حوار مع الفيلسوف اليوناني كورنيليوس كاستورياديس

فساد الغرب سمة احلضارة املعاصرة

حاوره :رامني جاهانبوغلو RaminJahanbogloo
[[[

[*]

يبي
املعرفة يف الثقافة الغربية الحديثة كام السلطة ،ليست بريئة .إنطالقاً من هذه املقولة ِّ
الفيلسوف اليوناين املعارص كورنيليوس كاستورياديس أنه ينبغي عىل الغرب أن يتنبه إىل
العواقب املرتتبة عىل مثل هذه املعرفة.
يف حوار أجرته معه مجلة ( )Espritالفرنسية حدد كاستورياديس املعامل األساسية
لالختالالت البنيوية التي تعيشها املجتمعات الحديثة يف أوروبا وأمريكا .فقد تطرق إىل مسألة
الدميقراطية والرأساملية وخصوصاً اىل الفساد الذي أصبح سمة الحضارة املعارصة .ومن
الجدير بالذكر يف هذا السياق أنّ الحوار مع كاستورياديس  -شأن مجمل حواراته واألفكار
التي يطرحها  -تدخل يف عمق القضايا الفلسفية والسوسيولوجية التي تعصف بحضارة الغرب
الحديث.

املح ِّرر
منذ بدايات تدفق قيم الحداثة عىل بقية العامل قام الخطاب الغريب عىل مرشوع ذي سمة
خالصية ،هل من حدود لهذه الخالصية  universalismeالتي ُيثّلها الغرب يف وجه الثقافات
املنا ِهضة للدميقراطية؟
كاستورياديس :واقعاً ،مثة مستويات ع ّدة لهذه املسألة التي تبلغ اليوم درجة عالية من املأساوية.
*ـ فيلسوف من أصل يوناين .عاش يف فرنسا منذ العام  1945وتويف يف باريس يف  26كانون األول (ديسمرب) .1997
املصدر EspritRevue :عدد كانون األول (ديسمرب)  1991-ثم أ ِعيدَ نرشه معدالً يف كتاب (صعود التفاهة -مفارق املتاهة )4
La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinth IV, Seuil 1996, rééd. 2007.
 العنوان األصيلLe délabrement de l’Occident: -تعريب :عامد أيوب.
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خاصا بالغرب .البوذية واملسيحية واإلسالم أديان “خالصية” أيضاً
فـ”الخالصية” ليست اخرتا ًعا
ً
مبا أ ّن دعوتها ت ِ
كل البرش .إ ّن هذا التح ّول يفرتض سلفًا إثبات ًا يؤ ّدي إىل
ُخاطب من حيث املبدأ ّ

خاص ومغلَق .وهذا اإلغالق هو امللمح
التعلّق بعامل من الدالالت (واملعايري والقيم ،إلخ) ،وهو
ّ
الذي ُي ّيز املجتمعات ذات التّ َبعية القويّة ،يف حني أن التاريخ اليوناين -الغريب يختص بوضع
واملؤسسات والتمثيالت التي تضعها القبيلة موضع املناقشة إلعطاء مضمون آخر
الدالالت
ّ
للخالصية؛ يرتبط هذا األمر مبرشوع االستقالل االجتامعي والفردي ،وبِأفكار املساواة والحرية،
والحكم الذايت للجامعات ،وحقوق األفراد والدميقراطية والفلسفة .بيد أننا هنا أمام مفارقة ها ّمة
خطَب الطويلة حول حقوق اإلنسان ،وغموض الدميقراطية ،والتأثري التواصيل،
أخفاها ذوو ال ُ
يتمسكون بِخطابهم األناين من
والتأسيس الذايت للعقل ،إلخ ...فجامعة البانغلوس Pangloss
ّ
دون أن يُش ّوشهم ضجيج التاريخ الوجداين أو يرعبهم .وت ّدعي “قيم” الغرب أنّها كونية ،لكن ِم َن
املستحيل أن نُغفل التجذُّر االجتامعي التاريخي للقيم اآلنفة الذكر.
* وهل يقبل غري الغربيني باملرشوع الخاليص املدعى يف الغرب ما دام ال يتوافق مع قيمهم؟
 كاستورياديس :حتى يقبل اآلخرون  -إسالميون وهندوس -بالعقيدة الخالصية وباملضمونالغرب أن مينحه لهذه الفكرة ،ينبغي أن يخرجوا من إغالقهم الديني و ُهم إىل اآلن
الذي حاول
ُ
مل يحاولوا إال قليالً .مع اإلشارة إىل أن املاركسية الزائفة أو التضامن مع العامل الثالث ،بالدرجة
حتَا كبديل مزعوم عن األديان.
األوىل ،طُ ِر َ

