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للباحث  الغريب"  والوهم  البرشية  "الطبيعة  املقالة هي جزء من كتاب تحت عنوان  هذه 

األمرييك مارشال سالينز ولقد كان لنا أن نختار هذا الفصل منه انسجاماً مع ما ينطوي عليه 

العدد الحايل من "االستغراب" من مقاربات مختلفة ملفهوم الذات واآلخر يف الفكر اإلنساين 

املعارص.

تتناول املقالة التي تشكل تلخيصاً ألبرز األفكار الواردة يف الكتاب، نقداً ألوهام الغرب 

حيال الذات والرؤية االستعالئية حيال اآلخر.

ويؤسس الباحث عمله هذا عىل الطبيعة البرشية بوصفها معيارية تحليلية للظاهرة الغربية.

المحرر

الرسعة  بذات  منها  الخروج  علينا  املثلجة،  الكبى كاملياه  القضايا  النيتيش:  باملبدأ  استعني 

التي دخلنا اليها.

منذ أكرث من ألفي عام، ظّل من أطلق عليهم اسم »الغربيني« مسكونني بشبح طبيعتهم: إن مل 

تُخضع لحكم ما، انبعاث هذه الطبيعة البرشية الجشعة والعنيفة قد يدفع املجتمع إىل الفوىض. 

*ـ باحث يف األنرثوبولوجيا ـ أمرييك من أصل رويس.
.la nature humaine une illusion occidentale :ـ العنوان األصيل للمقال

.The western illusion of human nature، Prickly Paradigm Press، Chicago، 2008 :ـ املصدر

ـ تعريب: رغد عسريان.

ـ مراجعة: كريم عبد الرحمن.
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غالباً ما اتخذت النظرية السياسية الخاصة بالحيوان غري املنضبط مسلكني متناقضني: إما الرتاتب 

وإما املساواة. إما سلطة امللك وإما التوازن الجمهوري، إما منظومة مهيمنة قادرة مثالياً عىل وضع 

حد ألنانية الطبيعية للبرش بفضل عمل سلطة خارجية، وإما منظمومة ضابطة ذاتياً حيث املشاركة 

املتساوية للسلطة وأداؤه الحر قد ينجحان يف توفيق املصالح الخاصة مع املصلحة العامة. تجاوزاً 

للسياسة، نجد هنا منظومة غيبية شمولية تصف ترتيباً طبيعياً لألشياء: نجد بالفعل ذات املنظومة 

باملساواة. تطبق هذه املنظومة يف  بالرتاتب وإما  إما  نرتبها  التي  العنارص  الفوضوية األصلية بني 

تنظيم الكون كام يف تنظيم املدينة، وتدخل أيضاً يف مفهوم صحة البدن البرشي. فهي نظرة غيبية 

خاصة بالغرب، ألن التاميز املفرتض لديها بني الطبيعة والثقافة يحّدد تقليداً خاصاً بنا، مييزنا من 

الشعوب كلها التي ترى أن الحيوانات هم أصالً برش، وليس أن البرش هم باألصل حيوانات. بالنسبة 

لهم، ال وجود لـ»طبيعة حيوانية« يجب إخضاعها. فهم عىل حق، ألن الجنس البرشي كام نعرفه، 

»الهوموسابينس«، ولد يف زمن غري بعيد نسبياً، ضمن تاريخ ثقايف للبرش أقدم بكثري. يشهد عىل 

ذلك علم »اإلحاثة« paléontologie: نحن أيضا حيوانات ذات ثقافة، وإرثنا البيولوجي محّدد من 

قبل سلطتنا الرمزية. واستعبادنا الالإرادي للميول الحيوانية ليس إال وهامً متجذراً يف الثقافة.

ال أوافق عىل الحتمية الجينية املشتهرة يف الواليات املتحدة اليوم، التي تزعم تفسري الثقافة بحالة 

تبارزي. تدعم »العلوم  البحث عن مصلحتهم الشخصية يف وسط  البرش تدعوهم إىل  غريزية يف 

االقتصادية« هذه الفكرة، وترى أن األشخاص ال يسعون إال إلشباع رغباتهم من خالل »خيار عقيل«. 

التطوري  النفس  الشبيهة، والتي تحظى بشعبية كبرية، مثل علم  العلوم  ال مجال هنا للحديث عن 

وعلم االجتامع البيولوجي، اللذين جعال من »جني األنانية« املصطلح الحاوي لكل يشء يف العلوم 

االجتامعية. ولكن كام قال أوسكار وايلد عن األساتذة، الجهل هومثرة الدراسة املطولة. وكونهم نسوا 

التاريخ وتعدد الثقافات، مل يالحظ هؤالء املتعصبون لألنانية التطورية أن  وراء ما يسمونه الطبيعة 

البرشية تختبئ صورة البجوازي، إال إذا كانوا يحتفلون مبركزيتهم اإلثنية باعتبار تقاليدنا وعاداتنا تثبت 

نظريتهم حول التعامل البرشي. بالنسبة لهذه العلوم، النوع espèce هواألنا.

االدعاء بأن الخبث الغريزي يف اإلنسان خاص بالفكر الغريب يعارض الخطاب املسيطر، أي 

خطاب ما بعد الحداثة ورغبته بالغموض. يجب التقليل من حدة هذه املقولة، إذ ميكن إيجاد أفكار 

الكونفويش، حيث  الفكر  الحال يف  أنظمة دوالتية تطمح إىل ضبط سكانها، كام هي  شبيهة يف 

العمل  بطبيعته عىل  قادر  أو    )Menciusمنسيوس( بطبيعته طيب  االنسان  إن  تقول  التي  الفرضية 
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الصالح )كونفوشيوس( تحاذي الفرضية املعاكسة حول الخبث الطبيعي يف اإلنسان )هسون تزو

Hsun Tzu(. ولكن أرى أن من بني كافة التقاليدـ  مبا فيها الصينيةـ  التقليَد الغريب هواألكرث احتقاراً 

للبرشية وللجشع البائس األصيل لطبيعتنا، بالتأكيد عىل أن الطبيعة مناقضة للثقافة.

غري أننا مل نكن دوماً متأكدين من فسادنا. مثة طرق أخرى للنظر إىل اإلنسان، مثل النظر إليه 

من خالل عالقات القرابة، ما أشارت اليه بعض النظريات الفلسفية. عىل الرغم من ذلك، ال زلنا، 

بشكل نصفي عىل األقل، حيوانات، وهذا النصف الذي يحددنا هوفعل من الطبيعة أكرث رشاسة من 

أي تكلّف يف الثقافة. 

ال أنوي رسد تاريخ هذا الضمري األسود ملا نحن فيه، وال بلورة تاريخ األفكار، وال حتى البحث 

عن آثار هذا الضمري. أريد فقط التأكيد عىل أن هذه الفكرة كانت دامئاً موجودة، من خالل اإلشارة 

إىل املثقفني األوائل، مثل Thucydide ، إىل Machiavel، أو أصحاب الـ Federalist، مرورا بـ

Saint Augustin، ووصوال إىل علامء االجتامع البيولوجي، وميكن إدخال جميعهم يف فئة »أنصار 

Hobbes«. كان بعضهم ملكيني، وبعض اآلخر موالني لجمهورية دميقراطية، غري أنهم كانوا جميعاً 

يحملون النظرة الكئيبة ذاتها إىل الطبيعة البرشية.

 Thucydide طروحات  وبني  السياسية  هوبز  طروحات  بني  الوثيق  الرابط  بعرض   سأبدأ 

امليتافيزيقي  املثلث  برسم  لنا  ستسمح  الثالثة  املؤلفني  بني  املدهشة  العالقة   .John Adamsو

أنهم  من  الرغم  عىل  واملساواة.  والرتاتبية  الفوضوية  مفاهيم  من  املؤلف   )Metaphysique(

كتاب  يف   Adamsو  Hobbes وجد  البرشية،  الطبيعة  خبث  ملشكلة  مشابهة  حلوالً  يقرتحون  ال 

Thucydide »حرب Peloponnese« وخاصة يف روايته الشهرية عن انتفاضة Corcyre، منبع كافة 

األمراض التي قد تصيب املجتمع، إذا مل تقف، أمام حب االنسان للسلطة واملال، سلطة سيادية 

 .Adams أوتوازن السلطات وفقا لـ Hobbes وفقا لـ

Thucydide هوبز وآدمز من أنصار

إذا استطاعوا  »الناس كلهم طاغية  بعنوان:  763] بحثاً قصرياً  العام  اليافع يف  آدمز  كتب جون 

ذلك«. ولكنه مل يطبعه بل أعاد صياغته يف 807] ليأخذ الخامتة: كل أشكال الحكم »البسيطة«، مبا 

فيها الدميقراطية النقية، وأيضاً كافة القيم األخالقية، والقدرات الفكرية، والغنى، والجامل، والفن 

والعلوم، كلها عاجزة أمام الرغبات األنانية الصاخبة يف قلوب الناس والتي تولد الطغيان. فهويّبر 

الملف
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أومل يعارش  بحثاً أخالقياً  بتاتاً  النظر إىل الطبيعة البرشية، ومن ال يقرأ  بالتايل: يكفي  عنوان بحثه 

العامل سيصدر عنه التفكري ذاته: الشهوات األنانية أكرث قوة من الرابطة االجتامعية، ستطغى دامئا 

عليها إذا تركنا اإلنسان يسري وفقاً النفعاالته الخاصة، بغياب أي سلطة خارجية تكبحه أوتراقبه. 

هذه هي قناعة آدمز العميقة؛ باإلضافة إىل أنه كان يعتقد أن حكومة ذات السلطات املتوازنة 

هي الوسيلة الوحيدة لضبط الحيوان. فقد أعلن يف العام 767]، أنه مقتنع، بعد ميض أكرث من 0] 

سنة يف دراسة »الحوافز الرسية« لألعامل اإلنسانية، أن »منذ سقوط آدم إىل اليوم، فشلت البرشية 

بشكل عام، واستغرقت يف الوهم، وتراجعت أمام املشاعر الدنيئة وأمام الجشع وامليول العنيفة.« 

يضيف أن هذه الشهوات املنحطة »أقوى من الرابطة االجتامعية«. مستعينا باأللفاظ املستخدمة 

من قبل Thucydide لوصف حوادث حرب الـ »Peloponnese«. يأسف آدمز لضعف املؤسسات 

املدنية أمام الغرائز األنانية لدى اإلنسان. »الدين واملعتقدات والقسم والرتبية والقوانني ترتاجع أمام 

الشهوات واملصلحة والسلطة«، أوعىل األقل، »تواجه الغرائز واملصلحة والسلطة«. من هنا يأيت 

دفاعه العنيد عن حكومة تتحدد فيها السلطات املختلفة. بجعل هذه امليول املفسدة متعارضة، 

ستتمكن املؤسسات من إنتاج تأثريات صالحة. كان آدمز، مثل العديد من رشكائه املتنورين يف 

الوطن، يدافع عن نسخة جمهورية لحكم مزدوج من  النوع األريسطي  Aristotelicien أوالبوليبي 

النخبة وامللكية،  الدميقراطية بحكم  التي متزج  الشعب يف املؤسسات  Polybien، حيث يسود 

بالحفاظ عىل ميزات كل منها وبالتايل ضبط إفراطها. من خالل تأسيس هيئة مؤلفة من املمثلني 

املنتخبني من الشعب يف مقابل هيئة مؤلفة من أرسطقراطية مبنية عىل الغنى، ميكن تفكيك قنبلة 

الرصاع الكامن بني األغنياء والفقراء، وإن وجدت هذه املؤسسة ملواجهة سلطة تنفيذية واحدة. 

إن تركت هذه السلطات الثالث تسري كام يحلو لها، وبالتوافق مع الطبيعة البرشية، ستتجه تدريجياً 

نحوالطغيان؛ فمن خالل اختالطها معاً، ستتمكن هذه السلطات الثالث التي تناضل من أجل بقائها 

فقط، من الحفاظ عىل الهدوء العام. 

كان آدمز يدرك جيداً تشاؤم Hobbes، Mandeville، وMachiavel، وأشباههم، حول الطبيعة 

البرشية، ولكن حني كان يعطي أمثلة من التاريخ، كان يستشهد بـThucydide. حني كان يقرأ هذا 

األخري وTacite، كان يبدوله أنه »يقرأ تاريخ أيامه وحياته«. يف سياق الرصاعات الحزبية التي كانت 

الذي  بالرصاع  الشبيه  االجتامعية  الفئات  بني  الرصاع  وخاصة  األمريكية،  الجمهورية  بوالدة  تبرّش 

كان يدور يف القرن الخامس يف اليونان، أصبح  Thucydide يف نظر آدمز الشاهد األفضل للدمار 

اليوناين يف  يظهر املؤرخ  االسباب،  لهذه  الفئوية.  املنضبطة واملصالح  الرغبات غري  الناتج من 
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قلب املقدمة لـ"الدفاع عن دساتري الواليات املتحدة«، حيث كتب آدمز: »مستحيل قراءة ما وصفه 

Thucydide يف الجزء الثالث حول الفئات واالضطرابات التي توالت يف اليونان، دون االرتجاف 

من شناعة الوضع، بسبب إرادة توازن القوى« يستعيد آدمز رواية Thucydide حول الحرب األهلية 

يف )Corcyre 3، 70- 3، 85( بكل تفاصيلها.

