة مع
تواطؤ؟ إىل التعاطف يتحول

كان مهما املدمرة، الرغبة قوة مع مواجهاته أوىل يكن لم إيزابيال مع أنجيلو حوار إن
البداية. منذ به مرتبصة الحديقة يف كانت األفعى فإن العكس، عىل بل بنفسه. يظنه ما
شك بال فرويد كان الذي الهيمنة، يف املرضية رغبته صورة يف بالفعل ها سمُّ أصابه وقد
العاصف بغضبها الُعْليَا باألنا االفتتان أنجيلو يمثل كما املوت. دافع شبح فيها سريصد
الصلبة واألسس الدقيقة التعريفات لوال أنه من العصابي وخوفها للنظام، الساعي املدمر
الفوىض عىل للسيطرة تسعى التي القوى فنفس الفوىض. من حالة يف العالم فسينهار
فوضوي، داخله يف النظام وراء فالدافع املوت؛ دافع هو لها الخفي املحرِّك ألن ا؛ رسٍّ تحبها
تستمد — فرويد أوضح كما — الُعْليَا فاألنا املطلقة؛ للعدمية العالم إلخضاع مستِعدٌّ فهو

الجامح. الُهَو من املخيفة االنتقامية قوتها
املعتدي إىل الزاهد السلطوي من يذكر عناء دون أنجيلو ينهار أن يُمكن لهذا
فألن الرمزي؛ للتباُدل نظام أي باألحرى أو القانون، عىل ينطبق األمر نفس الشهواني.
التي القواعد ألن لكن لالستقرار؛ تميل فهي التنظيم صارمة الرمزية التبادلية األنظمة هذه
امُلمكن فمن الخاصة لطبيعتَيهما مراعاة دونما بآخر يشء أي تستبدل أن يُمكن تَحُكمها
كما النظام ويبدو تمييز، دون اآلخر عىل يشء كل فيها يشوش الفوىض من حالة تنتج أن
يهدِّد نفسها االستقرار بنية يف ما يشء فهناك ذاتها. يف ألجلها باملعامالت منشغًال كان لو
يجب بكفاءة، دوره يؤدِّي أن أجل من الذي الرمزي النظام مع الحال هو وهذا بتدمريها.
الدائمة االحتمالية تجنب يمكنه ال ثَمَّ وِمن امُلختلفة؛ أدواره بني مرنة تبديالت يتيح أن
دوره. أداء من يتمكَّن فلن النظام قلب يف املرعب الخطر هذا دون فمن املحارم، زنا لوقوع
بال األجساد حركة مع الرمزي، التبادل بأعمال بالصاع» «الصاع مرسحية تَمتلئ
يُمثِّل الذي الوقت يف لرحمته، أخيها التماس إيزابيال وتمثِّل الدوق، يُمثِّل فأنجيلو توقف،
إيزابيال جسد ينال أن أنجيلو ويريد متخفيًا. الناس وسط تحركه خالل من نفسه الدوق
فراشه. يف إيزابيال محلَّ تحلُّ التي ماريانا مع الحال به ينتهي لكن كالوديو، جسد مقابل
أكرب بدرجة متبلِّد بارناردين أن بما لكن كالوديو، لرأس املقطوعة بارناردين رأس وترمز
كالوديو أنجيلو ويستخدم األخرية. اللحظة يف راجوزين رأس برأسه تُستبَدل يُعَدم أن من
َخطيَّة» «ُجعل الذي وهو عام، رمز إىل يحوِّله وبذلك اآلخرين، امُلحتملني اآلثمني لكل كمثال

اآلخرين. أجل من — كاملسيح —
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الذي الزواج، مناسبة يف الصحيحة مواضعها يف لألجساد النهائي التوزيع ويكون
أن يُمكنها اللغة، من نوع فاألجساد املرسحية. تَنتهي — الكوميديا يناسب كما — به
َسِلسة وسيلًة باعتبارها كالكلمات، تساعد، أو ماريانا) مع الفراش حيلة يف (كما تخدع
يف لألجساد السليم فاالقرتان الجسد، وحقيقة الكالم بحقيقة املرسحية تتعلق للتواُصل.
صورة أنجيلو يُعدُّ الوجه هذا ومن واألشياء. الكلمات بني امُلتناِغم االرتباط يُوازي الزواج
الدوالِّ بني اللغة تُِتيحه الذي املالئم غري االقرتان إلبو يُظهر بينما للدوق، خستها يف مرعبة
صدق هناك يكون أن يُمكن ال انتهاكه، خالل من القانون بقوة نَشُعر فكما واملدلوالت.
قيمة من نوًعا ن يتضمَّ اآلخر فتمثيل الحديث، يف الخطأ أو للكذب الدائم االحتمال دون من
بصور غنية املرسحية األمر، حقيقة يف مًعا؛ والتطابق االختالف يتضمن ثَمَّ وِمن التبادل؛
تَضبطها أن يجب العدالة أن فكما آخر. بشخص يتشبَّه أو يتلبَّس أو يتقمص لشخص
ر، املصوَّ واليشء الصورة بني الفجوة أو االنحراف بعض هناك سيكون ما فدائًما الرحمة،
أنجيلو يقرتب — رأينا كما — السقوط قبل ما مرحلة يَها نُسمِّ أن يُمكن التي املرحلة ففي
بني التفاوت لكن القانون. لراية حامًال إال ليس أنه يرى حيث الفجوة، تلك إغالق من
صورة بني التامِّ للتطابق الوحيدة فالحالة شديدة، بدرجة حالته يف جاء ودوره الرجل
الديمقراطية. هو له السيايس املكافئ يعد والذي الذات، تمثيل يف تكون واليشء اليشء

بالطوطولوجيات الشديد بالصاع» «الصاع مرسحية َوَلع يفرس آخر سبب وهذا
قيمة من تتملَّص إنها حيث وغريها) الحقيقة» هي و«الحقيقة النعمة» هي («النعمة
عنارص بني االختالف بقايا أو التشوُّش هذا إن لها. قيمة ال بطريقة كان وإن التبادل،
دوره مع تماًما متطابًقا البداية يف أنجيلو كان فبينما للرحمة، املجال يفسح ما هو التباُدل
ْور الدَّ بني فجوة ثمة إذ مضمونها؛ مع تتطابق أن يمكن ال الذاتية أن الدوق يعلم العام،
للرحمة تسمح التطابق عدم من خالقة حالة وهي يه، يؤدِّ الذي والفرد للقايض الرمزي
يف كاٍف بقدر يتضح التبادل يف الحقيقي التطابق انعدام إن القانون. رصامة تُلطف بأن
إن حتى مالئم، غري بالزواج األجساد توزيع فيه يُعد الذي التكلف، واضح املرسحية ختام

دراميٍّا. منطًقا منها أكثر للكاتب نزوة أنها يبدو فيما للدوق، إيزابيال يزوج شكسبري
تتداخل الواقعي والنظام الرمزي والنظام الخيايل النظام أن الالكانية النظرية ترى
ينتهك الرمزي االختالف أن ترى املثال سبيل عىل املرآة طور أشكال فبعض مًعا، وتتشابك
عىل عالوًة املرآة. يف جانبه إىل الطفل يراها التي األم، صورة يف الخيايل التطابق فعًال
بل املحارم زنا ليس وهو الرمزي، النظام لُبِّ يف صادم رعب يوجد أنه بالفعل رأينا ذلك
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وامُلمثل املنارص — كانط أن إذًا الغريب من ليس الواقعي. للنظام الشبحي الحضور هو
الواقعي، للنظام أخالقيٍّا فيلسوًفا أيًضا يُعترب أن يَنبغي كان — الرمزية لألخالق بامتياز

القادم. الجزء يف سنرى كما وذلك

هوامش

(1) See Terry Eagleton, William Shakespeare (Oxford, 1986), Ch. 3.
(2) There are parallels here with Nietzsche’s treatment of mercy in The

Genealogy of Morals.
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الواقعي النظام سطوة





املحضة الرغبة متهيد:

النظرية يف األقل عىل املايض— القرن من والثامن السابع العقدين يف الواقعي النظام كان
من حظٍّا واألقل الكان، ثالثية يف تقديًرا األقل العنرص كبرية بدرجة — اإلنجليزية الثقافية
األخرية العقود يف إال الكان فكر يف النظام لهذا املتزايدة األهمية تظهر ولم بالتأكيد. الفهم
إن يقال وكما جيجك.1 سالفوي األرض: ظهر عىل الكان ممثِّل عمل خالل من خاصًة فقط
الطويلة، جيجك كتابات يف يفعل فكذلك مكانه، إىل يعود ما دائًما نفسه الواقعي النظام
أسلوب يف جديد من تعود الهوس من بقليل املتَّسمة الرباقة تعدُّديتها إىل بالنظر التي
ناقص يشء فلك يف باستمرار فتدور الغامض، الكيان هذا إىل الذات من ساخر تكراري
اليشء عن فرويد مفهوم يف كما — جيجك كتب إن عنه. التعبري عن تعجز لكنها تأمله
مليئة ذاته، الوقت يف ومقروءة تجديدها يف مدهشة مًعا، مألوفة وغري مألوفة — العجيب
عمل يقرأ جيجك كان فإن لبعض. بعضها إنتاج إعادة لكنها الخالبة الجديدة باألفكار
قول فيُمكن الصادم، الثابت اللب نفس عىل للرتكيز املحاوالت من سلسلة باعتباره الكان
هيتشكوك أو شيلنج مع جديدة صورة يف فجأة تنبثق التي هو، أعماله عن نفسه اليشء
املخيف املشهد نفس عىل تركز تنفكُّ ال لكنها الكمبيوتر، ألعاب أو العرقي الشغب أو

والرائع.2
أمر األرجح عىل السابق الشيوعي العالم من لالكان املخلص التلميذ هذا قدوم إن
مدرسة يف الكان أتباع من ورفاقه جيجك يجد أن الغريب فمن السياق، هذا يف صلة ذو
تهدم نظرية إىل الجديد الستاليني العهد يف منجذبني أنفسهم النفيس للتحليل ليوبليانا
لإلرصار القدر بنفس سني متحمِّ كانوا أنهم شك ال األكرب. بالدالِّ ى يُسمَّ ملا الزائفة السلطة
الشفافية فيه سادت اجتماعي نظام ظل يف ُهِويَّته، وتدهور البرشية الذات غموض عىل
النظام يف الفعيل الشفافية نقص أن بدا ذاته، الوقت يف الجوهرية. الفردية وعقيدة الزائفة
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أنه كما صلة. ذا الالكاني الفكر جعل يف دورهما يَا أَدَّ قد املعقد وغموضه اليوغوساليف
آخَر مثَّلت طاملا التي املنطقة الِعْرقي، واالنقسام القومية بالنزعة املتَّسمة البلقان دول يف
الذاتية تكوين كيفية يدرس علم وهو — النفيس للتحليل يمكن أوروبا، يف ًدا ُمهدَّ كبريًا
فإن نيويورك. أو روما يف الحال هو مما أكرب سيايس صًدى ذا يكون أن — اإلنسانية
آليات واْألَمثََلة واإلسقاط ل والتنصُّ واالنغالق واالنقسام والتأليه املسئولية من الهروب كان

العسكرية. والرصاعات الِعرقي النزاع مادة أيًضا فهي الكايف، بالقدر مألوفة نفسية
أكثر املتصلِّب الواقعي للنظام املتأخر املنارص باعتباره الكان وزمالؤه جيجك يرى
يمكن العالم أن يرى الذي البنيوية بعد ملا املتبنِّي العرصي البارييس الرجل ذلك منه
النزعة وهذه بازدراء)، جيجك يها يُسمِّ كما االسباجيتي» («بنيوية خطاب إىل تحليله
وتُحيط يَكتبون الذين أن العجيب من فليس السياسية، ظروفهم ظل يف ما بقدر مفهومة
جاِمَعتَي يف نظرائهم من أكثر الرتميز يقاوم ملا استجابة أكثر هم قاتلة رصاعات بهم
— املجمل يف اللغة، — املهنية دائرتهم بني التضارب هذا إنه املسيح. وكنيسة كورنيل
وليس سياسيٍّا. املضطربة املواقف يف املفكرين بذهن يَخطر أن يَحتَِمُل مما يتجاَوزها وما
الساعني السيايس الهدف ألصحاب كبرية أهمية الواقعي النظام يمثل أن العجيب من
لضحاياها ساديٍّا إلزاًما املستبدة السلطة إلزام كيفية عن النظر برصف الكل، لهزيمة
للرغبة الجماعي الحظر هذا ضوء يف إليه النظر بالتأكيد يمكن هذا فكل أغاللهم، بتقبُّل

البريوقراطية. الشيوعية كانت التي
كونديرا، ميالن يُدعى الذي اآلخر الرشقي األوروبي واْلُمَهرِطق هؤالء بني تشابُه ة ثمَّ
بأسلوب و«الشيطاني» «املالئكي» مصَطَلَحي يستخدم كونديرا أن كيف قبل من رأينا فقد
روايته يف يرى إذ السياسة؛ عىل القدر بنفس تطبيقهما يُمكن لكن باألخالق؛ صلة ذي
وعازمة الغموض، من خائفة «مالئكية»، دوًال الشمولية الدول ته» ِخفَّ تُحتمل ال «كائن
الداللة من إطار يف يشء كل وواضعة الفهم، ِشباك من إنساني سلوك أي يفلَت أالَّ عىل
ِسكِّري من مواطن يقرتب كيف الرواية تحكي ساخرة، طرفة ويف اآلني. والوضوح الالمعة
تماًما «أعرف ويُتمِتم: رأسه فيهزُّ الجديد الستاليني العهد يف براغ وسط يف يتقيأ تشيكي
القيء حتى فإنه االرتياب، بجنون املصاب هذا املبارش الوضوح عالم ويف تقصده.» ما
بثرثرة فيتميَّز املقابل يف «الشيطاني» ب كونديرا يَصفه ما أما معينة. داللة يحمل أن يجب
معناها. من األشياء فراغ مستنقع يف وترتع املنظمة، الطغيان مخططات عىل تثور ساخرة
الوضع يف الواقعي ونظامه األول الوضع يف الرمزي الكان نظام رؤية الصعب من ليس
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األنظمة قصم اعتياده — املطَلقة الواقعي النظام احتمالية أن يف السبب استيعاب أو اآلخر،
وتلهف بجاذبية تتمتَّع أن لها كان — إشباعها يَتِمَّ لم التي الرغبة ببقايا املغلقة الرمزية
أمًرا باعتباره قليل بعد سنراه ما إن الباردة. الحرب حقبة يف الرشقية أوروبا مفكري عند
يشبه — مستحيلة بدت مهما رغبته عن الفرد تخيل بعدم التوصية — الكان عند أخالقيٍّا

بها. مرت التي األوقات أحلك يف البولندية التضامن لحركة الرسمي البيان
عن مختلًفا ليس الالكانية النظر وجهة من النفيس بالتحليل املتعلِّق العالج إن
بيئة أنه ثبت البلقان أن يف آخر سببًا يكون قد ما وهو السيايس، االستقالل تحقيق
التحليل من «بنجاح» يَخرج الذي املريض إن النفيس. التحليل ملجال الخصوبة شديدة
الكبري اآلخر يدعمها ال رغبته بأن يُقرَّ أن تَعلَّم أبًدا، يرىض أالَّ تَعلَّم مريض هو الالكاني
أُشيع كما تماًما جوانبها كل يف وسامية ُمطَلقة فهي ثَمَّ وِمن بالكلية؛ ذاتي أساسها وأن
أمام به تتعلق يشء لها كان إن أي — ُمتعدية الرغبة كانت إن الوقت. لبعض الرب عن
لن ثَمَّ وِمن التطلعات؛ هذه مثل تُغذِّي التي السياقات ندرس أن فسيُمكننا — ناِظَريَها
ذاتها حد يف هي وراءها فيما للرغبة حقيقي هدف وجود انعدام إن جذرية. الرغبة تعود
الُقدس الروح يمثل فمثلما منه. أعمق مستوى إىل الغوص يُمكن ال أساًسا يجعلها ما هو
صورتها تأمل عن أبًدا الرغبة ف تتوقَّ ال ابنه، هي التي نفسه بصورة األبدي الرب رسور
هنا توجد والتي األنظار، تَخِطف التي التاِفهة األشياء ُمزدرية ذاتها، ومطاردة الذاتية
بال أرضية هي — الرب مثل — الرغبة أن وبما الفوري. اإلشباع لها ق لتحقَّ وهناك
يفرتض أن يجب النفيس للتحليل الخاضع فإن اإلطالق، عىل أساًسا ليست ثَمَّ وِمن قاع؛
كبري آخر عليه صدق وقد إليجاده، الجدوى ذي غري املسعى عن فيتخىل وجوده، احتمالية
حاكم سيطرة تحت من الخروج قليًال يُشبه هذا كان إن رسابًا. حال أي عىل وجوده يعترب
األسباب بني من هذا أن شك وال بالقديس. َشبٍَه مجرد من أكثر أيًضا يحمل فهو قمعي،
بالقدر طويلة الواقع يف عامة، بصفة مطولة مسألة النفيس بالتحليل العالج تجعل التي

استقاللها. الصغرية الشعوب من كبرية مجموعة ق لتحقُّ الكايف
هذا يظلُّ الواقعي، للنظام اإلعجاب يثري نحو عىل الواضحة جيجك رشوح وبرغم
مستويات عدَّة عىل يَعمل إذ األكويني)؛ (بلغة ُمتناظًرا وكذلك غامًضا، مفهوًما النظام
يخلط جيمسون فريدريك ذكاء بقدر ناقًدا أن ُمراوغته عىل العالمات ومن ُمتزامنة. بصورة
أن الصعب من «ليس جيمسون: يكتب يكون. قد ما آخر وهو الفعيل، التاريخ وبني بينه
فال هذا وعىل 3«… نفسه التاريخ ببساطة إنه الواقعي، بالنظام الكان يقصد ماذا نُحدِّد
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النظام، بهذا املقصود تحديد ا جدٍّ الصعب من بالفعل بأنه خاطف برد التعليق إال يسعنا
نفس إىل يعود دائًما وأنه الكان، منظور من بالتاريخ إطالًقا له عالقة ال كان، أيٍّا وأنه،
تجعل التي األسباب بني من وهذا املاء. يف الصخر يذوب ال كما يتفكَّك وال تماًما النقطة
أكثر واقعهم يكون أن لون يُفضِّ الذين الحداثيني بعد ما نظر يف فضيحة بالكامل املفهوم

ولينًا. طواعية
إنه بل التقليدي، أو امُلعتاد للواِقع مرادف غري أنه عىل يَقترص ال الواقعي النظام إن
املصطلح أن البعض يرى ربما األُوىل الكان كتابات يف أنه صحيح عكسه.4 يكون يكاد
يُمكن ال التي الجسدية الدوافع أو املادي العالم تمرُّد عىل ليدلَّ األحيان بعض يف استُخدم
تَنفِلت التي للرغبة اللفظية غري اآلثار أو القضيبي النظام تتجاوز التي املتعة أو تصويرها
قد فهو التقلُّب، من القدر بنفس املفهوم يتمتَّع رة املتأخِّ أعماله ويف الرمزي. النظام من
الخاص للقانون املرشوط غري اإلخالص أو الجنسية للعالقة املفرتضة االستحالة إىل يُشري
لكلِّ األساس هو الذي العقل، أمام القانون هذا غموض عن النظر برصف الفرد، بوجود
بدًال الدافع أخالق الكان يه يُسمِّ عما نتحدَّث األخرية الحالة ويف الحقة. األخالقية الرُّؤى
يف لتظهر الرغبة تغذي التي التصورات عرب طريقها تشقُّ أخالق وهي الرغبة، أخالق من
ميالن يُسميه ما هو الواقعي النظام فإن املقابل، يف اآلخر. الجانب عىل إبهاًما أقل صورة
القابلة غري الرغبة َمَرِضيَّة أي الفرد؛ لُهِويَّة الرئيسية» «الفكرة «الخلود» روايته يف كونديرا
(ثاناتوس) املوت ودافع (إيروس) الحياة دافع كان فإن إنسان، كل تميز التي لالختزال

فرد. كل عىل فريًدا أثًرا يرتكان ذلك مع فإنهما ني، عامَّ
التاريخي بالواقع الواقعي مساواة فإن — جيمسون إىل وبالرجوع — ذلك مع
أدنى مستوى ذي مكان مجرَّد الكان عند فالواقع تأكيد؛ بكل خاطئة قراءة هي ببساطة
ما هو فالتصور للنفس. ما نوًعا كَملجأ الواقعي، النظام ُهوَّة من حمايتنا وظيفته للتصور
والتي الكبري، تداولها أهلكها التي القصص مجموعة تتمكَّن لكي وجودنا يف الفراغ يمأل
امُلبهِرج املكان يف وليس — الحلم يف أن الكان، يرى كما الظهور. من الواقع، يها نُسمِّ
هو الواقعي فالنظام لرغباتنا. الواقعي النظام من اقرتابنا يكون — الواقع نسميه الذي
الرمزي النظام ويُخرج السليمة حالتها من الذات ليخرج الجميلة؛ الصور هذه يُخلخل ما
بها تعجز التي والطريقة املسدود، وطريقها الذات فشل نقطة فهو الصحيح. وضعه من
قبل فيما الجنة من بطردنا أصابنا الذي األصيل والجرح نفسها، مع االتساق عن الذات
الرغبة منها ق وتتدفَّ األم جسد من نُنتَزع حيث وجودنا يف البالغة اإلصابة وهو األوديبية،

توقف. دون
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ِبيَد الذي اإلخصاء وسيف امُلروع، األبوي التحريم ذلك — األوىل الصدمة تلك إنها
األنا تفرضه الذي والواجب األبد، إىل املفقود املرغوب واليشء االنفصال، وعذاب القانون،
داخل ع املروِّ الصلب اللُّبِّ من كنوع ى تبقَّ ما هي — بالندم إحساسنا يف لالنغماس العليا
وامَلَريض القهري الَجْلد لنمارس ننقاد والرغبة القانون بني امُلميت السجال ظل ويف الذات.
يف دائًما نحمل جميًعا أننا شوبنهاور يرى ومثلما األحياء. األموات يُمارسه الذي للذات
إنسانية، صورة يف تُظهرنا التي هي اإلرادة سماها التي الخبيثة القوة وأن وحوًشا، داخلنا
بداخل الذي اليشء ذلك إنه بداخلنا. مغروس غريب جسم ما نحو عىل الواقعي النظام فإن
األكويني يقول كما — لكنه جسدنا يغزو قاتل فريوس إنه الذات، عىل يَزيد الذي الذات

أنفسنا. من إلينا أقرب — الرب عن
كامن بالء — راسني جون أدرك كما — فهي إطالًقا، شخصية الرغبة ليست
عند فيها نغرق ُمشوِّهة بيئة يكربوننا؛ ممن نرثه تراجيدي سيناريو البداية؛ منذ بانتظارنا
مغروس غريب وتد فهي عليه؛ نحن ما يجعلنا الذي الذات» يف الذي «اليشء إنها الوالدة.
إن للخالص. محتملة وسيلة بعد، فيما ح سنُوضِّ كما أيًضا، أنها غري وجودنا. جوهر يف
ويف بجوهرنا. ارتباًطا األكثر وهو فينا، دائًما اضطرابًا األكثر اليشء هو الواقعي النظام
يف النقص أو والعيب السعيد»، «السقوط من نوًعا باعتباره يظهر امُللتبس الوضع هذا
لن دونه من لكن دائًما؛ ذواتنا مع منطبقني غري نظل أن يضمن الذي الذات مع تطابقنا
وبغيض ُمغٍر منه، معارصة نسخة وهو كالسمو، فهو حقيقتنا؛ عىل نكون أن من نتمكن
املصدر ذلك قليل) بعد سنرى (كما لكنه يُوصف؛ ال لرعب مصدر هو ذاته، الوقت يف

ثمن. بأيِّ به نؤمن أن علينا يَجب الذي لوجودنا الخفي
عىل وُممتع معنًى بال وفارغ وفاحش وقاٍس وغامض صادم الواقعي النظام إن
فكر يف معرفته يُمكن ال الذي ذاته يف اليشء من صورة غموضه يف فهو ع، مروِّ نحو
فتجنشتاين ملحوظة وبتطويع نفسها. اإلنسانية هو النهاية يف معرفتنا يتجاوز وما كانط،
الناتجة واإلصابات اللغة، بحدود االصطدام ن يتضمَّ الواقعي النظام فإن األخالق، عن
الظاهرة هذه نستوعب أن يمكننا ال فنائنا. عىل الحية الشواهد هي الصدام هذا عن
وجودها من — نتائجها من التعبري، جاز إن — عكيس نحو عىل بتحليلها إال الغريبة
إال سماوي ِجْرم عىل يتعرَّفوا أن أحيانًا الفلكيُّون يستطيع ال مثلما خطابنا، أمام عائًقا
الواقعي النظام اتخاذ إن إذ حوله؛ من للفضاء يسببه الذي االنحنائي التأثري خالل من
عىل قدرته انهارت الذي بالذُّهان املصاب َقَدر هو ذاته، الواقع يف وظهوره ملموًسا، شكًال
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وراء فيما املجرد واليشء امليزان، انة وُرمَّ االفتتاح، مشهد هو الواقعي فالنظام الرتميز،
ال بحيث الحقيقة عىل الداللة وظيفته سيميائي نظام أي يف املجرَّد العنرص أو العالمة
الفراغ نفسها، اإلنسانية الذات الكودي الرمز هذا يعني معني، منظور فمن تجميعه؛ يمكن
النظام هذا يعمل لكي املسبق الرشط هو الفراغ وهذا الرمزي. النظام بقلب يوجد الذي

كاملة. بصورة فيه تصويره يُمكن ال لكنه بكفاءة،
عليه، الرمزية الداللة الرمزي، النظام بنية يف ثغرة باعتباره الواقعي، النظام يَرُفض
املرحلة إنه بالكامل. الواقع يتشكل عندما باقيًا يظل الفضالت أو الفائض من نوع فهو
من االنكشاف يف معانينا فيها وتبدأ للرتابط، انعدام إىل للدوال صناعتنا فيها ل تتحوَّ التي
لخطابنا الخارجي الحد يرسم بل مبارشة، بصورة نفسه ل يُسجِّ ال فهو وبذلك أطرافها؛
الرمزي نظامنا قلب يف شاسًعا فراًغا أو صلبًا لبٍّا يمثل فهو داخله. املنقوش للصمت أو
انهيار ذلك ففي أنفسنا مع التام االمتزاج من ُمنعا إن سليمان) املتناِقضان (التشبيهان
الذي املعنى من ُمطَلق نحو عىل الخايل الفراغ إنه املفهومة. املعاني لكل وتخريب للُكل
العمل من قدر ألي يمكن ال التي وجودنا يف والعقدة املنطوق، حديثنا يف َصداُه نجد
من بقية ثمة دائًما يظل — الشعر يف كما — املعنى قاع ففي يَفكَّها؛ أن امُلضني الروحي

الالمعنى.
من بالقرب بريسكو لييل الرسامة به شعرت ما هو هذا الواقعي النظام ظل إن
الوقت نفس ويف اللوحات، إحدى إنهاء تحاول إذ املنارة»؛ «إىل وولف فريجينيا رواية نهاية
االنسحاب ومع رامساي. السيدة محبوبتها امُلِرشق، مركزه دون من العالم فهم تحاول
عادة يربط الذي الرابط ذلك «وكأن لييل تَشُعر الحاضن األمومي الجسد لهذا املفاجئ
وهي وفكرت، صورة. بأي مبتعدة، وهناك، هنا تسبَح وهي انقطع، قد ببعضها األشياء
كان كم فوضويٍّا، كان كم عبثًا، هذا كان كم خاصتها: الفارغ القهوة فنجان إىل تنظر
«هالك»)، («وحيد»، املفجوعة املفككة رصخاته رامساي السيد يطلق وبينما حقيقي!» غري
جملة يف و«وضعها مًعا امُلروعة الدوال هذه تجميع من فقط تمكنت إن بأنها لييل تشعر
عني هو به تمسك أن تمنت ما إن … األشياء حقيقة إىل تصل أن حينها فسيُمكنها واحدة
تتَّسم عامة بصفة والحداثة يشء.» أي يكون أن قبل ذاته اليشء لإلزعاج، املسبب املصدر
وهو يسوءها، ما سوى تجد فال الواقعي، النظام مع املبارشة باملواجهة الشغف بهذا
الوقت يف وَجَزعها انتصارها مكمن هو — نقول أن يمكننا — وهذا بينهما. الدالِّ ط توسُّ
فالجهاز العقبة؛ وهو االنحراف، سبب أيًضا هو وولف رواية يف الواقعي النظام لكن ذاته.
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ويجب الحاسمة، اللحظة يف يتعطل ما «دائًما — واإلحساس — بالرسم الخاص البرشي
املوت فراغ عن تُعرب كلمات عن لييل تُفتش االستمرار.» عىل يجربه أن ببسالة اإلنسان عىل
ليس مصدره أن يبدو الذي التام» الفراغ «مركز بوجود واإلحساس جسدها، يف يقبع الذي
الرغبة جوهر وهو ذاته، يف بالتَّوق املطلق اإلحساس هو ما بقدر رامساي السيدة موت
أقلها ليس ألسباب فذلك لوحتها، استكمال عىل قادرة غري لييل كانت إن املقيد. غري امُلطَلق
التعاطف يف الجهرية برغبته رامساي، السيد الهزيل، املوت نذير لها يظهر مرة كل يف أنه

املرتابطة». غري بالعواطف امليلء «املنزل هذا يف الفوىض» وتقرتب الخراب، «يقرتب
تجاوز عىل قدرته يثبت النهاية يف فإنه الصبيانية، الذاتية رامساي شفقة ورغم
اإلنسان»؛ متناول خارج منطقة … أخرى «منطقة إىل الخيالية والتعاطف الشفقة دائرة
نفسها: لييل وتسأل بمعجزة. املدمرة رجولته استعاد كبطل باملنارة أخريًا ينزل حيث
وبينما األثناء، تلك يف الصمت؟» وهذا التصميم وهذا اإلرصار بهذا عنه بحث الذي «ما
«غري بأنها لييل تشعر املنعزلة، املنارة أمام الوقوف يف رغبته حدود إىل رامساي يسافر
عدوها وجود يف بالناس االجتماع يف راغبة غري الحياة، يف راغبة غري الثرثرة، يف راغبة
أن بعد فجأة عليها سيطر الذي الواقع هذا الحقيقة، هذه اآلخر، اليشء هذا املرعب، القديم
الرغبة عدم بني منقسمة كانت لقد انتباهها. عىل واستحوذ املظاهر خلف من جليٍّا ظهر

ويبتعد؟» األمر يطول دائًما فلماذا واالمتناع،
الجذري التناسب بعدم إحساس كذلك هو الواقعي للنظام الهامَّ االستدعاء هذا لكن
مفاجئ م كتجهُّ — دقيقة كل غريبة بصورة فجأة ظهورها أو اضطرابها أي — لألشياء
والشحوب الفورة — اللطيفة االنفعال نوبات املرء نَيس «لقد جميل: وجه عىل شبح أو
ذلك ومع لوهلة، واضح غري الوجه تجعل التي — الظل أو الضوء الغريب، والتشوُّش
الشعور يف نشوة وكذلك رهبة ثمة األبد.» إىل ذلك بعد اإلنسان يراها له سمة تُضيف
يكن «ألم الرمزي: للنظام الوقائية العادات يتخطَّى بما الشديَدين واالنكشاف بامُلخاطرة
يشء كل كان بل ملجأ، وال مرشد وال العالم؟ بقوانني كبرية معرفة وال أمان؟ هناك
أن — سنٍّا أكرب هم من عند حتى — يمكن هل الهواء؟ يف برج أعىل من وقَفز معجزة،
سنرى ومجهولة؟» متوقعة وغري مدهشة تكون أن يمكن هل الحياة؟ هي تلك تكون
األخالق فالسفة بعض أعمال موضوع واملعجزة العادة بني الفرق هذا كان كيف الحًقا

الواقعي. للنظام امُلتناِولني املعارصين
املنتهية غري لييل لوحة يسكن الالواقعية، عالم إىل الخارجية» «األشياء ل تحوُّ ومع
ال بحيث وثقيل أنفاسك، له تضطرب ال بحيث «خفيف الوقت نفس يف هو وجود حس
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يف — املوتى حال تتأمل تزال ال وهي — وتستمر الخيول.» من بمجموعة إزاحته يمكنك
وسط يف شجرة يمثل خطٍّا ترسم أن ببالها يخطر أن إىل رسمها» يف صعوبة «مواجهة
حاجًزا — رامساي السيد مثل — اآلن تخطَّت فلقد عظيم؛ بابتهاج تشعر وحينها اللوحة،
مثَّلته الذي الوقت نفس يف والقمعي املحب الجسد قانون وراء فيما وقفزت مرئي، غري
من القانون لهذا للخضوع الحاجة عدم الحرية من نوبة يف مدركًة لها، رامساي السيدة
سائًرا قبل، من كان الذي األعزب إىل نفسه رامساي السيد تحول لقد زواجها. خالل
العالم «عن بحثًا الفضاء» يف يقفز كان لو «كما املنارة، داخل إىل كشابٍّ خفيفة بخًطى
الالمعة الكشف لحظة يف ملحًدا صار قد كان إن إله.»» من «ما يقول: كان لو كما … كله
دعم أي يستمد ال ذاته يف أصله أن اتضح لرغبته الواقعي النظام ألن فذلك تلك؛ الغامضة
باملخاطر املحفوفة لوحتها مغامرة تدفعها إذ — لييل ترسم نفسه الوقت ويف سواه. مما
من باقتباس الرواية تنتهي بينما اللوحة، وسط يف فجأة خطٍّا — قدراتها حدود أقىص إىل
الفني التصوير هذا ضوء ويف انتهى.» لقد األمر، اكتمل «لقد الصليب: عىل املسيح كالم
دالوواي» «السيدة األخرى وولف رائعة قلب يف ترى أن الغريب من ليس الواقعي، للنظام

املعنى. وتفكك والذُّهان املوت

النظام يسع ال التي املفهومة غري املادية االحتمالية أثر هو ناحية من الواقعي النظام إن
نحو الفني بريسكو لييل دافع تعطل التي والقوة أبًدا، بالكامل يَستوعبها أن الرمزي
يف هي التي الجسدية بالدوافع بشدة مقرتن نظام فهو أخرى ناحية من أما النظام.
والتي ذاته»، يف «اليشء كانط مفهوم بقدر إلينا بالنسبة غامضة الفعلية أو النقية حالتها
ما يكن لم لو وكما اإلنساني. الوعي إىل تدخل أن أجل من الدالِّ شوائب عرب تمر أن يجب
الذي اليشء — املنارة» «إىل رواية يف كما — بأنه الواقعي النظام تعريف يُمكن كافيًا، سبق
جسد هو الذي واملستحيل املمنوع املرغوب اليشء هذا وجود ومع محله، غري يف دائًما هو
اإلنساني. التاريخ مسار بأنه النفيس التحليل مجال يف إليه املحموم السعي ُعرف األم،
املتكرر الفشل إال هو ما الذي — التاريخ فإن املفقود، الفردوس هذا استعادة ت تمَّ فإن
«متعة» محلَّ الواقعي النظام يمثل األم، بجسد يتعلق وفيما سيتوقف. — إليه الوصول يف
ضئيلة بجانبها الرمزي النظام ملذات تبدو التي الكبري لآلخر املنتشية اللذة تلك مفقودة،

للغاية.
املهدِّدة، الُعْليا األنا بصمة أيًضا تحمل الشديدة النشوة تلك أو «املتعة» هذه أن إال
من محمومة حياة انتزاع مع بخضوعنا، سعادة يف بالرضا يأمرنا الذي القانون بصمة
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املتعة من وضارية مروعة صورة إنها املوت.5 إىل بأنفسنا الوصول يف املتمثِّل املريع اليشء
ساديته وحش العليا األنا أو القانون فيها يطلق التي الطريقة من اإلشباع فيها نحصد
الالزمة: السطحية األمريكي النادل كعبارة املعنى، من فارغ قانون إنه علينا. املختلة
بعبارة أو املوت، ظل يف نكون ما دائًما الواقعي النظام وجود يف إننا والشفاء!» «بالهناء
هذا إن هالكنا. السادي حكمه نتيجة نشتهي الذي املوت دافع أنه فرويد علمنا ما أدق،
منا كل بها يعزز التي املتوقفة الجدلية تلك — يشء كل قبل والرغبة القانون بني املأزق
النظام بوجود اإلحساس خالله من يمكن ما هي — املوت مع التعامل عىل اآلخر قدرة

الواقعي.
األكثر اليشء إن ر. ُمدمِّ وجه له مثلما الواقعي، للنظام ُمخلًِّصا وجًها ثمة أن إال
ثَمَّ ِمن يعني لرغبتنا واإلخالص الرغبة، هو النفيس املحلل نظر وجهة من فينا واقعية
الطبيعة، توقفها ال الرغبة إن حيث للفشل؛ إخالص حتًما هذا لكن ألنفسنا. اإلخالص
ينتزع مثلما الحقيقيون، األبطال هم الحقيقة هذه لتقبل الكافية الشجاعة يمتلكون والذين
له تسمح التي الشجاعة فعني الهزيمة، مخالب من النرص الكالسيكي الرتاجيدي البطل
يف سنتناولها التي األدبية الشخصيات إن تتخطاه. قوة كذلك هي لَقَدره باالستسالم
املطلقة رغبتهم عن التخيلِّ عىل املوت، نحو بَشَمم ري السَّ يفضلون الذين — املقبل الفصل
كناية عندهم ما إنسانٌي هدٌف أصبح الذين هم — التقدير أو ة العفَّ أو العدل أو الرشف يف
املنطوقة. األهداف كل يتخطى الذي بداخلهم، الذي ذلك عن كناية ذاتها، يف الرغبة عن

الشديدة. القوة بهذه إليها يَتُوقوَن التي باألشياء يتمسكون السبب لهذا إنهم
نطاق يف وتكمن وُممتع، وفاضل ونافع جيد هو ما تتخطى إذًا الكان عند األخالق
احتياجاتهم وإشباع اآلخرين لخدمة جاهدين يَْسَعوَن الذي فامُلؤثِرون بشدة، املقنن الرغبة
وهي — املتعة هي التي للذة الحقيقية الصورة ألن إال ذلك يفعلون ال رفاهتهم، وتعزيز
فهو السيايس أو النفعي امُلصلح أما أسف. بكل خذلتهم قد — منها» طائل «ال التي اللذة
عىل يصادرون الذين فهؤالء منظورة، غاية دون من االستمتاع عىل القادر غري الشخص
أنهم استبدادي ضمني بأسلوب يَفرتضون — الواقعية األخالق فالسفة يزعم كما — الخري
االفرتاضات لهذه فريسة ملريضه املحب املحلِّل يقع ال بينما اآلخرين، خري فيه بما علم عىل

املسبقة.
بأسلوب الخري تُعرِّف نزعة بريوقراطية، أبوية نزعة تتضمن الخري سياسة فإن ثَمَّ ِمْن
وتنظيم توزيعه وتحدِّد األخالق، سوق يف معينني أقوياء منافسني ضد عنه وتدافع حزبي،
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عن آلَخَر تعليمات يعطي الذي ليس الصادق املحب بأن هذا عىل الرد ويمكن أموره.
ينكرها التي هي التبادلية هذه إن فيه. سببًا نفسه هو يكون الذي بل الخري طبيعة
وجود مسألة «يطرح النفيس التحليل أن يكتب إذ راجمان؛ جون مثل واقعي فيلسوف
«األشياء» عىل تقوم بل املساواة أو التبادل أو التشارك عىل قائمة غري شهوانية رابطة
صورة إال هو ما باختصار النفيس فالتحليل الواقعي.»6 للنظام منا كلٌّ يُِكنُّها التي املفردة
املرة. هذه تعقيًدا أكثر ألسباب وقيون، السُّ املاركسيون يره كما وذلك السيايس؛ التجرد من
فهي جانبًا، ى تُنَحَّ ببساطة الواقعي عىل تقوم التي املتبادلة أو االشرتاكية الروابط فمسألة
إال يقوم ال مجتمع هو الخالد املجتمع أن يرى الذي — الالهوت يسعى مسألًة سنرى كما
دراسته يف ذكر أن بعد راجمان أن رغم لطرحها؛ — بالتضحية املقرتن العنيف الحب عىل
واضح صمت يف يَعِجز أنه إال الكان كتابات يف أثرت التي العوامل أحد املسيحية أن الرائعة

أخرى. مرة املسألة هذه تناول عن
مع الكان منظور من تتعارض األخالق يف الوحيد العامَّ اليشء باعتبارها إذن فالرغبة
الخري أن يرى الذي األكويني توما مثل مفكر عند إطالًقا كذلك ليسا االثنني لكن الخري؛
األسمى للخري صورة إال هي ما األكويني عند فالرغبة نرغبه. أن سوى يسعنا ال ما هو
عن بعيًدا علينا بها يستحوذ والتي جسدنا من جزءًا أصبح بها التي الطريقة أي بداخلنا؛
الرغبة أن الكان بمعتقد األكويني يتنبأ الالهوتية» «الخالصة كتابه ففي املجردة. اإلرادة
أفعالنا لكل الحاكم املبدأ بصفتها تعمل التي الرغبة وهذه عليه، نحن ما يصنع ما هي
من لكن السعادة، يف نرغب أن الطبيعي فمن «السعادة». يُسميه ما إىل تَطلُّع عن عبارة
عن وعاجزة الزمن َمزَّقها ذاتها عىل منقسمة كائنات باعتبارنا نناَلها أالَّ أيًضا الطبيعي
املحللني أتباعه عند حالها هو مثلما نهائية، ال األكويني عند فالرغبة نفسها. مع التوافق
بنهاية يؤرش إليه نسعى الذي والكمال الطبيعية، حالتنا هو الرضا فعدم النفسيني،
كانت وإن الالكانية مثيلتها ُمدهش حدٍّ إىل تُشبه البرش لحال األكوينية الرؤية إن برشيتنا.
تتم األكويني رؤية يف العدم إىل تستنفدنا التي الرغبة إن إذ الرتاجيدي؛ بُعدها من مجردة

مًعا.7 وهدفها سببها هو الذي الرب بحب
ثَمَّ وِمن املميتة؛ متعتنا ضد عنا يدافع ما هو غرابة األكثر الكان رؤية يف والخري
إيجاد عن عجزنا دراسٌة هو الذي — النفيس فالتحليل إذًا األبوي. للتحريم أثًرا يمثل
تنقض ثورة الكان نظر يف يُدشن — ذاتها السعادة الحتمالية املنحرفة ومقاومتنا الرضا
سعادتنا جوهريٍّا يخالف الذي شهوتنا يف اليشء هذا وجود إن السابق. األخالقي الفكر كل
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يَُعْد لم أننا يف السبب هو التعبري) جاز إن األوىل الخطيئة من الفرويدية (النسخة
مالئمًة أكثر يكون نظام السعادة، أو الفضيلة عىل قائم أخالقي بنظام نرىض أن بإمكاننا
من البرشية الروح عىل املتمرِّدين أولئك من االجتماعي باملجال والعاملني للسياسيني
مع ُمتعاِرض الحب أن فرويد «يرى ة: ِحدَّ يف راجمان عنه يعرب وكما نفسه. الكان أمثال
يف كريون شخص يف ًدا متجسِّ املدينة، يف األسمى والخري العدالة قانون فهناك األخالق.»8
ة املنشقَّ أنتيجون يف تماًما د يتجسَّ آخر قانون وهناك «أنتيجون»، سوفوكليس مرسحية
الواقع ومبدأ املتعة مبدأ القاتل بعناده يتجاَوز معروف وغري مكتوب غري قانون نفسها،

للمدينة. الصغرية الربجوازية بتقاليد إرصار يف يبايل وال مًعا،
ألسباب فذلك األخري؛ القانون هذا من مرتدِّد غري موقًفا يتَّخذ أن الكان بوسع كان لو
يرى كما — نفسه ففرويد العادلة، للمدينة السياسية بالرؤية سعيد غري أنه بينها من
يف تماًما ا محقٍّ وكان الثورية، بالسياسة وال االجتماعي بالتقدُّم يوًما يؤمن لم — الكان
بعد ما عهد إىل املنطلق هذا من الالكاني الفكر ويَنتمي املسكِّنة. األوهام هذه مثل رفضه
ويَنبغي السياسية. الُحلول أو الجماعية للطاقات ملحوظ نحو عىل س يتحمَّ ال عهد الثورة،
سوفوكليس لكن الفاشية. وبزوغ االشرتاكية فساد إطار يف أخرى، أشياء بني من فهمه،
من فاالنتقال املتشكِّك؛ السيايس فكره مع كثريًا يتفق ال شديًدا إعجابًا الكان له يُِكنُّ الذي
مصادفة يعني كولونوس» يف «أوديب أو «فيلوكتيتس» إىل ملًكا» «أوديب أو «أنتيجون»
أنتيجون؛ مثل هم من إرصار أخريًا فيه يُغلب رضب السياسة، من تماًما مختلف رضب
بتعبري ثاناتوس— يقع إذ املدينة؛ إصالح مهمة يف الذات لنفي املتعنتة القوى تُستغل حيث
هو كما الحياة، يُخضع الذي إيروس مرشوع وطأة تحت متسامية صورة يف — فرويد
واملرض املوت لرموز املدينة فباحتضان «أوريستيا»؛ إسخيلوس مرسحية نهاية يف الحال
أم صديده يف الغارق فيلوكتيتس أم املنتقمة الفيوريس صورة يف أكانت سواء والفوىض—
املريعة املواجهة هذه ويف قلبها، يف القابعة الوحشية الرب بفضل تعي — امللعون أوديب
أيِّ عىل فاملسألة نفسها.9 تشكيل وتعيد لتحمي العليا القوة تطلق الواقعي النظام مع
توافقية ومدينة االجتماعية الحياة من نافرين متجهمني متمردين بني مواجهة ليست حال
من انهزامي لعرص تُروق قد كامو ألبري طابع تحمل التي املقارنة هذه أن إال جامدة،
ثيسيوس عىل ينطبق ال هذا لكن أنتيجون، رغبة كريون يُدرك لم ربما السياسية. الناحية
كولونوس». يف «أوديب يف الخائف الفاسد بالبطل ترحيب أيما أسواره بني يرحب الذي
ورجاله ديونيسيوس — ليوريبيدس «الباكوسيات» يف طيبة حاكم — بنثيوس يُعامل ربما
هؤالء تجاه مريع بعنف للترصف عنده رضورة ال لكن كريون؛ قمع طابع يَحمل بَقمٍع
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ويف الفاجرة. الواقعي النظام ملتعة يَرُمزون الذين للموت، املحبِّني الفوضويِّني األشخاص
والرغبة السياسة تكون أن الرضوري من ليس يفعَل. بأالَّ رسيًعا نُصح قد األمر، واقع
إذ الكان؛ جاك من النقطة هذه يف حكمة أكثر بليك ويليام كان لقد متعارضتني. دائًما
التهذيب بإعادة تُعرف التي الحيوية املواجهة تلك تدشني يُمكنهما ال أنهما األخري يرى
غادر. إخصاء صورة يف إال تخيُّله يُمكنهم ال الواقعيني أن يبدو عمل وهو للرغبة، السيايس
تضع رأينا، كما فاملسيحية، بالتأكيد؛ هشٌّ األخالق يف الجديد إدخال الكان ادعاءَ إن
السابقة العقيدة تفعل وكذلك األخالقي، تفكريها بؤرة يف للرب) اإلنساني (التَّْوق الرغبة
الرغبة بني الواجب التعاُرض قضية تأتي الهشاشة من القدر نفس وعىل اليهودية. عليها،
بالحب، املعروف بينهما الوسيط نزعنا إن إال بمصداقية تتمتَّع ال قضية وهي والخري،
واألمل اإليمان هو الذي التَّْوق أو الحب صورة يف التي — املسيحي اإلنجيل يف فالرغبة
وألن حقيقتها. يف عليه املبهم الدالُّ هي ما بقدر األسمى للخري مضادة ليست — مًعا
يف الخري هذا إىل السعي فبإمكاننا وجودها، داعًما النفس جوهر يف إال يكمن ال الرب حب
يُمكن ال الذي األجوف الرب سلبية — السلبية تختفي امُلنطَلق هذا ومن فيه. رغبة صورة
خاصة رغبة إنها له. األبدي التطلع وهي أخرى، سلبية تحت — تصوُّره وال عنه الحديث
كذلك أساسها. وتمزِّق جذورها من عنيًفا استحواذًا النفس عىل تستحوذ الواقعي بالنظام
وليس الواقعي النظام غموض كل املسيحية العقيدة يف يحمل الرب، هو الذي الخري، فإن
املفرتض «الذات عىل األعىل املثال هو الرب كان فإن التافهة. العقالنية امُلثُل أحد وضوح
العلم هذا عىل بالبناء فليس — عليه غبار ال علًما يمتلك أي — الكان عند تعرف» أن
وجودنا، قانون نعرف بالعلم ال باإليمان إننا األخالقي. وضعنا نُْصِلح أن يمكننا الشامل
من مجموعة وليس نسبي، عميل شأن كليهما النفيس التحليل ويف املسيحية يف فالخالص

النظرية. االفرتاضات
السابق األخالقي الفكر كل أن عىل الهش الكان تأكيد الضعف من القدر نفس عىل
بال الشخصية اللذة همهم فرويد قبل األخالق فالسفة كل فليس املتعة، حول يتمحور
كان سواء الذات، إدراك عىل قائم أخالقي مذهب أي أن الصحيح من كان وإن حياء،
الذي امُلحِرج الفاسد الفائض هذا يَقبل أن يجب املاركيس، أو الهيجيل أو األرسطي املذهب
الكان نظرة يف لكن الرغبة. عن الناتج الهدف تحقيق يف الفشل أو عكسية بنتائج يأتي
القانون موقع تحدِّد ال الطليعية فإشارته الصدد؛ هذا يف كبري رائد فرويد فإن الضبابية،
به يتعلق الذي دائًما املفقود اليشء إىل بالنسبة بل الرمزي، النظام إىل بالنسبة األخالقي
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األم. بجسد يرتجمه ما أحيانًا والذي الكبري»، «اليشء دراميٍّا الكان يُسميه ما وهو تطلعنا،
القوة الواقعي، بالنظام الخاصة الرغبة هي النفيس التحليل عنها يعرب التي الرغبة إن

األخالقية. أصالتها مكمن ذلك يف وإن الرمزي، النظام قيود تتخطى التي املضطربة
إنها حيث الرمزي؛ للنظام العامة الطبيعة مع بالتأكيد تتفق جهة من الرغبة هذه
لهم فتظهر فرد، كل عند مختلًفا شكًال أيًضا تتخذ أنها إال الجميع. لدى واحدًة تظل
«أخالق كتابه يف الكان بعبارة وذلك متغطرسة»؛ أُمنية صورة يف الودية «بخصوصيتها
ستُوضع هذا الكان عمل من الصفحات ألرقام الالحقة اإلشارات (إن النفيس.»10 التحليل
الخاص، الفرد كيان يحكم الذي القانون إنها منه.) املعروضة االقتباسات بعد قوسني بني
الخصوصية هذه كانت وإن حتى لالختزال، القابلة غري الخاصة القوانني أبرز ثَمَّ ِمْن وهي
فني بعمل الخاص «القانون» ل املراوغ بالتفرد تتَّسم الرغبة إن جميًعا. فينا موجودة
من أكثر كانط عند الجمايل الحكم تشبه فهي األخالقي، للقانون املجرد التماثُل من أكثر
يف «تكمن إذ املتعجرفة الرغبة هذه فإن الرمزي النظام قانون عكس فعىل العميل، منطقه
أي عىل إطالًقا للقياس قابلة غري فإنها ،(٢٤) لالختزال» قابلة غري صورة يف الذات أعماق
فثمة بنيتشه، الالفتة الكان مباالة ال ورغم الخارج. من عليها الحكم يُمكن وال آخر، يشء

فرد. لكل خاًصا قانونًا هناك بأن ترى التي األملاني الفيلسوف هذا لرؤية هنا صًدى
معظم أسطورة وهو — الكان نظر يف األسمى الخري عن التقليدي املفهوم إن
وِمن الزائفة؛ املثالية من رضب سوى يكون أن يُمكن ال — التقليدية األخالقية النظريات
فيبدو أخالقيٍّا، طليعيٍّا الكان وبوصف األصيل. األخالقي الفكر أمام َعثَرة َحَجر فهو ثَمَّ
— شابه وما واملنفعة والواجب الفضيلة — األخالقي الخطاب يف سبق ما كل يعترب أنه
نظرية أي تظهر لم وكأنما األمر يبدو املزمن. ِرضانا لعدم زائفة مثالية مجرد من أكثر
أن إىل — املثال سبيل عىل نيتشه وال ماركس وال هوبز نظرية ال — حقيقية مادية أخالقية
مذهبه فإن الكاذبة املثالية القيم هذه عكس وعىل املشهد. إىل البارييس وممثِّله فرويد جاء
عند نواجهها التي الصعوبة يبني أو أخالقي «هو راجمان جون كلمات بحسب األخالقي،
التي بالصعوبة ثَمَّ وِمن فينا؛ الخري أنه يُفرتض ما ومع فينا، مثايل هو ما مع التعامل
ة الَخريِّ الحياة نحو السعي إنَّ بيننا.»11 وفيما أنفسنا مع العاطفية روابطنا مع نُواجهها
وسوف الرغبة. ملشكلة بالنسبة موضعهما تحديد يُعاد أن يجب األخالقي الواجب وقضية
وامُلراعي واملفيد للخري الالكاني البديل يف املمجدة املثالية من ملسة هناك أن قليل بعد نرى
أسمى خري ثمة كان إن أنه إىل اآلن نشري أن يمكن لكن الرغبة؛ بطولة هو الذي للواجب
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أنه القانون حب يف يقعون من يجد ومثلما تحريمه. فرويد نظرية يف يجب خري فهو
لخري املبارش االستهداف — امُلحرَّم الكبري اليشء يف الرغبة فكذلك الخري، وبني بينهم يحول
املطاردة يف أنفسنا نضع ثَمَّ وِمن القاطع؛ النقدي القانون سيف استفزاز يعني — ُمطَلق
املمزقة واملتعة للنفس امُلميت واالحتقار والذنب والعدوان والرغبة للقانون األبدية الذاتية

بنا. الخاصة األوىل الخطيئة حالة — التعبري جاز إن — هي والتي للذات،
األمر نهاية يف هو بقانون باملقارنة إال تلمع ال الرغبة فإن نفسه، الكان يقول وكما
تعليقه يف الكان يُصيب كما — وهنا املوت، ل يَُفضِّ ما الحياة يف فيوجد املوت، قانون
إشكالية التقليدي؛ اليساري أو الليربايل لالتجاه األبدي االرتباك مكمن عىل نُشارف —
للقانون األبدي اإلخالص بوصفه — إيجابية األكثر بمعناه الواقعي النظام أن إال الرش.12
يف السبب هو وهذا الرمزي، النظام وراء فيما خارجية منطقة يف يوجد — لوجودنا الحاكم
ونظًرا الرمزي. للنظام األسود الرس هي التي املميتة والتحريم التَّوق عقدة فك عىل قدرته
صورتها يف رغبة التعبري، جاز إن محضة رغبة هي الواقعي بالنظام الخاصة الرغبة ألن
فهي بعينه، محتمل أو أسمى خري يف رغبة وليست ولذاتها ذاتها يف رغبة بدائية، األكثر
إن حيث معينة؛ ألشياء اشتهاء كل ليعاقب يتدخل الذي القانون من التملص تستطيع
امُلحرَّم. الكبري لليشء فاسًقا تعطًشا بريء تطلع أي يف يالحظ امُلتعاظمة بطريقته القانون
للقديسة النفيس التحليل يف املكافئ — الكانية أخالقية نظرية ألي الشفيع فالقديس إذًا
الخري نحو دافع يحركها التي سوفوكليس، عند أنتيجون هو — التعبري جاز إن تريزا،
الوزراء، رئيس أو الكاهن يفهمها كما نفسها األخالق يتجاوز الذي الخري خري، كل يتجاَوز
يميزوه أن العالم هذا يف لذاتهم املحرتمني األخالق فالسفة عىل ثَمَّ ِمن يصعب الذي والخري

الرش. عن
النظام درع وراء فيما — الكان يشري كما — األقوياء سوفوكليس أبطال كل رشد
نقاء أو راسخ احتياج يدفعهم معالم، بال التي الروح منطقة إىل الحامي الرمزي
الشديد باالنعزال يتَّسم مكاٍن إىل املهذب االحرتام حواجز من بخروجهم للطبيعة خارق
امللعونة األشياء تلك يمثل فاملقدس املقدَّس. غرار عىل فيه يربزون الذاتي، واالنكشاف
عىل الخافتة بالعالمات هكذا تقرتن إذ والتي للموت، امُلعينة غامض نحو عىل واملباركة
كلهم هم هؤالء الواقعي النظام أتباع إن شديدة. تحول قوة تطلق أن يمكنها فنائها
ونساء رجال مًعا، حية وغري حية كائنات املوت، لدافع محضة تجسيدات البينية، الكائنات
كما يتحرَّكون أفراد الحياة، مغاَدرة صالة يف تتخلَّف كائنات هي يَرقدوا. لن لكنهم موتى
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عذابهم خالل من يمكن والذين األحياء، األموات مراتب بني رؤية دون الرتاجيديني األبطال
مفادها حقيقة عىل نماذج فهم وبذلك األحياء. نطاق خلسة ينتهك باملوت الشعور الصامت
.(٢٩٤) الوجود» عدم من حالة يف تعيش الكائنات «كل أن — نفسه الكان بتعبري —
الرجال يربط الذي اليشء تكون أن تعدو ال فهي يشء، لال رغبة هي النهاية يف فالرغبة
النفيس فالتحليل مستمرة؛ حركة يف يُبقيهم الذي «الالوجود» وجودهم؛ انعدام مع والنساء
أيدي يف صار وقد ِعلمية. علمانية صورة يف لكن الرتاجيدي الحياة لحس الجديد البعث هو
لن بخالٍص — بيكيت صامويل ُمرشدي مثل — يتعلَّق الدين، من إلحاديٍّا شكًال الكان
يظلُّ الظاهر الكيل البناء لكن الرقابة، تحت — الرب — الدين مرتكز يُوضع إذ أبًدا؛ يأتي
كريكجارد أو أوجستني عرفه ما إال الواقعي النظام يف الرغبة فما كبري، نحو عىل سليًما

باإليمان؟
والستنساخ إليه. بالتَّْوق العسري التمسك وراء فيما يبدو، كما أسمى، خري ثمة ليس إذًا
يُمِكن الواقعي للنظام أخالق نظرية أي فإن باأللفاظ، املتكلَّف الكان تَالُعب ِمن بعٍض
الحًقا؛ األمر هذا حول الشكوك بعض سأطرح نقصك! يف استمرَّ التايل: األمر يف تلخيصها
تحقيق يعني ال النهاية» «يف الفرد رغبة تحقيق أن نفهم أن املهم من الحايل الوقت يف لكن
شأن شأنه — الالكاني األخالقي فالبطل ذاتها. سوى يشء ال النهاية يف فهدفها هدفها؛
يف أمنياته ى نقَّ إذا إال هذا (األسمى) الخري لذلك يصل «لن — لجوته فاوست شخصية
احتياجاته من فقط ليس الزيف واستبعد الزائف، الخري من اللحظة نفس يف لحظة، كل
أيًضا» هباته من أيًضا وإنما — ارتدادية احتياجات إال هي ما كلها أنها إىل بالنظر —
لها ناقة ال الواقعي النظام رغبة فإن األخالقي، كانط قانون مع الحال وكما .(٣٠٠)
كراهب للذات ومنكرة زاهدة فهي واالهتمامات، والرغبات االحتياجات عالم يف جمل وال
أما امُلمكن، عالم من غرابة أكثر ليشء نظرها توجه ال الكالسيكية األخالق إن كارتوزي.
به نعرف الذي املستحيل من أقل «يشء ب تهتم ال املقابل ففي الواقعي النظام أخالق
األخالقي النظام بهذا الخاصة والعيوب املميزات وسنَستعرض .(٣١٥) رغبتنا» خريطة

الكتاب. من األخري الفصل يف البطويل بالفشل الخاص

هوامش

(1) Most of Žižek’s numerous works contain some discussion of the
Real, but see in particular The Sublime Object of Ideology (London, 1989),
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For They Know Not What They Do (London, 1991) and The Indivisible Re-

mainder (London, 1996).
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Figures of Dissent (London, 2003), pp. 196–206.
(3) See Fredric Jameson, ‘Imaginary and Symbolic in Lacan’, Yale Fre-

nch Studies, 55/56, p. 384.
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experience.
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of evil, in Sweet Violence: The Idea of the Tragic (Oxford, 2003), especially
Ch. 9.

(6) John Rajchman, Truth and Eros: Foucault, Lacan, and the Question

of Ethics (New York and London, 1991), p. 70.
(7) See Stephen Wang, ‘Aquinas on Human Happiness and the Natural

Desire for God’, New Blackfriars, 88: 1015 (May 2007).
(8) Ibid., p. 47.
(9) See Terry Eagleton, Holy Terror (Oxford, 2005), Ch. 1.
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Further references to this text in this section will be given parenthetically
after quotations.

(11) Rajchman, Truth and Eros, p. 17.
(12) For the relations between evil and the death drive, see Eagleton,

Sweet Violence.
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السابع الفصل

ونيتشه وكريكجارد شوبنهاور

يف يتتبع رسد تاريخي، رسد صورة يف الثالثة الكان نظم وضع شك بال امُلمكن من
وهيوم هتشسون وسيُمثِّل الربجوازية. الحضارة نَْجم وأُُفوَل ُصعوَد سوقي ماركيس مجاز
الوسطى، الطبقة عىل يزال ال حيث بارزة؛ بالنفس وثقة تفاؤل لحظة الخيايل والنظام
ألنشطتها، املوحشة النتائج كامًال تسجل أن البهجة، روح وتغمرها متفائلة تزال ال التي
قائًما مجتمًعا باعتباره املجتمع تصور عىل قادرة وتظلَّ اإلنسانية، بمشاعرها وتستمتع
األكثر الرمزي النظام فهو وهيجل كانط مع ذلك تال ما أما الشخصية. الروابط عىل
يف اجتماعي وغري اجتماعي — للمفارقة — نظام وهو وموضوعية، وتنظيًما تجريًدا
والنفعية الليربالية بأسسها الوسطى، الطبقة ثقافة أوج يمثل ما هو وهذا الوقت. نفس
والحريات اإلنسان لحقوق الباسل ودعمها اإلنساني، والخري للمساواة وحماسها العظيمة،

الفردية.
ونيتشه وماركس وكريكجارد شوبنهاور أفكار عرشوظهور التاسع القرن نهاية ومع
والتناقض، والتأزُّم الُجمود أفكاُر تدريجيٍّا تربز أخذت الثورية، أو املتشكِّكة أو الرتاجيدية
تأمالت يف الرببري، اإلمربيايل والرصاع الرأسمالية األزمة عهد نهاية يف ألَْوجها، لتصل
جاز إن — تمثل ما هي بالكامل الحقبة هذه إن التشاؤم. الشديدة فرويد سيجموند
وإيجابية، مبهجة كانت التي الرغبة، إن حيث الواقعي؛ النظام سطوة فرتة — التعبري
الحميدة املفاهيم وأخذت عالجه، يمكن ال جوهرها يف مريض يشء عن اآلن كشفت قد
العاملية الحرب مجزرة ومع السادية. أو املفرتسة القوة مفاهيم أمام ترتاجع السلطة عن
يف مطولة، أزمة يف األوروبي الرمزي النظام يدخل سياسية، تبعات من خلفته وما األوىل
والشعب واألرض (الدم الخيايل النظام موارد بإجبار منها تنقذه أن الفاشيُة تأُمُل حالٍة
هو ما يُستغل الالكانية، النظم بني قاتل خلط ويف الرمزي. النظام خدمة عىل واألمومة)
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عقالنية لخدمة األساطري ع وتُطوَّ العقالني. والتأويل السيادة سبيل يف ومهجور بدائي
وسط يف املوت معسكرات يف الرببرية، التجربة هذه قلب ويف وحيش. نحو عىل ذرائعية
يَستَعِيص الذي الواقعي النظام يف امُلرِعب الجانب يَكُمن باملوت الفايش واالفتتان أوروبا

التصوير. عىل
عن فماذا شاذٌّ، هو بما — الكربى األساطري معظم شأن شأنه — الرسد هذا يعجُّ
وسبينوزا؟ واليبنتس ديكارت عن ماذا عرش؟ السابع القرن يف العقالنيني الفالسفة كبار
هيجل بعد جاء ما كل كان هل وعيًا؟ أكثر بكاملها عرش الثامن القرن فلسفة كانت هل
من بَْدءًا للتنوير الكبري املرشوع أن يف بالتأكيد شك من ما ذلك مع الرعب؟ بالغة قصة
أو إلرادة صلب جوهر عىل أو َعِيصٍّ واقعي عالم شاطئ عىل َرَسا قد فرويد إىل شوبنهاور
يف هيجل عند يظهر فما ُمقِلق. نحٍو عىل بتوازنه يُخلُّ ما وهو مادي، تاريخ أو دين أو رغبة
أثر ما وهو تشبع، ال التي فة املتلهِّ اإلرادة إىل شوبنهاور يد عىل يتحوَّل الخريِّ العقل صورة
املبالغ شوبنهاور كتاب قراءة يُمكننا األمر، حقيقة يف الالوعي. عن نفسه فرويد أفكار يف
هيجل، األكاديمي زميله فكر من مريعة سخرية باعتباره وتمثًال» إرادة «العالم الكآبة يف
والعقل، والعدل، (الحرية، هيجل مفاهيم من لعدد العامة ور الصُّ عىل فيها أُبِْقَي سخرية
اليومية الحياة بمحتويات املقابل يف وُملئت الجليل، مضمونها من ُفرِّغت لكنها والتقدم)،
مع الفلسفة تزل لم إذ شابه. وما والرصاع والشهوة الطمع الوسطى؛ للطبقة املنحطَّة
مضمونها لكن والتعميم، بالتوحيد تقوم بحيث صورها يف كافية بثقة تتمتَّع شوبنهاور
مكانة لتكتسب ترقت قد العادي للربجوازي الفظة الرضاوة وكأن يبدو األمر فيه. ِعَظة ال

بكامله.1 للكون األسايس الغيبي املحرك لتُعترب كونية،
«كل النقص: يُحرِّكها — الكان عند الرغبة شأن شأنها — شوبنهاور عند اإلرادة إن
الراسخة الرغبة تلك فهي املعاناة.»2 من ثَمَّ وِمن الَعَوز؛ من النقص، من تنبع «اإلرادة»
يُمكن والتي وأحشاءنا، دمنا مجرى تَبني التي القوة الظواهر، كل أصل هي التي العمياء
أي يف مالحظتها يمكن ما بقدر األشجار أوراق تمايل أو األمواج تالطم يف مالحظتها
فهو عدمه من عنها شوبنهاور ألفكار اإلرادة شمول أما اإلنسانية. للروح أسمى حركة
معاندة، خبيثة قوة هي هنا فاإلرادة الهيجيل، العقل بعكس لكن لالهتمام. ُمثرية مسألة
بازدهارها. قسوة يف ذلك مع مبالية غري لكنها نفسها اإلنسانية الذات لُبِّ يف تَكمن قوة
جسدي داخل بها أشعر أن يُمكنني التي — الذاتية منبع يف تكمن التي اإلرادة هذه إن
الربق، أو اإلعصار كما والُهِويَّة الرحمة عديمة — أعرفه يشء أي يُضاهيه ال أكرب قرب يف
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وتتَّسم إطالًقا معنًى بال — النفيس التحليل مجال يف بمعناها الرغبة حال هو كما — فهي
الذاتي تكاثُرها يف إال تستخدمها ال والتي بها، تتعلق التي األشياء كل تجاه باردة بالمباالة

النافع. غري
بتماُسك يتمتَّع إذ للغائية؛ صلب معارض — هيجل بعكس — شوبنهاور فكر إن
خبيث ساخر نموذج فاإلرادة نفع، أي له يكون أن دون لكن عظيم رسد أي وحيوية
بمجرد جانبًا ى يُنحَّ الذي املؤقت، حاملها إال هو ما واإلنسان هيجل. عند «الفكرة» ملفهوم
له. نهاية ال الذي لذاتها األبدي االستمرار يف بالكامل تَكمن أهدافها أن إال ألهدافها؛ تحقيقه
لإلرادة، تجسيد بدورها هي التي التزاوجية، آبائنا لغرائز سائرة مجسمات إال نحن فما
العالم صياغة تُعاد حيث فاوست، لرغبة املماثلة املتناهية غري الرغبة من عالم يف إذًا فنحن
نادًرا ببُغض للبرش، بشدة الكاره شوبنهاور، ويتحدَّث السوق. إطار يف جديد من بالكامل
لبعض تستمر ال والتي االحتياج، دائمة مخلوقات من املكوَّن العالم «هذا تجاه يَكِبته ما
بِمَحن تمرُّ ما وغالبًا وَعَوز، قلق يف وجودها وتُورِّث بعًضا، بعضها باْلتهام إال الوقت
عند «الود» عن تماًما تَختِلف رؤية إنها املوت.»3 براثن يف النهاية يف تسقط حتى مريعة
َوْحَدها هي شوبنهاور، عند النظر، قصرية فالعاطفية املساملة. كانط مملكة أو هتشسون
التي الهزلية املحاكاة تلك — اإلنساني للوجود الزهيدة امللذَّات أن تصور عىل القادرة

املنتهي. غري بؤسه تعوِّض أن يمكنها — الرتاجيديا «وقار» حتى ينقصها
واإلشباع األبد؛ إىل مطالبها وتَستمر طويلة، ملدة الرغبة «تبقى شوبنهاور: يقول
عمله يف باستفاضة شكسبري يصوغها كما أو صغرية.»4 بمقادير إال يُمنح وال مؤقت
والتنفيذ متناهية ال الرغبة أن سيدتي، الحب، بشاعة هي «هذه وكريسيدا»: «ترويلوس
يَفقد الرغبة، مجال دخولك وبمجرَّد للحدود.» عبٌد والفعل نهائية ال الرغبة أن محدود؛
الكان: يقول تريد. ال بما يُذكِّرك أن سوى يَفعل ال فهو لحظة، يف قيمته املادي العالم
الحركي التفريغ نطاق يف يحدث الذي هذا فإن الذات، إليه تسعى يشء بأي «باملقارنة
ذَكََّرنا من هو فرويد كان لقد هزًال. يقول الرغبة عن يتحدَّث فالذي القدر.»5 ضئيل دائًما
عىل حماقة يف ركزنا قد املتأخرين فنحن الغريزة، عىل حكمتهم يف القدماء ركز بينما بأنه

اإلنسان.
وكما نفسه. لفرويد متقدًما نموذًجا فيصري األولويات، هذه سيقلب شوبنهاور لكن
يف — اإلرادة تبدو فكذلك جديد، من االكتناز هو املال رأس تراكم من الوحيد الهدف أن
الرغبة تبدو لذا عليها؛ تركز التي املحددة األشياء كل عن مستقلة — للغائية كارثي نقض
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اجتماعي نظام ظل ويف رشيرة. نرجسية كُروح كيانها يف ساكنة ذاتها، يف تماًما غارقة
كبري معارص مفكر أول شوبنهاور يكون ربما العرص، قانون التملُّكية الفردية فيه تُعترب
مقارنة عمله، محور يف املجرَّد ذاتها» «الرغبة مفهوم يضع أن من التاريخي الظرف َمكَّنَُه
اعترب الذي فرويد، الحًقا سريثه ما هو الشديد التجريد وهذا التَّوق. أشكال من بغريه
سنرى لكن األرض. وجه عىل رجال ستة أعظم أحد — غريبة فكرية َزلَّة يف — شوبنهاور

مشابهة. بصورة األخالقي كانط فكر نفهم أن املمكن من أصبح كيف قليل بعد
الشهري كانط تعليق هنا (مستعريين هدف بال هادف يشء غامضة، قوة إذًا اإلرادة
مجرد وليس بالكامل، الذاتية مفهوم هو إصالحه يتعذَّر الذي املعيب اليشء إن الفن). عىل
أنفسنا يف نحمل إذ االغرتاب؛ من صورة نفسها هي اإلنسانية فالذاتية اغرتابها؛ أو َكبْتها
سجن؛ زنزانة يف كاألحياء أجسادنا يف َمحصورين ونعيش الالمعنى، من يُطاق ال ِحمًال
باعتبارها شوبنهاور بطريقة نفهمها لم فإن ملكنا. بالكاد نَعتربه أن يُمكن يشء فالذاتية
و«الرب» هيجل، عند «الفكرة» آخرون: كثريون ُمتربِّعون ة فثمَّ اإلرادة، من مسمومة هدية
عند الكبري» و«اآلخر نيتشه، عند القوة» و«إرادة ماركس، عند و«التاريخ» كريكجارد، عند

الكان.
مواجهة يف يضع ال أنه هو هؤالء الواقعي النظام رواد عن شوبنهاور عمل يُميِّز ما إن
التعاطف، لعقيدة غريب ارتداد ففي الخيايل. النظام من أقل شيئًا الواقعي النظام فظائع
البغيضة، لُقوَّتها آخر تجسيد إال هو ما الذي الفعل، خالل من اإلرادة نخدع أن يُمكننا ال
األنا جذوة بإطفاء بل فنائنا، أمام ِبُخلودها تتباهى بأن لها يَسمح الذي االنتحار، أو
وجودنا يف يُطاق ال الذي الرَّتابة مبعث إن التامِّ. اإليثار من لحظة يف الرغبة تعذبها التي
فالرغبة كاألغالل؛ البائسة ذواتنا وراءنا نَُجرُّ إذ أنفسنا؛ من نتحرَّر أن يُمكن ال أننا هو
جربًا بها نُحيل التي الذاتية النظرة فهي حالها، عىل األشياء رؤية عن عجزنا عىل تدلُّ
لكن الوهم. تعني والرغبة الرغبة، تعني فالذات التفاهة؛ الشديدة اهتماماتنا إىل يشء كل
من سعيدة للحظة ونتمكَّن مؤقتًا، اإلرادة وتُعلَّق عنا، الرغبة تنفكُّ الجمايل املستوى عىل
للذات، التامِّ التفكك من أقل ليست الثمني التجيلِّ هذا كلفة إن حقيقته. عىل العالم رؤية
بنفِسه تضحية يف يتماهى صاَر الذي الربجوازية، املفاهيم كل بني من األثمن اليشء ذلك
جمايل، مشهد إىل بتحوله إال الرغبة ويالت من يتحرَّر أن للعالم يمكن ال إذ اليشء؛ مع
لو كما األمر يبدو التامة. الالمباالة من َفناء نقطة إىل التحول هذا خالل الذات تَنسِحب
تلك من ونُخلِّصها التَّْوق، عدوى أصابتها التي حولنا من املختلفة األشياء عىل نُشفق أننا
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اإلنسانية لألشالء ة العامَّ الصورة إىل ناظرين املشهد، من أنفسنا بمحو القاتلة العدوى
موجوًدا. يَُعْد لم أنه لدرجة الشغف عديم مراقب َجأْش برباطة

هي التي املنال العسرية املوضوعية تلك من شوبنهاور نظر يف أشق هو ما ة ثمَّ ليس
قليلة رسيعة مالحظة أو ساذجة موضوعية نزعة مجرد من أكثر األخالقي االنضباط ثمرة
َميََّزُه الذي البوذي، الفكر شأن شأنها فهي عبقري، يشء يقول كما فاملوضوعية الخربة.
مثل إن حيث أجله؛ من املحاربة يُمكن ال ما وهو التدخل» «عدم عن عبارة كبرية، بصورة
من بد فال لحلِّها. تَسعى التي املشكلة من جزء فهو وبذلك األنا، يف إال يكون ال العمل هذا
تجاه ف نترصَّ لكي ما؛ بطريقٍة األنا وهم وإدراك التقليدي الخداع أو الوهم حاجز اخرتاق
النفس. وبني بينهم الحقيقي التمييز انعدام يعني ما وهو حقيقية، مبالة ال دون اآلخرين
انكشاف وبمجرَّد شوبنهاور. كتابات يف جديد من الخيايل النظام يظهر الوجه هذا وعىل
وحب. رحمة يف العواطف تتباَدل أن لألنفس يُمكن حقيقته عىل املخادع الفردية» «مبدأ
بعيًدا اآلخر معاناة مشاركة هو — شوبنهاور يقول كما — األخالق لكل الرئييس فاملصدر
بل معينة، نظر وجهة من الترصف يعني ال أخالقيٍّا السليم ف فالترصُّ األنانية، الدوافع عن
األقل عىل أو ميتة، ذاٌت هي ا حقٍّ ة الخريِّ فالذات إطالًقا، نظر وجهة دون الترصف يعني
يبقى ما فكل للواقع، معيَّنة نظر وجهة هي الذات إن وحيث دائًما. معلَّقة حالة يف تعيش
الذات فلسفة إن البوذي. باملعنى النريفانا أو الخالصة السلبية من نوع عليها التغلُّب بعد
شخص بأي يتعلَّق ال إيثاري ل تأمُّ سوى وراءها تاركة غري ذاتها، ر تُدمِّ شوبنهاور عند

التحديد. وجه عىل
للنظام عالج شوبنهاور عند الخيايل النظام أن نزعم أن تماًما الدقيق من ليس أنه إال
يرجع فينهار. قوته أسري ويقع نفسه، عىل برباعة ينقلب الواقعي النظام إنَّ بل الواقعي
االندماج لها تُتيح ثَمَّ وِمن — أناني غري ُكودي رمز إىل الذات تُحلِّل التي القوة أن إىل هذا
خالل فمن املوت». «دافع الحًقا فرويد سيُسميه ما نفسها هي — اآلخرين مع الرحيم
ذاتيته، من ونتخلَّص عنه االنفصال ق نحقِّ خامًال، عرًضا البرشي الرصاخ عالم اعتبار
للخلود، تصور يف االنغماس من نتمكَّن نفسه الوقت يف لكننا كثريًا؛ املوت يشبه ما وهو
ناحية من بالفعل موتى وألننا يؤذينا. يَُعْد لم هذا الرش مرسح أن نعلم إذ السكينة؛ وتملؤنا
السامية امليزة هذه وباكتساب بارناردين، شكسبري شخصية مثل نني ُمحصَّ نصري ما،
يف االنغماس من الحالة هذه إنَّ الفناء. إىل تقودنا التي القوى كل من لذيذًا انتقاًما ننتقم
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الكارتون كشخصيات القتل ضد بمناعتنا االستمتاع مع — بالدمار املبارش غري االستمتاع
عرش.6 الثامن القرن يف السمو مفهوم يميز ما هي —

فنائنا من الحياة فيه نستمد الذي — الواقع عىل جمايل طابع شوبنهاور إضفاء إن
لهذا، املوت؛ وشهوة الحياة غريزة بني وثاناتوس، إيروس بني مطاردة لعبة يتضمن —
التعاطف، صورة يتَّخذ الذات موت ألن لكن الواقعي. النظام تخصُّ الحد هذا إىل فهي
بكامله، البائس الفردانية وْهُم يُهجر إذ الخيايل؛ النظام تخصُّ قضية رأينا كما أيًضا فهي
الحال بنا وينتهي األنا. من كثريًا أعمق مستًوى عىل اآلخرين معاناة مع نتعاطف حيث
ليشغله، أحد يبقى ال لكن امُلطَلقة املعرفة فضاء يبقى إذ ذات؛ دون من تساٍم إىل بالتبعية
طمع، بال تواضع يف والعيش املدمرة عواطفنا عن التخيل يَُعلِّمنا املصلحة عن فالتنزه
— القاسية اإلرادة — جوهرك أن أعلم ألنني َكْربَك أعاني فأنا القديس. بساطة يف وذلك
سبيل وجود بفضل هذا أعرف فإنني وهتشسون هيوم عند الحال وكما أيًضا. أنا يخصني
يف شوبنهاور ويُعلِّق املضني. العقل حرص خالل من وليس مًعا، ونفسك نفيس إىل مبارش
شخصنا بقدر ذاته يف وجودنا يماثل حي كائن «كل قائًال: الخيايل للنظام مميزة صياغة
أرض عىل ولكن املرآة يف كما ليس عاطفي اتحاد يف نتالقى أن يمكننا أننا إال نفسه.»7
النظام تضمني إن الذات. جوهر شأن شأنه بيننا املشرتك اليشء وهو الواقعي، النظام
منطقة يف بالتقارب إال يسعنا فال التامة، املودة تعزيز يَعني الواقعي النظام يف الخيايل
الشخصية روابطنا تكون أن ذاته؛ الوقت يف أنفاسنا من إلينا وأقرب علينا، غريبة محايدة

متينة. السياسية أو
وهي النفس، كحبِّ الجار بحب املقدس الكتاب وصية من الكان يفهمه ما هو هذا
النظام يف بل البديلة األنا حب باعتبارها الخيايل النظام يف تفسريها ينبغي ال وصية
هو أريده «ما يكتب: حيث متهكًما، األول التفسري الكان يستبعد وضوًحا. األقل الواقعي
بني كبري «فرق ثمة أنه يوضح إذ لنفيس.»8 خري صورة يف يظلَّ أن برشط لآلخرين الخري
غري يجعله ما أن إدراك يعني اآلخر فحب الحب.»9 واستجابة اإلنسانية النزعة استجابة
نفسه فرويد يُسميه ما أو الضارَّة، الخبيثة متعته نفسه الكان يسميه ما — أبًدا محبوب
أُعرض فعندما النفس. قلب يف كذلك يكمن — داخله يف املطلق والُعْدوان والرش الخبث
الذي بداخيل املميت الواقعي النظام رشيان أترك فإنني الخبيث، اآلخر هذا عن خوف يف
املبهم بتعليقه الكان يقصده ما شك بال وهذا الجار. اقرتاب مع بإغراقي ويهدد يفيض
هذا املسيحية تُرتِجم قد كما أو الرش.»10 خالل ومن الرش يف إال للخري قانون «ال بأنه

الذات. وفقدان للمعاناة املؤملة السلبية خالل من إال قيامة ال التعليق،
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الوضيعة باملتعة إال إليه سبيل بال للقانون، املقابلة الناحية يف يُوضع إذن فالحب
يف الضعيف باألمل — بداخلنا املوت دافع أثر هي التي — الواقعي بالنظام الخاصة
يف رفض أنفسنا نحب بأن املخزية للوصية فرفضنا النفق. من اآلخر الجانب من الخروج
تُطاق» ال التي القسوة من «صورة تلوح عندما املريعة، متعتنا مع للمواجهة الكان نظر
الخيارات.»11 أقىس يكون قد الجار «حب فإن الكان يحذر كما الوجه هذا وعىل األفق. يف
الوصية فإن لذا دائًما؛ ما بصورة عدو فرويد نظر يف والغريب غريب، دائًما فالجار
أعداء سوى نُقابلهم من يكون فمن تبدو، قد كما صادمة ليست عدوَّه املرء بحب امَلسيحية
الذات تقبل يعني ذلك كان إن كذلك نفسه املرء يحب أن السهل من ليس لكن ُمحتَملني؟
أنفسهم. يحبون كما اآلخرون يحبه أن يود ال فاإلنسان الخيايل؛ وليس الواقعي باملعنى
املرء حب أن زعمه يف — أخرى أوجه من مفيد مقال يف — رينهارد كينيث أخطأ وقد
النرجسية األنا يكون الذي لنفيس البرصي «االنعكاس بالرضورة، خيايل حب هو لنفسه
قبول وهو الذات، بتشوه اإلقرار من ينبع الذي النفس قبول هي فالتوبة املرآة.»12 طور يف

نرجسيٍّا. حبٍّا ال للذات، صادًقا حبٍّا ن يتضمَّ
فكذلك شوبنهاور، عند التعاُطف عمل يف دور والخيايل الواقعي للنظامني كان إن
شوبنهاور. نظر وجهة من املجرَّدة املحايدة الرؤية نه تتضمَّ ما عني وهو الرمزي، النظام
ورغباتنا، احتياجاتنا عن تماًما بعيًدا حقيقته، عىل العالم رؤية يف دور الرمزي فللنظام
كانت مهما دائًما، عليه هي ما عىل تكون األشياء بأن القائلة املدهشة الحقيقة وتأكيد
وهي السامي، أو الجمايل التجرُّد شوبنهاور يُسميه ما وهو بخصوصها، ة املِلحَّ مزاعمنا
الواقع أن بحقيقة جانح نحو عىل ونَُرسُّ الصبياني األنا ر تذمُّ عن فيها نتخىلَّ التي الحالة

شك. بال له بالنسبة أفضل وهذا اإلطالق، عىل إلينا بحاجة ليس

سورين ومستويات الكان عند والواقعي والرمزي الخيايل مستويات بني تناظر ة ثمَّ
والجمايل الخيايل املستويني بني والتشابُه والديني. واألخالقي الجمايل الثالثة: كريكجارد
اتجاه، أو هدف بال حياة يعيش كريكجارد عند الجمايل فاإلنسان دقة، األقل يكون ربما
عدد أمام عاجًزا ويقف أخرى، إىل شخصية أو مزاجية حالة من تََواٍن بال يَنتِقل حيث
فضاء يف يعيش فهو حرة. ذاتًا يكون أن من وتشتُّتًا تقلبًا أكثر وهو االحتماالت، من كبري
ال منطقة وهي التاريخ، أو الزمن مدار عىل ثبات أي تعرف ال التي الحسية الفورية من
هدًفا يعوزها إذ — الجمالية فالذات فيه. مشكوك نحو عىل إال إليه أفعاله فيها تُنسب

189



الغرباء مع مشكالت

مضمون، بال قرشة هي — العابر االنطباع أو اللحظة مع تتماهى وإذ الحياة يف ًدا محدَّ
ذاته يخدع كائن للظروف فريسة مجرد بكونها فهي الوحيدة. حقيقتها هي فاملظاهر
ال الالذع الناقد كريكجارد عند االجتماعي الوجود فُجلُّ مسئولية، أو استقالل أي بال
من صغرية جرعة إضافة مع «اآلنية الحسية: السلبية لهذه «أسمى» صورة كونه يعدو
صورة ثمة أنَّ إال املوات».13 طريق «املرض كتابه يف متهكًِّما يقول كما الذاتي» االنعكاس
قاِطني عند فالحقيقة الديني، اإليمان تُسمى هذا الذات حول التمحور عدم من سموٍّا أكثر
املتدينني، عند أما الحايل. املزاج إال هي ما — وايلد كأوسكار — الجمايل أو الخيايل العالم

وراءها. سعينا يف حالنا يُبدل الذي الرب، يف النفس وراء فيما تَكمن فهي
اختالفهما أما السمات، من عدد يف والخيايل الجمايل امُلستويان يتشارك الحدِّ هذا إىل
الهيجلية الرشيرة» «الالنهاية من نوع كريكجارد عند الجمايل املستوى أن يف فيَكمن العميق
هاوية يف للنفس، واضح مركز ينقصها إذ الذات؛ فيها تَغرق التي الرشيرة» «اآلنية وكذلك
االحتماالت من مهرجان يف الذاتية املفارقة فيها تتعثَّر التي الالمتناهي الذاتي االنعكاس
الهارب، اإلحساس باستغالل فراغها الجمالية الذات تمأل ال الزاوية هذه ومن قة. املتحقِّ غري
عىل للحفاظ ساعية تليها، التي للحظة لحظة من العدم من نفسها اكتشاف بإعادة بل
الجمايل؛ الساخر فالشخص ذاتها. تستنفد سلبية الحقيقة يف هي محدودة غري حرية حس
هذا ُزخرف وراء عدمه فيُخفي داللية، ال احتمالية حياة يعيش الزائد، فراغه يخدره إذ
مفارقة يف والالمتناهي املتناهي بني املتدينة الذات تجمع فبينما الالمع. الذاتي التكوين
املحدودية عالم تغوصيف إما فهي بينهما، الجمالية الذات ترتنح رة، املتصوَّ غري د» «التجسُّ
نحٍو عىل وتطري تنتفخ أو االجتماعي، للنظام جبان انسياق يف نفسها طامسًة الحسية
تلغي التي املفارقات من تنتهي ال دوامة يف النفس، مع للتماهي الحاجة فتهجر كبري،

الذات.
إن بحيث الرمزي، املستوى عليه غطى وقد نفسه يجد الالكاني الخيايل املستوى إن
وجود إن أو الرمزي، للمستوى املختلفة االغرتاب بأنواع يُبرش مثًال نه يتضمَّ الذي االغرتاب
اآلخر مع التنافس إن أو ثالثي، تكوين إىل العائيل التكوين بتحول يؤرشِّ املرآة يف األم
كريكجارد عند الجمايل املستوى فإن مشابهة، وبطريقة األوديبي. للرصاع يؤرشِّ الخيايل
النفس لقاء هو فالهلع الهلع. عليه يطلق ما وهو السلبية، من مشئوم رضب يقهره
القلق، أو والهلع، ذاته. الحسية اآلنية عالم حتى يطارد الذي الالوجود ذلك بعدمها،
للحرية مشئومة مسبقة وصورة بَْعُد، يأِت لم الذي الرمزي النظام بشأن خافت هاجس
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ما نوًعا موحيًا يصري الجمالية الحالة يف التشبُّع عنَي إن والغريية. واالستقالل واالختالف
العدم، من هلًعا تحمل كلها فاآلنية بالتأكيد؛ تسميتُه يمكن ال نقًصا كان وإن بالنقص،
ذلك «النبذ»، كريستيفا جوليا ملفهوم صًدى هذا كريكجارد مفهوم يف نجد حتى ربما بل
األمِّ عن أنفسنا فصل يف األوىل جهودنا يخالط الذي واالشمئزاز بالرعب األصيل الشعور
آدم يكن لم فإن مرة. كل يف بالفعل وقع قد باختصار فالسقوط األوديبية.14 قبل فيما
األول؟ املقام يف الرب بأمر يستهني أن له كان فكيف الخطيئة الرتكاب استعداًدا يحمل
ثَمَّ وِمن االختالف؛ باب يَفتح ما أول هو — كريكجارد يقول كما — للحدود آدم تعدِّي إنَّ
إحساس بالفعل لديه كان إن إال ليقع يكن لم لكنه الرمزي؛ النظام الكان) (بلغة يدشن
عن نتحدَّث ال نحن حدوثه. قبل من االختالف إلمكانية أوَّيل وفهم املمكنة، بالحرية غاِمض
كانت بل الرباءة تكن لم البداية ففي التعبري. جاز إن فجرها، بزوغ بل اإلمكانية ظهور

األوىل. الخطيئة املسيحية تُسميها التي الحد لتعدِّي الِبنيوية اإلمكانية
كريكجارد عند الجمايل واملستوى الكان عند الخيايل املستوى بني االتفاق كان إن
تتضح الالكانية الرمزية والدائرة األخالقية دائرته بني الصلة فإن ا، تامٍّ يكون يكاد ال
اتَّضح — «إما/أو» عمله يف كريكجارد يبني كما — باألخالق فامللتزم أكثر. مبارشة أنها
امللتزم فالرجل عامٌّ. هو عما كانط، بطريقة أفعاله، تعرب الذي الحر املستقل الفرد أنه
بواجبه وقائم وأمالكه، وعمله زواجه يف ُمستقر برجوازي، مسئول اجتماعي رجل أخالقيٍّا
ومتصف باستمرار، نفسه يوجه فهو املتقلِّب الَجمايل الكائن وبعكس املدنية. والتزاماته
د تُجسِّ العامة، واملعايري األعراف مع تواطؤه ظل ويف القدر. لتقلُّبات رواقية مباالة بال
الجمايل، الشخص وبعكس هيجل. عند األخالقي النظام عىل صادًقا مثاًال األخالقية حياته
األخالقي الشخص إن شخصيته. يف بتناُغم ُمتوازنان والخارجي الداخيل العاَلَمني فإن
والتأمل واملوضوعية والعمومية وااللتزام القرار مفاهيم مع تماًما متآلف كريكجارد عند

الزمني. والثبات املركزية والهوية الذاتي
كريكجارد إيمان إن ناحية، فمن يبدو، كما السمعة َحَسن ليس الشخص هذا أن إال
ال للكلمة التامِّ باملعنى أنه رغم — نفسها «تَختار» أن أصًال يجب األخالقية الذات بأن
وجودي مفهوم إىل كانط عند االستقالل يتجاوز — االختيار فعل قبل فيما الذات توجد
الذات كانت وإن لكانط، منه لنيتشه أقرب الذات لتشكيل مفهوًما يتضمن فهو لألصالة.
الذاتي لالبتكار تصوًرا د تُجسِّ أن عن يكون ما أبعد وهي — كريكجارد عند لذاتها املختارة
اإلصالح، من يأس من فيها ما بكل الشخصية حقيقتها تتبنَّى أن يجب — الجمايل الحر
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عند النفس إن الحرية. من رضب أنها كما الرضورة من رضبًا باعتبارها النفس وتواجه
األخالقي، القرار اتخاذ وبمجرد بعد. ق يتحقَّ لم وهدف بعد يُكتَشف لم أمر كريكجارد
ف، توقُّ بال يُعاد أن يجب محدَّد، بيشء وليس الفرد بكيان يتعلق أساسيٍّا خياًرا باعتباره
هذه التكرار لعقيدة صًدى وسنجد ذاتيٍّا. متَّسق هدف ظل يف الذات تاريخ تجمع عملية يف
بالبقاء امُلنتهي غري االهتمام يعني األخالقي العالم يف فالعيش باديو، آالن كتابات يف الحًقا
هذا ويف نتلقاه. ال قه نُحقِّ شيئًا منحة، ال مهمة يمثل كريكجارد عند فالبقاء الوجود، يف
املستوى يحمل مثلما الديني، املستوى عىل األخالقي املستوى يغطي الالنهائية من البعد

األخالقي. للمستوى مسبًقا أثًرا الجمايل
فيه يجُد وجماعاتي، وكيل عامٌّ هو بما ُمرتبًطا األخالقي املستوى كان وطاَلما
بذلك وهو إنقاذه. يَستِحق مما القليَل الفردي، باملذهب املؤمن الربوتستانتي كريكجارد،
اإلنسان، يف للداخل بالتوجه االنشغال عىل يدلُّ أنه طاملا لكن زائًفا. جمعيٍّا وعيًا إال ليس
أنماط اإليمان هذا ويكرس يتجاَوزه. الذي الديني املعتقد إىل غامضة بصورة يشري فهو
إىل بالنسبة فضيحة ويُمثِّل باستقاللها، الراضية النفس دعائم ويهزُّ األخالقي، امُلستوى
ويُدير االجتماعي، العالم مع يتعاَرض للداخل امُلكثف الفردي فاتجاهه املدنية، الفضيلة
الواقعي أخالق ُمنارصي مع الِحًقا سنرى وكما الجماعية. للَحضارة باحتقار ظهره
االجتماعي النظام أعراف مع يتالءم بحيث اإليمان صياغة تُعاد أن يُمكن ال الفرنسيني،
قضية فاإليمان االجتماعية. التقاليد جبني يف وُسبَّة التواُفق عن دائم انحراف فهو ومنطقه،
االجتماعية الحياة عجلة دوران يسهل أن يُمكنه ال بحيث مزمنة داخلية بأزمة متعلِّقة
وليس امُلعني الوقت إنه اجتماعية. أو مدنية األكثر األخالقية النظريات بعض تفعل مثلما
العادات يف د يتجسَّ أن يُمكن ال فهو الثقافية، األيديولوجيا وليس والفَزع الخوف التقاليد،
— اإلنسان فحال شديد. نحو عىل للتاريخ معاٍد فهو ثَمَّ وِمن سات؛ املؤسَّ أو التقاليد أو

خطر. يف دائًما — املوات» طريق «املرض عمله يف كريكجارد يقول كما
نظرية أو منطق أي تكره إذ خصوصيتها؛ يف ُمتشدِّدة جة املتوهِّ الذاتية هذه إن
فهم يُمكن و«ال الواقع» إدراك يُمكن «ال كريكجارد: يكتب موضوعية. أو عمومية أو
تيودور سيصري التفكري يف أسلوب وهو الفكر، عن جذريٍّا مختلف فالوجود الخاص.»15
بدًال واليشء، الذات بني الفصل أزمة يمثل فهو العرشين، القرن يف األكرب وريثه أدورنو
كل أن يدرك لم الذي هيجل، هو هنا الفلسفي القلق وُمثري بينهما. امُلتجانس الجمع من
الراضية املثالية هذه إنَّ اإليمان. صخرة عىل تتحطَّم العقلية والُكليات العظيمة الرسديات
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وأن الرب، أمام دائًما مخطئون أننا والذنْب؛ الخطيئة بوقوع االعرتاف عىل قادرة غري
غري أنها كما إنكارهما. يمكن ال اللذين والبؤس الرضر ثقل كاهلها عىل تحمل النفس
اإلنسانية انحراف — فالخطيئة صدفة؛ محض التاريخ أن حقيقة استيعاب عىل قاِدرة
املخططات أو األخالقية النُُّظم كل به تصطدم الذي الَعثْرة َحَجر هي املحض— الوجودي
عىل يقيض — الُحلول أو د التجسُّ أي — املسيحية فقلب فة. الرصِّ العقالنية التاريخية
ذاتية هي بل نظرية ليست فالحقيقة املحدود؟ يف يحل أن محدود ِلالَّ كيف إذ املنطق؛
هو فاإليمان الالمحدود.»16 بعاطفة موضوعيٍّا شكٍّا يختار الذي «املرشوع فهي تماًما.