ب النقّاد العرب يف
مل تضع الفلسفة الهندوسية العامل االجتامعي موضع املناقشة ،وملاذا كَتَ َ
فكر أرسطو حول ميتافيزيقيته ومنطقه ،بينام تجاهلوا كلّ ًيا اإلشكالية السياسية اليونانية؟ كذلك يجب
انتظار سبينوزا إليجاد تفكري سيايس للتقليد اليهودي .لكن ميكننا التوقّف عند العوامل التي تزعم
أ ّن املجتمعات الغربية الغنية غري قا ِدرة ،اليوم ،عىل مامرسة تأثري من شأنه أن يُح ِّرر بقية العامل،
وميكن التساؤل ملاذا تُساهم تلك املجتمعات يف تعرية الدالالت الدينية التي تُو ِقف بناء فضاء
ربا يف النهاية إىل تقوية تأثريها؟.
سيايس ،وتَ يل ّ

ما هو “املثال” الذي تقدمه املجتمعات الرأساملية الليربالية اىل بقية العامل؟ إنه مثال الرثاء
والقوة التكنولوجية والعسكرية .وقد قَب َِل اآلخرون بذلك ،ونجحوا أحيانًا (اليابان ،التنانني األربعة،
بال ّ
شك) .لكن كام ت ُثبِت هذه األمثلة ،وعىل الض ّد من امل ُعتقدات املاركسية وحتى “الليربالية” ،ال
ينطوي هذا املثال عىل يشء لجهة انتاج عملية تحريرية.
AL-ISTIGHRAB
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يف الوقت نفسه ،ت ُق ّدم هذه املجتمعات لبقية العامل صورة يسود فيها فراغ تا ّم من الدالالت.
فالقيمة الوحيدة هناك هي النقود ،والشهرة اإلعالمية والسلطة .وبهذا ُد ّم َرت املجتمعات ،وانحرص
األمر يف استعدادات إدارية .وقد صمدت الدالالت الدينية يف وجه هذا الفراغ ،بل استعادت
قوتها .ال ريب يف أن هناك أيضً ا ما يُس ّميه الصحافيون والساسة “الدميقراطية” ،والذي هو يف
الواقع أوليغارشية ليربالية .لقد بحثنا بال جدوى ،يف ط ّيات هذه الدميقراطية ،عن مثال للمواطن
املسؤول“ ،القا ِدر عىل أن يَحكُم وأن يُحكَم” كام يقول أرسطو ،ومثال للجامعة السياسة التأ ّملية
واالستشارية .ضمن الدميقراطية ،ونتيجة الرصاعات الطويلة السابقة بق َيت الحريات الثمينة
والها ّمة ،ولكن الجزئية؛ دفاعية وسالبة .وهي يف الواقع االجتامعي  -التاريخي الفعيل للرأساملية
املعارصة ،تؤ ّدي عملها شيئا فشيئًا كأداة ُمت ّممة للجهاز الذي يُضاعف “املباهج” الفردية .وهذه
“املباهج” هي املضمون الوحيد للفردانية الذي يُضجروننا بتكرار الحديث عنه .إذ ال ميكن أن
يوصفون زو ًرا بأنّهم “أحرار يف فعل ما
يكون هناك فردانية بحتة ،وفارغة .ذلك بأن األفراد الذين َ
وخاصة،
يريدونه” ال يفعلون شيئًا ،بل ال يفعلون أي يشء كان .يف كل م ّرة يفعلون أشيا ًء ُمح ّددة
ّ
يرغبون ويُوظّفون بعض األشياء ،ويرفضون أشياء أخرى ،ويُط ّورون أنشطةً ،إلخ ...لك ّن هذه
رصا ،وال عىل نحو أسايس ،من خالل “األفراد”
األشياء وهذه األنشطة ال ميكن تحديدها ح ً