لن أذكر منها إال األهم. فالحرب األهلية كانت عبارة عن انتفاضة »فئة القلة« ضد »الجامهري« 

يف Corcyre: انتفاضة الطبقة امليسورة ضد قواعد الدميقراطية لدى الشعب، بهدف تحرير املدينة 

القوانني والدين،  أثينا وإقامة حكم نخبوي يرتبط بسبارطه. توالت املواجهات، وتم استباحة  من 

الرصاع،  وأثينا يف  الضحايا عند تدخل سبارطة  الفئتني، وتصاعد عدد  االنتصارات بني  وتداولت 

األوىل إىل جانب أنصار حكم النخبة والثانية إىل جانب الشعب. وأخرياً، حارص األسطول األثيني 

املدنية وتم سحق أنصار حكم النخبة بالدم.

خالل األيام السبعة التي تلت وصول Eurymedon مع أسطوله املؤلف من 60 سفينة، ارتكب 

أهل Corcyre مجزرة بحق رشكائهم يف الوطن الذين أصبحوا معارضني، وحّملوا املسؤولية عىل 

مناهيض الدميقراطية، ولكن سقط أيضا بعضهم كضحايا للكراهية الخاصة، وغريهم، حيث سقط 

من كان قد أقرض ماالً تحت رضبات مدينيهم. اتشح املوت باألشكال كلها، وكام يحصل يف مثل 

هذه الحاالت، أصبح كل يشء مباحاً، قتل األب االبَن، واملصلون يُنتزعون عن املعابد أويقتلون 

فيها، وتم دفن بعضهم يف أسوار معبد ديونيسوس.

تجاوز عنف الحرب األهلية يف Corcyre الحروب كلها التي شهدتها املدن السابقة، وفتحت 

األبواب ملسلسل من الرصاعات الدامية يف حرب الـ Peloponnese. التوترات السياسية القدمية 

أنتجت متزقات حقيقية يف املدن حيث كانت سبارطة وأثينا تؤيدان عىل التوايل النخبويني والشعب. 

وصف Thucydide هبوَط املجتمعات املدنية يشبه وصف الطاعون الذي رضب أثينا؛ انترشت 

»التشنجات« السياسية  كالوباء، وأدامت دمارها حني أصابت مدناً أخرى. كانت هنا املصيبة عبارة 

عن طبيعة برشية غري منضبطة: »أصبحت الطبيعة البرشية، الثائرة دوماً عىل القانون، سيدة نفسها؛ 

عدوة  نفسها  عن  وتعلن  العدالة،  متجاوزة  نفسها  وتظهر  فخراً،  باالنفجار  املنفلتة  لشهواتها  تتيح 

لكل ما قد يكون متفوقاً عليها.« فيقول إن »سبب كل الداء كان حب السلطة الذي يولده الجشع 

ولكن يف حني  املتعارضة.«  األحزاب  بني  العنيفة  الخالفات  املشاعر  هذه  والطمع، وصدر عن 

اعتب Thucydide أن هذه اآلفات ستظهر من جديد، يف »عوارض« أخرى،  »طاملا بقيت الطبيعة 

الملف
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البرشية كام هي«، مل يوافقه جون آدمز الرأي، فكتب: »لوكان هذا املؤرخ العصبي قد تعرف إىل 

توازن السلطات الثالث، ملا اعتب أن هذه اآلفة مستعصية، بل كان أضاف طاملا مل تجد أحزاب 

املدينة التوازن بينها«.

علينا اإلضافة أن يف رواية Thucydide لهذه اآلفة، مل تكن مؤسسات املجتمع قد عانت وحدها 

من الطبيعة البرشية، بل انحّل اللسان أيضا، إذ يرتافق الظلم مع النفاق األناين، بحيث »يتغري معنى 

 Thomas Gustafson يشري ،Representative words الكلامت لتتبنى ما يقدم لها«. يف كتابه املميّز

إىل »اللحظة الثوسيديدية« )من Thucydide(، حني يلتقي فساد الشعوب بفساد اللسان. انطالقاً 

paradiastole، وهي  ما يسمى  Quentin Skinner إىل  ذاتها عند Thucydide، يشري  الفقرة  من 

لإلشارة  الدميقراطية  نتكلم عىل  ذاتها، كام  الكلمة  القيم يف  تظهر رصاع  البيان  علم  أسلوب يف 

إىل حكم »الرعاع« )إدارة بوش مثال، خفضت الرضائب عن األغنياء عىل حساب املجتمع تحت 

علينا،  حق  ولديهم  ذلك،  استحقوا  فهم  »العدل«،  مبدأ  بحجة  الرحيم«  املحافظ  »التعامل  ستار 

حني   Corcyre لـ  حصل  ما  هذا  املوت«(.  »رضيبة  سميت  التي  الوراثة  رضيبة  أيضا  ولنتذكر   -

فقدت الكلامت معناها يف هذا الرصاع الشديد عىل السلطة: يصبح الظامل عادالً والعادل ظاملاً. 

أصبحت املؤامرات »الدفاع العادل«، وتم هجاء االحرتاس بنعته بـ"الجنب«، اعتب العنف الحيواين 

»شجاعة«، واالعتدال »نذالة«. مل يعد القَسم يربط الذين لديهم مصلحة بفّضه. فلم يبق إال مبدأ 

 :W. Robert Conner واحد، كام يقول

الحساب األناين. لقد تم تدمري القواعد كلها املعمول بها يف اليونان – الوعد، القسم، التوسل، 

 bellum احرتام األهل، املضيف الحسن، وحتى املتفق عليه، أي اللسان. فنحن أمام ما أسامه هوبز

 .omnim contra omnes

تأخذ هذه املالحظة أهميتها كون هوبز كان أول من ترجم Thucydide إىل اللغة االنكليزية. 

إن بدا Thucydide شديد القرابة من هوبز، ذلك ألن هوبز كان من أنصار Thucydide. يف ترجمته 

لـ"حرب البلوبونيس« الصادرة عام 8]6]، يرى هوبز أن Thucydide هو»أعظم مؤرخ سيايس عىل 

اإلطالق«، واضعاً إياه إىل جانب هومريوس بالنسبة للشعر، وأريستوتالس للفلسفة، ودميوستانوس 

إخفاقاتها  بيان  للدميقراطية وإرصاره عىل  الواضح   Thucydide بنفور  هوبز  أعجب  البيان.  لعلم 

)هكذا إىل األقل حسب قراءته املؤلَف(. يرى هوبز أن لهذه اإلخفاقات ذات األسباب التي جعلها 

جون آدمز رضورية لنجاح الجمهورية، أي توازن السلطات. يف وصف Thucydide للسياسة كام 
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كانت مطبقة يف تجمعات املواطنني يف أثينا، مل يلحظ هوبز إال الغوغائيني التابعني ملصالحهم 

الخاصة، و»الرافضني لنصائح الغري«، وامللحقني بالرضر ملدينتهم. نفهم إذاً األبيات الصغرية التي 

Homère، Virgile، Horace، Sophocle ألفها هوبز يف سريته الذاتية، إذ يقول »إنه قرأ

Plaute، Euripide، Aristophane، وآخرين، غري أنه يفضل عليهم كلهم Thucydide، الذي 

يقول إن الدميقراطية خدعة، وإنه يفضل امللك«.

الحظ أخصائيوهوبز أن رواية Thucydide  عن الحرب األهلية يف Corcyre  أوحت مبفهوم 

»الحالة الطبيعة« لدى هوبز. يعلن مثالً Terence Bell: حالة الطبيعة لدى هوبز ما هي إال صدى 

».Corcyre للثورة يف Thucydide لوصف

إال أن التشابه يذهب أبعد من ذلك. إضافة إىل الطبع الفوضوي يف الحالة األصلية، والذي ينبع 

عند Thucydide من »حب السلطة الصادر عن الجشع والطمع« يف كل إنسان، فإن الوصف الذي 

 Thucydide يقدمه هوبز للـ"مزعجات« التي تصيب اإلنسان يف الحالة األصلية شبيه جداً مبا يكتبه

يعيشون  األوائل  كان  األول(.  الكتاب  »األركيولوجي« يف  بالجزء  يسمى  )ما  اليونانيني  أصل  عن 

للتنظيم  يفتقرون  كانوا  لهوبز،  كانوا  وكام  عليهم،  االنقضاض  يخشون  الثقافة،  ومعدمي  مشتتني 

االقتصادي، لألسطول وللزراعة. مل يكن لدى اليونانيني األوائل أي ثروة واضطروا لحياة الرحل، 

مل يبنوا أي مدينة ومل »يقوموا بأي عمل«. وعند هوبز، البرش يف الحالة الطبيعية ال يبنون »منازل 

مريحة«، وال يخرتعون التقنيات، وال يعرفون القراءة وال قياسة الزمن، فحياتهم »يف عزلة، فقرية، 

قذرة، خشنة وقصرية«.

العصبي«  »املؤرخ  هذا  وصفها  التي  الفوىض  حالة  من  الخروج  يشكل  آدمز،  لجون  بالنسبة 

لليونان القدمية منظومة لسلطات محددة منتظمة ذاتيا، يف حني يرى توماس هوبز أن الحل يكمن 

ميل  والقانون،  بالقوة  من خالل ضبط  الكل،  يخشاه  الذي  والجبار،  الواحد  امللك  يف شخصية 

اإلنسان إىل البحث عن مصلحته الخاصة عىل حساب اآلخرين. ميكن القول إن هذين املفكرين 

قدما حلوالً مختلفة للمشكلة الواحدة، ألن هوبز وآدمز متفقان حول رضورة الحكم. يقول هوبز 

يف »Du Citoyen«: املبدأ األول الذي أضعه، والذي أدركه كل إنسان من خالل التجربة، والذي 

ال ينفيه أحد، هوأن نفس اإلنسان هي من تلك الطبيعة، وإن مل ميتنع الناس خشية من قوة عامة 

ما، سيخافون بعضهم من بعض، ويعيشون سوياً يف حالة حذر متواصلة، ومبا أنه يحق لكل فرد 

استخدام قواه الذاتية للبحث عن مصالحه، سيكون له حتامً اإلرادة لذلك.

الملف



االستغراب

2 0 1 ء 8 شــتا
A L - I S T I G H R A B االستغراب

57

كام يقال أحيانا، وكام يقول C. B. Macpherson يف تحليله »الفردانية املستأثرة«، فإن وصف 

عن  الكتابة  مبنزلة  هو   Leviathan كتاب  يف  السياسية  للحالة  الطبيعية  الحالة  من  التحوَل  هوبز 

األسطورة األصلية للفكر الرأساميل. فمجرد اعتبار رغبة كل إنسان يف املحافظة عىل ملكه مقدمًة، 

سينتج حتام ندرة الوسائل املعيشية، وسيؤدي ذلك إىل هجامت متبادلة حيث »سلطة الفرد تواجه 

باملقاومة وتعيق سلطة اآلخر«. مرة أخرى، ما يعتبه آدمز حسنة، يراه هوبز منبع األسوأ. و»األسوأ« 

االستغالل  إىل  التنافس،  يسود  حيث  الصغري  للبجوازي  الطبيعية  الحالة  من  التحول  إىل  يشري 

بإخضاع غريه واستغالل  تأمني ملكيته إال  أنه ال يستطيع  الرأساميل املفرط، حيث يدرك كل فرد 

الرغم من  االنتقاد الالذع من قبل  أنه عىل  موارده للوصول إىل غاياته. نشري يف هذا الصدد إىل 

هوبز لتحويل الكلامت، فالقول إن األفعال كلها، مبا فيها األكرث تقديراً، ما هي إال وسائل لتوسيع 

السلطة عىل الغري تشبه الـparadiastole. الكرم واللطف وعلو النفس أومهام كانت صفات االنسان 

امتالكَه صفة معينة، فهذا مبنزلة  التي تؤكد  أوالشهرة  التي تجلب حب اآلخرين أوخشيتهم منها، 

الباحثني يف مجال  بوسواس  يذكرنا  ما  هذا  الكرث«.  مساعدة وخدمة  لجذب  سلطة، ألنها وسيلة 

التي استطاعت تذويب كل  السلطة  نفعية  العلوم االجتامعية والثقافية حول مفردة »السلطة«، أي 

أشكال التنوع الثقايف يف مغطس »تأثريات السيطرة« الحامض. يرينا هوبز أيضا أن علينا إلغاء »هذه 

الخطابات الفارغة كلها« من الجامعات. لنعود إىل حالة الطبيعة لدى هوبز. بسبب اتباعهم الحكمة 

وإطاعة الخوف، يتمكن هؤالء الناس من التوافق بقبول التنازل عن حق استعاملهم القوة، إىل سلطة 

سيادية قد متثلهم كافة، وقد تستخدم قوتهم لتأمني السالم وحامية الجامعة. وعىل الرغم من أن 

هذه السلطة السيادية قد تتخذ شكل الهيئة الجامعة، نجد أن تجاوزات البملان االنكليزي وقتل 

امللك شارل األول أقنعا هوبز بأنه ـ باستثناء الحكم اإللهي ـ يبقى امللك هواألفضل.