الوجود.
والتوجه الداخل، إىل التوجه هي والروح الرُّوح، هي «املسيحية كريكجارد: يكتب
َشغوف اهتمام أقصاها يف وهي العاطفة، جوهرها يف والذاتية الذاتية، يعني للداخل
األخالقي أو الرمزي املستوى يتميَّز وبينما األبدية.»17 اإلنسان بسعادة نهائي ال شخيص
املستوى يتميَّز وبينما املحموم؛ بالتحزُّب يتصف اإليمان فإن وتجرُّده، القانون بعدالة
يُمكن وال وُمطَلق وجودي اإليمان فإن املساواة، عىل ومؤكَّد وعام مجرَّد بأنه الرمزي
لقلب املضيئة الواِضحة الشفافة املتالحمة األنا — األخالقي املستوى يف فالنفس قياسه.
وغري العاطفية الذات عن عبوره يمكن ال بحاجز تَنفِصل — اليومي الربجوازي الوجود
دائًما تَظلُّ فاألخرية الواقعي. املستوى أو اإليمان عالم يف والغامضة واملتناقضة امُلستقرَّة
النظرية الناحية من حلها يُمكنها ال برصاعات ُمبتالة هي إذ األوىل؛ جبني يف ووصمة لغًزا
من دائم مرشوع يف مؤقَّت نحو عىل جميًعا لها الِعنان فتُطلق الوجودية، الناحية من بل
وهي متناِقضات بني تجمع املؤمنة فالذات الفكر. هدوء يف حلها من بدًال الفعيل الوجود
ذاته، يف ومرشوعيَّته ذاته يف أساسه — الكان عند الرغبة حال كما — فاإليمان تعيشها،
العالمة هي التي — اللغة من اآلخر الجانب عىل الواقعي املستوى يقُع دائًما. ُمستحيل وهو
يف الكلمات حدود يتجاَوز الذي إبراهيم النبي يُشبه فهو — الرمزي املستوى عىل الحية
وراء فيما يكمن البحت التفرد من صورة فهو ابنه. بذبْح املنطقي غري الرب ألمر إخالصه
إذ إبراهيم؛ النبي ويرفض حمقاء. عقالنية عىل حكيمة منطقية لال وانتصار عامٌّ، هو ما
الرغبة عن يتخىل أن — إنساني أدب كلِّ مواجهة يف — األخالقي املستوى أنياب بني هو

اإليمان. يف املتمثِّلة املبهمة
مثلما كريكجارد عند الواقعي للمستوى سلبية وأخرى إيجابية صورة هناك أن إال
هو مؤكدة بصفة الواقعي فاملستوى الكان. عند — نقول أن يمكننا كما — الحال هو
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اإلنسانية قلب يف شؤًما أكثر سلبية ثمة لكن — النفس جوهر يف الالنهائية الُهوَّة — الرب
من صورة الحقيقة يف وهي املوات»، طريق «املرض كتابه يف باليأس، كريكجارد يُسميها
الذين عند بالعدم الغائر اإلحساس — دقة أكثر وجه عىل — إنه فرويد. عند املوت دافع
عالقون لكنهم أنفسهم، من التخلُّص يف فريغبون يُريدون، من يكونوا أن عن يَعِجزون
العالم هذا أن بالكتاب آخر موضع يف ذكرت وقد الشيطانية. املوت عن العجز حالة يف
لونها يُحصِّ التي باملتعة إال أحياء أنهم إثبات يمكنهم ال الذين — أحياء أموات من ن املكوَّ
يف اليائسني أن ورغم بالرش.18 كالسيكيٍّا ُعرف مما ا جدٍّ قريب — اآلخرين تدمري من
بل اآلخرين ليس عليه يَتََغذَّوَن ما أن إىل نظًرا — كذلك يكونون ما نادًرا كريكجارد نظر
ويعشق الوجود عىل بشدة يَنِقم شيطاني» «جنون بأنه يصفه ما يمثلون فهم — أنفسهم
وتُوَصف ذاتها. العميقة الضغينة هذه بفضل الفناء من أنفسهم يَحفظون أنهم إال الفناء،
عالقون والنساء الرجال هؤالء فإن الكان، وبأسلوب شيطانية، بأنها عادًة الحالة هذه
الواقعي، للُمستوى الرئيسية الضحية ثَمَّ ِمن وهم والرغبة، القانون مأزق يف حيلة بال
املستوى من القاتل الجانب بهذا إال منها التخلُّص كريكجارد نظر يف يُمكن ال حالة فهي
اليأس بهذا االبتالء خالل من أن كريكجارد يرى إذ اإللهي؛ الفضل يف امُلتمثِّل الواقعي
إىل النفاذ يكون َوحَدُه — اإليمان» إىل «َمعربًا يمثل الذي اليأس — بأخرى أو بصورة
ليُنقذها، حياته املرء يخرس أن يتطلب األمر دام ما تراجيدية رؤية وهذه األبدية. الحياة
أن يمكن َوْحَدُه الواقعي املستوى بسلبية العنيد بالتعلق أنه يف الالكاني اإليمان تشبه فهي
املستوى حال كما — كريكجارد عند فاإليمان تماًما، أخالقيٍّا ملتزم كائن صورة يف نكون
ال التي األخالقي املستوى تأكيدات يف داِئَمنِي واضطرابًا أزمة يقدم — الكان عند الواقعي

لها. معنى
عند األخالقي النظام يف الجمعية األخالقية الحياة ُحدود كريكجارد كتابات تتجاوز
عالقة ال فاإليمان والسعادة؛ الواجب بني القايس الربوتستانتي كانط طالق إىل هيجل
والحياة امللذات عن نفسه «يُبعد الحقيقي فاملسيحي الحيس؛ باإلشباع أو بالرفاهية له
معه يشرتك كان وإن الجمايل للمستوى ُمَعاٍد الواقعي فاملستوى املادية.»19 واملرسات
بل للقلب الفوري امليل «ليس فهو عاطفة، ليس اإليمان أن كما عامٌّ. هو ا عمَّ بُْعِدِه يف
من هتشسون أو شافتسربي عند كما مبارش طريق ة ثمَّ وليس الوجود.»20 ُمفاَرقة هو
ال كانط إىل الصورة بهذه بتحوُّله كريكجارد أن إال األخالقية، امُلطَلَقات إىل القلب عواطف
املستقلة األخالقية الذات يُفكِّك إنه بل األخالق، إىل للدين ل امُلجمِّ تحويله برفض يكتفي
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يكتب إذ العام؛ مملكة يف اآلخرين مع ُمتناغمة باعتبارها الذات لهذه رؤيته وكذلك الحرة،
فهي مملكة، بال كامللك نفسها سيدة بوصفها النفس أن املوات» طريق «املرض عمله يف
كريكجارد فإن الغري عىل االعتماد بخصوص أما رنان. حشو يشء، ال عىل الحكم من نوع
عىل يكون حالته يف االعتماد أن رغم االستقاللية، عىل جذريٍّا سابقة أنها رؤيته يف يصيب
الذات تَعَلق تقليدية، بروتستانتية فبطريقة الناس. عىل وليس للذاتية األكرب املانح الرب
َوحَدُه األساس هذا وعىل اإلطالق. عىل منطَقه تفهم ال رب عىل ُمكره اعتماد يف املؤمنة
فريدة، مهمة أو لدعوة يخضع فالفرد الحرة، الفردية من نوًعا لذاتها ن تُكوِّ أن يمكنها
العامة كاملبادئ الحرضية األمور هذه مثل مع موائمته يمكن ال َوحَدُه إليه موجه إلهي أمر
«قانون ظل يف الفريد األمر هذا من أخرى صورة الحًقا وسنرى املدنية. وااللتزامات

الواقعي. املستوى رغبة هو الذي يُضاهى ال الذي هذا الذات»،
مطلق هو مما النفس موقف إن إذ الرمزي؛ املستوى يدحض الواقعي فاملستوى إذًا
مؤيديه عند الحال هو كما — األخالقي النظام وهذا األخالقي. باملستوى ارتباطها يسبق
املستوى يه نُسمِّ قد ما لوجود إمكانية ثمة فليس سياسية. أبعاد له — الالحقني الفرنسيني
اإلشباع بعض قوا يُحقِّ أن والنساء للرجال خالله من يمكن الذي االجتماعي، الخيايل
الجماعية أشكال فجميع بعض، يف املنعكسة بعضهم صورة رؤية خالل من الجماعي
إيمانويل رأي يف عام بوجه حالها هو كما الزائف، والوعي الفاسد باإليمان متهمة صارت
وقوفه زاد االجتماعية، لُهِويَّته اإلنسان إظهار زاد فكلما دريدا. جاك والحًقا ليفيناس،
بأن املخاطرة هي الحقيقية فالبطولة الرب. أمام وحيدة روًحا بوصفه مرتجًفا عاريًا
— الحًقا ودريدا ليفيناس من كلٍّ — باتفاق حالة وهي تحفظ. دون حقيقتنا عىل نَظَهَر
عىل مستغلقة وحيدة ذرات فاألفراد الضخمة». «املسئولية ب كريكجارد يصفه ما ن تتضمَّ
حساب عىل إال عليها الحفاظ يمكن ال فالخصوصية بعض؛ عىل بعضها ومستغلق ذاتها
شخص أي فواقع لها.»21 مأوى «ال كريكجارد يقول كما املحدودة» «فالتجربة االجتماعية،
بني مبارش تواُصل يوجد أن يمكن ال إذ «احتمال»؛ إال هو فما عندي، حقيقة ليس آخر
باأللفة فطري إحساس أو خيايل تعاطف وال لالختزال، القابلني غري املحدَّدين األفراد
يُمكن الذات أن أسطورة القاتلة، الهوية أيديولوجيا االعتقاد هذا ن ويتضمَّ بينهم. فيما
يف سواها يشء أي عىل للقياس قابلة غري وليست اآلخرين، مع أو نفسها مع تتَساوى أن
باعتبارها رفضها يتمُّ — الخري فعل عىل التلقائي االعتياد — الفضيلة فكرة إن الكون.
حتى ت، التَزمُّ شديد كريكجارد بفكر مقارنة الجهد من تماًما خالية فهي وثنية، عقيدة
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الفرد وسعي الذات إثبات عىل منصب اهتمامه «كل — معلِّق يقول كما — كان وإن
قاطًعا، رفًضا مرفوضة — الخيايل املستوى يف األساس َحَجر وهي — فاملحاكاة للرضا.»22
«هويتهم الناس فكل لغريه، الداخيل الواقع تقليد أو محاكاة عىل قادر فرد يوجد فال
للتبادل السلبية «الَوْحَدة إىل يتطلع أن األحوال أحسن يف للمجتمع ويُمكن معروفة». غري

وجه.23 أي من وجودهم من جوهريٍّا جزءًا ليست تبادلية وهي األفراد»، بني املشرتك
الروحية األرستقراطية من النموذج لهذا مبكر منارص بصورة إذن كريكجارد يربز
عابس نُخبَِويٌّ فهو الحًقا. نظرة عليه سنُلقي إرث وهو الثقايف»، «النقد ب املعروف
قادرون والنساء الرجال من ا جدٍّ قليًال عدًدا بأن يؤمن إذ تقيُّد؛ دون «الرَعاع» يهاجم
وامُلناداة للفرد، الحقيقي الوجود عكس هي فالديمقراطية بحقيقتهم. يظهروا أن عىل
وتبطل امللموسة اإلنسانية الروابط تقوض التي املشينة التسوية من نوع البرشية باملساواة
احتقار، يف ستُنبذ الربجوازية الحضارة يف العامة املجردة فالذات البَْحت. الفردي االختالف
وضيعة شئون كلها اإلنساني واإلصالح العام والرأي املدني والنظام االجتماعي فالتقدم
يُِكنُّ الفارس. لإليمان الرفيع املجال من أدنى هو الذي التابع، الرمزي باملستوى تليق
يقول إذ الكان؛ أتباع عند الحًقا سنراه هو وما وخريي، إنساني هو ملا احتقاًرا كريكجارد
ائهم وَرضَّ اآلخرين اء بَرسَّ األحمق االهتمام هذا من «أثمن اإليمان يف املتأصلة» «اإلنسانية إن
مفهوم فالعاطفة الحقيقة.»24 يف عبثًا إال ليس لكنه التعاُطف اسم تحت يُحرتَم الذي

خالص. الكاني
استسلموا قد الحقيقي «الوجود» عن يَعِجزون إذ الحديث العرص يف والنساء فالرجال
عرص يف الجامدة، وللكليات الوحشية للعموميات والالإنساني، املجهول لدائرة مقاومة دون
«املرء» ل الصماء السيادة إنها للمعرفة. برتاكمه الروحية الحكمة عىل تناُسبي بنحو قىض
لإليمان وباللجوء النظري. ومنقطع الفريد عىل والعمومي ي الكمِّ انتصار هايدجر، عند
أو حلم يف لينغمسوا اإلشكالية الحقيقي الشخيص الوجود قضية الناس يهجر السيئ،
بذلك وهم اإلنسانية. تقدم التاريخ، مجرى العرص، روح العام، الخري بالُكليَّة: آخر
تشكُّك، يف املؤمنة الذات معه تختلف ما دائًما اجتماعي نظام مع خيالية بطريقة يَتَماَهوَن
عىل غايتها. وال صورتها انعكاس الذات فيه تجد الذي املكان يَُعِد لم هيجل بعد فالتاريخ
وواقعية، وضوًحا أكثر عامٍّ منطق من إيمانهم اآلن يَستَِمدُّوا أن يجب الناس فإن العكس
عرص يف الفن نفسه املصري وسيالقي الداخلية. أعماقهم إىل أدنى عالم من فينسحبون
يف باإليمان املحيطة والالعقالنية الحرج عني تحويل هو كريكجارد قدمه وما الحداثة،

له. الدعاية من ُمنحرف نوع إىل عقالنية حقبة
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يلتزم موضًعا ثمة لكن الخيايل؛ للمستوى مناًرصا عامة بصفة كريكجارد يكون ال قد
عمله يف كريكجارد يقول حسبما — فالقارئ نفسه. الكتابة فعل يف وهو تحفظ، بال فيه به
وهو ، َفظٍّ بأسلوب املطلقة الحقيقة إليه َم تَُقدَّ أالَّ يجب — مؤلًفا» بصفتي نظري «وجهة
من لنوع ويخضع مبارشة، غري بصورة إليها بيده يؤخذ أن يجب بل حتًما، سريفضه ما
فمن مبارشة. مواجهته من بدًال الداخل من الزائف وعيُه يَنكِشف لكي السقراطية املفارقة
أن للكاتب يُمكن مستعارة، شخصيات وتَقمُّص الجزئية الُحَجج من سلسلة تقديم خالل
واملفارقة الخيال خالل من فيَسحبه القارئ، عىل النظامية غري الغارات من سلسلة يُطلق
سارتر يقول وكما َوْحَدُه. هو قراره يكون أن سوى يََسُعُه ال قرار لحظة إىل والِحيلة
— فهي القارئ. حرية تخاطب أن عليها أخالقيٍّا مفيدة الكتابة تكون فلكي بَقْرن، بعدها
التقمص باب من دخول مسألة اآلخر»، وهم مع «تماٍش مسألة — كريكجارد يصيغها كما
باعرتاف وهذا شخصياته. مع الروائي يفعل مثلما لديه القيمة دائرة إىل الخيايل العاطفي
فالكتابة الخيايل. املستوى يف الحال مثلما تماًما منه، بد ال خداعيٍّا عنًرصا يشمل كريكجارد
نفسه ويراجع يِه ُمتََلقِّ آذان يف لنفسه السمع باستمرار ق يَسَرتِ حواريٌّ عمٌل املنطلق هذا من
يجب الحقري اإلنساني الخطاب عالم يف لكن تأكيد؛ بكل الحقيقة هي الحقيقة بالتبعية.
يف كُمنَدسٍّ للقارئ املجهولة» «األرض إىل الكاتب يتسلل مثلما ملتوية، بحكمة تترصف أن

األعداء. معسكر
الثالثة، الكان مستويات يف كما الثالثة كريكجارد ُمستويات بني معقدة تداخالت ة ثمَّ
الخام املادة أن يعني ما وهو الجمايل، املستوى أمام ينحنَي أن يجب الديني فاملستوى
كريكجارد وينبه والرغبة. للتصور الرديئة الجوانب هي دعوته يف امُلبرشِّ عليها يَعتِمد التي
هو بما بقوة ك يتمسَّ أن أيًضا عليه لكن ُمتَناٍه ال هو ما يَستوِعب أن يجب اإليمان أن إىل
واستمراره الحاِسمة، الالمتناهي جدلية ضوء يف اليومية حياته اإلنسان عيش «إن ُمتَناٍه:
— املفارقة هذه من بعض ة وثمَّ مًعا.»25 وصعوبتها الحياة فن لهو ذلك، مع الحياة يف
الوقت نفس ويف عنه االنفصال منه: جزءًا نكون أن دون العالم هذا يف الوجود مفارقة
أنه إىل ورعدة» «خوف كتابه يف كريكجارد يلفت عندما الكان. أتباع فكر يف — به املباالة
فهو فيها»،26 يَْزَهَد أن بعد يالزمها أن األعظم لكن رغبته، يف املرء يَْزَهَد أن العظيم «من
بهما يتمسك وأمل حب وهما سالمته، يف وأمله إسحاق البنه إبراهيم النبي حب يف يفكر
الرغبة بوجود اآلخر هو الكان يؤمن وكذلك بيَْهَوْه. إيمانه باسم عنهما يتخىل وهو حتى

بها. التمسك ذلك مع ينبغي والتي مستحيلة هي التي
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لكنهما رصاع يف والجمال اإليمان يكون فقد الثالثة؛ األبعاد بني أخرى عالقات ثمة
األسَمى، األخالقي العمل هو النفس فاختيار األخالقي، البُعد إليه يفتقر ُقْرب يف مشرتكان
من فيها ما بكل للنفس يَتُوق أنه بما لكن إيمانها؛ يف القوية الذات بُظهور يُْؤِذن وهو
البُعد «يُعلِّق» الديني البُعد فإن وكذلك النطاق. هذا يُغادر ال فهو ُمخيف، «جمايل» انحالل
والبُعد األخالق بني العالقة كريكجاردر يفهم ال ذلك مع يه. يُصفِّ أن من بدًال األخالقي
البُعد يتجاَوز شيئًا ليس الجديد العهد يف فاإليمان التقليدية، املسيحية بالطريقة الواقعي
دون يُحبون الذين أن حقيقة يف املتمثل امُلطَلق، ألساسه كشف هو ما بقدر األخالقي
عن يكشف إذ األخالقي؛ القانون تحقق املسيح يُمثل املنطلق هذا ومن املوت. مآلهم تحفظ
برب إيمان ألنه األخالق مع يتعاَرض ال فاإليمان يهدمه، أن من بدًال املريع الداخيل منطقه
اإليمان يف القيم بهذه اإلنسانوي االلتزام يفرق ما إن واملساواة. والصداقة والحرية العدالة
الشواهد كل برغم أنه هو عقالني ال بافرتاض ك يتمسَّ األخري أن هو املسيحي باملفهوم
إىل يرجع — أكثر حمق يف اإليمان هذا يرى كما — وهذا القيم. لتلك فالغلبة التاريخية

ما. وجٍه من فعًال غلبت قد أنها

هذا يف استثناءً لألخالق نظرته وليست مدهش، نحو عىل راديكايل مفكر فهو نيتشه أما
أحد فهو تلك، أمام القيمة هذه ويزن األخالقي النقاش يف يتدخل أن من فبدًال اإلطار،
آخر متشكك وثمة ذاته. حد يف األخالق مفهوم ْوا تََحدَّ الذين املعارصين املفكِّرين أوائل
عند هي وهكذا أيديولوجيا. جوهرها يف األخالق أن يرى الذي ماركس كارل معارصه هو
قضية ليست الفيلسوفني هذَين عند فاألخالق املصطلح. هذا يستخدم ال كان وإن نيتشه،
والقوة األخالق بني يربط وكالهما ذاتها. حد يف مشكلة هي ما بقدر باملشكالت تتعلق
للبنية يَنتمي ماركس نظر يف األخالقي الخطاب كان فإن لالنتباه، الفتة جديدة بروابط
وظيفته فإن اإلنتاج، قوى تطور — أخرى أشياء بني من — تُعيق التي االجتماعية الفوقية
أخالق هي نعرفها كما فاألخالق القوة. إرادة ازدهار منع هو نيتشه نظر يف األساسية
تلك أمام عائق لكنها روحيٍّا امُلتدنية الجبانة الجموع كاٍف بقدر تناسب وهي «القطيع»،
فاألخالق نفسه. بنيتشه عابر شبه مجرَّد من بأكثر تتَّسم التي االستثنائية النبيلة األرواح
والوحدة واملشقة والبهجة واملخاطرة املتعة من الخائفني جانب من الحياة عىل مؤامرة
املنظومة هذه تنهار أن ويجب الخيمياء. بقدر وهمية فهي الذات، عىل والتغلب واملعاناة

متزايدة. بصفة الضعف يف آخذة الغيبية دعاماتها إن حيث اآلن؛ نة املتَعفِّ
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بالغ، وبحقد ذلك يف بسهولة يتخطَّاه نيتشه فإن العامة، يحتقر كريكجارد كان إن
أن هي التي املميتة للمخاطرة جبانًا تجنبًا االجتماعية األعراف يف يَريَاِن املفكرين فكال
وكراهية عبودي وإذعان وحماقة طغيان نيتشه نظر يف فاألخالق إنسانًا. الفرد يكون
يكون لئال تضبطه التي فرد كل بداخل املوجودة القطيع غريزة فهي مازوخية. سادية
حقيقة أي من تماًما يخلو إذ كيان، فهو هوية. بال جماعي كيان من جزء مجرد من أكثر
املجتمعات نمو أجل من إال يوجد ال الفردي، عىل للجماعي انتصاًرا ويمثل أساس أو
فإن وبذلك ذاتها. حد يف للحياة الرضوري التعزيز وليس وحمايتها عليها والحفاظ
وعلم األحياء علم وظيفة الطبيعي، للمذهب بشدة املناِرصة نيتشه، نظر وجهة من األخالق
تكمن ال فجذورها الهيمنة. عىل الالنهائي والرصاع واألنثروبولوجيا والفسيولوجيا النفس
ال بل ذاتها، يف ظاهرة كانط بأسلوب اعتبارها يُمكن ال فهي الجسد، يف بل الروح يف
والتاريخ». والطبيعة «الحياة ل وظيفة باعتبارها خارجها منظور من إال تفسريها يمكن
ويرى لألخالق، املادية بالظروف أو الطبيعي بالتاريخ ماركس شأن شأنه نيتشه يهتمُّ
بل ُمهذِّب يشء أي فيها ليس األخالقية فاألعراف لها، َعَرض سوى تُمثِّل ال األخالق أن
تنبع إذ االجتماعي؛ الالوعي نسميه أن يمكن وما والتقاليد للعادات عمياء طاعة هي
كليٍّا، عشوائية هي التي والعواطف للتقاليد املستسلم الخضوع من املطلقة األخالقية القيم
بعد سنرى كما — كان وإن طويًال، استمر واحًدا ً خطأ كان كله األخالقي الحكم فتاريخ
الحياة، تحرير أردنا إن األخالق ر ندمِّ أن فعلينا الجوانب. بعض عىل ِبناءً ً خطأ — قليل

القوة». «إرادة كتابه يف نيتشه يؤكد كما وذلك
ِبتََعْجُرٍف؛ نيتشه واستنكره إال التقليدية األخالق نُُظِم يف واحد جانٌب يوجد يَكاد ال
من «فَكم واالستغالل: والرصاع املعاناة من تاريخ يف بجذورها ترضب األخالقية فالقيم
جنيالوجيا «يف كتابه يف يُعلِّق كما الجيدة» «األشياء كل أساس يف يَكُمنَاِن والقسوة ِم الدَّ
يُقيَّم عندما أخالقي غري يكون أخالقي نظام فكل إذًا بنجامني.27 فالرت بأسلوب األخالق»
القوة» «إرادة كتابه يف نيتشه يشري كما أخالقية فكرة فانتصار الخاصة. الرفيعة بمعايريه
واالفرتاء واألكاذيب بالقوة آخر؛ انتصار أي بها يتحقق التي الطريقة بنفس يتحقق
أخالقية ظاهرة حتى وال أخالقية ِسَمات وال نَوايا وال دوافع وال حقائق من فما والظلم.

نوع. أي من التحديد وجه عىل
األيديولوجيا هذه أن إىل يرجع فذلك أخالقية غري أو أخالقية أفعال أيُّ تُوَجد لم وإذا
كان وإن حرة، إرادة ثمة ليس إذ لإلرادة؛ خاطئ مفهوم عىل تقوم اإلنساني لوك للسُّ
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الحرة اإلرادة فمفهوم الخاطئ، املفهوم نفس عكس إال هو ما حرة غري اإلرادة إن القول
األفعال تقترصعىل األخالقية األفعال كانت فإن واإلدانة. املعاقبة يف امَلَرضية للرغبة نتيجة
ثمة إذن فليس — «الَفجر» عمله يف ساخًرا نيتشه يعلِّق كما — اإلرادة حرية عن الناشئة
مصريهم ويقررون بإرادتهم يتحركون الناس أن تصور إن اإلطالق. عىل أخالقية أفعال
لألخالق عمياء بقعة لهو أفعالهم، عن كاملة مسئولية مسئولون فهم ثَمَّ وِمن كلية؛ بصفة
— الفعل يف ومقصود ومرئي ومعروف واٍع هو ما كل فإن العكس، عىل «الرمزية».
ظاهره يخص — فرويد طريقة عىل والرش» الخري وراء «ما يف عمله نيتشه يكتب كما
وِمن بربريٍّا؛ قانونًا بداخله يستوعب شخص إال هو ما الحر باإلنسان يسمى وما فقط.
خارجي. َقْرس إىل حاجة يف يَُعْد لم ثَمَّ وِمن خاضًعا؛ مواطنًا باعتباره نفسه يوجه ثَمَّ
الندم باب بداخلنا يطرق فهو فيه، نفسه يزرع كي ملوضع حاجة يف القانون إن وحيث
فكر من الجوانب هذه إن بالذاتية. تسميته البعض يفضل الذي الفاسد والضمري واملرض
الداخيل العالم يتوسع إذ فوكو؛ ميشيل الحًقا سريثه ما هي — أخرى بنَِي ِمن — نيتشه
نفسها عىل للخارج هة املوجَّ — الطبيعي الوضع يف الصحية — الغرائز انقالب مع ويتمدد
املوجود طي الرشُّ هذا والضمري، «الروح» عن ض لتتمخَّ القهرية القانون قوة سطوة تحت
أو التأديبي القانون من املازوخية املتعة الذات ل تُحصِّ الوقت نفس ويف جميًعا. بداخلنا

فيها. د امُلَصفَّ لألغالل اإلنسان معانقة هي فالحرية بداخلنا. امُلثبتة العليا األنا
يسعى أنه يُقصد بل بالجربية، ب متعصِّ مؤمن نيتشه أن القول هذا من يُقصد ال
جاهزًة يجدها التي التبسيط شديدة األفكار من دقة أكثر النفس علم يف نظرية لوضع
خالل من بهذا وسيقوم والرضورة. الحرية بني التقليدي التعارض تَنقض نظرية أمامه،
ال والتي النهاية، إىل البداية من دافعه ناحية من هي التي الفني، اإلبداع عملية دراسة
هذه إىل فكرهم يرقى ال حال أي عىل الناس فمعظم بالرضورة، وال اإلرادة بأفعال ترتبط
بحيث لطبائعهم، رشطية فعل ردود إال أفعالهم فما واملسئولية، كاالستقالل العظيمة املثل
املمكن من ليس فالجموع إطالًقا. محلِّه غري يف حالتهم يف األخالقي الذم أو املدح يصري
شأنهم شخصيتهم تُشكِّل التي الخفية القوى من املعقدة الشبَكة عن املسئولية تحميلها

مثًال. النمر شأن هذا يف
ومثلما الخيايل. النظام أيًضا هاجم فقد الرمزي، النظام هاجم قد نيتشه كان إن
لتحيزاتهم مرآة باعتباره العالم مع التعامل يف تكمن الَجماهري أخالق أن سبينوزا يزعم
ما كل بأن الشعور إىل النزعة من تنبع األخالقية األحكام أن يعترب نيتَشه فإن وميولهم،
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املجتمع يف جماعية صورة األنويَّة هذه تتَّخذ كما خري. ينفعها ما كل وأن النفسرش يؤذي
فعندما السذاجة. قمة يف فكرة هي ِفطرية أخالقية مَلكة وجود فكرة أن يرى إذ نفسه؛
يف ُمتهكًِّما يقول كما فطري، نحو عىل الرش وما الخري ما يعرفون أنهم اإلنجليز يتصور
مجرد من أكثر التقليدية فالفضيلة الذاتي. الخداع ضحايا فهم األصنام»، «أُُفول كتابه
بالتبادلية الخاصة بريك رؤية يُنكر فهو ثَمَّ وِمن الكتاب؛ نفس يف يقول كما «محاكاة»
معاداته هي هيوم مثل أخالقيِّني فالسفة مع النادرة اتفاِقه نقاط إحدى إن بل األخالقية،
ليست — عرش الثامن القرن يف سلفه عند كما — عنده األخالقية فالقيم للواقعية، الشديدة
وليست بأنفسنا، نصنعها التي العالم محتويات من أجزاء فهي العالم، يف مسبًقا موجودة

أمامنا. مسبق نحو عىل نجدها أشياء
أعراض إال هي ما فالعواطف والعاطفة، لإلحساس القدر بنفس رافض أنه كما
وهتشسون هيوم عند الحال كما وتلقائية طبيعية بََدْت فإن اعتقاده، تَعلَّمنا ملا شعورية
ويقول له. أساس ال أخالقيٍّا قانونًا بداخلنا نستوعب أن يف نجحنا ببساطة ألننا فذلك
تقوم أفعال األخالقية األفعال بأن املهذَّب االفرتاض وراء إنَّ «الفجر»: عمله يف نيتشه
فحب لنا. تهديد من اآلخرون يُمثِّله مما أسايس خوف يكمن اآلخرين مع التعاطف عىل
الجار. من الخوف األسايس سببه والرش»، الخري وراء «ما عمله يف نيتشه يشري كما الجار،
يف عادًة يتنكَّر لكنه األخالق» «أبو هو فالخوف تماًما؛ تقليدي اعتباطي ثانوي حذَر فهو
نيتشه. أفكار من عدًدا يتبنَّى الذي فرويد عن كثريًا امَلنطق هذا يَختِلف وال حب. صورة
التضحية فأفكار خرافة، كله باعتباره مرفوض الخري مذهب أنصار عند فاإليثار إذًا
لإلخصاء؛ تعرضت ذات هي العاطفية فالذات تماًما، زائفة والنزاهة الذات وإنكار واإليثار
أنانية، تنافسية حيوانات بطبيعتهم فالناس الخري، فعل عىل داخلية ذاتية قدرة ِمن ما إذ
األفعال كانت وإن الشخصية. املصلحة من اآلخرين إلفادة نزعة أي تنبع ما ودائًما
موجودة. غري إذن فهي اآلخرين، ملصلحة بالكامل بها نقوم التي األفعال هي األخالقية
إلفسادنا؛ أقرب هم بمن تجمعنا رابطة فهي ا، جدٍّ قيمتها يف مبالغ اإلنسانية فالشَفقة
فيها، مبالغ أهميتها أن نيتشه يرى ظاهرة وهي البرشية، باملعاناة يتمتَّعون فالعاطفيون
من اإلبداعي. لإلنجاز رضوريٍّا درًسا إياها معتربًا امِلَحن، يتقبَّل األرقى أو األعىل فاإلنسان
الذي األرستقراطي بكرم يقدمها لكنه للمحتاج، املساعدة يقدم أن — قطًعا — امُلمكن
الكائنات هذه إن الوسطى. للطبقة امُلنتمي للخري املحب الشخص بحماس ال يَنحني ال
هم عليها والتغلب النفس عىل السيطرة هي األخالق أن ترى ال التي الضعيفة الروحية
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ال الذي الفطري األخالقي النظام لذلك ة الخريِّ التعاطفية الطيبة العواطف «يمجدون من
مساِعدة.»28 وأَيٍْد قلب من فقط مكوَّن ببساطة هو بل له، عقل

األخالق» جنيالوجيا «يف كتاب ألَّف الذي نيتشه يَميل املسألة، بهذه يتعلق وفيما
واأللم واإلخضاع الخطر فإرادة ومهيمن.»29 ومقدام وشجاع رفيع هو ما «كل لتمجيد
فالتعاطف الجبانة؛ األخالقية اإلنسانوية ماكٍر نحٍو عىل تستنزفها السامي» و«املكر
اليهودية املسيحية — هذا العوام لِدين املريضتان الفضيلتان هما نعرفهما كما والرحمة
ببُغضها الدنيا، الطبقات أقنعت اللذين الحياة، من واالشمئزاز الذات كره وَعَرضا —
َعدَوى األقوياء إىل الضعفاء نقل رشير، عبقري وبرضبة يتبنوهما. بأن أسياَدها وِحقدها،
عىل يجب ذلك عىل ا وردٍّ األخالق. اسم الكارثية الحالة هذه عىل وأطلقوا املتَقرِّحة عدميتهم
والضعفاء. املرىض بَركبه داهًسا اآلخرين، معاناة ضد نفسه يُحصن أن األعىل اإلنسان

واملنفعة السعادة ُمثُل فكذلك الَعَوامِّ، عىل مقصوَريِن والتعاطف الشفقة كانت إن
قائًال: والرش» الخري وراء «ما عمله يف ساخًرا نيتشه يكتب العامِّ. والخري والرفاهية
عامٌّ هو ما فكل نفسه: يناقض فاملصطلح يوجد؟! أن العامِّ» «الخري ل يُمكن «وكيف
الخري وراء «ما عمله يف يُشري كما العامة الرفاهية مفهوم أما ضئيلة.»30 دائًما قيمته
يعكس ال الذي الوقت يف لالشمئزاز، مثري يشء هو ما بقدر ُمثىل قيمة فليس والرش»
يخص فيما أما واملظلومني. ُحقوقهم للمنتَهَكة هزيلة تطلعات من أكثر املنفعة مبدأ فيه
عينيه نُصب واضًعا يسخر كما — َوْحَدُهم فاإلنجليز لها، قيمة ال التي السعادة قضية
املفاهيم شأن شأنها — األخالقية فالقواعد بها، فكرهم يشغلون من هم — بنثام أتباع
عامة أدنى أشياء يف الخصوصية شديد هو ما فتَختزل بطبيعتها، التبسيط يف تبالغ —
إىل انتقَلت التي العديدة نيتشه آراء بني من واحدة هي زة املتحفِّ االسمية هذه إن كلية. أو
العامَّ بأن فبإيمانه األول. ُمَحرَِّكُه األمر واقع يف هو كان تيار وهو الحداثي، بعد ما الفكر
هذا يتخطى إنه بل كريكجارد، مع كثرية أمور يف يشرتك فهو جوهره، يف وُمزيَّف سطحي
إذ للعالم؛ تسطيح نفسه الوعي أن باعتقاده الفردي باملذهب املؤمن الدنماركي الفيلسوف
البالدة ببعض حتًما التفكري يتَّسم لنفسه. هزيل ظل مجرد إىل الغني الواقع غابة يحيل

بالثقة. وجدارة ووضوًحا ثراء أكثر ظاهرة فهو الجسد أما واإلبهام،
سيادة أو الرمزي النظام عىل الهجوم مجرَّد عن يكون ما أبعد نيتشه فإن ذلك مع
يتعاملوا أن الناس ملعظم يمكن ما أفضل الرمزي النظام ناحية، فمن الجماعية. األخالق
الروحية حالتهم مع اإلعجاب يثري بنحو يتالءم عالم التطورية الناحية من فهو معه،
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الحقيقة يد عىل وسيهلك الواقع، من كبري قدر تحمل يمكنه ال البرشي فالجنس البدائية،
ليس اإلنسانوية الذات ميالد فإن لذا مبارشة؛ مواجهة ملواجهتها العاثر حظه دفعه إن
ومن حذًرا. األقل أتباعه من الكثري عن واضًحا اختالًفا هذا يف نيتشه ويختلف للندم. مدعاة
املساواة عىل تقوم التي ومعايريه املجرَّدة بأعرافه — الرمزي النظام فإن أخرى ناحية
املطاف؛ نهاية يف بَنَّاءة نتيجة له — استثنائي هو ملا وتقويضه عادي هو ملا وتقديسه
معظم عكس عىل — نيتشه أن إىل يرجع وهذا له. املريعة كريكجارد رؤية عن تغيب نتيجة
تاريخية. مراحل بثالث تمرُّ األخالق أن يرى النُّخاع حتى غائي — املعارصين منارصيه
بدقة َوصُفها يُمكن بل والواقعي، والرمزي الخيايل هي تماًما الثالثة املراحل تلك وليست

والواقعي. والرمزي الحيواني بأنها أكرب
املثالية األخالقية املرحلة — خاطئ نحٍو عىل — الحيوانية املرحلة تُعترب ما غالبًا
وهائمني»؛ وجامحني، أحراًرا، «الناس فيها يعيش التي البدائية املرحلة فهي نيتشه، عند
تحرر يف البدائية الجميلة بغرائزهم ويعيشون ندم، أي يعرفون ال الذين كالطغاة يقاتلون
من جاذبية أكثر كائنات وهؤالء اعتبار. أدنى دون ويستغلون ويؤذون القيود، من رائع
عندما األخالقي اإلنسان يربز إذ منه؛ وتعقيًدا سحًرا أقل كذلك لكنهم األخالقي، اإلنسان
ثَمَّ وِمن لهم؛ يَخضعون مَلن الحرة الغرائز الشقراء الوحوش لتلك القاسية الهيمنة تدفن
«أخالق تشكِّل التي الفاسد واإليمان الندم من للنفس املؤذية الخطرية الحالة تلك يولدون
هذا شباك يف التقليدية األخالقية الكائنات تَعَلق وإذ التقليدي. املجتمع يف العبودية»
للكلمة، السلبي باملعنى الواقعي قبضة يف تَذبل فهي والرغبة، القانون بني املؤذي التواطؤ
إيجابًا، أكثر بصورة — الغامضة املنطقة تلك يف سنرى كما — األعىل اإلنسان يتحرَّك بينما
مجرَّدة كانت (وإن الكان عند ألنتيجون املثايل النموذج إىل جوانب عدة يف أقرب بصورة
لذواتهم. اإلخصاء تُسبِّب التي اليهودية املسيحية أتباع نموذج من وعنادها) مها تجهُّ من
بطريقته — أيًضا هو األخالقي الحيوان عند املازوخي السادي النفس ضبط أن إال
استثارة تستمد فاإلنسانية الفاسد؛ الضمري يف جمال ة فثمَّ رائعة. عملية — الخاصة
تصوره. من الرشير املنحرف نيتشه يستمدُّها مثلما تماًما النفس تعذيب من شهوانية
هشاشة أكثر اإلنسانية الحياة يجعل للغرائز املنتظم الفساد أن ورغم ذلك، إىل وباإلضافة
الَكبْت فهذا واملغامرة، للتجِربة جديدة احتماالت أمام الباب يفتح أيًضا فهو وتقلبًا،
تهذيبًا زادت فقد عواطفنا أُضعفت فإن عظيمة. وحضارة فن كل أساس هو للدوافع
للوصول الطريق لنا يمهد هذا علينا يفرضه الذي العقابي الذاتي واالنضباط كذلك، ودقة
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الحسابي العقل عىل الخطري فاعتمادنا األعىل، اإلنسان بها املتصف الذات عىل السيطرة إىل
ُمفكًرا ليس نيتشه إن يُضاهى. ال ثري لوجود وبداية للعواطف ماكر إضعاف حقيقته يف
هذا يف جَديل وهو التنوير. لعرص كراهيته تجري نفسه أعماقه ففي بسيًطا؛ عقالنيٍّا ال
— الكثريين عند غائي هو الذي — اإلنسان فسقوط ماركس، بقدر األقل عىل الجانب
عن وتساميها القديمة الهمجية العواطف بانضباط فقط إذ سعيد؛ سقوط أنه يتضح
يتوىل الذي األعىل، لإلنسان الكبري الظهور أمام الباب ينفتح «القطيع» أخالق فرض طريق
املرض من حالة يف تُوَلد اإلنسانية فالذات املستقلة. إرادته حسب ويَُطوُِّعها النزعات هذه
العادة. يف رة املدمِّ القوى الستغالل رضورية أداة أنها تَثبُت اإلرادة هذه لكن والخضوع؛
لكنها … األخالق قته حقَّ ملا بشدة ُمْمتَنُّوَن «نحن القوة»: «إرادة كتابه يف نيتشه يكتب
قائًال: وظله» «املسافر عمله يف ويُشري فاجعة!»31 إىل يتحول قد عبء سوى اآلَن تَُعِد لم
أصبح فقد الحيواني؛ السلوك ينىس قد أنه لدرجة اإلنسان عىل القيود من الكثري «ُوضع
يزال ال لكنه حيوان؛ أي من وحرًصا وسعادة وروحانية اعتداًال أكثر الحقيقة يف اإلنسان
رشيعة من بولس القديس بموقف هذا ويذكرنا 32«… طويًال قيوده تحمل من اآلن يُعاني
إىل اإلنسان إيصال — الفعالة القوانني كل شأن شأنها — منها الهدف كان التي موىس
اإللحادية طريقته عىل نيتشه يؤمن الجديد، العهد حال وكما إليها. فيها يحتاج ال مرحلة
يُحقق أن وبمجرَّد نفسه. يخدم أن ال الحياة رخاء يخدم أن يجب القانون بأن الخاصة
نتاج هو — كريكجارد عند يكن لم إن نيتشه عند — الحر فالفرد عنه؛ التخيل يمكن هدفه
ليكون ُقوَّتُُه تُنَزَع أن يجب األشقر فالوحش أيًضا، عليها يسمو كان وإن ُمقيِّدة، لعادات
يظل املجردة والتباُدلية الحسابي التفكري عىل القدرة دون فمن ، املتحرضِّ للمجتمع مالئًما
األعىل اإلنسان أساس يُرىس ولن غرائزها، رحمة تحت تَعيش ضارية حيوانات الناس
زائف قانون استيعاب بتعلُّم ففقط حال، كل عىل فوائده له الرمزي فالنظام أبًدا. املتحرضِّ
يعيش ال الذي الجديد الرائع الكائن هذا عىل الذاتية السيطرة ينال أن لإلنسان يُمكن
ال فاألرستقراطي مثيل؛ له ليس ذاتي لقانون تبًعا يَعيش بل عامة حرضية بأخالقيات
أكثر فمن معهم. طعامه يُشارك ال مثلما مرتبة منه األدنى مع األخالقية قيمه يشارك
يف وهو النواحي. بعض من ُمتساِويَن يكونون قد األفراد إن القول نيتشه يُغضب ما
يتحرَّك نفسه قانون باعتباره األعىل فاإلنسان لكريكجارد، بحق فلسفي قرين النقطة تلك
املعايري نطاق يتخطى تماًما وفريًدا وواثًقا فخوًرا «اإليجابي»، الواقعي البُعد نطاق يف
تعلم ألنه إال ذلك فعل يُمكنه ال لكن والعدم؛ املوت مواجهة يف وجسوًرا الجماعية األخالقية
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بخسارة وفقط األخالقية، الرببرية ِنتاج فالحضارة الشاقة؛ الرمزي النظام مدرسة يف
تناَلها. أن تستطيع نفسك،

يمكن ال األمر نهاية يف اإلنسان فحياة الرتاجيديا؛ من بيشء إذن نيتشه غائية تتَّسم
للرتاجيديا أثر من ما لكن الذات؛ واحتقار والبؤس العنف من ُمريع بقدر إال تزدهر أن
يسميه وما األخالق وسموِّ والسكينة اللطف من فيًضا يشعُّ الذي نفسه، األعىل اإلنسان يف
وحشيٍّا كائنًا يكون أن عن البعد كل يبعد وإذ الروح». «سمو غريب نحو عىل نيتشه
الذاتي الزدهاره فقط نفسه يكرس والشهامة، واالنضباط البهجة يف خبري فهو مفرتًسا،
يف يدخل وإذ األسمى؛ اإلنسان أو األعىل فاإلنسان الخاصة؛ لوحته يرسم فنانًا بوصفه
يف فنية وتُحفة فنان هو الذاتيني، والتجِربة باإلبداع املتعلقة لها نهاية ال التي املغامرة
وله نفسه، هو يََديِه يف الصلصال من قطعة — التعبري جاز إن — فهو واحد. جسد
األكرب؛ بالقدر والقوة والنمو الحياة تُناسب بديعة صورة أي عىل نفسه تشكيل يف الحرية
األخالق وجود إن تفاصيلها. بأدق حياتنا» قصيدة نكتب «شعراء نكون أن علينا يجب إذ
الفريدة اإلنسان شخصية تُناسب كي خصيىص مصنوعة تكون أن يجب لكنها واجب؛

مسبًقا. معدة وليست
ويُثري يُهذِّب األعىل فاإلنسان الفردي؛ املذهب أشكال من خاطئًا شكًال هذا ليس
عىل كالقربان فهو البرشي، للنوع األكرب االزدهار أجل من بل نفسه، أجل من ال ُقواُه
اإلطار هذا ويف التطور. باسم هالكها وَجب التي الكائنات تلك شأن شأنه املذبح هذا
فمن أعىل. مستًوى عىل يكون َمردوده إذن فاإليثار بارًزا؛ فيكتوريٍّا نموذًجا نيتشه يمثل
خنوًعا؛ امُلمتثلني املواطنني أكثر شأن شأنه حاكم لقانون األعىل اإلنسان يخضع ناحية
العامِّ القانون من لها مثيل ال فريدة صورة فهو ثَمَّ وِمْن لنفسه؛ يضعه قانون هذا لكن
عىل الساخرة) نيتشه نظر وجهة من مخيصٌّ جبان عجوز هو (الذي كانط يُِرصُّ الذي
يَستعري ومثلما الذات. عىل الهيمنة إىل يؤدِّي هذا الوحيش القرس فإن لذا له؛ نخضع أن
إطالًقا الجميع عىل واجبًا يعني قد ذلك أن يُنكر بينما — الواجب مفهوم كانط من نيتشه
َوْحَدِتِه من يُجرِّده يُطوعه إذ لكنه للقانون؛ الحر التطويع رؤية َسَلفه من يقتبس فهو —
عىل فرد كل يالئم غريب، قانوني ال طابع ذا سيكون املستقبل يف فالقانون وُعموميته.
وليس ِلُقَواُه السعيد ق التدفُّ من دليله يَستمد حيث يشء؛ لكل ُمقرِّر األعىل فاإلنسان حدة؛
إن الخاصة. وأعرافه قوانينه يضع الفني كالعمل فهو عامة، قاعدة أو مسبق مبدأ من
ليس إذ معينًا؛ سلوكيٍّا نمًطا وليس الحياة تنوع هو الحقيقيون الفالسفة عليه يؤكد ما
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يخاطب أن نيتشه يسع وال الحياة. لجودة «تعزيًزا» يُعد ما تحدِّد املعايري أي الواضح من
كل تشمل القوة إرادة كانت إن وكذلك السائدة. لألعراف مخاطبته من أكثر هنا الفطرة
فلن عليها، الحكم بها يمكن وراءها فيما أخالقية معايري أي يتبقى ال بحيث الظواهر

دعمها؟ يف لإلعجاب املثري ما الحالة تلك ويف نافعة، كانت إذا ما معرفة يُمكننا
الذي األرسطي األخالقي الفكر من ينحدر الذي الفضيلة، مفهوم نيتشه يؤيد ال
صورة يف تبدأ األخالق أن إنسانيته» يف مفرط «إنسان عمله يف ويُخربنا بعد. فيما سنتناوله
تحت باإلشباع نفسها تربط وأخريًا غريزة، إىل نفسها ل تَُحوِّ ثم عادة، إىل ل وتتحوَّ إلزام،
أحيانًا تبدو مثلما األعمى، اإللزام من سامية صورة إال هي ما فالفضيلة الفضيلة؛ مسمى
األعىل. اإلنسان حياة يف الفضيلة بأخالق يُسمى مما عناِرص توجد ذلك مع الكان. جاك عند
أن رغم الذات؛ تحقيق هو األعىل لإلنسان األسمى الهدف فإن أرسطو، عند الحال وكما
نفس صورة يف يشء ألي الفعيل الوجود يف عميق شك يغمره القديم سلفه بعكس نيتشه
يرى مثلما — نفسه يف هدًفا نظره يف هذا الذات تحقيق يكون ال حال أي وعىل مستقلة،
يُذكِّر بأسلوب فيها يتحدَّث مواضع ة فثمَّ ذلك مع ككل. «الحياة» لتحسني بل — أرسطو
من «مزيد مثل عبارات ويذكر الكامل»، «اإلنسان وعن الرخاء» صور «أسمى عن بأرسطو
ألرسطو. الخفي املؤيد ماركس، أعمال يف تماًما شائعة كانت التي للنفس» الحر التطوير
التي للغرائز طبًقا تعيش عادة عادٍة، صنيعُة الفاضل اإلنسان شأن شأنه األعىل فاإلنسان
الطاقة بني يجمع هو املنطلق هذا ومن والحضارية. الثقافية القيم أرقى نفسها يف غرست
حقبته يف للقيم الخاص اختياره وبني اإلنساني الوجود من «الحيوانية» للمرحلة الغريزية

«األخالقية».
سنرى كما — فاألخرية الفضيلة، وأخالق نيتشه بني أخرى اتِّفاق نقطة توجد
األخالق بعكس — هذه إن بل األخالقية، والوصايا القوانني مع تتعاَرض ال — الحًقا
والتفوق الفضيلة عن معينة رات بتصوُّ تبدأ فهي انطالقها، نقطة ليست — الكانطية
السياق إطار يف والوصايا األعراف وظيفة وتُقيِّم ذلك، إىل وما الذات وتحقيق والرفاهية
نفس يف نيتشه ويستمر ذاتها. يف هدًفا اعتبارها ينبغي ال والنواهي فاألوامر هذا؛ األوسع
سيكون وجودها لكن املقبلة، الحرية مملكة يف موجودة القوانني ستظل قائًال: اإلطار
عىل أرسطو فكر استوعب قد نيتشه كان لو لكن أكرب. بصورة الحياة إثراء أجل من
تكون أن الرضوري من ليس املنحل الحارض أخالق حتى أنه أدرك فلربما تامٍّ، نحو
لفكر إيجابًا الضمنية النقاط أكثر إحدى وهذه واإللزام. بالقوانني رئيسية بصورة متعلِّقة
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األخالق أن مفادها التي املريبة كانط فرضية نيتشه يؤيد وللمفارقة، القديم. الفيلسوف
من كله الُعليا باألَنَا الخاص تصور ليستبعد فقط والوصايا، بالواجبات متعلِّقة قضية
فرض قضية يشء كل قبل هي األخالق أن يرى إذ االختالف؛ شديدة الخاصة رؤيته أجل
كله يرفضه ما وهو األشخاص، ومن الفعل من معينة أنواع وإنكار للفعل، معينة مسارات
البداية، من الضعيف الشكل هذا بمثل األخالق عرَّف قد يكن لم إن لكنه األمر. بطبيعة
ألخالق فريسًة نيتشه يقع وهكذا الصارخ. النحو هذا عىل منها يتربَّأ أن عليه كان ما فربما
يَختزل أنه أحيانًا يبدو الذي ماركس عند مشابهة مفارقة وثمة إياها. باستنكاره القطيع
أخالقية دراسة يمثل عمله أن استيعاب عن يَعِجز والذي األخالقي، التقييم يف األخالق

للمصطلح.33 األخالقي غري التقليدي باملعنى
إال الشديدتني. والبهجة بالصحة يفيض إذ اإليجابية؛ شديد كائن األعىل اإلنسان إن
يجب الذي الفادح الثمن يف أرسطو عند العظيمة الروح ذي اإلنسان عن جذريٍّا يختلف أنه
أنه إدراك أي الواقعي؛ النظام مع مخيفة مواجهة هو والثمن األبدية. إليجابيته يدفعه أن
فاإلنسان الكون؛ يف فطرية قيم وال غاية وال أساس وال ُهِويَّة وال جوهر وال حقيقة ال
الُهوَّة يف التحديق يُمثِّل هذا كل إدراك إن أمامه. راسخًة تبدو التي األشياء وكذلك وهم،
مسكنات كل رفض مع الرتاجيديا» «مولد عمل يف املذكورة عند املظلمة الديونيسيوسية
غريزية، عادة إىل املوت لدافع املريع اإلدراك هذا حتى تحويل يعني فهو األبولوني. الوهم
من الفضيلة ينتزع من هو األعىل فاإلنسان الُهوَّة؛ ة حافَّ عىل يقينيات أي دون والرقص
ومصدر الجمالية املتعة من حالة إىل للواقع أساس وجود انعدام ل ويُحوِّ الشديد، اإللزام
عند األخالقيني الواقعي النظام أبطال شأن شأنه فهو توقف. ال التي الذات ابتكار لعملية
املحنة هذه وراء فيما مكان يف مأساة هي التي بالنار التعميد مرحلة تخطَّى قد الكان
أن البرشي النوع من يتطلب عليها يُحسد التي الحالة تلك إىل الوصول أن إال السعيدة،

القاسية. الرمزي النظام لدروس يستعد
قوط السُّ من يتقدَّم الوجود حقيقي اإلنسان أن يعتقد نيتشه أن يرى تفسري ثمة إذًا
من حالة إىل ثم الواقعي، النظام مع مهذِّبة مواجهة إىل الرمزي، بالنظام الخاص السعيد
ذلك لكن وكريم، منَّان األعىل فاإلنسان تلقائية. غريزة إىل الخطابي العقل تُحيل الفضيلة
الدوافع تكون الحالة هذه ويف الهموم. من الخالية الراقية النبيل السيد مباالة بال مقرون
أرقى نموذًجا الجوانب بعض من الحالة هذه يجعل ما وهو تني، مهمَّ الجسدية والعواطف
اإلخالص يف تكمن باديو وآالن الكان جاك عند األخالق أن الحًقا وسنرى الخيايل. للنظام
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وأوهامه؛ الرمزي النظام فخاخ رغم الفرد به ك يتمسَّ أن يجب الذي الواقعي، للنظام الثابت
ما وملل َزيْف يرفض الذي الفعل هو الباريسية الطليعة عند الحقيقي األخالقي فالفعل
عند الحال هو هذا ليس لكن السامية؛ الحقيقة بهذه املستدام االلتزام أجل من معتاد هو
لإلنسان يمكن َوْحَدها الواقعي النظام مع املكلفة املواجهة خالل من أنه صحيح نيتشه.
وأن يوًما، حيٍّا يكن لم بل فقط ميتًا ليس الرب وأن أخالقية، أُُسس بال العالم أن يدرك أن
اإلنسان يصبح أن بمجرد أنه إال ُجلِّها، يف ومنحطة بغيضة التقليدية األخالقية األنظمة
يفهمها ربما بطريقة الفضيلة تملؤها حياًة النتيجة تكون النحو، بهذا روحيٍّا نفسه سيد
كبرية بصورة تتفق املفضلة نيتشه فضائل من بعًضا فإن حال، أيِّ عىل بريك. إدموند
أحد فإن لذا، شابه. وما والشهامة واللطف والبهجة الشجاعة التقليدية؛ الفضائل مع
إن بل نعرفها، كما الحضارة نهاية تمثل كتاباته أن ليس لنيتشه املوجهة االنتقادات
أحد فهو املعهود، القديم األرستقراطي بالشخص لآلمال مخيبًا شبًها يحمل األعىل اإلنسان

شيطانية. شخصية منه أكثر دزرائييل شخصيات
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الثامن الفصل

األدبية األعامل الواقعييف النظام

بقبول امُلدان كالوديو إلقناع الدوق فيه يسعى بالصاع» «الصاع مرسحية يف موضع هناك
مصريه:

ترى ولسوف خالص؛ بقلب املوت عىل أْقِبْل
أحىل. أصبح قد الحياة أو املوت أن

شيئًا أفقد فإني َفَقْدتُِك، إْن للحياة: ُقل
… لني املغفَّ سوى عليه يحرص ال

سعيدة؛ لسِت
لديك ليس ما أجل من تَْشَقني فأنت

… لديك ما وتَنَْسنَي
(٢١–٢٣ ،٦–٨ :١ ،٣)

املوت: عن البليغ الدفاع بهذا اقتنع أن بعد الدوق كالم كالوديو ويَقبل

لتفضلك. شكًرا
املوت، إىل أسعى أجدني الحياة، أتلمس إذ إنني

به. فأهًال الحياة. أجد املوت، إىل أسعى وإذ
(٤١–٤٣ :١ ،٣)
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نوًعا كالوديو يكتشف األحياء، عند الدائم الرضا عدم عن واالسِتغناء املوت، عىل باإلقبال
الرغبة بأن إقرار بل والرغبة، املوت بني مقارنة هذا يعني وال وأحىل. أعمق الحياة من
اللذة)، (إفراغ الصغرية» «امليتات من تافهة سلسلة إال هي ما نيوي، الدُّ بشكلها ذاتها،
املحب يعانق كما َظَلمته ومعانقة الحياة، من بدًال املوت فحب فها، بتوقُّ تُنِْبئ بذلك وهي
املساومة رفض يعني فذلك صورها. أنقى يف إليها التطلع بل الرغبة رفض يعني ال حبيبه،
أو املعبود أو الصنم بهذا املؤلم فراغها ملء من بدًال السامية بطبيعتها اإلقرار الرغبة؛ عىل
عىل فاإلقبال املنحوتة، والتماثيل الزائفة اآللهة يرفض متمرد، قانون الرغبة فقانون ذاك.
كل يتجاَوز جوهر الذاتية، الُهِويَّة لجوهر إخالصمحب بل للموت، مرضيٍّا حبٍّا ليس املوت
املفكرين فبعكس فوقها. يسمو فارًغا فائًضا إال ليس وهو الرغبة بها تتعلق التي األشياء
له، فبالنسبة الجوهري؛ للمذهب املخلصني األنصار أحد الكان فإن الحداثيني، بعد ما
ويستوقفهم الحياة، يف الكثري يبذلون من إن العدم. من نوع — الرغبة — اإلنسانية جوهر
يف بالحياة اتصاًفا األكثر لليشء املخلصني غري هم ذاك، أو الفاني املحبوب اليشء هذا

داخلهم.
جيجك، سالفوي يكتب فكما كبري، اإلخالص لقاء اإلنسان يدفعه الذي الثمن أن إال
أعظم أحد سوفوكليس، أبدعها التي الشخصية أوديب، يُعترب الذين — الناس فهؤالء
احتماليتها مدركني املريرة، نهايتها حتى اإلنسانية» «الحالة عاشوا «قد — نماذجهم
إنسانية، غري وحوش إىل وتحوَّلوا «بًرشا» ناحيٍة من يعودوا لم السبب ولهذا األساسية؛
ال رعبًا الشديد بؤسهم يف دون يَُجسِّ وهم إنسانية.»1 اعتبارات أو قوانني أي تردعها ال
معسكرات ضحايا شأن شأنها — تحتاج التي املزينة غري العارية اإلنسانية يوصف؛
تكون فهي العيش. ونتابع إليها ننظر لكي رهيبة لشجاعة — املخيفني النازية التعذيب
لدرجة الثقافية، األوسمة كل من نَُجرَّد عندما إنسانيتنا، صور أنقى يف نصبح عندما
يواجهون الذين فهؤالء وتشوًُّها؛ وحشية وأشد اإلنسانية عن يكون ما أبعد نصبح أن
فيها اإلنسان والحياة، املوت بني َرمادية منطقة يف رأينا كما يتحرَّكون الواقعي النظام
«فاقة ب بمروره الثمن ويدفع اإلنسانية، التجاِرب أقىص باعتباره املوت دافع «يواجه
نزول عن نتحدث فإننا املسيحية وبلغة متحللة.»2 فضالت إىل يُختَزل إذ شديدة؛ ذاتية»
دونهما من اللذَين يَّنْيِ البََرشِ واليأس العذاب مع التضامن عالمة وهي الجحيم، إىل املسيح

املوت. من بعث يوجد أن يمكن ال
حيث العادي، الواقع يف انخراطنا عىل — الكانطي السمو يفعل كما — الرغبة تلومنا
يف كما نَيْلها يمكننا أبدية ليست وهي األبدية. يف الحقيقي مكاننا أن رصامة يف تُذَكِّرنا
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فالرغبة لجوته، فاوست شخصية عند كما إليها، السعي أبدية هي بل املسيحية، العقيدة
الدائم عجزنا يف سلبي شكل يف تلوح أبدية فهي الخلود. من العلمانية النسخة هي الدائمة
الرضا من لنوع وراءه فيما يشري عينه اإلحباط هذا كان لو كما للرضا، الوصول عن
يمثلنا الذي الوجود لعدم فاإلخالص عنه. سنعلمه ما أقىص وهو اآلن، تصوره يمكن ال
كيفية تعلم يعني بل لألخالق)، التقليدي السعي (وهو الجيدة للحياة السعي يعني ال
نظل الذي السلبي الالهوت من نوٌع باختصاٍر إنه فينا. األسايس اإلحباط هذا مع التعايش
ترى التي التقليدية املسيحية للعقيدة صًدى فيه أيًضا وهذا فشل. قد برب فيه مؤمنني
من يُنتَزع الذي ذلك هو نحققه الذي الوحيد واالنتصار ميت، رب الجيد الوحيد الرب أن

الفشل.
لن ُمخلص لقدوم ور الرسُّ يملؤه انتظاٍر يف نعيش أن رغبتنا عن التخيل عدم ويعني
السبب لهذا الصرب بفارغ ُمنتظًرا يظل ذلك ومع قدومه، بخالف حاسم يشء أي يفعل
الرضا، بعدم متمسكني نظل الواقعي للنظام مطيعني مخلصني بوصفنا فنحن بالتحديد.
الواقعي النظام فرغبة ِرَحالها. الرغبة تحط َوْحَدُه، عنَده بإلٍه، أوجستني القديس ُفتن كما
مؤمن «إنني الغريبة: أنسِلم القديس عبارة من — الخاصة طريقتها عىل — نسخة هي
يف دائًما مكاننا فيرتسخ نقصنا، يف الكمال إىل لنصل نجتهد أن فعلينا مستحيل.» ذلك ألن
نرفض أن علينا يجب ما هي للذات الرغبة لزوم إن يمثلنا. الذي املأساوي الوجود غياب
النظرة هذه إطار يف — الجار حبَّ أو ا عامٍّ خريً فلنَُقل — أسمى خري فاستهداف إفساده،
ملواجهة والسعي الرغبة، هي التي نهاية ال ملا تمتد قد التي الدالالت سلسلة اختصار هو
النفيس االضطراب يف بالوقوع املخاطرة ثَمَّ وِمْن لوجه؛ وجًها وامُلطاَرد املفقود الكبري اليشء
لديهم تعطلت الذين عند الواقعي النظام مع الصادمة املبارشة املواجهة تلك الكان، بلغة

الرتميز. عىل القدرة
إن حيث أخوان؛ وإيزابيال، كالوديو شكسبري، شخِصيَّتَْي أن إذن الغريب من ليس
الرشف، أو املوت بني االختيار واجهت وملا املوت. عىل الحياة لتفضيل مثله مستعدة إيزابيال

تردد: دون األول اختارت

األخ: ويموت عفيفة إيزابيال تعيش وبذلك
عفافنا. أخينا من فأوىل

(١٨٤-١٨٥ :٤ ،٢)
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لإلعدام اللحظي تقبله من رسيًعا تعاىف أن لبث ما كالوديو إن أخوية؛ عاطفة هذه ليست
بلغة — بداخلها اليشء ذلك سبيل يف للموت مستعدة فإيزابيال بشدة. ذلك عىل الَمها حتى
أو الرشف أو بالعفة املعروف الذات» بداخل الذي «اليشء هذا يتجاوزها، الذي — الكان
املقام يف بشأنه حقيقي اختيار من ما الذي الفردية، ببساطة أو الصدق، أو االستقامة
بالتبعية. االختيار مسألة تنتفي ثَمَّ وِمْن الحقيقة؛ يف ميت دونه من اإلنسان إن إذ األول؛
يجعل الذي اليشء عني هو أجله من بالحياة التضحية منطقيٍّا يجب الذي الوحيد فاليشء
أالَّ يسعه ال ناحية، فمن وقضيته. الشهيد حال نفس فهو تُعاش. أن تستحق الحياة
عدًما فسيُصِبح يَُمْت لم فإن هوبسون: اختيار من نوًعا يواجه إنه إذ سبيلها؛ يف يموت
الوسيلة هو شديدة معينة ظروف يف ألنه املوت يختار فالشهيد معنًى. له عدًما ال عبثيٍّا
العالم يرفض فهو اآلخرين. حياة استمرار إىل تؤدي قضية عىل شاهًدا ليكون الوحيدة
فيحوله املوت، دافع قبضة يف يَِهُن فاملنتحر املنتحر، عن يميزه ما وهو العالم، حب بدافع
من الدافع هذا الستغالل وسيلة الشهيد يجد بينما املفِرطة؛ املتعة من نوبة يف جسده ضد

املحبة. أو إيروس لخدمة ثاناتوس عىل ضاغًطا اآلخرين، أجل
الحالة هذه بني نفرق أن ويمكن تُحتمل، وال القيمة عديمة املنتحر عند الحياة تكون
وأرغب ميتة «أنا البداية منذ إعالنها رغم التي أنتيجون سوفوكليس شخصية حالة وبني
تتخىل التي الكاملة واألطفال الزواج حياة عىل تندم أن األخرية اللحظة يف لها يُتاح املوت»،
ذا يكون أن قيمة بال الحياة يرى ملوت يمكن فال املنتحر. عن الختالفها إشارة وذلك عنها،
الخلفية أمام يلمع أن للدالِّ فيتيح الوجود، حساب عىل املعنى إىل يتطلع فالشهيد قيمة،
بذاته، قائم حياة أُسلوب هو بل للحياة رفًضا ليس املوت عىل فاإلقبال هو. لفنائه السوداء
كانوا لو كما يترصفون الذين أما املوت. من ُمنتزع أنه شكله ويَُغريِّ يُثِْريِه حياة أُسلوب
وهو باملوت، يَأْبَُه ال البليد فبارناردين املتحرض. املجتمع عىل خطر فهم األبد إىل سيعيشون
أهمية من التقليل يعني فارًقا حدثًا املوت اعتبار فعدم كذلك. بالحياة يَأْبَُه يجعله ال ما
يشء استدعاء يمكنه — بارناردين يكون ما آخر وهذا — َوْحَدُه األخالقي فالكائن الحياة،
انتزاع من يمنعه الذي عنده االختيار عىل للقدرة القاتل فاالنعدام فنائه، من معنًى ذي

الخنزير. حياة من وضاعة أقل حياة يعيش أن من كذلك يمنعه موته
نظام باختصار هي — جيجك3 سالفوي يسميها كما — هذه النقص» «شجاعة إن
مقال ففي كانط. هو الكان نظر يف — للغرابة — روادها أكرب وأحد واقعي، أخالقي
بَذْرة غرس من أول هو األملاني الفيلسوف أن الكان يزعم ساد»،4 مع «كانط بعنوان مهم
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أنقى يف الرغبة الكان نظر يف يصور الذي األخالقي، للقانون بتصوره النفيس التحليل
خالدة صورة إىل ساد سعي مثل املتعة؛ مبدأ تماًما يتجاوز الرغبة من نوع فهو حاالتها،
يف الكان يقول كما الرغبة من النوع فهذا املادية، امُلتَع كل تتجاوز املتعة من مستحيلة
يف الحب به يتعلق يشء بكل — الدقة وجه عىل — التضحية يف أقصاه «يبلغ آخر موضع
وقتله.»5 به التضحية يف بل امَلَريضفحسب اليشء رفض يف أقول وال اإلنسان، ضعف ظل
هيوم، ديفيد عند الود عالم أو هتشسون عند التعاطف عالم عن تماًما يختلف وهذا
يجب كرميل، لراهب الزاهد بالحذر يتسم سمو السمو؛ أشكال آخر هي باختصار فالرغبة
بها يتعلق التي األشياء كل يعني ما (وهو «املرضية» األشياء كل من نفسه يحفظ أن
هو أيًضا وهذا نهائية. لغاية وافتقاره ذاته إىل إال يستند وال والعاطفة)، والشهوة الحب
قانون إن وحيث الخالص. إىل الوصول خالله من يأمل أن لفاوست يمكن الذي السبيل
شكليته يف الخاصة الخري وأشكال الغايات كل مشابهة بصورة يتجنب األخالقي كانط
أمره يف إال لنفسه يؤسس وال سيادته سبيل يف وملذاتها بالنفس يُضحي إذ الصارمة؛
وكالهما املضمون، من فارغ فكالهما واضح، املفهوَمنْيِ بني التشابه فإن الرباق، الفارغ

ساِميَاِن. ثَمَّ ِمْن وهما ، الدالَّ يتفادى
تلك هي حرية أفعالنا فأكثر شديًدا، إلزاًما يتضمنان كليهما والرغبة القانون أن كما
«أفعال نتيجة ليست فهي حقيقتنا، عىل نكون لكي أدائها سوى يسعنا ال التي األفعال
لذلك خضوع وهو املساومة، يقبل ال الذي وجودنا لقانون للخضوع نتيجة بل اإلرادة»
كما — الرغبة وجود ومع انعكاس. أي مجرد من أكثر حقيقتنا يمثل الذي بداخلنا الذي
فالرغبة إنكار، بأي تسمح لن لقوة حامل مجرد الذات تصري — القانون مع الحال هو
— جهة من مستحيل املطلق كانط أمر أن مثلما أيًضا، الواضح ومن مستبدة. سيادتها
األخالقي املطلق فإن — َمَريض» «غري فعله أن من التأكد فرد ألي يمكن ال إنه حيث
يمكنه من َوْحَدُه الشهيد أو والقديس رغبته. عن املرء تخيل بعدم األمر كذلك؛ الكان عند
إدراكه يف كانط فشل ما إن العاديني. للناس أخالًقا ليست فهي الطريقة، بتلك العيش
قانون ذاتها يف هي املادية واآلثار واألشياء للدوافع بتجاهلها الرغبة أن هو الكان رأي يف
والرغبة؛ القانون بني االختالف ينتفي وعليه أنجيلو. شخصية مثل ونهائي، صارم مطلق،

امللزم. اإلنسان واجب يعد اإلنسان فردية جوهر هو الذي الرغبة بقانون فااللتزام
الغري، عىل واالعتماد الحرية بني الجمع أيًضا يعني الرغبة لهذه تبًعا الترصف أن كما
خارج صورة تأرسها إذ غريها؛ عىل االعتماد يف مفرطًة الخيايل النظام يف الذات كانت فإن
تفتقر الخيالية الذات كانت وإن االستقالل. شديدة الرمزي النظام يف الذات فإن نفسها،
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النظام يف الذات لكن الجرب. من التامِّ بالتحرر تحلم الرمزية نظريتها فإن الفاعلية، لحس
الذي اليشء ذلك إىل اإلنصات خالل من فاعًال بوصفها الحقيقية بصورتها تظهر الواقعي
ومن نفسها. عن التخيل يعني الحاسمة القوة تلك عن فالتخيل ُحدودها، ويتجاوز بداخلها
عن خارج الهوت علم حقيقته يف النفيس التحليل فإن غريه، الكثري من كما الجانب، هذا
تكمن التي اليهودية، املسيحية يف بالذات تسرتشد الواقعي النظام يف فالذات الدين، نطاق
أيًضا اإلقرار هذا ويُعرف الرب، هو الذي الوجود أساس عىل باعتمادها اإلقرار يف حريتها
سبيل يف الزائف واالستقالل الشديدة االعتمادية رفض يتم العقيدتني، كال ففي باإليمان.