الخاصة التي
املؤسسة
وحدهم ،بل من خالل الحقل االجتامعي  -التاريخي ،ومن خالل
ّ
ّ
يؤلّفها املجتمع حيث يعيشون دالالته الوهمية .ميكن ،بال ّ
شك ،الحديث عن “فردانية” البوذيني
الحقيقيني ،حتى لو تعارضت هذه االفرتاضات امليتافيزيقية مع افرتاضات “الفردانية” الغربية.
لكن ما هو املضمون الها ّم لألول؟ إنّه يف املبدأ الزهد يف الدنيا واإلقالع عن “ملذّاتها” .كذلك،
يف الغرب املعارص“ ،الفرد” الح ّر ،السيد ،االكتفايئ ،الها ّم مل يعد يف أغلب الحاالت سوى
الحقل االجتامعي  -التاريخي :كسب املال،
ُ
ُدمية تقوم الإراديًا بالحركات التي يفرضها عليها
واالستهالك و”االستمتاع” .إذا افرتضناه “ح ًرا” يف إعطاء حياته املعنى الذي “يُريده” ،فهو ال
اللمعنى للتزايد يف
“يُعطيها” ،يف الغالبية الساحقة من الحاالت ،إال “املعنى” الشائع ،أي َّ
االستهالك .إ ّن “استقالله” يصبح من جديد تَبَعيّة ،و”أصالته” هي االمتثالية امل ُع ّممة التي تسود
من حولنا .هذا يعني أنه ال ميكن أن يكون هناك “استقالل” فردي ما مل يكن هناك استقالل
جامعي ،وما مل يكن يوجد “خلق معنى” للحياة عند كل فرد ال يدخل ضمن إطار خلق جامعي
الل ُمتناهية لهذه الدالالت يف الغرب املعارص هي التي تحكم عج َزه عن
للدالالت .والتفاهة َّ
التأثري يف العامل غري الغريب.
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كورنيليوس كاستورياديس
من سريته الذاتي�ة

تبدو السرية الذاتية للفيلسوف واملفكر املعارص كورنيليوس
كاستورياديس ( ،)1997-1922الفتة يف خصوصيتها

وتركيبها .فهو فرنيس من أصل يوناين ،وقد تاخم فضاءات
مختلفة ومتناقضة يف ثقافة الغرب الحديث .أعامله غري
املنشورة مل تنت ِه بع ُدُ .ولِ َد يف أثينا سنة  ،1922وت ّ
ُوف يف

ظل يقول حتى آخر أيامه أنّه "مهام حصل ،فسأبقى
باريس سنة  1997إثر نوبة قلبيةّ .

أوالً وقبل كل يشء إنساناً ثورياً" .اعتاد الفيلسوف الراحل عن خمسة وسبعني عاماً
ترديد هذه العبارة ،بني الحني واآلخر ،كام لو أنه يجيب بنربة عالية عن أسئلة وتخمينات

وتقديرات مهموسة ومضمرة حيناً ،واتهامية رصيحة حيناً آخر ،وهي تدور كلها عىل

مصائر "الثوريني" يف زمن أفول اإليديولوجيات ونهايتها وما يصاحبها من تبدالت

وانقالبات يف املواقف واملواقع والسلوكاتُ .م َنظِّر "التأسيس الخيايل للمجتمع"،
يف عامي  1983و ،1984ألقى محارضات يف معهد الدراسات العليا يف العلوم
االجتامعية ،كان موضوعها "املدينة والقوانني ،أو ما صنع اليونان" ،وعملت دار نرش

"لوسوي" عىل جمعها ونرشها يف كتاب يحمل العنوان نفسه.

يرى كاستورياديس أن املجتمع ،أي مجتمع« ،ال ميكن اختزال رصاعاته وحركيته

يف الرصاعات ذات األساس االقتصادي وحسب ،بل إن املجتمع بقدر ما تسوده

عالقات القوة املبنية عىل أمناط إدارة املصالح االقتصادية وتوجيهها تسوده وبالقوة
نفسها ،عالقات املعنى ،كام أن رهانات الرصاع االجتامعي ال تستهدف املصالح

االقتصادية وحسب ،بل أمناط الرشعية.
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أسس كاستورياديس مع كلود لوفور  Claude Lefortمجموعة (اشرتاكية
يف عام ّ 1949
حملت اسمها.
و َه َمجية)  Socialisme et Barbarieالتي أصدرت مجلّة
ْ

ابتدا ًء من سنة  ،1964أصبح كاستورياديس عضوا ً يف املدرسة الفرويدية يف باريس التي

أسسها جاك الكان  Jacques Lacanوالتي عاد وعارضها سنة .1967
ّ
يف سنة  ،1968تز ّوج كاستورياديس من بيريا أو النييه.