الحكم  وبني  واملساواة،  الرتاتبية  بني  التناقض  هذا  األضداد.  تولد  األضداد  إن  أرسطو  يقول 

املليك والجمهورية، هوتناقض جديل ألن الواحد يتحدد ضد اآلخر خالل التاريخ، ويف املامرسة 

السياسية الفعلية، ويف املناظرات الفكرية. السياق التاريخي لوجود هذين املؤلفني يفرس الكثري: 

الثورة ضد امللكية البيطانية، واستبدادية هوبز هي ردة فعل عىل الهجامت ضد  شارك آدمز يف 

امتيازات الحكم املليك. ولكن بغض النظر عن السياق اآلين، يشارك املؤلفان يف رصاع تاريخي 

الخصوم  من  حججه  يستقي  منهام  واحد  وكل  امللك،  وسيادة  الشعبية  السيادة  بني  الغرب  يف 

الفالسفة وأمثلة ألنظمة سياسية قدمية. كان آلدمز بعض التقدير لهوبز: »هوبز، هذا اإلنسان الشقي 

النبوغ والذكاء«.  بني معارصيه من حيث  مرموقاً  الذي دافع عن مبادئ بغضية، كان يحتل موقعاً 

الطبيعة البشرّية



االستغراب

2 0 1 ء 8 شــتا
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

58

أما بالنسبة للحكم املليك لدى هوبز، وكام أشار اليه Quentin Skinner، فيشكل إجابة تناصية 

التي رفعت مكانة  التنوير،  العام يف روما ويف مرحلة  النظام  ملبادئ جمهورية قدمية، ولنظريات 

هو»زلزلة  هوبز  أهداف  أحد  أن   Skinner يرى  الحكم.  كلهم يف  للمواطنني  الكالم  املساواة يف 

الفكر  يف  األنيس  التيار  تبناها  التي  املواطنني،  مساواة  فكرة  وخاصة  الجمهوري،  الفكر  أسس 

االجتامعي«. إضافة إىل أن ذلك كله يقف عىل املبدأ )hegelien( الذي يقول إن اليشء يحافظ 

ويتجاوز عكسه بإنكاره: الرتاتبية تحتوي عىل املساواة والعكس بالعكس. املشكلة لدى هوبز هي 

أنه يف حالة الطبيعة كام يصفها يف بداياتها، يحظى كل شخص بالحقوق ذاتها للكل، ما يولّد حربا 

دامئة؛ واملشلكة عند آدمز أن هذه الحرب يف حالة الطبيعة تصل إىل الطغيان. إذا نظرنا إىل منط 

هذا الفكر يف شموليته، يجب علينا عّد االستبدادية لدى هوبز هي الكف اآلخر للفكر الجمهوري 

تابعني  مضادين  التفكري  هذا  يحرك  وديناميتها،  التزامنية  ناحية  من  مبادئه.  زلزلة  إىل  سعى  الذي 

بعضهام لبعض: يقدم منوذجني متناقضني للنظام الثقايف يتتابعان بالتناوب طول مسرية التاريخ.

لهذا السبب، السيطرة السيادية والتوازن الجمهوري، وهام شكالن من الحكم يسعيان إىل ضبط 

الحيوانية اإلنسانية، يقفان إىل جانب ثنائية الطبيعة والثقافة، ما يشكل أساس هذا النمط من الفكر. 

ثقافة  أي  وعىل  للمجتمع،  أواملعادي  املجتمع  قبل  ما  األنانية  أي  الرضورة،  إىل  ترجع  الطبيعة 

التعامل معها، إال إذا سقطت الثقافة، كام كانت الحال يف Corcyre، حيث تم تصفية النظام الثقايف 

 ،Thucydide يف زوبعة الحب الالمتناهي للسلطة والربح. التناقض بني الطبيعة والثقافة أقدم من

كام سرناه، ومنترشة بقدر انتشار األنانية الطبيعية.

من  كبري  عدد  دافع  هولإليجاز.  وآدمز،  هوبز   ،Thucydide فقط،  األسامء  هذه  استخدام  إن 

املفكرين اآلخرين، املشهورين وغري املشهورين، عن فكرة رضورة كبح الغطرسة البرشية. كتب 

كانط أن »اإلنسان حيوان بحاجة إىل سيّد« مع االعرتاف أن املشكلة بال حل طاملا كان »السيد 

حيوانا بحاجة إىل سيد أيضاً«. وقفزاً يف الزمن، لنستشهد بـ Herman Melville الذي يعيد كتابة 

انتفاضة Corcyre  ملواجهة Draft Riots )الثورات ضد التجنيد ذات الطابع العنرصي التي نشبت 

  Melville يف نيويورك عام 863]( قائالً إنه تم االستيالء عىل املدينة من قبل الجرذان... ال يشري

فقط إىل الفوىض يف الحالة الطبيعية، بل يطالب أيضا مبداواتها بالسلطة السيادية. ووراء الساعد 

القوي للقوى املتحالفة التي سحقت الثوار، يرى Melville  الصورة الديكتاتورية إلبراهام لينكولن، 

الذي أقام »طغيان امللوك- العدل« واستباحوا التناغم الجمهوري واإلميان بطيبة الطبيعة البرشية. 

الملف



االستغراب

2 0 1 ء 8 شــتا
A L - I S T I G H R A B االستغراب

59

ومبا أننا نتكلم عىل الطبيعة البرشية، تنتقل األسطورة إىل أبعد من الدائرة السياسية. الرتسيمة 

املتحركة ذاتها موجودة يف مناطق مختلفة من الواقع الثقايف، منذ الرتكيبة األولية للامدة إىل بنية 

الكون، مروراً مبصطلحات الصحة الجسدية وتنظيم املدينة. أمامنا ميتافيزيقيا حقيقية للنظام تعود 

جذورها إىل حقبة التاريخ القديم، ميكن وصفها بتجرد كاآليت: العبور من حالة رافضة تسعى فيها 

العنارص الفردية إىل التطور الذايت، إىل تكوين جامعة أصبحت مستقرة بفعل سلطة قمعية خارجية 

فكرة  هذه  اآلخر.  بعضها  بعضها  يحدد  التي  ذاتها  العنارص  خالل  أومن  مكانه،  عنرص  كل  تبقي 

قدمية، ميتافيزيقا متجددة ومتحركة تتداخل فيها مفاهيم الفوىض، الرتاتبية واملساواة. 

اليونان القديمة

 .Hesiode مأخوذة من  Corcyre حول الفوىض يف  Thucydide كل يشء يسري وكأن رواية

قبل  Thucydide بقرون، يشتيك  Hesiode يف »األعامل واأليام« من انحالل اإلنسانية يف )الحقبة 

إىل  يشري  اآلخر.  والفرد  الفرد  بني  الرصاع  وطغيان  املكان  عن  العدالة  انسحاب  بعد  الحديدية( 

انتهاكات العالقات العائلية واألخالق، وإىل »الكلامت امللتوية« ذاتها و»القسم الكاذب«، وامليل 

ذاته إىل السلطة واملال، والعنف والرغبة يف التدمري ذاتها. )...(

وقتئذ بإمكان Gerard Naddaf أن يعلن أن »بغياب العدالة، يرى Hesiode  أن الناس قد يبتلع 

بعضها بعضها اآلخر، كالحيوانات. قد تلحق بها حالة طبيعية شبيهة بالتي وصفها هوبز، والتي لها 

»Zeus.عالقة بالعهد السابق لزوس

يبدو إذاً هوبز أقل فرادة إذا وافقنا "نداف" بالقول إن عهد السالم والنظام الكوين هو ما فرضه 

زوس الذي أخضع الTitans املعاندين، الذين تصورهم التقاليد كنامذج للطبعية البرشية. فقد بنّي 

كل من Detienne  وVernant يف تعليقهام عىل كتاب  Theogonie إذ نجد هذا التنظيم بالقول: 

»ال وجود لنظام كوين من دون متايز، تراتبية أو تفوق، وال وجود أيضا لتفوق من دون رصاع، من 

دون قهر، ومن دون عنف«. يف بداية الرواية، تسيطر الجرمية والعصيان لدى اآللهة، واملجتمع غري 

املنضبط هوصدى حالة الكون األصلية الفاقدة للشكل ولكن تنتهي الرواية بانتصار زوس الذي 

الكون املستقر واملميز بني السامء واألرض وجهنم. نشري إىل أن تسوية الفوىض  يحكم وحيداً 

بالقوة وليس بالتعاهد يجعل هذه الرواية أكرث نيتشية )nietzche( من هوبزية. بالنسبة لنيتشه، تم بناء 

»الدولة« عن طريق الفتوحات العنيفة والحكم االستبدادي الرشس، ما يراه رضورة لفرض النظام 

عىل الشعوب األصيلة املتوحشة: 
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استخدمت كلمَة »دولة«: ما يفهم منها معروف، - مجموعة ما من الحيوانات املفرتسة الشقراء،  

عنرص من األسياد والفاتحني الذين يتمتعون بتنظيم حريب ولديهم قوة تنظيمية، تضع من دون تردد 

أظافرها الهائلة عىل شعب رمبا يفوقه عددياً، ولكنه غري منظم ومتجول. هذه بداية الدولة عىل األرض.

تصارعت  سنوات  عرش  دامت  رشسة  معركة  بعد  النظام  يسود   ،Theogonieالـ يف  كذلك 

Titans غري امللتزمني  خاللها أجيال جديدة من اآللهة، بقيادة زوس، ضد كرونس )والده( والـ 

بأي قانون، من أجل حكم الكون. ينجح زوس يف هذه املعركة بفضل ذكائه وقوته الفائقة، ويرتك 

 ،Typhon متمرد خطر  أخرى ضد  مرة  فوزه  بعد  الرطبة.   Tartare منطقة  مقيدين يف   Titansالـ

الكون. يف  ودورهم يف  مكانهم  بتحديد  كلها،  اآللهة  واالمتيازات عىل  التكرميات  يوزع زوس 

وإذا  بالقسم.  مقيّدة  اآللهة  بني  الخالفات  ألن  األبد،  إىل  السلطة  تستقر  قد  زوس،  حكم  ظل 

التناحر والتعاسة واآلفات  Corcyre، فألن  السهولة، كام حصل يف  البرش عقودهم بهذه  ينقض 

قد طردت من السامء لتسقط عىل األرض. هذا هو مصري البرش، حيث يعمل زوس عىل تخفيف 

الـPandore املختبئة  الجميل«،  »الداء  باآلمال املجنونة، هذا  بالعدالة وأيضا  بتزويدهم  حدته، 

يف الجرة التي احتوت تعاسة العامل كلها.

يجب التنبيه عىل عالقة القرابة بني الـ Titans والنوع البرشي، التي تعكس النظرة الغربية إىل 

السياسة، وهي نظرة الضغط املامرس عىل عدم أهلية البرش لالجتامع. يالحظ Paul Ricoeur  أن 

الـTitan هو»الصورة التي من خاللها يتجذر الرش البرشي يف الرش ما قبل البرشي«. يف األساطري 

»األورفية«، ينحدر البرش من جمرات الـTitans التي طمرها زوس بعد مقتل Dyonisos. يف كتابه 

Les Lois، يشري أفالطون إىل عصيان الـTitans حني يجزم أنه يف حال عدم ضبط املوسيقا، قد 

نشجع إباحة الدميقراطية، ألن هذه املوسيقا قد تظهر »طبيعة الـTitans التي أشارت اليها التقاليد، 

مؤملة  حياة  يعيش  قد  فيه،  كانت  الذي  الوضع  إىل  بالعودة  له،  اإلنسان منوذجا  يتخذها  وعندما 

ال متناهية. )هل يجب اتهام ألفيس أوالبيتلز؟ أيهام مسوؤل عن أمراضنا الحالية؟( إن كان البرش 

Titans بالطبيعة، فملوكهم القدامى هم تجليات والدهم زوس.  

 Peloponnèse مدن  عن  أساطرينا  أقدم  الساللة.  شكل  عىل  الكون  نشأة  نظريات  تؤكد 

تستحرض أبطاالً قدموا من أمكنة أخرى، ولدوا من زواج زوس من امرأة من البرش، وهم  تزوجوا 

بدورهم من بنات امللوك األصليني من أجل السطوعىل املُلك. أصل الدولة هي النسخة األرضية 

والغريب   .Gaïa واألرض   Ouranos السامء  بني  الكون  توحد  من  ولد  الذي  الكون،  لنشأة 
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Lacédémone، ابن زوس، ارتبط بسبارطة وهي بنت ملوك أرضيني، منحوا إىل املدن أسامءها، 

ملك    Agamemmon للحضارة.  املانحة   Eurotas الـ  شعوب  ساللة  ولدت  توحدهم،  ومن 

Mycènes هوأيضا من ذرية زوس، ومنه جاءت سلطته عىل امللوك اآلخرين من جيشه الضخم. 

ولكن يف زمن هومريوس، الصورة املطابقة والبرشية لسيادة زوس الكونية أصبحت مستحيلة منذ 

أربع أوخمس مئة سنة، منذ اختفاء اململكات امليسانية Mycènes القدمية. يف املالحم الشعرية 

الثامن، تحمل بعض السلطات امللكية سمة األلوهية. فعدالة بعض الرؤساء املشهورين  للقرن 

لطيبتهم ال تؤثر يف ازدهار املدينة فحسب يف »األعامل واأليام« لـHésiode، بل تنمي الطبيعة. 

ولكن كان للملوك يف زمن Hésiode امتيازات أقل بكثري من التي متتع بها أجدادهم امليسانيون، 

قبل  من  عليها  ومتنازع  املحك  عىل  أصبحت  وسلطتهم  الذاكرة،  يف  دامئا  ولكنهم  البعيدون 

Archaelogy as cultural History،وهومخترص  كتابه  يف   Ian Morris يذكر  معارضة.  نخبة 

أنها  إىل  إشارة  األرستقراطية يف  الكاليّس، صعود  الزمن  اليونانية يف  املدينة  تاريخ  مميّز حول 

كانت معارصة لعودة التبادل مع نخب الرشق، بعد »زمن الظلامت« الذي جاء بعد سقوط ملوك 

ميسان. يف الحقيقة، مل تكن الروح الرياضية التنافسية سمة النخبة املقاتلة فحسب، بل سادت، 

Hésiode: »يحسد  أبيات شعر  كام يقول Jean-Pierre Vernant، يف املجتمع بكامله. ويذكر 

الخزيف زميله، ويحسد النجار زميله، والفقري يحسد الفقري واملغني يحسد املغني«، ليستنتج أن 

القول  ميكن  تراتبية.  إقامة  إىل  هدفت  وإن  املتخاصمني،  بني  املساواة  بعض  يتضمن  التنافس 

إن النقيض، أي الرتاتبية، يحتوي عىل إلغاء نفيه الذايت، أي املساواة. هذا ما حصل نوعا ما يف 

الدميقراطية  مع  تطبيقها  يتم  أن  وقبل  أوالطاغية.  امللكية  والسلطة  األرستقراطيني  بني  الرصاع 

اليونانية يف القرن الخامس، كان امليل إىل املساواة السياسية، Isonomie، قد تم رفعه من قبل 

رشفاء بعض املدن القدمية، التي تدهورت يف ظل التنافس عىل السيطرة. كانت بعض النخب، 

»املساواة«.   ،Isonomieبالـ تطالب  الطغاة،  قبل  من  السياسية  حقوفهم  مصادرة  عارضت  التي 

يضيف Kurt Raatlaub أن الـ Isonomie »مفهوم« أو»قيمة ارسطقراطية«.