عينه. الشخصية الحرية مصدر تمثل صورة الجربية، من أعمق صورة
بتلك ذاته هو ملوث أنه إال اللذة؛ تجاه متعجرًفا موقًفا األخالقي القانون يتخذ ربما
نطاق يف التقليدية اللذة أشكال كل وراء تقف التي منها» طائل «ال التي الصارخة اللذة
اللذة هو القانون من الغائم السفيل الجانب فهذا باملتعة. الكان يصفها والتي املوت، دافع
برفاهية — األخالقي القانون شأن شأنها — بشدة تُبايل ال التي الُعْليَا، لألَنَا السادية
تحمل بل بها، االلتزام يستحيل ألحكاٍم بالخضوع تأمرها بأن تكتفي ال والتي الذات،
فإن يكفي، ال هذا أن لو وكما املستحيل. هذا فعل عن العجز عىل قاتلة ندم ثقافة بداخلها
لهذا فيها تسمح التي الكئيبة الدراما من املتعة الذات ل تُحصِّ أن أيًضا تفرض الُعْليَا األَنَا
عن التخيل عدم ليس الواقعي، النظام أخالق إطار يف أنه إال موتها. إىل يسوقها بأن الندم
التي الذات — النقية الرغبة تحمل التي الذات إن حيث العليا؛ األنا يفرضه أمًرا الرغبة
ندم بأي تشعر ال — سوفوكليس شخصية أنتيجون بليًغا تصويًرا الكان عند َرتْها صوَّ
العليا؛ األنا وراء ما إىل تأخذنا الحقيقية فاألخالق رغبتها؛ عىل الحفاظ بواجب القيام يف
إعادة سبيل يف باملوت للمخاطرة مستعدة أنها الواقعي للنظام املخلصة الذوات تُثبت إذ
ما أن إال وإيزابيال؛ أنجيلو بني بالصاع» «الصاع مرسحية يف الفارق إنه رمزية. ميالد
أكثر من واحًدا يُحرك ما — الحًقا سنرى كما — نفسه هو للموت التطلع إيزابيال يلهم

البندقية». «تاجر مرسحية يف شايلوك الغامضة: شكسبري شخصيات

أو للطبيعة الخارق العناد من نوًعا ليشمل الغالب يف كافيًا اإلنسان لرغبة اإلخالص يبدو
الكان أن رغم أنتيجون؛ شخصية ذلك: عىل الكان مثال يوحي قد كما األحادي، الهوس
تماًما يرفض — املحبوبة شخصيته عن قاسية كلمة أي سماع يعارض إذ — نفسه
التقلبات تبسيط يف يبالغ بذلك وهو بالفعل، عنيدة أنها بمنطقيتها املشهورة النظر وجهة
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أنه يرى الذي أوديب مع الشكل بنفس متحيز وهو الدرامية. العواطف تدفق يف املعقدة
وال يشء، كل يف يرغب النهاية، حتى «عنيد فهو واقعية، أخالقية بطريقة موته إىل يسري
باريسية أوىل أوبرالية بمغنية أشبه هذا يبدو مطلًقا.»6 راٍض وغري يشء، أي عن يتخىل
كبش أو فارماكوس من أكثر نفسه، الكان عن السنني مئات ربما تفصلها الجأش، رابطة
جسد إن الجديد. السيايس النظام أساس كولونوس» يف «أوديب يف يصري الذي الفداء
— املدينة عىل يجب األبواب، يدق مرعبًا وحًشا أخرى أشياء بني من يمثل النجس أوديب
البُعد هذا إن الخبيث. تشوهها فيه ترى أن — جديد ميالد فرصة لها يُتاح أن أرادت إن
الكان. تأمالت يف قصري بتناول سوى يحظى ال الرتاجيدية املرسحية لهذه العميق السيايس
رواية إىل مثًال فلتنظر متالزمان. والعناد الواقعي النظام أن يف شك من ما لكن
نُرش كولهاس». «ميكائيل السيايس اإلرهاب عن الغريبة القصرية كاليست فون هاينريش
تعاني شابة مع باالنتحار اتفاًقا إتمامه من عام قبل ،١٨١٠ عام مرة ألول العمل هذا
عىل النار أطلق ثم قتيلة فأرداها عليها الرصاص أطلق حيث منه؛ شفاء ال رسطان من
بميعاد للموت االثنان استعد إذ فنه؛ مثل فيه ومبالًغا دراميٍّا موته كان لقد ومات. رأسه
بينما القهوة، من كوبًا عرش ستة وحوايل والروم النبيذ زجاجات بعض وبرشب حانة يف
داٍع: بال كان وإن — رصامة يف الصحف إحدى ذكَرْت وكما مًعا. ويَُصلِّيَاِن يَُغنِّيَاِن كانا

الجنوني.»7 العمل هذا عىل املوافقة حتى أو اإلعجاب عن يكون ما أبعد الناس «إن
يف الشديد لغمه نجح لكنه يُقتل، أن يف أمًال نابليون لجيش انضم قد كاليست كان
كانط إليمانويل دراسته قادته الذي املعروف الوحيد الشخص ربما أيًضا وهو حيٍّا. البقاء
العقل وأن مراوغة، الدوام عىل الحقيقة بأن املعرفية كانط نظرية كاليست فرس إذ للموت؛
الواقع مجمل وأن والواقع، املظاهر بني التمييز يمكن ال وأنه ألفكاره، أساس وال معيب
االنتحار بدا فقد معروفة لغاية يفتقر الوجود إن وحيث محري. نحو عىل وغامض ملتبس

األفعال. معظم من للرضا تحقيًقا وأكثر كغريه مقبوًال فعًال
القرن يف براندنربج من متمدنة عقلية ذو محرتم خيول تاجر كولهاس ميكائيل
ويلجأ النبالء. أحد يد عىل سيئة ملعاملة األسوداِن ِحصاناُه يتعرض والذي عرش السادس
ويتحمل السيئة، املعاملة هذه عىل القانون عدالة عىل ليحصل القضاء إىل صابًرا كولهاس
تدافع وهي الحاكم حراس أحد يد عىل تُقتل ليزبيث زوجته لكن اآلخر؛ ِتْلو وتسويًفا تُرََّهة
رفضت وأنها النبيل، مع متواطئة املحكمة أن الواضح من ويصبح زوجها. قضية عن
النبيل قلعة ويحرق مسلحة فرقة كولهاس يجمع عندها دفاعه. لسماع كولهاس التماس
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واألطفاَل النساءَ كوَّنها التي املسلحُة الفرقُة تَْقتُُل فيتنربج. مدينة من أجزاء عدة ومعها
العسكرية الفوىض فنرش هود، روبن شخصية من نموذج إىل كولهاس ويتحول رحمة. بال
من عابرة نوبة ويف العوامِّ. من شديًدا دعًما القت حربًا الدولة، عىل شاملة حربًا وشن
إليه النبيل يُسلَّم بأن ويطالب للعالم، جديدة حكومة أسس أنه يعلن العظمة، ُجنون
بعض ويهزم اليبتسيج، عىل ويُِغري مرات، ثالث فيتنربج يف النريان ويُرضم عقابه. ليلقى

إليه. أُرسلت التي القوية العسكرية الحمالت
بصورة للتجويع تعرضا اللذين ِحَصانَيِْه عن التعويض كولهاس طلب ويتصاعد
اإلمرباطورية وحاكم ساكسونيا وحاكم لوثر بمارتن فيها يستنجد مرحلة إىل غريبة
لوثر، نصيحة عىل وِبناءً فعًال. تعرضملظلمة قد التاجر أن األول ويرى املقدسة، الرومانية
بدوره رجاله ح يُرسِّ الذي املسلحة، وفرقِته كولهاس عن عفًوا براندنربج حاكم يصدر
فرقٌة ارتكبتها التي الوحشية األفعال لكن القانونية. بالوسائل العدالة عن بحثه ويواصل
الُحجة، بهذه العفو تنقض أن للمحكمة ذريعة تعطي كولهاس رجال عن منشقة ُمِغريٌة
الحكم ويصدر أفعاله، عن دفاع أي كولهاس يقدم ال املحاكمة. إىل الخيول تاجر وتقدم
تُبدل براندنربج لحاكم السيايس التدخل وبعد أجزاء. أربعة إىل جسده وتقطيع بحرقه
ضد مطالبه أن يعلم وهو سكينة، يف كولهاس اُه يَتََلقَّ حكم وهو الرأس، قطع إىل العقوبة
صارا وقد — ِحصاناه إليه يُقدم اإلعدام، مكان ويف بالكامل. ستتحقق ظلمه الذي النبيل
قد النبيل السيد بأن يفيد وخرب بالكامل، عافيتهما استعادا أن بعد — وَلُعوبنَْيِ الِمَعنْيِ
وُحزمة والنقود الرقبة رابطة براندنربج حاكم إليه ويرسل لعامني. بالسجن عليه ُحكم
النبيل. قلعة يف تركها عىل سائسيه كبري أُجرب التي الصغرية األشياء من وغريها املالبس من
عن تعويًضا يموت ألن بدوره واستعداده الحكم، هذا عن التامَّ ِرَضاُه كولهاس ويعلن

رأسه. بقطع القصرية الرواية وتنتهي للقانون. َخْرقه
شذوذًا كولهاس أفعال تزداد فبينما االجتماعية، للواقعية تنتمي أحداثًا ليست هذه
املنَهكة الخيول من زوج حول للسلطة املسعورة السياسية الدسائس وتتعمق وغرابة
عىل العنيد الخيول تاجر إرصار بني الغريبة املفارقة فإن الرواية، من صفحة كل مع
للنظام بل الواقعية ملدرسة ينتمي ال د ْ الرسَّ أن عن بوضوح تكشف التافهة وقضيته العدالة
رسيع وبإيقاع رهيب بمعدل الدولة عىل ومكائده الخيول تاجر جرائم تراكم ومع الواقعي.
حصانَْي إن املنفر. والتجسيد والهزل املأساة من جامد مزيج أمام أننا يتضح مدهش،
الذي اللغط قدر كمَّ يعرف جمهوٌر املأل عىل مرة ألول يراهما عندما البائَسنْيِ كولهاس
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بسببهما اهتزت اللذين «الحصانني لرؤية عارمة ضحك نوبُة أفراده بني ترسي َسبَّبَاُه
الرغبة تتسم الخيول!» لتاجر مملوًكا بالفعل كان الذي الخيول زوج نفسها، الدولة أركان
ضجيًجا الجنوني» «العناد الراوي يسميه ما مع اجتماعها عند تسبب التفاهة، من بيشء
فرصتها هو تقريبًا» «الاليشء هذا ألن سنرى؛ كما هذا لكن تقريبًا. يشء ال حول عاديٍّ غريَ

هدفها. وليس
أجل من املال ليوفر أهله إفقار يف يتسبب متوحش جماعي قاتل كولهاس أن ورغم
«نموذًجا واسع نطاق عىل يُعترب إذ ا؛ جدٍّ عقالنية شخصية األمر واقع يف فهو قضيته
من الوضع هذا عىل ويظل ِحَصانَيِْه، معاملة النبيل ييسء أن إىل املدنية» للفضائل مثاليٍّا
تلك نحو لإلعجاب مثري راسخ سعي ِخَضمِّ يف حال كل عىل فهو الرواية. طوال ما ناحيٍة
بها يسعى التي الوسيلة كانت وإن حتى بالعدالة، املعروفة املهمة املثالية املدنية الفضيلة
إىل يتحول أن العامة العدالة باسم مستعد فهو اليشء، بعض تقليدية غري إليها للوصول
والنساء الرجال من يُحىص ال عدد وتدمري بذبح ينجح إذ تماًما؛ لنقيضها حي تجسيد
كما — الوحيدة الظاهرة وهي مطلقة، فضيلة العدالة أن كيف إثبات يف األبرياء واألطفال

تفكيكها. يمكن ال التي — دريدا جاك يزعم
الخالص.» الذهب كنقاء «نقيٍّا الراوي يخربنا كما كولهاس عند العدالة حس كان لقد
وراء يسعى وهو متسامًحا؛ يكون يكاد بل تماًما، عقالني النبيل غضب عىل فعِلِه فَردُّ
بدافع ذلك يفعل ال وهو نموذجي. وبتدقيق املرشوعة، القضائية القنوات متبًعا قضيته
النفوذ، صاحب النبيل هذا لقهر تعرضوا الذين مواطنيه باسم بل باألساس، شخيص
يسعى نفسه لحساب يعمل سيايس مصلح بل خاص مواطن مجرد ليس الخيول فتاجر
إليه باالنضمام الناس ويطالب كله» بالعالم يحيط أصبح الذي الخداع … «معاقبة إىل
يف الشخصية مظلمته تعميم يف باختصار نجح وقد لألشياء.» أفضل «نظام تأسيس يف
تطلُّعاته اصطدمت عندما إال السالح إىل يلجأ ولم طبقي. منظور من للعالم رؤية صورة

الدولة. يف واملحسوبية بالفساد القضائي النظام خالل من العدالة تحقيق نحو
مطلبه حرص يف دقيًقا يظل العسكرية عملياته يف املحموم اإلفراط وبرغم ذلك، مع
يف كذلك سنالحظه والدقة اإلفراط من مزيج وهذا بالضبط، منه أُِخذَ ما عىل بالتعويض
املوجهة الراوي غمغمة رغم تماًما الواضح فمن شكسبري. رسمها التي شايلوك شخصية
بل لالنتقام ليس كولهاس سعي أن املتحقق» غري القصاص بسبب الجحيم «عذاب حول
لديها للعدالة السعي عرقلة أن الحايل عرصنا يف اإلرهاب من تماًما تعلمنا ولقد للعدالة.
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لوثر، يصفه كما واملريع» املفهوم وغري املجنون «الرجل هذا إن وحوش. خلق عىل القدرة
لكنه قيمتها؛ ومعها الحصانني مع سائِسيِه كبري تركها التي باألشياء قائمة بهدوء يُِعدُّ
زوجته. جنازة تكلفة عن حتى وال وأمالكه ثروته كل خسارة عن تعويًضا يطلب يرفضأن
إليه. يعيدهما ثم بتجويعهما أمر اللذين الحصانني النبيل ن يُسمِّ أن هي الوحيدة فرغبته
قلعته يف النرياَن كولهاس ُم يُْرضِ الطلب، لهذا االستجابة بتعجرف النبيل يرفض وعندما
بكل العامة يدعمها املمقوت السيد ضد حملة إنها مسلحة. فرقة قائد أو إلرهابي ويتحول
وإحراق قتلهم يف تسبب من هو نظرهم، يف كولهاس، وليس النبيل إن قوة. من أُوتوا ما
كولهاس جنود يد عيل منازلهم تُحرق إذ — الحظ عاِثري فيتنربج سكان وحتى منازلهم.

حماس. بأقىص يؤيدونه يَنَْفكُّوَن ال — األقل عىل مرات ثالث
إخراج فإن برونتي، إمييل أبدعتها التي الشخصية هيثكليف حالة يف سنرى وكما
بأن إيمانه يف الوحيد السبب هو منبوذًا باعتباره اإلنساني املجتمع ُحدود من كولهاس
أََمسِّ يف أنها رغم ذاتها، الدولة فإن األمر، واقع يف املجتمع. هذا عىل الحرب شن حقه من
قائد كولهاس، أما محيل. متمرد من بدًال أجنبيٍّا» «غازيًا تعتربه عنفه، الحتواء الحاجة
ورفضه بها يمطره التي الشنيعة اإلهانات رغم احرتام، بأشد لوثر فيعامل املتمردين،
بإلقاء إياه واعًدا العفو فكرة لوثر عىل اقرتح من هو كولهاس وكان العرتافه. االستماع
القانون، عىل خارًجا كولهاس يكون ربما املحكمة. يف منصفة استماع جلسة مقابل السالح
سلسلة النظام؛ هذا قلب يف يكمن بالغ عنف ثمة لكْن الرمزي؛ النظام ُحدود تََجاَوَز ورمًزا
هو السيايس الخيول تاجر ودور نفسه؛ القانون يف الرش من وفيض االنتقام أعمال من
وال البطل. وليس والَخَونة املخادعون هم الدولة مسئويل إن حقيقته. عىل ذلك يكشف أن
صحيح النبيل إىل كولهاس وجهه الذي االتهام بأن معرفتهم عىل بالتأكيد الراوي يكتفي
الذين — الظلم مع بتواطؤهم — أنفسهم هم أنهم من بالحرج شعورهم عىل بل تماًما،
الحاكمة القوى بني من الكثري يوجد وال ضدهم. يستخدمه الذي السيف يده يف وضعوا

اإلحساس. بنفس تتمتع التي املعارصة
عىل أمنياته كربى تحقق السعيد البطل بإعالن كولهاس» «ميكائيل قصة وتنتهي
أن شك ال لكن السابقة. لعافيتها عادت وقد أمامه بقوة األرض خيوله تنبش إذ األرض؛
من فما رغبته. به تتعلق الذي اليشء ليست الشكل بهذا لعافيتهما الِحصانني استعادة
اعتبار يمكن فربما ِحصانَيِْه. إعياء يف تسبب شخًصا أن ملجرد فيتنربج يحرق قد شخص
العادية القطعة هذه املستحيل». الرغبة «موضوع عن الكان ملفهوم مثاًال الِحصانني
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كان فإْن العارمة، الواقعي النظام قوى لكل مكمنًا تصري التي املادة من العشوائية
من يمتلكه ما عىل الحفاظ يف نجح ألنه ليس فذلك مأساوية، سعادة يف يهِلك كولهاس
يُقبل هومربج» «أمري كاليست مرسحية (يف رغبته. يف يُفرط أال يف نجح ألنه بل خيول؛
بابنه بالتضحية يتعلق فيما إبراهيم النبي مثل مشابهة، بصورة املوت عىل بإرصار البطل
األخرية.) اللحظة يف العقاب من اإلعفاء ميزة عينه اإلرصار هذا له أتاح وقد إسحاق،
كان لكنه يتحقق؛ — خسارته تعويض يف املتمثل — املبارش كولهاس مطلب أن صحيح
ُمنع دام ما الروح بنفس املوت ومواجهة املطلب هذا إشباع دون للعيش استعداد عىل
لطلب يرمز حيث نفسه؛ حدود يتجاوز الذي اليشء مالكهما عند الِحصانان فأصبح عنه.
وهو جنونه، يف ومفرط بشدة عقالني الوقت نفس يف الذي املطلب وهو والتقدير، العدالة
يقبل ال كولهاس شغف إن خدمته. يف املريع املوت دافع يُطوع ألن كاٍف نحو عىل بارع
فالعدالة به. يتعلق الذي باليشء يُعرف ال — فرويد عند الدافع كما — ألنه املساومة
لكن عليه؛ السيطرة ا جدٍّ الصعب من غضب إىل والنساء الرجال يدفع وإنكارها مطلقة،
فكيف الجميع، عند العدالة مطالب فعًال يقوِّض فردية حالة يف العدالة إنكار أن ورغم
الفرد حق سبيل يف — كولهاس حالة يف كما — اآلخرين هؤالء بحقوق التضحية يمكن
كانت فإن َوْحَدُه؟ هو يخصه أن يمكن ال نفسه) كولهاس يعرف (كما الذي اإلنصاف يف
قد للعدالة يتزعزع ال الذي التعطش فإن اإلفراط، من إبداعية صوًرا والتسامح الرحمة
هو الحد عن يزيد قد التسامح أن إال الدقة. طلب يف تُرسف أن املمكن فمن لضده، ينقلب
العدالة مطالب بتجاوز السماح يمكن ال بالصاع» «الصاع مرسحية يف رأينا فكما اآلخر:
ويبدو مسامحتهم. عدم يجب أنه يعني ال ما وهو يُحاَسبُوا، أن يجب فاألرشار تماًما،
كل عن بالعفو له يُسمح أن أجل من للوثر يتوسل إذ النقطة؛ هذه يفهم ال كولهاس أن
الذي النبيل إجبار يف يرغب زال ما ذلك مع لكنه قضيته يف املتورطني الفاسدين املسئولني
من أكثر ليس ذلك فعل عىل خصمه إجبار أن إال أجله. من ِحصانيه تسمني عىل ظلمه

يبدو). ما عىل نفسه هو يرى (كما للعفو رفًضا بالرضورة وليس العدل،
عن غريبًا وتجعله صارخ بنحو البطل تعزل رغبة األدبية األعمال يف نصادف عندما
نفسها وتكرس للتنازل، قاطًعا رفًضا وتجسد َحتْمي، داخيل احتياج عن وتعرب نفسه،
ال به وتأخذ واملوت، الحياة بني فيما الشخصية وتوقع نفسها، الحياة من أثمن لهدف
شخصية وتَُعدُّ الواقعي. النظام حرضة يف أننا كبري بقدر نتأكد أن يمكننا موته، إىل محالة
فيها تتمثل شخصية كونها من أكثر هذا عىل مثاًال كونراد جوزيف أبدعها التي جيم لورد
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— «بنثسيليا» البديعة الرتاجيدية كاليست مرسحية وتمثل إبسن. عند البطل مواصفات
أنه عليها التعليقات أحد يبني الديونيسيوسية، املتعة أو بالنشوة مة مطعَّ مرسحية وهي
امتزاًجا واالفرتاس التدمري وشهوة الرقة تماًما فيها تمتزج يتوانى ال أويل «دافع يحركها
تحمل التي األمازون ملكة تتحدث حيث ثاناتوس؛ نموذج عن دراميٍّا عمًال — عميًقا»8
هذا نفس اآلخر هو كولهاس عىل ويستحوذ بأسنانها. أحبائها تمزيق عن اسمها املرسحية
إن حيث الضمري؛ من وازع أي بال أحٍد أي يذبح أن يمكنه إذ الحانق؛ الشغف من النوع

الصارم. الواقعي النظام إطار يف تماًما قيمته يفقد تماًما دنيوي يشء كل
من أكرب بازدراء األدبية الواقعية مع تتعامل كاليست أسطورة يف ثانوية حبكة ثمة
ينم التجاهل هذا لكن األساس، هذا عىل الباحثني بعض تجاهلها وقد الرئيسية. الحبكة
واقعيٍّا مقبولة تكون أن تأبى التي — الرائعة الثانوية الحبكة فهذه بالغ؛ نظر قرص عن
بخصوص نبوءة عليها مكتوب كولهاس حوزة يف جاءت الورق من قطعة حول تدور —
عنه العفو بعرض الخيل تاجر خدع الذي الرجل ساكسونيا، لحاكم املستقبيل املصري
ويحاول عليها، كتب ما يعلم لم وإن الورق، قطعة بوجود الحاكم يعلم وعده. ونكث
هذه كل أن فكرة وتعذبه حياته. من عنده أهم يشري كما فهي عليها؛ الحصول جاهًدا
ويحرض اآلخر، العالم إىل يُرَسَل أن يوشك الذي الورقة مالك باختفاء ستختفي املعلومات
املخطط هذا إىل نُبَِّه أن فبعد كولهاس أما جثته. من الورقة ليستعيد كولهاس إعدام
بثبات، عينيه يف وينظر ذاتها، موته لحظة يف فضول يف املتطلع الحاكم إىل فيسري مسبًقا

ويبتلعها. ويقرؤها رقبته يف مدالة قالدة من الورقة ويُْخِرج
العبد عىل يحكم الذي لألمر نموذًجا املكتوبة النبوءة نرى أن الصعب من ليس
كما الكان يستخدم مستحيًال. إليه وصوله يظل نائم وهو رأسه عىل ُكتب إذ لكنه باملوت؛
ذي يشء عىل ُهِويَّتنا معرفة يف بها نعتمد التي الطريقة ليبني الالفتة الصورة تلك رأينا
— نفسه كولهاس فإن املنطلق هذا ومن علينا. ُمْستَْعٍص هو الذي الكبري) (اآلخر داللة
يجسد أصبح قد — الكبري اآلخر من التقدير طلبه يف الدم بُحور خاضت شخصية وهو
مصري ِرسَّ يمثل داالٍّ معه يحمل إذ للحاكم؛ بالنسبة الغامض املستغلق الكبري اآلخر اآلن
الحاكم ليجرد موته امُلدان هذا يستغل فكأنما األبد. إىل عليه مستعصيًا يبقى لكنه الحاكم
بالظالم انتقامه املظلوم يُنزل للقوة فريد انعكاس ويف هو. موته عىل السيادة من قدر من
مستحيلة معرفة إنها طواعية. الحاكم أجلها من يموت معرفة تنبؤية، معرفة عىل باطالعه
الوصول أبًدا يمكنه ال الذي الحقيقية ماهيته رس إليه؛ الكبري اآلخر نظرة عن نَيْلُها يمكن ال
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هذا إن األبد. إىل معرفته ويمنع الدال يدمر إذ الكشف؛ هذا يمنع كولهاس أن إال إليه.
موت عن الناتج فالفراغ الحقيقي. انتصاره يمثل ما هو — ِحَصانَيِْه استعادة وليس —
من الواقعي البعد إىل للوصول منفذه مغلًقا نفسه، عن عُدوِّه لغياب يتحول الخيول تاجر
لكن موته؛ إىل منتًرصا — أملاني تراجيدي لبطل ينبغي كما — يسري كولهاس إن رغبته.
مثال مختلفة، بطرق الشخصيتني، فكلتا انكسار. يف الحاكم يعيش األخري فعله صدمة بعد
جسده يف كولهاس يبلع ميت، لرجل الذاتي للتغذي الساخر التلميح ويف الحي. امليت عىل
الحاكم يقتل ثَمَّ وِمْن اآلخر؛ ُهِويَّة ِمْفتاح يمثل الذي الرهيب الدالِّ للموت طريقه يف الذي
خصمه؛ عند الواقعي للبعد تجسيد إىل حرفيٍّا الخيول تاجر يتحول فكأنما عمره. لبقية
الحاكم ُهِويَّة يبتلع فهو جسده. يف النبوءة هو الذي املستحيل الرغبة موضوع يبتلع إذ
ما وهو التام، للعدم العليا القوة ينال وبذلك منه؛ باقية قطعة يرتك فال البرش لُحوم كآِكل
الكان بمالحظة رسده يف كاليست ويُذكرنا منه. ينتزعها أن نفسه النبيل حتى يستطيع ال
إشكالية فيه تظهر الذي الحد إىل الوصول إال ليس نهايته حتى التحليل يف «االستمرار أن

بالكامل.»9 الرغبة
أكثر الحاكم يقدره الذي املستحيل الرغبة موضوع تمثل الورق قطعة كانت إن
يف موازيًا دوًرا تؤدي — القانوني شايلوك عقد — مكتوبة أخرى وثيقة فثمة حياته من
صفقة شايلوك يُتم بالَعنْي، الَعنْي لفكرة شهري تجسيد ففي البندقية». «تاجر مرسحية
املال يَُردَّ لم إن األول لصالح لحمه من قطعة األخري بموجبها يقتطع أنطونيو مع ِتجارية
ال بإرصار ضده قضية شايلوك يرفع أنطونيو، سفن تغرق وعندما منه. اقرتضه الذي

يرحم:

اإلخالل فليحذر املرابي. يدعوني أن املايض يف اعتاد … بالعقد اإلخالل ليحذر
بالعقد! اإلخالل فليحذر فوائد. دون كمسيحي املال يُقرض أن واعتاد … بالعقد

(٥٠–٥٤ :١ ،٣)

ألنطونيو املشئوم اإلنذار جرس قارًعا إلحاًحا، أكثر «عقد» كلمة تكرار يصبح والحًقا
املهدد:

عقدي: ه تَُسفِّ أسمعك فال العقد، رشوط ستُنفذ
عقدي. إتمام عىل أقسمت وقد
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هذا، إىل يدفعك سبب لديك يكون أن قبل كلبًا تدعوني كنَت
أنيابي: من فاحذر كلب إنني وحيث
… العدالة بمقتضيات الدوق سيلتزم

أسمعك: ولن حقي، سأنال
الكالم. من ملزيد معنى فال العقد، رشوط ستُنفذ

أُخدع، أن أو أَِلنَي بأن لنفيس أسمح ولن
وأستجيب وأتنهد وأتراجع رأيس فأهز

تتبعني؛ ال مسيحيني. لشفاعة
حقي. وسأنال منك، حديثًا أقبل فلن

(١٢–١٨ ،٤–٨ :٣ ،٣)

أن إال لغوي؛ شكل يف يتجسد — قانوني مستند أي شأن شأنه — شايلوك عقد إن
ففي منك»). حديثًا أقبل («لن اللسان وتُخرس الكلمات وراء فيما تكمن أنها يبدو داللته
أيٍّا يقبل لن الدائن أن أخرى أشياء بني من السابقة العبارة تعني الدرامي، السياق إطار
املسيحيون اآلن إليه بهما ل سيتَوسَّ اللذين األيديولوجي التََّملُّق وال املداِهن الخطاب من
إليها. مفتقرون أنهم ثَبََت رحمة يُبِْدَي لكي املايض يف وجهه عىل يبصقون كانوا الذين
كولهاس ميكائيل حال كما العدالة يف الرغبة شايلوك، تقود التي الرغبة عىل دالٌّ إنه
بالعدالة؛ أطالب «إنني للسامية: أعداء بمتعصبني مليئة ملحكمة مناوئًا شايلوك (يرصخ
األمر أولياء من مجموعة من للتقدير منبوذ من طلب كذلك لكنها أأنالها؟») أجيبوني:
املبادلة هذه أن إال زيادة؛ دون حقه — كولهاس مثل — شايلوك يريد إذ الضمري؛ عديمي

مخيف: نحو عىل كذلك متناسبة غري بدقة املحسوبة

الستة اآلالف هذه من دوقية كل أن لو
دوقية، منها جزء كل أجزاء، لستة تحولت

العقد. رشوط بتنفيذ أطالب ولظللت أخذتها ملا
(٨٩–٩١ :١ ،٤)
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والفائدة، القيمة عديمة اللحم من قطعة شايلوك يريدها التي البرشي اللحم قطعة إن
مستوى فوق ويسمو ويُشرتى، يُباع أن يمكن وال بثمن، يَُقدَّر ال يشء الوقت نفس يف لكنها
صك عمل الرمزي النظام إطار يف تعمل لشايلوك بالنسبة فهي املتداولة. العادية السلع
عىل أيًضا تدل العزيزة التافهة القطعة هذه أن إال املادية؛ الثروة بديل أو القانوني االتفاق
إن تمثيله. يمكن ال بدقة املضبوطة ملداوالته وكرس النظام، هذا قلب يف السلبية من صورة
التي الصارمة الدقة تماثل اللحم قطعة رحمة دون اليهودي هذا بها يطلب التي الحدة
ينتميان الطلبني لكن حقه؛ يف شعرة يُنِْقَص أو يَِزيَد بأالَّ املسيحية املحكمة بها تأمره
توضيح ويمكن الرمزي. للنظام واألخري الواقعي للنظام األول تماًما، مختلفني لنظامني
معنى، للتحليل كان «إن النفيس: التحليل ممارسة عىل الكان من بتعليق شايلوك سلوك
محدد، بمصري عنها التعبري يربطنا واعية، ال فكرة يدعم ما سوى ليست الرغبة أن فهو
يف أخرى مرة وتضعنا وتعود، تعود الرغبة وتظل يْن، الدَّ يَُردَّ بأن املصري هذا ويتطلب

بالتحديد.»10 يخصنا يشء إىل يؤدي مسار محدد، مسار
محق نحو عىل يدرك إنه حيث البرشية؛ اللحم قطعة أجل من الذهب شايلوك يرفض
وال تُباع ال «امرأة إىل الحمقاء جراشيانو إشارة وبرغم يٍّا. َكمِّ األخرية قياس يمكن ال أنه
صدر عظم من جزءًا لكن بينهما. املقارنة يمكن ال النقود وأكياس األجساد فإن تُشرتى»
عندما يْن الدَّ أثقلها التي حالته عن باسانيو يقول كما منه، أسوأ هو ما ثمة ليس برشية
يقول كما بيعها يمكن الحيوان لحم من األخرى األنواع إن حيث أنطونيو؛ سفينة غرقت
قطعة إليه ترمز ما وهو اإلنسان، لجسم الواقعي العالم هو شايلوك يرغبه ما إن شايلوك.
فهو أدق وبصورة املستحيل. الرغبة موضوع أو أنطونيو من يريدها التي البرشية اللحم
حتى وبأنه املسيحيني، هؤالء شأن شأنه ودم لحم من اآلخر هو يتكون بأنه اعرتاًفا يطلب
للجسم املشرتكة املكونات إن يُجرح. عندما وينزف دغدغته عند يضحك امللعون اليهودي
ضد املميز جدله يف عينيه نُصب شايلوك يضعها ما هي الثقافية االنتماءات وليس املادي

السامية. معاداة
اللحم من لقطعة طلبه يَُعدُّ التي اإلنسانية التبادلية يف رغبة هي إذن شايلوك فرغبة
مبارش نحو عىل الرمزي النظام تغيري يحاول كأنما فهو منها. مريعة سخرية املسيحي
نوع أنطونيو مع فاتفاقه املادي. التبادل األجسام بتشابه يستبدل إذ الواقعي؛ النظام إىل
جسد يمتلك أن لشايلوك فيها يمكن ال التي األفخارستية، للرفقة فيها املبالغ املحاكاة من
اليهودي بني القاتل فالرصاع منه. رمزية بقايا أو َعَليِْه عالمٍة خالل من إال أنطونيو
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الصورة وبهذه يرغبه. شايلوك من جزء التي الحقيقية للرفقة ساخر قلب هو واملسيحي
حظه لسوء أنطونيو يستهدف موت دافع أو وحيش اعتداء وبدافع — َوْحَدَها السلبية
َ يَُعربِّ أن للحب يمكن ال الظروف هذه ظل ويف حقيقية. تبادلية فرصة لشايلوك يُتاح —
يلفظ وهو كولهاس حال هو وكما مرعبة. بصورة تالزمه كراهية صورة يف إال نفسه عن
وليمة يف يشاركون الذين وكذلك رمزي، برش لحوم آكل شايلوك فإن األخرية، أنفاسه
فهي الرمزي، للنظام املنطلق هذا من تنتمي أفعاله كانت إن لكن األفخارستية. املحبة
يرغبه ما إن وحيث واملوت؛ للجسد الواقعي البعد مع املبارشة املواجهة تستهدف كذلك
مع الضارية فخصومته أيًضا. خيايل بعد ذو فهو األجساد امتزاج من أقل ليس شايلوك

بديله. وأنا زميًال تاجًرا باعتباره له رؤيته بقدر الخيالية العالقة لهذه تعود أنطونيو
للتاجر شايلوك كراهية فحتى املعاني، بكل رجلني بني جسدية قضية فهي إذًا
القديم حقدي وحش ألطعمت منه، تمكنت أني «فلو له: واستيعاب تَبَنٍّ صورة يف تتجسد
،٢) املبذر» املسيحي مائدة من «األكل عن الحًقا ويتحدث .(٤٧-٤٨ :٣ ،١) لحمه» من
طلبه وإنكار جسده، وإنكار إنكاره، يعني شايلوك عىل اللحم قطعة فإنكار .(١٤-١٥ :٥
آخر؛ رجل جسد هو عنه التخيل شايلوك يرفض الذي الواقعي فالعالم للتقدير. املتعطش
الحاكمة الطبقة من ومقربوه أنطونيو بها يدين التي املشرتكة اإلنسانية يعني ما وهو
صديق يكون أن يريد أنه شايلوك يزعم إياها. منحه يرفضون لكن النجس لليهودي
ُطعم سوى وليس جزئيٍّا، كاذبًا يكون قد الزعم هذا أن ورغم بحبه؛ ويفوز أنطونيو

كليٍّا. عنه التغايض ينبغي فال ك، َ الرشَّ يف أنطونيو إليقاع مراوغ
وتربز ما؛ وجه من حال أية عىل كذلك وهو ِمْلكه، أنطونيو لحم أن شايلوك يزعم
االتفاق بمعنى «العقد» فكلمة الجوهرية، امللكية هذه عىل دالٌّ ألنه املرسحية يف عقده أهمية
شايلوك أن يف السبب هو وهذا اإلنسانية؛ الرابطة بمعنى «العقد» كلمة هي امللِزم القانوني
اللغة حيادية وتعكس املنحوسة. قضيته يف العاطفية الطاقة من مريًعا قدًرا يستثمر
ذاتية نزوة أو ثقايف تحيز ألي يمكن ال التي املشرتكة إنسانيتنا روابط حيادية القانونية
شايلوك بها يثق التي املقدسة اليهودية النُّصوص يف البرشي فالجسد جانبًا؛ يََها تُنَحِّ أن
مع األصيل التواصل إن اآلخرين. مع لالتحاد ً مبدأ بل األول املقام يف ماديٍّا شيئًا ليس
العنرصية واإلهانات النفعية االتفاقات بعكس شايلوك، إليه يسعى ما هو وأمثاله أنطونيو
أجل من هيجيل وموت حياة رصاع يف شايلوك يغرق املبتذلة. والدوال الخادع واإلقناع
مستعد أنه لدرجة شديدة رغبة أنطونيو يف يرغب فهو البندقية. يف الحاكمة النخبة تقدير
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الوسيلة هي تلك كانت فإن بجسده. يمتزج وهو وجهه يف املميت عنفه وينفث يلتهمه، ألن
يمكن ال فربما أسوأ. فهذا املسيحيني ظامليه من تقدير ملحة انتزاع بها يمكنه التي الوحيدة
أن بمعنى شايلوك؛ صديق يكون أن — التهديد تحت رجًال بوصفه — كعدو إال ألنطونيو

بشايلوك. حتًما مقرتن أنطونيو مصري
صادمة، الحقيقة مع املواجهة كانت مهما أنه الواقعي النظام أخالق يميز مما إن
املوت أو التضحية خالل فمن جديًدا، إنسانيٍّا نظاًما بها تدشن غريبة قوة تُطلق فهي
لإلنسان يمكن — والرمزية الخيالية الُهِويَّتنَْيِ من النفس تجريد خالل من — فقط الرمزي
إن الروحي. التحول أو بامليتانويا الجديد العهد يسميه الذي التغيري هذا مثل يخوض أن
تمثل لآلخر، منا كل النتماء جديدة طريقة فهي بالرفقة، احتفال املسيحية األفخارستيا
من الثوري النموذج هذا لكن املستقبلية؛ الرب مملكة أو العادل للمجتمع مسبقة صورة
إىل املوت من الدامي املسيح عبور يف الرمزية املشاركة خالل من إال ممكنًا ليس الحياة
والنبيذ فالخبز واحد، فعل يف والواقعي الرمزي النظامان يمتزج املحمل هذا وعىل البعث.
كما فيهما يكمن مَشوَّه، جسد عىل أيًضا ن داالَّ األفخارستيا يف تضامن لغة يمثالن اللذان
لكلمة الالهوتي املكاِفئ (وهي التناول رس أن يف السبب هو وهذا الكلمة. يف املعنى يكمن
الصداقة؛ عن تقليدي تعبري األشياء هذه ألن فقط ليس والرشب؛ األكل يتضمن «العالمة»)
وزمالءهما وباسانيو أنطونيو أن ولو الهالك. عن تنفك ال تقدمها التي التغذية ألن بل
بالحصول شايلوك ملطالبة الحقيقي املعنى استيعاب عىل قادرين كانوا للسامية املعاِديَن
الحقيقية، داللتها يعرف نفسه شايلوك أن يفرتض ال ما (وهو أنطونيو لحم من رطل عىل
اإلدراك هذا أدى فلربما أنطونيو)، من قطعة يقضم أن الواعي بفكره يريد أنه عن فضًال
بدًال السلمية الصداقة عىل مبني نظام جديد؛ نوع من وسيايس أخالقي نظام تأسيس إىل

واالنقسام. الخصومة من
لُحوم بأكل يرتبط ما بقدر باإلخصاء مرتبًطا ذاك اللحم رطل يكون ربما بالطبع
أنطونيو جسد من جزء أي من يقتطعه بأن له مسموح األمر نهاية يف شايلوك إن إذ البرش؛
يظهر شايلوك فإن الحال هو هذا كان إن التاجر. أربية مازًحا يختار أن ويمكنه يختاره،
األمر يقترص ال قد لكن باإلخصاء؛ املهدد األب» «اسم أو التأديبي األبوي القانون بمظهر
للرغبة القادح اليشء أن «هاملت» مرسحية عن يكتب وهو الكان جاك يعترب إذ هذا؛ عىل
رطل الذاتية، التضحية تلك «هو بأنه يصفه يشء األوىل، الخسارة فراغ يمأل يشء أي هو
تأسيس أو الرمزي النظام إىل فالدخول 11«. الدالِّ مع العالقة يف يُرهن الذي هذا اللحم
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األم جسد يف الحق عن التخيل أي بالجسد؛ العالمة استبدال يعني الكبري اآلخر مع عالقة
املثايل الوعد أما االجتماعي. والوجود الجنسية واملمارسة اللغة عىل للحصول ثمنًا باعتباره
يتخىل من فَوْحَدُه واحد. يشء يف والعالمة الجسد اتحاد يف فيكمن املقابل يف لألفخارستيا
العبور هذا وبفضل الكالم. يستطيع من هو — الكان يرى كما — املحارم زنا تصور عن
تكون ثَمَّ وِمْن ذاتًا يكون أن للفرد يمكن الرمزي النظام إىل الخيايل النظام من َوْحَدُه
للتضحية التحول؛ هذا ملثل يخضع ألن أنطونيو داعيًا يكون قد فشايلوك إذًا رغبة. لديه
اآلخر مع عالقة تكوين أجل من الجسدية متعته من جزء عن واالمتناع ُهِويَّته من بجزء
«اليشء هو اللحم رطل إن جانب. من أكثر من له بالنسبة شايلوك يمثله الذي الكبري
الدالُّ إنه رغبته. تحقيق أجل من عنه التخيل الفرد عىل يجب الذي الكان بتعبري الجيد»
الكلمة تقتل مثلما لكن عليه؛ تماًما أنطونيو يعتمد الذي — شايلوك عقد صورة يف —
الورق من بقطعة ببعضهما مرتبطني الرجالن هذان وصار أيًضا. الحياة تََهُب قد فهي
ترض، ال دعابة مًعا، بهيجة» «تسلية شايلوك) و(بتعبري قاتلة تكون قد التي عليها املكتوب
شايلوك لطلب الحمقاء االعتباطية إن اليهودية. يف مباح ِتجاري عقد من مسلية وسخرية
تستدعيه. الذي الواقعي النظام مع تتعارض ما بقدر الرمزي النظام قوالب مع تتعارض
يشء إىل أولية لرغبة التحويل هذا التسامي عن فرويد ملفهوم تأمالته يف الكان يبني
الورق. من لفافة بأكل الراوي َمَلٌك فيه يأمر الذي (٩ :١٠) الرؤيا سفر إىل إشارة يف أعىل
شايلوك فكأنما فرويد. يصفها التي للعملية كاٍف تهذيبي ملخص وُكْلُه!» «ُخذُْه عبارة إن
العقد فعالمات عقده. يف الدال مستوى عىل الرمزي، املستوى عىل أنطونيو أكل يف يرغب
لتعطش سيميائي تََساٍم فنصه األوصال، مَقطَّع جسًدا تمثل — أفخارستية بطريقة —
النظام يف والعدوان باأللفة تذكر خطوة يف جسده يستوعب حيث أنطونيو؛ للحم شايلوك
إن بل املركبة. الصفقة هذه يف حارضة للوجود الثالثة الكان نظم فجميع إذًا الخيايل.
الشديد أنتيجون عناد لوصف سوفوكليس استخدمها التي الكلمة أن يزعم نفسه الكان

النيئة. اللحوم آكل إىل أيًضا تشري قد
تقييم وهو لك»)، مني إكرام («إنه ودي اتفاق أنطونيو مع اتفاقه أن شايلوك يرى
العطاء. تعني كما املشرتكة واإلنسانية القرابة تعني هنا إكرام فكلمة تماًما؛ ساخًرا ليس
أجل من املعتادة الربوية حساباته يعطل السمعة سيئ اليهودي املرابي أن املدهش من
مثل يف عادة يطلب مما وأقل أكثر فيطلب غريب، سوداء كوميديا مشهد أو مجاني فعل
يواجه عندما عامة الحال هو كما املوت مغازلة منه يُطَلب أنطونيو أن صحيح األحوال. هذه
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العرض تجعل بدرجة ضعيفة َديْنه سداد عن عجزه احتماالت أن إال الواقعي؛ النظام املرء
يوافق املتعايل بأسلوبه كان وإن ذلك، يرى نفسه أنطونيو إن عادي. غري نحو عىل سخيٍّا
الواقعي النظام من بعًضا تحوي التي املعاملة إن صديق. ال عدو صورة متخذًا الصفقة عىل
روَح تعاٍل يف ويرفض بحتة، عملية أو رمزية معاملة أنطونيو يعتربها نفسه شايلوك عند
البديهي. معناه أو شايلوك اتفاق روح الحًقا لبورشيا املراوغ الدفاع يرفض كما االتفاق،
انتهازية مراوغة هي الدم عن الحديث إىل يشري ال العقد أن عن بورشيا فكرة إن
يسلبون بينما املساءلة من منهم واحًدا املسيحيون به يحرر قانوني خلط فهي مستفزة،
أن عىل ينص ال بالتأكيد العقد إن الرحمة. عن الحديث من غطاء تحت بضائعه شايلوك
من منطقي استنتاج هذا لكن لحمه، من جزءًا يقتطع وهو أنطونيو دم يريق أن له الدائن
تكون لكي الوثيقة إن القول املعقول غري فمن الواقع؛ يف محكمة أي تقر قد كما النص،
بورشيا تقر وكما إليه. تشري الذي للموقف ممكن ظرف كل تذكر أن يجب قانونًا سليمة
— نفسها هي تقول كما — هذا كان وإن جراح، حضور عىل ينص ال العقد فإن نفسها،
واضح. نحو عىل معناه يخونها شايلوك لعقد الحريف التفسري يف باملبالغة فهي جيًدا. بنًدا
عليه) آخر مثاًال نفسه شايلوك تشدد يمثل (الذي التدقيق يف إفراط يوجد أن املمكن من
مدمرة. بصورة اإلجراء يُبِْطل الُعصابي) األثيني تيمون تبذير (مثل تفريط يوجد مثلما
حيث دقته؛ يف مفرط خصمه لحم من الرطل عن يزيد ال ملا تحديده يف شايلوك تدقيق إن

منه. أكرب قطعة الغالب يف سيأخذ الرطل بأخذه أنه مؤكد شبه إنه
يمكنه ال لكنه االنتقام. ال التقدير هو الحقيقي مطلبه ألن يفوز؛ أن شايلوك يسع ال
تشويه عىل البندقية يف السلطة بإجبار تخاطر قضيته إن حيث أيًضا؛ يشء كل يخرس أن
وتتفوق األخرى، هي عنادها ينكشف اليهودي إلحاحه عىل إياه بمعاقبتها إذ صورتها؛
السرتداد السعي عىل شايلوك تَجرُّؤ وبسبب النهاية ويف بالقانون. «الالإنساني» تقيده عىل
ويأتي للمسيحية. التحول عىل ويُجرب السلطات، يد عىل بضائعه تُصادر قانونًا، ملزم َديْن
تلك يف اليهودي أن إال ذلك. من بدًال حياته تنهي أن املحكمة من يطلب بأن اليائس رده
محدد قانوني احتيال يف متلبسني لهم فضبطه املسيحيني، عدالة زيف كشف قد اللحظة
أنطونيو يفعل كما فوائد دون املال إقراض يؤثِّر مثلما بالعار، عامًة قانونهم وصم يعني
الحقيقة: هذه ليدرك وقت أي شايلوك يستغرق يكاد وال املدينة. يف العامِّ الفائدة سعر عىل

غاليًا، ثمنًا فيه بذلت قد به أطالبكم الذي اللحم رطل
وسآخذه. إذن يل فهو
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قوانينكم! عىل فاللعنة أَبَيْتُْم، فإن
تُطبق. ال التي البندقية قوانني

(٩٩–١٠٢ :١ ،٤)

املوقف أن أنطونيو فريى نفسه، أنطونيو لتقنع كاٍف نحو عىل ومفِحمة قوية، نقطة إنها
كارثة إىل ثَمَّ ِمْن يؤدي وقد التِّجاريني؛ البندقية رشكاء أعني يف سيئة صورة يف سيبدو
املنتمني من واحًدا فتعاقب باألفراد، مبالية غري إذن السلطة ستظل فهل اقتصادية.
نظامها بتفكيك تخاطر فهي تفعل لم إن مكروه؟ غريب شخص أجل من إليها املحرتمني
يمنعها أن املفرتض من التي الالموضوعية املراوغة عني باستخدام لبورشيا وتسمح ذاته،
وهما السياسية، الفوىض هي التأويل يف العبث لهذا النهائية النتيجة تكون وقد القانون.

شكسبري. ذهن يف بشدة يتالزمان االلتزام عدم من نوعان
مواطنًا باعتباره فهو هداًما، بل فوضويٍّا ليس فهو املقابل يف شايلوك فعل أما
يدخل — اجتماعيٍّا االندماج يمكنه ال لكن املدينة اقتصاد يف مهمة شخصية — منبوذًا
يشء بسبب الداخل من انهياره ليشجع الرمزي النظام يف بالَعنْي الَعنْي رد منظومة يف
بل ستشهدونها؛ إياها علمتموني التي «الغلظة أنطونيو، أصدقاء ألحد يقول فكما تاِفٍه،
— يوضح كما — فاملسيحيون صدًقا. العدوان أشكال أكثر هي فاملحاكاة منها.» وأشد
القطعة تلك عن يتخىل أن إذن عليه فِلَم تركها؛ يمانعون الذين (العبيد) األجساد يشرتون
من ساخر حد إىل التبادل منطق يف بتَطرُّفه فهو قانونًا؟ ِمْلكه أصبحت التي أنطونيو من

جوهره. يف الواقعي النظام َخَواء يكشف الذات
دعائمها. يزلزل كان وإن رمزي، أخالق نظام يرفض شايلوك أن الزعم يعني ال هذا
فالعقد حقيقته، عىل يكشفه ما هو الرمزي للنظام املحموم إخالصه فإن العكس، عىل
من ويرمز الرمزي، االقتصاد هذا يف لوجوده داعي ال النظام هذا يف مشاركته يمثل الذي
الرمزي النظام هذا أن شايلوك يكشف إذ للجسد. الواقعي» «النظام إىل أشياء عدة بني
يُخفي — الجسد حماية مسمى تحت النوع هذا من نظام كأي املوجود — الخصويص
والعدالة والرشف والواجب القانون أن ذلك من يستنتج ال لكنه للجسد؛ الفعيل ظلمه
أيديولوجية. ِحلية أو جانبية قضايا هي وغريها الدقيق والتعويض واالستحقاق وااللتزام
الرمزي النظام يف يََرْوا لم أنهم يتصورون الذين الكان عند املخدوعني» «غري من ليس فهو
فإنه العكس عىل الشديد. الوهم فخ يف يقعون السبب ولهذا رصيح، خداع مجرد من أكثر
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الواقعية لألخالق دعمهم يف املبالغني األنصار ذوق مع متفقة نحو بأي تبدو ال لدقة يرسخ
ال االلتزام بأن دريدا وجاك ليفيناس إيمانويل مثل يؤمن ال فهو الحارض. الوقت يف
الشخصيتان تلك تسعى التي العدالة إن كولهاس. مثل حقه سوى يطلب ال فهو محدود،
يتمسكون الذي التعنت هو اإلفراط إن بل الدقيق الحساب يف إفراًطا ليست تحقيقها إىل
يحرتم فكالهما السذج: التحرريني عن يكونان ما أبعد وكولهاس فشايلوك الدقة. بهذه فيه
وتمرد احرتام يف شايلوك فيرصخ والسلطة. القانون هدف ويقدر الرمزي النظام قواعد
أن يُفرتض التي العدالة مع القانون يتعارض ملا لكن القانون.» تطبيق «أريد قائًال: مًعا
العدالة طلب يصبح النقطة، هذه وعند عيوبه. الرجالن هذان يكشف فقط عندها يصونها،
املتحرض. املجتمع طريق يف َعثَْرة وَحَجر وفضيحة التخريب، أشكال من شكًال ذاته يف
يف املطلب هذا ينجح ، الِجدِّ َمْحَمل عىل هذا األيديولوجي املجتمع خطاب أخذ خالل فمن
ما باسم األخالق ُحدود وراءَ فيما ينجرفان وكولهاس فشايلوك الكامنة، وحشيته كشف

أخالقي. هو
األخالق نحو استعالء أكثر نظرة — قليل بعد سنرى كما — وزمالؤه دريدا يتبنى
الغالب يف تُعترب قد أنها دريدا يرى التي املحاسبة، فإمكانية التكافؤ. أخالق أو الرمزية
القانون معجمه: يف ضمنيٍّا اْلُمَشيَْطنَة املفاهيم من سلسلة ضمن تدخل فظَّة، نفعية
والنظرية واإلجماع واملعيارية واالستقرار واملنطق واالقتصاد واإلنصاف والهوية والتسوية
وما املفاهيمية والصياغة والعمومية والكلية والقياس البَتِّ وقابلية والتقليد واملعرفة
آخره) إىل ، البَتِّ واستحالة (الالهوية مقابالتها أمام املصطلحات هذه فوضع إذًا شابهها.
بوجه التفكيك مماريس عىل املفرتض من الذي الثنائي التقابل من نوع يف االنغماس يعني
تنطوي مثلما محدد، هو ملا َمَرضيٍّا يكون يكاد تجنبًا دريدا فكر يفضح يُبِْطلوه. أن عام
للتحديد والقابلية فالهوية للذاتية. َمَرضيٍّا يكون يكاد احتقار عىل فوكو ميشيل أعمال
وهو أبًدا. منها َمَفرَّ ال مفاهيم هي — حذر يف التفكيكي الفكر يعرتف كما — شابه وما
إال ليس بأنه اتهامه من التفكيكي الفكر وقاية إىل أشياء عدة بني من يسعى اعرتاف
لُبُّ يكمن الَحِذَرة، التنازالت تلك كل برغم لكن الرومانسية. التحررية من حديثة صورة
واالستحالة. والالتحديد والالنهاية والزيادة االنحراف مفاهيم يف شك بال التفكيكي الفكر

بذاته. الفخر ال الخزي يملؤه تحرري فكر هو إذًا
الرفاهية، هذه نفسه يمنح أن يسعه ال منبوذة جماعة يف عضًوا بصفته شايلوك لكن
كتلك — املحددة املطالب يعتربون َمْن هم البندقية يف العليا الطبقة من فالليرباليون
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ما الرصامة هذه مثل أن يََرْوَن فهم إنسانية. وال قلب بال — شايلوك عقد يف الواردة
يتأمل لم التي العقلية وهي بالقانون، الصارم اليهودي التقيد عىل آخر مثال إال هي
التسامح. فضيلة عىل يحثُّ أنه إىل يتوصل بحيث املقدس كتابَه الكايف بالقدر صاحبها
من العكس فعىل شايلوك أما للسامية. معاٍد بالرحمة املطالب البندقية أهل صخب فحتى
إنساني هو فما التدوين، خالل من الحماية إىل تحتاج الضعيف حقوق أن يفهم ذلك،
املتَِّقَدة البالغة يف هذا ويتضح املريعة. النص حرفية يراوغ من هو وأمثالها بورشيا عند
مقابل الرحمة سعة تطرح فهي املستبدة. العقد نص حرفية يف وليس املحكمة يف لخطابها
ال دنيئة اتفاقات يف حياته يقيض كشايلوك رجًال فإن النظرة، تلك إطار ويف العدالة. دقة
إىل بالنظر قطًعا مفارقة فيه افرتاض وهو للفضل؛ مفهوًما تأكيد بكل يمتلك أن يمكن
وراءها سعيه يف به يصل يكاد والذي له، مربر ال الذي الغريب وعناده صفقته اعتباطية

املوت. إىل
من قلب طيبة عىل اعتمد إن غبيٍّا سيكون ألنه الورقة لهذه حاجة يف شايلوك لكن
لذا يستغلهم؛ كما الضعفاء حماية عىل يعمل أن يمكن الرمزي فالنظام اجتماعيٍّا. يفوقونه
غري من مثًال العمال اتحادات فأعضاء عقالني، يساري مذهب إال هذا حاله عىل ينتقده ال
فاملظلومون أجورهم. زيادة أجل من العمل لصاحب العابرة الطيبة إىل يركنوا أن الحكمة
إنه حيث املتفتحة؛ املثقفة للنخبة التحديد شديد ذلك بََدا وإن فيه، لبس ال لعقد بحاجة
ليس الحقوق فتسجيل بخل. أو كرم نوبة أسيادهم تنتاب متى يعرفوا أن يمكنهم ال
التي الرسالة عن يتحدث باسانيو إن بالجسد. متعلقة قضية هو بل إنساني» «غري أمًرا
كالجرح فيها كلمة كل صديقي؛ «جسد ب إياها مشبًها أنطونيو بضائع خسارة خرب تحمل
باألجساد، تختلط أن ينبغي ال بالقطع الكلمات .(٢٦٧–٢٦٩ :٢ ،٣) دًما» يقطر الغائر،
وخاصة — الصادقة الداللة لكن كتابته؛ يف بعضهما يبدلهما ينفك ال شكسبري أن رغم
كان فإن املادية. احتياجاته خالل من وتتشكل الجسد مع تتسق داللة هي — القانونية
تحميك املكتوبة فالعقود فعًال، املحايد القانون إطار يف فقط فذلك شخيص غري النص
فالنظام والرحمة، الحب مع األساس يف يتعارض ال فالقانون ورشهم. اآلخرين تقلب من
املواجهة باسم ببساطة عنه التخيل يمكن ال والنصوص األوراق عىل يعتمد الذي الرمزي
لهذا املحتملة النتيجة فإن النفيس، التحليل ناحية فمن الواقعي. النظام مع املبارشة
الصبياني االضطراب هي فالنتيجة سياسيٍّا أما النفيس؛ االضطراب هي املخترص الطريق

الربيئة. التحررية من نوع وهو املتشدد، لليسار
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الناحية من أنه عن فضًال للريبة، إثارة يزداد للرحمة الشهري بورشيا التماس فإن لذا
النقاد: يفرتض مما أنانية أكثر السياسية

الرحمة؛ مشاعر يف لإللزام دخل ال
كالرذاذ السماء من تهبط فهي

… تحتها ما عىل
(١٨٤–١٨٦ :١ ،٤)

خرجت التي الكلمة وهي واإللزام، املطلق جانبها يف الرحمة بني التفريق إىل بورشيا تهدف
املطر. مثل متوقعة غري ليست اإلنجيل يف الرحمة أن إال شايلوك. َشَفتَْي بني من لتَوِّها
هنا. الكالم من الهدف هو ليس دقيق غري علم الجوية األرصاد علم أن إىل واإلشارة
الرؤية عكس عىل وتلقائي، متقطع التسامح بأن إقناعنا إىل الرائع بورشيا تشبيه فيسعى
استحقاقه، بموجب امرئ كل عاملنا فلو اختيار. منها أكثر التزام بأنها الشائعة املسيحية
اليهودية املسيحية العقيدة يف فالرتاحم ياط؟ بالسِّ الَجْلد من ينجو فمن هاملت، يقول كما
مخلوقاته. بعض عند كذلك كان وإن عنده، نزوة ليس فهو لذا الرب؛ حياة عيش يعني
ِتجاري، اتفاق أي من إلزامي جزء بمصلحته الشديد الفرد اهتمام فإن مشابه، نحو وعىل

األنانية. هذه من يتحلل َخْصم ِلَمْقت شايلوك يقدمه سبب وهذا
وال ببذلها املسيحيون يُلزم التي — الرحمة ليس املرسحية يف له مربر ال ما إن
األسباب من كبريًا عدًدا األحداث سري مع يُقدم إذ املخيف؛ شايلوك عناد بل — يفعلون
معاٍد وأنه مكروه؛ شخصيٍّا وأنه بغيض؛ مسيحي أنطونيو أن رغبته: عن التخيل لرفضه
املسيحيني وأن فوائد؛ دون قروض بتقديم البندقية يف الفائدة يُخفضسعر وأنه للسامية؛
منافس أنطونيو وأن اليشء؟ نفس اآلخر هو يفعل ال فلماذا الصارم، االنتقام عادتهم
الطبيعة يفهم شايلوك أن إال وهكذا. ينخدع، لن وأنه منه؛ التخلص ينبغي خطري ِتجاري
يقر كما إنه، ظلموه. ممن أكثر حدوده ويتخطى بداخله الذي اليشء لهذا الحقيقية
آلة أو الخنازير عن االبتعاد يف الرغبة مثل تفسريها يمكن ال عاطفة املحكمة، أمام مضطًرا
به تتعلق الذي الغامض اليشء أن البداية منذ يرى ناحيته فمن أنطونيو أما الِقربة. ِمْزمار
املسيحيني أصدقائه إىل ويتوسل والريح، البحر شأن شأنه التداول، يقبل ال خصمه رغبة
الشخصيات، إحدى تقول كما فشايلوك، «العنيد». قلبه تليني محاولتهم عن يَتََخلَّْوا أن
تتناولها التي املسألة إن النص. قلب يف مفهوم غري لغًزا يمثل إذ «عصيَّة»؛ شخصية
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بدرجة يقرتب والذي تنازل، أي يقبل ال الذي الواقعي للنظام التعطش هي املرسحية
ألنه ليس أنطونيو؛ عن العفو شايلوك يرفض إذ الهالك؛ إىل شايلوك يدفع أن من خطرية

الرضورة. حكم تحت واقع هو ما بقدر بالنفور الشعور قبضة يف واقع
يف أرسف أن بعد أنطونيو، تاِبع باسانيو يهدف للمرسحية، الثانوية الحبكة ويف
مشهد يف لالختبار لها يتعرضحبه أن يجب وكان الثرية. بورشيا استمالة إىل ماله، تبديد
صناديق ثالثة بني من يختار أن الجشع العاشق هذا من يُطلب حيث الشهري؛ الصناديق
ما نال اختارني «من عليه: ُكتب الذي الذهبي فالصندوق والرَّصاص. والِفضة الذهب من
بذلك وهو اآلخر، لرغبة موافقة رغبته لجعل باسانيو يدفع (٥ :٧ ،٢) الكثريون» يتمناه
الذي الِفيض الصندوق أما الخيايل. النظام نسميها الذي واملحاكاة التنافس لعالم يرمز
الرمزي العالم إىل ح فيلمِّ (٧ :٧ ،٢) يستحق» ما بمقدار نال اختارني «من عليه ُكتب
بني فيما ومتداولة، «شاحبة باسانيو يعلق كما فالفضة والتبادل؛ التكافؤ عىل القائم
تبدو مجهولة بروابط بيننا تربط التي العامة السلعة وهي ،(١٠٣-١٠٤ :٢ ،٣) الناس»
التِّجارية، البندقية مدينة فلكها يف تدور التي املادة بالتأكيد إنها للحب. تماًما مناقضة
يرتكب فهو الرَّصايص الصندوق أما املرسحية. يف بالثروة املهووسة الربح، وراء الساعية
«من باملوت: امُلذَكِّرة املادة تلك تناسب عبارة يحمل وهو النُّعوش، بها تُبَطَُّن التي املادة من
الواقعي النظام نطاق يف إنه .(٩ :٧ ،٢) عنده» ما بكل ويخاطر يعطي أن عليه اختارني
الصندوق إىل بتطلعه فباسانيو إذًا رغبته. أجل من بحياته املرء يخاطر أن فيه يجب الذي
عند اللحم رطل مثل ورخيصة رديئة مادة أي الاليشء؛ من نوع إىل يتطلع الرَّصايص
لذا الزهيدة؛ املادة بهذه يرتبط محدود ال معنًى ثمة شايلوك عند كما أنه إال شايلوك.
إىل بالخيمياء كما الرَّصاص فيحول يشء، كل إىل الاليشء تحويل من أيًضا باسانيو يتمكن
األوىل إشارته يف بورشيا وصف أن فبعد بها، الفوز استطاع التي لزوجته املذهلة الثروة
بدرجة حكيم البائس املغامر هذا فإن ثرية) وريثة أنها (أي غنية» «تُركت بأنها إليها
الرَّصاص كان فإن والفضة. الذهب إغراء عن بالَوَرع املتظاِهر بتَخلِّيه بقلبها للفوز تكفي
أنه بمعنَى بثمن يُقدر ال الرومانسيني عند الحب فإن قيمة، بال أنه بمعنَى بثمٍن يَُقدَّر ال
املتهور أنطونيو يقول كما ويُْحَىص» يُقاس الذي الحب أفقر («ما املقاييس كل يتخطى
األدنى العالم من أسمى الحب أن فريى باسانيو أما وكليوباترا»). «أنطونيو مرسحية يف
فإن ماركس، عبارة حسب إذًا، ملالها. امرأة فيها يتزوج التي اللحظة نفس يف للسلع
السعيدة.»12 نهايتها حتى لها كنقيض النفعية) (النظرة ستالزم … الرومانسية «النظرة
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الدقيقة الحسابات يف تُستغل واملنفعة الحسابات كل فوق أنها املفرتض من التي فالرغبة
تُشرتى ونقود أجسام شكل يف والعالمة الجسد فيه يتجمع الذي املكان وهو الزواج، لسوق

بها.
شكسبري مرسحيات معظم مثل البندقية» «تاجر مرسحية تنتهي األجسام بتبادل
أماكنها عىل األجساد توزيع هي الكوميدية املرسحية هذه من األخرية فاللحظة الكوميدية،
فهو رمزي، وتبادل وعقد قانون مسألة الزواج كان إن لكن الزواج. خالل من املناسبة
الرغبة إن املنظومات. هذه بتدمري دوًما يهدد بتقلب تتسم والرغبة رغبة، مسألة كذلك
عينه هو الرمزي النظام عليه يقوم فما تنظيمه. يصعب شأن اإلنساني املجتمع تنتج التي
ثَمَّ وِمْن نعشه؛ يف مسماًرا يدق حقه عىل العنيد شايلوك إرصار أن مثلما بتدمريه، يهدد ما
وجهة من الزواج إن الزوجية. بالخيانة موحية املرسحية، تنتهي العاشقني بشجار فإن
الهدامة الحقيقة ألن نظًرا لكن ومالئم؛ عادل هو بما متعلقة مسألة الرمزي النظام نظر
ملكائد الرسيعة الوترية توحي كما — آخر شخص أي يرغب أن يمكن شخص أي أن هي
من ملسة أو االحتمالية من مسحة توجد ما فدائًما — صيف» ليلة «ُحْلم مرسحية يف الحب
التي املرحلة هو الواقعي فالنظام متالئمة. أنها املفرتض الزيجات هذه يف الواقعي النظام
ابنته خرس أرمل وهو — نفسه فشايلوك املوضوعة، الرمزية الُخطط أفضل فيها تفشل
هو كما جنسيٍّا منبوذ — األحداث َسرْي مع الدولة لصالح بضائعه وخرس مسيحيٍّ لصالح

الرمزي. النظام ِقبَِل من اجتماعيٍّا منبوذ
أو العدل، مقابل الفضل قضية إىل مرة بعد مرة املرسحية هذه عرب شكسبري يعود
معظم بعكس لكن الرمزي. النظام مقابل الواقعي النظام قضية نقول: أن يمكننا كما
ومبالغ الحاجة عن زائد هو ملا يسمح ال فهو الواقعي، النظام ألخالق املعارصين املعتنقني
يف الرغبة أن جيًدا يرى فهو الجوهرية. الرمزي النظام وظيفة قيمة من يقلل بأن فيه
الشهيد، تميز كما األحادي بالَهَوس املصاب تُميز عالمة تكون أن يمكن الواقعي النظام
للعني أحيانًا مرئي غري — فارق فثمة واضًحا. يكون ال ما أحيانًا االثنني بني الفرق وأن
مغرمون ألنهم يهلكون الذين وهؤالء الحياة، سعة سبيل يف يموتون من بني — املجردة
لها التي والرغبة العدالة، نحو املطلقة الرغبة بني فرق يوجد كما باملوت. َمريض نحو عىل
توجد كما الدقيق للتبادل الئقة إنسانية غري أشكال توجد إذ ذاتها؛ تتعدى ال مطلقة غاية
كما كالتسامح، الحياة تمنح الطيش من أشكال وهناك منه. قاسية إنسانية ال أشكال
أن يمكن الفرد حق عن يزيد ال ملا الرشيف فاملطلب كاالنتقام. لها مؤذية أشكال توجد
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من عالم — ساٍم أو مقدس هو ما شأن شأنه — الواقعي فالنظام القاتل، إفراطه يَثبُت
الثوري للتحول رضورة ترى ال عليه املبنية واألخالق الرِّْفعة.13 من عالم هو كما الرعب
هذه عىل أقرب نظرة وسنلقي وحيش، نُخبوي تطرف بمغازلة املخاطرة حساب عىل إال

بعد. فيما النُّخبوية
من له نهاية ال قدًرا دائًما حديثُه «يحوي جراشيانو صديقه أن من باسانيو يسخر
(«صدقاني األوىل كلماته فمنذ مختلف. ما بنحو أنطونيو صديقه يفعل كذلك لكن الُهراء»
كلمات أوىل أيًضا هي التي بي») أََلمَّ الذي الحزن هذا سبب ما أعلم ال إنني أقول حني
وهي السوداوية، أو امليالنخوليا ِنري تحت يَْرَزح أنه عن البندقية تاجر يكشف املرسحية،
يشء. ال عىل كبرية ضجة يعد ثَمَّ ِمْن وهو سبب»؛ بال «الحزن بأنه فرويد يصفه ُشعور
أن نوا خمَّ حيث العاطفية؛ أنطونيو لحالة املجهول السبب فراغ بملء النقاد سارع وعليه
هذا يكون ربما اآلخر. الجنس حب يف املنغمس لباسانيو امِلثيلِّ حبه يف يكمن بؤسه سبب
حيث محدد؛ يشء رغبته يعوز أن سوداوي، تاجر أي يكون أن املنطقي من لكن صحيًحا؛
هي لألشياء التبادلية القيمة إن ُقوته. بها يكسب التي الطريقة هي حال كل عىل هذه إن
األشياء تعترب فالسوداوية َكنزها، من متصورة غاية أو الخاصة سماتها وليس يهمه، ما
«امتصاص عىل قادر تشاء» «كما مرسحية يف فجاك عليها. لتتغذى فتستنزفها وسيلة،
البيضة» امتصاص عىل عرس ابن قدرة تضاهي بطريقة ما، أغنية بها تذخر التي الكآبة
تمثل املعنى وبهذا نفاًدا، أكثر أشياؤها بََدْت كلما الحالة تلك وتزداد .(٩–١١ :٥ ،٢)

نفسها. الرغبة من مالئمة صورة السوداوية
نحو عىل األشياء مع يتعامل فكالهما والرغبة، التجارة بني التشابه يعي فشكسبري إذًا
فمثلما السوداوية، عىل الكالم نفس وينطبق لزيادتهما. فرص مجرد باعتبارها مجرد
ذاته، يف للَغمِّ مغموًما أنطونيو يبدو الَكنز، من املزيد أجل من البضائع التجار يكنز
تفتتح لذا ألصدقائه. يؤكد كما معنوياته انخفاض يف السبب هي املالية املخاوف فليست
سبب أي عن عاريًا يبدو بفراغ تفتتح الاليشء، من نهائي ال بقدر أحداثها املرسحية
لكنه القاطع؛ شايلوك ِسكِّني بفكرة مستمتًعا أحيانًا يبدو أنطونيو أن لدرجة يشء، أو

موته. ليتجنب اإلجراءات من عدًدا يتخذ بالتأكيد
هاملت. بل أنطونيو ليست السوداوية بهذه اشتهاًرا شكسبري شخصيات أكثر إن
يشء. ِلالَّ تجسيد هو هاملت فإن الاليشء من ينتهي ال قدٌر جاراشيانو بكالم كان فإن
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ظل يف فيختزله كله، العالم قيمة من بامللل شعوره يقلل أنطونيو، سوداوية حال فكما
اإلنسانية: الذات يف تتمثل التي الفاترة السلبية لتلك

يذوب، الجسد هذا ليت آه
نًدى! من قطرات ويَنَْحلُّ يموع

رشيعته يضع لم األزيل ليت يا أو
رباه! رباه، الذات! قتل ضد

عابثة، واهية، عتيقة، مضنية، يل تبدو كم
هذه! الدنيا عاداُت

(١٢٩–١٣٤ :٢ ،١)

هاملت هو الذي الَخواء يف مسبًقا املتمثل املوت املوت، شطر البداية من وجهه هاملت يُويل
فهو كلوديوس، بدخول جرترود أمه وبني بينه الخيالية الرابطة تمزق فبمجرد نفسه.
فهاملت داخله. محدد موقع احتالل يف راغب غري الرمزي النظام حاَفة عىل هدف بال يَِهيم
أي تجاه ببذلها لرغبته الواقعي بالبعد التضحية يرفض — محض يشء ال هو الذي —
ًرا موقِّ وال فارًسا عاشًقا وال العرش وريث بصفته يترصف لن فهو تافه. محدد يشء
منتقًما. طفًال وال متسامًحا زوجة ابن وال َعُفوٍّا ابنًا وال للملك، مطيًعا تابًعا وال للكبري
ترفض خالصة سلبية — األدوار هذه كل عن فضًال — يمثل عليه يستميت الذي فانطوائه
املعروضة املختلفة العامة الُهِويَّات بني التي الفجوات يف سقوطه والنتيجة الدال. إشارة
موضوعيٍّا معادًال تقدِّم أن — إليوت إس تي بعبارة — منها ألي يمكن ال التي عليه،
النتزاع الساعني هؤالء يصد مظهر» كل عنه يعِجز ما نفسه «يف إذ وهو لفرديته. مناسبًا
بالقول الفعل ومطابقة دوره مع التماهي يمكنه ال الذي املمثل فكما غموضه، جوهر
االنتقام عدالة ينكر إذ الرمزيني؛ والتبادل الُهِويَّة لتدمري نتاًجا األمري يظهر بالفعل، والقول
بميوعة يتسم إذ فهو، الكبري. اآلخر لرغبة االنحناء ويأبى التناسل مقت ويرفضيف الزائفة،
لئال ويناور ويتهكم طريقه يتحسس شكسبري، أعمال يف مهرج حديث ورسعة أبيه شبح
رغبته، به تتعلق الذي املستحيل املحري لليشء مخلًصا يظل وبذلك محدد. بدالٍّ إليه يُشار
يشء كل «يرتب الكان، يقول كما فهو املوت. يف حتى تامٍّ غري يظل للوجود انعداًما محقًقا

االستحالة.»14 هذه عىل داالٍّ رغبته به تتعلق الذي اليشء يصبح بحيث
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ألخالق األوضح التجسيد الكان نظر يف هي سوفوكليس أبدعها التي أنتيجون شخصية إن
يف البطلة — هارلو فكالريسا الجانب. هذا يف إنجليزيٍّا نظريًا لها أن إال الواقعي؛ النظام
نموذج هي — «كالريسا» عرش الثامن القرن يف ظهرت التي ريتشاردسون صامويل رائعة
حادثة فبعد رغبتها.15 عن التخيل لرفضها تموت التي العاملي األدب يف متميز آخر أنثوي
لتسحب دقيق شعائري بأسلوب سبيلها كالريسا تتابع الفليس، يد عىل األليمة اغتصابها
ألحد.» ملًكا «ليست أنها وتعلن «العدم» ب نفسها تصف إذ الرمزي؛ النظام من جسدها
الرمزية بالعملة للتبادل قابًال غرًضا باعتبارها تظهر أن ترفض للموت تطلعها ظل ويف
تصري — منه جزء هي التي القوة نظام من رسيايل انسحاب يف — إنها بل لثقافتها.
بهذه ملوتها وتنفيذها بتخطيطها فكالريسا شخص. ال مكان، ال فصامية، شاردة، عدًما،
حدث بل — حياتها يف حدٌث بارناردين، بعكس فموتها، حياتها. معنى منه تجعل الدقة
من العديد يهاجم أن الغريب من وليس البيولوجية. نهايتها نقطة مجرد وليس — حياتها
جسدها عن ريتشاردسون بطلة بتخيل إذ تُطاق؛ ال بدرجة كئيبة باعتبارها الروايَة النقاد
يوجهه قاتل عدوان يف ودمها لحمها عىل تنقلب املوت، لدافع الصارخة املتع أجل من
ذ تُنفَّ تضحية َشعرية تمارس بذلك وهي اآلخرين. إىل قسوة يف الفليس أمثال من املعتدون
كما بذلك تعرب وهي واحد. آٍن يف امُلقطعة والضحية الكاهن فيها هي تكون املأل، عىل
كالريسا وتدرك املجد. إىل املوت ومن القوة، إىل الضعف من القديمة، العصور يف القربان
حالتها يف تتجسد أوىل بخطيئة املوصوم — مجتمعها يف تحقيقه يمكن ال البعث هذا أن
وكنموذج قربان.16 هيئة عىل املوت بوابة من بالعبور إال — املذنب» «الربيء خالل من
جسدها يمثل جميعها، املجتمع خطايا كاهله عىل يحمل الذي الفداء كبش لفارماكوس،
املنتهك جسدها يرمز إذ الحارض؛ من قربًا أكثر رمزي لنظام والتناقضات الجرائم املدنس
أن بامللكية املهووس املجتمع لهذا كان إن مواجهته تجب الذي الواقعي النظام لوحش
الثورة اسم الحًقا عليه سيُطلق الذي الروحي التحول أو امليتانويا إنه نفسه. تشكيل يعيد

السياسية.17
تنأى فإنها امرأة، فيها لتعيش مناسبة حضارة ليست هذه أن تدرك كالريسا وإذ
بثبات رافضة عامٍّ احتفايل مشهد إىل موتها فتحول األذى، عن بعيًدا املستنزف بجسدها
النظام معجبي شأن شأنها — تصري فهي بالرتاجع، الذاهلني وأهلها أصدقائها نداءات كل
املوقف هذا ويف الروحي. موتها فقط يتمم الجسدي فموتها األحياء، املوتى من — الواقعي
تسلِّم ريتشاردسون فبطلة بتسليمها، يكون النفس لحماية الوحيد السبيل فإن العصيب
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إىل جرَّها الذي للنظام صامت نفي إىل جسدها فتحول املوت، دافع إلغراء طواعيًة نفسها
أعمال قبل فيما املازوخية تُثِْبت لم الدماء. تخضبها وأيديهم املذلولني معذبيها تاركة املوت
البطل طريقة عىل كالريسا تَنتزع حيث الفاعلية، شديد سيايس سالح أنها جيمس هنري
عادل اجتماعي لنظام ويمكن الشخيص. ضعفها من عارمة قوة الكالسيكي الرتاجيدي
متطرفة؛ كالريسا مازوخية إن للحقيقة. الالاجتماعي املنعزل اإلخالص هذا عىل يقوم أن

والعدالة. الحقيقة تولد لكي املواقف تلك يف األمر يتطلبه ملا مؤرش التطرف هذا لكن
الرمزي النظام متجاوًزا مبارشة، الواقعي النظام ملواجهة نفسه بيد الشهيد يأخذ
يسميه ما يؤدون فالشهداء املوت. يف حتى العالم قوانني بإنكار بديلة حقيقة عىل وشاهًدا
بالفعل، موتى كانوا لو كما الحارض إىل ناظرين املستقبل إىل نمر بقفزة بنجامني فالرت
حياة تعني قد قضية سبيل يف املوت دافع يستغل فالشهيد ماضيًا. الحارض كان لو وكما
كذبة حتًما تلك تبدو هو. حياته توقف مصدرها الحياة يف وفرة لآلخرين؛ وفرة أكثر
يجب والذين إنصاًفا، أكثر اجتماعي نظام سبيل يف عمليٍّا يَْسَعْوَن للذين متطرفة يسارية
العدالة لتحقيق السعي بني فارًقا ثمة لكن لُعبته. بقواعد ما بدرجة يلتزموا أن ثَمَّ ِمْن
املجتمعات ويف األخري. األمر بها يُفعل قد التي السلبية عن النظر بغض وتجسيدها،
األقرب — هارلو كالريسا مثل — فإنهن السياسية الحياة من النساء فيها تُستبعد التي
الحياة عىل كالريسا تشهد السياسية. املعارضة من الثانية الصورة لهذه مثل رضب إىل
دالٍّ إىل جسدها بتحويل بل باسمها، الوعظ وال إليها التَّْوق خالل من ليس الكريمة
املنتهك جسدها عرض خالل من حولها من للعدالة املؤسف الغياب عن فتكشف سيايس،
إىل الفرد حياة تحويل يعني قربانًا النفس تقديم «إن وود: ديفيد يقول فكما املأل. عىل

الفردية.»18 هذه داللته تتجاوز يشء
دخول عملية خالل الرمز إىل الجسد من التحول بهذا جميًعا فيه نَُمرُّ معني وجه ثمة
هو فكما التحول. هذا عىل بشدة الضوء يسلط شخص هو الشهيد لكن الرمزي؛ النظام
بولس القديس وصف يف كما خطيئة» «تصبح كالريسا فإن الفداء، لكبش بالنسبة الحال
االجتماعي للنظام اإلجرامي للعنف تجسيدها زاد كلما أي — ذلك يف زادت وكلما للمسيح.
طهارة. زاد بالدم تلطًخا الفداء كبش زاد فكلما الروحية. مكانتها زادت — ذاته جسدها يف
يشري الظالم، املجتمع جوهر تنقية خالل فمن الدواء، هو الداء يصبح الحالة هذه ويف
ريتشاردسون بطلة عىل ينطبق أوديب عن الكان يكتبه ما إن وراءه. ما إىل الفداء كبش
حقيقية ميتة يموت فهو صدفة؛ ليس أي، آخر؛ شخص أي كموت موته «ليس أيًضا:
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القائم الخلود إلنسان، الحقيقي الخلود سبيل يف طواعية ُقبلت فاللعنة وجوده، فيها يمحو
بني ريلكه بتفريق هذا يذكِّرنا 19«… جميل عمل إنه العالم. نظام من النفس إخراج عىل
املوتة أي الخاصة»؛ و«املوتة بَْحتًا، بيولوجيٍّا حدثًا بصفته املوت بمعنى الصغرى» «املوتة
يكتب معني. أخالقي بمنطق الحياة من الفرد تُخرج التي الرشعية صفة املكتسبة اإلرادية
مع الحال هو كذلك وهذا للموت، الخالصة الرغبة منتهى تبلغ أنها أنتيجون عن الكان

والطاهرة. امللعونة كالريسا
داخلها يف اليشء ذلك قيمة من أقل عندها البيولوجي الوجود قيمة ألن كالريسا تموت
الواقعي فالنظام العفة، أو الرشف اسم الرواية عليه تطلق والذي حدودها، يتعدَّى الذي
صانعها يسميه — إنكاره يمكن ال الذي وجودها جوهر — عنه التخيل ترفض الذي
من بل الرغبة رفض من تنبع ال البطلة روحانية إن الرب. باسم املتدين الربوتستانتي
وهذا تشتهيه، أن يستحق هذه االستغالل ثقافة يف يشء ال أنه أدركت فقد لها، اإلخالص
الذي — الثوري بشدة، الوِرع النموذج هذا إن األشياء. جميع عن تخليها يف السبب هو
ما هو — الفعل عن الواعي االمتناع خالل من جيمس ويليام أبطال من كبطلة ينترص
الورع، مدعي مازوخي، نرجيس، عنيد، كئيب، االحتشام، مفرط بليد، بأنه النقاد يصفه
عند محمودة الصفات هذه من بعًضا أن هو إليه يلتفتون ال ما أن إال للمرونة. مفتقر

األبوي. إنجلرتا مجتمع يف ضعيفة امرأة

خيالية. بعني لعمله ينظر املاضيني القرنني معظم خالل ووردزوورث ويليام نقد انفك ما
انتباه لفت ما هو ة الخريِّ واإلنسانية الكريمة الطبيعة بني املحكم التعاييش االتحاد إن
املتفائلة النظرة هذه ترتاجع ولم له. مالئكية قراءة نعتربه أن يمكن ما وهو عمله، يف النقاد
هارتمان جيفري كتاب ظهور مع إال وشيطانية تشكًكا أكثر لقراءة املجال مفسحة للعالم
يعد ربما والذي ،١٩٦٤ عام «١٧٨٧–١٨١٤ ووردزوورث «شعر املبارش العنوان ذي
(وهو ووردزوورث أعمال يف الخيال إن الشاعر. هذا عن املوضوع أحادية دراسة أفضل
دراسة يف ينفضح التقليدي) األدبي للنقد الشديد بالتبجيل تحظي التي اإلنسانية امللكة
وليس الواقعي للنظام انبثاق باختصار إنه مدمرة. هوسية قاتلة قوة شكل يف هارتمان

الخيايل. للنظام توحيديٍّا مبدأ
يحمل — رائع بوضوح هارتمان يحدده — ووردزوورث شعر يف متكرر نمط ثمة
لحظة املدمر، التفكك من لحظة ففي الواقعي، النظام مع الصادمة املواجهة عالمات كل
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يتفتت عجيبة، ارتباك أو تجمد لحظة النفس تشهد والحساب، باملوت فوًرا تُذكرنا
من الخيال ُهوَّة أبواب وتنفتح الحواس فيها وتَُشوَّش فجأة اليومي الوجود فضاء فيها
يعلق (كما إفراطها يف تشبه أب»، «بال نفسها تُولد قوة فالخيال الفرد. َقَدَمِي تحت
— الطبيعة من عنف يف النفس انتزاع يف تتمثل ونتيجتها النيل، فيضان ووردزوورث)
والَوْحَدة. بالضياع حادٍّ إحساس يف املقابل يف وغمسها — املستقر والوجود املألوف موطنها
العالم، عن غريبة بأنها الروح تشعر هارتمان، يصفها كما النهائية» «التجِربة هذه ويف
من املقابل الوجه لكن العبثية. وبالغ حقيقي غري يبدو الذي اليومي الوجود عن منفصلة
الذات؛ إثبات نجاح هو — ساٍم هو ما اختبار عند كما — الذاتي بالتفكك اإلحساس هذا
بقوته يسعد السابق، يف عليه يعتمد كان ما كل عن مغرتب هو إذ اإلنسان، إن حيث
وقد نفسه ويرى العالم، بنهاية مرتبط مستًوى إىل ارتفع وقد بوعيه ويشعر الداخلية،
إىل انفصل وقد نفسه يشهد هو خاص، بوجه املجردة. الظروف كل عن األبد إىل انفصل
بل تواصلية قوة جوهره يف ليس ووردزوورث شعر يف فالخيال البرشية، الرفقة عن األبد
عالم قطًعا وينتهك باألساس، العالم بنهاية مرتبط هارتمان يرى كما فهو عازلة. قوة
«الجرح من ونوع والالإنسانية والتضحية والدمار بالقتل يقرتن إذ والعالقات؛ األشياء
باآلخرين للنفس السعيد بالربط يراه) أن نفسه الشاعر يفضل قد (كما وليس التدمريي»،
املنعزلة، الجامدة الصارمة بالشخصيات يعج ووردزوورث فشعر املحيطة، وباألشياء
متسوًال الشاعر يرى فعندما وتحويله. اليومي الوعي تمزيق عىل عجيبة قوة لديها وكلها
هذا لرؤية املياه» بقوة لو كما بعقله، «يستدير فإنه «املقدمة»، عمله يف لندن يف أعمى

العجيب. الطلسم
بأي ترىض ال خيال قوة هو وامللهمة املخيفة الكشفية الومضات هذا يف لُمح ما إن
التحلييل النفس علم يف الرغبة نظري هو ربما وهذا ساميًا، كان وإن حتى الطبيعة يف يشء

«املقدمة»: عمله من السادس الجزء يف الشاعر يكتب فكما ووردزوورث. عند

وموطنه وجودنا جوهر مصرينا،
فقط؛ وهناك الالتناهي، يف

أبًدا، يموت أن يمكن ال الذي األمل األمل، يوجد فمعه
والرغبة، والتوقع، والجهد،
يُوجد. أن يمكن ما وكل
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املسيحيني؛ ووردزوورث قراء عند كبري إيماني صًدى لها كان العواطف هذه مثل أن شك ال
املحرتمني. األشخاص هؤالء يتصور مما أكثر هدامة الفقرات لهذه الضمنية اإلشارات لكن
الطبيعة أن من يَُحذِّرنا — والسكينة للخري الداعية برسالته — القدير الطبيعة فرسول
أوصال وقطع رؤيتنا عىل التشويش إىل تؤدي معروفة، غري ما قوٍة مع بالتناقض مفعمة
من كبريًا َقْدًرا أن هارتمان، يرص كما صحيح، أبدي. رًضا غري يف وجعلنا الذاتي إشباعنا
التشويش هذا وامتصاص الصادمة، الحقيقة هذه مقاومة عىل ينَصبُّ ووردزوورث جهد
صنع من عمل الفرنسية الثورة أن يف ووردزوورث وسيشك الخيال. مخاوف واستئناس
بنسيان اإلنسان تغري أن الطبيعة فمهمة إنجليزي، عضوي فكر يصده التدمريي، الخيال
هدًفا ليس هذا لكن الدنيوي. بالعالم ذلك من بدًال تربطه وأن الخفية، محدوديتها ال
يف تغرس ألن تسعى إذ التحفظ؛ شديدة — هارتمان يشري كما — الخيال فملكة سهًال،
عند وهي الخلود». «إرهاصات قصيدة يف كما سابق، أزيل لوجود وصوًرا ذكريات الناس
تسعى حافظة أخرى قوة وهو فرويد، عند املوت دافع عن تماًما بعيدة ليست النقطة هذه
وليسا رشيكاِن، والذاتية الطبيعة بأن يؤمن أن يريد فالشاعر األزلية. أصولنا إىل إلعادتنا
شاعًرا يكون ألن اإلطار هذا يف جاهًدا يسعى ووردزوورث كان إن لكن . أَبِديَّنْيِ يِْن َعُدوَّ