انسحب كاستورياديس من املدرسة الفرويدية سنة  1969وساهم يف تأسيس (املجموعة

الرابعة) .وبدأ مع جان بول فالربيغا  Jean-Paul Valbregaالعمل عىل تحليل تعليمي ثانٍ
وبدأ يعمل ك ُمحلّل ابتدا ًء من سنة .1973

يف سنة  ،1980ركّز كاستورياديس اهتاممه يف البحث الفلسفي .وكتب يف مجلّة (دواء

موضعي)  Topiqueمقالة نقدية طويلة يف ضوء ما قرأه يف كتاب (مصري ُمميت) مصري
مشؤوم ج ّدا ً.

ّ
من ُمؤلفاته:

ـ التأسيس الخيايل للمجتمع
ـ ثقافة األنانية
ـ ُمفرتقات طُ ُرق املتاهة (ستة أجزاء)
ـ ُمجتمع سائر إىل اإلخفاقُ .مقابالت ومناقشات .1997-1974
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اختفاء املعىن
* يف املقابل ،أليس السؤال الكبري املطروح اليوم هو معرفة ما إذا كان الدفاع عن محنة الحرية
نفسها؟
أتأسف عليه.
كاستورياديس :معلوم أنني ال أتح ّدث عن اختفاء معنى ُمعطى من قبل ،وال ّ
ُستقل ،املجتمع الدميقراطي حقًا ،هو مجتمع يضع موضع إشكال كل معنى ُمعطى،
املجتمع امل ّ
وفيه يت ّم إطالق عملية خلق الدالالت الجديدة .ويف مثل هذا املجتمع ،كل فرد ح ّر يف أن يخلق
لحياته املعنى الذي يريده .لكن ال معنى من اعتقادنا أنّه ميكن فعل ذلك خارج أي سياق وأي
تكيّف اجتامعي  -تاريخي .ومع العلم مباهية الفرد عىل املستوى