يظهر أخرياً التعارض بني املساواة والرتاتبية بشكل الرصاع بني السيادة الشعبية من جهة وحكم 

النخبة أوامللكية من جهة أخرى. بهذا الشكل، مع كل ما يتضمن ذلك للثقافة، سيستمر انكشاف 

التي  التسطيح«  »إيديولوجية  إىل   Morris يشري  سنة.  ألفي  خالل  الغرب  تاريخ  يف  الرصاع  هذا 

أخريا  وأحرزت  للسلطة،  أرستقراطياً  نظاماً  وجيزة  ملدة  واجهت  والتي  الثامن،  القرن  يف  ظهرت 

التاريخ االجتامعي للزمن  النرص من خالل إقامة الدميقراطية اليونانية. يرى أنه من الواجب فهم 
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القديم كـ"رصاع بني هذه الثقافات املتناقضة«. »املسطحون« هم املوالون لنظام اإلدارة الذاتية، 

الذين كانوا  الذي يضمن مشاركة املواطنني كلهم. وعىل عكس استقراطية األبطال  واملتساوي، 

وتقييد منو  الجسدية،  الرغبات  يتم ضبط  »املتوسط«.  فلسفة منط حياة  بلوروا  فقد  يحسدونهم، 

كان   ،Morris وصفهم  كام  الجامعة.  أعضاء  بني  التضامن  استمرارية  وتأمني  واإلفراط  الجشع 

متشوقني  متساوين، غري  مواطنني  من  معتدلني،  أناس  من  يشكلون »جامعة وهمية«  املسطحون 

امليسانية،  الرشيفة  الطبقة  لنموذج  أوفياء  بقوا  الذين  األرستقراطيني  بعكس  للرشق،  أو  للاميض 

وهبتهم  التي  هي  فاآللهة  وسلطتهم.  هويتهم  أساس  عن  مواطنيهم،  متجاوزين  يبحثون،  وكانوا 

موقعهم، إىل جانب األبطال من األجداد، والرشق، من حيث يستمدون سامتهم األلوهية.

تولّد من وجودهام املتزامن يف املدن  املتناقضة« إىل حد  »الثقافات  التباين بني هذه  وصل 

الناشئة نشأة جامعات متصارعة، النخبة املرتاصة ضد الشعب، ما أسفر عن رصاعات بدت أكرث 

فأكرث كرصاع بني األغنياء والفقراء. يروي Plutarque كيف Anacharsis، صديق Solon هزأ منه 

ألنه »ظن أنه يستطيع قمع ظلم مواطنيه وجشعهم من خالل القوانني«، تلك القوانني الهشة كخيوط 

العنكبوت والتي باستطاعة األغنياء واألقوياء تجاوزها بسهولة. كانت هذه القوانني بالفعل تدابري 

وضعها املرشع األثيني املعروف يف بداية القرن السادس لتخفيف ديون الفقراء والعقوبات التي 

تصيبهم، وتوسيع حق املشاركة يف نظام بقي إىل ذلك الوقت من نصيب بعض املتنفذين. أجاب 

صولون عن صديقه قائالً إن البرش تلتزم بتعاقدها فيام بينها حني مل يكن هناك مصلحة ألي جهة 

لتجاوزها، وإنه كان يجهز لقوانني إذ يصبح من املفيد للجميع مامرسة العدالة. كان صولون يأمل من 

دون شك، كام أمل مرشعون بعده، أنه قد يكون من األجدر االعرتاف بحقوق الخصوم السياسيني 

من إثارة حرب أهلية وإغراق املدينة يف الفوىض. يف األحوال كلها، جشع املواطنني، وهشاشة 

السلطات،  توازن  الرتاتبية واملساواة وكذلك محاولة  األنانية، والتناقض بني  القوانني يف مواجهة 

افرتاضياً إن حصل ذلك، ذلك كله يشري جلياً إىل أن ميتافيزيقيا النظام الغربية كانت موجودة حني 

نشأت املدينة الكالسيّة.

متيّز القرن الخامس بالتعارض بني الرتاتبية واملساواة، التي تجلت يف صور مختلفة، إىل أن 

 ،Ian Morrisحتى وإن حّددنا، وفقا لـ .Peloponnèseوصلت إىل ذروتها االيديولوجية يف حرب الـ

لحظة انتصار املُثل الدميقراطية مع وضع دستور أثينا يف العام 507 قبل امليالد، استمرت الحرب 

تقّربت  إذ  قرن،  من  أكرث  خالل  يونانية  مدن  عدة  يف  الشعبية  واملجموعات  النخب  بني  األهلية 

النخب األرستقراطية تدريجياً من نخبة األثرياء. يفيد أفالطون يف »الجمهورية« أن املدينة الواحدة 
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املتصارعتني  الفقراء،  و»مدينة«  األغنياء  »مدينة«  إىل  أوالً  وتنقسم  مدن،  عدة  فعليا عىل  تحتوي 

 ،Peloponnèseالـ داخل هذه املجموعات. كام سبق، خالل حرب  أكرث يف  وتنقسم  باستمرار، 

كان هذا الرصاع الداخيل موازياً ملواجهة شاملة يف كل اليونان بني الدميقراطية التي دعمتها أثينا 

والنخبة الحاكمة التي دعمتها سبارطة، وهام منطان من »الثقافات املتناقضة« يف الحقبة القدمية. 

بعد التأكيد عىل وجود مصطلحي »الدميقراطية« و»حكم النخبة« عند هريودوت يف نصف القرن..، 

 ،Corcyre يف روايته حول تدخل أثينا وسبارطة يف الحرب األهلية يف ،Thucydide فأصبحا لدى

سببني إيديولوجيني للموت من أجلهام. ولكن، منذ تلك املدة، شعار اإلمبيالية األثينية املنعمة، 

يف  بالتغلغل  وبدأ  السياسية  والنظريات  الكون  نظرات  لّوث  قد  كان  »املساواة«    isonomieالـ

فلسفات الجسد ويف العلوم الخاصة باملركبات األولية يف الطبيعة.

 isonomieهي »أجمل كلمة عىل اإلطالق«. يتضمن مبدأ الـ isonomieالـ ،Herodoteوفقا لـ 

سيادية  هيئة  تديره  مشرتك،  نظام  يف  املواطنني  لكل  املتساوية  املشاركة  متثله،  أثينا  كانت  التي 

الدميقراطية  كانت  الحق،  هذا  ميتلكوا  مل  والغرباء  والعبيد  النساء  وألن  املجلس.  يف  تجتمع 

مبنية فعليا عىل أسس تراتبية خارجة عن الدستور ونوعا ما سلطوية )إىل جانب املسألة التاريخية 

نظام  يف  بـ"العيش  يتبجحون  الذين  األمريكيني  لدى  ذاتها  التناقضات  نجد  بالعبودية،  املتعلقة 

العائلة، واملدرسة،  دميقراطي« يف حني ميضون معظم وقتهم يف مؤسسات غري دميقراطية مثل 

واألماكن الخاصة بالرأساملية، من دون ذكر الجيش وبريقراطية الحكومة نفسها. انظروا إىل هذه 

الدميقراطية(. رأى مواطنو أثينا أن الـisonomie تعني املساواة أمام القانون، املساواة يف الكلمة 

واالنتخاب يف املجلس، وفرصة متساوية للمشاركة يف هيئة الخمسمئة )La boulê( التي كانت 

من  قبيلة  كل  الهيئة،  يف  مهمة.  وقضائية  ديبلوماسية  وتقوم مبهام  املجلس  أعامل  جدول  تحّدد 

العرشة التي ألفها Clisthene حني أدخل إصالحه عام 507 كانت تشمل خمسني رجالً تم انتقاؤهم 

الهيئة وتتحمل مسؤولية أعامله  رئاسة  يوماً  36 أو37  قبيلة ملدة  بالقرعة، ملدة عام، وتتداول كل 

كلها. هذا النظام التداويل باملساواة جدير باالهتامم كونه يؤسس ملبدأ تراتبي ويحمله داخل الـ

isonomie )سرنى أن الوضع مامثل عند األطباء الـhippocratiques. فالتداول هويف الواقع تطبيق 

للمثال األرستوتايل الخاص بنظام يكون فيه املواطنون حكاماً ومحكومني بالتناوب. إذا قارنا أثينا 

وجذري.  متعدد  الدميقراطية،  إىل  امللكية  نظام  من  السيادة  تحول  ومينوس،  ميسان  مبملكات 

لنستعيد تحليل Vernant حول هذه املقارنة: اململكات القدمية التي كانت محكومة من قبل فرد 

خاص، يستمد قوته الروحانية من القرص، تم تجاوزها بظهور املدينة polis، حيث تعود امتيازات 
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 ،)agoraالحكم إىل مجموعة، بشكل متساو وعلني. خالل اجتامعهم يف وسط املدينة )عند الـ

الخاصة  أمور املدينة، وللتوفيق بني مصالحهم  للبت يف  اإلقناع  العقل وفن  يستخدم املواطنون 

ومصلحة ما هوصالح للمدينة، مبدئيا عىل األقل )...(.

التي تدعمها، بقيت املدينة الدميقراطية  الرغم من املبادلة واملساواة والجامعة  ولكن، عىل 

هشة أمام النتائج املدمرة التي خلفتها املصالح األنانية لدى مواطنيها. بالحديث عن »حب الربح 

احرتام  إىل  القانون  قوة  تعيده  والذي  حسنة،  وكأنه  طبيعي  بشكل  كلها  الطبيعة  إليه  تسعى  الذي 

)أوالثقافة(  القانون  بني  التعارض  إىل  »الجمهورية«  يف   Glaucon السفسطايئ  يشري  العدالة«، 

 ،Corcyre حول الحرب األهلية يف Thucydide واملصلحة األنانية )أوالطبيعة( الذي مييّز  رواية

ذلك التعارض بني امللك الخاص وامللك العام، وفقا لP. A. Brunt، كان »منبع هذه الخالفات 

 Oraisonاملتكررة يف املدن اليونانية، وبالتايل، تطور الفلسفة السياسية يف اليونان«. لنأخذ مثل الـ

أمالكهم  أن  فهم  املواطنني: عليهم  لدى  املدنية  القيمة  تنمية  لـPériclès حول رضورة   funèbre

تثني  عندما  تذكره  يجب  ما  هذا  املدينة،  مصالح  عن  يدافعون  ما  بقدر  محمية  ستكون  الخاصة 

عىل رجال سقطوا يف املعركة. سيعيد السياسيون يف األنظمة الجمهورية هذه املقولة الحكيمة لـ

Périclès، ما يؤكد رضورَة تذكريها. ولكن يف القرن السادس قبل امليالد، قبل اهتامم أفالطون و

Périclès بالسياسة، كان Anaximandre de Milet قد جعل من املصلحة األنانية مبدأ إعادة ترتيب 

الكون ضمن نظام تفاعالت بني قوى متساوية ومتعارضة.

بفعل  ذاتياً  ينتظم  هونظام  بل  عظيم،  إله  قبل  من  مرتباً   Anaximandre لدى  الكون  يكن  مل 

التبادالت الداخلية التي تجري بني العنارص األربعة، التي تدخل بالتساوي يف تكوينه. )...( الخالف 

بني كون Anaximandre والكون الذي يسيطر عليه زوس وينظمه يظهر جلياً، كام الحظه عدد من 

Anaximandre سيطرة  الذي كتب: يرفض   Charles H. Kahn املعلقني، وكام جاء يف تحليل 

جسم أويل أو جزء خاص من العامل عىل اآلخرين. بالنسبة له، العامل يحدد باملساواة والتوازن«.

ينكر Anaximandre أنه منذ والدة العامل، يكون عنرص من تكوينها األويل قد أنتج اآلخرين 

أو سيطر عليهم. مل يخرج الكون من املاء وال من أي مواد أولية أخرى، بل ولد من »طبيعة أخرى 

الالنهايئ  تتميّز يف  التي  للكون  العنارص املكّونة  إن  العام  التفسري  يقول   .»)apeiron( متناهية  ال 

متساوية، ومتعارضة ومتدافعة، من دون أن يتمكن الواحد منهم من السيطرة عىل اآلخر. بدال من 

ذلك، يعّوضون عن غاراتهم املتبادلة الظاملة بإنتاج الواقع، عىل الرغم من  أن كل األشياء التي يتم 
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خلقها بهذه الطريقة تعود يف النهاية، وبعد مدة، إىل عنارصها املكّونة. يشري Gregory Vlastos يف 

مقاله املهم عن املوضوع Isonomia إىل أن الحل الذي يقدمه Anaximandre ملشكلة العدالة 

الكونية، املنسجم مع العدالة املدنية والسياسية، يختلف متاماً عن النظرة األرستقراطية أوامللكية 

للعدالة التي نجدها عند Hésiode. النظام الكوين، بالنسبة لـAnaximandre، »يبر اإليزونوميا، 

بطريقة  السلطات  توزيع  العدالة داخل مجموعة برشية هي  الوحيدة الستمرار  الوسيلة  أن  مبعنى 

متساوية«.