الواقعي. للنظام رسول باألساس ألنه فهذا الرمزي، النظام أو الخيايل للنظام
أي تزيل فالذات روحي، تحول لحظة أيًضا هي الكارثي التجمد أو الرُّكود لحظة إن
هارتمان يعتربه ما إطار ففي املخاطرة. كانت أيٍّا الالنهاية، وبني بينها يحول قد يشء
الوعي. من جديد شكل ويولد قديم عالٌم ينتهي املريع» الجمال إىل الكارثي «التحول
كلمات (بحسب إىل مألوف مشهد حدود الشاعر فيه يتخطى البرص» «يعمي انطالق وثمة
عليها يستحوذ التي فالنفس الوجود». من صورتني بني «مضيق أخرى) مرة هارتمان
املحدودية بني حدودية منطقة أو مطهر يف وتهيم األحياء، املوتى ألحد نفًسا تصري الخيال
يف ووردزوورث رسمها التي الرشيرة الشخصية — أوزوالد يقول وكما والالنهائية.
يرتكب مستقبيل.» فضاء إىل وحيًدا، َعَربَ كائنًا «بََدْوُت نفسه: عن — «الحدود» مرسحية
مصطلح وهو ووردزوورث، أدب يف املوجودة الكثرية الخيانة أفعال من واحًدا أوزوالد
الطبيعي، والقانون والتقاليد العادات عباءة خلع فقد الواقعي. النظام مع الكان يستخدمه
إن بل تعاطف، كل له يُِكنُّ داخليٍّا لكن ظاهريٍّا ووردزوورث يذمه عصيان وهو
جميعها والحضارة والوعي الحياة أن ظن املرسحية، هذه كتابة وقت يف ووردزوورث

الطبيعة. حق يف أُوىل قتل حالة أو جريمة عىل قائمة كانت
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إىل عبوره، يمكن ال حاجز اليومية والحياة الطبيعة عن يفصلها إذ الذات، تسعى
مثريًا هارتمان يعتربه عناد يف ما، فكرٍة أو بيشء الشديد بالتعلق باالغرتاب إحساسها قهر
النماذج هذه بمثل غنائية» «أناشيد ووردزوورث عمل ويعج واحد. آٍن يف ومخيًفا للشفقة
الكان، عند املستحيل الرغبة ملوضوع شبًحا بينها من نرى أن الصعب من ليس التي
التي العاطفة فإن ا، جدٍّ عادية خسارة من ووردزوورث شخصيات تعاني عندما فحتى
برغبتهم. العادية األشياء هذه مثل يربطون حيث عادية؛ غري تكون تجاهها به يشعرون
حيث ووردزوورث؛ شعر يف أساسيتان سمتان واإلرصار العناد أن إىل هارتمان ويشري
العديد به يتسم إنساني ال عنيد هويس إرصار فثمة الواقعي، النظام لرغبة يرمزان إنهما

وشايلوك. كولهاس عند رأيناه الذي النوع من إرصار ووردزوورث؛ شخصيات من
الشاعر يجد «املقدمة»، عمل من الخامس الجزء يف الوارد املخيف الدمار حلم ويف
شعر يف شائعة إشارة وهي وخاوية»، مظلمة «كلها عالمة؛ وال دليل بال يَّة بَرِّ يف نفسه
رمزين حامًال مرشد ويظهر الواقعي. النظام بظهور املقرتن والضياع للعزلة ووردزوورث
هارتمان وبعبارة — ثَمَّ وِمْن الهندسة؛ إىل يرمز ما وهو حجًرا، بغريه: اإلنسان يربط ملا
العاطفية. اإلنسانية العالقات أو للشعر ترمز وصدفًة، املجردة؛ األزلية العالقات إىل —
الوجود من والخيايل الرمزي البعدين إىل يشريان الرمزيني املرشد َغَرَيضِ إن القول يمكننا
أن إال األخرى. الناحية من العاطفية والعالقات ناحية من املجردة العالقات اإلنساني:
الحادة للمواجهة صوًرا واإلنسانية، الطبيعة من لكل الوشيك للدمار صوًرا يتضمن الُحلم
املرشد فيه يرسع الذي الوقت يف مًعا، إليه ويصبو الشاعر يخشاه الذي الواقعي النظام مع
إن فزًعا. يستيقظ به اللحاق عن الحالم وبعجز مبتعًدا، الكارثة من ينقذه أن يمكن الذي
قوٌة للكتابة تحركه العضوية والوحدة اإلنساني والشعور للطبيعة إنجليزي شاعر أعظم

جميًعا. الثالثة تلك مع تتناىف
توماس أعمال قبل إنجلرتا يف القليلة الرتاجيدية الروايات من واحدة «كالريسا» كانت إن
ال للتهذيب يهدف كان العرص ذلك يف الوسطى الطبقة فن ألن باألساس فذلك هاردي،
ويذرنج».20 «مرتفعات برونتي إمييل رواية الروايات تلك عىل مهم آخر ومثال اليأس. لنرش
اتصافهما يف السبب هو الواقعي للنظام وبرونتي ريتشاردسون َعميل انتماء أن شك ال
أعماَلهم ُكتَّابُُه يُنِْهَي أن يفضل مجتمع ظل يف لهما، املميزة الفريدة الرتاجيدية بالسمة
صياغة بحسب أو الرش. أهل وفشل الخري أهل ونجاح املمتلكات وتأمني الزواج إىل بإشارة
األموال وماليني واألطفال والزوجات واألزواج واملنح الجوائز توزيع «بذكر جيمس: هنري

243



الغرباء مع مشكالت

بالفعل تقدم ويذرنج» «مرتفعات رواية إن البهيجة.»21 واملالحظات امللحقة والفقرات
املأساة ظل يف يختفي وهش، ضعيف أمل خيط لكنه ختامها؛ يف تفاؤل ملحة تردد يف

وهيثكليف. لكاثرين العاصفة
تفتقر إنها يبدو حيث عالقة؛ بأنها الشخصيتني بني الرابطة وصف الصعب من
ذلك األصعب من كان وإن فيها. للجنس مكان ال غريبة رابطة أنها كما االختالف. لحس
إنسانيٍّا ال شيئًا ثمة ألن فذلك تقليدي؛ أخالقي عاطفة أو حب خطاب عليها نَطبِّق أن
لألخالق ُمناٍف أنه يتضح الذي الشخصيتني لهاتني العنيف التعايش هذا يميز غريبًا
أقرب واللطف، الرقة يعرف ال أويل تعطش يحركهما إذ وهيثكليف، فكاثرين الرمزية.
يتخذان وهما يزوِّجهما، كاهن أمام الحال بهما ينتهي أن من اآلخر منهما كل تمزيق إىل
ما بقدر الحياة دافع ليس يحركهما فما املوت. نحو تغيريه متعذر سبيًال الرواية طوال
يقف عندما أو َوْحَدها، طريقها لتشق الساخط كاثرين سعي يف كما املوت، دافع هو
فاحتياجهما نافذتها، أمام كالتمثال متصلبًا — األحياء املوتى من صورة وهو — هيثكليف
الرمزي النظام لُطف يتجاوز شغف الواقعي، بالنظام شغف هو بعًضا لبعضهما املحموم

بالطبيعة. الرواية تسميها معالم بال يَّة بَرِّ إىل
واألعراف الرغبة بني للمواءمة اسرتاتيجيات برونتي إمييل أخت شارلوت روايات تمثل
بريون لورد بسحر املتسم روتشسرت لنَيْل تطلُّعها تُْشِبَع أن إير لجني يتاح إذ االجتماعية؛
وال خطري. مكشوف وضع يف ترتكها وبذلك االجتماعية؛ اللياقة تتعدى ال بطريقة لكن
ويذرنج». «مرتفعات رواية يف والعرف الرغبة بني الحكيمة املواءمة هذه ملثل مجال يوجد
لينتون، إىل تصبو إذ وهي لينتون، وإدجار هيثكليف بني جنسيٍّا لالختيار كاثرين فتُجرب
الحفاظ بجانب الرمزي النظام أعباء عنها يتحمل أن تأمل املنطقة، يف أراٍض مالك أغنى
— التعبري جاز إن — تمتلك األسلوب وبهذا ِصباها. رفيق مع الخيالية الرابطة عىل
للتعايش يرمز هيثكليف!» «أنا الشهري فنداؤها عينه. الوقت يف وواقعية، ظاهرية ذاتني:
املتبادل. باالحتياج يرتبط ما بقدر القاتل بالعدوان يرتبط تعايش حبيبها، مع الخيايل
عندما ألنه أيًضا لكن االجتماعي؛ التعقل من نوع يف هيثكليف عىل لينتون كاثرين تختار
رضورة تضاهي لها وجودية رضورًة وجوُده يمثل الذي الرفيق بهيثكليف، األمر يتعلق
الحبيبان يكون أن املمكن من نحو. بأي صلة ذا مفهوًما ليس االختيار فإن التنفس،
بديلة، ذاتًا منهما كالٍّ بأن املتبادل إحساسهما إىل يشري قد ما وهو شقيقني غري أخوين
املحارم بزنا التلميح فإن الحال، هو هذا كان إن لكن عالقتهما. أفالطونية عىل وكذلك
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قلب يف الكامن الصادم الرعب عىل عالمة املحارم زنا أن بما لكن عالقتهما؛ عىل يَخيِّم
الواقعي. بالنظام وثيًقا ارتباًطا يرتبط فهو بشدة، املستبعدة وإمكانيته الرمزي، النظام
النظام من كلٍّ ِقبَِل من الرمزي النظام ق يُطوَّ املوت، دافع يحركها التي العالقة هذه ويف

الواقعي. والنظام الخيايل
بالفشل؛ عليه محكوٌم شارلوت كمواءمة ملواءمٍة كاثرين سعي أن يف السبب هو هذا
زائر فهيثكليف الحلول. أنصاف أو املساومات هذه مثل يتيح ال الواقعي النظام إن إذ
متمدن غري بربري شخص وهو لحبيبته، خيايل مكمل وكذلك الغريب، العالم هذا من قادم
مكان ال إذ األحداث؛ عىل تأثريه يُعَرف ال الرمزي للنظام ينتمي شخص صورة يف يظهر
يف واألمالك الزواج سوق إيقاع يف هناك وجوده ويتسبب الصغري، العزبة اقتصاد يف له
القلب الغابة، تحت املوجودة األبدية الصخور كاثرين عند يمثل فهو عنيف؛ اضطراب
بصفته اللسان، طليق الرببري هذا يجسد اللينة. الثقافة ملادة الواقعي للنظام الصلب
للطبيعة التي امللتبسة الحالَة أسوارها، داخل محبوًسا منفيٍّا لكن العزبة تتبناه منبوذًا
صورة يف نفسها الرواية يف تظهر فالطبيعة واالنعزال، االجتماع بني تجمع التي ذاتها
لكن موحشة منطقة صورة ويف اإلنسانية، الثقافة من كبعد ثَمَّ وِمْن املزروعة؛ العزبة

املتحرض. الوجود حدود تتجاوز خصبة
وواهبًا قاتًال باعتباره يانوس، باإلله تُذكر الواقعي النظام من سمة هيثكليف يمتلك
كلمات بحسب — هو الذي فارماكوس، يشبه نموذًجا كان طفًال كان فعندما مًعا، للحياة
من كالٍّ يقدم فهو بالغ وهو أما كالشيطان. رشير لكنه الرب من هبة — العجوز إيرنشو
فهو الوقت. نفس يف جديد من وتُنشئ تدمر لرغبة ممثًال بصفته لكاثرين واملوت الحياة
يفضل األحادي، بالهوس مريض بربري شخص الواقعي للنظام نموذج أي شأن شأنه
املوت عىل دالَّة الطبيعية غري رغبته ِحدَّة إن رغبته. عن التخيل عىل الدم بُحور خوض
تفصح ال فهي هيثكليف، يمثله ما إقرار تتعجل ال الرواية لكن سيشتهيه. الذي املطلق
الضعف، إىل يصل قد الذي التهذيب، يف املفرط لينتون إلدجار الذُّكوري كرهه تماًما
هيثكليف لشخصية ويذرنج» «عزبة قراءة ومقابل وثابت. حنون لكاثرين حبه الذي لكن
باعتباره له جرانج» «عزبة رؤية املقابل يف النص يقدم السامية، للطاقة مصدًرا باعتباره
هيثكليف يعد عرف. أو رابطة أي يقدس ال رحمة وبال ثَِريٌّ بارون استغالليٍّا، ذئبًا
شخصية لكنه شخيص؛ هو ما مستوى فوق يتسامى يمثله ما ألن إنسانية ال شخصية
عىل التفوق إىل له كاثرين رفض يدفعه رجل أي للكلمة؛ األدنى باملعنى كذلك إنسانية ال

واألمالك. بالزواج الخاصة مكائدهم يف ظاِلِميه
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قدمني، عىل يميش ميت كرجل يترصف هيثكليف فإن مكره، كل وبرغم ذلك مع
عن الغامض غيابه خالل يجمعها التي الثقافية والثروة امليتة، كاثرين مع ُدفنت فروحه
باعتباره استثماره زاد فكلما منه، انتزعوها الذين تركيع لهدف إال تُستخدم ال العزبة
االنتقام دافع يحركها إذ املخططات؛ هذه مثل يف الروحي استثماره قل قلب، بال رأسماليٍّا
العالم باسم يتم الدنيوية للصعاب فتخطيه حبيبته. وبني بينه فرقوا الذين من الخالص
بيئته يختزل امَلَريض اإلرصار بهذا هيثكليف به يتمسك الذي الواقعي فالنظام اآلخر،
هذا رغبة إن دنيوي. قيد أي تعرف ال رغبة عليه تستويل حيث الالواقع يف الفعلية املحيطة
ولهذا الناسك؛ إيمان كما العالم لهذا تنتمي ال واألمالك واملال القانون يف العنيد الخبري

غريب. ال صديق صورة يف املوت يأتيه
فمن هذه، الواقعي النظام أخالق يف والرائع امُلْجِدب الجانب تدرك الرواية أن إال
طفلني وهيثكليف كاثرين يَُعدُّ املتمدنة، وأعرافها املتحرضة بعواطفها جرانج نظر وجهة
عن وبعجزهما األبدي. نضجهما عدم عىل عالمة الرمزي للنظام رفضهما يعد متجادلني،
إىل هو ويتحول لذاتها، مدمرة مشاكسة مراهقة إىل هي تتحول مثالية طفولة تنايس
الوقت يف ونرجيس ارتدادي حب لآلخر منهما كل حب فإن اإلطار هذا ويف مفرتس. وحش
من جزء إىل يتحول أن خالله من يمكنه ال ضائع أسطوري عالم ك َرشَ يف يقع نفسه،
يُحمم أو مثًال األطباق غسالة يُشغل وهو هيثكليف تصور الصعب فمن ذاته، التاريخ

طفًال.
فإن تختلف. — األقل عىل املكان عن املدافعني نظرة أو — ويذرنج عزبة نظرة أن إال
النقي التبادل لهذا مكان من ما ألنه فهذا الذاتي، الدمار نحو متجهة البطلني عالقة كانت
ألنه ليس صعب، الشخصني هذين بني الشديد فاالتحاد التقليدي. املجتمع يف النفوس بني
مضادة أو االجتماعي التواصل عىل سابقة عالقتهما كانت وإن مثايل. ألنه بل ارتدادي
أمامهما املتاحة للوجود الوحيدة الحقيقية الصورة ألنها فذلك ثقافية؛ عالقة وليست له
أن يمكن ال إليها يشريان التي الجديدة االحتماالت وألن استغاليل. اجتماعي نظام يف
وبوصف والخيال. واألسطورة الطبيعة نطاق إىل تنتقل أن املقابل يف فعليها بعد، تتحقق
يف يُستقبل إذ األساس؛ يف زائدة منحة العزبة يف وجوده فإن الرب» من «هبة هيثكليف
الثانوية بنيتها يف له مخصص دور بال دخيًال، باعتباره املنزلية/االقتصادية الوحدة هذه
عالٍم يف وغريبًا االقتصادي العزبة نظام يف فائًضا باعتباره فهو العائلة. حول املتمحورة
وضع بأي يتمتع ال إذ هو؛ لذاته يُنبذ أو به يُرحب فهو معينة، ساللة عىل قائٌم تاريُخه
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اإلنسانية؛ وفضالت بقايا يمثل املخيف امللوث فارماكوس نموذج إن إنسانًا. كونه سوى
الغريب هذا فإن الفرد، حدود داخل واستيعابه خوف دون إليه النظر أمكن إن لكن

نافعة.22 غامضة قوة إطالق عىل قادر األبواب عىل الواقف
لطبقة املنتمني إيرنشو آل اقتصاد حاجة عن زائد وجودها األخرى هي كاثرين
هاتني من فائدة أي ترى ال العزبة لكن ترث. ال فهي ابنة مجرد ألنها فهي املالك؛ صغار
فالحب شئونهما. ليديرا وترتكهما وتجاهلهما، استغاللهما بخالف الجامحتني الشخصيتني
الفكر جامدو البخالء العزبة فأهل به. لالستمتاع واملوارد الرفاهية يملكون ملن جميل يشء
عالقة أي اقتصادي؛ أو أرسي أو اجتماعي أساس لها ليست عالقة أي فهم يمكنهم ال
نظام أنه عىل الرواية تصوره ما ظل يف أطرافها بني حقيقية مساواة ذلك فوق تتضمن
هي ويذرنج» «مرتفعات لرواية الجريئة اإلنجازات بني من إن ْلَطِويَّة. السُّ شديد طبقي
البائسة. القوة ورصاعات البغيض للعنف مرسًحا باعتباره الفيكتوري العائلة بيت تعرية
فالنظام مثالية، وهيثكليف كاثرين بني العالقة اعتبار فيه يمكن الذي السياق هو هذا
الجائر، باملايض صلته تنقطع الوجود من جديد شكل تدشني هو احتماًال يتضمن الواقعي

الحارض. يف مرعب دمار إطالق هو واقًعا وكذلك
بما — ذاته النص فإن الداللة، تقاوم رغبة برونتي إمييل رواية قلب يف توجد وكما
كحكايات قصص داخل قصص وإدراج متنافسة وأصوات التحيز شديدي رواة من فيه
يكون ربما رسد دمج فآلية للقصة. مبارشة قراءة أي لريبك اآلخر هو كاٍف — الجدات
حيث الزمني؛ للرتتيب تفكيًكا تتضمن مصداقيته عدم يتأكد آخر رسد يف موثوق غري
يتناقض أيًضا وهذا الوراء. وإىل األمام إىل حركة يف نفسه عىل النص يف التاريخ يلتف
التطور يف ضمنية ثقة من فيه بما الخطي، غري شارلوت قصة تكشف مع وضوح بكل
تدور حيث التاريخي، البعد يربك ما الواقعي البعد يف يوجد إذ والتاريخي؛ األخالقي

الزمن. من دوامة لتشكل دوامته حول متنوعة وأحداث ومواقف شخصيات
اعتقاده علينا فيما للشك كبري مجال أمامنا ليس برونتي، شارلوت روايات من أي يف
بناظر تليق مفرطة سلطة يف أفعالنا ردوَد يشء بكل العاِلم الراوي ننا يَُلقِّ حيث بشأنها؛
لو كما الفوقي، أو الكبري للرسد تفتقر املقابل يف ويذرنج» «مرتفعات رواية لكن املدرسة.
يف يُلَمح إذ منظورية؛ بصورة بل مبارشة بصورة تناوله يمكن ال قلبها يف الغموض كان
النظام بني مبارش اختيار أي تتيح ال الرواية فإن لذا وأخرى. متحيزة قصة بني الفجوات
وهيثكليف بشدة استحواذيٍّا شخًصا باعتباره هيثكليف بني الواقعي، والنظام الرمزي
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الفتًا شارًدا وليس ساديٍّا، نذًال الرجل نرى أن فاملقصود جديًدا، ثوريٍّا أفًقا باعتباره
عىل املعاملة سوء أن ندرك أن أيًضا منا مطلوب أنه إال مصقولة. غري جوهرة أو لالنتباه
رغبته تُرفض أن فبمجرد قلب، بال محتال إىل جريء طفل من حوَّله ما هو إيرنشو آل يد
الرغبة أن إال الذاتي، والعنف والنفي للموت َمَريض دافع إىل الرغبة تلك تتحول كاثرين، يف
االحرتام هيثكليف ُحرم لقد الطبقي. النظام عقبات إال يعوقها ال تماًما، عقالنية نفسها
يمكن كيف قبل من رأينا وقد محبوبته، ِقبَل من ثم إيرنشو آل ِقبَل من أوًال والتقدير،
موت ُرُسل إىل مساملني مواطنني من وكالريسا وكولهاس شايلوك َل يَُحوِّ أن الرفض لهذا
يدفع قد ما الكراهية، يف حتى أو السخط أو الحقد يف مما أكثر الظلم، يف يوجد إذ ودمار؛

الجنون. إىل والنساء الرجال
أن يشء، كل ليست الثقافة أن نرى أن الرواية تريدنا املتحيزة غري الطريقة وبنفس
أيًضا منا يراد أنه إال معه. يتعارض أنه ثَبت املادية من بيشء يتسم اإلنساني الوجود
عليها هيثكليف أمثال سخط وأن سطحية، قرشة اإلطالق عىل ليست الثقافة بأن نُِقرَّ أن
من يكون بالغموض، يتعلق وفيما متحيز. حكم إال هو ما مبالية، ال جافة أنها واعتبارهم
بطولة قصة عن عبارة هو فهل أمامه، الذي الحدث طبيعة تحديد القارئ عىل الصعب
دين نييل عند — النهاية يف — الحقيقة تكمن هل متنازعة؟ خصوم قصة أم مأساوية
عىل تبايل ال جوهرها يف مدمرة قوة الرغبة أن انكشف لقد املبالية؟ وغري الحال املتواضعة
ودعمها، تحقيقها يجب الرغبة أشكال كل ليس أنه إال االجتماعية، بالُفروق خطري نحو
القمع، يفرض كما الحماية يوفر الرمزي فالنظام زائفة؛ االجتماعية التقاليد كل وليس

وصادم. تحوييل الواقعي النظام أن مثلما

للنظام روعة أكثر أسطورة ظهرت برونتي، إمييل رواية ظهور من سنوات أربع بعد
يف آهاب الرشيرة الشخصية تطارده الذي األبيض فالحوت األدب، ساحة يف الواقعي
«الحقيقة كانط مفهوم بقدر املعرفة، عىل َعِيصٌّ «مبهم» موتها، حتى ديك» «موبي رواية
بالتحليل أخذته «فكلما عنه: إسماعيل الراوي يقول فكما الجوهرية»، املاهية أو األساسية
موبي فلون أبًدا.» أجهله وسأظل أجهله فأنا برشته، ُسمك العمق يف أتجاوز لم والترشيح،
مراوًغا شيئًا «ثمة لكن وساٍم»؛ ورشيف «جميل يشء عىل قدسيته، عىل عالمة األبيض ديك
لون فاألبيض الدم.» يعني الذي األحمر اللون من أكثر الروح يُْفِزع لونه فكرة جوهر يف
— الواقعي النظام وقوة الرب سمو مثل — ديك وموبي الخالص، النفي لون لكنه النقاء،
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إليه ينظر من يََسع ال أجوف غريب عدم مقدس، هو مثلما ملعون آرس، هو مثلما مريع
وقوة خالص سلب — الواقعي النظام كما — فالحوت بالعمى. باإلصابة يُخاطر أن سوى
الذي — آهاب يقع عارمة تدمري قوة لكن اإلدراك، عىل تستعيص شفرة مًعا؛ إيجابية
محدوديته وال ديك ملوبي الرهيب الغموض إن الكارثي. حبها يف — املوت عليه استحوذ
ساكن خالء من الكون يف و«ما بالفناء، الراوي يُذكر الحيوانية التصنيفات كل تبطل التي
غامض أمر إسماعيل، يشري كما األرض، وجود فغياب «. يحدُّ ال انفساح ومن ينبض، ال

الرب. مثل
الرتاجيدي البطل كذلك يربك فهو الحيوان، عالم استقرار يرضب الحوت كان إن
يعكر ما كل العذاب؛ ويستفز العقل يسلب ما «كل ل حيٍّا تجسيًدا فيه يرى الذي للرواية
ويرضب العضلية القوى يفتت ما كل الحقد؛ فيها يستِكنُّ حقيقة كل األشياء؛ صفو
يمثل إذ …»؛ الرش كل والفكر؛ الحياة يف تعشش التي املاكرة الشيطنة رضوب كل العقول؛
الخفي والعيب املنتظمة، غري املتعرجة الواقعي النظام طبيعة التاِئِه آلهاب ديك موبي
يف واملراوغة الوحشية أو بُهناكيته الدال الواقعي النظام يقهر وكما الطبيعة. منظومة يف
ال معينة بتفاهة «تتسم آهاب يشري كما األرض— عىل املباهج أكرب حتى فإن الوقت، نفس
املوت، لدافع الخالص الرشَّ للحوت البيضاء» «الصفحة يف يرى فهو فيها.» تكمن لها داللة
القبطان رؤية أن إىل يرجع هذا أن إال الكون. عرب ترتدد التي الشيطاني الالمعنى جلبة
ورقيبًا َحَكًما باعتباره ظامًلا، باعتباره الرب رؤية أي للرب؛ إبليس رؤية تمثل ديك ملوبي
َساٍم بربيق يلمع كان وإن ملعون» «يشء آهاب نظر يف ديك فموبي وُمحبٍّا. صديًقا وليس
شيطانًا الحوت ترى أن — الرواية تخربنا كما — يمكنك ا. رشٍّ أقل بعني إليه يُنظر عندما

امِلزاجية. حالتك بحسب مقربًا، مالًكا أو
آهاب ورغبة مًعا، وملعون مبارك املقدسة األشياء كل شأن شأنه الوحش هذا إن
واملوت. العشق من مزيًجا مًعا، قاتًال وعدوانًا حبٍّا تمثل تجاهه األحادي بالَهَوس املصابة
األلم من إال اصطناعية حيوية ل يُحصِّ أن يمكنه ال شيطاني، شخص أي مثل فآهاب
الذاتي العذاب من الحالة تلك إنها الحوت. نحو لذاتها املمزقة كراهيته له تتيحه الذي
من املهيبة األدبية الساللة من واحد والقبطان الجحيم، باعتبارها عادة إليها يُنظر التي
نفسه: عن يقول كما فهو الشيطانية؛ النخبة إىل ينتمي إذ للحدود؛ املتعدية الشياطني
املالك — الشيطان َوْحَدُه وماكر!» خبيث نحو عىل وملعون … العايل اإلدراك «ُوهبت
أجل من الرب يخلق كما لذاته الدمار ر فيقدِّ خالقه، حقيقة يتقبل من هو — الساقط
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يتحول فيها إنسان، يصلها ال أرض إىل البرشية حدود آهاب تجاوز لقد ذاته. الخلق
واحد فهو يل.» شقاء مصدر إىل جمال «كل — ميلتون شيطان غرار عىل يقول كما —
ساقه فحتى للموت. يتعصب وجود إىل للذات املدمر وجوده ويتحول األحياء، املوتى من
عىل الدق يشبه صوتًا السفينة متن عىل خطواته مع تُْصِدر التي — العاجية الصناعية
من ُطِلَب ما القبطان فعل فقد ودمه. لحمه مع ُمدمج ميت يشء من قطعة هي — تابوت
الكبري، اآلخر أجل من جسده من بجزء ضحى لقد البندقية»: «تاجر مرسحية يف أنطونيو
هو وكما طائل. بال يطارده الذي العمالق الشبح من تقدير أي يَتََلقَّ لم يزال ال أنه إال
ُمبَْهَرَجة واجهة مجرد يف اليومي الواقع يُختزل امِلَراس، عسرية الرغبات هذه مع الحال
سوى «ليست آهاب يقول كما املرئية» األشياء «فكل ُوجودي: مضمون أي من ُمَفرََّغة

بطبيعتهم. أفالطونيون الواقعي النظام أتباع فكل كرتونية»، أقنعة
بداخلك.» مخلوًقا أفكارك خلقت «لقد البائسة: قبطانه حالة متأمًال إسماعيل، يقول
السعي نحو فيدفعه ذاته، يمزق الذي آهاب بداخل املوجود الدخيل الواقعي النظام وتد إنه
عظمته؛ فيها تتمثل التي املحددة املسعورة الرغبة تلك هو كذلك لكنه مستحيل؛ ليشء
لالنهاية شغوف تطلع — الواقعي النظام أبطال كل شأن شأنه — عليه يستحوذ إذ
السعي سبيل يف بحياته للمخاطرة استعداد عىل فهو القيود.» تعرف ال «الحقيقة فيقول:
الذين لبحارته، الروتيني العمل مأساوي حد إىل يدفع املنطلق هذا ومن رغبته. نحو
للفارماكوس تجسيد أيًضا فهم املحيط، من ُقوتهم باستخراج املوت من الحياة يحصلون
أن ورغم لكن، الطهارة»؛ «انعدام ب تجارتهم تتميز اإلنسانية، من مطرودون وهم مثله،
النار، سارق كربوميثيوس يُجلُّهم فهو الالإنساني، نطاق إىل املهربني هؤالء يُقيص العالم
فالحضارة واألعمال. البيوت يف التي املصابيح إضاءة أجل من للزيت رين موفِّ باعتبارهم
عىل امِلراس صعبة الطبيعة تجرب إذ املوت؛ من الحياة استخراج عىل قائمة نفسها اإلنسانية
اجتماعي. غري انحراًفا وليس متحًرضا عرًفا آهاب ازدواجية تعكس وهكذا الثقافة؛ خدمة
التجسيد هي — لرغبتها املستحيل اليانويس الواقعي البعد يصنعها إذ — اإلنسانية إن
مخلوقات أعظم تتجاوز بدرجة واللعن الفداء عىل تقدر حيث للفارماكوس؛ الحقيقي
ال َحدٍّ إىل اإلنسان منطق يف يتمادى ألنه فذلك األرض وجه يف تشوًها آهاب كان إن البحر.
إنسانية هي ما بقدر إنسانية ال باعتبارها نفسها عن عنده اإلنسانية تكشف حدٍّ يُتصور،
ال — أيًضا وسوءه الحظ لحسن — الذي الواقعي النظام نطاق هو هذا صورة. أصدق يف

إليه. الدخول عىل الرمزي النظام عن املدافعون وال الخيايل النظام منارصو يقدر
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العجائز» الزوجات «حكاية رواية تتضمن ميلفيل، رواية من تألًقا أقل رواية ويف
عسري أقمشة تاجر وهو — بويف هارولد فيها يتحول استثنائية، لحظة بينيت ألرنولد
حكم خالل من — الصغرية بالربجوازية خاصة بعادات يتسم ميدالند نورث من الوصف
أنهكه الذي هارولد يرتك مخيف. نحو عىل غريب شخص إىل عمه البن الظالم اإلعدام
البلدة كاهن إىل يذهب ثم السجن، يف امُلَدان قريبه لزيارة بصعوبة فراَشه الرئوي االلتهاب
بذله ما نتيجة وتكون للحكم. معاِرضة سياسية مظاهرة عمل بخصوص معه ليتشاور
بسبب بويف يموت حيث واحدة؛ ميتة وليس ميتتني العدالة قضية سبيل يف خارق جهد من
… الحجم ضئيل كان فقد للفردية، افتقر «لقد قائًال: عليه الكاتب ويعلق الدم. تسمم
توىل قد حياته نهاية يف القدر أن أفكر أن أسعدني لطاملا … واحرتمته أحببته لكنني
تبنى فقد استثناء، دون روح كل يف يجري الذي العظمة عرق — يرى ملن — وبنيَّ أمره
مرسوٌم لبطٍل منا كل لتحول الطريق «إن الكان: ويكتب بسببها.» ومات وخرسها قضية

نهايته.»23 حتى نكمله أن علينا فقط بداخلنا،

خالدة كلمة ليُلقَي ألفريي املحامي يدخل الجرس» من «مشهد ميلر آرثر مرسحية ختام ويف
كاربون: إيدي رحل؛ الذي املرسحية بطل تأبني يف

الحقيقة لكن يناسبني. وهذا الُحلول، بأنصاف األوقات معظم يف نرىض إننا
فائدة بال موته كان وكيف مخطئًا، (إيدي) كان كيف أعلم أني ومع مقدسة،
شيئًا ليس ذكراه، من يناديني نقيٍّا شيئًا ثمة أن أعرتف ألنني أرتجف؛ فإنني
سأحبه ولهذا تماًما، بنفسه عرَّف إذ َوْحَدُه؛ هو منه يشء لكنه خالًصا؛ جيًدا
األشياء؛ بأنصاف الرضا فاألفضل ذلك ومع املتعقلني. عمالئي كل من أكثر

الحذر. … ببعض أعرتف، أن عيلَّ أرثيه، وبهذا حتًما.

املقهور بويف لهارولد العجائز» الزوجات «حكاية رواية رثاء عن سبق ما نغمة تختلف ال
بالنظام خاصة ازدواجية كاربون تجاه املتحري ألفريي فعل رد يعكس إذ العنيد؛ لكن
وتبدى تلطخت؛ التي سمعته باسم موته نحو إرصار يف يندفع املرسحية فبطل الواقعي.
حد إىل املغرور بمظهر تُْظِهُرُه كانت وإن برغبته، تمسكه يف باإلرصار إعجابًا املرسحية
لومان، وييل لبطلها متجول» بائع «موت مرسحية نظرة عىل ينطبق األمر نفس املأساة.
يف تكمن املأساوية عظمته لكن الزائف، الوعي مستنقع يف غارقة تموت شخصية وهو
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املعارص للبطل األوىل النموذج هذا إن القول يمكننا ُهِويَّته. مشكلة تجاهل عن يعِجز أنه
آخر.24 سياق يف الكان يقول كما فارًغا» كان وإن حتى ملتعته األصيل «املوضع عىل يحافظ
تردد بال يسري حيث األحياء؛ املوتى صفوف بني تتحرك أخرى أدبية شخصية فلومان
حد يف القدر من جزء وهو — املرسحية عنوان له يخبئه الذي املوت مع مواجهته نحو
اإلنساني الشغف «الحدة، فهو بطله يف نفسه ميلر به يعجب ما أما البداية. منذ — ذاته
مثله فوييل لنفسه.» وضعه الذي دوره عىل املتشدد اإلرصار املوجودة، الحدود بتجاوز
بني التناقض ويريعه اليومية الحياة تفاهة تطارده الواقعي النظام أبطال من العديد مثل
ويتابع املؤلف. عبارة بحسب به» آمن ما كل «َخَواء وبني يتزحزح ال الذي السامي مطلبه
اقرتب الرواية يف الجوهري الرصاع تجاهل عىل اإلنسان قدرة قلَّت كلما أنه «أرى ميلر:
املأساة من اإلنسان اقرتب كلما أنه إىل ضمنيٍّا يشري فهو ثَمَّ وِمْن املأساوية. الحياة من
أكثر يقرتب أنه يعني ما وهو اللتزامه، األساسية النقطة حول عواطفه تركز ِحدَّة زادت

بالتعصب.»25 الحياة يف نسميه مما
مرسحية يف املقتول عميله بشأن الحزينة ألفريي حرية نفهم أن إذن السهل من
القلم نفس كتبها شخصية املحامي أن ذلك أسباب أقل وليس الجرس»، من «مشهد
الوحيد النبل فإن البطولية، امُلثُل من مجرد عرص ظل ويف «البوتقة». مرسحية ألَّف الذي
أن إال لها. إخالصه شدة يف بل رغبته، طبيعة يف يكمن ال إدراكه لإلنسان يمكن الذي
خالصة، شكلية أخالق بصدد فنحن إذًا َمَرضيٍّا. يكون أن دائًما يَْحتَِمُل اإلخالص هذا
يقول الذي الكان مذهب إن أيًضا. التهور من ومسحة الربيق من بلمسة تتمتع أخالق
املذهُب يُْعتََربُ الذي الشكلية، املذاهب تلك من سلسلة من واحد هو رغبتك» عن تَتََخلَّ «ال
فيلوكتيتس يجعل الذي «ما الكان: يسأل أوََّلها. بطبيعتك» ْف «تََرصَّ القائل الوجودي
كان إذا ما أما النهاية.»26 حتى لكراهيته مخلًصا بقائه سوى «ليس ويجيب: بطًال؟»
األخالقية الناحية من بطوليٍّا ُسلوًكا يَُعدُّ لألطفال الجنيس للعشق الشديد الفرد إخالص
أنتيجون، عند الكان بها يُعجب ما هي الشكلية األخالق هذه إن غامضة. مسألة فيظل
القيمة إثبات يمكنها أنه لدرجة بعيد الرمزي النظام حدود من حد عىل تقف إذ وهي
االجتماعية اآلثار أو األخالقي الجانب إىل اإلشارة دون رأسه املقطوعة ألخيها الفريدة
الخري بني ليست املهمة التفرقة فإن والكان، سارتر إىل هايدجر من امتد تقليد ويف ألفعاله.
األخرية الصفة دقة عدم مدى عن النظر بغض الحقيقي، وغري الحقيقي بني بل والرش
عىل الثناء أو للفعل الجميل أو السامي بالشكل اإلعجاب منا يُطلب فنحن الكان. حالة يف

املبتذَل. أو الخطري محتواه عن النظر برصف الجريء، تطرفه
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عن الصدد هذا يف قليًال لالختالف تميل الواقعي للنظام األدبية األشكال أن إال
للسبب الخاطئ اليشء يفعالن وكاربون لومان من فكل به، الخاصة النظريات بعض
الشديد إرصارهما عىل تؤكدا أن من بدًال بهما يظهران اللتني املرسحيتني لكن الصحيح؛
إن به. تتعلق الذي القيمة عديم اليشء مواجهة يف الرغبة تلك تضعان رغبتهما عىل
الرؤية وهذه مًعا، وانتصار حماقة نفسيهما عن االنفصال عن الشخصيتني هاتني عجز
النظام من كثريًا يقرتبون فالذين إبسن. عن ورثه الذي ميلر مرياث من جزء املزدوجة
ذلك مع يكون قد الحقيقة لرؤية الهالك لكن الحقيقة؛ لرؤية الهالك إىل أقرب الواقعي
يركزون إذ الفريقني؛ بني واقعون ناحيٍة من ميلر فأبطال مطلًقا. رؤيتها عدم من أفضل
املزينة. األصنام هذه من بشغف حقيقة ينتظرون لكنهم متعددة زائفة مرغوبة أشياء عىل
— نقطة وهي رغبته»، منتهى «يبلغ لم — الكان بعبارة — لومان فإن املنطلق هذا من
ينتبه لكنه بالُورود مفروشة ليست الحياة أن فيها اإلنسان يرى — الكان يشري حسبما
النافعة.»27 األسباب أو امَلرضية االهتمامات أو للتعلقات تماًما النسبية «للقيمة ذلك مع
اجتماعيٍّا له املتاحة أشكاله أن تصوره يف مخطئ لكنه التقدير طلبه يف محق فوييل
أنه يدرك ال لكنه رشفه أو «سمعته» استعادة طلبه يف مصيب وكاربون نيلها. تستحق
تزينًا، أكثر التقليدية األخالق سلعة فيه أصبحت مجتمع ظل ويف ألفعاله. نتيجة ضاع
أن الالزم من كان فقد ذاك، أو السليمة للحياة التصور هذا بني الخالف ة ِحدَّ فيه وزادت
أحدث هي الواقعي النظام وأخالق بالشكل. تتعلق لقضية كبري نحو عىل األخالق تتحول

الشكلية. هذه صور
املرتكبة الخيانة عن النفيس» التحليل «أخالق كتابه فقرات إحدى يف الكان ويكتب

قائًال: الرغبة عن بالتخيل

الذات، مصري يف ما خيانٌة تصحبه ما دائًما الرغبة» عن «الرتاجع أسميه ما إن
يخون أن إما فاإلنسان أهميتها. تَِعَي أن وعليك الحاالت، كل يف فستالحظها
ببساطة أنه أو له، بالنسبة كبرية تكون والعاقبة نفسه، يخون أن وإما مسعاه
اتفاقه، ينفذ وال أمله عن معني يشء عىل معه اتفق قد شخص يتخىل أن يتقبل
مسألة أو النظر، قصري أو خطريًا أو مَقدَّر، غري أو ًرا مَقدَّ االتفاق، هذا كان أيٍّا

يهم. ال فذلك ُهروب، أو بتمرد متعلقة

الخري بهذا وأقصد الخري، فكرة دافعه كان إن هذا، مع املرء تسامح إْن خيانة ثمة
ويقول مطلبه، عن التخيل لدرجة يتنازل فاملرء الخيانة؛ فعل ارتكب الذي الشخص ألجل
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منا أيٌّ يستحق فال موقفنا؛ عن نتخىل أن فعلينا الحال هو هذا كان إن «حسنًا، لنفسه:
املعتاد.»28 طريقنا إىل نعود أن علينا لذا أنا؛ وخاصة العناء، هذا

العدو وكولهاس شايلوك يواجه بينما كاربون، إيدي هو نفسه يخون الذي والشخص
وقبول مطالبهم عن التخيل إىل يَْسَعْوَن الذين أولئك أما معهما. امُلوثق االتفاق ينكث الذي
صياغة إعادة شبه تكون أن يمكن الكان فقرة من األخرية الجملة فإن الحلول، أنصاف
أنت!» وكذلك قيمة، بال أنا «أبي، قدره: عن ليرتاجع أبيه إىل اليائس لومان بيف لتوسل

برنارد: أخيه ابن مع املقتضب الحوار يف فتتبلور املقابل يف للمسألة وييل نظرة أما

اإلنسان. يرتاجع أن وييل يا أحيانًا األفضل من لكن برنارد:
يرتاجع؟ وييل:
نعم. برنارد:

الرتاجع؟ يستطع لم إن وماذا وييل:
بشدة. األمر يتأزم عندما يكون هذا أن أظن برنارد:
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التاسع الفصل

وباديو ليفيناسودريدا

القرن يف الربيطاني الخريي املذهب من تباعًدا أشد تبدوان أخالقيتني نظريتني من ما
يمثله ما بني من — يمثل ليفيناس فكر أن إال ليفيناس.1 إيمانويل وفلسفة عرش الثامن
كانط إيمانويل عباءة من يخرج والشعور، اإلحساس عىل قائم أخالقي مذهب إىل عودة —
والعاطفة. والبؤس لالحتياج الخاضع الجسد سياق إىل أخرى مرة األخالقية القيم ليعيد
ماركس محاولة هذا: عىل سابًقا النوع هذا من ا هامٍّ مرشوًعا ثمة أن نضيف أن ويمكن
عام «مخطوطات كتابه يف شيوعية أخالق إىل واإلحساس الجسد أخالق ل يُحوِّ أن اليافع
باديو) آالن شأن (شأنه يرى الذي — نفسه ليفيناس إن والفلسفية». االقتصادية ١٨٤٤
النوع، هذا من طبيعية نظرية أي بشدة يعارض — الطبيعة مع تتعارض األخالق أن
البيولوجية األنواع عن الحديث هذا مثل أن يرى فهو ذاتها. حد يف األخالقية والنظرية بل
أيًضا لكنها الجسد، أصلها عنده فاألخالق النازي؛ الفكر من تجاهله يمكن ال صًدى به

الشخيص. بالبعد يُعرف السمو من النوع وهذا عنه. متسامية
املجحف للطلب التعرض يعني ما وهو الخضوع؛ ليفيناس عند يعني الذات وجود إن
األعصاب».2 أطراف عند البرشة، «عىل بل العقل يف نفسه يُخزَّن ال طلب وهو الكبري، لآلخر
الكثري يف ليفيناس ويشرتك اإلحساس.» أساسها «الذاتية كريتشيل: سايمون يعلق فكما
ليفيناس عند فالحياة اإلحساس؛ يف ثقته عدم يشاركه ال لكنه كانط؛ مع النقاط من
رغم الوجود.»3 ولذة املتعة هي والطعام. واملتعة «اإلحساس كريتشيل: يقول كما — هي
للمرء يُغَفر فإنه عمد عن الفهم عصيَّة ليفيناس ألعمال الشديد التعقيد إىل بالنظر أنه
نوًعا التاريخ عىل سابقة بنية ليفيناس نظر يف واملتعة فالطعام الحقيقة؛ عن تغاضيه
النظام مع الحال هو فكما عليها. دائًما سابقان لكنهما الواعية، الحياة عليها تتغذى ما،
املشهد يف عنارصحديثة كانت واإلدراك والتفكري اإلرادة فإن عرش الثامن القرن يف الخيايل
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كريتشيل أصاب لقد كبري. نحو عىل أولية أكثر يشء من باهتة مشتقات وهي األخالقي،
من يظهر مثلما ودم، لحم من مخلوق هي ليفيناس فكر يف األخالقية الذات أن رأيه يف
يتعاطف أن يمكنه َمن وحده هو يأكل الذي «املخلوق بأن فيها يقول له شهرية تعليقات
قوله بحسب فاألخالق تأكل». ال «الكينونة هايدجر) مع تعارٍض (يف وكذلك اآلخر.» مع
تكمن إنسان له بالنسبة فهو اآلخر أما العطاء».4 عىل القدرة بل القلب هبة «ليست
تكون األخالق فمقاربة للذوات. متجانًسا وليس مضطرب باندماج توحي صورة بداخله
ال انفتاًحا باعتباره نفسه واإلحساس باإلحساس، يرتبط فوجودنا باإلدراك؛ ال باإلحساس

أحاسيسنا. يف مغروس فالسمو ذاته؛ يف السمو من صورة يعدُّ «الخارج» عىل نهائيٍّا
الفواعل عالم عن تخلينا التنوير عرص فكر عىل بشدة فيه مبالغ فعل رد ففي إذًا
اآلخرين عىل اللوم إلقاء عىل تقوم أخالقية دائرة سبيل يف ملصريها املقررة التطوعية الحرة
بل اإلرادة حرية تسودها وال اختيارات، وليس التزامات وتتضمن الغري عىل واالعتماد
عمل؛ خطة وجود استحالة هو ليفيناس يكتب ما بحسب فاملوت املخيفة. الحساسية
اآلخر يريد «ماذا إىل: يتحول أفعل؟» أن عيلَّ يجب «ماذا التقليدي: األخالقي فالسؤال
جيدة. حياة يمثل ما بل فعله ينبغي ما تحديد مسألة تعد لم فاألخالق مني؟» الكبري
يف يؤدي ال ما وهو األسمى، الخري عن املفاهيم تلك ملثل الكاني بنفور ليفيناس يتسم
االعتبارات تلك مثل يف تُختزل أن من أهم قضية فاألخالق واإلحباط؛ الفشل إىل إال نظره
التصور عىل صربًا يطيق يكاد ال أنه كما الرفاهية. أو اإلشباع أو السعادة مثل الدنيوية
فيها؛ األنفع الترصف إىل التوصل بهدف معينة ملواقف ًال تأمُّ بوصفها لألخالق التقليدي
كثريًا؛ بها يُوَلع فكرة ليست عقالنية أهداف تحقيق أجل من سليمة مربرات تحديد ففكرة
كيف رأينا وقد عنك. صدوره وليس عليك االختيار بوقوع أكثر متعلقة قضية فاألخالق
الذين بالعاطفيني الخاص اإلحساس عالم يف الحكيمة السلبية تيار نفس نجد أن يمكن
ليفيناس فأخالق الواعية؛ اإلنسان سيطرة تتجاوز النُّفور أو الشفقة مشاعر أن يَرْون
السياسة لعالم تنتمي ال بذلك وهي كبري؛ إنجاز أخالق وليس وضعف انهيار أخالق هي
سبيل يف نَْحبهم قَضْوا الذين بالده أبناء من اليهود من القلة لهؤالء ولكن والتكنولوجيا
املطلقة اإلرادة أنياب بني من اإلنساني الوجود تناهي الستعادة يسعى فهو األشياء. هذه
املسئولية صورة يف ذلك رغم عائًدا سيتسلل — سنرى كما — الالتناهي لكن املتغطرسة؛
بالنظام تُذكر لغة يف ليفيناس، يكتب حسبما إنه، بعض. عن بعضنا — تنتهي ال التي —

أحتويه.» أن يمكنني ال الذي بداخيل الكبري «اليشء الكان عند الواقعي
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أيًضا؛ عالقة ال هي الكبري، اآلخر مع عالقة األخالقي ليفيناس فكر قلب يف يكمن
لورانس شأن شأنه فليفيناس ومستغلق. وغامض تماًما مختلف الكبري اآلخر إن حيث
العالقات؛ نطاق تتجاوز عالقة نحو يسعى عاشقات» و«نساء ُقَزح» «َقْوس روايتَيْه يف
النفس وعلم والوعي لإلرادة املستهلك التقليدي الخطاب لورانس بأسلوب تتخطى عالقة
يف شابه وما اإلنسانية والعواطف األخالقية والقوانني االجتماعية واألعراف والعاطفة
فمخاطر بكثري. الوجود تتخطى للروح ومملكة ذاته، الوجود وراء فيما عالم سبيل
أن أبًدا يمكن ال التي نفسها، العالقات أن لدرجة اآلن راسخة صارت قد البرشية الهيمنة
عليه السيطرة يمكن ال الذي الغريية عىل االنفتاح إن تجنبها. يجب القوة، من بريئة تكون
السامي) الرب مع الحال هو (كما تقبل ال التي الذاتية قلب يف املوجود السمو عىل —
وجودي عليه ينبني الذي األساس هو — التبادل وال املبادلة وال التالعب وال املقايضة
هذا مع الفعلية العالقة عن نتحدث ال أخرى بعبارة فنحن بالذنب. اإلحساس يف الغارق
والتي واقعية عالقة ألي رشط هي التي السامية أو األولية العالقة عن بل ذاك، أو الشخص
يتخطاها؛ ليشء صًدى إال هي ما فالنفس الروابط. تلك مثل خاللها تتحرك مصفوفة تمثل
الالمتناهي أو القانون بل عندي، املسئولية حس يستثري ما هو ليس الكبري اآلخر فحتى
أو تماثُل قضية هناك يكن لم وإن ملسئوليتي. الكبري اآلخر املستبدة بطريقته يوجه الذي
اآلخر ألن فذلك رمزية؛ أخالق وجود عدم يعني ما وهو السياق، هذا يف مبادلة أو مساواة
من يجردني «الوجه» عليها يدل التي الخالصة النابضة الحساسية تلك ظل يف الكبري
باالتهامات يلقي الذي الكبري اآلخر لهذا أسريٌ فأنا صادم. إذالل يف بي ويُلقي استقاليل
إذ لالمتناهي؛ التجيل وهذا الوجود. وراء فيما معنًى إىل تماًما أعزل وأنا يأخذني دائًما،
كذلك يُمثل نفيس، عىل سيطرتي يُضعف الذي معرفته تماًما تَستحيل ما عىل عالمة هو

بموتي. نذيًرا
عند هي غريية تُطاق، تكاد ال مطلقة لغريية اإلنسان تعرض أي — فالصدمة إذًا
يعني فالوجود الالإنساني؛ األخالق أصل تمثل — النفيس االضطراب عىل املؤرش الكان
حدَّة — الكبري لآلخر وسيط التعرضدون ذلك هو الذاتية يف النفس يُغرق ما إن االنفتاح.
للنظام الشخصية غري املبادالت من يتملص ما وهو — ينتجها التي املحتملة غري العواطف
بصفتي — ميالدي يمثل ما هي املواجهة تلك إن وحيث الدالِّ. ببوابة يمر وال الرمزي
باإلخالص إننا إذ الوجود؛ عىل سابق فالخري كذلك. إخضاعي هو «اختياري» فإن — ذاتًا
استيعاب أو معرفة أو فهم عىل أقدر لن أنني وبما الذاتي، الوجود إىل نصل الكبري لآلخر
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اآلخر فإن نفيس، مع خيايل تَماٍه يف اختزاله منها أيٌّ يعني والذي الكبري، اآلخر تصور أو
تمثيلها، يمكن ال مرشوطة، غري مفرطة، غريبة، غريية مطلقة؛ غريية يل يمثل الكبري
بصفته فرديتي عىل يسمو فهو وبذلك رغبتي؛ عىل مستعصية فردية، تُقاس، ال فاضحة،
إىل األخرية الالعالقة فعليٍّا يحول ليفيناس فإن الواقع يف مًعا. بداخلنا يعيش الذي اإلله
ينقل مكان له يعد لم الرب مفهوم أن يرى املعارصة األخالق يف تيار وثمة األوىل. العالقة
حد ألقىص اليشء نفس بفعله ليفيناس ق ويعمِّ الكبري. اآلخر شخص إىل الرب من السمو
بني املقرر غري االمتزاج بعض تتطلب إنسانية عالقة كل أن يف املتمثلة املعهودة املفارقة
عدم عىل يقترص ال فاألمر األمرين؛ كال تقوِّض لدرجة يعمقها وهو واالستقالل، التآلف
كذلك املدوِّي خطابه إن بل الكبري، اآلخر وبني بيني مشرتكة أرضية أو تماٍه أدنى وجود

ل. امُلبجَّ حضوره يف الروحي العبد من نوع إىل فيختزلني استقاليل؛ عىل يصادر
العليا األنا تُرى كما إال يُرى ال — الفهم عىل وعِيصٌّ بعيد الكبري اآلخر أن رغم لكن
الوقت يف فهو — لدفعه سبيل ال اتهام أو الكاهل يُثقل قيد أو مستحيل واجب صورة يف
بطبيعة يتمتع شيئًا يمثل وبذلك جسدي؛ بداخل الغريية من ونوع حميميته، يف طاٍغ نفسه
من أقرب الوقت، نفس يف املنال وعسري قريب الكبري فاآلخر املزدوج؛ الواقعي النظام
ال يف تلقائيٍّا عندي ُمعنيَّ — التعبري جاز إن — فهو ندركه؛ أن من وأبعد نتجنبه أن
إذ الكبري؛ فاآلخر التام. خفاءه يربز وظاهره عيلَّ، املطلق بسموه إخالل دونما تعيُّنه،
األخالقي القانون شأن شأنه ادعاء وهو — مطلقة ملكية وجودي ملكية بادعاء يواجهني
الرمزي النظام يف املستقر موقعي يجعل فهو — تجنبه وال تأكيده يمكنني ال الكانطي
من ويطردني الضياع ظلمات يف بي فيُلقي النرجيس، عاملي كلية بقوة ويَنتهك مضطربًا،
أن أبًدا يمكنه ال فاإلنسان عنه. نيابة متناهية ال مسئولية عبء أتحمل ويجعلني وطني
ال رب صورة يف املنطلق هذا من يكون الذي الكبري اآلخر مع املساواة قدم عىل يكون
الفرض هذا أن الجديد العهد ملفارقة اإلطار هذا يف ليفيناس ينظر ال اسرتضاؤه. يمكن
جميع من َضعفنا يستوعب القاسية استبداديته برغم الذي الحب الحب؛ من نوع املريع
قبل التوبة اآلثمني من املسيح يطلب ال ومثلما تماًما. به نَسعد كما بنا ويَسعد نواحيه،
حبهم يعني ما وهو مرشوط؛ غري حبٍّا مخلوقاته يحب الرب فكذلك بصحبته، يتمتعوا أن
خزيًا أنفسهم، تطوير إىل السابقون أخالقيٍّا، امللتزمون يراه ما هو وهذا خطاياهم. بكل

يُقبَل. أن من أكرب
وبأنها داخلها» يف ارتياح «عدم ب األليمة املواجهة هذه يف عالقة وهي الذات تشعر
قميص ترتدي كانت لو كما يُغتفر، ال الذي بالذنب الشعور يف وغارقة نفسها» عن «مغرتبة
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إخراج عملية يبدأ الكبري اآلخر فإن الخري، مذهب أنصار عند الحال هو وكما السام. ِهَرقل
القرن أعني من ليفيناس أعني يف للتغري وقابلية رعبًا أكثر كانت وإن املركز، من النفس
لهيوم الحرضية املنطقية وراء ملا يمتد تجاهه املرء فالتزام بتحرضه؛ املشتهر عرش الثامن
وضع إن اليهودية. املسيحية به تأمر الذي املحدود غري الذاتي العطاء هذا نحو وبريك،
هذا تواجه إذ فالذات الصادم؛ اليشء هما فروضه محدودية وال املطلق الكبري اآلخر
عىل عاجزة مستقلة، وليس بائسة فتصري النفس؛ مع تَماٍه ال يف تنقسم امُلشِكل الحضور
يحدث — العاطفية األخالق مذاهب يف كما — هذا وكل نفسها. مع التوافق عن دائم نحو
أو اإلرادة أو املعرفة عىل السابقة التاريخ، وعىل التفكري عىل السابقة النفس أعماق يف
خارج وموجود مزعج، نحو عىل أبَديٌّ الكبري اآلخر فهذا الحر. القرار أو الوعي أو االلتزام
كل فوق وساٍم محددة، ثقافية دالالت أي من ومجرٌد تاريخي، أو اجتماعي سياق أي
سياقها من الذات تجريد أن يدرك ليفيناس أن يبدو ال النفسية. أو األخالقية العوامل
عرص يف املتحجرة بالذات شبًها أكثر وبالتايل قربًا؛ أكثر ال تجرًدا أكثر يجعلها االجتماعي

يبغضها. التي النهضة
األصيلة الغريية عن الكشف هذا لدراسته؛ ليفيناس يسعى ما هو األخالق تاريخ إن
أو حدثًا اعتبارها يمكن ال أنه لدرجة الوعي عىل السابق تكويننا أعماق يف تجري التي
يرفض نفسه الوقت (ويف العقيل كالتصوير مبارش يشء أي تتفادى بالتأكيد والتي تجربة
وهو أال األصيلة؛ الغريية هذه يدرس أن املفرتض من الذي العلم عن الحديث ليفيناس
ومن والفكر؛ املعرفة كل مصدر هي األولية األخالقية املواجهة وهذه النفيس). التحليل علم
فالحقيقة التكون؛ يف الحقيقة تبدأ خاللها، فمن نفسها. الذاتية أصل صورة يف تلوح ثمَّ
منبع أنها كما يل. تأمُّ خطاب أي قبل فيما الكبري لآلخر للفرد الطائش التعرض هي
إن مشرتًكا. موضوعيٍّا عامًلا نؤسس اآلخرين مع تعامالتنا خالل من إنه إذ اإلبستمولوجيا؛
— رؤيتي أفق عىل البْحت الفينومينولوجي وطغيانه — الكبري لآلخر املوضوعية الحقيقة

عامة. بصفة املوضوعية نموذج هي
الكبري اآلخر عن واملسئولية النفس، أصل يف يكمن ما هو الكبري اآلخر فإن كذلك
تحملها إىل يرجع وتميزها الكبري اآلخر هي فالنفس النفس. عن للمسئولية رشط هي
سواك يطيقه ال الذي الفريد النحو عىل الكبري اآلخر عن نيابة والذنب الخطيئة عبء
كل عىل سابقة مسئولية أولية، مسئولية الفاتن الكبري اآلخر هذا عن فمسئوليتي وسواي؛
الوصايا أو القوانني كل عىل سابقة مسئولية املحددة، األخالقية أو االجتماعية االلتزامات
إن حيث اللغة، ينشئ من هو الكبري اآلخر إن األمر، واقع يف خطاب. أي وعىل بل الكلية،
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عىل سابق الكبري اآلخر أن كما امُلربك. لحضوره امللفوظة االستجابة يف يكمن الكالم أصل
يحكمه الكبري» اآلخر من «إلزام بل فردي اختيار مسألة ليست الحرية إن حيث الحرية؛
مع مواجهة ففي النفس. أعماق يف تجاهلها يمكن ال التي رصخته وتفرضه املخيف أمره
هو وحده الحر فالكائن مسئوليتها؛ خالل من معنى النفس حرية تكتسب الكبري اآلخر
للكلمة معنى بأي اإلطالق عىل حرٍّا ليس أنه يعني ما وهو مسئوًال؛ يكون أن يمكن من
وجود ففي عنه. نفسه إبعاد عن ليفيناس يحرص الذي الحديث الليربايل الرتاث يف مألوف
إننا محايًدا. قراًرا يتخذ أو قيود بال إراديٍّا فعًال يقرتف أن للمرء يمكن ال الكبري اآلخر

االختيار. وليس الجرب عن نتحدث
األنا أو كانط عند األخالقي القانون يفرضه ما مثل — الكبري اآلخر يفرضه ما إن
ويتجاوز به، الوفاء يمكن وال ملفوظ، وغري ومفرًطا محدود ال فرًضا — فرويد عند العليا
يجب إذ بداخيل؛ الكبري اآلخر يستثريها التي لالستجابة بالنسبة الحال وهكذا إدراك. كل
موتهم عن ومسئوًال مسئوليتهم، عن ومسئوًال بل كبري، آخر كل عن مسئوًال نفيس أعترب أن
التي الجرائم عن ومسئوًال هايدجر)، عند كما األوىل، بالدرجة أنا بموتي منشغًال (وليس
عما املرء يتساءل قد يل. اضطهادهم عن مسئول حتى إنني بل األرشار. حقهم يف يرتكبها
يبدو إذ املفرط؛ الذات نكران هذا يف العكيس العظمة جنون من ما أثر ثمة يكن لم إذا
ومضطهد متهم فأنا أخالقيٍّا، نظاًما منه أكثر الُعصاب من نوًعا الجميع مسئولية تحمل
معذب ومحطم لظهر» بطنًا و«منقلب يتزحزح ال الذي الكبري اآلخر بإلزام ومهووس بل
عىل — الصامت نداءه بسماعي — مجرب فأنا الصامت. وجودي فراغ إىل بسببه ومرتد
نفس يف املتواضعة أدواتي من وأُجرَّد النفس الحتقار وأتجه البائس وجودي قيمة يف الشك
يمثلني الذي الفعل فعني عنه. بالنيابة الحاسم للفعل اآلخر فيها يستدعيني التي اللحظة
الكبري، اآلخر أمام الخطأ نطاق يف أكون ما دائًما فأنا وجودي. عن يبعدني ذاتًا باعتباري

فداء. كبش هيئة عىل الوجود إىل تظهر فالذات املذنب؛ الربيء أكون ما دائًما
أي يفرضها ال إذ ذاتها؛ يف إال لها أصل ال الكبري اآلخر عن الفرد مسئولية أن إال
غري ساٍم أمر إال هي فما هذا. كل عىل سابقة فهي القيم؛ من مجموعة أو عرف أو قانون
اإلنصات علينا ويجب نعرفه، ال مصدر من صداه يرتدد — مسئوًال!» «كن — معروف
املعارصين الفرنسيني املفكرين من العديد شأن شأنه فليفيناس السبب. معرفة دون إليه
أساس داللة؛ له ما أساس أيًضا هو الغامض األمر هذا أن إال فضيلة. الجهل من يجعل
«الوجه» فهذا شابه. وما والسياسة واألنطولوجيا واألخالق والعدالة واملعرفة القانون
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ورغم والسيايس؛ األخالقي الخطاب كل يسبق — لآلخر البحت املتألم الضعف أي —
املبارشة. املواجهة يف أصلها عن كثريًا تنحرف أال فيجب أمامنا القضايا هذه يطرح أنه
نموذج هو األخالقي البعد إن إذ الواقعي؛ النظام يف أساسه باختصار الرمزي فالنظام
القوة سمات بكل اآلخر مع «العالقة» فيه تتمتع نموذج الالكاني، املفهوم هذا من ليفيناس
واألبدية التاريخ من والتجرد واالضطراب والعناد الذاتي واالغرتاب واالستبداد الصادمة
وراء فيما التي لألخالق التحولية والقوة والهوس واالستحالة االرتباط وعدم والفردانية
فإن باديو، آالن عند «الحدث» مفهوم يف الحًقا سنرى وكما الكان. جاك عند األخالق
واملمكن املعروف حدود بعنف ينتهك توقعه، يمكن ال كشف ليفيناس عند الكبري اآلخر
عن ا جدٍّ بعيدة منطقة يف الحقيقة من جديد نوع بميالد يؤِذن ذلك خالل وهو معرفته،
مبالغات فإن املوت مراقصة أيًضا يتضمن الواقعي النظام كان فإن التقليدي. اإلدراك
أجل من لذاتنا هجرنا صورة يف ليفيناس عند موجودة هذه الذاتي والكشف املخاطرة
بحقده. بتدمرينا فرويد، عند العدائي الجار مثل لحظة، كل يف يُهدد الذي «الكاره» اآلخر
قلب ففي ليفيناس؛ أعمال يف تتداخل جميًعا الثالثة الكان نظم فإن الواقع يف
والرحمة الشفقة عىل القائمة لالختزال القابلة غري املبارشة الفريدة العالقة تكمن فكره
اآلخر مكان أن صحيح الخيايل. النظام إىل سياقنا يف واضحة إشارة يف واملسئولية،
الواقعي؛ للنظام املريع التجيل املكروه؛ الغريب الجار اآلن شغله قد الخري هدف باعتباره
أو ظهور الكبري اآلخر فوجه كبري؛ حد إىل ثابتًا يظل املبارشة للعالقة املميز الوضع لكن
من الخيالية ألتوسري نسخة يف كما يستنطقني، أو «يحييني» أو باسمي» «يناديني تجلٍّ
وليس معدًما تركي يعني ليفيناس حالة يف االستنطاق هذا كان وإن حتى األيديولوجيا،
— الخري مذهب أنصار مثل — ليفيناس يسعى إذ مألوفة؛ اجتماعية بيئة يف مرتاًحا
فهم يستهدف: فيمن منهما كل اختلف وإن األنانية، عىل تقوم التي األخالق تقويض إىل
هنا؛ الجدل محل هو الذوات بني التقارب إن هورسل. هو ويستهدف هوبز، يستهدفون
ال تتم التي فاملواجهة بينها؛ فيما الجنيس شبه «التالصق» أو «التالمس» أو «املداعبة»
الخالص؛ «التواصل ب تحذيرية بنربة ليفيناس يصفها ما إنها بل محتوى؛ أي يتوسطها
يف املحادثة بقدر «رمزي» أو مبتذَل هو ما ثمة فليس التواصل».5 أجل من تواصل أي

املقدس. النطاق هذا
فال املعرفة.»6 وليس للتقارب مناسبة هي الحيس العالم «آنية أن ليفيناس يزعم
أحيانًا، ليفيناس يسميها كما الحس» عىل «القدرة أو الحيس، العالم بني نخلط أن ينبغي
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شكل «التقارب» إن سميث. أو هيوم عند كما العملية التجربة نتاج هو أدنى يشء وبني
من وأكثر بل إدراك، أي من وحميمية قربًا أكثر يعد الناس بني التواصل أشكال من
عىل سابقة وبصورة الرسعة بنفس يصلني اآلخر فحضور معروف؛ حدس أو شعور أي
طريف. من مبادرة أو نية أو فعل أي عىل يعتمد ال فهو هيوم؛ أو هتشسون عند كما التفكري
اآلنية، انعدام بسبب الوعي يتكون حيث الرمزي النظام وساطات عن هنا نتحدث ولسنا
واألشياء فالذوات املحسوس؛ واليشء الذات لدى اإلحساس فعل بني الفجوة من ويولد
فهو باملعرفة، متعلًقا شيئًا الكبري اآلخر كان فإن إطالًقا. متعارضة ليست املألوف باملعنى
األنا من اإلفالت عن عجز ألنه اإلطالق عىل يوجد لن فهو وهكذا بمعرفتي، خاص يشء

يشء. لكل املستهلكة
الكبري اآلخر فيه يدعمني ال اإلدراك دائرة من تماًما يخرج خياليٍّا عامًلا هناك أن إال
ال لكن الخيايل العالم تغادر الكبري واآلخر الذات بني املميزة فالعالقة يتفتت؛ ما بقدر
يمتد قد الذي فاالنعكاس عفوية؛ وتبادلية النفس عن رًضا من فيها كان مما أي يغادر
ال الذي مسئوليتي عبء اآلن يوقفه عرش الثامن القرن فالسفة عند للذوات نهاية ال ملا
معاناته من وشفقتي اآلخر معاناة دوامة … الدوامة «إن قائًال: ليفيناس يكتب يُطاق.
فدائرة تماثل؛ عدم إىل تتحول فالتبادلية عندي.»7 تتوقف وهكذا ألمله، وأملي لشفقتي وأمله
لكن االحتجاز، بُرهاب املتسمة التفكري عىل السابقة بحميميتها تحتفظ املبارشة املواجهة
هو يرتاجع الكبري اآلخر تجعل لدرجة تنقطع واآلخر الذات بني املتدفقة العاطفية الروابط
املعروفة. العالقات أو الطبيعية اإلنسانية تتجاوز منطقة إىل املهيبة الواقعي النظام وهالة
وتزعجها الذات ترشد ليفيناس عند املواجهة فإن للتلقائية مجاًال الخيايل العالم كان إن
ليس الكبري اآلخر أن عىل ليفيناس ويرص الشك. غيوم يف بعنف النفس بتلقائية فتلقي
هو التعبري، جاز إن باآلخر، منا كل يربط ما إن الوجود. نتشارك ال وأننا حال بأي أنا
املحدود غري االختالل الكبري، واآلخر نفيس بني عبوره يمكن ال الذي الحاجز إن اختالفنا؛
تماًما. الكبري اآلخر رغبة هي فالرغبة ماهيتي؛ يشكل الذي هو بيننا، الالعالقة أو للعالقة
التقليدي. باملعنى مرغوبًا أو ُمرضيًا ليس فهو هذا، الكبري اآلخر يكن أيٍّا لكن
الخيايل للنظام املبهجة البديلة األنا وليس الخالصتني املؤملتني والغريية االختالف إن
للتحديد القابل الحضور عالم وليس اليهودي السمو عالم يف فنحن هنا؛ الفرس مربط
لذا التماهي؛ مفهوَم التنوير لفكر املعارِض املعتاِد بأسلوبه ليفيناس ويحتقر اإلغريقي.
فإن املنطلق هذا ومن إطالًقا. نقاش محل ليست الكبري اآلخر مع التعاطف فكرة فإن
عند اآلخر وجه يعرب فبينما الخيايل. للنظام املضادة الفرضية يف يتمثل األخالقي نظامه
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فالنظام الالتناهي؛ هو ليفيناس عند عنه يعرب ما فإن مشاعره، عن هتشسون فرانسيس
سيادة إىل الالنفس ونعيد باأللفة نشعر حيث هو والالنهاية» «الكلية عمله يف الخيايل
النفس يف اآلخر ويندمج لرغبتي يستسلم العالم فإن الحالة هذه ويف والفردية. التماثل
ليفيناس مكافئ يكمن إذًا هنا تهديًدا. ال لذة الغريية تصبح حتى للمتعة مصدًرا باعتباره

صحيح. أخالقي لنظام أساًسا يكون أن عن رأيه يف بعيد هو الذي املرآة لطور
حضوره يمثل حيث املستبدة، الالإنسانية من بيشء ليفيناس عند الكبري اآلخر يتسم
يف تُستخدم العاطفة لغة فكأنما للصداقة. أساًسا كونه من أكثر مخيًفا قانونًا الجسدي
عىل متكلف جسدي عالم فهو جسديٍّا عامًلا هذا كان إن محدود. غري بقدر يتجاوزها مجاٍل
فما وهيوم. هتشسون عند اليومية التعاطف مشاعر عن بعيد وهو لالشمئزاز، مثري نحو
بروس بتعليق هذا يذكِّرنا اآلخر. بوجود حيوي رسور من وما هنا، دفء أو تجانس من
سبيل يف للموت باومان لتقديس اآلخر الجانب «إن باومان: زيجموند من فقرة عىل روبنز
قد آخر سبب ألي األعمى الفهم وعدم التقليدية للحياة املتفاخر االحتقار هو الكبري اآلخر
والتعاطف واالتحاد التناغم عن نتحدث ال فنحن تُعاش.»8 أن الحياة أجله من تستحق
األخالقي الخطاب هذا فوق تماًما يسمو أنه يبدو صامت تجلٍّ أو «عالقة» عن بل وخالفه،
عمله يف وود ديفيد يشري املتعة. مبدأ من املقابلة الجهة عىل باختصار فنحن التقليدي؛
عالقات وبني بينها الجمع يمكن املتماثلة غري االلتزام عالقة أن إىل املرتاجعة» «الخطوة

ليفيناس. عند يبدو كما باألساس الحال هذا ليس لكن والتعاون. الصداقة
بعض وكذلك الرمزي القانون من بيشء االتهامي اللوام جانبه يف الكبري اآلخر يتسم
ملموس. أخالقي مضمون بال كانط قانون مثل قانون فهو القايس؛ الواقعي النظام من
الحًقا سنرى كما — فيها يشرتك إشكالية ليفيناس؛ عند معينة إشكالية يحل وهذا
النظام فكرة عليه تستحوذ ما قليًال خياله إن إذ الفرنسيني؛ رفاقه من عدد مع —
الحرية، ملنعه: الكبري اآلخر مع املواجهة تسعى ملا كبرية بدرجة يرمز الذي الرمزي
واملعيارية، واالجتماع، واملرشوعية، والتمثيل، والتبادل، واملساواة، واالستقالل، والتماثل،
يتسم األحوال معظم يف ذلك. وغري االستبدال، وقابلية والقياس، والحساب، واملفاهيمية،
اختُزل إن لكن الرتيبة. الظواهر هذه كل مع التعامل يف النبيل كريكجارد بأسلوب ليفيناس
الواجب بمفهوم احتفظنا إن — فارًغا لكنه استبداديٍّا أمًرا يتعدى ال فيما الرمزي النظام
قادرين متساوين أحراًرا باعتبارهم للناس له املالزمة الرؤية استبعاد مع لكن الكانطي
الفلسفة. تاريخ من استبعاده يمكن الرمزي النظام يف ما أبغض فإن — التبادل عىل
عنه دريدا جاك تصور شأن شأنه كانط واجب عن ليفيناس تصور إن نقول أن فيمكننا
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يف يبدأ الرمزي اإللزام أن هو التحول هذا نتائج بني ومن التبادل. دون بااللتزام متعلق
الذي العقالني األساس من تجريده فبمجرد الواقعي؛ للنظام الغامض األمر مع االندماج
مع قوته يف مطلًقا كان وإن لها، أساس ال غامضة صورة يف يظهر فهو كانط، له يوفره
إنه القواعد. أو املنطق كل يتجاوز بما — عنه التعبري يمكن ال املطلق ألن تماًما — ذلك
اإللزام عن الحديث يريدون الذين البنيوية بعد ما مفكرو يشرتطه الذي الفرض عني إذن
من معينة بهالة االحتفاظ وكذلك ، والالتعنيُّ الغموض عن بأفكارهم التمسك مع األخالقي

الالتناهي.
عيلَّ يجب إذ االستبدال؛ قابلية عن الخاص مفهومه يمتلك ليفيناس أن املؤكد من
الحلول هذا إن بل منهم، بدًال املوت لدرجة اآلخرين كل محل أحل ألن ا مستعدٍّ أكون أن
عليه؛ أنا ما أكون اآلخر محل نفيس بوضع إن الذات. ميالد يمثل ما هو اآلخرين محل
يمكن ال اآلخرين تجاه هذه املسئولية عالقة لكن بحريتي. حريتك استبدال هي فالحرية
الحلول يمكنهم ال اآلخرون فهؤالء الرمزي؛ التباديل النظام يف الحال هو كما عكسها
هنا؛ الزهد يف غريبة مبالغة وثمة منهم. مسئولية أكثر دائًما إني حيث بدورهم؛ محيل
الركوع، يف اآلخر عىل التفوق أجل من منهما كل يجتهد شخصني هنا األمر يشبه حيث
كبرية بدرجة يفضيان النفس الستبدال املطلقة االستحالة وإدراك النفس موت فاستيعاب
افرتاض يمكنني ال كذلك لكن أجيل؛ من يموت أن يمكنه ال اآلخر فإن لذا ذاته؛ اليشء إىل
الواقع يف تُختَزل. ال التي فرديتي مؤرشعىل أيًضا وهذا منه، بدًال ُمتُّ وإن حتى اآلخر موت
عن جوهريٍّا يختلف آخر» شخص من بدًال املوت يمكنني «ال منطق أن الواضح من ليس
لكن منه»؛ بدًال نفخ آلة عىل أعزف أن يمكنني «ال أو منه» بدًال النوم يمكنني «ال منطق
مماثل نحو عىل دريدا جاك ويشري النهائي. الذات بانعزال يؤذن ليفيناس نظر يف املوت
يحل أن بمعنى آخر شخص ألجل يموت أن يمكنه اإلنسان أن إىل املوت» «هبة عمله يف
— املسيحية البعث عقيدة يف كما — هذا ففعل فناءه. يجنبه أنه بمعنى وليس محله
— فموتي الواقعي. النظام فردية أمام يرتاجع الرمزي فالتبادل إذن املطلقة. الهبة هو
إرساله. وال به الوعد وال نقله وال استعارته وال أخذه يمكن ال — دريدا كلمات بحسب
تدحض التي النهائية الحجة املفكَرين كال عند هي للموت املطلقة االستبدال استحالة إن
نمط أو امليش طريقة عىل ينطبق نفسه اليشء أن لهما خطر أنه يبدو وال الرمزي. النظام
قد — لهايدجر األوىل الكتابات منذ — املوت موضوع أن إىل ربما يرجع وهذا الحديث.