نجد الفكرة ذاتها لنظام ناتج من معارضة عنارص متساوية بعضها لبعض يف نظرية الكون لدى 

النارية يف  متساوية من األجسام  الكون، عىل مسافة  Anaximandre، حيث تحتل األرض مركز 

القبة الساموية. الكون يظل مستقراً، مرة أخرى، من دون أن يحتاج إىل عنرص خارجي النتظامه. مل 

يكن هذا التوازن ناتجاً من املسافة املتساوية بني األجسام فحسب، بل أيضا بسبب املساواة بني 

القوى املضادة، وهذا ينطبق خاصة عىل األرض، املركز الرطب والبارد، املغلف بالسامء الساخن 

التي متنح  الكونية  السياسة  القديم، تذكّر هذه  بالزمن  والناشف. وكام الحظ أيضا املتخصصون 

األرض مكانها يف الكون، النظام املكاين يف املدينة الدميقراطية، حيث كانت الـagora تتوسط 

األحياء السكنية، وتتداخل مصالح األفراد وتتضارب قبل أن تنسجم بعضها مع بعض.

يسيطر  السليمة،  املواطنني  أجسام  داخل  يف  الكبري:  الكون  يعمل  كام  الصغري  الكون  يعمل 

 Alcméon للطبيب  الـisonomie. الصحة، عىل األقل كام تم تحديدها يف أهم بحث  أيضا  هنا 

de Crotone يف أواخر القرن السادس قبل امليالد، تتمثل يف هذه »اإليزونوميا« أو»املساواة يف 

بني  من  تذكر   Alcméonبـ تستشهد  التي  )النصوص  املتناقضة.  الجسد  سلطات  بني  الحقوق« 

يف  أكرث(.  هناك  يكون  أن  ويجب  والجاف،  الرطب  والحلو،  املر  والبارد،  الحار  الوظائف  هذه 

املقابل، »امللكية« أوسيطرة إحدى الوظائف، تسبب املرض والفساد، كام يراها Alcméon. كان 

أفالطون  القديم، كام جاء يف وصف  العهد  تأثري كبري يف  »اإليزونومي«  الجسدي  الوصف  لهذا 

املرَض يف Timée، الذي يعود سببه إىل اإلفراط أوالنقص أوحركة »مضادة للطبيعة« ألحد العنارص 

األربعة يف الجسد، أي الرتاب، النار، املاء والهواء. يذكر Charles Kahn كرثة النصوص التي قد 

توّضح هذه النظرة إىل الطبيعة، كـ"تفاعل حريك بني قوى متناقضة« ويستشهد بورثة Alcméon يف 

النصوص اإليبوقراطية، التي تجسد بشكل تام »النظرية الطبيعية للقرن الخامس«.

وّسعت نظرية األمزجة لدى األطباء اإليبوقراطيني وعّقدت مفهوم التوازن، بإدخال عوامل أخرى 
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 allopathique الوقت ذاته، كانت املعالجة املغايرة  البيئة والزمن واملزاج. ويف  اللعبة، مثل  يف 

التي كان يصفها األطباء تجعل من التوازن مبدأ حقيقياً، يف النظرية واملامرسة. )...(

من خالل هذا املبدأ الـallopathique )الساري إىل اآلن( يتبع الطب السياسة يف ساحة تكون 

األمزجة  نظرية  ملاذا  إذاً  نفهم  للعمل.  ومطلوبة  براغامتية  كقاعدة  أي  فعلية،  مامرسة  اإليزونوميا 

القرن  حتى  ستُستحرض  امليالد،  بعد  الثاين  القرن  يف   Galien الطبيب  طّورها  التي  اإليبوقراطية، 

الثامن عرش ألسباب سياسية، من قبل من دعا إىل توازن السلطات، جون آدمز. فكتب أن »بعض 

هذا  سيصبح  الجسد،  يف  األمزجة  توازن  عىل  املحافظة  استطعنا  اذا  أنه  يعتقدون  كانوا  األطباء 

األخري خالداً. ميكننا رمبا قول ذلك بالنسبة للجسد السيايس، إذا استطعنا املحافظة عىل توازن 

السلطات«. ميكننا القول إن هذه الفكرة عبت القرون.

Empédocle صاحب نظرية لها أهمية قصوى، نظرية األشياء ذات أربعة »الجذور«، أي النار 

والهواء واملاء والرتبة، العنارص التي تكّون الواقع كله. كان فالسفة القرن السادس وأطباؤه قد قّدموا 

الحار والبارد، والثقيل والخفيف،  متناقضة مثل  من عنارص  انطالقاً  نظريات حول تكوين األشياء 

والرطب والناشف. أراد Empédocle حرص هذه العنارص يف أربعة، وبدأ برتتيبها، ومل يكن ذلك 

أو  املتساوية طبيعياً، مختلطة  املواد  الكائنات. هذه  تراتبية  اآللهة يف  قيمة، إىل جانب  من دون 

هذه  من  مكّون  يشء  كل  والكراهية؛  للحب  ومتعارضة  متساوية  قوى  تدخل  جراء  من  منفصلة 

العنارص، من األشجار إىل األشخاص، مروراً بالطيور والحيوانات وحتى اآللهة الخالدة. نجد هنا 

ميتافيزيقا حقيقية للكائن، أنطولوجيا مبنية عىل مبدأ التبادل املتشارك بني صفات أوقوى متساوية، 

األثينية. نستعني  الدميقراطية  اإليبوقراطيني أويف  Anaximandre، ويف جسم  كام جاء يف عامل 

بقاعدة Héraclite: »من التعارض ينشأ التوافق، ومن الخالف ينشأ أجمل التنسيق«.

سيطرت اإليزونوميا عىل أنها مبدأ نظام عىل القرن الخامس كله يف أثينا؛ ولكن مل يستطع هذا 

من منع تطور نظريات مبنية عىل فكرة الرتاتبية قبل هذا القرن أو بعده، ال سيام عند كبار الفالسفة. 

)...( يقّدم كتابا أفلطون Politique وTiméeعاملاً منظامً، مثل العامل حيث يتحكم زوس بفوىض 

التيتان. كل يشء مكّون من املادة، كلياً أوجزئياً، بحيث إن كل كائن ذوإحساس مييل إىل الضياع 

الواقع هوحالة الفوىض، إىل حني يتدخل اإلله. »أدخل اإلله  يف »حركة غري نظامية وفوضوية«؛ 

يف األشياء الضابطة كلها التي تتيح تقييمها من الناحية العددية ومقارنتها بعضها ببعض، يف هذا 

املجال، وذلك يف األحيان واألشكال التي ميكن أن تتخذها، نسبة وقياسا.« عىل الرغم من تخليه 
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عن الوجوه القدمية يف امليثولوجيا، يواصل علم الكون لدى أرسطوتكرميها بجعل النظام الكوين 

نتيجة قرار إلهي، قرار أومحرِك ساكن. مينح املحرّك الساكن األول حركة دامئة للفلك الساموي، 

الذي يحرّك أعداداً من املحركات الثانوية يف األفالك السفىل، حتى الوصول إىل املحرّك املسؤول 

 .)sublunaires( عن الحركات الدامئة للكائنات ما تحت األقامر

أفالطون  يتخيّل  والسياسية،  اإلنسانية  الشؤون  عامل  يف  املرة  هذه  ولكن  ذاتها،  بالروحية 

جمهورية تحكمها نخبة من األشخاص الطبيعيني الطيبني واملثقفني، إذ مل مينعه من ذلك وجوده 

يف أثينا حيث تسيطر اإليزونوميا. كان من املفروض أن تتمكن حكمة هؤالء الحراس، وفضائلهم 

واعتدالهم من كبت رغبات الجمهور املشينة. السيطرة عىل ذاتهم تسمح لهم بحامية أنفسهم من 

والعبيد  واألطفال  النساء  إىل  أفالطون  يردها  التي  واآلالم،  والرغبات  الشهوات  من  مختلفة  أنواع 

و»الجامهري التي ال تعرف الحرية إال باالسم«. ذلك ألن يف النخبة الثالثية نفسها، يستطيع الجزء 

العقالين التحكم مبساعدة  الوظيفة امللتهبة، بالجزء الراغب، الذي يحتل املساحة األكب من نفس 

كل شخص، وهو»الجشع الطبيعي«. مهمة الحامسة والعقل تخترص مبراقبة الرغبة والجشع. وإال، 

مبسايرته رغبات الجسد، »الجزء الراغب يف النفس ميتنع عن االهتامم مبا هو له، ويقوم بإخضاع 

كل من هم ليسوا تابعني لعنرصه وقيادتهم، ويشّوش عىل حياة الكل«.

التوازن،  بسياسة  متعلقة  الرتاتبية  لتلك  الخاضعة  النفس  صحة  أن  كيف  هنا  املالحظة  تجدر 

وأيضا كيف أن الجزء الراغب يف النفس يحتل مكانه بشكل طبيعي بني Pandore وحواء يف النسب 

والنفس  العقالنية  املهذبة  النفس  التناقض بني  أن  البرش. أخريا، نشري إىل  األمومي إلدانة جشع 

الذي وجدناه عند  الطبيعية،  القانون واألنانية  التناقض بني  الراغبة املتعطشة دامئا يعكس داخلياً 

Thucydide. يجب املالحظة أيضا أنه، عىل الرغم من عداوته لسفسطائيي زمانه، يتبع أفالطون 

تفكريهم باستخدام التمييز بني الطبيعة والثقافة يف مجال املعرفة يف النفس، كام فعل أرسطو.

مهام كان السبب، ميتافيزيقيا التساوي املسيطرة يف تلك الحقبة التاريخية، أو نظرية الرتاتبية، 

كانت املشكلة األساسية يف الثقافة اليونانية هي طريقة حّل الرصاع الكامن بني عنارص املنظومة. 

ولكن حني وجب تحديد ما السبب بالنسبة لألطر الثقافية قيد الدراسة، يجمع معظم املتخصصني 

تتعلق  املسألة  إن  القول  عىل  أوماركس،  دركهايم  من  موروثة  افرتاضات  عىل  يرتكزون  الذين 

النفس اإلنسانية وغريهام ليست إال مرآة السياسة.  النظرة إىل الكون وإىل  بالسياسة أوالً وأخرياً. 

مع ظهور املدينة الدميقراطية، تسيطر اإليزونوميا عىل الحكم املليك يف البحث عن الطبيعة، كام 
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سيطرت يف املجتمع. ينظر إىل الطبيعة من خالل النموذج املتساوي يف املدن، كام أن الكون 

لدى Anaximandre هوانعكاس املدينة – الدولة polis. إال أن اختزال الطبيعة إىل املدينة ال يتيح 

الحديث عن الزمن والجدلية الفاعلتني يف التاريخ.

كام رأينا سابقا، قد تكون اإليزونوميا مصطلحاً مصدره أرستوقراطي، وهذا املثال كان رشطا 

ًلظهور املدينة- الدولة الدميقراطية بقدر ما كان إحدى إنتاجاتها )يطبق هذا املبدأ املاركيس هنا: 

املعامري األكرث سوءاً يسبق دامئا النحلة األكرث مهارة، ألن األول يستطيع بناء عمله يف ذهنه قبل 

بنائه يف الواقع(. هناك أكرث من عالقة متبادلة بني اإليزونوميا واملعارضة املتوازنة يف الطبيعة. قد 

تكون نظرية الجسم لدى Alcméon دميقراطية، كل واحدة من األمزجة متتلك »حقوقاً متساوية« 

غري أن وطنه مل يكن دميوقراطياً، فكانت Crotone محكومة من قبل نخبة ضيقة مشهورة مبعاملتها 

الظاملة. فاإليزونوميا تشبه السلحفاة التي تقف عىل مجموعة من »السالحفة«، فهي تترسب إىل 

جميع هذه الرتكيبات، حتى إىل داخل طبيعة األشياء. فتحتل موقع عمود الثقافة.

ولكن األهم، هوأنه بالنسبة لليوناين، الحدود بني املجتمع والطبيعة ليست مثبتة بالكفاية وال 

Alcméon لغة  متجذرة بصالبة يف التصورات، كام هي الحال لدى األكادمييني عندنا. يستخدم 

سياسية لوصف حاالت الفوىض وأمراض الجسم، كام يستخدم Thucidyde لغة املرض لوصف 

السياسية موجود يف  أساس  للبيثاغوريني،  بالنسبة  أن   Ernest Baker يذكر  املدينة.  الخالف يف 

بامتياز: أضلعه متساوية وعدد  التناسق  الطبيعة، ألن العدالة عدد مربّع، إذ إن العدد املربّع ميثل 

الضلع يساوي القيمة العددية لكل من أضلعه. »ما يعني أن العدالة متعلقة مبساواة أجزاء السلطة 

السياسية«. يف Les Phéniciennes لEuripide، تتوسل جكاست البنها Etéocle يك يطيع القانون 

)...( :Polynice كام أطاعه أخوه

أوضح Charles Kahn أنه بالنسبة لليوناين، الطبيعة واملجتمع مصطلحان متبادالن، وفالسفة 

القرن الخامس هم من حاولوا التمييز بينهام: أصبحت الطبيعة واملجتمع متضادان »بعد النقاشات 

حول عالقة الطبيعة )physis( بالقانون )nomos(«. تشكل هذه الثنائية الركيزة ملثلثنا امليتافيزيقي: 

املجتمع  قبل  ما  اإلنسانية  الطبيعة  ضبط  تحاول  والرتاتبية  باملساواة  الخاصة  الثقافية  الرتكيبات 

أواملعارضة له.