الفلسفي. العمق عىل مؤًرشا صار
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األنا. مستوى عىل عرش الثامن القرن يف األخالق فالسفة عند االستبدال مبدأ يرسي
عن غريبًا املرء فيه يكون مكان يف بكثري، أعمق مستًوى عىل يرسي فهو ليفيناس عند أما
تعبري حسب وطنه» يف «مطارد مكان، كمالك ليس كمستأجر ذاته، مع متآلف غري نفسه،
اآلخرين، بني واحد كائن مجرد لست أنني فالحقيقة الكينونة». «غري عمله يف ليفيناس
أيًضا كذلك ليسوا وهم اآلخرون إليها ينتمي التي الكلية من جزءًا لست فأنا هم. وكذلك
كل ونهاية جزء، أي يمثل ال جزء فهي نفسها؛ تساوي ال النفس لكن منظورهم. من
ال فالبرش األنطولوجيا؛ نهاية هي املنطلق هذا من فاألخالق كبري، رسد أو بنية أو نسق
تؤدي أن يمكن هذا لفعل تسعى التي واألنطولوجيات واحد، كيل إطار يف جمعهم يمكن
مفكري أوائل أحد ليفيناس فإن املنطلق هذا ومن السياسية. الشمولية تعزيز إىل بسهولة
الفاشية الوحشية تاريخ من ينبع والكلية التماهي من املفرط فحذره الحداثة، بعد ما
ما أن — الحداثة بعد ما مفكري من خلفه من بعض شأن شأنه — يرى إذ والستالينية؛
فكرة يعترب — دريدا مثل — فهو ولهذا االعتقال. معسكرات إىل بالتأكيد يفيض كيل هو
مجموع إطار يف اآلخر عىل فرد لكل تأميل انعكاس أي جوهرها؛ يف خيالية قضية املجتمع
للرُّفقة أكثر معقد مفهوم وجود املسموح من يعد ولم مشئوم. نحو عىل وشفاف عضوي
املقاومة حركات يف وليس الفاشية يف يفكر التضامن يف ليفيناس يفكر فعندما البرشية؛
األخالقي ليفيناس فكر فإن دريدا مع الحال وكما عليها. التغلب أجل من حاربت التي
لدرجة بأكمله اإلنساني االجتماع مفهوم فيها ترضر لحقبة عرًضا أشياء عدة بني من يمثل
يمثل سلبية صوره أشد يف فهو مًعا؛ ومعارضيه منارصيه يد عىل إصالحه، بعدها يتعذر

الحل. ال اآلن، املشكلة هي فالسياسة املجتمع؛ لفكرة التدريجي الضمور عىل عالمة
التي الجيوش تكن ولم للستالينية. ا حدٍّ وضع ما هي ليست الغيورة الفردية أن إال
بعد ما بأخالق عام بوجه تسميته يمكننا ما إن متسامية. بغريية مصطبغة هتلر سحقت
الشجاعة مستوى يف كبريًا نقًصا يعكس ما بني من يعكس الحداثة بعد ما أو البنيوية
للرأسمالية الهائلة القوة مواجهة يف فقط ليست أوروبية فكرية نخبة عند السياسية
اعتبار ينبغي وال الغاز. وغرف االعتقال معسكرات فكرة أسرية تزال ال لكنها العاملية
راية علو ظل يف املنشقني للرتوتسكيني الضعيف لإليمان مشابًها هذا الشجاعة نقص
بالتعصبات تعج حقبة يف بهذا للتذكري نحتاج وال ُمهِلًكا، يكون قد اإليمان إن اليسار.
هذا يف الحد عن الزيادة لكن ننجح، لكي اليقني من لدرجة نحتاج فنحن املتنوعة؛ املجنونة
الرسديات يف الصحي التشكك مع املتحفظة الليربالية فالرباجماتية قاتلة؛ تكون قد اإلطار
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تصارع أن يمكن الرباجماتية هذه أن رغم لكن العرص. قانون هي تبدو قد الكربى
كان فإن كذلك إليها. أدت التي الظروف تغيري عن عاجزة فهي املتحجرة الالعقالنية
النص) لذلك مغرضة قراءة (أو والقرآن الرأسمالية بني والعرشين الحادي القرن رصاع

كذلك. هو ما تحديد الصعب فمن كبرية، رسدية يمثل ال
الذي املستغلق، السامي الكبري لآلخر دعوة إىل األخالقي القانوَن الفرد ل حوَّ إن
مع الغامض الكانطي باإللزام التمسك فيمكنه ومجهوًال، بعيًدا وليس وفريد مفرد هو
بالنظام الخاصة الواجب لغة ليفيناس يوظف ينظمه. الذي الرمزي النظام من اسرتجاعه
شابه؛ وما واملسئولية والذنب والواجب والفرضية اإللزام عن باصطالحاتها الرمزي
والخطاب كالقانون املألوفة الرمزي النظام أطروحات يقوض بأسلوب ذلك يفعل لكنه
يتبنى الوقت نفس يف وهو الجماعية. السياسية واملمارسات االجتماعية والعالقات األخالقي
واملعاناة، والحس، واملتعة، والحياة، والجسدية، البرشية، — الخيايل النظام اصطالحات
أن ويبدو الرمزي. النظام وبني بينه أيًضا يباعد بأسلوب — وغريها والسلبية، واأللم،
أساًسا تتعلق األخالق أن سنرى) كما خاطئًا (افرتاًضا يفرتض — الكان مثل — ليفيناس
واآلخر بالنفس والعيش، بالجسد تتعلق قضية باعتباره االلتزام هذا طرح لكن بااللتزام؛
والعقالني استساغة األقل الجانب يُعترب قد مما الفكرة إنقاذ يعني له، مثيل ال الذي الكبري

كانط. فكر من الجاف
يتجاوزه مكان من منزَّل إنه حيث الكبري؛ اآلخر مع متماهيًا القانون ليس ناحية، من
الكبري اآلخر من أقل ليس القانون فإن أخرى ناحية ومن متناٍه. ال نحو عىل ويتجاوزني
القانون رحا تتجسد إذ الفينومينولوجيا؛ علم هو األخالقي الواجب علم ويصري عينه. هذا
القانون قسوة تظل يُطاق. يكاد ال الذي الحتمي اآلخر إلزام يف تَرحم ال التي األخالقي
مفردات أثره من تخفف فيه الوحيش الواقعية انعدام لكن راسخة؛ الكانطي األخالقي
عرص أواخر يف أكثر بقبول تحظى وغريها) والجسدية والغريية (االنفتاح فينومينولوجية
القانون ويحتفظ اإللزام. اإلحساسوسيلة يصري إذ الحداثة؛ بعد عرصما بداية أو الحداثة
هيئة يف اآلن يتجسد لكنه كانط؛ قانون بقدر مقيد غري أمر فهو الالإنساني؛ تساميه بكل
يف األخالقي القانون إن القول يمكننا املنطلق هذا ومن مثيل. إحساس ذي بائس مخلوق
األنا أن لو فكأنما الواقعي. النظام نحو ويتحول الخيايل النظام إىل يعود الوقت نفس
تتحول الرمزي، للنظام املهيب باألمر تقرتن أن بمجرد الخيايل، النظام يف املألوفة البديلة

الواقعي. للنظام الغامضة املفردة الذات إىل
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إذ تُحَسم؛ أن والحب القانون بني الهشة للعالقة يمكن أيًضا املنطلق هذا ومن
تتسم مثلما املطلقة الفرمان بقوة يتسم اإلنسان حب موضع باعتباره الكبري اآلخر إن
العالقة اليهودية طريقته ليفيناسعىل ويقطع بالقانون. يليق بوجوب له اإلنسان استجابة
املحبوب، واليشء الحب بني الرابط قطع عنده يعني ما وهو والحب؛ املحبة بني العاطفية
التي القشعريرة أو قلبنا خفقان خالل من العاطفة، خالل من الكبري باآلخر نشعر فنحن
يتحدث الذي فالحب العادية؛ العاطفة وبني هذا بني التفريق يجب لكن داخلنا؛ ترسي
آدم عند اللطيف التعاطف مفهوم عن تماًما بعيد الواقعي، النظام يف موقعه ليفيناس عنه
يف الذي بالقرب تتسم الكبري اآلخر مع العالقة كانت إن يؤذي. ما هي فاألخالق سميث؛
أو سميث عنه تحدث الذي العزيز الرفيق ليس املقصود الكبري اآلخر فإن الخيايل النظام
أنه دائًما فاالحتمال وبالتايل «يصادفنا»؛ شخص أيُّ — ليفيناس بكلمات — هو بل هيوم.
وجه رسم ينبغي عرش الثامن القرن يف األخالق فالسفة عند الحال كما أنه إال معاٍد. غريب
نظاًما الكبري اآلخر عن حديثه خالل ليفيناس يؤيد ال ال. أم كان غريبًا الكبري، اآلخر لهذا
فالغرباء متناقض؛ أنه شك بال ليفيناس سريى تعبري وهو املجهولية، عىل قائًما أخالقيٍّا
استجابتنا؛ يستحقون من هم مجرًدا تصوًرا املتصورون أو البعيدون ال «القريبون»

األخالق. ال السياسة تتوالها األحوال معظم يف اآلخرين مع املجهولة فعالقاتنا
فهي الخيايل؛ النظام مع القطيعة هذه يف إيجابية وأخرى سلبية تداعيات ثمة
واملساواة والِعرشة والخري للحب اليومية الفضائل مع قطيعة تمثل السلبية الناحية من
فكر ساهم التي اللعنة وهي وباالختالف، بالتماثل ورسور بها املسلم والحميمية واملشاركة
االستمتاع تتضمن الجيدة فالحياة صنعها؛ يف الحداثة بعد فيما الحس ومفهوم ليفيناس
املتزمتون والعقالنيون فالرواقيون املستبعدين؛ يؤذي ال ذلك أن طاملا مثلنا هم من برفقة
اختالف أدنى تختلف أال يجب منا القريبني نحو مشاعرنا أن عىل يرصون من وحدهم
بديلة «أنا» إىل الكبري اآلخر تحويل من ا جدٍّ قلق ليفيناس أن إال الغرباء. من موقفنا عن
الغريية تختزل تها بُرمَّ التقليدية الفلسفة أن يعلن إذ التقليدية؛ الروابط هذه تقر خيالية
بها يبلغ قد ليفيناس عند فالذات ُوجد. إن التشابه، زعم يف مفرط ادعاء وهو التماثل، يف
حانة يف بالحياة مفعًما لك رفيًقا تكون أن املحتمل غري من لكنها أجلك من تُشنَق أن األمر
حقوق أو مثًال الهجرة ترشيعات مسائل يف به موثوًقا مستشاًرا ليست كذلك وهي مثًال.
تناسب أخالقية شئون مجرد فهذه فكره؛ عنها يرتفع التي املادية املسائل أو الحيوان
االنفتاح من ينتقل أن لإلنسان يمكن كيف الواضح من وليس الفيلسوف. ال الكاهن
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(اآلسيويني ُكثُر آلخرين وبالنسبة الرضائب. من التهرب مسألة إىل اآلخر عىل الالنهائي
مزيج عن يكشف أوروبا حول فكره املتمحور املفكر هذا فإن العرب) أو املثال سبيل عىل

اآلخرين. تجاه والكراهية النفور من
من خطوة بعد عىل تقف بالتايل وهي الفضيلة؛ علم هي عامة بصفة األخالق تعد
األخالق من نوًعا تكون أن لها يُراد لليفيناس األخالقية الفلسفة لكن الفعيل؛ السلوك
عىل تقف بالتايل وهي ذاتها؛ حد يف األخالق وجود إمكان ظروف يف نظًرا أي الفوقية؛
األخالقي الالوعي قضية إنها بالقول نخاطر وقد بل العميل، السلوك من خطوتني بعد
الفضيلة بني الخلط ينبغي وال اإلنساني. للمذهب املعارض فرويد يف ليفيناس شك برغم
كلما أنه إال محدد. محتًوى أي من بدورها تخلو التي األخالقية الحياة وسمو العادية
الناتج املربك الغموض زاد حدود!» بال مسئوًال «كن األخالقي لألمر الغامض الفراغ زاد
الفضيلة لدائرة وينزل ليفيناس يتواضع فعندما الجوفاء. سلطويته زادت وكذلك عنه،
تقتلني!» «ال القائلة: فالوصية بالثقة؛ تماًما جديرة دائًما ليست أحكامه فإن الدنيوية
قد — األكويني يراه كما — القتل أن إال الكبري؛ اآلخر وجه به يتوسل ما رأيه يف هي
وجه أمامك الذي «الوجه» كان لو فماذا إلزاميٍّا. يكون قد بل مباًحا كونه عىل يقترص ال
ليفيناس يمتلك أطفال؟ مدرسة يف لفصل موجهة آلية ببندقية يُمسك عقليٍّا مختل شخص
أسلوب أن إال واملعدمني؛ املحرومني من الالتناهي نداء يسمع حيث لألخالق؛ راسخة رؤية
املنارص هذا عند واملحرومون تجريدها. إىل إال يؤدي ال رؤيته به يصيغ الذي تفكريه
اإلنسان يطالب كان وإن فهو بالتأكيد؛ الفلسطينيني ليسوا املثال سبيل عىل للصهيونية
فإن ما، جانب ومن إرسائيل. لدولة املطلب نفس ه يوجِّ ال االستبدادية، ذرائعه عن بالتخيل
سلطته تقليص يعني ملطلبه التحديد من درجة منح أو الوجه عىل الفعيل املظهر تعليق
آٍن يف ويضعفه يعززه عمًقا عادي هو ما يُودِع هايدجر شأن شأنه فليفيناس املطلقة؛

الالزم. من أكثر عميق مفكر — التعبري جاز إن — فهو واحد؛
اختزالها يمكن األخالقية القضايا كل أن إطالًقا الواضح غري فمن حال، أي وعىل
اختزايل؛ نفسه هو لالختزالية املعارض االتجاه فهذا التماهي؛ عىل الغريية تفضيل يف
يف التجارة منع أو السيايس للفساد املضادة الحمالت أو األرض كوكب عىل فالحفاظ
الكبري. اآلخر توقري يف اختزالها بسهولة يمكن ال الكاذب اإلعالن أو السوداء السوق
األكويني توما أما الكبري، اآلخر لثقة انتهاًكا بصفته الكذب يعارض شك بال فليفيناس
غريية الرجال احرتم فإن الرمزي؛ النظام يف التبادل وسيلة قيمة من تقليل ألنه ضده فهو
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لألخرية يمكن وكيف بينهما؟ فيما األجور يف للمساواة رضورة هناك تظل فهل النساء،
كانت لو ماذا كذلك؟ لسنا ألننا معدًما الكبري اآلخر كان إن وماذا األوىل؟ عن تنتج أن
علم يخربنا فهل بيننا؟ أخالقية عالقة أهم تمثل ما هي — االستغالل حالة أي — هذه

الحقيقة؟ بهذه وحده الفينومينولوجيا
يف شيئًا يكون أن من بدًال لألخالق رشًطا الغريية عىل االنفتاح أليس حال أي عىل
األخالق أن افرتاض من األرسطية الطريقة عىل الفرد انطلق إن أكثر هذا يتضح ألن ذاته؟
االنفتاح يعني وماذا الوجود؟ وراء فيما حالة تكون أن عن فضًال حالة، وليست ممارسة
والغريية — املطلق االنفتاح مفهوم أليس مردوخ؟ روبرت أو ستالني جوزيف غريية عىل
الغريية كانت حيثما أنه دريدا جاك يؤكد منطقية؟ سخافة — املطلقة واملسئولية املطلقة
وجوده؛ عدم لبيان الكافية بالدرجة مناسبة طريقة يبدو ما وهو الرب، كان املطلقة،
وبالتايل بعض؛ مع بعضنا تعامالت خالل من تتكون فهي أوليٍّا؛ ُمعًطى ليست فالغريية
االختالف؛ يشمل كما التماهي يشمل البرشي فالتعامل والتبادل. للتماهي مالزمة فهي
الغريية، فصور املطلقة؛ والغريية املطلق التماهي من كل نهاية هو التواصل فمفهوم
ليست الخيالية، الحكايات يف إال البرش مع حوار إجراء يمكنه ال الذي مثًال كاإلبريق
تفرد عن تفردها يف تختلف الخوخ فحبات اآلخرين. البرش غريية نوع نفس من أبًدا
عىل برشية استقاللية حرضة يف أنني أدرك أن يجب اآلخر، غريية والحرتام األشخاص.
أن يمكنني وال الكمبيوتر؛ أجهزة أو األشجار أوراق استقاللية مثًال وليس التحديد، وجه

املشرتكة. لإلنسانية ضمنية إشارة دون من هذا أعرف
عند الزائف» «الالتناهي ملفهوم مثال الحقيقة يف هي املطلقة املسئولية فإن كذلك
التي الرسية الرشطة عن مطلقة مسئولية مسئول إنني مثًال القول السخف فمن هيجل.
معايري بالفعل ا رسٍّ تحكمه أن الواجب من أليس والتقبل، االنفتاح بخصوص أما تعذبني.
من منا يتسول الذي امُلعَدم الشخص عىل االنفتاح بني التمييز أردنا إن منظمة أخالقية
املدارس؟ أطفال إىل املخدرات يهرِّبون من عىل االنفتاح وبني الطعام عىل الحصول أجل
واالشمئزاز بالصدمة نشعر وأن املهربني لهؤالء املستقل الوجود احرتام علينا أن شك ال
وليس يفعلون مما منعهم مع ذلك نفعل أن تعني األخالق لكن املتعايل؛ وجودهم نتيجة
الحساسية من الصورة هذه لكن ُعطيل؛ يتقبل فإياجو باختالفهم؛ ساٍم إحساس إطار يف
يف شيئًا يُعد ال عنه غنى ال كاإلخالصرشط فاالنفتاح الحاقدة؛ بالكراهية تُعرف املفرطة
عند املطلق األمر كما مبهم نحو عىل أجوف أنه نرى ذاته يف إليه املجرد فبالنظر ذاته.
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حبه يعني ما وهو غريية، من فيه بما الجار حب هي اليهودية املسيحية فالوصية كانط.
غرييته. حب وليس الواقعي» النظام «يف

عىل يركز إنه حيث الحقيقة؛ تلك إخفاء من أحيانًا األخالقي ليفيناس فكر يتمكَّن
من الكبري اآلخر إىل النظر ألن ذلك يفعل وهو الكبري؛ اآلخر مع اإليثارية اإلنسان عالقة
رأينا كما — الكبري واآلخر فالنفس ُمعتادة. غربية لخطيئة تكراًرا يبدو النفس منظور
يُمكنك فال محلك أحلَّ قد أنني رغم أنه بمعنى ُمتناسبنَي، غري أنهما امُلفرتض من —
فقط. الفينومينولوجية الناحية من يصحُّ بالطبع هذا لكن معي. اليشء نفس تفعل أن
أن الواضح فِمن الرمزي، النظام أو الثالث» «الطرف ليفيناس يُسميه ما منظور من أما
يدركها حقيقة وهي تجاهه، أتحملها التي املسئولية نفس تجاهي ل يتحمَّ الكبري اآلخر
يف فنحن سبينوزا؛ فكر من ُمعدًَّال نموذًجا لنا يقدم فهو إذًا الحال. بطبيعة ليفيناس
العالم كان لو كما الفينومينولوجية الناحية من موجودون — رأينا كما — سبينوزا نظر
حيث الذات؛ حول التمركز هذا أن النظرية الناحية من نعي الذي الوقت يف حولنا يتمحَور
أخالقيٍّا السليمة الحياة أن فريى ليفيناس أما نفسه. يناقض الناس، كل عند موجود إنه
بؤًسا، األكثر الناس كل بني من أنني بإدراك الذات، حول يتمحور ال الذي العيش تعني
جرى إن ألنه وهٌم إنه بالرضورة. وهٌم النظرية الناحية من هذا أن االعتبار يف الَوضع مع
من عندي حقيقي هو فما يَبُطل. فهو — م يُعمَّ أن يجب كما — الناس كل عىل تعميمه
توجد التي الحقيقة وليس اإلغريق عند زيف لكنه فعًال حقيقي الفينومينولوجية الناحية
فاألخرية تدركه؛ أن األنطولوجيا من يؤمل ال ما هو األخالق علم يُبينه ما إن الفلسفة. يف
يكن لم لو ماذا لكن الفردية. نطاق يف يندرج يما األول يُعنى بينما فيه نَشرتك بما تُعنى
ما هو املحدود غري البؤس كان لو ماذا الحد؟ لهذا متعارَضنْي واألنطولوجيا األخالق علم
ذلك) وغري وأسريًا ومصدوًما منبوذًا (باعتباري يل الكبري اآلخر نظرة كانت إن نتشاركه؟
فاملساواة متماثلة؛ تُصبح — التعبري جاز إن — بيننا فالالعالقة إذًا إليه، نظرتي مثل
أي — املشرتكة صدمتنا أرضية إن امُلِلح. الكبري اآلخر برسعة يستبعدهما ال إذن والتماثل
امُلرضية العادلة الحرة املواجهة فيها تصري التي هي — املشرتك الواقعي النظام نطاق

ممكنة. بيننا
أشعر ما بقدر إال الغريية درجة معرفة يَسُعني ال أنني هي الفينومينولوجية واملفارقة
يوجد أن خطر هناك وهكذا الفعل. هذا خالل من بضياعها أخاطر وبذلك نبضاتي؛ يف بها
أن يَزُعم نفسه هو أنه إال األخالقية. وعقيدته الفينومينولوجي ليفيناس نهج بني تناقض
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هورسل؛ أتباع أحد يواجهه كالذي أنويٍّ مأزق يف الدخول إىل بالرضورة بنا يؤدي لن هذا
األنوي املستوى من بكثري أعمق مستًوى عىل أمامي موجود الكبري اآلخر ألن فقط ليس
هو الكبري اآلخر فينومينولوجيا تَكشفه ما ألن لكن «الوجود»)، مجرد من بكثري أعمق (بل
يتجاَوُزني؛ جوانبه بكل الحياة فمعنى بالغريية. هشٌّ ارتباط إال هي ما الثمينة فرديتي أن
لكن النرجسية. أوهامها من الكبري اآلخر وينقذها ذاتها عىل القلقة األنا تُهذَّب وبالتايل
تأمالت وتتقيَّد الكبري، اآلخر مع محدَّدة فينومينولوجية عالقة إطار يف يبقى كله هذا
الذي — الفينومينولوجي اإلطار هذا من فبالخروج الحقيقة؛ بهذه األخالقية ليفيناس
إال ليس الحقيقة يف أنه أُدرك أن يُمكنني — منِّي أعىل أنه عىل دائًما الكبري اآلخر فيه يُرى
هو هذا كان فإن له. خاضع أنا مثلما بالذنب، بالشعور امُلمتزجة يل، الخضوع من صورة
د تُمهِّ قد مالئمة، بطريقة شكلُها تغريَّ إن املتباَدلة، الخدمة أو الغريية هذه فإن إذًا الحال
رشط إىل املشرتك االعتماد فيها يتحول عالقة تماًما؛ مختلف شكل لها عالقة نحو الطريق
بني من ستكون، وتلك الذاتي. الرضا مصدر الذاتي العطاء فيها ويَصري املشرتكة، للحرية
السيايس، النظام إىل األخالقي النظام من التحوُّل عىل االتفاق وسائل إحدى أخرى، أشياء
لم الحالة هذه يف الفرد يُواجهه الذي «القانون» أن وبما نفسه. ليفيناس تعبري بحسب
فالنتيجة رضائه؛ خالل ومن اآلخر برضا اإلنسان رضا قانون بل ة، مستبدَّ عليا» «أنا يَُعد
لكن األخالقي. النظام جوهر يف ليفيناس بنظر يَكُمن الذي الذنب من التخفيف ستكون
نظرية أي أن لدرجة الذنب؛ نقيض آخر أو بنحٍو هي الحقيقية الفضيلة أن الزعم يُمكننا
محوريٍّا؛ دوًرا بالذنب الشعور فيهما يؤدي التي دريدا أو ليفيناس كنظرية — أخالقية
بها نظرية هي — كبرية بصورة غريبًا فيها اإلنساني االزدهار مفهوم يكون أن عن فضًال
أيًضا يشعر بل فحسب، الكبري اآلخر حضور يف بالذنب ليفيناس يشعر فال شديد. خلل
كيف نرى أن الصعب وِمن الذاتي. والرضا واإلشباع والحرية السعادة أفكار تجاه به
األحيان بعض يف تجاهها الكراهية عن فضًال — املفاهيم هذه تجاه بالذنب هذا لشعوره

الذات. تمزُّق يف ليست الكبري اآلخر فَمصلحة فعًال؛ الكبري اآلخر يخدم أن —
للتعاُطف تباُدل وجود تناولناهم الذين عرش الثامن القرن يف األخالق يُنارصفالسفة
عىل التعاطف من النوع هذا فيبدو مريبة؛ بسالسة ربما يتمتَّع تباُدل لكنه اآلخرين، مع
وليفيناس كانط أما كامًال. أخالقيٍّا تعاطًفا يكون أن من أكرب والدفء التلقائية من درجة
وجهة من الكبري. اآلخر أو األخالقي للقانون الناس إخضاع عىل ُمنكبَّان فهما املقابل يف
واتجاه التعاُطف اتجاه — األخالقي الفكر يف االتجاهني كال فإن يهودية، مسيحية نظر
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يَعجزون الذاتي الرضا فمنارصو اآلخر؛ عن منهما كلٍّ انفصال هما يُشوهِّ — التضحية
كان إن وخاصة املؤلم، الذات تقييد عدم فعليٍّا عليه سيرتتَّب ما فهم عن عامة بصفة
فيبدو جانبهم، من التضحية اتجاه مؤيدو أما للجميع. السياسية الناحية من متاًحا ذلك
النواحي، جميع من سعة أكثر حياة باسم يكن لم إذا هذا الذات نكران أن يََرون ال أنهم
وهو السلطة، إىل املظلومية من ثوري مسار فالتضحية رهيبًا؛ إلزاًما كونه يتعدَّى لن فإنه
تكون قد لألسف لكنها ذاتها، يف هدًفا ليست وهي الثراء. إىل البؤس من عنيف انتقال
والرخاء، املتعة، أخالق وهي األوىل؛ للوهلة لها نقيًضا يبدو قد ملا أساسيٍّا مسبًقا رشًطا

األىس. عىل باعث يشء وهذا اآلخرين. بخدمة الذاتي والرضا
الفرد يبدي أن تعني البرشية إن إذ البرش؛ يف ليفيناس عند د يتجسَّ الالمتناهي إن
نوع من مفارقة تكمن وهنا ذاته. الالتناهي حال هو كما قياسها يُمكن ال مطلقة غريية
له يرمز الذي التناهي إدراك أيًضا يعني لكنه متناهيًا؛ تكون أن يعني فالفناء خاص؛
ال الذي التفرد إدراك مني) بدًال يموت أن ألحد يمكن ال أنه (بما ثَمَّ وِمن الفرد؛ موت
اعتباره يُمكن — يُستنَسخ وال يُقاس وال يُعوَّض ال إنه إذ — التفرد هذا لكن يُضاهى.
حقيقة — العقل تربك حقيقة عليه تستويل كريكجارد مثل فليفيناس الالتناهي؛ من نوًعا
فالتناهي لذا األبد. إىل آخر شخًصا وليس نفسه هو الفرد أن هي — مًعا وتافهة هامة
كانط. عند الجمالية السمو نظرية يف يفعل مثلما بنقيِضه، الوعي يغذي — للمفارقة —
علم أو الطبيعة أو السياسة أو التاريخ يف ليفيناس بنظر د يتجسَّ تناهيًا ال ليس هذا لكن
— تجاَهها يُِكنُّ التي اليومية الحياة يف باختصار، العادية؛ األخالقية القضايا أو األحياء
أن ينبغي ال السمو إن شديدة. كراهية — الغاِلني الفالسفة أقرانه من عدد شأن شأنه
اآلخر وجه يف إال د، متجسِّ غري بالتايل وهو الحضور؛ يف يُختَزل ال فهو املحايثة؛ تفسده
سبيًال — خالص سموٌّ هو الذي — الكبري اآلخر يُتيح وقد للتمثيل. القابل غري الكبري
هذه ملثل لة مؤهَّ ليست املجهولة، املجرَّدة فيها الحياة بأشكال املدينة، لكن الخالص؛ إىل
فإن ِجذري. نحٍو عىل تحوُّلية سياسة وال مؤسيس خالص أي ثمة يكون ال قد ة. املهمَّ
فثمة الطغيان؛ لخطر سيُعرِّضنا فذلك — ليفيناس يقول كما — لحالها السياسة تُركت
هيوم عند الحال هو ما بقدر لنا، املجهول الشخص بخصوص أخرى بعبارة مشكلة
كان وإن جديد، من النقطة لنفس نعود أننا يبدو الرمزي النظام يف رحلتنا فبعد وسميث؛
فكأنما الواقعي. النظام بل الخيايل، النظام هو يَُعد لم الرمزي النظام مجهولية يقاوم ما
بذلك لكنه الخارجية؛ بالقرشة إال منه يَحتفظ ال الذي الخيايل للنظام ظهره ليفيناس أدار
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قادر ليفيناس أن املؤكد ِمن الواقعي. النظام إىل مبارشة ويتجه الرمزي النظام يتجاوز
اللحظة يف يتصادف الرمزي النظام يف عضو أي وهو «القريب»؛ الغريب مع التعامل عىل
النظام من عنارص بني الشخص بهذا الفرد عالقة وتخلط الجار. موقع يَشغل أن الراهنة
شخص مع الجسدي بالتعاطف تتعلَّق هنا القضية ألن األول؛ الواقعي والنظام الخيايل
قناع فهو أختك، أو ابنتك أنه تصادف وإن الجار، هذا ألن والثاني؛ فعليٍّا. مني قريب
الواضحة. الخلفية هذه عىل إال سليمة بصورة معه التعامل يمكن وال تناهي لالَّ ُمبَهم
حد يف الرمزي النظام مجال فهم هو الدرجة لهذه حميميَّة أخالٍق يف األصعب واليشء
قليل بعد سنرى لكنَّنا اآلخرين. النظامني بني ويُطَحن يُحاَرص أن خطر يف والذي ذاته،
السياسة، إشكالية عن كثريًا تَختلف ال وهي اإلشكالية، لهذه تماًما مدرك ليفيناس أن
األخالقي. الفكر من ا جدٍّ املتفرِّد نموذجه عىل سيطرته يفقد أن دون ملواجهِتها وسيسعى
وغموض زائدة بحدَّة يتَّسم فهو شهوانية، من األخالقي ليفيناس خطاب يف ما وبرغم
بسموِّ مهيبًا إحساًسا يَمتلك أنه عىل شك بال سيَرص يهودي أو مسيحي فأي فيه؛ مبالغ
يف يقترص ال يُوصف ال الذي اللغز هذا أن كيف يُدرك ال السبب هذا لنفس لكنه الرب،
عند الكبري فاآلخر وألفته؛ رفقته يف املعتاد، ره تَوفُّ يف بل الكبري، اآلخر غريية عىل تجسده
البُعد كل بعيدة األخالقية الرؤية هذه إن جميل. منه أكثر ساٍم — بريك بلغة — ليفيناس
يف املشاركة إىل املسيح برشية خالل من ُدعوا قد الناس إن القائل املسيحي املفهوم عن
أو مؤلم جرٍح مثل الكبري اآلخر يف الخارق بوجوده الشعور مجرد وليس الرب، صداقة
األمر واقع يف ليَست ليفيناس عند األخالقية فاملسئولية االستيقاظ. عند بالذنب الشعور
يواجه إذن فهو فيه؛ تتجىلَّ أن يجب الذي املكان هو هذا كان وإن املرئي، العالم من جزءًا
صورة إىل األخالق ُروح تحويل كيفية رشح يف كانط يواجهها التي الصعوبة من شيئًا
منفصلة دائرة — باديو آالن فكر يف كما — وهناك املتعينة، األشياء كلية فهناك مادية.
يمكن كيف معرفة الصعب من لكن عنيفة، بطريقة معها تتقاَطع الالتناهي من تماًما

بينهما. التوفيق
النفس دائرة خارج يقعون الذين أي لنا؛ بالنِّسبة املجهولني مشكلة نواجه إذًا كيف
الخري؛ مذهب ُمناِرصي عند هي كما حيوية قضية هذه كانت إن الغامضة؟ الكبري واآلخر
تتجاَوز التي القضايا كل يف تُؤثِّر أن لألخالق كيف أي السياسة، قضية تُثري ألنها فذلك
لألخالق إطاًرا وضع أنه هو هنا ليفيناس مشكلة إن األشخاص؟ بني التي العالقات نطاق
املدنية والحقوق واملساواة والتواُفق باملجتمع تُبايل ال بلغة اجتماعي، غري دموي بأسلوب
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املستحيل من يجعل أنه لدرجة وخالفه، الطبيعية والسمات والتبادلية والكلية والقانون
التعدُّدية أشكال أبسط تتجاَوز سياسة أفكار أي منها يَستحِرض أن نفسه عىل تقريبًا
فليفيناس أعماله. عىل املعلِّقني بني من تقريبًا الجميع بها يعرتف حقيقة هذه إن الليربالية.
بأنه أحيانًا نشعر لكننا منه؛ مناص ال السيايس البعد بأن يُقرُّ — دريدا شأن شأنه —
الرائع مزجه أمام َعثرة َحَجر أنه يتَّضح الرمزي النظام فإن عامة، وبصفة زواله. يفضل
بني ودريدا ليفيناس من كل كتابات يف تعاُرض وثمة والواقعي. الخيايل النظامني بني
أنه يبدو الذي الثقافية التعدُّدية من امُلعتاد والشكل لنظريتهما الجذابة الطليعية النربة
صعوبات من يعاني هيوم ديفيد شأن شأنه فليفيناس العملية. الناحية من بهما يوجد
التي امَلجهولة الجموع مع لكن منهم، «القريبني» مع ليس قطًعا الغرباء؛ مع التعامل يف
الحشود هذه تكون عندما سوءًا األمور (تزداد كذلك. تكون أال لحظة أي يف يتصادف
غري «التاريخ عمله يف األصفر» «الخطر يه يُسمِّ مما الشديد نفوره ل تأمَّ أوروبية؛ غري
يتجاَوُزون من مع التعامل الصعب من أن الخيايل النظام منارصو رأى فإن ع»). املتوقَّ
مختلفة. بصورة ولكن الواقعي النظام منارصو يرى فكذلك الخاصة، السحرية دائرتهم
مع املواجهة ففي حل؛9 إىل للوصول متعدِّدة فرص أمامه ليفيناس فإن ذلك مع
اآلخرين. من نهائي ال لعدد امُلحتَمل الوجود ضمنيٍّا يبدو باألفضلية، املتمتِّع الكبري اآلخر
املشهد هذا يف بالفعل يظهر الثالث بالطرف ليفيناس يُسميه ما فإن املنطلق هذا من
واآلخر. النفس بني العالقة ممزًِّقا األوديبية، ليفيناس لحظة يه نُسمِّ أن يُمكننا الذي األوَّيل،
تاٍل مشهد يف يدخل الثالث الطرف أن يبدو ليفيناس، كتابات يف املواضع بعض ويف
هو اآلخر أن الكان اعترب فإن الكان. وضع عن كثريًا يختلف وضع وهو املباِرشة، للعالقة
اتصال يوجد فال معه، وسيط بدون عالقة وجود استحالة عىل يُرصُّ ألنه فذلك الكبري اآلخر
ليفيناس يه يُسمِّ فما إذًا مجملها. يف الرمزي النظام بمؤثرات يمرُّ ال «الفريد» اآلخر مع
لهذه اغرتابيٍّا بُعًدا باعتباره البداية، منذ مباِرشة مواجهة أيِّ يف موجود الثالث» «الطرف ب

العالقة.
اآلخر مع العالقة يوجه ليفيناس عند أخرى مواضع يف الثالث الطرف وجود أن إال
اإلنسانية باب أمامي يفتح الوجه تجيلِّ فإن الحال هو هذا يكون وعندما البداية. من الكبري
يضع نفسه الكبري اآلخر وجه إنَّ العام. والعدالة العقل خطاب بجانب بالكامل املعوزة
سات واملؤسَّ والدولة القانون مجال بدوره يفتح الذي الثالث، الطرف مع عالقة يف الفرد
أي الكبري»؛ لآلخر الكبري «اآلخر وجود الوجه هذا يعلن بديلة، صياغة ويف السياسية.

276



وباديو ودريدا ليفيناس

يعد لم املجتمع بأن يوحي بما الكبري، وآخره الكبري اآلخر بني متماثلة غري أخرى عالقة
مجموعة بني يُنىس ال وجًها اآلن صار قد الكبري فاآلخر املفردة؛ النفوس من تجمع سوى
فقط ليس أولية، تظل لوجه وجًها املبارشة العالقة أن إال تُنىس. ال التي الوجوه من كاملة
تسبق — ذلك وغري القرار واتخاذ واالستقالل الحرية عىل سابقة هي إذ — أنها بمعنى
إىل مرة ألول نتحوَّل الذي املوضع ألنها كذلك بل والعدالة، السياسة قضايا كل زمنيٍّا
اآلخر وراء ملا تمتدُّ التي املسئوليات شبكة بوجود وعي عىل نُصبح عندما الرمزي، النظام
املوضوعية واملعرفة العدالة تربز الثالث الطرف وجود خالل فمن له. بديل ال الذي الكبري

الرمزية. امُلثل هذه وباقي والتبادلية األنطولوجي واالستقرار واملساواة
نسميه أن يمكن فيما يكمن السياسة إىل األخالق من الطريق فإن املنطلق هذا من
يف الكبري اآلخر إن السيايس. للبُعد دائًما نقًدا يُمثل املشهد هذا كان وإن األويل، املشهد
تجلٍّ هو ما بقدر الثالث) الطرف صورة (يف للمساواة تجلٍّ هو والالتناهي» «الكلية كتاب
دائًما أيًضا يُمكنهم آخرين، وجود إمكانية ن يتضمَّ الفريد الكبري فاآلخر التماثُل. لعدم
للنفس اهتمام محل يكونوا أن يمكن إذن الكبار فاآلخرون كباًرا؛ آخرين يُصِبحوا أن
الخارجي «التجسد ليفيناس يسميه ملا تَنتمي حالة وهي معها؛ عالقة يف يدخلوا أن دون
إن الرمزي. للنظام الفريد مصطلحه — أخرى أشياء عدة بني من — يعدُّ الذي للنفس»
والعدالة للقانون يتسنَّى بحيث «تتواَزن» أن يجب الفريد الكبري اآلخر مع املتميِّزة العالقة
حيث العدالة؛ بالفعل ن يتضمَّ لجاِره املرء فحب يظهروا؛ أن االجتماعي والضمري واملساواة
أنظر أال عيلَّ يجب إذ الثالثة؛ األطراف مع الجار هذا عالقات إطار يف يكون أن يجب إنه
إىل فالعدالة اآلخرين. بني العالقات مع عالقتي إىل بل وحدها، الكبري اآلخر مع لعالقتي
التقليدي اليهودي التعطُّش بالكاد ينقل أنه نظن قد مصطَلح وهو «رضورية»؛ الحد هذا

العدالة. نحو
والتحرُّر العدالة فقضايا ذلك ومع السياسة، إىل األخالق من تنقلنا مسالك ثمة إذًا
عىل ممنوعة مواجهة (وهي الكبري اآلخر مع األولية املواجهة من تُستَمد وغريها واملساواة
نبع إىل يعود أن الصحراء يف املسافر عىل يجب كما إليها تعود أن ويجب الخارجية) املعرفة
للسياسة، الفينومينولوجي األساس هي فاألخالق باملاء. الدوري التزوُّد إعادة أجل من املاء
القلبي الصفاء إىل البالية األخرية تنازالت من يأخذنا الذي للقلق املسبِّب الرمز هو والنبي
الذي الشخص يجد أن دون من ُمستحيلة «العدالة الشأن: هذا يف ليفيناس يقول لألوىل.
تعاملنا يف نعدل من شخصيٍّا نعرف أن يجب أننا يعني ال وهذا يل.»10 قريب أنه يبديها
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تنبع الذي املصدر تكون أن يجب قريب هو من تجاه املطَلقة املسئولية أن يعني بل معهم،
تظل الدائرتني هاتني بني العالقة أن إال قربًا. األقل األشخاص مع األخالقية تعامالتنا منه
بوصفها فهي فيه؛ تُختزل أن يمكن ال لكنها التقليدي السلوك تحكم فاألخالق محرية؛
لكنها اليومية، الحياة يف العادية للفضيلة مصدًرا تُمثِّل الكبري اآلخر تجاه ُمتناٍه ال التزاًما
العالم وبني بينه يخلط أال يجب األخالقي فالعالم تماًما؛ عنها مختلًفا مجاًال تبدو كذلك
العامة القواعد أن إال املحدَّدة. والوصايا واألعراف وااللتزامات والقوانني للقواعد التقليدي
االختزال تقبل ال ُمفَردة عالقة من تُستَمد أن ما بصورة يجب (السياسة) واملؤسسات

قياسه. يُمكن ما عنه ض يتمخَّ أن يجب قياسه يُمكن ال فما (األخالق)،
وعريف ومعياري وكيل نوعي هو فيما التشكُّك شديد ليفيناس أن ذلك مع رأينا لقد
األساس عني بتقويض يُخاطر أنه يبدو ما وهو شابه، وما ومتباَدل للقياس وقابل
خطر يف األخالقي فالبُعد املفاهيم؛ هذه كل عليه تقوم أن املفرتض من الذي ذاته األخالقي
املميز الفكر يُقاوم فهو ذلك؛ رغم يحتاجه الذي الكلية للقوانني نظام يقوِّضه أن دائم
أيًضا لكنها األخالقية، الدائرة يف تَنشأ للعدالة فالحاجة ذلك. رغم عليه يعتمد الذي للمدينة
األخالق مملكة بني فجوة فتنشأ الالتبادلية. الدائرة هذه طبيعة قبل من وتُخذَل بل تُنكر،
بطريقته ليفيناس ويَنتاب بكثري. بريًقا األقل الدنيوية األخالقية املصالح وعالم النزيهة
«طغيان ب والالتناهي» «الكلية كتابه يف يه يُسمِّ مما الخوف للتنوير املعارضة الرجعية
مقارنته» يُمكن ال ما بني «املقارنة بأن ذلك مع يَعرتف أن يجب لكنه والالشخيص»؛ الكيل
الفكر أشكال من شكًال ، يقرُّ كما بدوره، يتطلب وهذا تَزدِهر. أن للعدالة كان إن رضورية
حماسه بقدر ضعيف لهما حماسه أن نظن عمليتان وهما والتوفيق، التوليف عىل يقوم
اللدود العدو هو الرمزي النظام إن القول املبالغة من يكون ولن مثًال. العربية للقومية
بالطبع. يتناَوله أن — أخالقيٍّا فيلسوًفا باعتباره — عليه كان وإن ليفيناس، قيم ألهم

الخاصة تلك مع لشخص امُلطلقة الفردية بني عالقة هي ليفيناس عند األخالق إن
يكون والذي حميَمني، صديقني االثنان كان وإن للغريب، الغريب حب أي آخر؛ بشخص
املطلقة الالاختزالية بأنها تُعرَّف األخالق كانت فإن كله. السيايس املجتمع نطاق خارج
مقارنات عن تَبتِعد إذن فهي بالتأكيد)، شديًدا جدًال تُثري أطروحة (وهي املثيل يف لآلخر
العاَلَمنْي حال هو (مثلما كانا وإن املواطن، عن يَختلف األخالقي فاإلنسان العام. املجال
إثبات الواجب من أن ورغم الجسد. نفس يَشغالن كانط) عند والحقيقي الظاهري
«يعيق» األخالقي فالعالم بينهما؛ الدائم الرصاع من حالة ة ثمَّ أن يبدو الدائرتني، هاتني
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أن يجب الالتناهي وحس والغريية االختالف أن ضمنًا يعني وضع وهو السياسة؛ عالم
عىل ذاتيٍّا قادرة ليست السياسة أن وسيبدو الخارج. من السياسة عالم إىل يُستجَلبُوا
وعقائد االحرتام وثقافات الثقافية للتعدُّدية الغريب االنتشار برغم القيم، هذه مثل توليد
تَقتحم إذن فاألخالق الجهات. جميع من بنا تحيط التي وغريها االجتماعي االختالف
هو ما إىل بطبيعته يَميل السياسة فعالم باألساس؛ تُغريها ال لكنها السياسية، الساحة
دعائمه تهزَّ أن هو تفعله أن األخالقية النُُّظم معظم وسع يف ما أن ويبدو ومنَحط، د موحَّ
التغيري يُمثل التي النسوية أو االشرتاكية األخالق وبني هذا بني نُفرِّق وقد آلخر. وقت من
ن يتضمَّ السياسة من النوع هذا إن األفراد. بني األخالقية العالقات أساس فيها السيايس
زائدة إضافة النظرة هذه إطار يف األخالق وليست نفسه. السيايس املجال معنى يف تحوًال
يف خارجيٍّا ًال تدخُّ تكون أن من أبعد هي إذ — فهي السيايس؛ للوجود القائمة للصور

لوصفه. محددة وسيلة — املدينة نظام
تُمزِّقه مجتمع صورة يف السيايس املجتمع إلهاًما أفكاره أقل يف ليفيناس ر يُصوِّ
أفضل يف املدينة فنظام ُمتنافسة؛ ذئاب بني السلطة عىل هوبزي رصاع دائمة، حرب حالة
غنى ال والتبادالت األعراف من مجاٍل كبرية، بدرجة ُمحايدة دائرة شكل يف يُصوَّر الحاالت
أحداث بها ملرسحية املتقلِّبة بالعاطفة األخالقي العالم يتمتَّع وبينما تهذيبي. غري لكنه عنه
املدينة ترى التي فالنظرة رديئًا، وثائقيٍّا فيلًما يشبه السياسة عالم فإن ُمثرية، درامية
أحد يف ليفيناس يتحدث السياسة. تجاه اغرتابية نظرة تَعكس اغرتاب مكان باعتبارها
البرشية»، استمرار وتحسني لتنظيم الساعي السيايس االجتماعي «النظام عن اللقاءات
بريك أو روسو عند للسياسة مناسبًا وصًفا يُمثِّل يكاد ال بريوقراطية بلغة تعبري وهو
دائرة يف واختُزلت قيمتها من كبري قدر من أُفرغت قد السياسة أن بدا فإن ماركس. أو
يجعل الذي السبب نفهم أن عندها فسيُمكِّننا اإلدارية، واآلليات االعتباطية القرارات من
ُروحي خارجي فضاء من بذاتها القائمة القيم من مجموعة تُدخل ألن حاجة يف األخالق
هذا يكون أن الالزم من ليس لكن دة. معقَّ مسألًة ستكون العامَلنْي مزج فكيفية إذًا ما.
باملاركسيني هذا يُذكِّرنا استهجانًا. أقل السيايس للمستوى نظرة من انطلقنا إن الحال هو
األخالقية كانط نظرية إىل اتجهوا الذين عرش التاسع القرن أواخر يف الجدد الكانطيني
من — الخاص الجربي بَمذهبهم — جردوه تاريخ عىل القيمة بعض إضفاء أجل من
ال وتُجدِّده وتقوِّمه األخالق تُعارضه أن دون من السيايس فاملجتمع أخالقية. غاية كل
السياسة أن بينها من ألسباٍب رضورية فاألخالق ذاته؛ يف راسخة قيمة له تكون أن يمكن
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أي لألخالق؛ تحديًا بدورها تُشكِّل قد السياسة أن فكرة أما الروحية. الناحية من ُمفِلسة
أن دون فتمر مؤسيس، تغيري بسبب تتغريَّ قد مثًال اآلخرين مع التعامل من ما صورة أن

انتباه. أي تَسرتعي
أحداث أعقاب ففي دريدا؛ جاك مع — قليل بعد سنرى كما — األمر نفس يَنطبق
كاملة قطاعات واستفاقة لقبضتها الغربية الرأسمالية تعزيز ظلِّ ويف العنيفة، ١٩٦٨ عام
لنريان ُمتزايدة بصورة السياسة مفهوم تعرَّض بالتبعية، َغفلِتها من السيايس اليسار من
الفعل ردود إىل الفكرية نُخبتها برسعة تَنزلِق كانت التي فرنسا يف وخاصة الفلسفة،
السيايس؛ الوهم من متحرِّر سابق عهد إىل تطلَّعت الثائرة األرواح تلك من قليل ة. الحادَّ
الجمعية املرشوعات كل مصري أن ضوئها يف بدا التي امَلريرة والستالينية الفاشية تجربة
إليمانويل دريدا جاك به يَدين ما إن وحشية. استبدادية أنظمة عن ض تتمخَّ أن املثالية أو
بني املزيج ذلك هو — نازي عمل معسكر يف الوقت بعض قىض رجل وهو — ليفيناس

مختلفتني. تاريخيتني لحظتنَي
العالقات أن وهو السياسة ومجال الكبري اآلخر نطاق بني ليفيناس عند فرق ثمة
هذا لكن التبادلية. أو باملساواة متعلقة فهي الثاني يف أما ُمتماِثلة، غري األول إطار يف
نموذجه ليفيناس يَعتربها التي الحالة أنَّ — رأينا كما — صحيح لدراسة، يَحتاج الفارق
مني؛ وعوًزا دناءًة أكثر الكبري اآلخر إن حيث وبُغًضا؛ تماثًال ال ن تتضمَّ األويل األخالقي
الواقع يف هذا لكن أيًضا، منِّي أعىل — اليهودية الحكمة حوليات يف — فهو ثمَّ وِمن
مساواة دون يوجد أن يُمكن ال له التام باملعنى الذي البرشي، للحب األويل النموذج ليس
صحيح هو مثلما لألعداء، الجانب أحادي بالحب يأُمر الجديد العهد أن صحيح وتباُدل.
تَعِجز التي األرانب، عن فضًال ع، الرضَّ كاألطفال ملخلوقات أصيًال حبٍّا نُكنَّ أن يُمكن أننا
الذي الحب — الجانب أحادي الحب أن رغم لكن كاملة. بصورة عاطفتنا مبادلتنا عن
والسخرية املْكر وجه يف يَصمد والذي منه، طائل ال الذي الطائش الذاتي البذل ن يتضمَّ
تكلفته، يف يُضاَهى ال أنه أقلها ليس ألسباٍب املتباَدل؛ الحب من أخالقيٍّا قيمة أكثر —
الطرفني أحد يَزدِهر ال الحالة هذه يف ألنه كماًال أقل فهو كماًال. أقل معيَّنة ناحية من فهو
وجود عدم إن األكمل. بمعناه الحب نه يتضمَّ ما عكس عىل اآلخرين) (أو اآلخر بازدهار
املسيحية العقيدة يف — السبب هو سواسية، هم من بني إال تماًما األكثر بمعناه الحب
االبن، هو الذي األكرب أخيهم برشية خالل ومن صورٍة، يف مخلوقاته يحب اآلب أن يف —
فإن وإال معه. والتساوي الصداقة إىل مخلوقات كونهم مجرَّد من ون يُسمُّ خالله من الذي
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إدراك وعدم مثًال. سياراتنا أو األليفة حيواناتنا نحن نحب كما إال يُحبنا أن يُمكن ال الرب
األخالق بني الفاصلة الحدود تعزيز يعني الصورة بهذه متداخالن واملساواة الحب أن
الحب مفهوم إغفال — الحًقا سنرى كما — أيًضا يعني كما والعدالة. الحب أو والسياسة،

املجالني. بني توجد التي الحواجز ُمماثل نحو عىل يُنهي الذي السيايس
مع فالتعامل ليفيناس؛ يفرتض كما والفردية املساواة فيه تتعارض ال آخر وْجه ة ثمَّ
له النهائية النتيجة وتكون الشكل، بنفس معهم التعامل يعني ال عادلة بطريقة اآلخرين
املختلفة احتياجاتهم مع نزيه متساٍو باهتمام الفرد تعامل يعني لكنه ، البنيِّ الظلم هو
— أجاسنسكي فسيلفيان إذًا متعارَضنْي. اإلطار هذا يف ليسا واالختالف فالتماهي الفريدة؛
والتكافؤات ناحية من املطلقة الفردية الكيانات بني العالقات بني ليفيناس مثل تفرق التي
االحرتام حالة «يف أنه زعمها يف ُمخطئة — أخرى ناحية من الرمزي للنظام الالشخصية
11«… اآلخر فردية تُراعي ال رضورٍة من عالقتي تنشأ الواجب، بدافع الحب أو األخالقي
السبب وحده هو مجرًدا تكافًؤا باعتبارها للمساواة برجوازي ملفهوم ليفيناس افرتاض إنَّ
الفردية تصري بينما الثانوية، السياسة لدائرة املفهوم هذا عن التخيلِّ عىل أُجرب أنه يف

األخالق. حصن
القدر نفس يُمنَحوا أن يجب والنساء الرجال فكل — املقابل يف — ماركس عند أما
األسباب أحد وهذا ومختلفة. فريدة احتياجاتهم بأن اإلقرار يعني احرتام لكنه االحرتام، من
فاملساواة جوتا»؛ برنامج «نقد عمله يف الدخل يف التساوي فكرة أجلها من يُعارض التي
عند فاملساواة عرصها؛ يف التقدمية قيمتها بلغت مهما اشرتاكية، فضيلة ليست املجرَّدة
التنويرية، والعمومية الرومانسية الخصوصية من لكل بأفكاره يَدين مفكِّر وهو ماركس،
من املاركسية النسخة إن عليه. القضاء يف وليس البرش بني االختالف يف د تتجسَّ أن يجب
اإلنساني املجتمع يف خت ترسَّ قد املادية الوسائل أن ترى ببساطة؛ هذا ترى االشرتاكية
مستوى عىل اخرتاعها يُعاد لكي — الفرد حرية حساب عىل الغالب يف ازدهر الذي —
الوسطى الطبقة برتاث املاركسية ترحيب وراء السبب هو وهذا ر. امُلتطوِّ املتميِّز الفرد
الرجال كل سيتمتَّع اشرتاكي ديمقراطي نظام ظل ففي له. وانتقادها العظيم، الليربايل
تعتمد ذلك كيفية لكن العامة؛ الحياة مصري تقرير يف املشاركة يف متساٍو بحقٍّ والنساء

الفردية. قدراتهم عىل

مطولة حواٍش مجرد الغالب يف فهو طويًال؛ يشغلنا أن األخالقي دريدا جاك لفكر ليس
ألستاذه املتنوِّعة انتقاداته سببها غرابة يف — مرة ذات دريدا أعلن الذي ليفيناس لتأمالت

281



الغرباء مع مشكالت

أحدث قد ليفيناس أن عن بحماس دريدا يكتب إذ معه؛ تام اتفاق يف أنه — الفلسفة يف
عىل يعتمد يزال ال كان األخري فكر أن حقيقة يُغفل هذا لكن ته؛ بُرمَّ األخالق معنى يف ثورة
حال وكذلك باألساس، التزاًما بوصفها األخالق عن بشدة) للريبة (مثري تقليدي مفهوٍم
للتأكيد يكفي الفرنسية األكاديمية الدوائر اهتمام عىل كانط استحواذ إن نفسه. دريدا
الواجب ملفاهيم بالفضل يَدين وغرابة بوهيميًة الباريسيني املفكِّرين أكثر حتى أن عىل
— دريدا ويفرتض أخرى. أماكن يف دائم نحو عىل التاريخ مقربة دخلت التي األخالقي
حول تدور أن يجب الصحيحة األخالق أن — تردد دون األكرب زميله مسرية مستكمًال
يظل إذ نيتشه؛ أو بنثام أو هيوم أو أرسطو ليفاجئ كان افرتاض وهو املسئولية. فكرة
ترجمة من يتمكَّن فهو األخالقي؛ الواجب علم قيود أسري ودريدا لليفيناس األخالقي الفكر
فينومينولوجية، أو شاعرية أكثر خطاب إىل واألفراد والحقوق للقوانني تقليدي خطاب
واالسِتحالة. والالتناهي والغموض والغريية واملغامرة واألمر والحث املخاطرة عن خطاب
تَملؤها نسخة األخالقية، كانط نظرية من روحانية نسخة نجد ودريدا ليفيناس فكر ففي
بتناولها تُعرف ال األوىل دريدا أعمال إن كانط. بصمة بشدة يَنقصه شعري بصًدى
«هي» التفكيكية أن فكرة يناقش أنه نجد القانون» «قوة ر املتأخِّ مقاله يف لكنه لألخالق؛
من متطرِّفة صورة التفكيكية اعترب أنه ماركس» «أطياف كتابه يف يزعم مثلما العدالة،
من دهشة أكثر املذكورتني النظريتني املدرستني أي نُحدد أن الصعب ومن املاركسية.

األخرية. األطروحة
السيايس؛ االجتماعي العالم ملهاجمة — ليفيناس شأن شأنه — األخالق دريدا يوظف
املعتقد أو السلطة أو التقاليد عن وُمبتكر مغاير انفصام دون من مسئولية «ال يكتب: إذ
بقوة تهاجم التي الرُّوحية الطليعة من صورة فاألخالق العقيدة.»12 أو القواعد أو التقليدي
التعاُرض أسري إنه حيث دريدا؛ يراه ما هذا أن يَبدو وال اليومية. للحياة الرايض الخمول
قمعية، وتقاليد مجدَّدة تقاليد يرى أن لدرجة معياري، هو معارضوما هو ما بني الشديد
قواعد أو للحرية، كابتة وأخرى ثورية أعراًفا أو بربرية، وأخرى تنويرية معتقدات أو
الكثري وثمة السلطة. من خبيثة وأخرى حميدة أشكاًال أو بريوقراطية، وأخرى وقائية
امُلظِلمة، املعارضة وأساليب اإلجرامية، االعتداء وأشكال املقبولة، غري التهميش صور من
يكون أن االلتزام لعدم ويُمكن يتطرف، أن لإلجماع يمكن املؤذية. القواعد خرق وأشكال
االسم» «عن كتابه يف دريدا عنه يُخربنا مفهوم وهو — فاملجتمع بغيض؛ نحو عىل مفضًال
يُعادي لكنه خانقة. هي ما بقدر داعمة بيئة يكون أن يمكن — مريبًا رآه طاملا أنه

282



وباديو ودريدا ليفيناس

عمل أن ُمنِصف نحو عىل يرى أن يمكن ميلر هيليس جيه أن لدرجة بشدة املفهوم هذا
اآلخرين.» كل عن تماًما معزولة كينونة أو ذات كل أن األسايس «االفرتاض ب يتميز دريدا
اآلخرين وعالم عاملي «فبني شخيص: ملف يف لو كما يكتب وهو دريدا يقتبس فحسبما
واالتصال والعبور والتجاُوز املرور محاوالت كل مع ُمتناسب غري انقطاع … هناك …
مع نتعاَمل ال فنحن فقط.»13 منفصلة جزر بل عالم، من فما والنقل. وامَلجاز والرتجمة

االنعزالية. مع بل الغريية،
شائع، هو ما مع بطبيعِته خالف عىل ليس أخالقي هو فما دريدا، يعتقده ما كان أيٍّا
دون يُدرَّس»، «ما ببساطة تعني «عقيدة» فكلمة عليه. متواَفق أو تقليدي، أو د، محدَّ أو
هو املميزة املالحظة هذه دريدا فيه يسجل الذي فالعمل للدوجماتية؛ بالرضورة إشارة أي
عن املحدَّدة الفرضيات من الهروب يُمكنك وال يشء. منه ذلك ينقص وال عقائدي، عمل
(ماذا البالغي االستفهام دريدا؛ لدى املفضلة املستهلكة األسلوبية اآللية استخدام طريق
القانون، عن املتحرِّر الصايف الضحك من نوع هناك يكون أن يمكن هل الضحك؟ يعني
التساؤل عن وماذا واضح؟ السؤال هذا حتى هل بل وااللتزام؟ واملسئولية، والواجب،

س. املتحمِّ باالنفتاح إحساًسا تولِّد بينما مميزة نظر لوجهة تُشري آلية وهي األول؟)14
منها؛ دريدا خجل يف السبب هو وهذا الرمزي، النظام إىل تَنتمي العقيدة أن إال
مطلقة «قرارات املسئولية ن وتتضمَّ املفاهيمية. الناحية من محدد هو ملا عدو فاألخالق
عن العجز محنة ظل يف تُتخذ فهي ثمَّ ومن املقرَّرة؛ األعراف وعن املعرفة عن بعيًدا تُتخذ
يَنبغي إجهاض عملية بإجراء قرار اتخاذ كان إذا ما الواضح من ليس القرار.»15 اتخاذ
هذه مثل عن يتحدث ال دريدا أن الواضح من لكن الحمل؛ تقدُّم مدى معرفة دون يتمَّ أن
أن للقرارات يُمكن ال حيث إنه تقول غريبة نظرة يَتبنَّى هو بل الفظة، الدنيوية األمور

«الجنون». أشكال من شكل فهي معايري أو أعراف يف تُختَزل
يف بروتستانتي بارتياب يتمتَّع إيمانيٍّا شخًصا دريدا فيُعد الالهوتية، الناحية من أما
األخالقية القرارات يف املتضمنة اإليمان قفزة أن كريكجارد طريقة عىل يرى فهو العقالنية؛
ويُشري فيها. تُختزل أن دون أسباب عىل تَعتِمد قد القرارات لكن السبب. عن مستقلة
يَعني ال هذا ولكن ما؛ قاعدة خالل من «ضمانها» يُمكن ال األخالقية الخيارات أن إىل دريدا
القرارات هذه فصل إىل بالحاجة يشعر كان فإن منها. بواحدة االسرتشاد يُمكنها ال أنه
مبادئ من استنتاجات إال ليست كونها خزي من ينقذها أن يُريد ألنه فذلك السبب، عن
عقالنية تكون أن للقرارات يُمكن إذ فعليٍّا؛ يَغرق ال َسباح إنقاذ يُشبه هذا ولكن مسبقة.
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دون النحوية الناحية من سليًما يكون أن للكالم يُمكن مثلما املبادئ، من تُستَمد أن دون
— الفرد اللتزامات أسباب تحديد بأن يدرك دريدا أن يبدو ال آليٍّا. به التنبؤ يُمكن أن
يَشعر فقد األسباب؛ هذه يف االلتزامات تلك اختزال يَعني ال — لسائقه مثًال لحبه أسباب
فااللتزامات سائقي، تجاه بالحب يَشعر ال لكن ألسبابي الكاملة بالوجاهة ما شخص
نَِفي ملاذا إشكالية يحل ال الرشط هذا عىل اإلرصار لكن عقالنية؛ بالطبع تكون أن يجب
اهتمامنا إنَّ العقالنية. من القدر نفس عىل تكون قد املتوافقة غري الحاالت إن حيث بها؛

يشء. ال من قرار اتخاذ مع يَستوي ال هذا لكن املهم؛ هو بعقالنيتها
املعايري، أو األعراف كل عن ُمستقل نحو عىل طريًقا يَختار أن ا حقٍّ للمرء كان إذا
بوصف أشبه سيكون إذ قراًرا؛ ذلك ى يُسمَّ أن يُمكن وجهة أي من تعرف أن الصعب فِمن
أن يُمكنني ال أنني هو بالقرارية يُسمى ما يُدركه ال ما إن مَلكي. أمر بأنه البطن قرقرة
فاألخالق، االختيار. خاللها من يُمكن معايري هناك تكن لم إذا خياًرا به أقوم ما أُسمي
من نوع وهو مًعا، و«مستحيلة» رضورية ُمطَلقة قرارات مسألة هي دريدا، يَزعم حسبما
أن إال املرء يسع وال تماًما. عليه ذلك مع نُالم — أوديب عند كما — الذي العنيد املصري

قضيته. تُنَظر عندما املحلفني لهيئة لالنضمام مؤهًال يعد لم ألنه الصعداء يتنفس
نحو عىل — بليفيناس ة الخاصَّ تلك شأن شأنها — لدريدا األخالقية النظرية تقوم
مسئوليتي إن للَمسئولية. املقابل الوجه يُعتَرب قد ما وهو بالذنب، الشعور عىل كبري
أن لذلك فكيف الجميع، تجاه مسئوًال كنت إن لكن مطلقة؛ تكون أن يجب اآلخر تجاه
مسئولة؛ غري بطريقة ف الترصُّ يعني العام أو الجمعي باملفهوم فرديتي تبديد إن يكون؟
إنَّ الجميع؟ تجاه بمسئولية ف الترصُّ يُمكنني كيف العامة، املفاهيم هذه دون من ولكن
سيُمثل لها محدَّد تجلٍّ أي أن إال عادية؛ وغري واستثنائية، وفريدة، ُمطَلقة، كلها املسئولية
زائفة ُمعضلة — قليل بعد سنرى كما — هذه إن اآلخرين. تجاه مَلسئوليتي خيانة حتًما
أحد وهو املنطقي، الحساب ن تتضمَّ أن يجب الفعلية املسئولية أن كما فاضح، نحو عىل
«االقتصاد» كلمة إن وحتمية. َمقيتة دريدا يراها التي الرمزي النظام يف املتعدِّدة الجوانب
أو الواجبات أو للسلع بائس نحو عىل املنظَّم التبادل إىل تشري حيث آخر؛ بُعبع هي عنده
الخطري واملرشوع املحدود، غري العطاء جنون عن البعد كل بعيد تباُدل وهو الخدمات،
يكون ولكي الكبري. لآلخر املطلق التعرض من والرجفة والخوف الحدود، يتجاَوز اللتزام
شخص إىل تربيًرا أو تفسريًا يقدم «ال الذي النوع من يكون أن يجب التعرضصادًقا، هذا
فاملسئولية هو».16 شخصه إىل وال الفرد رفقاء إىل وال املجتمع إىل وال الناس إىل وال
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أطباء كبري حد إىل تخص أنها نربته من نفهم لكننا موجودة؛ — دريدا يرص كما —
لها. ما املطلقة األشياء ونعطي لقيرص، لقيرص ما نعطي أن بد ال إذ الني؛ والبقَّ األسنان
بعد ما ق منمَّ تعبري وهو «العنف»؛ أشكال من شكل هو والتربيرات بالتفسريات فاملطالبة
املسئولية الحديدية السكك رشكات تحميل عىل يَنطِبق اليشء نفس هل فيه. مبالغ بنيوي

تماًما؟ أرقى مستوى عن نتحدَّث أننا أم الحوادث، يف املتسبِّب إهمالها عن
عن العام الرد أي تفسريات؛ تقديم جهة من «تتطلب دريدا، يكتب كما املسئولية، إن
وتتطلب االستبدال، فكرة جاءت هنا ومن العموم؛ أمام عام هو بما يتعلَّق فيما النفس
والصمت التكرار وعدم االستبدال عدم وبالتايل املطلقة؛ والفردية التفرد، أخرى جهة من
الحقيقية فالعمومية تفكيكه؛ يُمكن االستقطاب هذا أن بالفعل رأينا وقد والرسية».17
ضوء يف الخاصة املطالبات عن الطْرف غضَّ وليس خاص، هو بما اهتمام عىل تنطوي
إال هنا تظهر ال «عمومي» أو «عام» مصطلح قوة إن العمومية. نحو الحميم السعي
جانب من هنا محاولة من وما كانت. مهما خصوصية، أي عن نتكلم بأننا لتذكرينا
— وغموض بمشقة كان وإن — الحال هو كما العام إىل الخاص من سبيل إليجاد دريدا
كانط، عند والظاهري الحقيقي للنطاَقني بالنسبة الحال هو وكما ليفيناس. كتابات يف
قرارات، برجل ليس دريدا إن لالتساع. قابلة غري هوة وتفصلهما العاملان هذان يتجاور
فاألخالق وعضوانية. مسكِّنة تكون ما دائًما أنها يف — حق غري عن — يُشك والتي
كثرية أشياء ثمة أن يبدو لكن عنه؛ غنى ال بالتأكيد وكالهما دائم، رصاع يف والسياسة

بينهما. فيما تضيع
نفس ويف الخيايل، للنظام الزائف العزاء مظاهر تعارض الواقعي النظام أخالق إن
اكرتاث دون دريدا يسميه ما تُعارض وهي الرمزي. النظام رضورات ترفض الوقت
والسياسة األخالق عن بخطاباته التقليدي «الرضا أو املدني، املجتمع عمل» «سالسة
ببساطة تؤدِّي إذًا واألخالق السياسة أشكال كل فهل 18«… الحقوق وممارسة والقانون
والقانون السياسة عن املدني املجتمع خطابات كل وهل الراهن؟ الوضع سالسة إىل
امُلَجرِّمة القوانني أو والفقر للحرب املضادة الحمالت عن ماذا تماًما؟ َمرضية واألخالق
النظام هذا يف التناقضات أين املهاجرين؟ حقوق أجل من الكفاح أو األطفال الستغالل
من االجتماعي الوجود تجانس عىل القوي التأكيد هذا ملاذا ظاهريٍّا؟ املتجانس االجتماعي
معظم مثل ولكنه القانون؛ عنف عن ليقوله الكثري دريدا لدى إن االختالف؟ داعية ِقبَل
التحرُّر يتَّسم والتثقيف. والرعاية الحماية عىل قدرته عن يسكت التحرُّريِّني اليساريِّني
ما هو السياسة، ال الالتناهي، مفهوم لكن املحافظ؛ ليفيناس يألفه ال بإلحاح السيايس
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عن يكتب عندما مماثلة نظر وجهة كريتشيل سايمون يتبنى دريدا. خيال جذوة يشعل
أي يف القاعدة من مستمر «تشكيك أو فوضوية»، ورائية ما «سياسة باعتبارها األخالق
فوضوية لتعدُّدية غرس لالختالف؛ تجسيد فالسياسة الرأس… من النظام لفرض محاولة
من لتتحرَّر تُكافح املعنية الدولة كانت لو ماذا لكن ورشعيتها».19 الدولة سلطة يف تُشكِّك
أليس رجعيٍّا؟ املعارضة من معني تيار كان لو وماذا الثورية؟ القوة طريق عن االستعمار

أصيل؟ إجماع ثمة يوجد أال املمكن من
دريدا عند فالقانون التحيزات؛ لهذه تقليدي مثال القانون» «قوة دريدا مقال إن
وإيجابية محدَّدة وغري ُمتناهية ال العدالة أن حني يف كبري، حد إىل وسلبي ومحدَّد متناٍه
بد ال الرمزي، النظام يف الثمني األساس حجر تُعدُّ التي العدالة، وكأن األمر يبدو بامتياز.
شبه بهالة املقابل يف وإحاطتها كبري، حدٍّ إىل السمعة السيئ املجال هذا من إخراجها من
إدراج بني أحيانًا حائًرا نجده إذ املسألة؛ هذه يف التباًسا أكثر فهو ليفيناس، أما دينية.
دريدا اهتمام يَسرتعي ما إن السيايس. املجال يف وإدراجها األخالقي املجال يف العدالة
ويناقض يتجاوز «ال العدالة من نوع هو بل التقليدي، باملفهوم بالقانون االلتزام ليس
أن لدرجة غريبة به صلته تكون أو به صلة أي يحمل ال قد أيًضا بل فقط، القانون
هو ما كل هو يشء كل قبل يُقدِّره ما إن ينبذه».20 ما بقدر القانون وجود يتطلب
املوجودة الرتيبة املحددة األشياء من بريًقا أكثر أمور وكلها متعني، وال وُمتساٍم مراوغ
لكنه منه، مفر ال دريدا نظر يف — األسنان كطب — املحدَّد فاليشء التقليدي. العالم يف
غريبة عقيدة إنها منه. إلهام ال رأيه يف فيه لبس ال ما فإن عامة، وبصورة جذاب. غري
ُمتعدِّدة وأخرى جذابة ُمباِرشة عبارات ثمة أن يُقدِّر دريدا أن يبدو ال إذ جمودها؛ يف
الدقة بكل نتحدَّث أن إىل أحيانًا بحاجة أننا يعرفون الحقيقيون ديُّون فالتعدُّ رتيبة؛ املعنى
يشري (كما تكون وقد كاِشفة تكون قد فالتعريفات العكس؛ وأحيانًا امُلمكننَي، والتحديد
عمل بهما يتميَّز اللتنَي واألصالة الهائلة القوة كل ورغم منمق. نقل مجرد فتجنشتاين)
ويليامز برنارد بكلمات فهو العرشين)، القرن فالسفة أشهر أحد بالتأكيد (فهو دريدا
الحسم بعدم … يستمتع قناعة، تكوين من وبدًال ميزة، اليقني عدم «يَعترب الذي املفكر

اإلطالق. عىل قناعات أي يَمتِلك ال دريدا أن يعني ال وهذا املنمق.»21
ولقد للقياس. قابلة غري العدالة أن حني يف للقياس، قابل القانون لدريدا، بالنسبة
ترشيعية «آلية فالقانون واضح؛ نحو عىل اآلن متوقعة الجانبني بني االختالف نقاط صارت
يتظاَهر تَعريف وهذا واملدونة.» املحدَّدة األوامر من ومنظومة والقياس، للتثبيت قابلة
فهي النقيض، عىل العدالة، أما كلماته. من كلمة يف ي رسِّ عداء عن يكشف لكنه بالحياد
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ومتباينة باالتساق، تتَّسم وال التطبيق، عىل وعصيَّة للقياس، قابلة وغري متناهية، «ال
ومن والحسابات. والخطط القواعد تتخطَّى وهي املستويات».22 ومتعددة العنارص
كان إذا حتى دريدا، لدى جاذبية أكثر املقارنة هذا يف طرف أي الكايف بالقدر الواضح
بعض فاترة محاَولة املقارنة هذه وتال التحيُّز. من نفور عىل يَنطوي الذي ذلك هو
أهمية نفس لهما يزعم، كما العامة، والحقوق فاملساواة لإلنصاف؛ دريدا جانب من اليشء
«القرار إىل نفسه يُسلِّم أن املرء فعىل ُمتفرِّد. نحو عىل وفردي العنارص ُمتباين هو ما
أن يَنبغي ال القانون عىل العدالة فضل إن والقواعد. القوانني «مراعاة» مع املستحيل»
لتحقيق الساعي الجهد هذا ولكن السياسية. الترشيعية املعارك لتجنُّب ذريعة يصري
الخيارات تعترب أنها تبدو التي دريدا عند األخالقية القرارية تُقوِّضه الطرفني بني التوازن
وزنَه محدَّد هو ما دريدا أعطى ولو واألسباب. للقواعد ُمتجاِوزة الحقيقية األخالقية
عندما حتى خيارات تظل األخالقية الخيارات بأن اإلقرار عىل نفسه يَحِمل فقد الحقيقي،
عمله يف فتجنشتاين يشري كما القواعد، فاتباع بقوانني. ومحكومة بقواعد مرتبطة تكون
ذاته حد يف القواعد تطبيق إن إذ بقانون؛ االلتزام نفسه هو ليس فلسفية»، «تحقيقات
وطأة من القرارات إلنقاذ حاجة فال لذا، دونه. حرية هناك تكون لن بل إبداعية، ممارسة
دريدا يرى كما الجنون، من رضبًا ليست فالقرارات حريتها؛ عىل الحفاظ سبيل يف القواعد

ذلك. يُعتَقد أن الجنون من رضب هو بل يبدو، ما عىل
الرغبة أن بمعنى متناهية ال هي ربما متناهية؟ ال العدالة بأن الزعم يَعني ماذا
عند كولهاس ومايكل شكسبري عند شايلوك حالة يف رأينا كما وذلك — متناهية ال فيها
للعدالة نهاية توجد فال للظلم، ظاهرة نهاية توجد ال إنه حيث أنه: بمعنى أو — كاليست
يكون قد لها شايلوك فعطش متناهية؛ العدالة تُعترب أن أكثر املناسب من لكن كذلك.
ما هو الحياد إن حقه. ببساطة يعتربه يشء رغبته به تتعلَّق الذي اليشء لكن ارتواء، بال
تقدير مسألة هي إذ بالعني؛ العني رد قضية — االنتقام كما — فالعدالة وراءه؛ يسعى
ضيِّقة أو دنيئة األحوال من حال بأي ليست التي امُلمارسات وهي العوائد، وحساب املزايا
دين رد تطلب أن يف َغضاضة ال إذ األخالقيون؛ الواقعيُّون يَعتقد قد كما بطبيعتها، األُُفق
نوًعا تُسبِّب العدالة فكرة كانت وإذا كبرية. تركة َمِدينك ورث أن بعد ُمعدم شبه جعلك
أصولهما أقلها ليس (ألسباب كليهما ألن فذلك ودريدا؛ ليفيناس من لكل اإلشكالية من
والترشيع القانون من حذران نفسه الوقت يف أنَّهما إال عمليٍّا، بها شغوفان اليهودية)
التسامي. وليس املدينة أخالق باعتبارها ظلًما يُشوِّهانها أشياء وكلها والتباُدلية، والقواعد
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فإذا الوقت. نفس يف مستحيَلني أمرين بني يجمع أن من دريدا فيه يتمكَّن وجه ثمة
فهو — األطفال استغالل تجريم بخطابات الرتيب الرضا بمعنى — األخالق عن تخىل
وهو، الواقعي. النظام أوامر أمام املسئولية ل تحمُّ بمعنى — األخالق أجل من ذلك يفعل
كريكجارد كتاب يف ابنه ذبح عىل أوشك الذي إبراهيم النبي مفارقة يكرر املحمل، هذا عىل
إسحاق. البنه وحبه ساديٍّا يبدو ربٍّ تجاه املطلق واجبه بني ممزَّق هو إذ ورعدة»؛ «خوف
لم (وإن دريدا عند عمومية مسألة هي التي — األخالق بني عالق آخر: بتعبري هو أو
اإللهي باألمر املدفوع إبراهيم، النبي يختار اإليمان. وخصوصية — ليفيناس) عند تكن
القوانني عىل بالرب إليمانه امُلطَلقة الفردية يختار عمومي؛ هو ما عىل الربَّ ابنه، بذبح
الواقعي، النظام إىل يصبو فهو سواء؛ حدٍّ عىل مسئول وغري مسئول فهو ثمَّ ومن العامة؛
أن عىل دريدا يُؤكِّد الرمزي. النظام التزامات من بدًال األخالق، من أسمى هو طاملا الذي
ويتجاَوز ويدحض املرء يهجر أن ذاته الوقت تفرتضيف واملسئولية للواجب املطلقة «القيم
أيًضا يجب الرمزية الروابط تلك لكن إنساني.»23 قانون وكل مسئولية وكل واجب كل
بالطبع يعدُّ ذبحه كان ملا ا، جمٍّ حبٍّا ابنه إبراهيم النبي يحبَّ لم لو إذ عليها؛ الحفاظ
باألخالق يضحي بقتله وهو يُحبه، ما بقدِر إسحاق يكره أن كان، كما له، بد وال تضحية.

األخالق. بقيمة كذلك اإلقرار مع إال حقيقية تضحية تكون لن أيًضا هذه لكن أيًضا.
امُلطَلق. باألمل يتمتع كان لكن التحديد، وجه عىل عاطفيٍّا إبراهيم النبي ه توجُّ يكن لم
لري؛24 جوناثان األمريكي الفيلسوف مفيد نحو عىل أوضحه والتفاؤل األمل بني تمييز وهو
فروض مع أوامره تتفق ربٍّ يف — املستحيل يف رغبته عن التخيل إبراهيم النبي يرفض إذ
بعناد تمسك وألنه «اإليمان»، باسم املعروفة رة املتصوَّ غري املفارقة يف — الرمزي النظام
تقبل إن عبده. وينقذ أمره يف الرب يرجع حيث املستحيل؛ هذا ق تحقَّ فقد باملستحيل؛
فهو، يريد. ما النهاية يف له ق يُحقِّ ما هو لفعله الظاهرية الجدوى لعدم إبراهيم النبي
يف الحال هو وكما قوة.» وال لها حول ال التي القوة بتلك «عظيم كريكجارد، يشري كما

يشء. ال من فجأة يشء سيأتي الرتاجيدية، الحبكات من العديد
وهو األخالقية، الدائرة يف يتحرك كريكجارد نظر يف الكالسيكي الرتاجيدي البطل إن
إبراهيم، النبي أما األقل. عىل واضح — عليه يحسد ال كان وإن — مصريه أن يعني ما
فيما التبادل فيها الخصوصيات كل تقبل التي األخالق وساطات فيتجاوز املقابل، يف
حدود وراء ما إىل به تذهب عالقة املطلق، مع مبارشة عالقة ليؤسس اختالف؛ دون بينها
يُمثل أنه يدَّعَي أن للمرء يمكن الجمالية، الناحية ومن العقالني. والفهم األخالقي الخطاب
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األوامر لنبذ باستعداده — إبراهيم إن الرمزي. التمثيل ممارسته من أكثر الرومانيس الرمز
ولكن التقليدية لألعراف فقط ليس حي تحدٍّ أنه يثبت — الواقعي النظام باسم األخالقية
يهوه إلرادة املحريِّ اللغز إىل متطلًعا العمومي، عىل الخصويص يرفع فهو هيجل؛ لجدلية
وراء فيما حتى كبري آخر يوجد اإليمان، نظر يف الرمزي. للنظام الواضحة التجليات مقابل
إثارة األكثر املرشوع تحقيق إبراهيم النبي يُحاول املنطلق، هذا ومن الرمزي. الكبري اآلخر
املنظور هذا من بالفعل، رأينا كما فاألفراد، فرًدا. بصفته الوجود كريكجارد: عند للرهبة
وهي اإلطالق؛ عىل بينها فيما تشابه يوجد ال تماًما، متفرِّدة كيانات املتطرف الربوتستانتي
يظل الذي واليشء كذلك. عقالنية سياسة وألي الرمزي للنظام املحقق الدمار تُمثِّل بذلك

هذا. كل قبضة من يُفلت أن له بد ال وأبدية خالصة بصفة حقيقته عىل
كان إذا فَفقط املسيح، لصلب املأساوية الدراما يَستِبق هذا بسلوكه إبراهيم النبي إن
الرب هو الذي القوي بالصمت للشهامة امُلعذَّبة دعوته وقوبلت — مصريه يجهل املسيح
أو بالعني العني منطق يف عالًقا سيظل وإال، األموات. بني من ممجًدا يعود أن فيُمكنه —
بعد إبراهيم، النبي لكن السماوي. النعيم مقابل يف ت املؤقَّ العذاب هذا الرمزي. التبادل
أخرى مرًة أُرجَع واملعادالت، املوازنات هذه كل يتجاَوز الذي بالرب إيمانه عىل برهن أن
الحب قانون أن عىل عالمة وهذه إسحاق. ابنه مع جديد من واجتمع الرمزي، للنظام
ليست لكنها معلقة األخالق قوانني إنَّ العالم. يف الرب حضور وسيلة الواقع يف هو البرشي
قلم يخطُّها كريكجارد ملسة تحمل التي الحكاية إن ساخرة. الحكاية هذه وِبنية غائبة،
خطاب إىل اإليمان يتحول أن يمكن ال إذ الحديث؛ العرص يف السخرية أساتذة أكرب أحد
عامَلني يسكنا أن لالثنني يمكن ال كذلك ولكن مفهوم، غري جزء يبقى أن دون أخالقي
ال والسمو الغموض من ورضبًا الحكماء، عند حماقة اإليمان كان فإن تماًما. منفصَلني
هو البرشي والحب التقليدي؛ البرشي الحب يف د متجسِّ كذلك فهو العوائد، حساب يقبل

األب. إىل االبن بابتهاج يُعاد حيث النهاية؛ يف إبراهيم حكاية عنه تذود ما
قانعني نفرتض أن لنا ليس لكن الهالك؛ من إسحاق يُنقذ ما هي إذن الرب رحمة إن
الوقت يف تذِكرة إبراهيم النبي إىل أرسل قد وأنه منطقنا؛ مع يتشابه الرب منطق أن
أما ابنه. حياة بإنهاء له الوحشية مطالبته خالل من املزعجة الحقيقة بهذه املناسب
متطرف؛ بروتستانتي فكر خدمة يف الحكاية هذه لجعل فيسعى — املقابل يف — دريدا
كنجوم ونزوات، أهواء لديها ومتغطرسة، متقلبة تبدو القصة هذه يف الرب فشخصية
الليربايل اإلنسانوي بشدة يبغضه ما هو األمر واقع يف هذا إن املدلَّلني. الروك موسيقى
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بالفضل إعجابه أن وبما جذابًا. دريدا يراه ما عني هو هذا لكن الحكاية؛ هذه يف العادي
السيايس بالتحول ال السيايس، بالواقع العقل يربط أنه بما أي — بالعقل إعجابه من أكرب
تحمل التي الرب عن املتقلبة الصورة هذه يرى ال فهو — هيجل) مع الحال هو (كما
عىل مكروهني شعورين ليسا والرعدة فالخوف حال؛ بأي مستساغة غري باسكال طابع

اإلطالق.
شهود عن يتحدث لكنه املصطلح، هذا دريدا يستخدم (ال الواقعي اإلخالصللنظام إن
عىل كريكجارد عند اإليمان فارس «يُجرب سوف الرجفة») من «يُذهل شهوًدا باعتباره الرب
إذا ما تحديد الصعب من فظيعة.»25 تكون) أن ويجب (بل ستبدو أشياء ويفعل يقول أن
— فظيعة بأشياء (فعًال) يقوم أن اإلنسان «عىل» أن — يقول ما فعًال يعني دريدا كان
النبي لقصة منصف غري فهذا حال، أي عىل جانبه. من آخر صارخ بالغي تنميق أنه أو
بالطبع لكنه «قاتل»، صورة يف معني موضع يف فظيع نحو عىل دريدا يصوره الذي إبراهيم
يتجاَهل أن اليشء بعض النظر قرص من ويبدو ابنه، لقتل يسعى ال فهو كذلك، ليس
لم ديدمونة شخصية أن الفرتاض ُمشابه هذا إن الحكاية. يف الحيوية النقطة هذه دريدا
مماثل؛ خطأ يف أجاسنسكي سيلفيان وتقع الطفيفة. الخدوش ببعض أصيبت وإنما تَُمت
جريمة، أي يرتكب ال إبراهيم لكن إبراهيم. النبي «جريمة» عن متكرِّرة بصورة تكتب إذ
تعارض من ما النهاية، ويف األفكار. برشطة يُعرف ملا يَنتمي إليه الناظر كان إن إال
عبده. إيمان ببساطة يخترب فالرب الرمزي؟ النظام وفروض الواقعي النظام أمر بني
بعدم األمر — الرمزي فالقانون لإليمان؛ املالزم الخالق ر للتهوُّ ساخرة محاكاة والحكاية
الحلول بني املستوى هذا عىل تعاُرض من ما الواقعي. النظام أمر نفسه» «هو — القتل
بعضنا ُحضور بقدر عندنا حارض الربَّ إن اليهودية، املسيحية العقيدة فبحسب والسمو؛
الجانسني) بأسلوبه دريدا يرى (كما فقط ليس والدم، باللحم متجسد فهو بعض؛ أمام
التناقض فعدم محلها. بائًسا إنسانيٍّا منطًقا تضع أبًدا مستغلقة حارضة ال ذاتًا باعتباره
فعًال الرب كان فإن التجسد؛ بعقيدة املسيحية العقيدة يف يُعَرف واإلنسانية الربوبية بني
ُمهان. سيايس ملجرم املعذب الجسد يف أيًضا يتجسد فهو تماًما، مغايًرا آخَر ما وجه عىل
«آخر» هو رهيب، نحو عىل ملوَّث فداء كبش أو فارماكوس أي شأن شأنه الجسد، وهذا
هو الجديد العهد يف الجيد والخرب عليه. مناسبة عالمة ليكون كافية بدرجة إنساني ال أو
أن جميًعا علينا الذي الحال هو والعدل بالحب املناداة سبيل يف الدولة يد عىل الهالك أن
مألك وإن ميت، فأنت الحب، من خلوت إن أنك هي الجديد العهد فرسالة إليه؛ نَصبَو
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مخزية رسالة فهي الزائف. وُمسكِّنك املستحيل مبتغاك هو إذن هذا فسيَقتُلونك. الحب،
الربيء. والتقدمي املناضل واإلنسانوي املتحرض، الليربايل عند القدر بنفس

إىل مبلغنا أن يرى والذي جيًدا، ليفيناس يفهمها نقطة للرب الكيل الغموض عدم إن
النظامني بني الرصاع يف فيُبالغ — املقابل يف — دريدا أما الكبري. اآلخر وجه هو السمو
لدرجة االجتماعية، واألخالق الديني اإليمان بني والجار، الرب بني والرمزي، الواقعي
يتجىلَّ يهوه أن هي إبراهيم النبي قصة من واملغزى معقول. غري مسدود لطريق الوصول
نحو عىل نعتربه بأن الحقيقة هذه استغالل لنا ينبغي ال أننا غري البرشي، الحب يف فعًال
الال اختزال أي الخيايل؛ النظام بعني رؤيته يعني فذلك أنفسنا؛ من ة ُمكربَّ صورة وثني
الخاصة. ألغراضنا املحظور باسمها ذلك بعد نتالعب قد مواسية، بديلة «أنا» يف هذا رب
االختالف فإن لذا، الدين. بتاريخ يُعرف أيديولوجيا، إىل اإليمان ل يُحوِّ الذي التالعب، هذا
مع البرشي، الخبث عىل وتساميه وجوده ال مع تجلِّيه؛ مع عليه التأكيد يجب ليهوه املطلق
ما خالل من لها قاسيًا ناقًدا باعتباره املادية وأفعالنا تصوراتنا بها يتفادى التي الطريقة
مصدر هو كان وإن ذاته يف أخالقيٍّا كائنًا ليس فالربُّ مرشوط. وغري هائل حب من لديه
منه، األخالقية الصفات استمداد يمكن منزًَّها ساميًا شخًصا ليس فهو اآلخرين، يف األخالق
َمعقوليَّتها بكل كانط فلسفة مثل رصفة عقالنية لعقيدة أساًسا يكون أن يمكن ال وهو
عن فصله يُمكن ال يهوه لكن الصحيح. وجهه عىل دريدا يُدركه هذا كل قة. املنمَّ املدنية
عىل تلعب بنيوية بعد ما اسرتاتيجية أو اإليماني التسليم من نوبة يف اإلنسانية األخالق
يف السياسة إن ومستحيل. مربر وغري عقالني وال وسخيف وعنيف جنوني هو ما وتر
يف يبالغ أنه يَعني ما وهو اإلدارة؛ ومنطقة «القرار» مجال الوقت نفس يف دريدا نظر
تنبع شميت كارل النازي الفيلسوف قرارية كانت إن نفسه. الوقت يف ويُحقرها تعظيمها
تاريخية ألزمة َعَرٌض وأتباعه دريدا عند نظريتها فإن التنويرية، العقالنية من نوبة من

راديكالية. لسياسة عقيل أساس أي فيه يوجد ال أنه يبدو لعرص تنتمي فهي الحقة؛
ليفيناس عند األخالق من سامية صورة يقابله كريكجارد عند الديني املعتقد إن
نظريَيه فإن األخالق، حساب عىل الدين يَدعم الدنماركي الفيلسوف كان فإن ودريدا.
الكبري فاآلَخر الرمزي. النظام أخالق من أكثر الواقعي النظام أخالق يبجالن الفرنسيني
إبراهيم النبي قصة اعتبار الخطأ من لكن دِنس. عالم يف السمو آثار آِخر اآلن أصبح
لنظرياتهم يُريدون الذين هؤالء نظرة هي كبرية بدرجة هذه األخالقية. للحياة نموذًجا
صًدى تكون وأن مثًال، التجارية املراكز عىل الحمالت من روحيٍّا أرقى تكون أن األخالقية
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إحدى عىل اإلبقاء سبيل يف النِّضال من أكثر والالنهايات واملفارقات وامُلستحيل لالمعقول
يف اإليمان معقولية بال تتعلَّق األمر واقع يف هذه القديم العهد قصة إن الحضانة. دور
للجوعى يقدم الذي بيهوه اإليمان هو النقاش محل اإليمان لكن والفالسفة؛ املنظِّرين أعني
األخالق، مقابل اإليمان ليست إذًا فالقضية الوفاض. خايل األغنياء ويرد طيب هو ما كل
امللموسة الدالئل كل رغم — إبراهيم النبي أن هي القضية بل الفضيلة، مقابل يف الدين وال
املستعبَدين، ومحرِّر املهاجرين وُمعني املعدمني نصري والسياسة؛ األخالق برب ك يتمسَّ —
قد الفقراء. عىل باملتجربين ويبطش املحروقة اليهود قرابني يبغض الذي الالديني الرب
لقيرص، لقيرص ما بجعل الجديد العهد وصية مع متفقة األوىل للوهلة دريدا أخالق تبدو
أن سيبدو لكن تُجاب؛ أن يجب والواقعية، الرمزية الدائرتني، فَمطالب للرب. للربِّ وما
غري من لكن يجتمعان. ال والدين فالسياسة االثنتني؛ بني االتفاق من أكثر عداءً هناك
إذ املسيح؛ وصية من األَُول املتدينني اليهود أحد سيفهمه ما هذا أن كبري نحو عىل املرجح
القديم العهد يف تجسد ما وهو والصالح، والرحمة العدل للرب هي التي األشياء بني من
غري والدين السياسة بني الحديث التمييز فأوجه باملنبوذين؛ والرتحيب الضعفاء حماية يف

هنا. مناسبة
ظل آخر رمز هو الذي املصلوب، املسيح من أخرى صورة إبراهيم النبي يُعد ما عادًة
يف املذكورين الرمزين هذَين لكنَّ عنه. تخىل أنه يبدو لربٍّ وحريته عذابه خضمِّ يف مخلًصا
ضوء يف الرمزي للنظام الذع ناقد فكالهما أيًضا؛ آخر وجه من يَتشابهان املقدس الكتاب
أغلب يف أرسته تجاه سلوكه ألن واملسيح كبده فلذة لقتل ُمستعدٌّ ألنه إبراهيم القرابة؛
وشك عىل الجماعية الحركة أو الرمزي النظام من جديدة صورة ة فثمَّ رافض، سلوك األمر
الراسخة؛ والوالءات الدم وروابط السيادة دوائر مع بشدة ستتعارض صورة تتشكَّل، أن
آخر. جيٍل أيدي من جيًال وتنزع الجريان بني عنف يف وتفصل وأبنائه األب بني فتفرق