حول   Giorgio Agamben يكتب  األوائل.  املتهمون  هم  السفساطيون  النقطة،  هذه  حول 

»النسب العنيد جداً« لثنائية القانون – الطبيعة يف الثقافة السياسية يف الغرب: ميكن اعتبار الجدل 
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السفساطي ضد القانون لصالح الطبيعة )الذي سيصبح أكرث حدة يف القرن الرابع( كالبداية الرضورية 

للتناقض بني الحالة الطبيعية والـcommonwealth الذي وضعه هوبز ركيزًة لنظرته إىل السيادة.

خطابات  يعلم  كان  الذي   ،Thucidyde اسم  هوبز  استلهام  مبصادر  االهتامم  بالطبع  يجب 

السفساطيني، وخاصة خطابات Gorgias وAntiphon، كام يجب عدم نسيان وجوه أخرى أكرث 

واملدينة،  البرشية  الطبيعة  بني  الرصاع  تداعيات  فحص  من  أول  ليسوا  السفساطيني  ألن  قدما، 

الذي  باملعنى  األقل  عىل   ،nomos والقانون   physis الطبيعة  فئات  سبقهم  من  يستخدم  مل  وإن 

فتابع  للنظام،  عدوان   ،Hésiode منذ  هام،  وجشعه  اإلنسان  فخلل  الخامس.  القرن  يف  سيتبناه 

الشعراء املأسويّون الطريق. »الطبيعة أرادت ذلك، فال نلتفت إىل القانون«، كام نقرؤه يف مقطع لـ

Euripide. ويف Antigone لسوفوكل، ليس لقانون املدينة أي سلطة عىل عالقات الدم. سنعود إىل 

أهمية العالقات العائلية وإىل املعاكسة الطبيعية بني طبيعة متبادلة جيدة وسيئة. من بني التفسريات 

املعقولة ملركبات كلمتي nomos وphysis، املرهونة مبا نختار العتباره جيداً وصالحاً للحكم، 

لنظريتها  بالنسبة  ثانوية  دامئا  كانت  منحطة  وثقافة  نقية  تكون  قد  طبيعة  حول  »الروسوية«  الفكرة 

»الهوبزية« يف تاريخ الغرب؛ أوباألحرى، تتبعتها الخيال، مثلام تستدعي الخطيئة األولية جنة عدن. 

غري أن األنرثوبولوجيا عندنا، كام يقول Agamben، ارتكزت دوماً منذ أواخر القرن الخامس، عىل 

النظرة التشاؤمية التي روجها السفساطيون حول الطبيعة البرشية. كائن ال يبحث إال عن مصلحته، 

ينافس قسوة نظرائه، هذا هوالحيوان الذي عىل الثقافة التأقلم معه، وغالباً دون جدوى.

هل تستطيع الثقافة االنسحاب من اللعبة مبا أنها ليست إال مسألة اعتقادات وعادات محلية، 

وليست ميوالً متجذرة عميقاً يف الفرد؟ »األشياء الجملية واألشياء العادلة« يقول أرسطو، »تفيض 

إىل كمية من االختالفات ومن الشكوك جعلتنا نعتقد أنها موجودة فقط بوصفها عرفاً وليس طبيعة«. 

مل يكن أرسطو بالتأكيد سفسطائياً، ولكنه كان يركن إىل الطبيعة وأصالتها وحتى إىل سلطتها. فلهذا 

السبب كان يرى، مثل الكثري، التباينات الثقافية مثرة تعدد العوامل، بالتعارض مع التحديد الذايت 

لألشياء الطبيعية. ال تستطيع إرادة االنسان وال العادة تغيري ميزات األشياء الطبيعية. فاقذفوا الحجرة 

 George Boasو  Arthur Lovejoy يالحظ  طبيعتها.  هي  هذه  ألن  دوما  ستسقط  املرات،  آالف 

أنه يف زمن أرسطو، وصلت »الفيزس« لتبني معنى »امليزات املوضوعية أوالحقائق املستقلة يف 

العامل الخارجي، يف معجم علم الكون وامليتافيزيقا، وبالتايل التعبري بشكل محسوس أكرث، مفهوم 

الطبيعة«  »قوانني  نجده يف  الذي  املعنى  يحمل  فيزيس  كان  القدمية،  األزمنة  منذ  املوضوعية«. 

بشكل  تشري  العبارة  وكانت  الغريب؛  العلمي  املوروث  يف  اخرتاعها  قبل  سنة  ألفي  منذ  الدامئة، 
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خاص إىل رغبات األقوياء واملهيمنني يف مواجهة الضعفاء واملغلوبني. هذا هو»قانون الطبيعة« 

الذي يلّمح إليه السفسطايئCalliclès  يف Gorgias. يضع Thucydide يف أفواه األثينيني الكالم 

نفسه مقابل الـMéliens التعساء الذين حارصوهم. سنعود إىل هذه النصوص. وألن الفيزيس تحيل 

عىل رضورة مستقلة، فهي »بال فاعل« إال إذا خلق إله العامل، بحيث إن الطبيعة تحيل عىل ما ال 

يقع يف مسؤولية البرش، يف ترصفاتهم: الحاجات املالزمة وغري اإلرادية للطبيعة اإلنسانية. غياب 

الفاعل هوسمة أساسية من فكرة الغرب عن »الطبيعة«، خالف الشعوب كلها التي تعيش يف عامل 

بالشمس والقمر والنجوم والحيوانات والجبال والرعد والزرع،  بالذاتية، هي كون مسكون  ميلء 

مجموعة من األشخاص غري اإلنسانية.

بالنسبة لليونانيني، النوموس من اختصاص الفعل اإلنساين: نعرفه ومنارسه بوصفه فاعالً، ولهذا 

السبب، هوطارئ وعابر وحتى عاجز عن تغيري الواقع، يف عالقته بالطبيعة. )....(

أيدي  عن  الصادرة  النوموس  مجموعة  األخالق،  عام  أوبشكل  أوالقانون  الفن  بشكل  كان  إن 

والبد،  الحار  مثل  الثانوية،  اإلدراك  لصفات  كلها   )  lockéennes )اللوكية  سامت  تقدم  اإلنسان 

الثقافة يف املوروث الغريب، هوأن النوموس أصبح مرادفاً  الحلو واملر. ولكن ما أعدم مصطلح 

الثقافة، التي خلقها اإلنسان االصطناعي، ليست  للمزيف مقابل أصالة الطبيعة وواقعيتها. حقيقة 

:Boasو Lovejoyحقيقة الطبيعة. بالنسبة لـ

التي  »نوموس«  كلمة  عندما  األخالقية،  الناحية  من  التاريخ،  مهمة يف  لغوية  ظاهرة  »حصلت 

كانت تعني يف املايض »بالتفاهم« أو»وفقاً لألخالق« أصبحت تعني »بالخطأ« يف داللة ليس إىل 

»الذاتية« فحسب بل إىل الظرف »وفقا لـ«.

التي  التكاملية   anthropologies اإلنسان  علوم  يغذي  الثقافة  وزيف  الطبيعة  حقيقة  تناقض 

وصفتُها اختزاال بالـ"روسوية« و»الهوبزية«، إذ كالهام تثمن الطبيعة عىل حساب الثقافة، مع منح 

الطبيعة معنى متناقضاً. األوىل التي تعتب أن نقاء الطبيعة وطيبتها تتحكم بهام الثقافة، تؤكد األساطرَي 

القدمية لـ Cronos، وجنة عدن والوحش الطيب الذي كان يعيش يف أمريكا وجزر تاهيتي يف بداية 

الصحة  اعتبت  بحيث  املفهوم،  هذا  إىل  والغالياين  اإليبوقرايك  الطب  التحق  الحديث.  العرص 

أوترك  توازنه،  وإعادة  تصحيحه  تعني  املرض  معالجة  كانت  وحيث  الطبيعية،  الجسم  حالة  مثل 

الطبيعة تفعل ما تشاء. فإن فكرة األصالة يف الطبيعة اإلنسانية ثابتة يف استحضار القانون الطبيعي، 

إضافة إىل اإلميان الطوباوي أحيانا يف حقوق اإلنسان الطبيعة واألخالق العامة. إىل يومنا هذا، 
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"البيو"  املنتوجات  لتسويق  مريحة  تعود كحجة  املفسدة،  الثقافة  مقابل  املفيدة  الطبيعة  فكرة  إن 

البالستيك  النقية و»البدائية« يف جزر »الفيدجي« )والتي عندما تعبأ يف قوارير من  الينابيع  أومياه 

تعطي خليطاً جيداً من الثقافة(. واملفهوم اآلخر للطبيعة اإلنسانية، أكرث تشاؤماً، كان له تأثري عميق 

يف النفوس، كام ميكن مالحظته يف العالقات املتعددة التي حددت بني جشع االنسان الطبيعي 

والنظام الصادر عن الثقافة، كام جاء لدى السفسطائيني وصاحبهم Thucidyde. وضع هؤالء أسساً 

افرتاضية للفكر الغريب عن املجتمع.

عىل  سيتغلبان  املتبادل  واالحرتام  العدالة  معنى  أن  يعتقد  كان  الذي   ،Protagoras باستثناء 

بالصالفة  متتاز  املقدمة  الحجج  أغلب  فإن  اآللهة،  مبعاونة  البرش،  لدى  الالجتامعية  امليول 

القوة  إن  ليقول  أفالطون  مثالً جذرياً، كدخول Thrasymaque يف »جمهورية«  لنأخذ  الواضحة. 

تتقدم عىل القانون: »العدل ليس إال مصلحة األقوى«. وفقا لهذا الجزم، إن بنية املجتمع نفسها 

القليل يف  تعكس املصلحة األنانية للحزب األقوى، إن كان الشعب يف الدميقراطيات، أوالعدد 

التذكر  »يجب   :Lysias الخطيب  كذلك  يقول  الجائر.  الحكم  واحد يف  أوشخص  النخبة،  حكم 

أوالً أن ال أحد، بالطبيعة، يكون حاكامً نخبوياً أودميقراطياً، بل يحاول كل شخص وضع دستور 

لصالحه«. يشبه ذلك مبدأ Bentham، الذي يؤكد أن املجتمع ليس إال تكّشف بحث كل شخص 

عن مصلحته. يف Gorgias، يصوغ Calliclès خطاباً أقل حدة يناسب السوسيوبيولوجيا والبحث 

عن سوابق لدى الحيوان: النظام واملشاعر الطيبة ليست إال تنّكرات تغطي حب الذات الطبيعي، 

ما يضعف األوىل. هذه املجموعة من النوموس التي تعّد طيبة هي يف الحقيقة سالح بيد الضعفاء 

الذي يناضلون من أجل مصالحهم ضد عدد صغري من األقوياء. باملطالبة بحكم العدل واإلنصاف، 

وبسرت مصالحهم الشخصية تحت العقل الجامعي، أغلبية الضعفاء متنح نفسها فائدة قد تحجبها 

 ،Calliclès عنها الطبيعة، وهي منع العدد الصغري من مامرسة قوته من خالل تشنيعه. هكذا، يواصل

األقوى.  قانون  أبدا من  ينجواملجتمع  لن  باالتفاق، ولكن  أصبح غري عادل  كان عادالً طبيعياً  ما 

بالنسبة للحيوانات أوالدول أوالعنارص البرشية، فمن العدل أن يتفوق القوي عىل الضعيف، األفضل 

عىل األسوأ، واألقوى عىل من هو أقل قوة منه، هذا ما تعلمنا إياه الطبيعة: )...(

 يف حوار الـmélien املشهور الذي ينقله Thucydide، يستخرض األثينيون قانون السيطرة ذاته، 

إذ ميكن االعتقاد أن اللجوء إىل »الطبيعة البرشية« له الوظيفة نفسها كام يف الغرب الحديث، أي 

أوحب  بالتسلسل  املنفرد  والزواج  املرأة،  مثل خضوع  أخالقية  ثقافية ال  تبير جاهز ملامرسات 

املال. بتحميل املسؤولية إىل الطبيعة، الكل يتبأ من أي رصاع أخالقي )بني االمبيالية واملساواة 
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األثينيون كام لومل يكن  إن كان هوالفاعل. هكذا يترصف  )إيزونوميا( مثالً، وخاصة  الدميقراطية 

لهم أي خيار إال السيطرة عىل امليليني الضعفاء. ألن إمبياليتهم ليست إال التعبري عن القانون العام 

والدائم للطبيعة:  

نعتقد أن هؤالء وأولئك يطيعون  باليقني عن اإلنسان،  »وفقا ملا نفرتضه عن اآللهة وما نعرفه 

بالرضورة قانون الطبيعة الذي يرغمهم عىل السيطرة عىل اآلخرين، كلام كانوا األقوى. هذا القانون، 

فلم نضعه ومل نكن أول من طبقه حني تم وضعه. تناقله غرينا ونحن نطيعه، كام يفعل من سيجيء 

بعدنا. لدينا اليقني أنكم وغريكم من الشعوب، لن تترصفوا إال بهذه الطريقة أن حصلتم عىل قوة 

مشابهة لقوتنا«.