ينبغي رصاع وهو — العمومية واملسئولية املطلقة الفردية بني دريدا عند الرصاع إنَّ
لكنه والسياسة، األخالق بني ليفيناس عند التوتُّر من نموذج هو — حالٍّ يُقبَل أال نظره يف
السخف يف املبالغ دريدا (مثال قطتي بإطعامي أنني ففكرة زائفة. ُمعضلة الغالب يف
ليست العالم يف الجائعة القطط كل حتمي نحٍو عىل أتجاهل املوت») «هبة عمله يف
إال معقولة بصورة بالذنب أشعر أن يسعني وال دريدا؛ يظن كما اللوم تَستِحقَّ مسألة
كل أطعم أن يمكنني ال إذ عليها؛ أُالم أن أستحق التي التفريط حاالت أو األفعال عن
مليئًا الشاحنات من وأسطوًال العالم يف إرادة أقوى امتلكت وإن األرض، وجه عىل القطط
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الزعم الجدوى العديمة املبالغة ومن متناهية، املعنى بهذا واملسئولية املفروم. الكبد بلحم
ألن الحاجة دون العالم يف بالندم للشعور كافية حقيقية مواقف ثمة ُمتناهية. ال بأنها
القدر بنفس — ليفيناس ويالحظ املتخيَّلة. املواقف بعض الباريسيون املفكرون يَختلق
كل القهوة نرشب عندما أننا — مرتبك روك نجِم طريقة وعىل الطنانة الالعقالنية من
من فيٌض نظنُّ قد كما وهذا ليرشبها. قهوة لديه ليس إثيوبيٍّا «نَقتُل» فإننا صباح،
عن املباِلغة بمفرداته الحديثة، الفرنسية الفلسفة من لتيار امُلميِّزة امليلودرامية املبالغة
املطلقة» و«الفردية املحض» و«االختالف و«االستحالة» و«العنف» و«الوحشية» «الجنون»
لظلم مرتكبًا لسُت الكتابة لحظة يف أنني هي قة املنمَّ العاقلة الحقيقة إن شابهها. وما
جالواي مدينة يف اإلقامة باختياري أنني كما السودان، يف يُعاني أعرفه ال طفل بحق
بني للرصاع الحقيقي الحل إن نيوكاسل. مدينة أو ناشفيل مدينة شكل بأي أُهني ال
الذي للغريب الكامل اهتمامه يويلَ أن املرء فعىل قبل. من عرضناه حلٌّ والعمومية الفردية
الرجل مع نفسه باألمر القيام مع الجار، موقع يَشغل أنه الحالية اللحظة يف يتصاَدف
عن املسئولية تعني فالعمومية هو. من كان أيٍّا الجوار، يف وجوده يَتصادف الذي التايل
باملعنى أنها فافرتاض الوقت، نفس يف الجميع عن املستحيلة املسئولية وليس إنسان، أي
لالمتناهي، معيَّنة غطرسة عن يَكشف — استحالته عىل اإلرصار مع حتى — املستحيل

للذات. ولوامة اعتذارية نربتها بدت مهما
أن بمعنى األقل عىل ُمتناهية، ال املسئولية أن اعتقاده يف بالتأكيد ُمحق ليفيناس إن
وهو عدوٍّا، أو غريبًا كان إن حتى وهذا الكبري. اآلخر أجل من للموت ا ُمستعدٍّ أكون أن عيلَّ
جزئيٍّا يرجع فهذا أعداءً اآلخرون كان إن الحقيقة يف ما. وجه من دائًما الكبري اآلخر حال
كل من يأمل أن إال اإلنسان يسع وال لهم. فداءً حياتنا نقدم أن دائًما منا يُطَلب قد أننا إىل
مقاتلو يواجهه كان وإن حتى طريقه، يف إطالًقا املالئم غري الواجب هذا يواجَه أال قلبه
ألجل للموت استعداد عىل يكون أن املرء عىل يجب وطاَلما الوقت. طواَل العصابات حروب
مالزمتان — املناسبة الظروف ظل يف — والعمومية املساواة فإن تفريق، دون شخص أي
ما عىل ليفيناس يتصور كما السياسة، بمجال محدودتني ليستا فهما األخالق؛ أو للحب
يف يقع آخر فيلسوف باديو (آالن الشخصية. الدائرة عىل يقترص ال الحب أن مثلما يبدو،
ويزعم شهواني إطار يف كبرية بصورة يَعرفه إذ الحب؛ عن الطابع الفرنيس الخطأ هذا
أجل من يموت أن حال أي عىل للمرء يُمكن ال لكن السياسة.) تنتهي حيث يبدأ الحب أن
عن مسئوليتهم من اآلخرين إعفاء عىل الحرص يف يُفرِّط أن للمرء يَنبغي وال شخص. كل

293



الغرباء مع مشكالت

تكون أن يجب اإلنسانية الفضائل من غريها شأن شأنها اآلخرين عن فاملسئولية أنفسهم.
أجل من املوت يف مثًال يكمن ر التهوُّ من مالئم نوع يوجد إذ والواقعية؛ التعقل حدود يف
يتمكن لكي شاحنة أمام بنفسه املرء إلقاء يف — ِلنُقل — يَكمن مالئم غري ونوع غريب،

بيده. يمسكه الذي كريم اآليس يده من يُسِقط أن دون الشارع عبور من غريب
— صحيًحا ليس إذ اليائسة؛ املنطقية ببعض هنا الالتناهي عن الحديث يتَّسم إذًا
بينما متناهية، ال الكبري اآلخر تجاه مسئوليتي أن — أحيانًا ليفيناس يتصور قد كما
فمن صارًما. تنظيًما منظمة الرمزي النظام يف يل امَلجهولني املواطنني تجاه واجباتي
وليس أعرفهم، ال ملن فداءً حياتي أُقدِّم ألن الظروف أشد يف ا مستعدٍّ أكون أن يجب ناحية،
سابق مواطن يشغل عندما فحتى أخرى، ناحية ومن مني. روحية مقربة عىل هم ملن فقط
ملتطلبات الخضوع يف تستمر أن ينبغي به عالقتي فإن الكبري؛ اآلخر موقع يل مجهول
هو بل بعًضا. بعُضهم يجهل مواطنني بني عالقة مجرد ليس فالعدل والعدل. التعقل
الواضح التمييز تجعل عديدة أسباب بني من وهذا أيًضا. الكبري باآلخر بعالقتنا مرتبط

الخاتمة. يف ملناقشته سنعود موضوع وهو ممكن، غري والسياسة األخالق بني
التي املطلقة، بالفردية متعلِّقة مسألة ليفيناس عند وكذلك دريدا عند الغريية تُمثِّل
ألنه باالنعزال تتسم إنها 26«… متجسدة وال ومتسامية ومنعزلة «مستغلقة بأنها تتسم
منظور يف ليَست فهي واآلخرين، الفرد بني السليمة بالعالقات األخالق تختص بينما
ال األخالقية الواقعية فإن املنطلق، هذا ومن معهم. الفرد حياة مشاركة قضية الواقعيِّني
األخالق فهذه عليها. متفوًقا منها األكرب الجزء يظل التي كانط فلسفة بقدر اجتماعية
استمتاعنا ال اآلخرين، تجاه بالتزاماتنا الطراز، عتيق جيد واجباتي بأسلوٍب ترتبط،
ُمطَلقة حالة يف د تتجسَّ بل واأللفة؛ للصداقة محوًرا األساس يف ليست هنا فالغريية بهم؛
ليهوه. الشيطانية النظرة استغالق روعة بنفس ُمستغِلقني واألقارب األصدقاء فيها يصري
— الحداثة بعد ملا الرهيب الُعصاب — مثلهم ليَجعلونا اآلخرون يسعى أن من فالخوف
األخالق بداية الالكانيني عند وهنا املتبادلة. لالاخرتاقية يُرخص مبَلًغا ته حدَّ يف اآلن بلغ قد
عند أما املشرتكة. الغرابة هذه عىل ينبني اآلخرين مع وجوًدا نصيغ أن علينا إذ بالرضورة؛
األخالق. منتهى ليكون غالبًا يكفي املخيفة العتامة بهذه االعرتاف فإن ودريدا، ليفيناس

ل يتحوَّ تأثريًا، املعارصين الفرنسيني الفالسفة أكثر ربما يعد الذي باديو، آالن كتابات يف
إليه تنتمي ال تاريخي موقف من تنبع التي املعجزة هذه «الحدث»؛ إىل الواقعي النظام
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إيمانية. نقاٌط بل مجردة، تاريخية حقائق ليست باديو عند فاألحداث نفسه. الوقت يف
مرتبطة ليست خالصة وبدايات ومنعطفات تماًما، بذاتها تقوم بالكامل أصيلة وقائع إنها
التعبري) صح (إن يشء ال ومن عشوائيٍّا وتنبع سياقاتها وتتجاوز التاريخ، يف «موقعها» ب
التنبؤ يمكن ال محضة، اعتباطية أفعال إنها بها. للتنبؤ لديه سبيل ال راسخ إيمان من

ملاالرميه. قصيدة اسرتاتيجيات أو بالفضل التنبؤ يمكن ال مثلما بها
من بدايًة متعدِّدة، وأحجام بأشكال تأتي باديو، يدعوها كما الحقيقة، أحداث إن
االنتفاضة من العلمي، االكتشاف إىل الحب يف الوقوع من اليعقوبية، إىل املسيح قيامة
الثقافية الثورية إىل الالمقامية شيونبريج مقطوعات من التكعيبية، املدرسة إىل البلشفية
الشخيص باديو مثال (وهو ١٩٦٨ مايو يف فرنسا يف السياسية واالضطرابات الصينية،
جزءًا تُعدُّ الذي املوقف يف «فراًغا» عنده تمثل الطليعية التحوُّالت هذه كل للذات). ن املكوِّ
تمثيلها يُجرى أن يُمكن ال لكن املوقف هذا إىل تنسلُّ للالتَناهي واستحضاًرا ظاهريٍّا، منه
حقيقة وهي موقف، أي العنارصيف من ُمتناٍه ال عدد يوجد أنه بايدوا يرى كامل. بوضوح
تلك إنها عليه. تسيطر أن التقليدية للسلطة يجب العشوائية أو الفوىض احتمال تطرح
والتي رة، ُمتصوَّ غري أزلية أو سامية بداهة صورة يف تظهر التي — الفوضوية التعددية
تمثيلها؛ يُمكن ال لكن املوقف، يف تَكمن التي هي — املوقف يف «الفراغ» باعتباره يراها

الحدث. يُسميه ما منها يَنطِلق التي هي هذه املتفردة «العدم» نقطة وإن
فالحدث الالكاني؛ الواقعي للنظام باديو صياغة إعادة هو هذا بأن الزعم يُمكننا
وكما فيه. يقع الذي املوقف منظور من ماهيته تحديد يمكن وال يشء، أي يُمثل ال أمر
الحدث فكذلك املسيح، قيامة تصوير يمكنهم لم عناًدا وأكثرهم حرفية الالهوتيني أشد أن
يخطف إبداعها طليعية كتحفة — فهو فيه؛ يقع الذي املوقف إطار يف تسميته يمكن ال
الذي بالسياق عالقة أي لها ليس بدعة مجرَّدة؛ بدعة أو خالًصا أصًال يمثل — البرص
أن يمكن ال فاملوقف الضيقة؛ خطابه بمفردات أبًدا وصفها يُمكن وال إليه، ظاهريٍّا تنتمي
فيه يقع الذي املوقف يعتربه حقيقة، الحدث يعتربه فما مطلًقا. الذاتي فراغه عن يعرب

القيمة. من فارًغا الحدث
أجزاء يف لنا تظهر والتي تنضب، ال تعدُّدية عن عبارة باديو نظر يف الكينونة إن
قبل من ت املؤقَّ التوحيد أو «االتحاد» خالل من فقط منفصلة مواقف أو لإلدراك قابلة
لكن الحقيقية. كانط دائرة مثل حد بال علينا ُمستغلقة فهي هذا، بخالف برشية. ذات
كانت لو كما تبدو الحدث، وجود يف التوحيد، هذا يُخفيها التي الثابتة» غري «التعددية
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املحضة؛ للكينونة النظامي غري الالتناهي من ملحة لتمنحنا أخرى مرة لحظيٍّا تتفجر
دونما للحقيقة وتجليات الوصف، عن وُممتِنَعة رة ُمتفجِّ للقاعدة استثناءات فاألحداث
يمكن ال انقطاًعا تُمثِّل فوكو ميشيل عند اإليرانية الثورة مثل فهي اإلطالق؛ عىل أساس
املعرفة تُعارض األحداث فهذه وعليه، التقليدية.27 التاريخية للسببية تماًما تفسريه
املسميات تلك كل باختصار واألخالق. والقانون التنبؤ عىل والقدرة واألنطولوجيا والتفكري
— تماًما لذاتها امُلنتمية الرياضية كاملجموعات — وجودها عني عندها يعدُّ التي التقليدية

الحرفية. الناحية من ُمستحيًال
أن لنا كيف أو حدثًا، يُعترب ما نُحدِّد أن لنا كيف ليتساءل برهة املرء ف يتوقَّ قد
الحقيقة مفهوم يكون أن دون الالمتناهية بالتعدُّدية تتَّسم التي املواقف مثًال نعرف
من واألخطر بل افرتاضية، منها أكثر أدائية باديو عند الحقيقة لكن البداية. منذ حاًرضا
بمعنى — الفضيلة ترى أخالقية منظومة صحة يف يتشكَّك أن أيًضا للمرء يمكن ذلك،
ويقول عنيف. نحو عىل مرفوضة — خطأ هو وما صواب هو ما عىل اليومي الحكم
التحرُّر «فكرة إن الثقافية ماو لثورة مدح ترنيمة يف الثوري العنف عن ُمدافًعا باديو
واقعي هو بما اللينيني الشغف إن … والرش الخري وراء فيما يقع مكانها … الكامل
فهي سلف؛ مجرد عن عبارة — نيتشه أدرك كما — فالفضيلة بالفضيلة؛ يَعرتف ال …
ومن صغرية برجوازية الفضيلة بينما طليعية، فاألخالق القديم.»28 العالم مخلفات من

الثورية. النقائية مع جيًدا تتماىش نيتشه فنُخبوية املايض.
شائع». «تصور هي — مفارقة يف — باديو عند «الحدث» ل امُلطَلقة األصالة إن
عن يُوصف ال الذي االنفصام بهذا الحلم من العادة يف حداثة أكثر هو ما هناك فليس
املحورية الرسدية باألحداث املليئة كونراد جوزيف روايات يف مثًال نفكر أن ويُمكن الواقع.
«قلب رواية يف بكريتس املحيطة تُوصف، ال التي والطقوس املهمة جيم لورد قفزة —
نفس يف ستيفي وتفجري الرسي»، «العميل رواية يف لزوجها فريلوك ويني وقتل الظالم»،
التعبري، جاز إن تحدث، كلُّها التي — «نوسرتومو» يف التدريجي ديكود وتفكُّك الرواية،
رتيب، حتمي عالم ويف مبارشة. تُرى أن بدًال العني بطْرف وتُلَمح القارئ، عني عن بعيًدا
أفريقيا. َمجاهل مثل االخرتاق عىل ُمستعصيَة ألغاًزا ستظل والذاتية والحرية الحقيقة فإن
إىل األقرب الحدث هذا فقط لتَشهد عليا سمو لحظة تُمنَح كونراد شخصيات فإن لذا،
املادة سيل يف امتصاصه ويُعاُد الظاهري، العالم يف جديد من حتًما يغرق وهو املعجزة
باعتباره الذاتي وجودها اآلن الحرة الذات تُواجه أن إىل الفاسد والزمن املعنى من الخالية
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لك ليس التي الطبيعة لقوى يُسلمك لكنه حرٍّا، قراًرا يكون ربما القفز إنَّ محضة. حقيقة
سيطرة. أي عليها

فوجودها حدوثها؛ وقت معرفتها يُمكن ال باديو، يُسميها كما الحقيقة، أحداث إنَّ
لم الذي املسيح أن بولس القديس يُعلن مثلما الوقت، مرور بعد إال به القطع يمكن ال
دون من الحقيقة أحداث ِمن حدث يوجد ال إذ اإلله؛ أو الرب هو قطُّ الواقع يف يُقابله
للوجود أخرجها التي تلك غري ذات توجد ال عويصة، معضلة ويف ما، لذات الحاسم الفعل
العقيدة باديو يرث األوَّيل. الكشف لهذا أحيانًا، والبطويل واملضنى، الثابت إخالصها
بوجودها تخاطر عندما إال حقيقية غري البرشية الذات بأن القائلة فيها املشكوك الطليعية
صورة ويف ذلك بخالف يشء. ال أو يشء كل هي فالحقيقة الشديدة؛ الظروف يف جرأة يف
َمحُدودون بيولوجيون أفراد إال نحن فما اإللهي، االختيار عقيدة من ما نوًعا علمانية
فالفرد االلتزام. هذا مثل خالل من أصيلة أو محدودة ال ذوات إىل يتحوَّلوا ألن يحتاجون
شديد بحدث إيمانها رحم من جديد من ووالدتها إلغاؤها يجب شفرة العدم، من نوع
فالذات الوجود؛ نظام عىل وخارًجا العقالني البيان عىل مستعصيًا يظل والذي األهمية،
حقيقة هي الوجود إىل يدفعها وما الحقيقة. أحداث من لحدث ذات دائًما هي البرشية
يُمكن وال إيمانية. هداية هو الذات فتشكل الخصوصية. وشديدة واستثنائية ونقية أبدية
العقيدة يف الرب عن معرفتنا تتحرك كما إال فعًال الحقيقة حدث وقوع تؤكد أن الذات لهذه
رؤية قضية تعد لم لبولس بالنسبة املسيح قيامة إن اإليمان. إطار يف اليهودية املسيحية

اليوم. عندنا الغاز غرف قضية تمثله مما أكثر عني
بما باديو يَعنيه ما هو للحقيقة جديًدا نظاًما يطرح الذي للحدث اإلخالص هذا إن
وبهذا للجميع، متاحة دعوة اإللهي، للفْضل بالنسبة الحال هو كما فهو، أخالقي. هو
الحقيقة أن بما لكن الرمزي. بالنظام الخاصتني والعمومية املساواة باديو يُمجد املعنى،
وُمغرية محدودة وال وصادمة فردية تكون ما دائًما عليها بوجوده املرء يراهن التي
الواقعي النظام مع تشرتك وهي الواقعي. للنظام تنتمي فهي النهاية، يف وصفها ويتعذر
عند توجد الواقعي للنظام الالكانية الذات أن وكما القاسية. الربوتستانتية عزلتها يف كذلك
اإليمان فارس فإن املدينة، مجتمع يف املغري االعتدال رافضة اجتماعي، وال متطرِّف حد
حالة هي بل فقط أخالقية حالة ليست الحالة وهذه خالصة. فردية عن عبارة باديو عند
عدم عىل إرصاره هو باديو فكر يف للجدل إثارة األكثر الجوانب بني من إنَّ أنطولوجية.
العفوية ومواجهاتها بالصدفة — وتقاُطعها العشوائي انتشارها عىل — الذوات ارتباط
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أو الجمعي» «الوجود من نوع يف البرشية الذوات تتعاون قد املنظم. لالتصال ومقاومتها
باديو إن تكوينية. بصورة مًعا تَرتبط ال البرشية الذوات لكن الفرديات» من «شيوعية
يف سياسية كارثة دائًما يُمثِّل طاملا معينًا وشكًال تسمية إعطاءها لكن بالجماعات؛ يؤمن
ما هي بينها الروابط وليس امُلتمايزة عنارصها أن يرى فإنه بنيوية، ال ملحة ويف نظره.

دولوز. بجيل ُمعَجب الحدث فيلسوف أن العجيب من وليس باألولوية. يحظى
وجود لفكرة معاٍد اليساري الناشط باديو أن نالحظ بالتمايز، الولع لهذا ونتيجة
فنظرته املستنريين؛ غري السياسيِّني املعلِّقني معظم مثل تماًما عاَلمي رأسمايل «نظام»
أبطال عن نفسه اليشء قول ويمكن تقليدية. حداثية نظرة للكينونة املنقطعة للعزلة
هذا يُوليهم الذين وأنتيجون أوديب نماذج عن الواقعي؛ املستوى يف األخالقيِّني الكان
ومكوِّنة بذاتها قائمة — الرمزي الشعر أو الرياضيات شأن شأنها — الحقيقة إن الثناء.
والتاريخ الطبيعة مجاالت عن منفصلة فهي ذاتها؛ ومرجعيتها لذاتها ومؤصلة لذاتها
بني عالقة السابق املاوي باديو عند تُمثِّل التي السياسة شأن شأنها الدونية، والبيولوجيا
لعلم الدنيوي النطاقني عن بعيًدا البديهية، والقناعة واالستثناء، القرار بني والروح، اإلرادة
بيرت يُشري وكما الطعام. إمدادات بتنظيم ال بالذات مرتبطة فالسياسة واالقتصاد؛ االجتماع
يسارية بكراهية مقرتن ر تصوُّ السياسة؛29 عن «رفيع» تصور لديه باديو فإن هالوورد،
االجتماعية والديمقراطية السياسية االجتماعية واألجندات العمالية لالتحادات متشددة
البولسية الطريقة عىل — املرء عىل يجب إذ نظريٍّا؛ الرباقة غري الظواهر من وغريها
اليسارية الصفائية إىل باديو يد عىل تتحوَّل عقيدة وهي العالم؛ مع يتماهى أال — الحقة
فهو التماهي؛ هذا عن المتناعه سبب لديه كان األقل عىل بولس فالقديس املتشدِّدة؛
وهو وشيك، للمسيح الثاني الظهور بأن حتًما يؤمن كان عام بوجه القديمة كالكنيسة
أسباب أحد هو وهذا نفسه. التاريخ سيَهدم ألنه التاريخية املمارسة ليَقيضعىل كان حدث
ببساطة فيه فالزمن السيايس؛ العمل عن حقيقي مفهوم عىل الجديد العهد اشتمال عدم
حياة يف نهايته إىل سيصل التاريخ أن يعتقد كان نفسه املسيح أن يَبدو بل موجود. غري

تالمذته. من بعض
عمله يف دريدا نتذكر لكنَّنا سيايس؛ كناشٍط مسعاه يف استمر نفسه باديو أن صحيح
تطرُّف أو حزب أو برنامج أو عقيدة دون ماركسية وجود يف ورغبته ماركس» «أطياف
من ُمتحرِّرة مسيحية عن يبحث ُمتطرِّف ليربايل بأنجليكاني أشبه هذا إن سات. مؤسَّ أو
أن يمكن أقىصما إن والتوبة. والخطيئة والجحيم والجنة واملسيح الرب مثل امُلربكة األمور
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جرائم من تتربأ بالخزي الشعور يَملؤها اشرتاكية اسم؛ بال ماركسية هو دريدا إليه يصل
بالقصيدة الرمزي بالحلم يُذكرنا هذا إن سياسيٍّا. فارغة تكون أن أجل من فقط أسالفها
أهل إن خالية. ورقة سوى تكون ال أنها لدرجة الفاسد بالعالم تتلوَّث ال التي تلك املثالية،
ذنب بسبب محبَطني ظلُّوا وضعي، هو ملا امَلريض عدائهم يف الفرنيس، اليساري الفكر
ال كما الحقيقة، كل يقول أن للمرء يُمكن ال لباديو، بالنسبة الفاشية. وظل الستالينية
استبداديٍّا. محالة ال يكون أن يجب الحقيقة عن كامل إعالن أي أن لو كما ذلك، عليه يجب
وسخرية ورعدة خوف يف فقط لكن الحقيقة؛ يطرح أن للمرء فيمكن لدريدا، بالنسبة أما
أيًضا ينطبق أنه يزعم أن للمرء يُمكن (الذي ظ التحفُّ من الشكل هذا إن للذات. وتقويض
من لكن االستبداد؛ بضحايا مبارشة غري بطريقة يشيد أن يُمكن أدورنو) عىل ما بدرجة
إشادته تُعدُّ ال املعني بهذا حدوثه. تكرار منع يف يُساهم أن يمكن كيف تحديد الصعب

املواءمة. من نوع هي ما بقدر إقراًرا
االجتماعية. للمصالح الحقرية الحسابات عىل اعرتاًضا الالتناهي عن فكرتَه باديو أقام
الذي كانط، لفكر مخلًصا فيها ظلَّ التي األمور أحد هو اإلنسانية املصالح تجاه عداءه إن
بالخلود ُمتعلِّقة مسألة العدالة إن اإلنساني. للتَّناهي العظيم الرسول — للُمفارقة — يَُعد
التاريخ عن تماًما منفصل زمن وهو به، الخاص الزمن يبدأ الحدث إن بالتناهي. وليس
مع شديدة عداوة يف تكون عميق نحٍو عىل امُلتسامي املنظور هذا يف الحقيقة إن العادي.
هذه يف باديو إن تجريبي. أو محسوس هو ملا كبري نحو عىل ُمبالية وغري ُمعًطى هو ما
لإلنسان. الحيوانية الطبيعة عن تَنفِصل أن يجب فاألخالق كانط؛ مع متَّفق أيًضا النقطة
األخالق إن الخصوصية. من أفالطونيٍّا نفوًرا لديه ولكنَّ بالفردية، معجبًا باديو يكون ربما
أي: الالتناهي؛ أخالق بقوة ترفض ثمَّ من والجسد التناهي عىل القائمة تلك الطبيعانية،
الحيوانية، طبيعتنا فوق بنا يَسمو الذي الحقيقة أحداث أحد تجاه العنيد االلتزام هذا
سابق ُمتبنٍّ وكذلك رياضيات، عالم أخالق هذه إن الخلود. من نوًعا يمثل لهذا، وبفعله
أن أي ُمتسامية؛ األخالق بأن االعتقاد يف كانطية ملحة أيًضا هناك لكن ألتوسري. لفكر

األبدية. يف مكاننا إىل الطبيعة وراء فيما تقودنا حقيقتها
الفضيلة جماح تكبح األخالق أن باديو يجد ودريدا، لليفيناس بالنسبة الحال هو كما
لآلخر رؤيتهما واقتضاب بعنف هاجم (إذ لفكرهما الشديدة معارضته ورغم اليومية.
كثريًا تتواَفق نظريته من جوانب فإن «فاسدة»)، إنها عنها وقال «األخالق» عمله يف الكبري
لهما، نَقِده كل ورغم دائًما. بشدة معهما وقًحا كان اللذَين الغريية دعاة َكبريَي أفكار مع
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واملصالح والقانون واملجتمع واملعرفة والتوافق للنظرية الراسخ بغضهما يشاركهما فهو
والعقائد املدنية واملسئوليات واإلحسان املدنية والحقوق والحسابات اإلصالحي والفكر
بحقوق وليس اإلنسانية، بالذات السياسية تهتمُّ املألوفة. األمور هذه وباقي االجتماعية
يالحظ كما التواُفق، مساعي كل إنَّ االقتصاد.30 أو الجماهريية الديمقراطية أو اإلنسان
بالفصل أطاح الذي التضامن مالئم نحو عىل متناسية االنقسام، لتجنب تسعى باديو،
القاتمة نظرتهما يف الباريسيني زميليه مع يشرتك أيًضا إنه الجديدة. والستالينية العنرصي
وكما لالكان، بالنسبة الحال هو وكما والعاطفة. واملنفعة والرفاهية والسعادة للمتعة
(السعادة عليها املتواَفق االجتماعية املعايري «كل يرفض باديو فإن هالوورد، بيرت يُشري
ما إن أسايس.»31 بنحو وصادم اجتماعي ال استثناء أجل من وغريها) واإليمان واملتعة
عالم يف لألمور املرن «التسيري مماثلة بفظاظة جيجك سالفوي عليه يُطلق ما هو يرفضه
ممالٍّ شكًال ببساطة يعد الواقعي النظام أخالق غري آخر يشء أي أن لو كما الوجود»،32
تشكُّل وجيجك، لالكان وكذلك لباديو، «بالنسبة قائًال: هالوورد يعلق التقليدية. اإلدارة من
تبدو إنها ذاتهما.»33 حدِّ يف وُمتطلباتها الحياة بتسيري أسايس نحٍو عىل يُبايل ال الذات
األهداف تلك من وبدًال األهمية. قليل أمر الحياة تسيري أن يرى األخالق من غريب كنوع
ص تتلخَّ التي تلك الخارق»، «اإلرصار عىل تقوم أخالًقا نفسه باديو اقرتح القدر، القليلة
صًدى من أكثر هو ما عىل تشتمل والتي التزامك!» عىل «حافظ أو ترتاجع!» «ال شعار يف
عاملنا».) عن رحلوا من «أعظم الكان يعترب باديو (إن رغبتك.» عن تتخلَّ «ال الكان لشعار
عالم وجه يف صارخ أخري دفاع وخط أخرية كمحاولة تُعدُّ أخالق إنها الحالتني، كلتا ويف
التي هذه االستنفار دعوات فإن ثَمَّ ومن مزمن. نحو عىل منها ميئوس حالته أن اآلن يُرى

بها. الخاصة التاريخية رشوطها لها عمومية تبدو
الذي لباسكال بالنسبة الحال هو كما — لباديو بالنسبة الحقيقة بحدث التمسك إنَّ
املعرفة تعدُّ املاوية، العفوية من ملحة ويف خالصة. إيمانية مسألة — به ُمعجبًا باديو كان
التحليل أن كما تقويته. عىل العاملة األساسية العنارص من وليسا لإليمان، ين عدوَّ والتأمل
وليست الحقيقة، مع حية عالقة األخالق تعد ُمنفصَلني. يظال أن يجب السياسية واملمارسة
وهي تداولية؛ وليست بَدهية ذاتها حد يف الحقيقة إن فعله. املرء عىل يجب ما تحديد مسألة
وتوجد بالتأمل، كثريًا تتعلَّق ال إنها بشدة. ماو معها يتَّفق أن امُلمكن من كان دوجماتية
والقابلة الصارخة التقابالت من مجموعة لدينا تصبح وهكذا، املعرفة. حدود أقىص عىل
مقابل يف والسياسة املعرفة، مقابل يف اإليمان) (أو الحقيقة بارز: نحو عىل للتفكيك
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والصدفة األنطولوجيا، مقابل يف والحدث التناهي، مقابل يف والالتناهي اليومية، الحياة
يف واالستقاللية التوافق، مقابل يف والتمرد املوضوع، مقابل يف والذات النظام، مقابل يف
إن وحيث الزمن. مقابل يف واألبدية التاريخي، الحلول مقابل يف والسمو السببية، مقابل
قبل من استيعابها أو تحييدها يف املتمثل الوشيك للخطر معرضة الحقيقة أحداث كل
لألقطاب فيرب ماكس قدمها مألوفة أخرى ثنائية نضيف أن فيُمكن االجتماعية، العقائد

والبريوقراطية. الكاريزما وهي: أال السابقة،
حداثي بعد املا للفكر بالنسبة األمر، واقع ويف — لدريدا بالنسبة الحال هو كما
وسائل وكل مستبدة، العقائد كل بأن القائل السخيف الزعم مع باديو يتَّفق — عام بوجه
وراء السبب معرفة الصعب من أنه غري بها. ب يُرحَّ أن يجب البدع وكل خانقة، التوافق
عن االمتناع األحيان بعض يف لهم يحقُّ العمال بأن القائل االعتقاد عىل الهجوم رضورة
يتعلَّق فيما التحديد وجه عىل ُمستنري هو ما معرفة الصعب من هو كما تماًما العمل،
للتقابالت بحياد ينظروا أن املفرتض من الذين هؤالء إن للشيطان. العابدين باملرتدين
ومعارضة جانب من مشيَطن سيايس نظام أمام النهاية يف أنفسهم يجدون الثنائية
كان وإذا التضاد. عىل دائًما قائمة الحقيقة إن اآلخر. الجانب عىل أصيل نحو عىل مبدعة
يرى عام. سيايس تغيري إحداث يُمكنها ال فهي جديد، سيايس نظام تنصيب بإمكانها
تغيريه وليس تحسينه يُمكن القائم السيايس الوضع إن انتهى. الثورات عرص أن باديو
ثمانينيات أواخر يف السوفيتي االتحاد قادة سيَستقبله كان ربما افرتاض وهو بالكامل،
الكيل، التغيري دون الجزئي للتغيري تأييده يف باديو، إن الدهشة. من بيشء العرشين القرن
فيما ودريدا الكان مع يتفق أيًضا إنه يمقتها. التي حداثية بعد املا النظرية مع يتَّفق
دائًما يجب الجذرية البدعة بأن االعتقاد وهي الطليعية؛ املغالطة عليه نطلق أن يمكن
الجوانب. كافة من عقيم أنه عىل مشوَّه نحو عىل إليه يُنظر ماٍض عن تخرج ألنها تثمينها؛
واالبتداع، التقليد ببني الساذج تفريقه يف التقليدية، للُمعتقدات الفج التحطيم هذا إن
يوجد ال التجديد. يف لإلفراط املدمرة الطبيعة ويغفل للمايض التجديدية القوة يتجاهل
هذا إن الرأسمالية. من بالنظام وإخالًال وتخريبًا ابتداًعا أكثر الحياة أشكال من شكل
عىل دان موحَّ والحارض املايض من كالٍّ أن يرى والتمايز، للتنوع تمجيده كل رغم الفكر،
د تُمجِّ التي الفلسفة إن الداخيل. التناقض من إعجازي نحو عىل وخاليان مخيف، نحو
ويف محايثة. وليست ُمتسامية القيم كل إن السياسة. ألزمة َعَرض بالتايل هي السياسة
عن بعيدين لسنا إننا للقاعدة. استثناء من أصيلة حقيقة كل تنبع االنحراف، دوجماتية
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عن يَخرج الذي وسيزان) وروبسبيري (لينني العنيد للعبقري السخيف الرومانيس التمجيد
القوالب. كل ويكرس املألوف

سياسة تجاه مألوف غري عدائيٍّا موقًفا يتَّخذ الكبري، اآلخر ألخالق رفضه يف باديو، إن
أيديولوجية حلت حيث السياسة، محل عرصنا يف حلت قد باعتقاده األخالق إن التماثُل.
املرشوعات محل اإلنسان وحقوق والهوية والغريية املظلومية عىل قائمة زائفة خريية
يحمل عرصنا يف للسياسة اآلخر الكبري البديل أن باديو سيُضيف كان (ربما السياسية.
«اإلعجاب باديو يُسميه ما يعكس والغريية االختالف اصطالحي شيوع إن الثقافة.) اسم
إىل: العالم يقسم اإلنسان حقوق تيار أن حني يف والثقايف، األخالقي بالتنوع الشديد»
الثقافية التعددية إن وحيث بأنفسهم. معتدِّين وُمحسنني لهم، قوة وال حول ال ضحايا
تحرتم ال فإنها كبري)، حد إىل يُشبهني الذي الشخص (أي، «الصالح» اآلخر إال تحرتم ال
تستطيع ال فهي الخيايل؛ النظام يف محصورة تبقى املعنى، وبهذا اإلطالق. عىل آخر أي
قدر يوجد لديها. املقدَّرة اختالفاتها احرتام يستطيعوا لم الذين هؤالء اختالف احرتام
جريئة عودة ويف الطابع. الفرنسية املبالغة من وكذلك الحالة، هذه يف الحقيقة من كبري
من بدًال باديو يزعم البارييس، الفكر أهل بني شائًعا يكن لم أمر وهو العمومية، لفكرة
هو الحقيقي الكفاح وأن الراهن، الوضع عىل عالمة هي الغريية أو االختالف أن ذلك
بدء منذ عليه كانت ما هي باختصار، السياسة، مهمة إن التماثل. تحقيق أجل من كفاح
إن الثورية. العمومية باسم الظاملة الخاصة املصالح مقاومة وهي الجذرية، التنوير حركة
يُمنَح ال عنده العمومية فنطاق الكايف؛ بالقدر متفرد بالتأكيد، العمومية، عن باديو مفهوم
عمومي ما كل املعنى، بهذا ذاتية. عملية وإنما بها مسلًَّما حقيقًة ليس فهو يُبنى؛ وإنما
وفوكو وليوتار ودريدا ليفيناس لالعمومية عداءه لكن الذاتي. القرار نتاج مثل استثنائي،
بدايًة السفسطة؛ مواجهة يف نفسها س تؤسِّ ما دائًما الفلسفة أن يرى فهو ثابتًا؛ يظل
بعد ما أنصار ويعد هيوم؛ مع كانط خالف إىل بروتاجوراس مع أفالطون مجادالت من

مجادلتُهم. يجب الذين السفسطة تيار ممثيل آخر ببساطة الحداثة
الرمزية. باألخالق تربطه ما هي باديو فكر يف واملساواتية العمومية الجوانب تلك إن
تتعاَرض وهي عنها. يُعربِّ أن كان أيٍّا شخص ألي ويُمكن الجميع، لدى واحدة الحقائق إن
نحو عىل فردية ذاتها حدِّ يف أنها غري وامُلجتمعية. والعرقية املحلية االعتقادات كل مع
حقائق وبخالف البرشية. الذوات عدد بقدر منها هائل عدد األمر حقيقة يف وهناك عنيد.
الحدث تشبه لكنها الَقواعد، تحكمها أو افرتاضية أو نظرية غري فهي الرمزي؛ النظام
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كانطية. كونها من أكثر كريكجاردية فالحقيقة للذات. ومكونة وُملهمة مفاهيمية وغري
الواقعي، للنظام تنتمي فالحقائق متحدان؛ الواقعي والنظام الرمزي النظام املعنى، بهذا
لباديو بالنسبة الرمزي. النظام عرب تتم محدَّدة إجراءات خالل من تعميمها يجب لكن
املسيح بني العالقة فإن العمومية»، تأسيس بولس: «القديس الرائعة الصغرية دراسته يف
وقيامته املسيح لَصلب الواقعي الجانب إن حيث االتحاد؛ لهذا رمًزا تعد بولس والقديس
— شابه وما والرمزية األخالقي والخطاب واملعرفة النظرية عىل املستغلَقني الحدثني —
الرمزي النظام من جديد شكل يظهر وهكذا، عمومية. عقيدة باعتباره بولس له يروج
النظام فروق بعنف يتجاَوز املسيح، يف وُمتماثلون متساوون أعضائه كل الكنيسة، أو
املعنى بهذا إنه والِعرق. االجتماعية والطبقة والقرابة بالجنس الخاصة التقليدية الرمزي
األمم عرب استمراًرا أكثرها وكذلك اإلنساني، التاريخ يف حقيقية عمومية حركة أول يطلق
حسب تشكيله إعادة طريقة عن الواقعي النظام يواجه الرمزي النظام إن والقرون.
من جديًدا شكًال الحالية االجتماعية النظم من تنشئ املسيحية فالكنيسة وهيئه؛ صورته

وبؤسه. املسيح ملوت الواقعي الجانب حول ينبني االجتماع،
يبديها التي الالمباالة باديو يتبنى الثقافية، والتعددية الحداثة بعد ما ألنصار وخالًفا
معايريه من الكانطي التوجه هذا يجرد الوقت نفس يف أنه غري الخصوصية؛ تجاه كانط
إن ليفيناس. حالة يف الكانطي الفكر من مماثلة انتقائية نسخة رأينا لقد والتزاماته.
باعتبارها بالحقيقة الرومانيس واإليمان التنويرية العقالنية من ُمثري َمزيج باديو فكر
بأنصار الخاص ذلك عن للحقيقة املفهوم هذا فيه يختلف وجًها هناك لكن ساميًا. وحيًا
االستمرار عىل الوحي غموض االستمرار، عىل االضطراب لون يُفضِّ الذين األخالقية الواقعية
إخالص يف العيش محاولة هو األخالقية لنظريته األسايس الغرض إن إذ للتاريخ؛ املخيف
بني الجمع ثمَّ ومن — قوله بحسب االضطراب»، «التزام أو — ملهمة لحقيقة دائم
األخالق. وضع استقرار يصاحبه أن يجب للحقيقة القوي الظهور إن والتجديد. االستمرار
هي لهم بالنسبة املشكلة تُعدُّ الذين الراديكاليني فكر عن باديو فكر يختلف املعنى، وبهذا
الجدارية الساعات تُستهدف عندما أو العام، اإلرضاب ينتهي عندما فعله يجب الذي ما
الوحي يتالىش عندما أو يبدأ، أن بمجرَّد تقريبًا الدادي الحدث ينتهي عندما أو العامة
هؤالء عكس وعىل العمر. ملنتصف ترجع جميلة ذكرى سوى املتعة تكون ال عندما أو
من االنتقال لكيفية ل والتوصُّ الزمن يف األبدية إدخال يف باديو يرغب الوهم، من امُلتحرِّرين
هؤالء إن السياسة. اسم عام بوجه عليه نطلق ما وهو اليومية، الحياة إىل الحقيقة حدث
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الزمنية تبعاته عن فصله يَعني مما للحدث، املحضة االرتباطية عدم عىل ون يرصُّ الذين
«متصوفة». باعتبارهم تجاهلهم سيُجرى الرمزي، النظام يف

بالكامل؛ متقاطعان اليومية والحياة الحدث أن لو كما يبدو أن يجب ال هذا لكن
فهو الرمزي؛ بالنظام الخاص ذلك عن الحقيقة املرء بالتزام الخاص «الزمن» يختلف إذ
بل األحداث؛ به ترتبط أن يُمكن واحد تاريخ يوجد وال الشخيص. للنطاق بالكامل ينتمي
العادي بني الفرق يتأكَّد وهكذا نفسها. األحداث تبدأها التي املتعدِّدة التواريخ فقط هناك
بحيث الكايف بالقدر العادي العالم يف يثق ال باديو إن واملتسامي. املحايث بني وامللهم،
بنحو اليومية الحياة تتصف تغيريه. عىل قادرة داخله محايثة قوى وجود بإمكانية يعتقد
هوبزي طابع هناك اململ. واإللزام الشخصية واملصلحة الرغبة عالم بأنها بيولوجي شبه
سيحتاج كان فلربما تحيًزا، أقل له نظرة يمتلك كان ولو عادي. هو ملا برؤيته يتعلق فيما
توجد أال العالم؟ هذا يف إيثار أو تعاطف أو شجاعة أي ا حقٍّ توجد أال سموٍّا. أقل لبديل
من فقط تنبع الفضيلة حياة وهل عادي؟ هو فيما إعجاز أو معياري هو فيما ميزة أي
تماًما؛ حقه الرمزي النظام أُعطي ما، وجٍه من االستثنائية؟ الحقيقة أحداث تجاه االلتزام
هذا كل أن غري مهمة، سياسية أهداًفا باعتبارها والعمومية واملساواة للحرية نُظر حيث
يُمكن ال أُخوة ِجذرية»؛ ألُخوة الواقعي البعد عىل «ينبني أن هالوورد، تعبري بحسب يجب،

الرمزي. بالنظام الخاصة املنمقة التماثل أنماط ر تُدمِّ عدائها يف والتي تمثيلها،
الحًقا. عليه نظرة سنلقي أخالقي تيار وهو األرسطية، الفضيلة أخالق باديو تجاهل
التحرر «أدورنو: الرائعة برينشتاين إم جيه دراسة عن اليشء نفس نقول أن (يمكن
عن يشء أي تقريبًا تذكر ولم صفحة ٤٥٠ لنحو امتدَّت التي واألخالق» الوهم من
تهتم ال الفضيلة أخالق أن إىل كبري حدٍّ إىل التجاهل هذا يرجع باديو، حالة يف أرسطو.)
أيًضا يرجع لكنه والرفاهية. السعادة أمثال من املدنسة األخالقية باألمور وإنما بالحقيقة
نوعنا؛ جوهر املاركيس) (بالتعبري أو الحيواني تكويننا أيًضا ن تتضمَّ األخالق تلك أن إىل
الخاص التابع للنطاق العقالنية األفالطونية باديو نظر وجهة من تنتمي فهي ثم ومن
متحدية قفزة ن تتضمَّ لباديو بالنسبة األخالق إن اليومية. والحياة والتاريخ بالطبيعة
خالل من ففقط الحقيقة. تجاه االلتزام لالتناهي هذه البائسة الزيف منطقة من للموت
ومقيًدا للموت، معرًضا حيوانًا وليس «خالًدا» إنسانًا الفرد يصبح رة، املتهوِّ املغامرة تلك
يُمكن — صحيًحا امُلصطلح هذا كان إذا — الالتناهي أن يعتقد ال إنه البيولوجية. باألمور
كونديرا ميالن يقول الفرد. تناهي مع الرتاجيدية املواَجهة خالل من فقط إليه الوصول
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إدراك السهل من ليس خالًدا.» يكون كيف يعرف ال «اإلنسان إن «الخلود» روايته يف
ذلك املدمر، الوهم هذا من التخلُّص وأنَّ به، مولودون نحن الذي الوهم هو الخلود أن
إدراًكا أكثر كنا فإذا ُمضٍن. أخالقي لجهد يحتاج املجتمعات، ويدمر األجساد يمزق الذي
النهاية يف ستنتهي وأحقادنا رغباتنا كل أن لنسيان استعداًدا أقل نكون فربما لتناهينا،
بجوهر الخاص الوضيع النطاق إىل ينتمي باديو، نظر وجهة من التناهي، لكن الرتاب. يف
االهتمام «إنهاء هو مسعاه بأن ح يُرصِّ وهو صادقة. أخالق ألي التام النقيض إنه نوعنا.

متناٍه».34 هو بما
وبداية التناهي. وأنصار الالتناهي دعاة بني املعركة طرَيف ألحد باديو يتحيز وهكذا،
وعمل املستباح» «اإلنسان أجامبني جيورجيو عمل إىل والزمان» «الكينونة هايدجر عمل من
للموت املعرَّض الضعيف اإلنسان فإن املستقلة»، العاقلة «الحيوانات ماكنتاير آالسدير
بدافع كان وإن التناهي، شاعر يعد بطريقته أيًضا فوكو ميشيل إن االهتمام. محط هو
نيتشوية بطريقة دولوز جيل ويرى محدود. ال هو ملا التطلع عىل يقوم مجنون خفي
بالنسبة األفراد حياة ليست اإلبداع، من له حدود ال ًقا تدفُّ باعتبارها نفسها املادية العملية
هو ما أجل من شأنه من التقليل يُجرى واقعي هو ما فإن ثم من الفاني. نتاجه سوى له

بالكامل. الالمتناهي الزمن تسلسل سوى ليس والذي محتمل، أو افرتايض
والفناء للضعف مناًرصا يعدُّ فهو تصنيفها؛ يف أصعب حالة ليفيناس إيمانويل إن
بالنسبة األمر واقع يف الحال وهكذا الالمتناهية. املسئولية إىل للحاجة يدعو ذلك ومع
يرصعىل الذي الالتناهي، عن الحديث هذا أغلب منه ينبع الذي املفكر كريكجارد، لسورين
الوقت نفس يف يعد كانط إن ُمتناهية. ال روًحا لديهم البرش أنَّ يرى أنه غري حالتنا، تناهي
متساٍم. نحٍو عىل املنال بعيد لعقل والداعية املحدثني اإلنساني التناهي فالسفة أعظم
الحيوانات عن يتميَّزون البرش إن سانتنر، إريك يشري فكما محرية؛ شخصية باملثل فرويد
الحيوانات لكوننا فنظًرا املوت.35 دافع يحركها فردية تُربزه وجودهم ألن فقط األخرى،
الحية الكائنات من منزلة أعىل يجعلنا ما لدينا فإن موتها، يف التفكري عىل القادرة الوحيدة
منها. مرتبة أدنى نُصبح فإننا للموت، إدراكنا يزيد التفكري هذا ألن نظًرا لكن األخرى؛

غريت فقد الالتناهي. تأييد إىل التناهي تأييد من تحوَّلوا الذين أولئك أيًضا هناك
يف تتحدث كانت التي — هو) كما (أي، ِكل» «تل الطليعية الفرنسية األدبية املجلة
— ماوية صبغة ذات مادية وسياسية شعرية حركة باسم املايض القرن سبعينيات
إنفيني» «يل مادية األقل االسم إىل اليسارية، التيارات تلك انحرست أن بمجرد اسَمها،
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يعدُّ للدال، الالنهائي والرقص املطَلقة باملسئولية بحلمه دريدا، جاك إن الالتناهي). (أي،
عىل — مختلفة بطريقة كان وإن — أيًضا ينطبق وهذا الالتناهي، أنصار أحد شك بال
عام بوجه تُعاني ضحية باعتباره الفرد أن إىل قاٍس نحو عىل يشري الذي باديو، آالن
للتماثل وليس البريكي للسمو مؤيدون هؤالء إن يعذبه. الذي الجالد عن دناءة يقل ال
بالنسبة للغاية بطولية غري الفاني الجسد أخالق إن الجمال. بريك يسميه الذي االجتماعي
فوق ملحة هناك الواقعيِّني، ملعظم بالنسبة الحال هو وكما طبيعانية. غري وكذلك لباديو،
الفيلسوفة تكتب الجسد. مثل ودنيء ُمنحطٍّ يشء ألي للخضوع رفض رؤيته؛ يف إنسانية
للتأكيد يدفعنا أمًرا يكون أن يُمكن ال األخالق أساس «إن قائلة زوبانتيتش ألينكا الالكانية
نعزَو ألن يدعونا أمر وإنما و«املستحيلة»، «األسمى» تطلعاتنا عن والتخيل محدوديتنا عىل
ألفعالنا».36 فرعيٍّا نتاًجا باألساس يعدُّ كيشء يحدث أن يمكن الذي «الالمتناهي» ألنفسنا
األمر واقع يف تدعم ال الالكانية األخالق عليها تقوم التي الرتاجيديا نظرية أن غري
العنان فتُطِلق للمستحيل؛ يطمحون الذين هؤالء غطرسة تُعاقب فهي املعسكرين؛ من أيٍّا
امُلخيفة. الواقعي النظام حرضة إىل وتدخلهم فرديتهم من وتُجرِّدهم املجنون لغرورهم
إىل يتحوَّلوا أو بالعمى يُصابوا أن دون حالتهم فظاعة مالحظة هؤالء بإمكان أن لو لكن
فمن بَِشًعا، منبوذًا شخًصا وإنما خيالية بديلة «أنا» ليس أنفسهم مرآة يف فيجدوا حجر؛
هي بداخلهم الذي السواد هذا بإدراك لهم سمحت التي الالمحدودة القوة تكون أن امُلمكن
املدمرة والجماجم املحطَّمة العظام نطاق يتجاَوز فيما تنقلهم أن يُمكن التي تلك أيًضا
يف الالمحدود» «الحب الكان عليه يُطِلق ملا البعيد النطاق إىل قبلهم، ماتوا الذين لهؤالء
فإن املتناهي، تجاوز يجب كان وإذا النفيس». للتحليل األساسية األربعة «املفاهيم عمله
حاجة فهناك ذلك، يحدث لكي لكن مبارش. نحو عىل بمواجهته وإنما برفضه يتم ال هذا
إيجابية. األكثر باديو أخالق تقدمه أن يُمكن ال يشء وهو جهنم دخول أو الفاقة من لحالة
عاش ولقد الالزم»، من أكثر «إنسان «إنه ر: امُلدمَّ أوديب عن جيجك سالفوي كتب وكما
لم السبب، ولهذا األساسية؛ احتماليتها مدرًكا املريرة، نهايتها حتى اإلنسانية» «الحالة
اعتبارات أو قوانني أي تردعه ال إنساني»، غري «وحش إىل وتحول «بًرشا» ناحية من يعد
الثمن «يدفع اإلنسانية، التجارب أقىص باعتبارها املوت لدافع بمواجهته إنه، «… إنسانية

متحلِّلة».»37 فضالت إىل يُختزل إذ شديدة؛ ذاتية» «فاقة ب بمروره
لبطل بالنسبة هذا، أن هو جيًدا) يدركه شك بال أنه (رغم هنا جيجك يذكره لم ما إن
إىل أوديب فبتحول التقديس؛ من لنوع مقدمة هو وامللعون، امللوَّث كولونوس» يف «أوديب
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أتباع حادٍّ نحو عىل بولس القديس وصف كما العالم» «َخبث — املجتمع ونفاية غثاء
تجرد قد يكون الربوليتاريا، ماركس وصف كما لإلنسانية» الكامل «الضياع أو املسيح،
األساس حجر بمنزلة ليكون املمزق جسده يهب أن يُمكنه ثمَّ ومن وسلطته؛ هويته من
هم الحايل السلطة نظام أعني يف يشء ال يُعدون الذي هؤالء إن جديد. اجتماعي نظام يف
امللك يتساءل جذري. نحٍو عىل جديًدا نظاًما يُطلقون بحيث الكايف بالقدر يرفضونه الذين
عن فيها أتوقف التي الساعة تلك يف إنسانًا أُصبح «هل قائًال: عاٍل بصوٍت أوديب الشحاذ
بًرشا؟») أَُعد يشء/لم ال أكون عندما فقط شيئًا سأُعد «هل ربما (أو يشء؟» أي أكون
ال باعتباره يوجد أن يعني جنِسه لكينونة ورجوعه الثقايف اختالفه من الفرد تجرد إن
تُشكِّل التي هي الثقافة إن (حيث منها طائل ال التي التافهة الَخبث من قطعة سوى يشء
يُطاق ال لدالٍّ أصيل؛ نحو عىل برشي هو ملا حيٍّا تجسيًدا يصبح أن أيًضا ولكن إنسانيتنا)؛

أعمق. نحو عىل الرتاجيديا تَعيها التي هي الجدلية هذه إن املشرتك. وضعفنا لفنائنا
كان وإذا «الالإنساني». األساس هذا عىل فقط دائم برشي مجتمع يقوم أن يُمكن
القابلة غري البرشية فناء نقطة فإن باالختالف، والرمزي بالتماثل، يتعلَّق الخيايل النظام
واالختالف؛ التماثل من بكلٍّ تتعلَّق الواقعي، النظام الكان عليها أطلق التي تلك، للتمثيل
الفردية أو االرتباط عدم أو االختالف مرآة يف ُمنعِكسني أنفسنا نجد بأن لنا يسمح مما
يُمثِّل ما أهم إن حيث لكن ذاته؛ يف حبه يعني فرديته يف اآلخر حب إنَّ لآلخر. القاتلة
بوتقتها يف تنصهر التي الفناء نقطة أو الفراغ هذا — الخالصة إنسانيته هو اآلخر ذات
السبب هو وهذا مالئم، نحو عىل شخيص ال بُعد له الحب هذا فإن — االختالفات كل
ذلك يعد الحب أن بالتايل عجب وال قانونًا. باعتباره لإلحسان النظر إمكانية وراء
وحوًشا، يُعدون محددة ثقافية دالالت أي من املجرَّدين هؤالء ألن نظًرا املستحيل؛ األمر
إن املصلوب. واملسيح البائس ولري األعمى أوديب مثل ومخيفة مستهجنة وشخصيات
الوقت نفس يف اعتقادها هو الفدائي الفضل معتقد عىل املسيحية اشتمال وراء السبب

الحب. هذا مثل واستحالة برضورة
أبطاًال يكونوا بأن مطاَلبني ليسوا الكايف، بالقدر ُمرٍض أمر وهو منا، الكثري إنَّ
رفاهية أجل من بحياتهم يخاطرون عصابات حروب بمقاتيل ليسوا فُمعظمنا تراجيديِّني.
الجديدة. الحياة إىل الذات تجريد من التحوُّل هذا إلحداث بديلة طرًقا هناك لكن اآلخرين.
املمارسة يف أخرى وتتمثل النفيس، بالتحليل املعروف األدائي الفن يف إحداها تتمثل
للتضحية املمثل العشاء أو بالحب الخاص العيد ذلك باألفخارستيا؛ املعروفة املسيحية
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بهذه وهم، مشوَّه. جسد خالل من بعض مع بعضهم فيه املشاركون يتضامن الذي
من الدموي املسيح تحول يف التناول رس أو الرمز مستوى عىل يتشاركون الطريقة،
باديو، نظر وجهة من بولس القديس إن مغايرة. حياة إىل املوت ومن القوة، إىل الضعف
بالكامل املأسوي الحدث وليس فقط، املسيح قيامة عن يتحدَّث شخص هو العكس، عىل
الذين املعلقني الحديثة» «الرتاجيديا عمله يف ويليامز رايموند ويهاجم إليه. تنتمي الذي
عنها. تنتج قد التي الجديدة الحياة عن الرتاجيدي الفن يف والدمار املوت لحظة يفصلون
إىل النظر دون الباقية الروح بتلك يَحتفي أن أيًضا؛ العكس يفعل أن للمرء يُمكن لكن
ليس املعنى بهذا باديو إن الجحيم. عرب عبورها لقاء تدفعه أن يجب التي الرهيب الثمن
شديدة إيجابية بإنسانوية أحيانًا مشوب عمله الذي نفسه، ويليامز إن تراجيدي. بُمفكِّر
يكون أن يُمكن يشء ال أن ييتس بي دبليو أدرك الخطأ. هذا من تماًما بريئًا ليس العناد،
يف تؤدِّي ما كثريًا أيًضا الرؤية تلك لكن تمزيقه؛ جرى قد يكن لم ما كامًال أو مرتابًطا
عىل يوازنون الذين هؤالء إن الرتاجيدية. االنتصارية عىل قائمة نيتشوية للمحة أعماله
هم — التعبري جاز إن الحقيقيني، الرتاجيديني األبطال — واألمل املعاناة بني رائع نحو
لديهم السبب هذا لنفس أنهم غري ليخرسوه، الكثري لديهم ليس ألنهم يتمردون الذين
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العارش الفصل

اخلري ابتذال

مراكز أعظم من واحدة فرنسا تعدُّ ليوتار، إىل برتون ومن رامبو، إىل روبسبيري من بدءًا
الطليعية أن غري سيمون. سان كلود ابتكار من إنه يُقال نفسه الطليعة وُمصطلح الطليعة.
لالعتقاد املناقض االزدراء، هذا ومثل العادية، للحياة ازدراءها تُظهر ما كثريًا التي هي
ال إذ الصحيح؛ هو العكس الجوانب، بعض فمن الطليعة؛ فكرة يف متضمنًا ليس العام،
التي املنطقة عنه نيابًة وتَستكِشف خدمته يف تكون جيش دون من جيش مقدمة توجد
املشاة، جنود من عظمة أقل بكيان عالقة إىل ضمنًا يشري نفسه املصطلح إن تتقدمه.
باألمور يشعرون من أول هم الطليعة إن «صفوة». أو «نخبة» مثل كلمات بخالف وذلك
نقل يف يأملون بهذا، بقيامهم لكن املستقبل، يف النهاية يف ستحدث التي الواضحة غري
الطالئع كانت وإذا بعد. معهم يتواَفُقوا لم والذين الخلف يف يسريون ملن التحركات تلك
الحركات مع الحال هو وكما دائمة. وليست مؤقتة فإنها هرمية، تسلسالت تتضمن
ويوًما الحارض. عن أنفسهم يفصلون ألنهم فقط يَنجحون فإنهم عام، بوجه الراديكالية

بهم. وتلحق األفق فوق تَرتِفع سوف األغلبية فإن يرام، ما عىل يشء كل سار إذا ما،
اليشء. بعض واضح غري والنخبويني الطليعيِّني بني الفاصل الخط الواقع، يف لكن
بينهما؛ التفرقة فيها تستطيع ال التي الحاالت من العديد هناك الحديث، العرص ففي
بالناس ما أقلية ويربطون شعبية، جذور لديهم من هم املثال، سبيل عىل النخب، فأنجح
أو الشعب تمجد فالفاشية تني. املتزمِّ التقليديني للجموع مشرتكة معاداة يف العاديني
إليوت إس تي كان وقد الرومانسية. اليسارية الحركة دهم تُمجِّ كما تماًما العاديني، الناس
وسعى أميِّني. شبه قراء له يقرأ بأن ويحلم املوسيقى، وصاالت الجاز بموسيقى يستمتع
والفالحني املتكربين أيرلنديني األرايضاألنجلو مالك بني تحالف تكوين إىل ييتس بي دبليو
عدٍد لدى أن حني يف الخالدة للحكمة ينابيع جميًعا يُعدُّون الذين باأليرلندية، املتحدِّثني
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العمال خدمة يف رسميٍّا الحزب كان للبالشفة، بالنسبة بالحياة. نابًضا جنونًا منهم قليل
الطريقة بهذه النخب تختلف كبري. نحو عىل فعليٍّا الرؤية هذا تحقق عدم رغم السوفييت،
خاصة األمر واقع يف جميعها والتي شابه، وما ية الرسِّ والجمعيات واألندية الجماعات عن

شعبوية.1 وغري
الفرنسيني املفكرين من مجموعة َحلُم وباديو، سارتر إىل وسوريل ماالرميه من وبدءًا
فوق بالكامل يسمو وجوًدا تخيَّلت أو اليومية. الحياة زيف ستكشف التي األزمة بلحظة
مقابل يف الخالص» «الشعر الواضحة: التقابالت من سلسلة كان والناتج الوجود. هذا عقم
املتكافئ، التباُدل مقابل يف الِهبة االجتماعي، الوهم مقابل يف الخرافة العادي، الكالم
الرمزي، النظام مقابل يف السيميائي النظام الرمزي، النظام مقابل يف الواقعي النظام
الحتمية، مقابل يف االختالف األيديولوجيا، مقابل يف النظرية النية، سوء مقابل يف الحرية
ورغم األنطولوجيا. مقابل يف الحدث االرتياب، بجنون اإلصابة مقابل يف بالفصام اإلصابة
ملحوظ. نحٍو عىل متسًقا جميًعا عليه تقوم الذي اليشء يبقى املتناقضات، تلك اختالف
املجهولة االمتثالية من اليومية؛ الحياة براثن من الحقيقية القيمة إنقاذ هو اليشء وهذا
قوي تقليد يوجد املتناقضات، تلك ووراء «املرء». مزدٍر نحو عىل هايدجر عليها يُطلق التي
الجنس مثل أيًضا فهو الشهوانية. مثل الطابع فرنيس أمر فالتمرُّد التحرُّري؛ الفكر من

ذاته. حد يف ممتع
لذاته» «الوجود حرية بني يَكمن التناقض فإن مسريته، بداية يف لسارتر بالنسبة
األنطولوجي التناقض هذا سيُصبح الحًقا، ذاته». يف «الوجود ل فيه ُروح ال الذي والجمود
االختالف لعبة فإن دريدا، لجاك بالنسبة الجامدة. واملمارسة امُلمارسة بني سياسيٍّا؛
مجنون رجل مثل واآلخر الحني بني إال منها تنفكُّ ال امليتافيزيقا، بحدود مقيَّدة الخالص
باطاي من بدءًا نيتشه، بعد ما مُلفكِّري بالنسبة رعايته. عىل القائمني من فرًحا يتملص
املدني. للحيِّز الغامضة األبولونية النوازع يُحاِرصان والتجاُوز الجنون فإن دولوز، إىل
الحياة خطابات أو الحياتية بالعلوم ى يُسمَّ ما فوكو ميشيل فيها يعامل أحيان هناك
حدٍّ إىل وكأنها وهكذا) والديموغرافيا واالقتصاد النفس وعلم والطب (البيولوجيا اليومية
تحول لحظة مجاني»؛ «فعل ب أحالم هناك االجتماعية. للمراقبة مشئومة تابعة أمور كبري
األمور وراءك تارًكا الحرية، نطاق إىل الرضورة مملكة من بقوة تَنُقلك وجودي التزام أو
أجل من السيايس والتشدد األخالقي والخطاب والبيولوجيا للتقليد مخيف نحو عىل اململة
تفكيكية ملحة إعطاء يُمكننا الحقة. والذاتية و«االنخراط» والرغبة للحرية املثري العالم

312



الخري ابتذال

طرَيف من طرف فكل «ببساطة»؛ سيُهَجر يشء ال أنه إىل باإلشارة املتجدِّد الرسد لهذا
هو ما كل من التخلُّص يَجري ولن اآلخر؛ الطرف داخله يف ن يتضمَّ السابقة التناقضات
النية وسوء واألنا واالفتقار والقانون السلطة من فكاك وال السهولة؛ بهذه ميتافيزيقي
من خيار أي يَكفي بما الواضح من هذا، ظل يف وحتى األمر. نهاية يف والُعرف واالنغالق

األهم. بأنه عليه الحكم يمكن املتاحة الخيارات
اإلدراك من نوًعا ن تتضمَّ امُلحدثني الفرنسيني امُلفكِّرين بعض لدى القطبية هذه إن
نموذجي نحو عىل الدقيقة بقراءاته دريدا لجاك الَحذر الوجه هناك جانب، فمن امُلنقسم.
النظام «ضد» ليس أنه عىل الواعي وإرصاره العقالني والبحث التنوير لحركة واحرتامه
يجري اآلخر، الجانب وعىل شابه. وما والعمومية واالستقرار والجدل والذات والحقيقة
بدفقات تارة مكتوب وفوضوية، جنونًا أكثر نصٌّ عاصف تحتي تيار مثل الحذر هذا تحت
عن تقريبًا اليشء نفس قول يُمكن اليوتوبي. ل التأمُّ من بومضات أخرى وتارة شعرية
عن قيل ما كل تُهاجم التي الكئيبة األرشيفية استقصاءاته تتناقض الذي فوكو ميشيل
أن يُمكن والتي وديونيسيوسية جنوًحا األكثر شخصيته مع الكبت أو التسامي أو النفي
الشخصية تلك إن املحضة. التحليلية االستقصاءات تلك بأطراف تطوف وهي بها تحسَّ
العنان أطلَقِت وقد دولوز، أو لباطاي فيه مبالغ مدح يف مفاجئ نحو عىل ستظهر امُلتمرِّدة
دون عنها اإلعالن حافة عىل وترقص القوانني كل وتقاوم النُّظم كل ترفض داخلية لنزعة
دولوز جيل يف يتمثَّل والذي البنيوي بعد املا الُعرف لهذا استثناء يوجد أبًدا. ذلك تفعل أن
من نفسه املادي الواقع يف الحدوث وشيك نوًعا هناك أن سبينوزية بطريقة يرى الذي
يف وإعجازي عادي يشء كل له بالنسبة الذي فدولوز، الالتناهي. أو «املتسامي» اإلفراط
باديو. أو الكان إىل منها للرسيالية أقرب اليومية الحياة لِشعر رؤية لديه ذاته، الوقت

التحرُّري التشاؤم أشكال من شكًال باعتباره املنقسم اإلدراك هذا أن نرى أن يُمكن
فيه اإلحساس باإلمكان يزال ال والذي التحرُّرية، النزعة شعلة إطالًقا فيه تنطفئ لم الذي
أعقاب يف — اآلن يعرتف أن يجب الذي لكن ،١٩٦٨ بعام الخاصة الرؤية وحياة بنبض
أو القانون من الرغبة تحرُّر بإمكانية الحلم بسذاجة — الحقبة لتلك املحبطة األحداث
يَرْوهم أن عن أرشاًرا الناس يراهم أن الفرنسيون يفضل املجمل، يف السلطة. من الذات
الحال وكذلك واستحالتها، الرغبة وجود عىل التأكيد الوقت نفس يف يجب لذا الخربة؛ قلييل
املنقسم، اإلدراك هذا من كبريًا قدًرا هناك إن القول يمكن ذلك. يف والشك للتحرُّر بالنسبة
أحالمك عن تتخىل أال فيجب الالكاني. األخالقي الفكر يف الوقت، نفس يف والخاضع املتمرد
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الحب عالم أو العدل مملكة أو الحرة الشهوانية قات التدفُّ أو الخالص باالختالف الجامحة
السبيل هذا إن إذ تحقيقها؛ الوقت نفس يف تحاول أال يجب لكن القانون، من املتحرِّر
وسيلة ألي التعرُّض أو شمويل لنظام الخضوع أو بالذهان لإلصابة عرضة سيجعلك

الروح. ملوت مريعة أخرى
فكلمة بارز؛ نحو عىل طويًال تاريًخا بالتاريخ االهتمام لوقف الطليعي للطموح إن
ليورجن وفًقا — كلمة وهي Modernus الالتينية الكلمة أصلها (حديث) Modern
الوثنيني عن أنفسهم لتمييز الخامس القرن مسيحيي قبل من استُخدمت — هابرماس
عىل خرجت إنها إذ الحداثة؛ أشكال أقدم كانت الرؤية هذه وفق املسيحية إن سنٍّا.2 األكرب
ببساطة املطلق التجديد محاوالت أن غري بذاتها، الواعية بِجدتها القديم الديني النظام
فعل ذاته حد يف التاريخ موت وإعالن بالفعل. لدينا كان ما عىل التاريخ من مزيًدا أضافت
إن لوفاته. الشخص كإعالن تماًما الدحض ذاتي أمر بذلك وهو مادية، عواقب ذو تاريخي
لعقول بالنسبة كابوٍس بمنزلة يكون ما دائًما املايض أن اعتقادهم يف مخطئون الطليعة
خالل من فقط املستقبل صنع فيمكننا منه، مصنوعون نحن ما هو املايض وألن األحياء.
أداة والطليعة استعباد، أنه كما تحرُّر فالتاريخ املايض؛ لنا يتيحها التي الغامضة املوارد
أشياء ضمن املايض عن االنفصال ويعد السيايس. التمرد مثل تماًما جديدة رأسمالية
الفرنسيني؛ الطليعيِّني جانب إىل أملان طليعيون هناك تجاوزه. إمكانية عن لالبتعاد أخرى
نطلق أن يمكن ملا رؤية أيًضا فهناك للجدل، أكثر املائل األملاني الفكر لطابع نظًرا لكن
املتغري الحارض منظور من املايض إىل بالنظر يمكننا حيث الثورية؛ االستمرارية عليها

الوقت. نفس يف له ورافض معه منسجم الحارض أن إدراك
الثقافية البيئة أيًضا فإنها الطليعية، مراكز أعظم أحد فرنسا كانت إذا أنه يُزَعم ربما
أراجون لوي عليه أطلق ما يشء أي قبل هنا يَربُز اليومية.3 الحياة بمفهوم لها ندين التي
أكرب يُعدُّ الذي بودلري، شارل عن وماذا اليومية». الحياة يف امُلدهشة باألشياء «اإلحساس
غري ِمن وأبولينري؟ ملاالرميه الشاردة العادية األشياء أو املنحط، املدني الوجود شعراء
وضع الذي اليومية» الحياة «نقد أجزاء ثالثة من املكوَّن الرائع عمله يف لوفيفر، هنري
الحياة تناولوا الحقون مشاهري ذلك يف وتبعه الفكرية، الخريطة عىل اليومية الحياة فكرة
عمله من األول الجزء يف لوفيفر كتب برييك؟ وجورج سريتو دي ميشال مثل اليومية
مادته يجد فإنه اإلنساني، العلم به يوجد الذي «بالقدر يقول: إليه اإلشارة السابق املميز

اليومية.»4 الحياة «تافه»، هو فيما
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فلقد مالرو؛ إىل ستندال من بدءًا األدبية، للواقعية الضخم اإلرث أكده زعم هذا إن
نقًدا وليس اليومية» الحياة «ثقافة تُمثِّل بأنها الواقعية الرواية موريتي فرانكو وصف
إىل الحوليات، مدرسة قدَّمتها التي التاريخية الحياة من التفاصيل الشديدة والصور لها.5
وحتى ذلك. عىل األخرى البارزة األمثلة من االجتماعية، بورديو بيري استقصاءات جانب
أساًسا تعد عنها النقاب تكشف التي الخفية الشفرات إن إذ عام؛ جانب لها البنيوية
وفورييه. رامبو مثل شخصيات لفكر أساًسا تعدُّ مثلما تماًما واملوضة املصارعة مثل ملناٍح
األوائل اليومية الحياة تَشخيص خرباء وريث بداياته يف بارت روالن يعد النحو، هذا وعىل
عن ة امُلعربِّ العرشين القرن أعمال أعظم أن كما كنو. وريمون لرييس ميشال أمثال من
غري أملاني، ُمفكِّر كتَبَه عمل بنجامني، لفالرت املقنطرة» املمرات «مرشوع اليومية، الحياة
األفالطونية الذروات هجرت مريلو-بونتي موريس وكتابات باريس. عن يتحدَّث كان أنه
الحياة الوجودية تتَّهم ربما اليومية. الحياة تأويل أجل من املتعالية للفينومينولوجيا
وجودية رواية وجود إمكانية يُتيح ما وهذا إطارها، يف تُفكِّر أيًضا لكنها بالزيف؛ اليومية
«جان ل أمَلَح َمن هو مريلو-بونتي كان لقد منطقية. وضعية رواية — لنقل — مقابل يف
ما رحم من خرجت إذا تخلُد أن يُمكن الفلسفة بأن مسريته بداية يف وهو سارتر» بول

ومعتاد؟ تافه هو ما شعر واملوقفية الرسيالية أوليست اعتيادي، هو
العديد أن نتذكَّر أن يجب أننا غري نقاش، محلَّ ليس الجهد لهذا الكبري الثراء إنَّ
عليه، بشدة للهجوم سعي منطلق من ت تمَّ يومي هو فيما لالنخراط امُلحاوالت تلك من
دين، وامُلترشِّ للعاهرات انتباهه وجه قد بودلري كان وإذا األخالقي. بؤسه من لعالجه أو
التجربة أن املوقفية وأتباع لوفيفر ويرى الخلود. من هالة يعطيَهم أن هدفه كان فقد
ديبور جي رؤية أن كما مهمة. هي ما بقدر وتاِفهة يُصدق، ال نحو عىل غامضة اليومية
اإلبداعية للطاقات مدًحا تكون تكاد موجه رخاء يف يعيشون الذين املغيبني للمستهلكني
يبحثون أخذوا إذ النخاع؛ حتى طليعيون املوقفية وأتباع لوفيفر إنَّ اليومية.6 للحياة
يسَعْون الرسياليني أن وصحيح الجديد». «اإلنسان ميالد عن لوفيفر كلمات يف بحماس
غري الحرضية، األساطري من جديدة أشكاًال ناسجني اليومية، الحياة سحر الستخالص
كل يدين والذي الخاصة اللحظة عىل يقوم توجه باتباع ُمتَّهمون لوفيفر نظر يف أنهم
هاجمها والتي الوجودية عىل تقريبًا ينطبق اليشء نفس أن يرى كان إنه عادي. هو ما
«اللحظات لصالح قيمتها من قلَّل مما منها»؛ لتنال فقط … الحياة من أكثر «اقرتبت ألنها
املصطنعة واملعايري — املوت أو األلم خالل من الحياة نقد — الرتاجيدية أو الخالصة
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إنكارها يجب العامة فاألخالق وأتباعه، برتون ألندريه بالنسبة إلخ.»7 … بأصالة للعيش
البطولية الجوانب عكس عىل الصغرية، للربجوازية يَنتمي له أساس ال شيئًا باعتبارها
ويف الواقعي. النظام أخالق إىل الحًقا طريقه سيجد االعتقاد وهذا التجاوز. يف يَرْونها التي
تشكُّك إىل اليومية الحياة بنسيج االفتتان تحول الحداثة، إىل الواقعية من التحول أثناء
وإذا الحقيقة. موضع وليس الوهم موطن اآلن أصبحت العامة فالتجربة بشأنه؛ شديد
فإن وريتشاردسون، سموليت عالم مع متَّسًقا هتشسون أو لهيوم األخالقي الفكر كان

والتجريد. والشكلية الرمزية حقبة إىل ينتمي وباديو لدريدا األخالقي الفكر
ُمهتم معنيَّ إنجليزي تقليد مع الفرنسية الثقافة من التقليد هذا مقارنة يمكننا
ويليام حتى راسكني وجون إليوت وجورج كوبيت ويليام من بدايًة العادية، بالحياة
ورايموند هوجرت وريتشارد أورويل وجورج ليفيس آر وإف هاردي وتوماس موريس
فالرؤية أيًضا؛ التقليد هذا يف كثرية نقص أوجه بالتأكيد هناك تومبسون. بي وإي ويليامز
أن كما تماًما اإلنجليزي، التقليد يف نقيصة تعدُّ اليومية الحياة يف االنخراط الشديدة
أوجها يف التحليلية الفلسفة إنَّ الفرنيس. التقليد يف نقيصة يعد معها املتساهل التعامل
لشمال اليومية اللغة خالل من البرشية الحكمة مجمل إىل للوصول بشدة متحمسة كانت
اإلنجليزي، التقليد هذا يف عادي هو ملا أصيًال تقديًرا أيًضا هناك أن غري أكسفورد.
يف نفسه يجد أن من بدًال السياسية للراديكالية إلهام مصدر يكون أن يُمكن والذي
وعداء اليومية الحياة احرتام بني اليسار فكر داخل أسايس رصاع هناك معها. تعارض
العداء يفضل أحيانًا بداياته يف ويليامز رايموند كان وإذا تُشكِّلها. التي واألوهام القوى
الذين الطليعيِّني إن العكيس. الخطأ يف يقعون عام بوجه الطليعيِّني فإن االحرتام، عىل
السيايس النظام وبني بينها يخلطون ألنهم هذا يفعلون أحيانًا العادية الحياة يَحتقرون
خضوًعا هناك أن كما السلطة لهذه يومية مقاومة هناك أن ويغفلون يحكمها، الذي
البارزة الشخصيات ضمن من مسريته من الحقة فرتة يف فتجنشتاين كان لها. معتاًدا
شديد واستنكار معتاد هو فيما شديدة ثقة لديهم كانت الذين العرشين القرن يف القليلة

الربجوازية.8 للسياسة
فإذا باألسلوب. يتعلق فيما واإلنجليزي الفرنيس التقليَدين بني اختالف أيًضا هناك
األداة فإن الفرنسية، الطليعية للنظرية املميزة البالغية األدوات إحدى هي املبالغة كانت
الكتابات بعض إن الضد. نفي أو اإلسفاف هي اإلنجليزية لنظريتها األساسية البالغية
أو ق املنمَّ األسلوب عىل شديد هجوم يف بسيط، أسلوب ذات كانت املجال هذا يف اإلنجليزية
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املبالغ األفكار يف الشديد التجريبي الشك يف لذلك شهرة األقل الجذور أحد ويكمن م. امُلفخَّ
غري «القطط بعض عن للخلف» «خطوة عمله يف وود ديفيد كتب فعندما ذلك، ومع فيها.
قدرته لعدم بالذنب السخيف دريدا شعور عن حديثه معرض يف مدراس»، يف املعروفة
تقريبًا يُمكن ال أسلوبية أداة استخدم فقد األرض، كوكب عىل القطط كل إطعام عىل
كان األسلوبي االنحطاط من قدر أقل إن الباريسيِّني. الفالسفة أعمال يف استخدامها تخيل
ُمساٍو نحو عىل وكان العالية، الفكرية الجودة ذات الفالسفة هؤالء بأعمال بشدة يرض
نجد أن ويُمكن راديكالية. األكثر األمريكية للكتابات الشديد األكاديمي للطابع مالئم غري
ري جوناثان أو كريشتيل سايمون كتابات يف مثًال، ض، املمتعِّ املتهكم األسلوب هذا نفس
شافتسربي إىل هوبز من بدءًا اإلنجليزي «التقليد عن ري كتب بالكبرين. سايمون أو
للنظرية الرفيعة اللغة يف للحقيقة.»9 األسايس املعيار التهكُّم من جعل والذي بنثام إىل
نحو عىل مالئمة وغري مخيفة أموًرا تبدو التسلية أو املزاح حتى العكس، عىل الفرنسية،
هناك واضح. نحو عىل عقالنيٍّا الفكاهة عىل يعتمد الذي الكرنفايل األسلوب ويظل واضح.
االتهام ولهذا أسلوبه، غموض عىل الكان يالم ما كثريًا القاعدة. لهذه استثناءات بالتأكيد
بذاءاته يتجاهلون عام بوجه ذلك يف يلومونه الذين هؤالء أن غري وجيهة، عديدة أسباب
الساخرة الذاتية وتلميحاته املازح الجيد مزاجه وملحات الالذعة العامية وعباراته املفاجئة

جمهوره. مع الخبيثة ودعاباته
الفيلسوف من مزيًجا وُمتهكًما، عقالنيٍّا يكون أن يف نجح قد جيجك سالفوي كان إذا
نفس ويف سلوفيني، أنه إىل ذلك يرجع فربما حداثي، بعد املا ج واملهرِّ االطالع الواسع
الصغرية، األمم تميل عام، بوجه فرنسا. من الفخرية املواطنة عىل حاصل فرنيس الوقت
للطرائف وإعجاب باستمتاع النظر إىل بعيد، أمد منذ األيرلندي للفكر امُلراقبون الحظ كما
العظام الطليعيِّني الروائيني أكثر أن الصدفة قبيل من وليس اإلقليميِّني. لجريانها املهيبة
إىل ينتمي الذي — بيكيت صامويل عمل يكشف كما جويس. جيمس هو وبساطة مادية
مفكر وأبدى عادي. هو ما تجاه ُمماثل ثابت التزام عن — دبلن جويس؛ موطن نفس
التقاليد أساس تجاه جمالية استجابة بريك إدموند وهو دبلن، اآلخر هو موطنه سابق،
عالمة تعد وشطحاته املعكوسة وجمله جيجك تناُقضات إن بها. املسلم واألعراف اليومية
ذاته حد يف النفيس التحليل إنَّ وايلد. أوسكار كفطنة تماًما صغرية ألمة املثقفة النخبة عىل
الدوافع أحط يَستجيل والذي ساخر هو ما إىل ساٍم هو مما انحدار اإلسفاف؛ من شكل
اعتقاد «بحسب الكان: يقول اإلطار، هذا يف علوٍّا. األكثر املتسامية مشاعرنا داخل الكامنة

317



الغرباء مع مشكالت

يرى للنربة.»10 تخفيًفا أي، معينًا؛ تلطيًفا الواقع باتجاه يسري يشء كل يتطلَّب فرويد،
وستكون بساطة، األكثر األمور يف كامنة الرغبات «أسمى أن حكيم نحو عىل إمبسن ويليام
روتينيًة األشياء أكثر تصبح أن يُمكن لالكان، بالنسبة كذلك.»11 تكن لم إن حقيقية غري

الواقعي. النظام من شذرة
الحياة تجاه شكوك العرشين القرن يف العظيمة الفكرية التيارات من الكثري لدى كان
نفسية. باثولوجيا مسألة كبري حد إىل اليومية الحياة فرويد، ألتباع بالنسبة اليومية.
بحيث وغريبة مفكَّكة تكون عندما فقط العادية اللغة يف قيمة إيجاد يُمكنهم والشكليُّون
الشعري. التعبري وهو أال وصقًال، ندرة األكثر اليشء ذلك باعتبارها العادية العبارة تبدو
ويكمن منظَّم. لعنف بإخضاعها فقط الثرية معانيها من العادية اللغة إفراغ يمكن
اللغة يف عميق تشكُّك بالكلمة، الشديد الفينومينولوجي باهتمامها الشكلية، جماليات وراء
الهابرمايس اإليمان التعبري، جاز إن عكس، وهو مميَّز؛ نحو عىل حداثي تشكُّك إنه العادية.
أن افرتاض الهريمينوطيقا ترفض مماثلة، وبطريقة اليومي. الحديث بموارد ا جدٍّ الساذج

املنال. سهل املعنى
فتجنشتاين قام وقد قيمة. ذو هو وما واقعي هو ما بني الجديدة الكانطية فرَّقت
قيمة توجد ال فلسفية»، منطقية «رسالة عمله ففي اليشء. بنفس تقريبًا مسريته بداية يف
بني تمييًزا لنهايتها بدايتها من ن تتضمَّ هايدجر وأعمال اإلطالق. عىل العادي العالم يف
إىل هذا وصل وقد عادي، هو وما استثنائي هو ما بني ط، متوسِّ هو وما بطويل هو ما
كان هايدجر أن صحيح لهتلر. والءه هايدجر بإعالن العرشين القرن ثالثينيات يف ذروته
هالة عمله يف ُمنح هذا كل لكن العاديِّني، والناس واملوطن العادية بالحياة بشدة مولًعا
بهذا حافلة الحداثة إن سموٍّا. أكثَر لعالم عادي هو ما فوق يرتفع جعلته روحية شبه
البدائية والشعوب بالفالحني الشديد إعجابها من بدايًة عادي، هو بما الغريب التعلق
عىل تركِّز الفينومينولوجيا إن املرير. الواقع يف بامتياز يذوب طبيعي ملذهب تبنِّيها وحتى
بها يظهر التي الطريقة مع يقظًة أكثر نحو عىل تتعامل حتى اليومي االجتماعي العالم
الفارغة الخارجية القشور عىل الحيوي» «الدافع الحياة فلسفة حركة وتفضل الوعي. يف
والبريوقراطية. الكاريزما بني فيرب ماكس عمل يف ُمماثل توتُّر وهناك اليومية. سات للمؤسَّ
باملظاهر تنخدع أن الِعلمية، والواقعية والفرويدية املاركسية شأن شأنها الِبنيوية، وترفض

إليها. تؤدي التي الخفية اآلليات عن ذلك من بدًال وتبحث لألشياء، االعتيادية
الخاصة النية» «سوء مقابل يف بأصالة للعيش القصرية اللحظة الوجودية تضع
املرئي وشبه واملطلق املفاجئ التجيل الحداثة من كبري جانب ويُناقض اليومية. بالحياة
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عليه يُطلق ما الشكليون ويعادي اليومية. للحياة امُلملة» «األوقات مع الشاردة الشدة أو
الحال هو كما هايدجر، إن اليومي. للوجود للروح املدمر العقم أي، byt؛ الروسيون
صبغة إعطاءه استطاع مفهوم وهو بامَللل، مثقًال كاهله كان قبله، جاء الذي لكريكجارد
حني يف ذاته»، يف «الوجود ل الشديدة الفوىض يف غارًقا نفسه سارتر ووجد فلسفية. شبه
ومجهولة كئيبة ضوضاء واألرق؛ والخمول التعب من مزيج نري تحت يرزح ليفيناس كان
يعانون املفكرين هؤالء كل (الهناك). il y a ب إليه أشار والذي الشخص وجود خلفية يف
للخمول يدعو وشيئًا عدائيٍّا عمًال باعتبارها اليومية الحياة ويَرْون يومي. هو مما بشدة
األخالقية النظرية من كبريًا جانبًا إن و«السأم». الطمأنينة من للروح مدمرة وحالة
بوجود لإلحساس الكارثي الفقدان ويعكس االغرتاب. يف الخفي مصدره يكمن الحديثة