الهشة  والثقافة  الداكنة  الطبيعة  ثنائية  تسمح  كيف  »بلوبونيسا«  حرب  يف   Thucydide يبنّي 

بالتقلبات املدهشة؛ وبني العالقات العديدة لهذين املصطلحني، بعضها متناقض. عندما ال يناسبه 

بـ"الحوار  الخاص  املقطع  يف  سهولة.  بكل   Thucydide يتجاوزها  البرشية،  الطبيعة  استحضار 

املييل« حيث يطبق قانون األقوى، يتناىس مقطع مهم من كتاب 9 حيث ينكر الكورنثيون وحلفاؤهم 

اإلسبارطيون العمل مثل اإلمبياليني األثينيني، عىل الرغم من إمكانيتهم املؤكدة لذلك. بالفعل، 

وعكس األثينيني الساعني لبسط سيطرتهم أبعد من إمكانية قوتهم، كانت ادعاءات اإلسبارطيني أقل 

مام كانت تسمح لهم قوتهم. إن هذا املقطع مفصيل يف عمل Thucydide، حيث يشّدد عىل تباين 

امليزة بني سبارطة وأثينا، ما يفرّس تباين سياستهام الخارجية واسرتاتيجيتهام العسكرية لكل منهام؛ 

ميكن االستخالص أن االسبارطيني استطاعوا تحدي الطبيعة البرشية.

ينتج من الحب الطبيعي للسلطة أيضا تداعيات متناقضة، كام أشار Thucydide عندما جعله 

»عدو  السلطة  حب  إن  األوىل،  الحالة  يف  األثينية.  واإلمبيالية   Corcyre انتفاضة  عن  مسؤوالً 

أشكال التفّوق كلها« يف حني أنه يف الحالة الثانية يشكل السبب الرئيس. نأخذ مثالً من بني غريها 

من األمثال حول الطبيعة اإلنسانية التي تارة تخلق الثقافة وتارة تدمرها. يف مثل آخر للتقلب بني 

النوموس والفيزيس، تبدوالثقافة يف نظر Thucydide كالقناع العطوف لطبيعة إنسانية أنانية مستعدة 

لزج نفسها يف جنون تدمريي. الحرب األهلية يف Corcyre كانت أول رصاع بسبب »حب السلطة 

معامل  »يبحثون عن  الرصاعات  كان زعامء هذه  الشخيص«؛ ولكن  والطمع  الجشع  املتجذر يف 

الرشف لنفسهم ضمن املصلحة العامة التي كانوا يدعون االهتامم بها«، وصوالً إىل تزيني الفوىض 

وحكومة  جهة،  من  للمواطنني  السياسية  واملساواة  كالنظام  جذابة،  بـ"كلامت  بها  تسببوا  التي 
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أرستقراطية حكيمة ومعتدلة من جهة أخرى«. أو أن الثقافة هي نوع مقيّد للنزعات الطبيعية، أوعندما 

تنّكراً  إال  فلم تكن  نبيلة،  العدل واألخالق واملساواة أومسيامت أخرى  تركن املدينة عىل أسس 

املدينة  مصري  حول  أثينا  جمعية  يف  النقاش  خالل  قوة.  وأكرث  صدقاً  أكرث  إنسانية  لطبيعة  شكلياً 

املنتفضة ميتيالن، يعلن Diodote: »بالخالصة، يجب أن يكون املرء ساذجاً جداً لعدم النظر إىل 

استحالة كبح الطبيعة البرشية باالستعانة بقوانني أوبأي تهديد كان، وإيقاف رجال انتسبوا بشغف 

إىل عملية ما«. 

باختصار، إن الطبيعة االنسانية ستبقى دامئا الطبيعة اإلنسانية، إن كانت مولدة للنظام أوللفوىض، 

يف صيغتها املهذبة أوالعكس، يف حقيقتها العارية أويف شكل متنكر. هذا تاريخ رصاع حيث تعمل 

السياسة  تضبط  التي  فهي  منترصة.  دامئا  تخرج  وحيث  اإلنسانية،  الطبيعة  ضد  اإلنسانية  الطبيعة 

العامل  يف  للفردانية  ترّوج  التي  املتحدة  الواليات  أن  الفرق  مع  التاريخ،  يف  األمريكية  اإلمبيالية 

أعادت تسميتها »حرية فردية«. ومهام كان األمر، إن إرادة إقامة الدميقراطية الليبالية يف كل مكان 

الجشع  الثقافة هي طالء سطحي وحساس يف مواجهة رضبات  بأن  القديم  تنطلق من االفرتاض 

 Stanley Kubrick » Full Metal الطبيعي لدى اإلنسان، إضافة إىل قانون األقوى. ماذا يقول فيلم

حريته«.  ينتظر  أمرييك  Viet،مثة  فيات  كل  »وراء  نوع  من  شيئاً  يقول  فيتنام؟  حرب  Jacket «عن 

وبعد  كلهم،  للبرش  عامة  أمنية  هي  الحرية«  »رغبة  آخر  أومبعنى  الشخصية،  امللكية  أن  نفرتض 

أن  الشعوب  لكل  تتيح  قد  األمر ذلك،  تطلب  إن  القوة  باستخدام  التقاليد املحلية،  التخلص من 

يكونوا مثلنا، سعداء وعادلني. يف كتاب صدر حديثا عن العراق، يعلق فيه George Packer عىل 

كلمة دونالد رمسفلد الشهرية، الذي تسلم منصب وزارة الدفاع األمريكية، حول أفعال النهب بعد 

وصول القوات األمريكية إىل العراق: »هذه األشياء تحصل«. السفسطائية واضحة: الكلامت التي 

وزير  يرى  متكاملة.  سياسية  فلسفة  تفرتض  األرضية،  الكرة  ستجوب  والتي  رمسفلد،  استخدمها 

الدفاع يف حالة الفوىض الخطوات األوىل للدميقراطية. بالنسبة له وألعضاء آخرين يف إدارة بوش، 

الحرية هي غياب أي إكراه. لقد منح الله الحرية للطبيعة البرشية، فهي ليست من إنتاج املؤسسات 

روا نظاماً مستبداً دام خمسة وثالثني سنة، تجدوا مبارشة ظهور الدميقراطية،  أوالقوانني اإلنسانية. دمِّ

ألن الشعوب تريد الحرية.

نظرة أخرى للوضع البرشي

الدولة، حني  عند ظهور  قد أصبح إشكالياً  )نوموس(  والثقافة  )فيزيس(  الطبيعة  التعارض بني 
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أخذت تعتدي عىل العالقات العائلية »الطبيعية«؛ غري أن السؤال باق: ملاذا يف اليونان وليس يف 

بني  العنيفة  الرصاعات  بأن  الجزم  يجب  األحوال،  كل  ذاته؟ يف  التطور  التي عرفت  املجتمعات 

الدولة وبنيان القرابة، والتي منذ هومريوس أصبحت الحيز العام لدى الشعراء، تتضمن تفكرياً عميقاً 

املتمثل  التنافر،  املأساة عىل  تقوم  لسوفوكل،   Antigone والطبيعة. يف  الثقافة  بني  التمييز  حول 

بريبة أنتيغون إزاء كريون، الحاكم املستبد يف ذلك الحني عىل مدينة Thèbes، بني مبادئ القرابة 

قّدم كريون  يحاربها،  كان  التي  املدينة  قتلته  الذي  أخيها،  دفن  منعها من  املدينة. يف  وتعليامت 

قانون الدولة عىل واجبات أنتيغون العائلية. استمر قرار كريون الحازم إىل أن أصبح ضحية التناقض 

ابنه. مل يكن رمبا مغزى هذه القصة إحدى أنواع  القانون الذي وضعه إىل موت  ذاته، حني أدى 

العائيل  الواجب  فأمر  فحسب.  والطالح،  الثقافة  مواجهة  والصالح يف  الطبيعة  تضع  التي  الثنائية 

يتضمن نظرة إىل الوضع االنساين، التي مل تفطن إليها رمبا فلسفاتنا الخاصة بالطبيعة االنسانية، 

فام معنى »املصلحة الشخصية« حني تربط بني الشخص واملصلحة عالقات بني أشخاص وليس 

بني أمالك شخصية؟

دوما  احتوى  الثقافة،  مفهوم  عىل  وتداعياتها  اإلنسانية  الطبيعة  حول  العادية  املناظرات  وراء 

ًالتقليد الغريب نظرة مغايرة للنظام والكائن، تلك التي درسها علامء األنرثوبولوجيا بكرثة: املجموعة 

املبنية عىل القرابة. يف الحقيقة، مل يشّدد الغرب كثريا عىل هذا البعد يف الوضع االنساين، حتى 

فلسفاتنا  تنحدر  منبع شعورنا وتعلقاتنا األعمق.  العائلية والقرابة هي  العالقات  وإن )أورمبا ألن( 

الخاصة بالطبيعة اإلنسانية التي تغفل هذا البعد، يف أغلب األحيان، من مجتمعات كبرية ومنظمة 

وفقاً ملبادئ مختلفة متاماً. ما نفضل رؤيته يف الطبيعة االنسانية، هي رغبات الرجل البجوازي، 

مع إزاحة النساء واألطفال والتقاليد القدمية، عىل حساب املبدأ العام لقابلية االجتامع اإلنساين، 

أي القرابة. )...(.

يف  القرابة  بعالقات  املتعلقة  املدهشة  التعليامت  بعض  تفسري  الكامن  التناقض  هذا  يتيح 

الجامعة وتشكيل النظرة الذاتية لدى القدماء. صاغ كل من أفالطون والقديس أغوستني بنية قرابة 

من نوع الهاواي hawaïen  بوصفها منوذجاً للمجتمع البرشي كافة: كان أغوستني يؤكد أن العائلة 

يتصور  أفالطون  كان  حني  يف  الله،  عن  صادر  البرشي،  الجنس  يف  اجتامعي  نظام  أول  تشكل 

 ،)Hawaï( مجتمعاً مدنياً مثالياً مشكالً من نخب يف جمهوريته الطوباوية. يف أنظمة القرابة الهاواية

يقول  أوبنت.  أوابن  أوأخ،  أوأخت  أوأب،  كأم  الجامعة،  يف  اآلخرين  باألعضاء  عضومرتبط  كل 

ويجعل  واحد،  أب  ذرية  من  جميعا  يجعلنا  العام  الله  حب  حيث  عبثا  ليس  ذلك  إن  أغوسطني 
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البرشية عائلة واحدة. هكذا سبق مطران Hippone، قبل 500] عام، تحليالت E.B. Taylor حول 

داخل  الزواج  تحريم   – اهلك!«  أو  بالخارج،  »تزوج   – العائلة  داخل  الزوجية يف  العالقة  تحريم 

العائلة الواحدة تسمح بتكاثر عالقات القرابة وتوسيع العائلة )....(. باستحضارها جامعة مرتبطة 

بأب واحد، ودمج األقرباء البعيدين يف عالقات قرابة أولية )القرابة االصطالحية(، وتحريم العالقة 

الزوجية داخل العائلة، والزواج بالخارج، كانت األنرثوبولوجيا القدمية قد أدركت القرابة بوصفها 

نوعاً من النظام الجامعي. 

يف كتابه Ethique à Nicomaque، قّدم أرسطوأفضل تعريف للقرابة. إن قراءة الفصول حول 

)حول   Marilyn Strathern بقراءة  تذكرنا  العائلة،  أعضاء  مختلف  تربط  التي  الصداقة  عالقات 

املناطق الجبلية يف غينيا الفوقى( أوJanet Carsten )عن سكان جزر اندونيسيا( اللتني عرّفتا القرابة 

كمجموعة من العالقات مع اآلخر تأسس الهوية الذاتية واملوضوعية للشخص. بالنسبة ألرسطو، 

لدى  آخرون  »أنا«  األبناء هم  الهوية يف موضوعني مختلفني:  ذات  يتقاسمون  بالقرابة  املرتبطون 

أهلهم، األخوة وأبناء العم والخال، وأقرباء آخرون أكرث بعداً مرتبطون بشعور االنتامء إىل ما بني، 

وإن كان عىل درجات مختلفة: 

هكذا يحب األهل أبناءهم كام يحبون أنفسهم )الكائنات التي تنبثق منهم هي مثلهم آخرون، 

»آخرون« ألنهم منفصلون عن األب( ويحب األبناء أهلهم كام لو ولدوا منهم )...(.

اسمحوا يل بهذا التعميم: القرابة تشري إىل عالقة متبادلة. يتنمي األهل بضعهم إىل بعض. قد 

يظهر هذا التبادل عىل شكل هوية، كام هي الحال لدى األخوة أوأحفاد األب الواحد. ولكن ميكن 

األحوال،  كل  يف  والزوجة.  الزوج  لدى  الحال  هي  كام  وتكاملية،  متبادلة  عالقة  شكل  تتخذ  أن 

العالقة باآلخر، وبالتايل العالقة بالذات واآلخر، تحدد ضمنياً وجود كل شخص.

يتكلم أرسطو عىل قرابة الهوية، هوية واحدة وموحدة لكل األعضاء املتميزين من جراء الوالدة 

أوالنسب، وهوية متوضعت بتشارك مادة جسدية واحدة، وهم األشخاص الذين ينتمون إىل »الدم 

ذاته« أوالجذع ذاته. ولكن يف تشديده عىل عالقة الوالدة أوالنسب، يبقى التحليل األرسطي للقرابة 

و»الدم«  بالوالدة  الطبيعية  القرابة  بني  الغرب  يف  القديم  بالتاميز  التفكري  بالفعل  ينقصه  مبتورا. 

والعالقات اإلنسانية يف الزواج أوبحكم القانون: نجد هنا املعارضة ذاتها بني الفيزيس والنوموس، 

التي الحظها David Schneider يف دراسة شهرية لنظام القرابة يف أمريكا الحديثة. غري أن قرابة الدم 

ليست بالرضورة ميالً عاماً يف أنظمة القرابة، وليست مشِكلة لهوية مجموعة من األشخاص. وجد 
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علامء األثنولوجيا شعوباً تقيم عالقات القرابة والتضامن والهوية عىل مبادئ أخرى، مثل املكان، 

أوالتاريخ أوحقوق امللكية املشرتكة، أوتبادل الهبات، أوإنتاج الغذاء، أوالذكريات املشرتكة، كلها 

وسائل إلقامة عالقة متبادلة. ليس من الرضوري التكرار، إال ملعاكسة هذيان البيولوجيا االجتامعية، 

أن معيار عالقات القرابة ال يتبع بالرضورة النسب، وال يتضمن أي شكل من الهوية الجسدية بني 

األقارب: إن املشاركة ملادة مشرتكة ليست رشطا رضوريا للقرابة. ولكن ما يصلح عامة باملقابل 

يف الوصف األرسطي للمقاربة كتوزيع هوية واحدة عىل عدة أشخاص، هوأخالقية الهوية: عىل 

األقارب تبادل الحب بينهم. ألنهم يتشاركون الهوية ذاتها، فهم متساوون، عىل الرغم من الفوارق 

من وجهة أخرى، والعالقة االقتصادية التي يجب تحقيقها بينهم هي املساعدة املتبادلة.  وفقا لـ

E.B. Taylor، »القرابة« Kinship و»العطف« Kindness لهام جذور لغوية مشرتكة تحيل رصاحة 

عىل أحد أعمدة الحياة االجتامعية.

عىل الرغم من أخالقية الحب هذه واملساعدة املتبادلة، مل تستطع مجموعة من »األشخاص 

املتجانسة« أو»شعب واحد« يرتبط أعضاؤه بعالقات قرابة التكاثر ذاتياً، حيث تحريم العالقات داخل 

العائلة مينعهم من االعتامد عىل قدرتهم التكاثرية، ويجعلهم تابعني لشعوب خارجية من أجل تحقيق 

هذه الحاجة. تتيح التبادالت الزوجية جريان القوة الحيوية بانتقال بعض أعضاء املجموعة إىل مراكز 

أخرى، ما يؤسس لعالقات قرابة أساسية باالختالف والتحالف، يولد منها أطفال إضافيون )تتطلب 

عادة هذه االنتقاالت عملية تناسلية للرجال يف األنظمة األمومية، وللنساء يف األنظمة األبوية، أواالثنني 

يف أنظمة القرابة األخرى(. إن القرابة بالتحالف تعيش نوعاً ما حياتها الخاصة، وتظهر فعلياً إحدى 

السامت الروحانية يف الحالة اإلنسانية: وجود البرش رهن القدرة عىل الحياة واملوت، وهم ليسوا 

أصحابها وال أسيادها؛ هذه القدرة موجودة خارج تنظيم جامعتهم. يف حال راقب الناس وجودهم 

الخاص، قد ال ميوتون. فهم ال يضبطون أيضاً العنارص والفصول أوالعوامل التي تلحق بها أمالكهم. 

نفهم بالتايل ملاذا تفصح العديد من الدراسات األثنوغرافية عن العالقة بني القرابة التحالفية والكيانات 

الفضائية التي تحكم مصري االنسان، ذلك ألن لهذه األخرية سلطة منح الحياة وأخذها، من خالل 

املعامالت الزوجية. حتى اآللهة املهمة ميكنها االرتباط بالتحالف، كام بإمكان أقرباء مهمني أن 

تأثري  التحالفية كأنها  القرابة  الشهرية: »تعّد   Edmund Leach آلهة. من هنا جاءت مالحظة  يكونوا 

ميتافيزيقي.« متر التبيكات واللعن من خالل العالقات التحالفية. نجد هنا أنه يف نظام القرابة، كام 

هويف العالقات بني عنارص الكون بشكل عام، املغايرة هي رشط وجود الكائن.

تتكلم الدراسات األثنوغرافية عىل »األنا ما بني الشخيص« )هنود أمريكا(، أوعن األنا كـ"مكان 
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األشخاص  عىل  أيضا  أو  الكروالين(  )جزر  املشرتكة«  الشخصية  أوالِسري  االجتامعية  للعالقات 

 Roger Bastide كـ"أمكنة متعددة ومركبّة للعالقات التي تشّكلها )مرتفعات غينيا الجديدة(. كتب

من  نفسه«.  عن  أو»مختلف«  هو»خارجي«  ما  بقدر  »فهوموجود  »للفرد«:  اإلفريقي  املفهوم  عن 

الواضح أن يف هذه املجتمعات، األنا يتميّز عن الفرد املحدد، الواحد واملستقل الذي نعرفه – 

مثل هذا الفرد األخص يف نظرياتنا االجتامعية، بل يف نظامنا الخاص للقرابة. إن الشخص الفردي 

هوباألحرى مكان األنا املتعدد الذي يرتبط به بعالقات متبادلة؛ للسبب ذاته، كل »أنا« موزّع بأقل 

أوأكرث يف أشخاص آخرين. فكان McKim Marriot هوالذي الحظ هذه الظاهرة يف الهند وأول 

من طبّق عليها املعاملة األنرثوبولوجية: )...(

صحيح.  والعكس  الخاص،  وجودي  ملكية  اآلخرون  يصبح  القرابة،  عالقات  يف  باختصار، 

املبارشة وفقاً ألصحاب مدرسة  العالقات االجتامعية  التي تحدد  اآلراء  تبادل  هنا عىل  أتكلم  ال 

وجودي  يف  اآلخر  مشاركة  عيّل  تشرتط  التي  العالقات  بعض  إدماج  عىل  أتكلم  الفينومولوجيا. 

الخاص. إذاً »أنا اآلخر«، فاآلخر يهمني.

أقربائهم وميوتون معهم.  لبعض، حياة  العالقات، أعضاء بعضهم  بهذه  يرتبطون  الذين  يعيش 

نعمل ونتحرك تحت سقف هذه العالقات، باسم ابنه، أوابن عمه، أوزوجه، أوعضوقبيلته، أوخاله... 

الجديدة،  الصدد يف غينيا  Marilyn Strathern يف هذا  اآلخر موجود دامئاً يف األفق. الحظت 

أن ال قدرة العمل املؤثر )agency agentivité( وال القصد الواعي يعبان عن الفردية، مبعنى أن 

العمل فحسب، بل عىل  ينطبق ذلك عىل  الداخيل لنشاط كل شخص. ال  كيان اآلخر هوالرشط 

االستهالك أيضا وهو»ليس فقط مسألة استبدال الذات، بل اعرتاف وضبط العالقات«. عىل عكس 

الفردية البجوازية التقليدية، الجسد ليس ملكية خاصة للفرد. كتبت Anne Becker عن الفيجيني 

أن »الجسد يقع تحت مسؤولية الجامعة الصغرية التي تغذيه وتعتني به«، و»بالتايل، منح هيئة لهذا 

ألنه   عليه،  وتعلّق  الجسد  بشكل  القرية  تهتم  الفرد«.  من  أكرث  املجموعة  اختصاص  من  الجسد 

يجّسد قدرة الجامعة عىل االهتامم بأعضائها، وقدرة األفراد عىل مساعدة اآلخرين. يف جامعات 

اتجاهه،  واملسؤولية  به  واالهتامم  اآلخر،  مع  للتطابق  مكان  اجتامعي،  هوجسد  الجسد  القرابة، 

كام أنه مكرّس، لرفاهية اآلخر، بشكل متبادل، وبالتايل، ليس مثة أي تجربة فردية حرصا، مبعنى 

بل عىل  ليس عىل مستوى اإلحساس،  كلها.  التجارب  تتشارك  أعضاء، حيث  أن األشخاص هم 

 Maurice مستوى الحاسة: الجسد هوالوسيلة التي يستخدمها البرش للتعبري عن الحوادث. يكتب

Leenhardt عن الكلدونيا الجديدية أن »التجربة موزعة عىل األشخاص« و»ليست فردية«. عندما 
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يصاب شخص بوكعة صحية، يعاين انتهاكاً معنوياً أودينياً من قبل أقربائه، ما يعد ظاهرة عامة يف 

األثنولوجيا. مثة العديد من املجتمعات التي يجب تعويض األقارب من جراء جرح أحدهم )وأكرث 

من  بالتحالف،  للقرىب  األحيان، مينح  كثري من  يتم قص شعره(. يف  عندما  وأقل  الوفاة  يف حال 

املتوفني أواملصابني بجروح، تعويض خاص، ألنهم منبع حياته. هذا ما ميكن قراءته بالنسبة لـ

Tinglit عىل الشاطئ الشاميل - الرشقي: )...(

كام أن هناك عدة مجتمعات حيث يتوىف الشخص رمزياً يف الوقت نفسه مع أقربائه؛ مل يكتف 

للشخصية  منافية  مأمتية  لشعائر  وفقا  املجتمع  عن  يبتعد  بل  فحسب،  بنفسه  بالتنكيل  الشخص 

االجتامعية العادية: حياة معزولة، جلد الذات، املنع من االغتسال، الخ.. بالفعل، هذه املامرسات 

ليست منترشة عاملياً، ولكن أحيانا، مل يتوف الشخص وحيداً. فاملوت هو أيضا حدث مشرتك.

هل األنانية طبيعية؟ بالنسبة لغالبية اإلنسانية، األنانية التي نعرفها جيدا ليست طبيعية باملعنى 

املحدد للكلمة: تعّد نوعاً من الجنون أومن أعامل السحر، وشكالً من اإلبعاد والحكم باإلعدام، 

فهي عىل األقل عالمة رضر يجب معالجته. ال يعّب الجشع عن طبيعة إنسانية ما قبل االجتامعية 

بقدر ما يعّب عن نقص اإلنسانية. فهويحفر هوة يف العالقات املتبادلة املحّددة للوجود االنساين. 

إن كان األنا والجسد والتجربة والرسور والحزن والقدرة عىل العمل والنية الواعية، ورمبا املوت، 

كلها عالقات شخصية متداخلة لعدد كبري من املجتمعات، وبكل ترجيح، للتاريخ البرشي مبجمله، 

فإذن، املفهوم الغريب للطبيعة الحيوانية واألنانية لدى االنسان هوأكب وهم عرفته األنرثولولوجيا.

النظام امللكي يف القرون الوسطى

من فكر القديس أغوستني الالهويت إىل علم االجتامع لدى دوركهايم، يستند املجتمع عىل أسوأ 

ما فينا. من القرون الوسطى إىل األزمنة الحديثة، تم اعتبار أن املجتمع هوالرتياق القهري الرضوري 

 Paul ألنانية االنسان. أكرث من ذلك، اإلنسان فقط هوصاحب هذا الخبث املالزم لطبيعتنا. يالحظ

Ricoeur  أن سمة النظرة الغربية إىل الكون هي عدم اعتبار السوء بوصفه ظرفاً أصلياً وال مأساة من 

صنع اآللهة، بل مرتبط فقط مبسؤولية اإلنسان، هذا اإلنسان املحب لذاته، الذي يخالف أوامر الله 

ليمدح نفسه. يقع جزء من املسؤولية عىل حواء والثعبان، طبعاً، غري أن آدم وحده هواملسؤول. 

إضافة إىل أنه، وفقا للقديس أغوستني، مبا أن الزرع موجود يف منى آدم، »نجد نفسنا جميعاً يف هذا 

الرجل«. الخالفات بني القدماء حول فطرية طبع اإلنسان مل تعد مهمة ألن الخطيئة األوىل وسمت 

حضورنا يف مملكة املسيح للقرون القادمة. وفقا لـElaine Pagels، املفهوم األوغستيني للخطيئة 

الملف
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األوىل »شّكل تفسرياً للطبيعة اإلنسانية التي أصبحت، بالرساء والرضاء، اإلرث العام لإلجيال من 

املسيحيني يف الغرب، وأثرت بعمق يف علم النفس والفكر السيايس.« السمة األكرث تأثرياً يف الفكر 

السيايس هي التوافق شبه اإلجامعي حول وظيفة الحكم بشكل عام، وامللكية بشكل خاص، أي 

قمع الطبيعة الحيوانية لدى االنسان.

الرغبة  املفرتسة.  أوالحيوانات  السمك  يفعل  كام  بعضهم،  البرش  يأكل  قد  الحكم،  بغياب 

الالمحدودة للجسد قد تسفر إىل حرب ال نهاية لها: يف كل إنسان، بني البرش وضد الطبيعة. »انظروا 

القديس أوغستني، »وانظروا كيف يفرتسون بعضهم! وعندما  كيف يضطهدون بعضهم« كام قال 

تفرتس السمكة الكبرية السمكة األصغر،  تأكلها سمكة أكب منها«. كان Irénée de Lyon قد استعار 

القانون األريض لصالح األمم،  الله  القدمية. »منح  الحاخامية  التقاليد  السمكات هذه من  حكاية 

الكبري  للسمك  النمطية  الصورة  إن  القانون«.  البرش بعضهم كالسمك، خشية من  حتى ال يفرتس 

املفرتس لألصغر منه للتعبري عن الطبيعة اإلنسانية واسعة االنتشار يف القرون الوسطى، وتستخدم 

إىل اآلن كصورة هجائية للرأساملية الليبالية الجديدة )...(. استخدمت األسطورة املسيحية فكرة 

شبيهة للتعبري عن رضورة الحكم األريض: البرش أسوأ من الحيوانات فيام بينها، »ألن ال األسود 

 :Jean Chrysostome وال النمور تتحارب مثلام يتحارب البرش« كام جاء يف »مدينة الله«. فيقول

»انزعوا عن املدينة قيادييها، وسنميض حياتنا، بأقل حكمة من الحيوانات، نفرتس بعضنا«.

الطبيعة البشرّية