يومي. وتضاُمن مشرتكة ِقيَم

للروح، النائية التخوم أحد عىل املوجودين امُلنعزلني الحداثيِّني األبطال من نوع هناك
ما عادة إنه الواقعي. النظام أخالق يف ر متأخِّ نحو عىل الظهور يُعاود الشخص وهذا
يف فقط نفسها عن تكشف الحقيقة أن بافرتاض يُخطئ الذي الحداثي التيار لذلك يَنتمي
عن يَصُدر فما التعذيب: غرفة ُمتالزمة عليه نطلق أن يُمكن ما هذا إنَّ الشديدة. الظروف
وكما األمر، حقيقة يف صادًقا. يكون أن املفرتض من شديد، تعذيب تحت ُمكره، وهو الفرد
هو ليس الغالب يف هذا األمريكية، املركزية االستخبارات هيئة اآلن اكتشفت قد تكون ربما
فقط سيَظهر صالح أو حقيقي هو ما أن يرى الذي الحداثي، االعتقاد يفرتض الحال.
قريب هو ما وأن الصحة، من خالية العامة التجربة أن للروح، البعيدة املناطق تلك يف
اإلنسانية حقيقة وأن الزائف، الوعي يقصد بالوعي يقول من وأن زائًفا، يكون ما دائًما

للتجربة. الخارجي الحد عند فقط إنسانيتك إثبات تستطيع وأنك الالإنسانية، يف
يُعدُّون، والذين األخالقيني، الواقعيني كتابات يف النقائية هذه من كبري قدر هناك
الشغل هي الرغبة سيادة إن حداثيني. بعد ما وليس متأخرين حداثيني اإلطار، هذا يف
العالية للحداثة تنمي بطلة هي الكان وأنتيجون النهاية. إىل البداية من للرسيالية الشاغل
أنها يبدو أخالقية نظرية قيمة بشأن طرحها يجب أسئلة هناك أنويه. جون أنتيجون بقدر
حني يف باألخالق، إلهاؤهم يجب الجموع فهل روحيٍّا. املتشدِّدين من مجموعة عىل مقصورة
األخالقية، للنخبوية مألوف شكل هذا إن الواقعي؟ بالنظام مبارش باتصال النخبة تتمتَّع
مالئكي الرمزي النظام أن كما تماًما ُمتناِسب، غري نحو عىل شيطاني بأنه ويتصف
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إليوت إس تي رسمهم الذين امُلحرتمني التقليديني الجوف الرجال إن مفرط. نحو عىل
أن يمكن ما كان أيٍّا وامللعونون، امللعونني؛ ضمن يكونون ال بحيث بشدة روحيٍّا جبناء
أقرب وهم الخاصة، طريقتهم عىل ميتافيزيقية عقلية ذوو أشخاص األقل عىل عنهم، يُقال

األخالقية. الوسطى الطبقات نُسميهم أن يمكن مما للناجني
أن يُمكن ال وهذا به، ضئيلة معرفة عىل تكون أن األسمى الخري رفض ن يتضمَّ
تماًما، ُمباِلني غري فاألرشار ذلك، إىل باإلضافة فحسب. السلوك حسن الشخص عن يُقال
عىل برغبتهم يتشبَّثون من مخيف نحو عىل يشبهون ثمِّ ومن الخراب؛ أجل من يخربون
له ستكون وجوده، حال الشيطاني، الفعل أن كانط يرى العامة. واملنفعة املنطق حساب
مدرك؛ دافع من هذان السلوك نمطا ينشأ وال األسمى. األخالقي الفعل سمات نفس تقريبًا
العقلية. الناحية من للفهم قابَلني غري وكالهما ذاته، حد يف كغاية منهما أيٍّا نسلك فنحن
يفعل كما تماًما األخالقي، القانون ملخالفة وعي عن يسعى املحض الرش يُمارس ومن
حتى ذلك يفعل إنه لفكره. أساًسا القواعد كرس من يتَّخذ الذي سذاجة، األكثر الفوضوي
موته. يف سببًا هذا كان إن وحتى ملصالحه، مخالف نحو عىل الترصف يعني هذا كان وإن
الشيطان، إن كانط.12 عند األخالقي البطل من معكوسة مرآة صورة هو اإلطار، هذا يف
يَعرفون واألرشار والعظمة. الفزع من كالٍّ عَرف ساقط، مالك هو قبل، من أرشنا كما
اإللهي اإلبداع لتدمري يسعى والرش فال. فحسب، السلوك سيئو أما النَّفي، طريق عن الرب
لنفسه استأثَر قد الرب ألن أمامه؛ متاًحا زال ما الذي امُلطَلق اإلبداع من الوحيد الشكل ألنه

الخلق. أشكاِل بأهمِّ ُمباٍل غري نحٍو عىل
يرغب الرسي» «العميل كونراد جوزيف رواية يف املعتوه الفوضوي الربوفسري كان إذا
وباديو الكان عند األخالقي الفعل فإن جديد، من ثانيًة والبدء بالكامل الواقع تدمري يف
وقد زوبانتيتش، ألينكا كتبت للنظر. الالفت الجديد اإلبداعي الفعل هذا مثل تماًما يشبه
األخالقي الفعل إن تقول دائًما، إيجابي جديد هو ما أن يرى أصيل طليعي اعتقاد تملَّكها
شكلية هنا املسألة إن الرش.13 عن يختلف ال ثَمَّ ومن الحالية؛ الحدود ز يتجاوَّ فعل األصيل
فبينكي، زائًفا؛ وعيًا تكون ما دائًما الحالية األخالق هذه، النظر لوجهة ووفًقا محضة.
الضيقة الواعظة من روحيٍّا أسمى روك»، «برايتون جرين جراهام عمل يف الرشير البطل
شديًدا واعيًا ازدراءً يُكنُّ أنه رغم بالرب يؤمن ألنه التحديد؛ وجه عىل أرنولد؛ إيدا األفق
لدوستويفسكي. كارامازوف إيفان شخصية من رة مصغَّ صورة اإلطار، هذا يف وهو، له.
أنه «يبدو جرين إن قائًال: ١٩٤٨ عام يف نيويوركر» «ذا مجلة يف أورويل جورج علَّق وقد
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مميًزا شيئًا هناك بأن والقائلة بودلري، أيام منذ مطروحة كانت التي بالفكرة، مؤمنًا كان
هيجل، قال وكما الرؤية، لهذه ووفًقا ملعونًا.» الشخص بكون يتعلَّق فيما اليشء بعض
قوبلت وقد للتجاوز. الكافية الجرأة لديهم العظام عني وامُلرشِّ وامُلبتِكرين الفنانني كل فإن
نفس تقريبًا فعلوا قد واإلمربياليِّني واملستبدِّين املستغلني أعظم من بعًضا كون مسألة

مطبق. بصمت «الجذرية» الحالة بتلك يتعلَّق فيما اليشء
وهناك والجحيم. بالخالص يتعلق فيما سواءً، والقديسون األرشار يُصبح وهكذا،
السهل ومن الخري، مثل نادر — «خواطر» عمله يف باسكال يشري كما — الرش من نوع
الجنة. يف حارًسا تكون من أفضل الجحيم يف سيًدا تكون وأن بينهما. خلط يحدث أن
والشخص األخالقي. ط التوسُّ من أفضل الرش، وتعلُّم بل املتطرِّف، الفعل يف والتمرُّس
ولكن مؤمن وامُللحد الحيلة، واسع الشيطان أن كما بالرب، صلة ذو الحق األخالق السيئ
بأنه يشعر فاوستس» «دكتور مان توماس عمل يف الشيطان إنَّ املعاكس. االتجاه يف
للحقيقة الوحيد الحامل أنه ُمتباهيًا ويُعلن الصغرية، الربجوازية تفاهة من مكانة أعىل
الحديث. العرص يف ميتافيزيقي هو مما يَبقى ما كل هو الرش أن يقصد وهو الالهوتية.
يزعم أن يُمكن كما يشء، كل فوق نفيه؛ خالل من فقط ميتافيزيقي هو ما تعلم فالَحداثة
الظل هو الخالق من ى تبقَّ ما كل إنَّ أوشفيتس. النازي االعتقال ُمعسكر شكل يف أحدهم،
أدريان ملان، الرشير البطل موسيقى تكشف فاوستس»، «دكتور عمل يف لغيابه. املهجور
يرى لعنًا». أكثرهم الوقت نفس ويف مباركة، الناس ألكثر الحقيقية «الهوية ليفركون،
أن السحري»، «الجبل مان عمل يف األخالقي املطلق بفكرة املؤمن د املتشدِّ اليسوعي نافتا،

رتيب. نحو عىل التقليديَّني والفضيلة للعقل معارضتهما يف يشرتكان والشيطان الرب
التقليدي االعتقاد عن البعد كل وبعيدة الخطورة، وشديدة ُمغرية خرافة هذه إن
وليس الحياة عىل قدرة عدم النفي؛ أو النقص من نوع األمر واقع يف الرش أنَّ يرى الذي
باملرح يتَّصف الذي الخري، وليس والهشاشة، بامللل يتصف الذي هو الرش إن فيها. وفرة
الطبقات أن إىل جزئيٍّا يرجع هذا فإن الحقيقة، هذه إدراك يف فشلنا قد كنا وإذا والحيوية.
النظام أخالق تُعدُّ النواحي، بعض يف وملًال. تقليدية الفضائل أكثر آثَرت قد املتوسطة
نظرتها ضوء يف هذا إىل النظر ويجب البودلريية. األيديولوجيا من حديثة نسخة الواقعي
الذاتي؛ العوز من تَنبع أن يجب األصلية الحياة إن تقول التي ُمالئم نحٍو عىل الرتاجيدية
الرمزي؛ أو الخيايل بالنظام الخاصة بتلك مقارنًة كثريًا أعمق الواقعي النظام فأخالق
والنقاش مقدَّسة. وشبه ا جدٍّ ونخبوية ا جدٍّ فيها ُمباَلغ السبب هذا لنفس أيًضا أنها غري
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كانط تحدَّث فعندما الصعوبة. بالغ لكانط، الرمزية األخالق مع الحال هو كما بشأنها،
القانون بهما يرى اللذَين واالستخفاف» «االزدراء عن األخالق» ميتافيزيقا «أسس عمله يف
أحد كونه عن يكشف الكبري الليربايل فإن للخطأ، العرضة اإلنسانية امليول األخالقي

الرُّوحية. النخبوية تلك مصادر
والسعة للعظمة «تمجيد أنه ترى فيما تشكُّكها عن أجاسنسكي سيلفيان كتبْت
من تنبع التي السامية الحاجة أو «الدعوة أن ُمضيفة كريكجارد، كتابات يف وامُلطَلق»
الحنني أشكال كل يف موجود هو ما لكل إدانة للتناهي؛ إدانة ن تتضمَّ امُلطَلق أو الالمتناهي
يتعلَّق فيما ُشكوكها من قت تحقَّ قد أجاسنسكي تكون ربما للقياس.»14 قابل غري هو ملا
بنُفوره ستاينر، جورج قبل من له الشديد الحماس خالل من الكريكجاردي بالسمو
الذين للواقعيِّني، ُمزعج ألمٌر شك، بال إنه، ونفعي. للِحساب قابل هو مما األرستقراطي
يعدُّ بارز رجعي شخص من هذه الرهيبة املوت بُقبلة يُحيوا أن راديكاليون، أنهم يَرْون
ستاينر كتب الحديث. العرص أواخر يف الثقايف» «النقد ل األحياء القالئل امُلناِرصين أحد
سقراط مثل شخصية يف ُمستوياتها أرفع يف األخالق تكون «عندما قائًال: كريكجارد ماِدًحا
أن يجب كما وهذا، لهما.»15 مكان ال الالعقالني والسخف الالإنسانية فإن كانط، أو
الالإنسانية إنَّ لهما. إدانة وليس وكانط، لسقراط توبيًخا يكون أن منه املقصود نُشري،
لة املفضَّ الوجود حاالت قائمة يتصدران ما قليًال اللذين الالعقالني، والعبث الرتاجيدية
واألخالق للعقل الصغرية الربجوازية ِمَلل من بها مرحب هدنة ستاينر نظر يف لدينا،
تَفتِقد باالزدراء جديرة حداثة من باختصار الجماهريية؛ والديمقراطية املساواة ومذهب
يقول كما للذبح، ابنه إبراهيم النبي إعداد إنَّ التعويضية. العنارص إىل بآخر أو بنحو
للتصور القابلة االدعاءات كل «يَتجاوز اليساري، دريدا روح ا ُمستحِرضً اليميني ستاينر
يف عادي «إنسان ب مقارنًة يشء ال تعدُّ والتي األخالقية»، واملعايري العقلية للمسئولية
تظل عاديٍّا إنسانًا إبراهيم النبي بها كان التي املحدَّدة الكيفية إن الالتناهي».16 قبضة

املتوسطة. للطبقة املَدنية بالبيئة عادي نحو عىل نقرنه أن لنا يُمكن فال واضحة. غري
أن يرى ًرا تصوُّ هناك إنَّ إذ تماًما؛ عرضيٍّا ليس ودريدا ستاينر بني التشابه إن
التيار هذا يُميِّز ما إنَّ الثقايف».17 «النقد لتقليد املتأخرين الورثة ضمن من الواقعيِّني
وتوماس إليوت إس وتي ليفيس آر إف إىل وراسكني وأرنولد كولريدج من بدءًا الفكري،
للتنوير عداؤه هو جاسيت، إي أورتيجا وخوسيه مانهايم وكارل َمسريته بداية يف مان
القليل ملكانة ورفعه الجماهريية، والحضارة واملادية الليربالية يف وشكه املساواة ومذهب
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أن ويُمكن ط. التوسُّ وتسيُّد الشعبية بالديمقراطية ُمقارنًة النادرة اإلنسانية األرواح من
سياسيٍّا ُمفجع تقليد إنه بيلو. سول أدب يف ذلك عن ة املعربِّ األمثلة أفضل من واحًدا نجد
ل فالتعقُّ ه؛ املوجَّ الرخاء عىل املعذب العبث كبري حدٍّ إىل ل يُفضِّ تقليد ثري، نحو عىل وبارع
هذا بني واضحة اختالف نقاط بالتأكيد هناك للُحكماء. وليس امَلتاِجر ألصحاب يكون
األخالقيون الواقعيُّون يَميل لليفيناس، البارز فباالستثناء الواقعي؛ النظام وأخالق املنظور
دريدا ويَمِزج والديمقراطية. االشرتاكية يُهاجمون عام بوجه وستجدهم لليسار، الغالب يف
االزدراء أن غري سيايس، كمعارض مميزة حياتية بمسرية الثقايف» «النقد من جوانب
وتقوِّي وامُلمتلكات االجتماعي واإلجماع والرخاء واملنفعة والسياسة للسعادة الالكاني
ِقبَل من عداء هناك إليوت. أو ليفيناس فكر من بارز نحو عىل قريب الوسطى الطبقة
الحداثي اإلنتاج أبرز من بعض إىل أَدى عداء للربجوازية؛ السواء عىل واليسار اليمني
الرأسمالية الحضارة عن اليساري االنشقاق تحول دريدا، مسرية من اتَّضح وكما املكتوب.
الشجاع استمراره من الرغم عىل ذاته، حدِّ يف السيايس للَمجال روحي ازدراء إىل تدريجيٍّا

فيه. املعارك خوض يف
أبرز من يعد كاتب وهو لورانس، إتش ودي الكان بني التقارب املثال، سبيل عىل خذ،
معنيًة األخالق كانت إذا ما حول األخالقيون اختلف تقليديٍّا، الثقايف». «النقد لتقليد املنتمني
الواجب، أخالق وأنصار النفعيِّني بني صداًما كان لقد صواب. أو خري هو بما باألساس
والكان لورانس يتَّفق والواجبات.18 الحقوق عن واملدافعني والسعادة الفضيلة شعلة حَملة
تُقلِّل أخالق وهي الرغبة، أخالق أجل من السابَقني األخالقي الفكر نمَطي رفِض عىل
يَكمن الكان عند الحقيقي الوحيد الذنب أن وكما والفضائل. الحقوق مكانة من بشدة
من ل التنصُّ هي لورانس عند الوحيدة الحقيقية الجريمة فإن رغبته، عن الفرد تخيل يف
ومن بداخله؛ الذي «الرب» ل الفرد رفض تعني إنها الفرد. ذاتية أساس تُعدُّ التي الرغبة
هو كما الرغبة، هذه تُعدُّ للورانس، امليتافيزيقي الفكر يف الُكفر. من نوًعا تعدُّ فهي ثَمَّ
بالنسبة العنيد «اآلخر» هي الكان، عند الواقعي بالنظام الخاصة للرغبة بالنسبة الحال
سيفعل والذي الوجود، من مقاومته وال َغوره َسرب يُمكن ال بُعٌد وهي يَمتلكونها. ملن
قانون الفرد «ذات أن لورانس كتب عندما الواعية. تفضيالتنا كانت َمهما بنا يشاء ما
ونزعاته األنا عالم بني هو النقاش محلُّ فاالختالف «نفسه»»،19 عىل وليس نفسها، عىل
بني والنَّزعات؛ الرغبة بني اختيار إنه العظيم. الواقعي النظام وعالم جهة من التاِفهة
كبرٍي نحٍو عىل بها تهتمُّ التي واالحتياجات والرغبات ناحية، من هائل ميتافيزيقي تجريٍد

األخرى. الناحية من الكالسيكية األخالُق
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األشخاص الروح؛ أرستقراطيو لورانسهم نظر وجهة من لرغبتهم والء َلديهم َمن إن
جديًرا عدًما كبري حدٍّ إىل الجموع لهم تُمثِّل والذين وجودهم بتفرُّد وامُلنشغلون املتباهون
يف اآلخرون لهم يُشبَعها أو الرغبة هذه يُشبعوا أن يُمكنهم ال الذين هؤالء إنَّ باالزدراء.
نقاء هو يُهمُّ ما إنَّ الحياة. قوة حتًما وستَتجاهلُهم موجوَدين، غري تقريبًا األمر حقيقة
انحطاًطا األكثر لحظاته يف برضاوة لورانس يُهاجم اإلنساني. التعاُطف وليس الروح،
واإلحسان البغيض، النية وُحْسن امُلفرط، «الخري الالوعي»، «فانتازيا عمله يف كما أخالقيٍّا،
ان تُعدَّ الكان، عند الخري» «تقديم مثل والخريية، الليربالية إنَّ املؤذية.»20 وامُلثل الكريه،
يتحدَّث الواقعي. النظام مواَجهة يُمكنهم ال بحيث بشدة الُجبَناء املهذَّبني للحرضيِّني ملجأ
بالتأكيد سيَقبلها كان رؤية وهي السعادة»، «أنوية عن ساد» مع «كانط مقاله يف الكان
ببساطة ذاتها حدِّ يف اإلنسانية وحتى والوعي واألخالق الشعور له، فبالنسبة لورانس؛
كبري لجانب بالنسبة الحال هو وكما بُظلمته. الحياة قوة طوفان يعلو الذي الزَّبد مثل
باعتبارها والعقالنية واملجتمع والسياسة األخالق إسقاط يجب الثقايف»، «النقد تقليد من
الرضورية. الرشور من باعتبارها لها تحمُّ يجب األحوال أفضل يف أو فيها، روح ال «آليات»
أو الروح تدفعك ما وإن الذاتي. لالستقالل بغيضان تهديدان واملساواة الديمقراطية إنَّ
فعملية به؛ القيام عليك يجب الذي الصحيح اليشء هو لفعله بداخلك املوجودة الرغبة
الجوعى إطعام من أكرب أخالقية قيمة لها العفوية-اإلبداعية الحياة باسم امُلرتكبة القتل

بالواجب. اإلحساس من النابع
الثقافة كانت فإذا الثقايف»، «النقد لتقليد املألوفة األشكال من الرتاجيديا فكرة تعدُّ
اهتمامات ضمَن بدا والذي تراجيدي، هو بما كبري نحو عىل تَزخر الحديثة الغربية
— املرء ع يتوقَّ أن يُمكن كما — يَرجع ال هذا فإنَّ اآلخر، تلَو الواحد الباِرزين، الفالسفة
حقبة بأي مقارنًة عددها يف امُلفرطة باملآيس ُمثقلة حقبة من تنبع الفلسفة تلك أن إىل
للنظر الالفت للظهور رئيسية أسباب أربعة هناك كانت ولكن البرشي، التاريخ يف أخرى
بديًال تكون ألن الرتاجيديا سَعت أوًال: بطويل؛ وغري ميتافيزيقي بعد ما عٍرص يف للرتاجيديا
تحيط كانت التي الهالة والسامي، للُمطَلق بتناولها انتزعت، فقد علماني؛ عالم يف للدِّين
لتقديم الرتاجيديا فكرة سَعت ثانيًا: فيه. امَلوثوق غري الَعقائدي محتواه ترك مع بالدين،
نفس يف وعبيد أحرار الحديث العرص يف الناس أن يف تتمثَّل التي للُمفارقة جمايل حلٍّ
البطل إن والجربية. بالحرية الخاصة النظرية املسألة عىل باختصار، عميل، رد إنها الوقت.
يختار الوقت نفس ويف القدر بحب تتَّسم ُروح يف حتمي هو ملا يُذعن الذي الرتاجيدي،
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تلك يجسد يشء وال املريعة. حالته تتجاَوز متناهية ال حرية عن هذا يف يكشف مصريه،
كانت لقد ثالثًا: عنها. بالتخيلِّ الخاصة النبيلة اإلشارة من إقناًعا أكثر نحو عىل الحرية
ولم الرش مشكلة عىل ركَّزت إذ اإللهية؛ العدالة فكرة من حداثيٍّا شكًال بمنزلة الرتاجيديا
الشأن. هذا يف أخرى محاولة أيِّ شأن ذلك يف شأنها وجوِده تربير يف كبريًا نجاًحا ق تُحقِّ

الرب. وجود لعدم القوة شديدة حجة يعدُّ الرش وجود إنَّ
لثقافة — للحداثة موضعها غري يف نقدية رؤية بمنزلة الرتاجيديا كانت وأخريًا،
— مبارش نحو عىل وُمدركة ناضجة غري وتقدُّمية ونفعية ومساواتية وِعلمية عقالنية
خاص واعتقاد وخرافات، غامضة أمور من الرتاجيدي الفن يف عما الطْرف ِت غضَّ والتي
ُمطَلقة، وقيمة بالوجود، خاصة وتسلسالت وطقوسمقدسة، القتل بسبب بالذنب بالشعور
واألرستقراطيني.21 واألبطال لآللهة عظيم وهيكل سمو، وُروح ُمحتَمل، هو ملا وازدراء
سموٍّا. أكثر لعالم ُروحي وحنني الراقية، الثقافة تدهور عىل تحرسُّ بمنزلة كانت لقد
فشَلت تاريِخها لكتابة الحرة الذات محاولة إن حيث امُلتعايل؛ للعقل نْقد الرتاجيديا إن
ساذجة لثقة يُمكن فال للذات؛ اع خدَّ السيايس األمل أن اتَّضح لقد عنيد. َقدٍر بسبب
من فايدرا تنقذ أن اجتماعية لهندسة وال فيلوكيتيس، قدم تعالج أن املادي التقدم يف
منتهى يف املعرفة يُمثِّل وأوديب املعرفة، عىل تفضيلها يجب والحكمة املحتوم. مصريها
تتجاَوز أبدية إنسانية كرامة وهناك العقالني. التفسري عدوُّ هو والتقديس حدودها.
اإلنسانية أن يتَّضح الرتاجيدية، الكارثة مواجهة ويف العاِلم. َمعمل أو السياسية الَغوغاء
هذا يدخل أن دنيوي يشء ألي يُمكن فال حقري؛ رياء الوسطى للطبقات الشعور رقيقة
كانت «إذا والتعايل: الرباعة من ُمعربِّ بَمزيج ستاينر، جورج الحظ وكما امُلبِهر. العالم
مقابل إنَّ فيها.»22 يُقتَل كي ألجاممنون فستكون الرتاجيديا، منازل يف حمامات هناك
بالرتاجيديا، املعنيِّني امُلنظِّرين من للعديد بالنسبة أجاممنون، فقصة السباكة؛ هو املأساة

فال. أوشفيتس، النازي االعتقال معسكر أما تراجيديا،
التحيُّزات من بعًضا تَرث الواقعي النظام أخالق أن نرى أن الصعب من ليس
مزيج إقناًعا صورها أقل يف الرتاجيدية النظرية إنَّ الثقايف». «النقد لتقليد األرستقراطية
ترفعه للبطل تُقَهر ال التي اإلرادة لكن وعبثي، همجي فالوجود واالنتصارية؛ العدمية من
واالنتصارية، العدمية من كالٍّ تهاجم صورها أقوى يف الرتاجيديا إن فوقه. واثق نحو عىل
لألخالق بالنسبة الحال هو كما فهي، لذا، تَفاؤل. دون أمل لدينا يكون أن لكيف وترشدنا
باإليمان االحتفاظ يف يَرغبون الذين الواهمني غري للراديكاليني مناسبة عقيدة الكان، عند
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العدمي، يفعل كما اإلنسانية الرُّوح قيمة من قللَت فإذا السياسية. الواقعية هجر دون
وسيكون سعادتهم؛ يقيِّموا أن خاللها من يُمكنهم التي املعايري من البرش تَحرم فأنت
أما ُمحتَمل. غري وليس حتميٍّا شيئًا باعتباره بؤسهم إىل بالنظر مخاطرتهم ذلك نتيجة
فستبدو االنتصاري؛ يفعل كما اإلنسانية الروح مكانة من فيه مبالغ نحو عىل أعليت إذا

ما. حدٍّ إىل تافًها أمًرا البرشية املعاناة
وهذا إيجابي. يشء حدوث واثق نحو عىل يتوقع ال أنه يف التفاؤل عن األمل يَختلف
عىل املرن الوحيد فاألمل سني. امُلتحمِّ التقدُّميني عن الثقايف» «النقد تقليد أنصار يُميِّز ما
بثباٍت واِضحة الفشل إمكانية جعل عىل القادر ذلك هو تحقيقه يُمكنك بحيث كاٍف نحو
ليُسجل يشء لدينا يبقى ذلك، ومع ونَحتار، قوانا تخور عندما نَكتشفه ما إنه عينَيك. أماَم
«ليس قال: حني لري» «امللك مرسحية يف إدجار لسان عىل جاء ما ذلك ويوضح الحقيقة.
:١ ،٤) أسوأ»» هو ما هنالك «إنَّ نقول: أن نستطيع ُدمنا ما يكون ما أحوالنا أسوأ
يتطلَّع وهو ملوته استسلم قد املسيح كان فإذا انتصارية. وال بعدمية ليس وهذا .(٢٩-٣٠
سيعود كان ما هو أيًضا لكن للحياة. ثانيًة سيعود كان فما الوشيكة، قيامته إىل بدهاء
العجيب النوع هذا يف حالته يف تمثَّلت والتي رغبته؛ عن تخىل قد كان إذا الحياة إىل ًدا مجدَّ
«املؤمن، يقول: املوات» طريق «املرض يف كريكجارد (كتب باإليمان. املعروف الحب من
وكان رشيفة غري خدعة املسيح َصلب يكن لم إن فقط ُمحب».) شخص يشء، كل رغم
ُمغايرة، حياة إىل السبيل يُمثِّل أن يُمكن فإنه للعوز، الواقعي البُعد مع عصيبة مواجهة
املذعورون رفقاؤه َهَجره بائس فاشل وأنه ته مهمَّ يف أخَفَق بأنه املسيح اعرتف إذا وفقط
فيُمِكن وجوِده، مصدَر رآه ملا املحب إخالصه عىل االعرتاف هذا خضمِّ يف أكَّد ذلك ومع

اآلخرين. حياة يف ثماره يؤتَي أن مَلوته
اسِتثنائي. هو وما عادي هو ما بني أيًضا قائم والتغيري التقبُّل بني التقابُل هذ إنَّ
الذي االجتماعية والتفاهة األخالقي النُّبل بني التناُقض عن يَختلف الصدد هذا يف إنه
من األخالقية. والواقعية «امُلتسامية» الرتاجيدية والنظرية الثقايف» «النقد تقليد عليه يرصُّ
عمل أنه عىل املسيح معاناة فيه موضع أي يف يُقدِّم لم الجديد العهد أن باملالحظة الجدير
يف كريكجارد سورين ويُشري موته. يف جوهري نحٍو عىل مجيد يشء أي يوجد فال بطويل؛
أكثر هو ما أجل من مؤكَّد هو عما يتخىلَّ الرتاجيدي البطل أنَّ إىل ورعدة» «خوف عمله
إنَّ اإليمانية. األعمال مقابل يف مضمونة انتصارات تُوَجد ال أنه يُدِرك أيًضا لكنه تأكيًدا؛
بالنسبة املعاناة إن آخر. شخص أيِّ موت ِمن أكثر به يُحتفى أن يجب ال املسيح موت
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يجب أمر وهو قاطع، نحو عىل رشٌّ األناجيل لظهور أدَّت التي اليهودية املسيحية للثقافة
بل مصابهم. مع يتسامحوا أن املرىض من يوًما املسيح يَطلُب لم تمجيده. وليس ُمقاومته
يرة. الرشِّ األرواح أعمال من املرض إنَّ تقول التي الُخرافة يُبارك كان أنه بدا العكس، عىل
لم لو األفضل من سيكون لكن جيد، فهذا محنِتك، من إيجابي يشء انتزاع أمكنََك فإذا

لذلك. بحاجة تكن
أجل من املوت أي، إيروس؛ أجل من ثاناتوس تسخري — الشهادة ن تتضمَّ أن يجب
أن يُمِكن ورائه. من يشء انتظار دون تراجيدية حقيقة باعتباره املوت تقبل — األحياء
هذه يف حتى الذين لهؤالء بالنسبة فقط أفق إىل الذاتي العوز أو املوت حاجز يتغريَّ
اإلثابة أو قه تحقُّ احتمالية قلَّت مهما حبِّهم، أو إيمانهم عن التخيل يُمكنهم ال الظروف
ُمساَومة أوراق وليس املطاف نهاية هي والفناء والفشل املوت أن يََرْون الذين ففقط عليه.
نهاية يف املطاف نهاية ليست األشياء هذه أن لهم يَثبُت قد من هم ما، رمزي تباُدل يف
«دكتور عمَله مان توماس بها ختَم التي الشيطانية السيمفونية انتهت كما تماًما األمر،
شبح مجرَّد مسموعة؛ غري تكون وتكاد ُمتناٍه نحو عىل وخافتة مستحيلة بنغمة فاوستس»
أخرى طريقة إىل فقط يُشري قد والذي اليأس» يَتجاوز «أمل الهواء؛ يف إيماءة أو واهن
إنها املعنى، بهذا تراجيدي مرشوع أيًضا االشرتاكية إن والعيش. للتأمل تماًما مختلفة
تَنبع التي تلك هي الوحيدة الباقية السلطة أن تعلم وهي الفشل، مع للتضاُمن ُمماَرسة
يُحتَمل من هم ليَفِقُدوه القليل لديهم الذين هؤالء ففقط الضعف. هذا مع التضامن من
أكثر مستقبل بوجود باملخاطر املحفوف االحتمال أجل من القليلة بمواردهم ُمخاطرتهم

عدًال.
فكرة املسيح فيها تبنَّى التي اللحظة أنه عىل تقليديٍّا إليه يُنَظر املسيح َصلب إن
من يَنبُع الذنب وهذا الذنب. هذا من البرش تَخليص عاتقه عىل وأخذ البرشي الذنب
لنُعاقب ليس تدفعنا العليا األنا أو القانون إن حيث والرغبة؛ القانون بني ر املدمِّ التواُطؤ
وهذه العملية؛ هذه من فاحشة لذة لنختلس ولكن املرشوعة غري تطلعاتنا عىل أنفسنا
من القصد كان وإذا للذات. بربرية أكثر لتمزٍق ثمَّ ومن أعمق، لذنب بدورها تؤدي اللذة
قانون أن يَكشف أنه إىل رأينا، كما يَرِجع، هذا فإنَّ الدائرة، هذه كرس هو املسيح موت
وحب فضل القانون أن يُعلن إنه باملوت. خاصة قوة وليس والعدل الحب قانون هو اآلب

ُظلم. نري وليس الحياة؛ من مبهجة ووفرة وتحرُّر ونشوة
نحن ما بني الكبري؛ واآلخر الذات بني مأسويٍّا صدًعا هناك أن الالكاني الفكر يرى
املسيح إن قولنا يعني العكس، عىل منا. الغامض الكبري اآلخر يتطلبه قد وما كذوات عليه
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أيًضا هو يُمثِّله ما بالرب املعروف الكبري لآلخر بالنسبة يُمثِّل بأنه الزعم «االبن» هو
دالٌّ اآلب؛ قانون مع ُمتَماٍه إنه واحد. الشخيص وجوده ومصدر الحب مصدر إنَّ لنفسه.
وبسبب ودم؛ لحٍم من وليس الحب من بالكامل مولود وهو «كلمته»)، (أو عليه واضح
أساس يف املحب وثوقه عن للتخيلِّ الرفض هذا — ُهويته جذور مع املخلص التماهي هذا
له؛ حدود ال الذي للحب نموذج ذاته حدِّ يف اآلب لقانون إخالصه إن وُقِتل. ُعذِّب — وجوده
يؤدِّي بحيث مصدرها ولكن رغبته محل ببساطة ليس الرب إنَّ نفسه. لآلب تجلٍّ ثَمَّ ومن
للخري رغبة إىل الدوام، عىل منها يَنفِلت هدفها التي الالكانية، للرغبة «الرشير» الالتناهي
للمرء يُمكن فال ما. نحو عىل بالفعل به االستمتاع يتمُّ الخري كان إذا فقط ممكنة تكون
من بالفعل. وجده قد يكن لم ما القديمة، املسيحية الحكمة تقول كما الرب، عن البحث
كل فوق الذي هو اإلحسان إنَّ الغنية. الحياة أبدية إىل الرغبة تناهي ال يؤدِّي امُلنطَلق، هذا
بصبغة تَصطبغ أن بمجرد دائًما، ضياًعا تَُعد لم فالرغبة الرغبة؛ وليس محدود غري يشء
فنحن يُساِمَحنا؛ أن من بدًال الكبري اآلخر يُعاقبنا أن يف امَلرضية رغبتنا بسبب لكن اإليمان.
ومن للذات. املعاقبة الخياالت هذه مثل من عليها نحصل التي امُلتعة عن التخيلِّ نأبى
نا. صفِّ يف بالفعل كان كبري آخر هناك يكون أن يُمِكن بأنه القائلة الفكرة قبول الصعب
إىل الحاجة ثَمَّ ومن بالقانون؛ تربطنا التي املازوخية املتعة عن التخيل هذا قول ويعني

الذات. يف جذري تحوُّل
لآلب، األصلية الصورة هو أنه يعني اآلب «ابن» هو املسيح أن ادعاء فإنَّ ثمَّ ومن
أو رشير قاٍض أو متسلِّط «نوبودادي» من بدًال وضحية وُمحب كصديق إياه مقدًما
الرومانية الدولة يد عىل ولكن اآلب يد عىل يُقتَل لم املسيح إنَّ للدماء. متعطش طاغية
والعدل، الرحمة عىل القائمة رسالته من فزعوا الذين الالمبالني االستعماريِّني وأتباعها
التفجر. شديد سيايس وضع يف منه وتخلصوا الفقراء، لدى الكبرية شعبيته من وكذلك
لجماعة ينتمون األرجح عىل كانوا املقربني رفقائه من عدًدا أن تعقيًدا األمور زاد ومما
املقدس اإلرهاب فإن وهكذا لالستعمار. ُمعارضني ثوريِّني كانوا أو سني املتحمِّ الزيلوت
أجل من به ُضحي الذي الفداء كبش املذنب؛ للربيء املقدس اإلرهاب أصبح اإللهي للحب
شنيع، نحو عىل سادي خفي جانب وأيًضا مؤثر غري وجود له الرب أن األمر ليس اآلخرين.
الذين هؤالء أن هي املسيح َصلب وراء من الرسالة إن الحب. إرهابي أنه األمر وإنما
من تصفيتهم سيُجرى للسلطة الفقراء لوصول القديم العهد أنبياء طريقة عىل يَدعون
املطاف. نهاية األمر واقع يف ليس االنتصار هذا أن إىل املسيح قيامة وتُشري السلطة. ِقبَل
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من تهاوت قد أعمى نحو عىل اتباعها علينا ُعليا أنا بوصفه القانون صورة فإن وبهذا
شعور دون ونرغب نحب أن مبدئيٍّا اآلن امُلمكن من أصبح ذلك، وبسبب العالية. مكانتها
السلبية تلك بقايا من أنه عىل الرغبة يف املتمثِّل الوجود انعدام إىل النظر ويمكن بالذنب.
فيها تثري التي املأسوية الحالة من تحرَّرنا قد فإننا وهكذا، الرب. يف امُلتمثِّلة عمًقا األكثر
بالشعور الخاصة املؤملة الثقافة تلك ثمَّ من فينا وتنمي للقانون الظاملة السادية الرغبة
غري شكًال أن واملدهش األوىل. الخطيئة الكالسيكي املسيحي املصطلح يُمثِّلها التي بالذنب
دافع أو «ثاناتوس» مثل املتعة، هذه إن اآلن. ُممكنًا أصبح قد النشوة أو املتعة من فاحش
هي أصبحت لكنها املنفعة؛ كثريًا يفوق نحو عىل الكان، بعبارة منها» طائل «ال املوت،
اللتني املجردتنَي والفضل الهبة شأن شأنه الذي، نفسه، للخلق منه طائل ال الذي اليشء
إرهاب أن اتَّضح للرب. العليا الذاتية السعادة سوى له غرض ال ورائهما، من هدف ال
عنيفة حاجة هو ذاته الحب أن اتضح فقد اإللهي؛ للحب العنيد التطرُّف هو القانون
وإذا يانوس. باإلله يُذكِّرنا نحو عىل الواقعي النظام سوى ليس ثمَّ ومن ومدمرة؛ ومؤملة
دون اآلخر منا كلٌّ يحب أن اآلن بإمكاننا كان إذا مرشوعة؛ أصبحت قد الرغبة كانت
أن يف وامُلتمثِّلة تحملها يُمكن ال التي الحقيقة تقبَّلنا أننا إىل يرجع هذا فإن بالذنب، شعور
األخالقي بؤسنا كل رغم عليه نحن ما عىل ويَقبلنا لنا يَغفر ما دائًما كان الحب هذا مصدر
شكل للدهشة، مثري نحو عىل هناك، يُحبَّنا. بأن له يُسَمح أن سوى ِمنا يشء أي يطلب وال
لنا يسمح لن والذي ره، يُدمِّ أن من بدًال رخائنا يف يَرغب الذي الواقعي النظام أشكال من
عىل والتي بالندم، الخاصة الفاحشة املتعة من عنوًة ُحرمنا قد نكون وبذلك نسقط. بأن

موجودون. أننا لنا تؤكِّد األقل
شأنه الواقعي، النظام إن الواقعي. النظام ألخالق كرمز هذا كلِّ إىل النظر يُمكن
الذي املكان إنه الوقت. نفس يف وملعون مقدس يشء هو مقدَّس؛ إرهاب الرب، حب شأن
يُمكننا الذي املكان أيًضا فهو ذلك، ومع املوت، لدافع االنتقامي الغضب ضحية فيه نسقط
الذاتي التجريد من يبدو مما أقرب يكون ربما اليأس بؤس إنَّ أصفاده. من نتحرَّر أن فيه
الرغبة مستوى من — الكان يرى حسبما — التحول يُمكننا املوت، قوى وبامتالك للحب،
نخرج ثم للقانون املنظم النطاق عرب ل نُحمِّ فإننا بهذا، وبقيامنا بالدافع. الخاص ذلك إىل
قانون حيث للروح ش املتوحِّ الغرب أو القانون سيطرة خارج منطقة إىل اآلخر الجانب من
الواقعي. النظام قانون الرمزي بالقانون استعضنا لقد املهم. الوحيد القانون هو رغبتنا
برغبتنا، ك للتمسُّ للحياة املانحة الرضورُة الرمزي للقانون املضنية الرضورة محلَّ وحلت
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الذي الوحيد الذنب إن مقاومته. يُمكن ال األصيلة األخالقية الدوافع كل مثل أنه نرى الذي
هذا يف وجودنا. أساس كونها تأكد التي الرغبة هذه عن التخيل هو اآلن منه الخوف يجب

لورانس. مثل تماًما الجوهري للمذهب مناًرصا يعد طريقته عىل الكان الشأن،
واملحبوسون القانون رشاك يف الواقعون ألنفسهم املعذِّبون هؤالء هم األحياء املوتى إن
للموت يُنَظر أن بمجرد لكن الذات؛ واحتقار الرغبة بني عقيمة لجدلية األبَدي الجحيم يف
مصايص أو بالزومبي الشبيهة الكائنات لتلك فيُمكن طريق، نهاية من بدًال َمعربًا باعتباره
إىل إياه ومحولني املوت لدافع ومتقبِّلني بتناهيهم مؤمنني بالفعل، يَموتوا أن الدماء
فكونهم الخلود. من غريبًا نوًعا يدعون فهم بهذا، وبقيامهم لرغبتهم. األساسية الدينامية
الحالة هذه إن الخالدة. الحياة من بنوع يتمتعون أنهم يعني املوت من خائفني يعودوا لم
يتجاوز الذي العالم ذلك يف فقط أنه إىل أشار عندما الكان يقصدها كانت التي هي
نطاق خارج يوجد ألنه له؛ حدود ال الذي الحب مغزى يربز أن «يُمكن الرمزي النظام
والتي لحبنا الفورية األشياء عن بالتخيلِّ وفقط يعيش».23 أن فقط يمكن حيث القانون؛
النظام تمثل التي الرغبة نقاء من نتأكد أن يُمكننا «َمرضية»، كانطية برؤية الكان يراها
قاِدرين بالتايل ونصبح بالذنب؛ الشعور من أنفسنا نحرِّر نحن بهذا، وبقيامنا الواقعي.

تحفظ. بال الحب عىل
التضحية. عىل تقوم الالكانية األخالق فإن للمسيحية، بالنسبة الحال هو وكما إذن،
الذي األمر وهو حقيقي، دين أي هناك كان إذا أنه إىل مرة ذات الكان أشار الواقع، يف
العقيدتني. بني جوهرية اختالفات هناك لكن املسيحية. فسيكون للحظة، ولو به يؤمن لم
الواقعي بالنظام الخاصة والرغبة الدنيوية األشياء حب بني تعاُرًضا هناك أن الكان يرى
ترى فال اآلخر، الجانب عىل املسيحية أما األشياء. هذه عن التخيلِّ يجب أجلها من والتي
بسبب العالم املسيح ترك فقد الواقعي؛ والنظام دنيوي هو ما بني الشديد التعارض هذا
عىل يقوم ملعتقد وبالنسبة للبرشية. حبِّه أجل من يشء كل لخسارة ا مستعدٍّ وكان له، حبِّه
أنصار لبعض سيبدو كما اآلخرين، لحب بديًال ليس الواقعي النظام فإن التجسد، فكرة
بحاجة … لسنا «نحن سانتنر: إريك يقول الشأن، هذا ويف خالله. من ق يتحقَّ وإنما الكان،
بهذا الدنيوية.»24 لألمور املالئم االنتباه أجل من ولكن الروحية األمور أجل من للرب
بني الرمزي، والنظام الواقعي النظام بني املسيحي الدين يف ُمطَلق عداء يوجد ال املعنى،
املحبوبة فاألشياء دنيوي؛ هو وما روحي هو ما بني والحب، الرغبة بني واآلخرين، الرب
ُروتيني نحو عىل فيه يُصاَدف ربما الذي السبيل وإنما الرغبة، طريق عىل ُطعًما ليست

330



الخري ابتذال

اآلخرون اليهودية، املسيحية العقيدة يف األمر، حقيقة يف اإللهي. للحب الواقعي الجانب
أي الواقعي»؛ النظام «يف مصادفتُهم تُجرى عندما محبوبة أشياءَ بحقِّ فقط يكونون
الخيايل، بالنظام الخاصة الثنائية» «األنانية تُقاِوم التي السامية الغرابة حملة باعتبارهم

اآلب. سمو مصدرها والتي
يحب كما كبري نحٍو عىل عنه الغريب جاره يحبَّ أن املرء عىل يجب بأنه الزعم إن
باملهمة ليس النفس حب أن إىل هذا يرجع للنرجسية. وليس الشاق، للعمل وِصفة «نفسه»
أن غري الفرد. هوية قلب يف يقبع الذي امُلشوَّه الواقعي للنظام تقبًُّال ن يتضمَّ إذ السهلة؛
مستقلة ذوات بني التعاقدية الرتتيبات أو الخيايل للنظام املتباَدل اإلعجاب عكس عىل هذا،
عنده يجتمع ربما الذي الصلب األساس يُصبح أن بالتايل يُمكن الرمزي، النظام تُميِّز التي
أنفسنا نحب كما جارنا نحب وأن الرب نحب بأن — امُلتالزَمني الدينيني األمَرين إن البرش.
ُممِكن الجار فحبُّ لالنفصال؛ قاِبلني غري باعتبارهما إليهما النظر يجب ناحيٍة من —
بينهما التمييز يجب أيًضا أنهما غري الواقعي. النظام يف ثاِبت أساس له كان إذا فقط
بعيدة الجار لحب خيالية طرق فهناك جيد. أساس له للجار حبٍّ كل ليس أنه عىل للتأكيد
والتضحية املوضوعية عىل القائم الحب نوع ينقصها أي الواقعي؛ النظام عن البعد كلَّ
الوجود. حيِّز إىل جديد اجتماعي نظام لظهور رضوريٍّا سيكون الذي الذاتي والتجريد

يبدو التي الخفية النرجسية نوع تُمثِّل الجار حب أشكال كل ليس اإلطار، هذا يف
من هو هذا يمثل ال الذي الحب إن فيه. الختزالها مستعدُّون الكان أنصار بعض أن
يف «مقدمة عمله يف ماركس رسمه الذي النوع ذلك إنه التضحية. عىل القائم النوع هذا
الكامل «الضياع يتحول أن أردنا إذا مطلوب أنه ويرى هيجل» عند الحق فلسفة نقد
— به ى امُلضحَّ اليشء أو الفداء كبش إنَّ لإلنسانية». الكاملة «االستعادة إىل لإلنسانية»
إىل الضعف من يتحوَّل الذي اليشء ذلك هو — الربوليتاريا هو ماركس، حالة يف الذي،
وكما بالتسامي. النفيس التحليل يف أعىل هو ملا أدنى هو مما ل التحوُّ هذا ويُسمى القوة؛
السحري»، «الجبل مان توماس عمل يف العظيم الثلج مشهد يف كاسرتوب هانس أدرك
يُمِكن فقط املنظور هذا خالل ومن املوت، من أقوى الذي هو العقل وليس الحب فإن
يجب بالدم». التضحية بأهمية ُمعَلن غري إقرار يف «دائًما لكن الحضارة؛ عذوبة تنبع أن
اللذَين والبؤس الرعب االعتبار يف الوضع مع الروح، ونُبل جمال عىل يُثنَي أن الفرد عىل

أساسها. يف يَقعان
هزليٍّا أو ممالٍّ ببساطة ليس باديو أو ليفيناس أو لالكان األخالقي الفكر النهاية، يف
الجوهرية، القيم من للكثري تفتقد كانت أنها للكثريين يبدو حقبة ففي الكايف؛25 بالقدر
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ويف متساٍم. هو ما أجل من محايث هو عما للتخيل استعداد عىل املفكرون هؤالء كان
ال والتي املسيحية، األخالق مع مالئم غري نحو عىل يتناقض فكرهم فإن اإلطار، هذا
حياة عيش يعني للجائع الخبز فإعطاء املقياس؛ هذا عىل بناءً لالختيار لها بالنسبة حاجة
األخالق من بكثري وأخروية و«تدينًا» زهًدا أكثر األخالقيني الواقعيني إن اإللهي. الفضل
هو محايث هو ملا ساٍم هو مما فاالنحدار مادية؛ بالتأكيد تعدُّ والتي اليهودية، املسيحية
النفيس للتحليل بالنسبة الحال وهكذا األخالق؛ هذه عليه تقوم الذي األسايس العنرص
ال فيها. الرغبة يف ُمقًرصا لألىس باعث نحٍو عىل دائًما سيكون املوضوع له بالنسبة الذي
أتباعه أن يُعلن القديم العهد فيهوه ُمتساٍم؛ هو وما ُمحايث هو ما بني هنا رصاع يوجد
ويَحمون البائسني عىل ويعطفون باملهاجرين بون يُرحِّ عندما عليه هو ما عىل سيعرفونه

األغنياء. بطش من الفقراء
املاء. من كوب رحمة تحت يقع بأكمله العالم أن ترى عقيدة يف كرنفالية ِسَمة هناك
نحو عىل ليتساءل فقط املجد ُسحب عىل بعظمة يَظهر — املسيح — اإلنسان» «ابن إن
املنتظرين امُلَخلِّصني إنَّ ال. أم الجائع وأطعمت املريض زرت قد كنت إذا عما تقليدي
ويُصاحب للرصاص، ُمقاومة فارهة سيارات يف القومية بالدهم عواصم دخول إىل يميلون
يف تتمثل سخيفة كمزحة ُمَقدم املسيح إنَّ حمار. ظهر عىل وليس رشطة، رجال مواكبهم
العاري كساء يف امُلتمثِّل الرتيب النشاط يف يرى املسيحي اإلنجيل أن غري مخلِّص. صورة
حمقاء. الفرنسيون يراها فكرة وهي للمسيح، الثاني واملجيء األرض تبدُّل إىل إرهاًصا
والعالم الكان. تالميذ يَعتِقد كما منفصلني، مجالني ليس عادي هو وما خارق هو ما إنَّ
الكتابة نبذ وراء يُوجد «كان بييش، جراهام كتب وكما للخالص. الوحيد املكان هو املادي
يف ومأساوي جاد هو ملا واكتشافها التقليدية الطبقي» األسلوب «اختالف ملسألة الحديثة

العالم».26 هزَّت والتي الرومانية يهودا يف العسكرية املواجهات اليومية الحياة
من الروتينية األشكال أن ترى التي االشرتاكية األخالق عىل نفسه األمر يَنطِبق
املاركسية إن للُمستقبل. الثوري النظام معالم مقدًما تَرُسم التي هي الحارض يف الرفقة
واختالالت؛ وأزمات مآٍس من فيه ما بكل للثورة، «الواقعي» بالجانب ك تتمسَّ الكالسيكية
العاديون. الناس ثه ويُحدِّ العادية الحياة أجل من يحدث الشديد االضطراب هذا لكن
الواقعي العامَلني إنَّ البطولية. غري بالجموع الخاصة تلك فإنها بطولة، هناك كانت وإذا
أن يرى الذي النفيس بالتحليل يتعلق فيما يَصدق هذا وإنَّ يَنفِصال. أال يجب والرمزي

اليومية. للحياة الخفي الجانب هو املوت دافع
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كرصاع يوحنَّا القديس إنجيل يف متساٍم هو وما محايث هو ما بني الرصاع هذا يَربُز
ُرسل شأن من سيقلل السائد، السلطة نظام بمعنى العالم، إنَّ ورفضه. العالم حب بني
للوجود الدريدي االزدراء أشكال من شكًال ليس هذا أن غري رفضه. يجب ثمَّ ومن العدل؛
هكذا أو أيًضا، فالعالم باديو؛ آلالن املتطرِّفة اليسارية األخروية يَعكس ال مثلما اليومي،
الخلط يجب ال السيايس فالتمرد يده؛ عمل من إنه وحيث الرب. يحبُّه ما هو لنا، قيل
خالل من باديو اكتشف كما الجسد، إن وُمتناٍه. جسدي هو ملا ُمتشدِّد ازدراء وبني بينه
للشكل وإنما العظيم، الرب إبداع من هو الذي للبدن، ليس يشري بولس، للقديس دراسته
أُخرويتان؛ عقيدتان بالتأكيد واالشرتاكية املسيحية إن السياسية. للحياة والعنيف الفاسد
بسبب ذلك يفعالن لكنهما البرشية. حال فيه يَنصِلح آخر لعالم يتطلعان كليهما إن إذ
ر تصوُّ تحقيق وراء يَسعيان ألنهما وليس بالفعل املوجودين البرش بشئون اهتمامهما
إذا سيُقتلون بأنهم ألتباعه املسيح تحذير يف العجيب التضليل بعض هناك ُمستحيل.
املحافظني. أو بالليرباليِّني األخروية تلك يَزدرون الذين هؤالء ويُعرف بتعاليمه. كوا تمسَّ
محاوالت عن النظر برصف العالم، هذا بأن القائل الغريب باالفرتاض انخدعوا الذين إنهم
هذا إن إصالحه. يُمكن وال عليه الحصول يمكن ما أفضل الغريبة، لة املتعقِّ اإلصالح
يُمكن البرشي الوجود بأن االعتقاد وليس ساذج، نحٍو عىل واقعي غري الذي هو االفرتاض

كبري. نحو عىل إصالحه

يرتعش «ال (األخالقي) البطل صوت إنَّ النفيس» التحليل «أخالق عمله يف الكان يقول
تقع الحقوق واحرتام واملساواة اإليثار إنَّ اآلخر».27 صالح أمام وبخاصة … يشء أي أمام
األخالق تلك أن يَعتِقد لكنه االحرتام، كل الكان لها يكنُّ والتي الرمزية األخالق نطاق يف
ضد انحياز عىل تَنطوي الواقعية األخالق إنَّ الكايف. بالقدر األثر عميقة تكون أن يف فشلت
األخالق إن عاجلة. مساعدة إىل بحاجة الذين هؤالء بحماس به يؤمن ال الذي الخري، حب

اآلخرين. صالح أجل من عمل أو ذاتي إشباع أو سعادة مسألة ليست
ضعيفة النفيس» التحليل «أخالق عمله يف الفكرة لهذه املعارضة الكان ُحجج أن غري
وجود يُشري، كما َحتمي، نحو عىل ن يتضمَّ الفضيلة أو الخري فنطاق ملحوظ؛ نحو عىل
عىل رأيه يف التي تلك املتعدِّدة؛ االجتماعي الخري نواتج ويوزع سيتحكم من إذ سلطة؛
الخاصة الرغبة أن غري لرغبته؟ الفرد إشباع طريق عىل ُمشتِّتات سوى ليست حال أيِّ
بالتأكيد هارلو كالريسا إن مساٍو. نحو عىل سلطة بالتأكيد تتضمن ربما الواقعي بالنظام
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الكان يزعم ذلك، إىل باإلضافة املوت. عىل الشديد تصميمها خالل من كبرية سلطة تمارس
منه. للنَّيل كاٍف هذا أن لو كما يُمارس، هو من لصالح مسألة يُثري الخري موضوع أن
ال الذي الخالف أن يَريان أنهما يبدو وال تقريبًا. األمر نفس وزوبانتيتش جيجك تناول
الدقة وجه عىل هو معنيَّ موقف أي يف يُمارس هو من ولصالح الخري نوعية حول يَنتهي
يذكرنا كما بالذنب، املرء شعور من يُقلِّل ال الخري فعل إن باألخالق. تقليديٍّا يُقصد ما
حب أن يعتقد فهو هذا؛ يفعل أنه يوًما ر تصوَّ قد أحًدا أن لو كما صارم، نحٍو عىل الكان
نوع باخِتصار، الخري، وحب لنفسه. للخري حبه عام بوجه يُعدُّ لآلخرين للخري الشخص
إنَّنا إذ اآلخرين؛ بشئون االهتمام من أسمى أخالقية أموًرا نستهدف أن فيجب الخداع. من

االجتماعية. بالرعاية املعنية للجهات األمر هذا نوكل أن شك بال يُمكننا
«متعة» عن بازدراء زوبانتيتش ألينكا تحدثت أخرى، نواٍح من باِرزة دراسة يف
هذا، إن لجاره.28 الفرد حب خالل من «ترويضها» جرى التي الواقعي النظام أخالق
يف شاحنة عجالت تحت سحقهم يَجِري الذين هؤالء رأي ليس البعض، ن سيُخمِّ كما
يف محقان وليفيناس كانط أن شاليه كاثرين الفيلسوفة تعتقد باملارة. ُمزدِحم شارع
الذات.29 حب من تنبع أن املفرتض من إنها حيث السعادة؛ عىل القائمة األخالق رفض
ليفيناس إن الرغبة. — لنقل — وليس أنانيٍّا، شيئًا السعادة تكون ملاذا الواضح من ليس
الذي األلم مقابل يف بتخديرنا يخاطر والذي السعادة، مفهوم من بشدة غاضب نفسه
الرب ننىس أن يُمكن أننا يخىش إنه الكبري. اآلخر حرضة يف به نشعر أن املفرتض من
يمكن التلذُّذ هذا أن يرى الذي الكان بخالف وذلك الدنيوية؛ باألمور استمتاعنا خضمِّ يف
باعتبارها الغالب يف ليفيناس يراها السعادة إنَّ الواقعي. النظام نسيان إىل بنا يؤدي أن
ويُدعى اآلَخرين، األخالقية الواقعية أنصار أحد أعلن امُلمل.30 الذاتي الرضا من نوًعا
يرى له، و«شبيًها» «أًخا» «باعتباره لجاره الفرد معاملة يعارض أنه رينهارد، كينيث
سبب هناك ليس لكن ذاته.»31 مرآة يف الحتياجاته) وإشباعه نفسه عىل (حفاظه صالحه
ربما لجاره الفرد فحب البسيط؛ النرجيس النوع هذا من البرشي الخري كل بأن لالعتقاد
يُعرف ما بني الواقعيني بعض يقارن أنتيجون. حالة يف حدث كما الفرد، موت إىل يؤدِّي
للنظام املتسامية واملتعة خياليٍّا) أمًرا أسايس نحو عىل تعدُّ (التي للغريية الحيوانية بامُلتع
بالنسبة الحال وهكذا املوت، تقبُّل ن تتضمَّ «املتعة» نفسه، الكان يرى كما ولكن الواقعي.
املوت يبقى الشهيد، حالة يف كما فعليٍّا، الشخص يمت لم إن وحتى اآلخرين. حبِّ إىل
والنظام الشفقة بني رضوري رصاع يوجد ال الحب. هذا يَقتضيه الذي الذات لهجر مجاًزا
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غري للرب، نفسها ووهبت البرش عن كالريسا أعرَضت لقد والغريب. والجار الواقعي،
يف جوهري نحو عىل موجود الرب هذا أن تعتنقه الذي املسيحي الدين أُُسس ِمن أنه
حقوقهن امُلنتَهَكة النساء كل عن بالنيابة ماتت فقد أدبي، عمل يف وبرسمها املحرومني.

مهيبة. ُعزلة يف ببساطة وليس عرصها، يف املوجودات
قد كما لذاته، الفرد حب قيمة لتجاهل بشدة س يتحمَّ أال املرء عىل ذلك، إىل باإلضافة
سريغب والعادل الطيب الشخص أن ترى معروفة أخالقية رؤية فهناك رينهارد؛ عىل يبدو
بشئون لالهتمام استعداًدا أقل سيكون دونها من والتي والعادلة، الطيبة األشياء يف لنفسه
نحو عىل نفيس أعامل أن عيلَّ يكون فلماذا وعْقم، عجرفة الذات حب كل فليس اآلخرين؛
فقط للخري العام القانون من أُستثنى أن يجب وملاذا آخر؟ شخص أيَّ به أعامل مما أسوأ
نفيس أعامل كما اآلخرين أعامل بأن التوجيه إن اآلَخرين؟ من أكون أال تصادف ألنني
هذا أن الفرتاض داٍع يوجد وال االحرتام. من بدرجة نفيس عاملت إذا فقط ثماره يؤتي
الرب من فضًال لنفسه الفرد حب يتطلَّب املسيحية، العقيدة ففي تلقائي. أو طبيعي أمر

اآلخرين. لحب بالنسبة الحال هو كما تماًما
الخري يف يتحكم كان للمدينة، ممثًال باعتباره سوفوكليس، مرسحية يف كريون إن
األخالق هي فهذه ُمربَّر؛ غري نحو عىل الكان اهتمام تُثر لم للروح بريوقراطية يف ويوزعه،
استحوذ من ليس الكانطي، العميل العقل رمز كريون، إن للخري». «تقديم مجرد باعتبارها
وإنما العام، للخري املوجه التقديم عليه يستحوذ فلم أنتيجون؛ وإنما الكان خيال عىل
يُعلِّق الدنيوية. واملتع االهتمامات كل فوق تسامت رغبة املوت، يدفعها وحيدة رغبة فرط
نَيس وقد الخوف.» أو الجزع يعرفون ال الذين هم الشهداء «فقط قائًال: بتباٍه هنا الكان
وهو املسيح يُقدِّم والذي املقدس، الكتاب يف ظهر الذي واملشهد جثسيماني بستان ربما
ًرا ُمسخِّ األحياء، خدمة يف موته يجعل التقليدي الشهيد إنَّ موته.32 قبيل بشدة مضطرب
أو القضية فداءَ موته فيجعل الالكاني، الشهيد البطل أما إيروس؛ أجل من ثاناتوس
حدود تتجاوز وحيدة كُمتعة يراها والتي رغبته، يف واملتمثِّل بداخله، املوجود الكبري اليشء

االجتماعي. الوجود
من «اإلغواء» ل األخالقي الرفض عن التحدث يُمكنها التي هي زوبانتيتش فإنَّ لذا،
لألخالق النظر إن شابه. وما العام والصالح واملساَعدة الجار وحب والتعاُطف اللذَّة قبل
الثقافية واألخالق الحيوية لألخالق بالنسبة الحال هو كما — الدنيوية الجوانب تلك عرب
تأمل عن جبانًا عجًزا الرؤية تلك عىل يُضفي — وهكذا البيئية واألخالق الطبية واألخالق
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الرهيبة املباهج ضد شعوري ال دفاع هو العادي اإلحسان إنَّ الواقعي.33 النظام أخالق
الطعام تقديم أماكن أو االجتماعي اإلصالح بخالف منها طائل ال تكلفة أي، «املتعة»؛ ل
وهو الثورية، األخالقية و«األعمال» العادية األخالقية «األفعال» بني التمييز ويجب للفقراء.
يف ربما الجالل، من املزيد رسدها يف أخرى َمواضع يف زوبانتيتش عليه أضفت ُمصطَلح
بحق؛ األخالقية هي فقط الخالصة األعمال تلك كانت وإذا أكثر. األمر لتقريب محاولة
جيجك سالفوي يهاجم السياسية. الثورات مثل مثلها بشدة شحيحة ستبدو فاألخالق إذن
كما الوجود»،34 عالم يف لألمور املرن «التسيري إياها معتربًا الرمزية أو التقليدية الفضيلة
أرستقراطية، األخالق إن اإلدارية. للعجالت العادي التزييت مجرد هي الفضيلة أنَّ لو
للنظام العاجي الربج من اليومية الحياة تبدو صغرية. برجوازية الفضيلة أن حني يف
فعل (كما األول املقام يف إليها يُنظر أال فيجب ُمضِجر؛ نحو عىل وآلية رتيبة الواقعي
وتناقضاتها فرصاعاتها والسيايس. األخالقي للرصاع ساحة باعتبارها عام) بوجه جيجك
بالفضيلة وتتعلق نسبيٍّا، تافهًة تبدو الواقعي، للنظام السامية بالعظمة مقارنة الداخلية،

النخبوية. باألخالق وليس الربجوازية
أكثر ُمواطنني جعلنا «ليس راجمان، جون يُشري كما النفيس، التحليل من الهدف إنَّ
هؤالء ببساطة هم الصالحني املواطنني أن هو هنا املغزى إنتاجية.» أكثر عماًال أو صالًحا
هؤالء، وليس الدولة، تفكري بال يدعمون الذي اليشء بعض التَُّعساء التقليديون األشخاص
هوفر جيه إدجار كان إذا سلطتها. يف التشكيك أجل من فضيلتهم يُمارسون الذين لنقل،
مرشوًعا ُمنِتجني عمال إخراج كان ربما باملثل، كذلك. كان روبسبيري فإن صالًحا، مواطنًا
بعد ما عالم يف عديدة مناطق يف بناءً مرشوًعا يظلُّ لكنه هتلر، عهد يف أملانيا يف محافًظا
الرضا عدم األمر واقع يف هي راجمان، يَزُعم كما النفيس، التحليل مادة إن االستعمار.
النازية أملانيا يف الحياة عن الرضا عدم بني كبري حدٍّ إىل ا مهمٍّ تمييًزا هناك لكن البرشي؛
يُجر لم إذا كاسرتو. حكم ظلِّ يف كوبا يف القديم» «النظام من التخلُّص بشأن والقلق
امُلتناِقض الرومانيس التمييز إنتاج إلعادة عرضة يكون فاملرء االختالفات؛ هذه مالحظة
تعقيًدا. أكثر نحو عىل ولكن املنفرد، املنشق والشخص ُمنظَّم نحو عىل القمعية الدولة بني

امُلبتذَل. الوضع هذا يف يَندرج الواقعي النظام أخالق من كبريًا قدًرا إن
األخالقية؛ الحياة تجاه الكان بموقف يتعلَّق فيما عة متوقَّ ديونيسيوسية ملحة هناك
وإسكاتها وإضعافها معاِلمها تغيري جرى قد هذا عرصنا يف البرش رغبة أن ر يتصوَّ فهو
الفضيلة وكأن األمر يبدو التقليديِّني. والرتبويني وامُلصِلحني الوعاظ قبل من وترويضها
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«تقديم ب فقط امُلنشغلة الحديثة السياسية الثقافة هَجرت لقد ذكورية. واألخالق أنثوية
املسكِّنة األشكال من وغريها املدنية والحقوق والرخاء والرفاهية السعادة أي، — الخري»
مجال إن برغبته. اإلنسان بعالقة املتعلِّقة الرئيسية األخالقية املسألة — الواقع ملبدأ
بالطبع «موجود أفقه، سعة عن ينمُّ نحو عىل الكان يقرُّ كما شابه، وما والحقوق الرفاهية
املرء لدى فشيئًا شيئًا يتكون أن يُمكن األمر، حقيقة يف ذلك».35 إنكار من جدوى وال
الكان، انتقل ثم التيفود. مرض مثل تماًما وجوده، عدم يفضل كان الكان بأن االنطباع
البطل بني جوهري اختالف يوجد ال أنه عىل ليُؤكِّد األخالقية، النخبوية ألخطار ربما ُمدرًكا
ونحن محدَّد، البطل مسار منا، كل «داخل يقول: وكتب العادي. واإلنسان الرتاجيدي
العادي، اإلنسان عواطف كل البطل يَخترب نهايته.»36 حتى عاديني كأناس تماًما نتبعه
فإن وهكذا، بالكامل».37 بشأنها نفسه دعم يف يَنجح وأنه نقية حالته يف أنها عدا «فيما
إنه الوقت نفس يف لنا يُقال أنه غري بالجوار، الذي الشخص إال ليس األمر واقع يف البطل
أعاد عادي، هو وما استثنائي هو ما بني الفرق بنُبل الكان أبطل أن وبعد كذلك. ليس
عندما رغبته عن التخيل إىل يُميل العادي الشخص بأن يُخربنا فهو عليه؛ التأكيد فجأًة
يبقى البطل أن حني يف الخري، بتقديم الخاص األدنى املجال إىل ويعود للِخداع، يتعرض
يمكن ال الذي الحد إىل رغبتهم يأخذون البارزين األبطال هؤالء مثل إنَّ لشغِفه. مخلًصا

الحقيقة. بسبب فيه يهلكون الذي الحد إىل إدراكها، معه
والتي الفرد طبيعة يف الثورة تلك عن العقل» حدود يف «الدين كتابه يف كانط تحدث
االنتقال أردنا إذا إليه نحتاج ما هذا إن جديًدا. مخلوًقا كبري حدٍّ إىل يُصِبح بُمقتضاها
هذا مهم نحو عىل الواقعي النظام أخالق ترث أخالقي. هو ما إىل «َمريض» هو مما
عىل رأًسا الرمزي العالم يقلب ما تطرف أو «مستحيل» كشف عىل وتَعتِمد االعتقاد،
أُسَس بعنف جديد من ويصيغ عاَلمنا، تشكيل ويُعيد أركاننا، يُزلزل عاصف حدث عقب؛
هي ُمحق، نحو عىل الواقعيون يرى كما فقط، الثورية األخالق هذه مثل إن وجودنا.
وعندما السيايس. أو الشخيص املستوى عىل سواء العصيب، وضعنا تصحيح يُمكنها التي
واملحافظني الليرباليني — الواقعية رفضوا الذين لهؤالء فقط يُمكن بالسياسة، األمر يتعلَّق
يف الوضع مع هذا، من عمًقا أقل تغيري أي أن يَرْوا أن — شاكلتهم عىل وَمن واإلصالحيني

إليه. نحتاج ما لنا يوفر لن املفجع، السيايس وضعنا االعتبار
تذكر لم أعقابه. يف سيحدث ما هو األهمية الشديد الكشف هذا مع مشكلتنا أن غري
الواقعي النظام مع املنفردة األخالقي البطل مواجهة أن كيف عن الكثري الالكانية النظرية
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نخبوية األخالق هذه فإن بالسياسة، يتعلَّق وفيما السيايس. اإلصالح مسار مالمح تحدد قد
واألخالق السياسة إن التحول. هذا ملثل بسهولة تخضع بأن تسمح ال بحيث ا جدٍّ وعنيدة
والنساء الرجال كل كان إذا ما معرفة إىل نحتاج حال، أيِّ وعىل متعارضتان. الغالب يف
أخطئوا الواقعيِّني إنَّ جيد. نحو عىل يعيشوا حتى أنتيجون أو لري مثل يُصبحوا أن يجب
الحياة إىل مرشًدا كبري نحٍو عىل استثنائية تجربة األمر حقيقة يف هو ما اتخذوا عندما
لكن معياري. هو ما استثنائي هو ما يُحدِّد حداثية، وبطريقة النحو هذا عىل إذ األخالقية؛
واملتاريس. املوت معسكرات يف للحياة وليس العادية، للحياة مناسبة، ألخالق املرء يحتاج
تلك تفعل كما الثورة، أو االضطراب أو الكشف أو ل التحوُّ لحظة تربز التي األخالق إنَّ
إذًا ككل، االجتماعية الحياة عىل إسقاطها يُجرى أن يُمكن ال مهم، نحو عىل األخالق
ل التحوُّ خطر يف سيكون الواقعي النظام فإن ثمَّ ومن معها؛ تتالءم ال أنها حتًما سيتضح
مواَجهني باستمرار أنفسنا نجد بحيث الكانطي األخالقي القانون أو الفرويدية العليا لألنا

بها. نفَي أن امُلستحيل من يكون مطالب ألنفسنا نُحدِّد عندما بضعفنا
اآلخر. للنطاق النطاَقني أحد من تحوُّل هناك يكون أن يُمكن باديو، آلالن بالنسبة
والذي للحقيقة اليومي اإلخالص هو الرمزي النظام مع الواقعي النظام لتَالقي والسبيل
املسيح»، «تجسد من باديو نسخة هو القول، لنا جاز إن هذا، إنَّ واضحة. سيجعلها
هو ما تحويل سيَعنيه ما معرفة السهل من ليس املتناهي. مع الالمتناهي تقاطع أي،
بعض وجود باديو يَفرتض األقل عىل لكن الطريقة، بهذه عادي هو ما إىل استثنائي
معارضة باعتبارها الغالب يف صيغت أخالق تحويل عام بوجٍه لكن االثنني. بني االرتباط
برنارد يُالحظ وكما األخالقية. للواقعية بالنسبة مشكلة يعد سياسية نظرية إىل للمدينة
القلب، نقاء بمعنى الفضيلة، بأن يقرَّ أن عليه «سيكون املرء إن آخر، سياق يف ويليامز
سيربز بدوره هذا وأن محدودة، لفئة إنجاًزا تكون أن فيُمِكن الوحيد، الخري هي أنها رغم
هذا إنَّ اآلثم».38 باملجتمع الفضيلة هذه عالقة لصياغة أخرى، سياسية نظرية إىل الحاجة
لتحقيقه. اليشء بعض فعال غري نحو عىل ليفيناس سعى ما أوضحنا، كما هو، بالضبط
كل عىل يجب كان إذا بما املتعلِّق التساؤل عىل الخاصة إجابتها لديها املسيحية إنَّ
أنه يف املتمثِّلة العقيدة يف تتمثَّل والتي أنتيجون، أو لري مثل يكونوا أن والنساء الرجال
أو الفداء كبش كان إنه وحيث تضحية. من املسيح فعله ما لتكرار حاجة ثمة ليست
للبرشية امللوث املذنب الدال باعتباره ذنبنا من تطهرينا مسئولية ل تحمَّ الذي الفارماكوس
هذا. الدموي الذات تجريد بنفس بأنفسهم فعليٍّا يمرُّوا أن أتباعه عىل فليس النقية،
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إن التناول. رسِّ أو الرمز مستوى عىل أي، سيميائيٍّا؛ فيه يشرتكون إنهم ذلك، من بدًال
إىل القديم العهد من املضطرب ل التحوُّ ذكرى يحيان األفخارستيا يف والرشاب الطعام
رغم لكن األسايس. للحدث مخلصة باديو عند الحقيقة ذات تظل كما تماًما الجديد، العهد
للتضحية فعليٍّا ُمستعدِّين أي، للشهادة؛ جاهزين يكونوا بأن مطاَلبون املسيحيِّني كل أن
للمسيح األصيل التحول استحضار يمكن الدال خالل من فإنه اآلخرين، أجل من بحياتهم
يستطيع بالحديث، العالج خالل من أيًضا، الدال خالل من إنه األبدية. للحياة املوت من
من التحرُّر حالة إىل املرض حالة من التحول يُحدث أن النفيس للتحليل الخاضع املريض
وفيما للحياة. الفعيل الفقدان وليس الذات» «عوز هو جيجك، بعبارة املهم، إن املرض.
بأن مطالبني ليسوا الحكم إىل الفقراء وصول يتمنَّون الذين هؤالء فإن بالسياسة، يتعلق
من يكون أال السياسية مصداقيتهم من يعزز قد أنه رغم ُمعدمني، أنفسهم هم يكونوا
مشاركة وليس األهم، هو السيايس التضامن إن فاحش. ثراء لديهم ممن الكثري بينهم

حرمانهم. فعليٍّا اآلخرين
أسايس نحو عىل املسيح به قام الذي الذات هجر تجسيد يُعيدون ال املسيحيني لكن
يهوه حب إنَّ التقليدي. الحب طريق عن هذا من بدًال ذلك يتم التناول. رس خالل من
القرابني أو الطقوس خالل من األول املقام يف وليس والتساُمح، الشفقة طريق عن يتحقق
اإلنساني، السياق هذا ويف املفصلة. الغذائية النُّظم أو األخالقية املبادئ أو النار تأكلها التي
الذي املكان يف الطقيس الدين عرص انتهى وامُلعدمني. الفقراء يف رئييس نحو عىل يتجىل إنه
رئيس آخر املسيح كان العربانيني»، إىل «الرسالة كاتب الحظ فكما املسيح؛ فيه ُصلب
فوجد األقداس إىل واحدة مرة دخل نفسه بدم بل وعجول تيوس بدم «ليس والذي كهنة،
برشي جسد هو الجديد العهد يف امُلهم الوحيد امَلحروق القربان إن .(١١ ،٩) أبديٍّا» فداء
التضاُمن، من جديد نوع حولها يُبنى أن يَجب التي هي العظيمة الحقيقة هذه إن ُمنتَهك.
أسباب أحد هو هذا إنَّ الرمزي. للنظام امُلفرتضة األدوار حاسم نحو عىل يتجاَوز تضاُمن

األرسية. للحياة الشديد وتجاُهله للجنس البالغ الجديد العهد إغفال
ما يومي، هو وما مستحيل هو ما بني املسيحية تجمع الواقعية، األخالق بخالف
السمو عليه نطلق أن يُمكن فيما التاريخية، وآثاره «الحدث» ُمتساٍم، هو وما محايث هو
ما خالل من ساٍم هو عما «يُعرب إنه قائًال اإليمان فارس عن كريكجارد تحدَّث الدنيوي.
تضحية أو موتًا ن يتضمَّ ألنه لب الصَّ حادثة تجسيد يُعيد التقليدي الحب إنَّ عادي.»39 هو
يف هايدجر مارتن كبري نحو عىل تجاهله واملوت الحب بني االرتباط هذا إنَّ مجازية.
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اآلخرين ُمساعدة أن هايدجر يرى والزمان». «الكينونة العظيم الكالسيكي الفلسفي عمله
يف عجز أنه غري وإنسانيته، الفرد لوجود أساسيان أمران أجلهم من للموت واالستعداد
بروفة يُعدُّ الحب يف امُلتمثِّل الذات عن املوت من اليومي الشكل أن كيف إدراك عن الغالب
وليس الرغبة. وليس الحب عىل تقوم فاألخالق املوت؛ يف امُلتمثِّل النهائي الذات لهجر
كما صلة، هناك لكن الرغبة؛ عىل القائمة واألخالق للمدينة اليومية الحياة بني صلة هناك

الحب. عىل القائمة األخالق وبني بينها سنرى،
تايلور تشارلز يرى عادي. هو ملا جديد تقدير برز املسيحية مع أنه يتَّضح سبََق مما
للحياة السبيل ت «غريَّ الحديث العرص أوائل يف املجتمع يف بيكون أحدثها التي الثورة أن
فقواعد نفسها.»40 «الحياة» وأدخلته السامية األنشطة من خاصة مجموعة من السعيدة
األرسية. والحياة الجنسية والحياة والتجارة بالعمل االهتمام محلَّها حل والعظمة الرشف
حركة إن اليومي. الوجود من جزءًا أصبحت لكن نخبوية، مسألة الروحية القيمة تَُعد ولم
تاليش يف ساهمت التي هي العادية، للحياة بتوقريها األول، املقام يف الربوتستانتي اإلصالح
التاليش هذا أصول عىل عثر تايلور لكن مدنس؛ ُدنيوي هو وما مقدَّس هو ما بني الحدود
ما هي اليومية الحياة نفاسة إنَّ يومي. هو ملا بتأييدها اليهودية، املسيحية العقيدة يف
يَفقد ال أنه معتقًدا ملوته ِسيق قد سقراط أن حني يف مأساويٍّا، أمًرا املسيح َصلب جَعَلت
اإلطار، هذا يف عنه. التنازل يُجرى ما لقيمة ضمنًا التضحية تُشري كبرية. قيمة ذا شيئًا
املؤكد من بالتايل عنه التنازل يُجرى ما املسيحي، للشخص «بالنسبة يقول: تايلور كتب
يعد حيٍّا تكون أن فمجرد الرب، مرجعه الحياة يف ما كل إن وحيث مهم.»41 يشء أنه
الرشف أن يرون الذين الوثنيون املحاربون يعارضه ال رأي وهو ذاتها، حد يف قيمة اآلن

الوجود. مجرد بكثري يتجاوز
السمات ذات الشخصيات بني «املحاكاة» العظيمة دراسته يف أورباخ إيريش يُقارن
املعقدة اإلنسانية والشخصيات هومريوس قصائد يف جوهري نحٍو عىل البسيطة النفسية
قائًال: يُعلِّق الشأن، هذا يف املقدسة. اليهودية النصوص يف رة واملتطوِّ الجوانب واملتعددة
تام نحو عىل ومعِضل ومأساوي ساٍم هو ما يتبلور القديم، العهد قصص يف البداية، «منذ
شئون تتناول هومريوس كتَبَها التي النصوص كانت وإذا وعادي.»42 تقليدي هو فيما
دائًما حركته «تكون العاديِّني: للناس تقدير عىل يَشتمل القديم العهد فإن األرستقراطية،
عىل فقط ليس األحداث يف ُمتكرِّر نحو عىل ويؤثر اهتياج، حالة يف غالبًا ويكون ملحوظة،
يبدو املشهد؛ يتصدَّرون أفراد وعرب املنفصلة املجموعات ُمستوى عىل أيًضا وإنما كيل نحو
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هي تلك إنَّ عليها.»43 السيطرة يُمكن ال التي الناس تلقائية يف تكمن النبوة أصول أن
العاديِّني. للناس التاريخ يعرفها عاملية حركة أول املسيحية تتمِتها من خرج التي الثقافة
من أنه غري الثوري. للحدث اإلخالص يف نستمر أن رأينا، كما باديو، آالن يَحثُّنا
عىل تأسيسه. للحظة دائم امتثال حالة يف يظلَّ أن يجب العادل املجتمع أن ر تصوَّ الخطأ
األخالقية، البطولة لتلك بحاجة يعد لم أنه يف يَكمن تحرُّره مؤرشات أحد فإن العكس،
لتلك ظهرها تدير أن تستطيع السياسية، للثورة «الواقعي» الجانب يتحقق أن وبمجرد
املسيحية، العقيدة يف الحال هو كما هنا، ُمرٍض. يومي بوجود وتتمتَّع الرتاجيدية الدراما
النظام اعتبار فيجب العام؛ الوجود خدمة يف أنهما عىل والتحول األزمة إىل النظر يجب
أجل فمن اإلطار؛ هذا يف ُمتناغمان أيًضا االثنني لكن الرمزي. للنظام تابًعا الواقعي
يف عام، مستًوى عىل هاتنَي البطوليتنَي غري الشائعتنَي واملساواة العدل فضيلتَي تحقيق
لألخالق تكون وحتى كامل. تحول من أقل ليس سنحتاج نعيشه، الذي العالم هذا ظل
فإنها — عادة إىل الفضيلة عليه نُطلق ما تحويل عىل والقدرة — الخيايل النظام طالقة
إىل وكذلك الذاتي، وانضباطه الرمزي النظام فاعلية إىل السياسية، الناحية من تحتاج،

الواقعي. للنظام املؤملة االضطرابات

إصالحه؛ يَصُعب نحو عىل قارصة األخالقية رؤيته أن يرى لكنه بأرسطو، معجب الكان إنَّ
أوديب أنصار مع يَصلُح ال نحو عىل البساطة شديد أخالقي خطاب الفضيلة فأخالق
تنتمي أنها كما التسامي. أو بالسمو ُمرتبطة ة ُمهمَّ غري بمسألة تتعلَّق وهي وأنتيجون،
مما الكثري يجد بحثي خط إنها الواقعي. للنظام وليس الرمزي للنظام بليد نحو عىل
ُمستعدِّين وباديو ودريدا الكان أتباع ليس نحو عىل اليومي االجتماعي الوجود يف يُقدِّره
الواقعيِّني. لزهد ا مهمٍّ تحديًا يقدم أرسطو من يمتدُّ الذي األخالقي التقليد أن غري لتقبله.
يبدو أن املفرتض فمن الواقعية، لألخالق العنيدة الالجتماعية النظرة جانبًا نحينا وإذا
يف عميق نحو عىل ُمتضمنة ة الخريِّ البرشية األفعال أن يرى الذي األخالقي الفكر تيار
ملن إنه للفناء، املعرضة «املتعة» نشوة مواجهة ويف جذابًا. والسيايس االجتماعي الوجود
بالحيوية؛ املليئة الحياة وفرة يف يتمثَّل خري هو ما أن يرى أخالقي فكر إىل التحول املريح
تمسك يَرْون الكان أنصار أن حني ويف للفرد. امُلميزة الحيوانية للطبيعة املمتع اإلشباع يف
اليشء نفس يَرْون الفضيلة أخالق أنصار فإن ذاتها، حدِّ يف غاية باعتباره برغبته الفرد
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الذات حول تتمحَور الرخاء عن هؤالء فكرة أن املشكلة إنَّ البرشي. للرخاء بالنسبة
تقبله. الحداثي بعد املا الفكر يستطيع مما أكرب نحو عىل امُلتماسكة

والحقوق بالقانون واملتعلِّق لكانط النَّربة عايل الحديث عىل الفرد إطالع عند
أخالق عن يقرأ عندما يُصَدم أن املفرتض من فإنه وااللتزامات، واملبادئ والواجبات
والنواهي، واألوامر الحقوق أن يعني ال (وهذا األمور بهذه كثريًا تهتمُّ ال التي الفضيلة
تتمحَور األخالقية). النظرية هذه يف دور أي تلعب أن املفرتض غري من منها، امُلطلقة حتى
أن من الرغم وعىل الفضيلة؛ أخالق بخالف وذلك العليا، األنا حول كانط عند األخالق
أخالق أن نرى أن الخطأ من فليس البغيضة، السلطة تلك من يُحرِّرنا ال بالطبع هذا
ظل يف إننا، السلطة. تلك يُعزز ال األقل عىل البرشي السلوك من نمًطا تزكي الفضيلة
املؤسسات من عالم الكهونتية، األوامر من وليس السياقات من عالم يف الفضيلة، أخالق
املثايل باليشء ليس أخالقي هو ما إن املتسامية.44 الوجود حاالت من وليس االجتماعية
ممتنع يشء يوجد وال عامة. مادية ممارسة هو وإنما مغٍر نحو عىل تحقيقه امُلتعذِّر
وليس العادية، الناس حياة ونسيج شكل عن نتحدَّث إننا بشأنه. فيه مبالغ أو الوصف

منفردة. ألفعال الجمالية العظمة عن
بطريقة نترصف أن نريد فنحن قه؛ تُحقِّ بما يتعلَّق فيما فقط األفعال تقييم يجب ال
الفعل دراسة تعيد الفضيلة أخالق إنَّ معينة. أوضاًعا ق نُحقِّ أن فقط وليس معينة،
األخالقية»، «الشخصية نطاق إىل ذلك إىل وما والنتيجة والدافع والنية والشعور واإلرادة
تاريخية عملية نواتج باعتبارها ولكن ُمنفردة، ظواهر باعتبارها ليس إياها متناولة
عىل وبمقاومتها «الشخصية». أقدم) ُمصطَلًحا استخدمنا (إذا أو الذات بتكوين خاصة
األخالقي الخطاب تضمني تُعيد فإنها املؤلف، موت لفكرة األخالقي للمكافئ النحو هذا
إىل أقرب ذلك يف وهي والتعليم. والسياسة والقرابة والتنشئة والطفولة الثقافة سياق يف
تفعل أن فقط يعني ال األخالقي ف الترصُّ إن املرور. قانون مثل القوانني إىل منها الرواية
األخالقية النظريات بعض عن هذا األخالقي التيار فيه يختلف أمر وهذا الصحيح، اليشء
يختلف أمر وهذا والشفقة، التعاطف طريق عن ق يتحقَّ ال األخالقي الفعل لكن الرمزية،
ألرسطو بالنسبة األخالق إن الخيالية. األخالقية النظريات بعض عن التيار هذا أيًضا فيه
أن هو شديد بتعاٍل له الواقعيِّني بعض تناول أسباب أحد لكن اإلنسانية؛ الرغبة علم هو
امليتافيزيقا من الحداثي الشكل ذلك وليس ملموسة، غاية أو حاجة هي املقصودة الرغبة
يمكن التجريبية، النزعة تلك ظل يف الفضيلة، أخالق أن صحيح فقط. الرغبة يف امُلتمثِّل
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لفتجنشتاين ُوجه الذي االتهام نفس وهو موجود، هو بما القانع القبول إىل تنزلق أن دائًما
مع تأثريه. يف محافًظا يومي هو ما تبني يكون أن شك بال فيمكن َمسريته. أواخر يف
املرتبطة التدمريية بالرؤية مقارنًة البعيد املدى عىل أقل سيايس رضر عنه ينتج فقد ذلك،

الواقعي. بالنظام
تشغل أن من بدًال والشخصية، للفعل املختلفة السمات بني الفضيلة أخالق تميز
بشدة تهتمُّ األخالقية، الواقعية بخالف وهي، األنطولوجية. املسائل بتصنيف نفسها
املقام يف وليس نشاط، اإلنسانية السعادة ألرسطو، فبالنسبة والرفاهية؛ والرخاء بالسعادة
استطاع الذي ذلك هو السعيد اإلنسان إن نُتقنه. أن علينا يجب يشء إنها ذهنية. حالة األول
تتعلق األخالق النهاية، يف إنسانًا. يصبح بكيف املتعلق باملخاطر املحفوف املرشوع إنجاح
إنها رغبة. أو لقانون الشديد باإلخالص وليس ورسور، رخاء يف العيش كيفية بمعرفة
بفعلك وكذلك تحديده)، يف ا جدٍّ صعب بالتأكيد أمر (وهو فعله يف ترغب ما بفعلك تتعلق
الخضوع أو العميقة برغبته الفرد ك تمسُّ تَعترب ال الفضيلة أخالق إن الصحيح. لليشء
وااللتزامات القوانني إن الشفقة. أو الرحمة من مكانة أعىل أمَرين لذاته األخالقي للقانون
للحياة، شكل أي عليها يقوم التي الدعائم باعتبارهما إليهما النظر يجب لكن مهمتان
من ملجموعة األخالق نختزل أن يُمكننا ال إننا لذاتها. لها الخضوع يجب كأصنام وليس
مجموعة إىل ثقافتنا كامل نحو عىل نُحوِّل أن فيه يمكننا ال الذي القدر بنفس القواعد
عىل العقالني بالتواُصل الخاصة قوانا «اعتماد إىل الفيبوند سابينا أشارت القوانني. من
مشرتكة مجموعة نحو جماعي التزام أي يتجاَوز تماثل بطبيعتنا؛ متعلًقا ليس «تماثل»
ن يتضمَّ هنا. الفاعلة هي الرمزية االلتزامات وليس الخيالية التشابهات إنَّ القواعد.»45 من
العملية»، «الحكمة أرسطو) يها يُسمِّ (كما أو التمييز أو الكياسة، من نوًعا العميل العقل
للنظام أقرب إنه الرمزي. النظام إىل منه الخيايل النظام إىل أقرب خاللها من يكون التي
الصغر. يف التقليد من تبدأ يراها إذ املحاكاة؛ يف متجذِّرة الفضيلة يرى ألنه أيًضا الخيايل
باألفعال القيام يُمكنها العقول من معينة فئة هناك أنَّ األخالقي التيار هذا يرى وال
األخرى الفئات عن ما حيوي نحو عىل تختلف والتي «األخالقية» العقول تُسمى األخالقية
عىل «يفتقد القديم اليوناني الفكر فإن ويليامز، برنارد يُؤكِّد وكما اإلطار، هذا يف للعقول.
هذا قدم من هو ويليامز، زعم بحسب كانط، إنَّ تماًما.»46 «األخالق» ملفهوم أسايس نحو

للعالم. للجدل امُلثري املفهوم
أخرى؛ أخالقية نظرية أي يف الحال هو كما الفضيلة، أخالق تَكتِنف مشكالت هناك
سيجده البرشية للطبيعة ر تصوُّ عىل الحاالت بعض يف تقوم أنثروبولوجية، أخالق فهي
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ألرسطو املفضلة الفضائل تروق ال ذلك، إىل باإلضافة للتصديق. قابل غري اليوم الكثريون
«اإلنسان عليه يُطَلق ما الفاضل، للشخص الرئييس فنموذجه املعارصة. للعقلية برصاحة
ذاتيٍّا ُمكتٍف وهو أبًدا، نفسه يراجع وال بغيض، نحٍو عىل ُمتعاٍل العظيمة»، الروح ذو
اآلخرين يَحتقر وهو بيشء، ألحد يدين أن يُمكن ال بحيث ا جدٍّ وُمتكربِّ َمغرور، نحو عىل
إن مفيًدا. يكون ربما الرذيلة من فالقليل الفضيلة؛ هي تلك كانت إذا واضح. نحو عىل
يوجد بأنه القائل النفيس بالتحليل الخاص الزعم تواجه أن أيًضا يجب األخالق هذه مثل
يُمكن الذي ما الذات، بتحقيق يَتعلَّق وفيما تدمريها. إىل يسعى ما اليومية رغباتنا داخل
تلك أن يبدو سبق، ما كل وفوق األخالق؟ لهذه حقيقيٍّا نموذًجا باعتباره إليه يُنظر أن
كامل نحو عىل تَنتمي فهي الواقعي؛ النظام من كثرية لجوانب تصوًرا ن تتضمَّ ال األخالق
والرتاجيديا والتضحية املوت مثل ألمور الكاملة األهمية إدراك تستطيع وال الرمزي للنظام
يف إنها، للذات. الشديدة والغرابة والتأزُّم والسلبية والرغبة والضياع الذاتي والتجريد
أول هو أرسطو إن هذا. كل إدراك يُمكنها ال بحيث ا جدٍّ سامية أخالق الجوانب، بعض
االختالف تمام ُمختِلف «األخالق» عمَله أن غري بالرتاجيديا، يتعلَّق فيما العظام منظِّرينا
كبري. نحو عىل ُمقرتنان والضياع الرخاء أن يفهم أن له كان وما الشعر». «فن عمله عن
عىل «مدني» بأنه يتَّصف يشء — الفضيلة فكرة يف أكثر هو ما هناك ذلك، رغم
يبدو والذي للعادة، الُعصابي اإلجبار من — كذلك تكون ما نادًرا أنها رغم مفرط نحو
الطليعية أوروبا يف الفضيلة أخالق رواج عدم إن الكان. جاك بها يراها التي الكيفية أنها
والذات للتنبُّؤ والقابلية واالستمرار لالنتظام بتقديرها شك بال كبري نحو عىل يرتبط
؛ معنيَّ حياة أسلوب أعراف عىل تأكيدها يف محافظة للبعض ستبدو أنها كما امُلتماسكة.
رواجها عدم لكن تماًما.47 ُمستحيل راديكالية فضيلة أخالق وجود أن يعني ال وهذا
العرص يف التيار لهذا الرئييس الوريث يعد الذي هيجل، شأن من بالتقليل أيًضا يَرتِبط
لكانط األخالقيِّني الفالسفة من العديد نظر لقد لكانط. الشديد التمجيد مقابل يف الحديث،
شك بال كانط إنَّ األخالقي. القانون فكرة بسبب ه يَستحقُّ أمر وهو التبجيل من بنوع
الرسديات تجاوز أنه يعتقد التجميع لفكرة معارض لعرص هيجل من أكثر جذابًا كان
لحقبة مالئًما أيًضا كان البحث، مجاالت بني الدقيقة للفروق تحديده وبسبب الكربى.
قد السياسة كانت إذا تها. مهمَّ يف فشلت التي للسياسة بديل عن بحثًا لألخالق تتطلَّع
التلميذ هيجل، لكن للقيمة. بديًال مصدًرا تكون قد فاألخالق إذن كارثي؛ نحٍو عىل فشلت
اليوناني ملعلمه ويف ذلك يف إنه املجاَلني. بني الدقيقة التفرقة بتلك يُقم لم ألرسطو، الويف
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بداية يف لقارئه أرسطو يشري كما وذلك لإلنسان؛ األسمى الخري يدرس علم هناك القديم.
السياسة. هو اسمه أن اليشء بعض مفاجئ نحو عىل مضيًفا النيقوماخية»، «األخالق عمله
وعىل ال، أم ُمنفصًال «مجاًال» تُمثِّل األخالق كانت إذا ما مسألة إنَّ األمر، حقيقة يف
الروح»، «يف عمله يف كذلك أنها دريدا جاك نفى البحث. يَستحق أمر هو يَحدث، نحو أي
ملا القانون» «قوة عمله يف ينظر كان لقد كذلك. وكأنها عنها يتحدَّث ما كثريًا كان أنه رغم
أنها يرى أيًضا كان لكنه «مجاالت»، أنها عىل ذلك وغري واقتصادي وسيايس أخالقي هو
كافيًا يَُعد لم منها كلٍّ عىل يُطَلق الذي امُلصطلح أن لدرجة ببعض بعضها االرتباط شديدة
من مميز بعد بالتأكيد األخالق كريكجارد، لسورين بالنسبة عنها.48 للتعبري كبري حد إىل
مسألة أن اإلنسانية» النزعة يف «رسالة عمله يف هايدجر مارتن ويرى اإلنساني. الوجود
دائرة إىل رة ُمتأخِّ دخَلت قد خاص بحث مجال باعتبارها فعلها» ينبغي التي «األمور
املعقدة املحاوالت وتَنبع األفالطونية. الفلسفة بزوغ مع فقط وظهرت اإلنساني، الفكر
ُمنفصالن. نطاقان أنهما افرتاض ِمن ليفيناس كتابات يف بالسياسة األخالق بربط املتعلقة
وال معرفية «ليست القراءة يف أخالقية لحظة عن هيليس جيه األمريكي الناقد ويتحدَّث
سيكون ومستقل.»49 مالئم نحو عىل أخالقية ولكن شخصية، وال اجتماعية وال سياسية
شكل نُحدِّد أن األخالقية للحياة َمعقول نحو عىل ُمكثَّف مفهوم أي ظل يف الصعب من
فإنها، ميلر، فعل كما لألخالق، امُلكثَّف غري الكانطي املفهوم تبنينا إذا لكن اللحظة؛ تلك
يُمكن «ال ميلر، يرى كما الواجب، هذا إن امُلطلق. الواجب يف ستتمثَّل ع، ُمتوقَّ نحٍو عىل
بول الناقد ويرى معه.»50 تتصاَدم التي والتاريخية االجتماعية القوى خالل من تفسريه
عىل علينا نفسه يَفرض الذي النص» «قانون باعتباره للقراءة األخالقي البُعد مان دي

تجنُّبه. يُمكن ال نحو
كأخالق»، تبدأ «السياسة أن التفكيكية» «األخالق عمله يف كريتشيل سايمون يرى
ذلك مع واألخالقي السيايس املجالني وأن الحًقا؛ صحته عدم ح سأُوضِّ افرتاض وهو
املجتمع وأن زمنية؛ وليست أنطولوجية ألسبقية تشري هنا «تبدأ» كلمة إن حيث متزامنان؛
(السياسة) ُمتساويني أشخاص بني تُشارك عالقة الوقت نفس يف فهو مزدوجة؛ بنية له
كريتشيل يعتقد (الليفناسية). لألخالق الالمساواتية اللحظة عىل يقوم تناسًقا أقل ونظام
مفتوحة شبكة إنه … األخالقي السمو اختزالية عدم عىل «يقوم السيايس النطاق أن
إدراك الصعب من 51«… تجميعها يُمكن ال التي األخالقية العالقات من وُمبهمة وجمعية
عىل املرء يَتساءل األخالق. قبل من إزاحتها بآَخر أو بنحٍو هنا جرى قد السياسة أن
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عما االعتبار يف تجميعها.» يُمِكن و«ال و«جمعية» «مفتوحة» صفات وضع مع حال، أيِّ
عىل املألوفة الليربالية دية التعدُّ تقدمه مما أكثر للمسألة املزعومة التفكيكية األخالق قدَّمته
أو تجاوزها» ُمتعذر «فجوة وجود يَفرتض ليفناس أن رينهارد كينيث يرى ُممل. نحو
يف للحب «يُمكن أنه رغم ذلك؛ يف ُمحقٌّ وأنه والسياسة، األخالق بني أساسية» «معضلة
52«… األخالق مع الراديكالية الالعالقتها يف السياسة منظور من فقط يظهر أن ذاته حدِّ
فقط. عالقة ال وليَست راديكالية والسياسة األخالق بني الالعالقة أن معرفة املفيد ِمن

أنه يَزعم الذي مكيب هربرت الفيلسوف وآراء األفكار هذه بني يقارن أن للمرء يُمكن
صحة إنَّ األخالق». ضوء «يف أو األخالقي» املستوى «عىل ليشء بالنظر يُسمى ما يوجد ال
النظر «وجهة لتمييز نحتاج األحيان بعض يف فنحن شك؛ محلَّ تكون ربما الزعم هذا
التعبري، لنا جاَز إن لكنَّه، السياسية. أو الجمالية أو الفنية النظر وجهة عن األخالقية»
أو لقواعد تنفيذ منها أكثر أدبي نقد هي ملكيب بالنسبة فاألخالق محموًدا؛ ً خطأ يُعدُّ
طريق عن أكرب نحو عىل بالحياة االستمتاع من تمكيننا «هو هدفها أن يَعتقد إنه مبادئ.
االسِتكشاف، وهذا اإلنساني.»53 الفعل أهمية واستكشاف أكرب بحساسية لها االستجابة
مكيب أن يعني ال هذا إن نظريٍّا. له حدود ال د، معقَّ أدبي نص أي تحليل شأن شأنه
ك بالتمسُّ يتعلَّق فيما متشدِّد هو األمر، واقع (يف األخالقية املبادئ أو القوانني يَرفض
ومكثَّف أوسع بحث سياق يف فقط مقبولة تكون والنواهي األوامر تلك لكن ببعضها)،
الحياة. من كامل شكل ونوعية ببنية األخالق تتعلَّق املفاهيمية. الناحية من أكرب نحو عىل
واملسئوليات امُلطَلقة االلتزامات من وليس منها، ننطلق أن يجب التي النقطة هي هذه إن
يفحص منها كالٍّ أن بمعنى ُمختلفان، استكشاف نمطا والسياسة األخالق إن الالمتناهية.
البرشي السلوك وسمات القيم األخالق، حالة يف مختلفة؛ زاوية من االجتماعي الوجود
بالسلطة. الخاصة والعمليات العامة املؤسسات السياسة، حالة ويف اإلنسانية؛ والعالقات
منه أكثر منهجي واالختالف اإلطار، هذا يف واضح أنطولوجي تمييز يوجد ال أنه غري

حقيقي.
اآلخر مع لوجه وجًها للعالقة ليفيناس أعطاها التي املكانة جيجك سالفوي يرفض
عليه تقوم الذي األساس هي السياسة أن عىل ا ُمحقٍّ ذلك، من بدًال ، يرصُّ وهو الكبري.54
الثالث بالطرف يُسمى ما وأن الحب تَسبق العدالة أن يَعتِقد إنه العكس. وليس األخالق،
التقابل عكس هو ذلك من الهدف أن غري إلينا. قربًا األكثر الشخص عىل األولوية له
كما يزال، ال جيجك ُمرتبته من يُقلَّل الذي الحب إنَّ تقويضه. وليس ليفيناس قدمه الذي
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التي العدالة، أن حني يف األفراد؛ بني املبارشة العالقة هو لليفيناس، بالنسبة الحال هو
املقام يف يتعلَّق ال قبل، من رأينا كما الحب، لكن عمياء. بأنها يصفها الحب، عىل يُقدِّمها
بني تميز الجديد العهد يف الثانية بطرس رسالة أن نجد إذ مبارشة؛ عالقة بوجود األول
كون عن وبعيًدا األخوي». «الحب تُسميه وما تَماًما، شخيص غري يكون والذي الحب،
بعض تفضيل يرفض أنه بمعنى أعمى؛ كونه يف يُشبهها فإنه العدالة، مع يتناَقض الحب
فإنها البرش، بمزاعم العدالة باهتمام يتعلَّق فيما اآلخر، الجانب عىل غريهم. األشخاصعىل
ملا حساًسا يكون أن يجب الحب، شأن شأنه القانون، إن الحب. من أكثر عمياء ليست
من الفرعية املجموعة تلك إنها منه. بعًدا ولكن الحب، عكس ليست العدالة إنَّ د. محدَّ هو

حياتهم. تزدهر أن يمكن حتى حقهم بإعطائهم تهتمُّ التي اآلخرين مع عالقاتنا
لكن عام.»55 اجتماعي حب إىل تعميمه يُمكن ال الجار «حب أن رينهارد كينيث يزعم
هو وهذا شخصيٍّا، أمًرا باعتباره أسايس نحو عىل الحب إىل النظر يعني أخرى، مرة هذا،
أن ترى التي الحقيقة يتجاهل هذا إن اجتماعي. يشء إىل تحويله الصعب من أن يف السبب
يعني املسيح» أجل «من لآلَخرين فحبُّك شخصية؛ غري ُمهمٍّ جانب من بجاره الفرد عالقة
«بهم». االهتمام ذلك رغم يعني ال تجريد وهو املجرَّدة؛ إنسانيتهم أجل من تُحبُّهم أنك
كان فكرة وهي العامة، الخريية من غامض نوع مثل يبدو العام» االجتماعي «الحب إن
يف يتمثل هذا مقابل أن تصور يف أخطأ لكنه تها؛ صحَّ يف الشك يف تماًما ا محقٍّ رينهارد

شخيص. غري أسايس نحو عىل حب
سبيل عىل أرسطو، إنَّ الحب. وأخالق الفضيلة أخالق بني توتًُّرا هناك أن يبدو ربما
آالسدير يقول به. الخاصة الفضائل قائمة يف اإلحسان تضمني ُمخٍز نحو عىل أغفل املثال،
أو لطفه أو صالِحه مقابل الشخصيف لحب مكانًا أرسطو يجد «ال الشأن: هذا يف ماكنتاير
مفهومه يعد الذي األكويني توما أعمال يف التوتُّر هذا ُحلَّ للمسيحيِّني، بالنسبة نفعه.»56
رفاهية قبل، من رأينا كما أنها، غري «الرفاهية»، أرسطو مفهوم من نسخة «السعادة»
الفضيلة، أرسطو أنصار عليه يُطِلق ما إنَّ الرب. حب يف فقط باألساس توجد أن يُمكن
الفضل حياة عيش ويعني الفضل. املسيحيون يه يُسمِّ الخري، عمل عىل التلقائية القدرة أو
تقريبًا أرسطو، عند الفضيلة غرار عىل الخري بعمل الخاصة التلقائية العادة اكتساب
االلتزام عكس يعدُّ إنه تعب. دون حركاته املوهوب الراقص بها يؤدِّي التي الطريقة بنفس

بكثري. أكرب نحٍو عىل مقبول أنه كما بالقانون، املرهق الكانطي
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األرسطي األخالقي الفكر من التحول فإن روحية، األقل العقيل ه التوجُّ لذوي بالنسبة
رغبة وضع َمن هو هيجل إن وماركس. هيجل خالل من تمَّ اجتماعية أكثر أخالق نحو
إىل َخلُص من بالتايل وهو اآلخرين؛ جانب من الرغبة نفس سياق يف ذاته تحقيق يف الفرد
تحقيق ضوء، ويف خالل، من ذاته تحقيق يُمكنه عاِدل اجتماعي نظام ظل يف فرد كل أن
تحقيق إنَّ لفرديته. اإلنسان لتحقيق والرشط السبيل اآلخرون يصبح لذواتهم. اآلخرين
لتحقيق رشط الشيوعي»، «البيان عمله يف األمر صياغة ماركس أعاد كما ملراِده، فرد كل
إنَّ ليفيناس. لدى الكبري اآلخر مع الفرد عالقة بقدر للحب تجسيًدا هذا ويعدُّ له. الجميع
اقتبس عندما أخطأ الكان فإن لذا، يُهم. ال شخصيٍّا وليس سيايس هنا الحب أن حقيقة
الحب.»57 هو دائًما الحب يبقى لكن السياسة، هي «السياسة مازران مقولة باستحسان
لرخاء املطلوبة االجتماعي التحول لصورة ل التوصُّ محاولة هي ببساطة املاركسية إنَّ
عندما — فرَدين بني امُلتبادل الذاتي التحقيق هذا يحدث وعندما الحياة. من الشكل هذا
سواء بالحب، أيًضا يَُعرف فإنه — اآلخر حياة لرخاء واألساس السبيل منهما كلٌّ يُصبح
كالٍّ ن يتضمَّ إنه ُروحية. حالة األول املقام يف وليس ُممارسة الحب إن ال. أم شهوانيٍّا كان
ذاته. يكون أن من الخوف من بالتحرُّر للفرد يُسَمح إنه حيث واالستقاللية؛ الحرية من
ُمساواة؛ وجود أيًضا يتطلَّب وهو الحب. ُمقابل الذي هو الكراهية، وليس الخوف، إن
ُمتساوينَي. أشخاص بني سوى تحدث أن األمر واقع يف يُمكنها ال العملية هذه إن حيث
صداقة هناك تكون أن يُمكن فال «الصداقة». أرسطو عليه يُطلق بما متعلِّقة مسألة إنها
خاِدُمه عليه يدخل عندما س ويتحمَّ الفرد وجه يُرشق مهما وخادمه، الفرد بني حقيقية

الغرفة.
ليس اليشء نفس يفعلوا كي لآلَخرين مساحة يُوِجد بحيث لذاته الفرد تحقيق إنَّ
ن تتضمَّ أخالق واضح نحٍو عىل أنها غري االلتزام، أو الضمري أو الواجب أو القانون بأخالق
لذواتهم لتحقيقهم تُؤدي ال لآلَخرين معاملة أي األمر، واقع يف تستبعد، إنَّها األمور. هذه
من مشتقة ونواهيها أواَمَرها إنَّ والقتل. والتعذيب االغتصاب مثل لذاته؛ الفرد لتحقيق أو
هو كما (وذلك ذاتها حدِّ يف لألَسمى للخري ُمثًال تكون أن من بدًال للخري، إيجابي مفهوم
فكرة إنَّ به). االلتزام يف الرغبة األقل عىل أو الكانطي األخالقي للقانون بالنسبة الحال
— بحيث منظمة فيها األمور تكون والتي قبل، من عليها اطَّْلعنا التي املستقل التعاون
تسهم قد والعكس، ألهدافهم اآلخرين تحقيق عىل ألهدايف تحقيقي يُساعد — اإلمكان بقدر
مثالية، أخالق شك، دون األخالق، وهذه الواقع. أرض عىل السامية الرؤية تلك تحقيق يف
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ألن معنى فال الكانطية. األخالقية املثالية مع تتشابَه هي هذا، ويف يَعيبها. ال هذا لكن
أهمية أكثر هدف يف نفكر أن الصعب ومن للغاية. متدنية أخالقية أهداًفا ألنفسنا نضَع
بالتأكيد هذه إن ُمتعذًرا. يكون قد تام نحو عىل تحقيُقه كان وإن حتى وراءه، نسعى
وإن حتى الواقعي، النظام أخالق من استحسانًا أكثر يُعدُّ الذي الحياة أشكال من شكل
من النوع هذا لتحقيق مطلوبًا يكون قد عما لتقوله امُلهم الكثري لديها األخالق تلك كانت

السياسية. الصداقة
وليفيناس الكان مثل ُمفكرين أعمال يف البادي الكانطي بالفكر الشديد التأثُّر إنَّ
ألنه تماًما؛ مستحقان باريس، يف لفكره الغريب والتقدير ودريدا، وفوكو وليوتار ودولوز
هؤالء أن املرء يَشُعر البرشية. تاريخ يف فيلسوٍف أعظم ثاني أو أعظم يكون أن يستحق
إذ مفاجئ؛ أيًضا التبجيل هذا أن غري األخالقية. الفلسفة «هو» كانط أن يَرْون املفكِّرين
كان والذي األخالقي، الواجب فكرة عىل للهجوم الحديث العرص يف واِضح اتجاه هناك كان
ليفيناس كان وبينما عليه. األمثلة أبرز من الفلسفة» وحدود «األخالق ويليامز برنارد عمل
ويليامز كان الالنهائية، واملسئوليات امُلطلقة االلتزامات عن يتحدَّثون وآخرون ودريدا
فقريًا األخالقي الفكر يجعل الواجب لفكرة التقديس هذا أن كيف إىل يُشريون وآَخرون
بعض الكارثية التَِّبعات بعض هيجل فكر عىل كانط فكر لتفضيل كان اإلطار، هذا يف ا. جدٍّ
يَكمن االلتزام أن خاطئ نحٍو عىل يفرتض األخالقي بالخطاب املعروف فالخطاب اليشء؛
يف تشكُِّكهما كل رغم ودريدا، ليفيناس بحماس نرشه رأي وهو األخالقية؛ املسألة قلب يف
كما يََرون، الذين الالكانيني، عىل اليشء نفس تقريبًا وينطبق التقليدي. األخالقي الفكر
بالوجود ُمتعلِّقة رغبة وإنما أخالقيٍّا قانونًا ليس املقصود املطلق االلتزام أنَّ أوضحنا،
إنَّ آخر. بإلزام إلزام باستبدال مفروض يشء استبداد من نهرب ال لكننا للفرد. املميَّز
باعتبارها لكن األخالقي؛ الخطاب يف بالتأكيد دور لها املبادئ، شأن شأنها االلتزامات،
الذي العامل ذلك بالرضورة وليس أخرى، عدة عوامل ضمن فيه املساهمة العوامل أحد

األخرى. العوامل كل دائًما له تخضع أن يجب
وورثته وااللتزامات، املبادئ بمسألة مهووس األخالقي الخطاب من كبريًا جانبًا إن
الدوافع من خاصة فئة هناك أن يَفرتض إنه الشأن. هذا يف كثريًا يَختلفوا لم الطليعيون
أي عن طبيعتها يف شديد نحو عىل تختلف والتي «األخالقية»، الدوافع تُسمى للفعل
واحد مبدأ يف اختزاله يُمكن األخالقية املسائل تعقد أن لتصور يَميل أنه كما أخرى. دوافع
املفاهيم من مجموعة فلك يف األفق ضيق نحو عىل يدور وهو املبادئ. من مجموعة أو
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إن والرفض. والقبول اآلخرين، ولوم األحكام إصدار يف املتمثِّلة اليشء بعض الصارمة
يف امُلعتِمد الروائي بني الفارق يُشبه اإلطار هذا يف الفضيلة وأخالق الفضيلة بني الفارق
فعل أي أن خاطئ نحو عىل تَعتِقد الفضيلة وألنَّ الواقعي. والفيلسوف املواعظ عىل أسلوبه
لتلك الوحيد البديل وأن الفرد، اختيار بمحض يتمَّ أن يجب أخالقيٍّا عليه الحكم يُمِكن
الرؤية تُمثِّل إنها االتهامات. تبادل يفسده خطاب فإنها الحتمية، هو االختيارية النزعة
الفريسيِّني؛ رءوس عىل شديدة ويالت يصب املسيح جعلت التي اإلنساني للوجود املتشددة

الجوانب. بعض يف كبري حدٍّ إىل إليه قريبني كانوا الالهوتية، الناحية من أنهم، رغم
السبب إنها املطلقة. واملسئولية النفس وتأنيب بالندم تتعلق املعنى بهذا الفضيلة إنَّ
الفكرة إن األمريكية. املتحدة الواليات يف اإلعدام منصة عىل األفراد من العديد وضع يف
األيديولوجيا فيها تشرتك فكرة أعماله عن ُمطَلقة مسئولية مسئول الفرد أن ترى التي
مجنون شكل قبضة يف أصبحت التاريخ يف أمة أقوى إنَّ ليفيناس. إيمانويل مع األمريكية
يفرتضون الكانطي، للفكر الشديد بإخالصهم أيًضا، الالكانيني إنَّ االختيارية. النزعة من
والواجب؛ وااللتزام والقانون والندم اآلَخرين بَلوم الغالب يف الواقع يف تتعلَّق األخالق أن
إيجاده يُمكن امَلخرج هذا إنَّ للوجود. البغيض الوضع هذا من مخرج إيجاد بهدف لكن
لم وإن إيجابي). نحو عىل له (املنظور الواقعي النظام أخالق يف القانون، يتجاوز فيما
فربما البداية، منذ األخالق من امُلمل الشكل هذا رسمي نحو عىل تبنَّوا قد هؤالء يكن
منه. للهروب أحيانًا) (واملستبعدة البارعة املحاوالت هذه ملثل يَلجئوا أن عليهم كان ما
شبه روحانية إنها نقائيتهما. هو الواقعية واألخالق الفضيلة من كل فيه تشرتك ما إن
واملسيحية اليهودية الديانتان تراها أن يُمكن التي تلك كانط؛ من الالكانيون ورثها دينية
إن يقول جيجك سالفوي كتب عندما الدنيا. الحياة هذه يف بشدة مطلوبًا أمًرا باعتبارها
مادة من مخلوقون املسيحيني أنَّ لو كما املسيحية،58 يف ثانوية» أهمية ذات الدنيا «الحياة
الخالص أن للحظة نيس فإنه عنهم، تَختِلف أخرى هيئة ولهم اآلخرين البرش غري أخرى
عن كثريًا يَختلف ال أنه عىل تقليديٍّا إليه يُنَظر قيامته بعد املسيح جسد وأن دنيوي؛ أمر
مدينة وليس جديدة أرض أنه عىل تقليديٍّا إليه يُنظر هللا ملكوت وأن ميالده؛ عند جسده

السماء. يف
من ِبنيويِّني بعد ما ُمفكِّرين بأخذ يتعلق فيما مميَّز نحو عىل غريب يشء هناك
كونيجسربج، حكيم عن األخالقية لحقائقهم مان ودي ميلر وهيليس وليوتار دريدا أمثال
بعد ما بشدة تهاجمها كانت العمومية من لصورة يدعو كانط كان ناحية، فمن كانط.
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مختلًفا سيبدو والقانون الواجب عن ت املتزمِّ املدافع هذا إنَّ أخرى، ناحية ومن الِبنيوية.
املتعة. وراء الساعني اللعوبنَي الكساىل جوش» «ريف نسبويي عن ورؤيته نربته يف بشدة
تدعو أن يُمِكن بودريار جون أو بارت روالن مثل شخصيات أن ندعي أن يُمِكن ال ونحن
الفريقان؛ فيها يتَّفق التي األمور من عدًدا هناك لكن املطلقة. واألوامر الحتمية لاللتزامات
األخالقي القانون أن فكما الشكلية. من معنيَّ نوع يف املثال، سبيل عىل يَشِرتكان، إذ
خاضعة الِبنيوية بعَد ملا بالنسبة املادة فإن تتجاَوزه، التي املادة كل يَفتِقد الكانطي
له تبدُّ أو االختالف افرتاض يف امُلتمثِّل الَعشوائي والفعل الدوال ولعب الخطاب، لقواعد
نسخة إىل الِبنيويِّني بعد ما يد عىل تحول الفرد عىل للقانون الكانطي الفرض إن الدائم.

املرجع. ذاتية العالمة من أخرى
األخالقي القانون إنَّ التأسيسية. للرؤية معارضتهما يف أيًضا النظريتان تَشرتك
عىل الِبنيوية بعد ما إن نفسه. عىل ولكن البرشية الطبيعة أو اإلله عىل يَرتِكز ال الكانطي
أخالقي، هو ما لكن ُمطَلقة. أسس دون للعيش النيتشوية بالطريقة مستعدة ُمماثل نحو
املضطرب العالم هذا يمدَّ أن يمكن غامض، نحٍو عىل قهريٍّا قانونًا باعتباره يُرى الذي
«األخالق قائًال: مان دي بول يكتب االستقرار. بعض له ن يضمَّ الذي األساس ببعض
الذوات.»59 بني بالعالقة باألحرى وال للذات الحرة) أو (املقيَّدة باإلرادة لها عالقة ال
بعد وما كانط بني التشابه مظاهر من آخر مظهر الذاتية، تتجاوز أخالق يف يربز، وهنا
للقانون، خاضًعا تابًعا كونها تعدو ال التي لكانط، األخالقية الذات إن حيث البنيويني؛
الذات، ش تُهمِّ التامة العشوائية أن وكما الِبنيويِّني. بعد ملا امُلتمرِكزة غري الذات مع تتشابَه

كبري. نحو عىل مهمة غري تبدو يَجعلها الذي الحتمية االلتزامات تفعل فهكذا
بفاعلية له عالقة ال مان، دي نسجه الذي الكئيب السيناريو هذا يف أخالقي، هو ما إنَّ
علينا نفسها اللغة، مثل تَفرض، قوة باألَحرى إنه القرار. اتخاذ عىل قدرته أو اإلنسان
األخالقي القانون ل يتحوَّ إلسخيلوس. درامي عمل أي يف املوجود في التعسُّ اإللزام بكل
بنحو حقيقية ما قراءًة يجعل «ما اإلطار: هذا يف مان دي يقول نص؛ أو لغة إىل الكانطي
املؤلف.»60 أو القارئ رغبة عن النظر برصف حدوثها، رضورة أو حتمية هي بآخر أو
بطريقة نص قراءة عىل الفرد إجبار تشبه األخالقية املطلقات أن يقصد مان دي كان إذا
إن مخالفتها. دائًما بالطبع يمكن التي االلتزامات، تلك طبيعة فهم أساء فقد إذن معيَّنة؛

أخالقيٍّا. فرًضا منه أكثر بزلزال أشبه أخالقيٍّا؛ منه أكثر طبيعيٍّا سيبدو عنده اإللزام
امُلْطلقات منظور من األخالق إىل ينظر مان، دي شأن شأنه أيًضا، ميلر هيليس إنَّ
بعد ما بأسلوب كانط أفكار صياغة إعادة يف مان دي مع يتشابه أيًضا إنه وامُللزمات.
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يف لها أساس أي إطالًقا يوجد «ال لكن موجودة، املطلقة القوانني إنَّ عرصية. أكثر بنيوي
الحال هو كما الخطأ.»61 أو الصحة تصنيف إىل امَلعريف النطاق يف يخضع أساس املعرفة؛
القيمة يف دور أي تلعب بأن لها يُسمح ال التابعة اإلدراك َمَلكة فإن دريدا، قرارية مع
ذاته حدِّ يف ذلك ألن الحال؛ يكون حسبما عىل األخالقية القيم تَنبني أن يُمكن ال األخالقية.
عىل بينهما يُميز أن يجب العميل والعقل الخالص العقل أن األمر ليس له. أساس ال تأويل
خالص عقل األمر واقع يف يوجد ال أنه باألحرى لكن كانط، أنصار فعل كما واضح، نحٍو

األول. املقام يف
وأتباعهم الِبنيويِّني بعد ما أما آخر، يشء والقيم يشء الحقائق أن كانط أنصار يرى
يف قيم ببساطة الحقائق ألن االثنني؛ بني فرق يوجد ال أنه فريَْون الحداثيِّني، بعد ما
املعرفة نوعية إن لكانط، بالنسبة تراه. ما ستُحدِّد التي هي قيمك إنَّ تجريبية. صورة
يكون أن يُمكن الذي النوع من ليست التجريبي العالم عن لدينا تكون أن يمكن التي
الحرية. عىل واألخالق الحتمية عىل يقوم العالم ألن فقط ليس األخالقية، لنظرياتنا أساًسا
أن يمكن ال بحيث ا؛ جدٍّ ُمستقر غري أمر ببساطة املعرفة الِبنيويِّني، بعد ملا وبالنسبة
للفكر تبنيهم أسباب أحد هو هذا إنَّ األمر، حقيقة يف اإلطالق. عىل يشء ألي أساًسا يمثل
من عدد وجد عرش التاسع القرن نهاية بحلول أنه إىل سابق فصل يف أرشنا لقد الكانطي.
استدعاء عىل قادرين غري أنفسهم الثورية واملاركسية العلمية والحتمية الوضعية أنصار
ثَمَّ ومن معناه؛ من لتفريغه بشدة يسعون أنفسهم هم كانوا عالم من األخالقية القيمة
أجل من للعالم نظرتهم يف الكانطي الفكر من مختارة أجزاء تضمني عىل مجربين كانوا
ظل يف — البنيوية بعد ما َوَجدت لقد بأنفسهم. هم أحدثوها التي األخالقية الفجوة ملء
السلطة لعبة أو الشهوانية الفورة أو الباقية السيميائية اإلشارة باعتباره للعالم نظرتها
وكرَّرت الظروف، هذه ظلِّ يف القيم الستدعاء لطريقة الوصول إىل تسعى باملثل نفَسها —

كانط. ألفكار استدعائها يف القرن هذا نهاية يف سابقوها به قام ما
حيث البنيوي؛ بعد ما الفكر يف مرتبطتان ناحية من والقيم الحقائق أن صحيح
إن حيث منفصالن؛ أخرى ناحية من لكنَّهما لها. أساس ال خياالت كلتَيهما أن اتضح
للمساهمة باإلبستمولوجيا االستعانة من تمنعنا التي األسباب من للحقائق الخيايل الوضع
مع الحقائق، عن ُمستقلة تكون أن يجب والسياسية األخالقية االلتزامات إنَّ األخالق. يف
القائل املعقول الزعم من مسترت انحدار يوجد هنا، األول. املقام يف حقائق وجود افرتاض
غري الزعم إىل كان، أيٍّا الواقع الحال عىل س تتأسَّ أن ببساطة يُمكن ال األخالقية القيم بأن
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يف الحال هو هذا ليس تماًما. ُمنفصالن أخالقي هو وما معريف هو ما بأن القائل املعقول
للوضع املوضوعية الجوانب بالفعل سريى الفاضل الشخص أن ترى التي الفضيلة أخالق
وراء كافيًا سببًا تُعدُّ الحقائق هذه أن يرى وقد فضيلة، األقل الشخص يراها لن والتي

الفعل.62 من معني نوع اتخاذ رضورة
أصبحت القيم، لعالم تدخل التي الحقائق قلت كلما أنه يرى ميلر هيليس لكن
فيما يرجع أن وشك عىل ظ ُمتحفِّ مانح بنربة ميلر يقول نقاءً. أكثر األخالقية أحكامنا
وثيق، نحو عىل يَرتبطان ما دائًما واألخالق السياسة أن شك «ال روتيني: نحو عىل منحه
يعد لم سياسية اعتبارات أو مسئوليات خالل من بالكامل د املتحدِّ األخالقي الفعل لكن
الطابع ازداد كلما أخالقي.»63 ال إنه معينة ناحية من عنه يُقال أن يُمكن بل أخالقيٍّا.
اليشء بعض مفاجأة سيُمثِّل كان ربما وضع وهو أخالقية، أقل أصبحت ألفعالنا، السيايس
انحطَّ قد األخالقيني، الواقعيني عند الحال هو كما السيايس، املجال إن كينج. لوثر ملارتن
بأخالق ربطه مفهوم نحو عىل الصعب من يكون وهكذا قاتم، نحٍو عىل نفعي مستًوى إىل
هو ما بدا سيايس، هو ما مستوى انحطَّ وكلما به. مقارنتها خالل من تعريفها جرى
كان ما أمر هو معني سيايس تاريخ تأثري ذاته حد يف هذا كون إن أكثر. ُمتعاليًا أخالقي

خالًصا. أخالقيٍّا حكًما سيَعتربه شك بال ميلر هيليس
إنها معينة. لعبة قواعد مثل تماًما الوقت، نفس يف ومطلقة تعسفية فاألخالق إذن،
كذلك يمكن وال تجنُّبها يُمكن ال أنها كما اإلطالق. عىل بأساس ليست لكنها أساس،
فإن لها، بنيوية بعد املا النظرة ضوء يف األقل عىل للغة، بالنسبة الحال هو وكما تربيرها.
أوامر إنها نفسه. عىل بالكامل مبني هو ملا املدفوعة غري القوة تمتلك األخالقية األوامر
تعسفية تبدو إنها ذاته. مع ُمتماثًال ليس عالم يف ُمهيِمن نحو عىل ذاتها مع متماثلة
التاريخ أو املعرفة يف لها مصدر يوجد ال إذ يشء؛ ال من تصدر أنها تبدو ألنها فقط
ُمطلقة يجعلها ما أيًضا هو للسياق الظاهر الغياب هذا لكن الطبيعة؛ أو السياسة أو
باعتبارها األوامر هذه مع التعامل عىل ُمجَربُون بأننا نشعر إننا ما. بدرجة متسامية أو
ألنَّها ليس ُمطلقة إنها قوتها. يف غريب نحو عىل ومطلقة ذاتها، حد يف غامضة كيانات
يتناسب ُمطلقة كونها إن كذلك. ليست ألنها التحديد وجه عىل لكن قوي، نحو عىل ُمربَّرة
عدم يبدو له، أساس ال متهور لفعل بالنسبة الحال هو كما بحيث، مربرة؛ كونها مع
بها، لاللتزام محدَّد سبب هناك يكن لم فإذا التربير. من فاسًدا نوًعا لها تربير وجود
أوجه تتجنَّب أن البنيوية بعد ملا يُمكن وهكذا، كذلك. مُلخالفتها محدَّد سبب هناك فليس
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لكنَّها للتأسيس. املعارضة برؤيتها االحتفاظ مع األخالقية النسبية يف املوجودة النقص
املدفوع. وغري املطلق بني الخلط حساب عىل فقط ذلك فعل يمكنها

األخالق بأن القائل الخاطئ بالزعم البنيويني بعد ما ترحيب وراء آخر سبب هناك
مسألة باختزال يعد أنه وهو شابه، وما والتزامات ووعود ونَواٍه أواِمر يف باألساس تتمثل
بحيث القانون، محل اللغة تحلُّ إذ لهم؛ بالنسبة بشدة املألوف األدائي النطاق يف األخالق
الكانطي؛ األخالقي للقانون البرشية غري الطبيعة محل نفسها للغة البرشية غري القوة تحل
مصدر أن وفكرة األدبية. األجناس أخالق إنها البرشية. الذوات لُقدرات القايس تجاهله أي
اإلحالل هذا إن دريدا. إىل كانط من تمتد حداثية فكرة تعد برشي غري يشء برشيتنا
حقيقة يف تُعدُّ األخالقية فاألحكام األخالقية؛ األحكام صحة مسألة عىل تأثري له بالتايل
من آخر نوع أي من أكثر صحتها قيمة تقييم باإلمكان يعد لم خطابية، عبارات األمر
ال أخالقي لقانون «افرتاض ميلر، يرى كما األخالقية، األحكام إن األدائي. الكالمي الفعل
محلَّه يحلَّ أن امُلنتَظر من دائًما وبالتايل مربَّر؛ وغري عادل غري يكون ودائًما له، أساس
أساس ال أيًضا لكنه مؤقت، نحو عىل إقناًعا أو قوة أكثر آخر أخالقي لقانون افرتاض
الحكم عىل ينطبق قد «التحذير» هذا أن كيف معرفة لالهتمام املثري من سيكون له.»64
مطلق مليلر بالنسبة األخالقي القانون إنَّ مواطنيه. من ملاليني تونج تيس ماو بقتل املتعلِّق
مطلًقا. كونه عن تلقائيٍّا األول ف يتوقَّ وعندها أصلح، آخر أخالقي قانون به يُطيح حتى
من تنتقل ببساطة فهي قط؛ فكرها من الرومانية الكاثوليكية الكنيسة تُغريِّ لم باملثل،
هناك الحمل. منع أو اإلجهاض عن رأيها تغيري أراَدت إذا تفعل كما ألخرى، يقني حالة
كما األضعف، محل األقوى ميلر إحالل يف االجتماعية الدارونية أو بنيتشه تذكِّرنا ملحة
واقع يف مان. وبدي به الخاص له» أساس ال الذي «االفرتاض لقرارية بالنسبة الحال هو
نيتشه كتب وكانط. نيتشه أفكار من ُمثريًا مزيًجا تعد بأكملها األخالق هذه إنَّ األمر،
ومرشعون؛ قادة … الحقيقيون «الفالسفة يقول: تواضًعا األقل املزاجية حاالته إحدى يف
األحكام تربير باإلمكان يَُعد لم إذا الحال!»65 عليه يكون أن يجب «هكذا» يقولون: إنهم
الخالصة. البالغية للقوة الرجوع دائًما للفرد فيُمكن األدلة، أو العقل خالل من األخالقية
أي تربره ال وألنه األخالقي. األمر من النوع هذا يأخذه الذي الشكل هو افعلها!» «فقط
ببساطة األوامر هذه مثل إن إنكاره. يُمكن ما يوجد ال ألنه إنكاره يمكن فال عقلية، سلطة
املوقرة، هالته الحداثة بعد الفن يضفي أن وبمجرد أعىل. من غامض نحو عىل علينا تهبط

التدين. بعد ما حقبة يف التسامي من الجديد الشكل األخالق تصبح
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لعب» «مجرد ليوتار فرانسوا جان عمل يف الراديكالية القرارية هذه نفس توجد
ما باستخالص املتعلق املعتاد الفلسفي الحظر عىل ِبنيوي بعد ما تغيريًا أدخلت والتي
يقوما أن يُمكن ال والسياسة األخالق أن إىل ليوتار يشري وصفية. عبارة من معياري هو
اإلطالق عىل الرضوري من «ليس ويضيف: ذلك مع فوكو ميشيل يتفق املجتمع. علم عىل
الفكرة تلك نتخلَّصمن أن علينا أن أعتقد … العلمية واملعرفة األخالقية املسائل بني الربط
االقتصادية أو االجتماعية والِبنى األخالق بني رضوري أو تحلييل رابط بوجود املتعلقة
أن نريد «إننا قال: حني ترينر دينيس قدمها املقابلة الفكرة إنَّ األخرى».66 السياسية أو
أشكال عىل «معرفة» مسمى نُطلق آلخر، وقت ومن أحراًرا؛ نكون أن نريد ألننا نعرف
تحوَّلت التي القديمة املفاهيم تلك من أنفسنا نُحرِّر أن أردنا إذا إليها نحتاج التي البحث
من بالتأكيد، املعرفة، كل ليست لأليديولوجيا.»67 تاريخية مفارقات إىل التاريخ مدار عىل
املعرفة يه نُسمِّ الذي املعرفة من الحيوي النوع أن يرى ترينر لكن السيايس؛ النوع هذا
هو وما وصفي هو ما بني الصارم التقسيم مع يتالءم أن بسهولة يُمكن ال التحرُّرية
االجتماعي للنظام ِعلمي «استكشاف الكالسيكية بصورتها األخالق أن ويُضيف ِمعياري.
ماركس به قام ما إنَّ األيديولوجيا. عكس هي ثَمَّ ومن للفعل.»68 قواعد ينتج أن يُمكن
حتى للُمصطلح، التقليدي باملعنى أخالقي استكشاف هو املثال، سبيل عىل أعماله، يف
أن رأى ما رسعان لكنه النحو. هذا عىل األمر إدراك يف األحيان معظم يف فشل وإن
خطابًا باعتباره يستبعده جعله مما األخالقي؛ الوعظ من نوع األخالقي االستكشاف هذا
والليرباليني والعاطفيني الكانطيني قصد غري عن اتبع ذلك يف إنه كبري. حد إىل أيديولوجيٍّا
عديم األمر هذا مثل يف األخالق الختزال جميًعا سَعْوا الذين املتشددين، واإلنجليكانيني

سياسيٍّا. الفاعلية
سبيل فعىل العالم. حال عن معتقدات األخالقية األوامر ن تتضمَّ أن بالطبع يجب
هيمبستيد هيمل مدينة يف اإلقطاعية العبودية إلغاء أجل من للضغط معنى ال املثال،
تسكن التي املناطق يف اإلباحية الفيديوهات تبيع التي املتاجر إغالق يجب وال اإلنجليزية،
قد تجريبي هو ما أن سيبدو لليوتار، بالنسبة لكن اآلن. األقل عىل الدينكا، قبائل فيها
«مجرد عمله يف ويؤكد الواضح. املعنى بهذا حتى األخالقي املجال إىل الدخول يف فشل
كل وهذا الحكم، أصدرت لقد … معايري «دون أحكامنا نصدر أن يجب أننا عىل لعب»
األمر يف ما كل وهذا ما، اعتقاد لدي يكون مرة، كل يف أنني، أعني … قوله يمكن ما
أُقدمها.»69 إجابة أجد فلن حكمي، يف استخدمتها التي املعايري عن ُسئلت إذا لكن …
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عىل الصادم االستدعاء هذا عن أعلن ليوتار أن نجد التأكيد، هذا من صفحات بضع وبعد
مقبول نحو عىل يخربنا إذ مهابة؛ أكثر كانطية بطريقة الحدس لدوجماتية مقصود نحو
مفاهيمية بمنظومة املرور «دون تصدر أن يُمكن والسياسية األخالقية األحكام بأن أكثر
منها لكانط الجمايل الفكر من قريبة إنها للممارسة.»70 معيار بمنزلة تكون أن يُمكن
الذي األمر وهو تربيرها، يُمكن ال األخالقية القواعد إن به. الخاصة اإلبستمولوجيا إىل
غري تسامي نتاج األخالقي القانون إن الغامضة. جاذبيتها من جزءًا لليوتار بالنسبة يعد
شخص تبني وراء السبب لتحديد مفاهيمية أو عامة أو مبدئية طريقة توجد وال ُمربَّر.
عىل «امُلتجاِوز األخالقي السمو من نوع هو يلزمنا ما إن بعينه. سيايس أو أخالقي لتوجه

إلدراكنا».71 مطلق نحو
األخالقية االلتزامات أن إىل ويُشري خالًصا، حدًسا ُمحريِّ نحو عىل يُصوِّر هذا إن
ال فأنت بشأنها؛ الحتمية من ملحة هناك وإنما تماًما، واعية قرارات ليست األساسية
وبهذا هذا. فعل يف ترغب ألنك فقط الجماعية اإلبادة فكرة من نفورك تغيري تستطيع
نكون التي تلك اإلطالق عىل ليَست طبيعتنا عىل فيها نكون التي املواضع أكثر فإن املعنى،
ربما هذا إنَّ «حرية». لكلمة املألوفة املعاني أحد إطار يف األقل عىل حريتنا، قمة يف فيها
الحرية بني الكانطية التفرقة تقويض خاللها من يُمكن التي العديدة الطرق إحدى يكون
الوقت نفس يف فالرب املسيحية؛ العقيدة يف أيًضا موجودة غري التَّفرقة هذه إن والحتمية.
البرش ألن وفقط حرٍّا. يكون أن له تُتيح التي والقوة الفرد لوجود الرضوري املصدر
الكانطي القانون أن ليوتار يرى مصريهم. تحديد بإمكانهم فإن الرب، عىل معتمدون
أن دون يرشدنا األمر، نهاية يف لكنه، عادل. غري هو وما عادل هو ما معرفة إىل «يرشدنا
كتابات يف الحال هو وكما عادل.»72 هو ما لنا د يحدِّ أن دون أي، األمر؛ واقع يف ذلك يفعل
مع تتالقى للغموض الروحي شبه واالستدعاء الكانطية والشكلية القرارية فإن دريدا،

الحتمية. األجندات عىل ماركيس بعد املا الهجوم
شديًدا ارتباًطا مرتبطة اليشء، بعض مضض عىل ميلر هيليس يقرُّ كما األخالق، إنَّ
تماًما عنها، تَنفِصل أن األفضل ومن الفاسدة، بطبيعتها تتلوَّث أيًضا لكنها بالسياسة؛
ترى صارمة رؤية هنا نجد زوجته. عليه ر تتنمَّ الذي للزوج بالنسبة الحال هو كما
إن متمايزة). تكن لم (وإن ُمنفصلة عوالم باعتبارها واإلبستمولوجيا واألخالق السياسة
للتاريخ الفاسد املناخ من األخالقية القيمة اسرتجاع يعني السياسة من األخالق تحرير
الفاشية أوهام يشء كل قبل العاملية واملبادئ الربامج دمر ما إن العرشين. القرن يف
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وهما الِبنيوية، بعد وما الكانطية بني التالقي أوجه آخر يُمثِّل بالتايل هذا والستالينية.
ستكون ألرسطو، بالنسبة تاريخي. هو مما بشدة تُحذر االختالف شديدة ألسباب نظريتان
عن مختلًفا مفهوًما لديه ألن فقط ليس فهمها؛ الصعب من فكرة السياسية غري الفضيلة
بكثري توهًما أقل مفهوًما لديه ألنَّ أيًضا ولكن الكان، أو بميلر لنقل، مقارنًة، الفضيلة
«املدينة» عن بمعزل والشخصية الفعل سمات يقيِّم أن للمرء يمكن فكيف للسياسة.
ينتمي لن الحسبان يف االعتبارات تلك أخذ عن يعِجز الذي الحكم إن تنتجها؟ التي
نطاقني ليسا والسياسة األخالق إن األخالقي. الوعظ نطاق إىل وإنما األخالق نطاق إىل
الحاجات مثل أموًرا تتناول فاألوىل ذاته؛ لليشء مختلفني منظورين ولكن منفصلني
السلطة وأشكال املواثيق تتناول الثانية أن حني يف والقيم، الشخصية والسمات والرغبات
هذا معقولة. األشياء تلك وحدها إطارها يف تكون التي االجتماعية والعالقات واملؤسسات
وملعرفة السياسة. فروع أحد باعتبارها األخالق إىل ينظر أرسطو جعل الذي هو السبب

الكتاب. خاتمة إىل اآلن االنتقال يُمكننا األمر، هذا تبعات بعض
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أهل إىل رسالته يف بولس القديس يتحدث إذ دم؛ غرباء الغرباء جميع فيه يكون وجه ثمة
«كنتم بقوله: وصفهم الذين الغرباء واألغيار؛ إرسائيل بني الحواجز انهيار عن أفسس
بسالم «برشكم يُشري، كما نفسه، وبولس املسيح.» بدم قريِبني اآلن وِرصتُُم بَعيِدين قبًال
بني االختالف ماحيًا الجغرايف، الفضاء تشكيل املسيح أعاد فقد والقريبني». البعيدين أنتم

ة. مهمَّ املادية األمكنة تَُعِد ولم له، خاضعني غري هم وَمن للقانون خاضعون هم َمن
أن يجب حني يف نعرفهم، من عىل مقترصة التلقائية عواطفنا نَعترب أن الخطأ من
من فكثري املجرد؛ بالعقل الخاصة العقيمة اآللية إىل عنا البعيدين بأولئك اهتمامنا يُحال
أو جريانهم، تجاه شعورهم من عنهم نائية ظاهرة تجاه أكرب بعاطفة يشعرون الناس
هزيمة حتى أو بعيدة، مجاعة تؤرقك أن يمكن إذ ذلك؛ من إليهم أقرب هم من حتى
الخري مذهب أنصار ويخطئ أخيك. إفالس يُؤرُِّقك مما أكثر قرون، عليها مر سياسية
من العديد يرى كما صحيًحا، فليس كبري؛ حد إىل محيل شأن العواطف أن تصور يف
باملعنى فقط املنزل يف تنشأ فاملشاعر العاملية؛ الوحدة عدو هو الشعور أن املحافظني،
ارتباطاتنا أول أن غري مرة. ألول فيه نتعلمها الذي املكان هو غالبًا هذا إن يقول الذي
هي العاطفية النزعة إن القول ويُمكن األقارب. من أكثر الزعيم تجاَه تكون قد الحميمية
التقسيم هذا عىل فعل رد ويف املنزل. مغادرة من قط تتمكَّن لم التي العاطفة أشكال إحدى
التي الطريقة بنفس تقريبًا نُحبهم من مع التعامل األجدر من أنه كانط يرى املناطقي،
أو رشكاءنا نعامل أن يجب أننا بهذا يعني ال كانط كان وإذا الغرباء. مع بها ف نترصَّ
مبالني غري دائًما لسنا أننا إىل ترجع أخرى وأشياء هذا فإن عاطفية، بالمباالة أطفالنا

هذا. مع يتفقوا أن يمكن اإلنجليز وحتى الغرباء. تجاه عاطفيٍّا
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الواجب، بدافع الحب أو األخالقي االحرتام حالة «يف أن أجاسنسكي سيلفيان ترى
نترصف دائًما أننا يعني هذا كان وإن اآلخر.» فردية تراعي ال رضورة من عالقتي تنشأ
أيًضا رأينا لقد بالقطع. صحيح غري الزعم هذا فإن بالغرباء، األمر يتعلق عندما عاطفة بال
(أصدقاء، معيَّنني أشخاص يف الحب حرص عدم بمعنى آخر شخص فردية مراعاة عدم أن
ال الشعر) لون نفس أصحاب أو الربج نفس مواليد أو البلد نفس أبناء أو املثال، سبيل عىل
وعىل الخاصة. احتياجاتهم إىل االلتفات عدم بمعنى فرديتهم، مراعاة عدم بالرضورة يعني
تجاههم؛ الشخصية باملودة الشعور من أكثر اآلخرين فردية الحرتام طرق ثمة حال، أيِّ
التي العالقات أي الروابط؛ «حل دائًما يتطلب — أجاسنسكي تضيف كما — فالقانون
لكننا مًعا.»1 الفردية الجسدية الكيانات تَربط التي والعالقات متناهية، بفرديات تربطنا
لحلها؛ وليس الجسدية، العالقات لحماية موجودة القوانني أن شايلوك حالة يف رأينا
كما املبارشة. العالقات عىل ببساطة مقصورة ليست اآلخرين مع الجسدية املرء فعالقات
القائمة القوانني خالل من بالرضورة تنحلُّ ال اآلخرين وبني بيننا العاطفية الروابط أن
املتعلق هيوم خطأ أجاسنسكي وترتكب الحب. قانون أو األرض قوانني كانت سواء بيننا،
لها؛ املدى بعيدة بدائل مجرد هي القوانني وأن بالرضورة، محلية املشاعر أن بافرتاض
تعاطف إن بل فحسب، نعرفهم ال من مع نتعاطف أن يُمكن ال أننا هي الحقيقة بينما

الغرباء. مع التعاُمل من تعلمه مما جزئيٍّا ينشأ منه املقربني مع املرء
بشكل نشعر إذ والرمزي؛ الخيايل النظامني بني واضحة عداوة توجد ال اآلن، إىل
ليست املودة لكن نعرفهم؛ ال من تجاه منها أعمق نعرفهم من تجاه مودَّة بروابط طبيعي
«ليس روبنز بروس يشري فكما بالغرباء، األمر يتعلق عندما املعني الوحيد الشعور هي
تُؤيِّد لكي كاملة وعاطفية خيالية بصورة العالم حول البعيدة بالشعوب ترتبط أن عليك
روابط دائًما ليست «الوثيقة» فالروابط برفاهتهم.»2 يتعلَّق فيما أفضل سياسات تبني
محلية»، حقيقة بسهولة تُعدُّ التي القوية الوثيقة الشخصية «فالعالقات األشخاص: بني
أي وعىل للحدود.»3 العابرة والعالقات املزاعم أمام إنكارها يمكن «ال روبنز، يكتب كما
بمنزلة تكون أن اإلنسانية الصداقة أو البرشي للحب يمكن األكويني، يُشري كما حال،
األكويني عند ليست اإلنسانية فالصداقة شخصية؛ األقل للعالقات أخالقية تدريب ساحة
من النوع هذا تغذية من يُمكِّننا الذي اليشء هي ولكنها األول؛ املقام يف شخصيٍّا شأنًا

والسياسة. كالعدالة محايدة؛ أكثر مسائل يف أيًضا إليه نحتاج الذي الحساسية
العالقات وهذه واللغة؛ والسياسة القانون يتوسطها عالقات هي الرمزية العالقات إن
للتوحيد. وسائل هي ما بقدر للتقسيم وسائل تُمثِّل ما دائًما — الكان عند الكبري اآلخر —
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أن إال تعاقدية. عالقة أو منفعة مجرد إىل بسهولة تتحول أن العالقات لهذه ويُمكن
وليس بأنها، أيًضا يذكرنا الغرباء، مع لعالقاتنا األولوية إعطائه يف الرمزي، النظام
سلوكنا يتضمن والذي األخالقي، السلوك أساس هي الحريف، باملعنى بالجريان عالقتنا
بعُد ن نكوِّ لم أصدقاء؛ ببساطة هم الغرباء أن األمر ليس الحريف. باملعنى الجريان تجاه
ليس للحب املميز فالفعل عرفناهم؛ أننا تصادف غرباء هم األصدقاء إن بل معهم، صداقة
للمرء يمكن إذ الغاز؛ لغرف االنتظار قائمة يف الغريب محل الحلول بل األرواح، التقاء
أجل من املوت لكن غريبًا؛ يحب أن للمرء يمكن مثلما تماًما صديق، أجل من يموت أن
من أمر املوت هذا أن املسيحيني اعتبار إن األسمى. األخالقي «الحدث» هو غريب شخص
مقدس. إرهاب حبه أن يف بل بالتناوب، ورهيبًا محبٍّا ليس أنه يف األسباب أحد هو الرب
لتعاطفنا االمتداد هذا فمثل التقليدية؛ األخالقية الحكمة كبري، حد إىل هذه، ليست
روبرت األمريكي اليميني يالحظ كما لنا، املعروفني غري اآلخرين من يُحىص ال عدد تجاه
عنا والغرباء البعيدين «اآلخرين» بعض لتشمل امللموسة كينونتنا امتداد «يفرض سيبيل،
إىل املتحدة للواليات امللموسة الكينونة فامتداد العامليون».4 جرياننا إنهم لنا يُقال والذين
من أزمات يف وضعها قد اإلمربيالية، باسم واملعروف والغريبة، القاصية األخرى الدول
عالقاتنا ذلك يف بما أمورنا، عىل باالغرتاب شعوًرا الرمزي النظام ويضفي آلخر. وقت
فيه يتدخل الذي املوضع هو وهذا يدمرها. وربما عمقها يزيد ما وهو منا، القريبني مع
اإلنسانية غري حالتنا عىل يقبلنا من هو الواقعي، النظام إطار يف فالجار، الواقعي؛ النظام
ممارسة. هي ما بقدر باملكان متعلقة ليست فالجرية الشكل. نفس عىل نتقبله الذي وهو
أن يف الفرصة لها التي هي األخالقي نقصنا إىل أصولها تعود التي العالقات ووحدها

النرجسية.5 نطاق بعد ما إىل تتطور
تهدد التي التناقضات أي الداخيل؛ الرمزي النظام رشخ إذن الواقعي النظام يُمثِّل
أن أجل من يستبعدها أن يجب التي والسلبية حقيقته، تشوه التي والصدمة بانهياره،
إن نفسه. تشكيل إعادة له تُتيح قد التي الخاصة حدوده مع املميتة واملواجهة يزدهر،
بالنظام يتعلق فيما الالمتجسدة الدوال مقابل يف الخيايل، النظام أساس يكون قد الجسد
يطاردها التي الضعيفة اإلنسانية عىل الواقعي؛ النظام عىل عالمة أيًضا لكنه الرمزي؛
العمومية؛ أساس إذًا هو الحميمية أساس إن كله. البرشي الجنس فيها يشرتك والتي املوت
مجرد. هو ما بقدر ملموس لقاءٌ ترتافق أن يمكن أجساًدا باعتبارنا بعًضا بعضنا فلقاء
إن جانبنا. من وإشارة نفس كل يف النوع عمومية فتتجىل يكوِّننا، ما هما والدم اللحم وألن
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باألشكال استبدل فكري تيار وهو الحداثة؛ بعد ما تيار عنيف نحو عىل ينكره ما هو هذا
بالثقافة. يُعرف جديًدا ُمطَلًقا أساًسا التأسيسية الرؤية من كالسيكية األكثر

الوسيلة أيًضا وهو مجهوليته يف وحيش فهو لإلنسانية؛ املمثلة الصورة هو الجسد إن
الحضارة أساس هو الواهن الفاني الجسد وألن لنا. بالنسبة اتصال أهم بها يتم التي
يسمى ما يهود عند فالجسد والعمومي؛ الخاص بني إطالًقا تعارض هناك فليس كلها،
هو بل ًال، ُمجمَّ أو مزينًا مثريًا، أو منضبًطا باألساس ليس رأينا، كما القديم، بالعهد
مذهب أنصار يرى كما برشيتنا، من إن جنسنا. بني أجساد مع دنا يُوحِّ الذي األساس
من لكن مبارش. نحو عىل وندركه به نشعر أن يُمكن ما إىل خاصة نظرة ننظر أن الخري،
ملجرد اآلخرين مع نتعاطف أن املذهب، هذا أنصار يُسلِّم ال كما كذلك، الحيوانية طبيعتنا
ذاته حد يف فاالختالف ثقافيٍّا؛ أو ماديٍّا األجساد هذه اختلفت وإن مثلنا، أجساًدا لديهم أن
يبدو ال وهو السياسة. أو األخالق عليه لنبني الكايف بالقدر سليًما أساًسا ببساطة ليس

ما. لسبب أمامنا نراها التي العمومية من املحددة األشكال تخفق عندما إال كذلك
هو الجار أن لدرجة األقل عىل املعنى بهذا ُمتفقان والبعيد القريب أن رأينا لقد
لألفراد املجرَّدة التبادلية هذه وتصري رفقتنا. نطاق إىل دخولُه يتصاَدف غريب كل ببساطة
التي فالالمباالة تجاوزها. ليَجري أخالقيٍّا، موجودة، لكنها الرمزي؛ النظام بفضل ممكنة
النظام وألن اختالفهم. لطمس وسيلة ليست وهي اآلخرين، تخدم الخري عمل بها يتسم
اآلن فيمكن كذلك. أجلها من يجردنا أن يمكن فهو الخصوصية، من يجردنا الرمزي
فالتنوير، الخيايل؛ للنظام بالنسبة يَنطبق ال ما وهو فريًدا، بوصفه شخص بأي االعتزاز

السيئ. جانبه بفضل يتقدم كالعادة،
النظام مع متعارضة غري املسيحية للعقيدة بالنسبة الرمزية الحقيقة هذه إنَّ
املتناهي عىل تساٍم أو هدام تناٍه ال أو فائض وجود السياق، هذا يف يعني، ما وهو الواقعي؛
عدم هو هذا الالتناهي من املسيحية والنسخة مًعا. ومؤذية دافعة قوة يكون أن يمكن
يوجد بينما بحيث األبدية؛ الحياة يف امُلتعة تقاسم من شكل وهو الخري، لعمل نهاية وجود
ألي املكرَّس الحب فإن الخري، لهذا امُلتلقية املفرتضة الكيانات بني رمزي تكافؤ أو تماثل
املرء فاستعداد الواقعي؛ النظام طريقة عىل املتساوي املقياس هذا ر بتهوُّ يتجاوز منها
السامية؛ الالمعقولية درجة إىل التهور بهذا يدفع — آخر أي — آلخر فداءً حياته لتقديم
الواقعي النظام هذا أن إال املسيحية. يف والجنون الخزي جوانب من شيئًا يجسد وبذلك

املبالغة. صورتها يف الرمزي النظام تبادلية من أكثر ليس ر امُلتصوَّ غري
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فهي الواقعي، والنظام الرمزي النظام من كالٍّ تشمل املسيحية العقيدة كانت إذا
تقليد قضية ليست املعنية فاملحاكاة الخيايل؛ النظام من الخاصة نسختها أيًضا تَطرح
يعني، ما وهو املسيح»؛ «تقليد بل حولنا، من املتحرضة للشخصيات بريك بطريقة ما
هذا إن العدالة. تحقيق إىل السعي خالل الدولة ِقبل من للقتل للتعرُّض االستعداد عمليٍّا،
عرش الثامن القرن يف يُعرف ما إن رصاحًة. رفاقه املسيح إليه يدعو ما هو املشئوم املصري
تحريف إىل هنا يَخضع — النفس داخل آخر شخص حالة استحضار أي — بالتعاطف
التضحية بمعنى الحب إىل االجتماعية الخريية بمعنى الحب من نتحول حيث دموية، أكثر
اتَّصف الذي اآلخرين، أجل من الوجود يف يشرتكوا أن يجب املسيحيني إن فالقول واملوت؛
حد إىل لنفسه الالمعقول بذِله لتجربة يستعدوا أن يجب إنهم القول يعني املسيح، به
ألخالق خالًفا املقدس، الكتاب به يطالب الذي املتهور الذات إهدار فإن ذلك، مع املوت.
املسئولية بني ليفيناس عند الفرق وبني بينه الخلط عدم ينبغي الضيقة، بالعني العني
أن ينبغي ال الخري عمل محدودية ال إن الحكيمة. السياسة وأوامر الالمتناهية الشخصية
فعمل مرغوبة. أخالقية صفات نفسها هي والتي والواقعية، التعقل لتجاوز ذريعة تعترب
وكما منه. جزء هي التي العدالة، إىل الحاجة االعتبار يف يضع أن يجب — مثًال — الخري
دائًما يشمل لكنه وراءه، ملا يصل «جارنا» تجاه الخري «فعل ماكنتاير: آالسدير يقول
شخصية مسألة الحب بينما السياسة، جانب يف العدالة أن املسألة فليست العدالة.»6

بحتة.
الشخصية املسئولية أو الحب عالقة أن ليفيناس، أتباع يرصُّ قد كما املسألة، وليست
هذا، ويصح الرمزي. للنظام الصارمة املساواة مقابل يف الجوانب، جميع من متماثلة غري
ينطبق كما املبدأ. حيث من له حد ال الخري عمل أن للتو: بيَّنَّاه الذي باملعنى بالتأكيد،
الفاحش باب السِّ لتقبل مهذبة كلمة هنا التماثل وعدم أعدائه. مع املرء تعامل عىل هذا
سبقت كما معانيه، بأتم الحب أن بمعنى هذا يصح ال ولكن السخية. األفعال مقابل يف
بني هنا قاطع فرق من ما لذلك، باملثل. واملعاملة املساواة عىل يُبنى أن يجب إليه، اإلشارة
الشخيص الحب تجعل قد التي األسباب بني من وهذا الرمزي. والسيايس الواقعي األخالقي
بالطبع وهناك واملساواة. التبادلية فضائل يتبنى اجتماعي نظام يف أكرب بسهولة يحدث
الطْرف ليفيناس يغض ما وهو جنس، أو لطبقة كُظلم — التماثل عدم من سلبية صور

اإليجابية. الصور بجانب — متوقعة بصورة عنه
الالكانية النُُّظم ِمن كلٍّ وضعف قوة أوجه إىل األخالقية، الناحية من ننتبه، أن علينا
نظرية ألي يُمكن ال أمر وهو الخيايل النظام يف بالرسعة التعاطف يتَّسم إذ تناولناها؛ التي
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األخالق تفتقدها التي الجوانب أحد يُمثِّل وهذا بسهولة. عنه تستغني أن أصيلة أخالقية
الكفاية فيه بما قوية بوسيلة ليس القانون النهاية، ويف القانون. عىل بالكامل القائمة
خطر يف سنكون أننا فيبدو الرمزي، البعد هذا من ُحرمنا إن لكننا اإلنساني. للتواُصل
االختالف. ويقلقنا الغرباء وجود يُرهقنا الخاصة، للجماعة امُلمتدة األنانية إىل االنتكاس
سبيل عىل املتحفظ، بتشكُّكها الواقعي، النظام من نفور عن الخيالية األخالق تكشف كما
عىل انطوائها يف ُمفرطة الواقعي النظام أخالق كانت فإن الخالص. الرش حقيقة يف املثال،

اليشء. بعض االجتماعي انفتاحها يف ُمفرطة الخيايل النظام أخالق فإن نفسها،
من رضيبة يَنتزع لكنه السياسة، إىل الباب لنا جانبه، من الرمزي، النظام يفتح
يبدو، كما علينا، ويجب الثمينة. لعموميته دخولهم تذكرة باعتبارها أعضائه ودم لحم
واملساواة والحرية العدل غايات سبيل يف شخصية خصوصية من لدينا بما ي نُضحِّ أن
بروده؛ يف مفرط الرمزي النظام فإن شغفه، يف مفرًطا الخيايل النظام كان وإن والعمومية.
الخيايل التفاعل يرتاجع حيث العقالنية، للحسابات املجال ُمفسحة القلب دوافع ترتاجع إذ
إىل مرات عدة بالفعل أرشنا وقد والتماثُل. االختالف جدلية أمام املنعكسة النفوس بني
باالحتياجات االهتمام هي الصدد هذا يف والعمومي الفريد بني التوفيق وسائل بني من أن
ي مبرشِّ أشد — أنجيلو أمثال بشدة يتجاهله ما هو هذا إن كان. أيٍّا شخص، ألي الخاصة

العالم. هذا يف — رصامة الرمزي النظام
كما ناحية، فمن الواقعي؛ بالنظام يتعلَّق فيما وامللموس املجرد بني مشابه تفاعل ثمة
ومن كذلك. عمومية األكثر اليشء يعد لكنه فينا، امللموسة األشياء أبرز الجسد يعد رأينا،
بوصفهم معهم التعامل ناحية من تعني قوية معرفة اآلخرين معرفة فإن أخرى، ناحية
هذا ولعل تنفريًا. حاالته أقل يف لورانس إتش دي تماًما يعيها التي الحقيقة وهي غرباء،
عىل عالوة الجميل». «العدو من نوًعا بوصفه الصديق عن يتحدث إيمرسون يجعل ما هو
النظام عرب سبيًال نسلك ال أننا له، ذلك يف الفضل ننسب أن أردنا إن الكان، يرى ذلك،
تشكل التي لالختزال القابلة غري الخاصة الرغبة نهايته عند لنكتشف إال املجرد الرمزي
نفسه. الرمزي للنظام الالإنساني القانون كما عنا غريبة تزال ال الرغبة هذه لكن ذاتيتنا.
حدود؛ بال الحب عىل قادريَن نَصريُ غموض، يف الكان يشري كما الكاشفة، النقطة هذه ومن
أننا إال بالتحديد؛ الخيايل النظام إىل يكن لم وإن لآلخرين، املبارش الحضور إىل نعود إذ
جذريٍّا تحول قانون مجهول؛ رمزي لقانون الغامرة القوة بكل نُحبَّهم أن اآلن نستطيع
الذي الثمن من جزءًا فإن بالفعل، رأينا وكما ذلك مع الواقعي. النظام إطار يف الرغبة إىل

املأساوي. والتطرف الروحية النُّخبوية من نوع هو املنطقة هذه إىل للدخول ندفعه
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يتميز لكن وحميميته، الجسد دفء بكل يتمتع بيشء مستمر رومانيس حلم ة ثمَّ
الرومانيس الرمز يف نجده والذي والرمزي الخيايل النظامني من مزيج إنه اللغة. بعمومية
(العمل للجسد الجمايل كانط تصور يف أيًضا منه ملحة رأينا وقد امللموس. العام يف أو
ُمتعتنا لتحقيق م مصمَّ أنه كذلك يبدو ولكن عاًما، قانونًا يجسد أنه يبدو الذي الفني)
الواقعي النظام تُضيف إذ أبعد؛ مرحلة إىل املسيحية وتذهب األم. اهتمام مثل تماًما
إنسان جسم له هللا، كلمة قيامته، بعد فاملسيح اآلخرين. النظامني بني االتحاد هذا إىل
يف الجسم لهذا «الواقعي» البُعد أن كيف بالفعل رأينا ولقد اللغة.7 عمومية بكامل ويتمتع
«لغة» يف يُربز — قربان هيئة عىل املوت بوابة من بالعبور ق املتحقِّ — األفخارستيا عشاء
يربز كما العشاء، يف املشاركني بني الرمزي االتصال وسيلة وهي العمومية، والنبيذ الخبز
تشارك ويجري واحد. فعل يف والرمزي الواقعي النظامان يمتزج وهكذا الكلمة. يف املعنى
يمثل والنبيذ الخبز تناول ألن ولكن املشرتكة؛ الحياة شكل باعتبارها األفخارستيا عنارص
املوت من الحياة خروج الوقت ذات يف يمثالن فهما تدمريي، عمل من للحياة حصًدا
الواقعي البعَدين أن كما الحدث. بهذا الخاصة بالتضحية املتعلقة أو الواقعية البنية وهو
تبادًال كذلك ن تتضمَّ والنبيذ الخبز مشاركة إن حيث الخيايل؛ بالبُعد مربوطان والرمزي
«بما آية تجسده املسيحي، الخيايل املستوى من نوع ة وثمَّ املسيح. يف للهويات مشرتًكا
عىل التعبري، جاز إن مثال، إنه فعلتم.» فبي األصاغر، هؤالء إخوتي بأحد فعلتموه أنكم
وهي — به يعاملوك أن تحب بما اآلخرين عامل القائل: املبدأ إن إذ اإللهية؛ العبورية
إذن فاألفخارستيا لألماكن؛ خيايل تبادل إىل كذلك يتحول — للمازوخيِّني خطرة نصيحة
مستقبلية؛ وعدل سالم بمملكة يبرش حب عيد بصفتها اآلخرين مع بهيج بوجود تحتفل
تتجاَوز التي الظروف وهي الثوري، والتحول والعنف املوت أسس عىل تقوم مملكة لكنها

تماًما. املتعة مبدأ
صحتها يعترب الدراسة هذه يف بالتأكيد يشء ال باطلة. املسيحية بالطبع تكون ربما
أسباب بني من ربما النفيس. التحليل عىل الوضع نفس ينطبق ربما وكذلك به. مسلًَّما أمًرا
هو هذا كان وإن اإلنسانية. الحالة اسمها وهمية حالة يفرتضان كليهما أن هو بطالنهما
ما التيار صحة أسباب أحد يكون قد باطًال منهما كالٍّ تجعل التي أسباب فأحد الحال،
وإذا باطلة. املسيحية لكن صحيًحا، النفيس التحليل كان إن املشكلة وتنشأ الحداثي. بعد
اإلنسانية للحالة الرتاجيدي البُعد إن يُقال أن املنطقي من يكون فقد الحال، هو هذا كان
الواقعي النظام ألهوال جذريٍّا حالٍّ يقدم املقدس الكتاب إنَّ إذ تغيريه؛ النهاية يف يتعذَّر
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الليربايل اإلنسانوي يفعل كما األشياء هذه من يتربَّأ أن من بدًال — حالٍّ املوت؛ دافع وويالت
خالل فمن بغًضا. األكثر املواضع تلك يف تحديًدا امُلَخلِّصة الحقيقة يجد — االشرتاكي أو
«ال التي — املوت لدافع الفاحشة املتعة تتحول اإليمان، باسم املعروفة الروحية الثورة

يخرسه». ما لديه «ليس الذي الجيدة الحياة تهور إىل — منها» جدوى
قليًال؛ نطمنئ أن فيمكننا صحيًحا، النفيس التحليل أو املسيحية من أي يكن لم إن
عىل أو مشكلة. من ما ألنه للحل حاجة من فما أيًضا. له حاجة ال لكن خالص، ال إذ
لكن حق املسيحية كانت وإن النفيس. التحليل يَفرتضه الذي النوع من مشكلة ال األقل،
األوىل وعدت التي الحالة تعريف يف لنخطئ األخري نستخدم فنحن باطل؛ النفيس التحليل
والتحليل باطلة أخرى) مرة األول (لنعرضتساؤلنا املسيحية كانت لو ماذا لكن بتحقيقها.
لعالج السياسية إمكانياتنا إىل نعود إنَّنا الحالة هذه يف نقول أن يمكننا صحيًحا؟ النفيس
أكثر وضعنا من ف تُخفِّ أن يُمكنها السياسة أن صحيح األخري. صها يُشخِّ التي املصاعب
يكون أن املؤكد غري من لكن والكان، فرويد السياسيان املتشككان به يقرُّ قد مما بكثري
لذلك، يَعرضاها. التي املأساوية الحالة إنهاء عىل تماًما قادًرا ذاته حد يف السيايس التغيري
نفسه. الجسد مكونات إىل يصل تحول إىل بحاجة — املسيحية ترى كما — اإلنسان فإن
هذه وجود دون احتماًال أكثر وضعنا جعل يمكن كيف هو: فالسؤال خرافة، تلك كان وإن

اإلعجازية؟ الت التدخُّ

الالمتناهي بني أو واإلدارة، الحب بني تعارًضا والسياسة األخالق بني العالقة تستتبع ال
واملتماثل. امُلتماِثل غري بني أو والغرباء، املقرَّبني بني أو والبعيد، القريب بني أو واملتناهي،
والفردي بالخارجي، والداخيل باملادي، الروحي يرتبط ال كما مرتبطني، غري فاالثنان
ودريدا، ليفيناس يرى كما اآلخرين، تجاه فاملسئولية بالعمومي. والفردي باملجتمعي،
ليست فاملسألة والواقعية. والتعقل العدالة تضبطها أن يجب بل حدود، وبال ُمطَلقة ليست
ببساطة ليست فاألخالق بالغرباء؛ السياسة تختص حني يف بالجريان تختص األخالق أن
الخاصة السياسات بصياغة لنقل، تتعلق، مسألة بل الكبري، اآلخر عىل ل املبجَّ االنفتاح هي
عىل فالرتكيز نعرفهم؛ ال فيمن تؤثر التي األطفال قتل عمليات بمواجهة أو باإلعالنات

بإرصار. الواقعيون يتخيل كما قيمتها، من أبًدا يقلل ال محددة أمور
السياسية القضايا إن بل السياسة، مثل مثلها شخصية غري أوامر األخالق ن تتضمَّ
عىل تنطبق ما بقدر الكبري واآلخر الذات بني العالقات عىل تنطبق واملساواة كالعدالة
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يربطهما ال متناسبنَي غري عاملني ليستا والسياسة فاألخالق إذن، الغرباء. بني العالقات
ما ثمة فليس الواقع. لنفس مختلفان منظوران هما بل املاهرة، التفكيك مناورة إال
الفكر. هذا من األخالقية» «غري التيارات مقابل يف مثًال «األخالقية» باالشرتاكية يسمى
بتحديد تتعلق السياسة بينما نفع، أقىص يحقق بما مًعا العيش بطريقة تتعلق فاألخالق
يف أرسطو يقول كما السيايس، االجتماع غاية إن الغاية. هذه لتحقيق املثىل املؤسسات
دائرتني والسياسة األخالق ترى كنت وإن الجيدة». والحياة «الحياة هي «السياسة»، كتابه
فسينتهي لألخرية، الوضيعة الرباثن من األوىل تحرير إىل بالحاجة تشعر أو منفصلتنَي،
فيه ينكشف عرص ويف مثالية. واألخالق حقرية السياسة باعتبار األرجح عىل الحال بك
يف آخر: مجاًال تستوطن وأن املجتمعي املجال ترتك أن األخالق عىل يُفَرض السياسة، وهم
النظام أو القرار أو الالمتناهي أو الحدث أو الكبري اآلخر أو التسامي أو اإليمان أو الفن

الواقعي.
األخالق بني الفصل هذا تُعزز أن اليهود محرقة تجاه معيَّنة نظر لوجهة يُمِكن
اإلشارة وكذلك ُمطَلقة، أخالقية أحكام إصدار تتطلَّب أنها يبدو املحرقة وألن والسياسة.
مىض. وقت أي من إلحاًحا أكثر األخالق قضية تظل الرش، سمو إىل املعلقني بعض عند
تكون أن املفرتض من التي الكربى التاريخية أو السياسية الرسديات أن إىل نظًرا ولكن
أي يوجد ال ألنه أو بعينه، السبب لهذا عنها التخيل يجب الكارثة هذه مثل أنتجت قد
بال صارت املطلقة األحكام هذه فإن الرش، هذا مثل تفسري يُمكنه خالص تاريخي منهج
وال مًعا، وتُعطل تُطَلب األخالقية فاألحكام أساس؛ بال هي ما بقدر راسخة فهي أساس؛

الفارغ. السمو عىل قائمة أخالق سوى أمامنا يبقى
ترتعرع أن يمكن ال بحيث هشاشة أكثر بيئة الواقع يف الرمزي النظام يكون قد
اإلنسان ورفاهية والدولة والحقوق والسياسة القانون أن يعني ال هذا لكن األخالق. فيها
الذين أولئك ففقط للرُّوح. قاتلة لكنها منها مفر ال أموًرا باعتبارها عنها الرتفع ينبغي
يُمِكنُهم من هم والسلطة القانون لحماية يحتاجون ال بحيث كافية بامتيازات يتمتعون
جذوره تكون عندما فاعلية أكثر يكون الرمزي فالنظام بطبيعتهم؛ خبيثني اعتبارهما
أثنى لقد األخالقية. املجردات يف وليس ورغباته، اإلنسان احتياجات يف أي الجسم؛ يف
يف كافية درجة تبلغ لم أنها رأى لكنه الربجوازية، الديمقراطية عىل بالًغا ثناءً ماركس
ولم متساوين، أحراًرا مواطنني باعتبارهم إال والنساء الرجال تَشمل لم إذ الجانب؛ هذا
قلصت التي — وحدها االشرتاكية الديمقراطية إن املتفرِّدة. خصوصيتهم االعتبار يف تضع

ذلك. فعل يُمكنها ما هي — والعمل اليومية والحياة السياسية الدولة بني الفجوة
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كل رغم برغبتك!»، «تمسك شعار إن القول فيمكننا الواقعي، بالنظام يتعلق فيما أما
يسار من جدوى ال إذ الحارض؛ الوقت يف ممتازة سياسية وصية يمثل الواضحة، عيوبه
هذا عرصنا يف العاملية الرأسمالية تحدي صعوبة زاد ما إن غاياته. بأنصاف يَقبل سيايس
التي النظام يف التغيريات عني أن يعني وهذا العكس. وليس افرتاًسا، ازدادت أنها هو
النظام هذا مكافحة يجعل الذي السبب كذلك هي واستنزافه اليسار إضعاف عىل ساعدت
إيمانه، عىل الحفاظ اليسار عىل إذن ينبغي مىض. وقٍت أي من إلحاًحا أكثر رضورة تظل
سياسيٍّا نظاًما يواجه أن ويجب االنهزامي. أو اإلصالحي االتجاه مُلغريات االنصياع من بدًال
املميز املعاند الرفض من بيشء الكافية العدالة منحهم أو الناس إطعام عىل قادر غري
إن وحتى الليرباليني. عند عثرة وحجر املحافظني عند حماقة يعد رفض وهو ألنتيجون؛
عىل كان أنه عن املرير الحلو بالرضا يشعر أن األقل عىل فيمكنه املرشوع، هذا يف فشل

الوقت. طوال حق
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