األنطولوجي ،فإ ّن هذا االفرتاض هو تحصيل حاصل .حيث يخلق الفرد معنى لحياته باملشاركة
يف الدالالت التي يخلقها مجتمعه ،ويف خلقها ،إ ّما بصفته “مؤلّفًا” ،وإما بصفته “ ُمتل ّق ًيا” (عا ًما)
لهذه الدالالت .وأنا أرصرتُ دامئًا عىل أ ّن “التلقّي” الحقيقي لعمل جديد هو إبداع .هذا األمر
نراه بوضوح يف الحقبتني الكبريتني من تاريخنا ،حيث ظهر يف مرشوع االستقالل ألول م ّرة أفراد
شكل فرديًا .إ ّن بروز ُم ِ
يقبل ا ّدعاءاتهم يُوازي
فعل وجمهور قا ِدر عىل أن َ
بدعني فرديني ً
ً
فعل
أُعطُوا ً
جسدتها :الدميقراطية،
يف اليونان القدمية بروز الدولة املدينية ( ،)polisوالدالالت الجديدة التي ّ
التعددية ،الحرية ،اللوغوس ،الصفة االنعكاسية .واملوقف ُمامثل يف أوروبا الغربية الحديثة .طب ًعا
ب ِق َي الفن والفلسفة ،وحتى البحث العلمي ،لفرتة طويلةُ ،مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدالالت الدينية.
التوصل باك ًرا
تغيت .وجرى
ّ
لكن الطريقة التي متوضعت فيها مقابل تلك الدالالت كانت قد ّ
إىل صور جديدة وأعامل “ ُدنيوية” أثارها املجتمع وبدا قا ِد ًرا عىل تلقّيها .لقد أثبت كونديرا ذلك
يف عمله الروايئُ ،مب ّي ًنا “وظيفتها” يف زعزعة النظام القائم .كذلك شكسبري الذي ال نجد لديه
كل معنى “ ُمعطى ُمسبقًا”.
ذ ّرة من التديّن .يف نهاية القرن الثامن عرش تح ّرر اإلبدا ُع األورويب من ّ
ومن “التطابقات” العجيبة للتاريخ أ ّن العمل الف ّني األخري يف املجال الديني ،وهو le Requiem
ب سنة – 1791يف الوقت الذي بدأت فيه الثورة الفرنسية بالرتكيز عىل الكنيسة
 ،de Mozartكُ ِت َ
واملسيحية وبعد سنوات عىل تعريف ليسينغ  Lessingفكر األنوار بوصفه رفضً ا لثالثة أمور :الوحي
يخص عدم وجود الله
والعناية والهالك األبدي ،وقبل سنوات من جواب البالس  Laplaceيف ما
ّ
يف نظام العامل بالرغم من أنّه مل يكن بحاجة إىل هذه الفرضية.إ ّن إلغاء املعنى “امل ُعطى من قبل”
مل مينع أوروبا من الدخول مل ّدة مئة وخمسني سنة ،من عام  1800حتى عام  ،1950يف فرتة إبداع
والرسامني يف تلك الفرتة ،ال يوجد
خارق يف كل امليادين .بالنسبة إىل كبار الروائيني واملوسيقيني
ّ
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معنى ُمعطى من قبل (واألمر نفسه بالنسبة إىل كبار علامء الرياضيات) .ومن الواضح أ ّن أي بحث
وإبداع للمعنى ينطوي عىل النشوة  -وطب ًعا ليس ُمفاجئًا أ ّن الداللة األقوى ألعاملهم هي سؤال
ُمستم ّر عن الداللة ذاتها التي من خاللها التحق بروست  Proustوكافكا  Kafkaوجويس Joyce
وآخرون باملأساة اليونانية .لقد انتهت هذه الفرتة سنة ( 1950ال ريب أنّه تاريخ “اعتباطي” ،لتثبيت
مم سبقها ،أو ألننا بال مفارقة نؤيّد
األفكار) ،وهذا ليس ألنّنا دخلنا يف مرحلة أكرث “دميقراطية” ّ
العكس ،بل أل ّن العامل الغريب دخل يف أزمة ،ومنشأ هذه األزمة تحدي ًدا هو أ ّن العامل الغريب مل يعد
يضع نفسه موضع إشكال.
* أليس مثة عالقة بني الفراغ يف املعنى وخسارة هذا الف ّن الكبري الذي تتحدّ ث عنه؟
كاستورياديس :من الواضح أ ّن األمرين يتوافقان .فالف ّن الكبري هو يف الوقت عينه نافذة املجتمع
عىل الفوىض .الفن صورة ال ت ُخفي شيئًا .ومن هذه الصورة يُظهِر الف ّن عىل نحو ُمب َهم الفوىض ،فهو
يُشكّك يف الدالالت القامئة ،وصولً إىل داللة الحياة البرشية ومضامينها التي ال ُيكن إنكارها .لقد
الحب محور الحياة الشخصية يف القرن التاسع عرش -وكان تريستان يف آن واحد اإلبراز األقوى
كان
ّ
لهذا الحب ،والدليل لِام ال ميكن أن يتحقّق إال يف االنفصال واملوت .لهذا السبب ،ليس من شأن
ُستقل والدميقراطي بل هو ال يقبل االنفصال عنه .أل ّن املجتمع
الف ّن الكبري أن يُخالف املجتمع امل ّ
الدميقراطي يعرف ،ويجب أن يعرف أن ليس هناك داللة مؤكّدة ،وأنّه يعيش وسط الفوىض ،بل هو
شكل .وانطالقًا من هذه املعرفة يخلق املجتمع الدميقراطي
ً
بذاته الفوىض التي يجب أن متنح نفسها
معنى وداللة .وقد علمنا أ ّن هذه املعرفة  -وذلك يعني املعرفة امل ُتعلّقة باملوت ،التي سرنجع إليها-
هي التي يعرتض عليها ويرفضها كل من املجتمع واإلنسان امل ُعارصين .وبذلك يصبح الفن الكبري
مستحيل ،هامش ًيا ،من دون مشاركة خالِقة من طرف الجمهور.
ً
* هل نفهم من كالمك انه بات من املتع ِّذر الدفاع عن صورة الحرية يف الغرب الدميقراطي؟
كاستورياديس :مث ّة إجابتان متالزمتان لهذا السؤال:
أ -ت ُصبح صورة الحرية ُمتع ّذ ًرا الدفا ُع عنها من حيث إ ّن املرء ال يستطيع القيام بأي يشء حيال
أول ألجل ذاتها؛ لكن أيضً ا للقيام أشياء عدة.
هذه الحرية .ملاذا نسعى وراء الحرية؟ نسعى وراءها ً
فلو ك ّنا ال نستطيع أو ال نُريد القيام بِيشء ،تتح ّول هذه الحرية إىل الطور الصايف للفراغُ .مر ّو ًعا أمام
هذا الفراغ ،يلجأ اإلنسا ُن امل ُعارص إىل ملء “أوقات فراغه” إىل الح ّد األقىص ،ويلوذ بالرتابة التي
تغوص أكرث فأكرث يف التكرار وبوترية ُمتسارعة.
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ب :ال ميكن متييز اختبار الحرية عن اختبار املوت( .من البديهي أ ّن “ضامنات املعنى” ت ُعا ِدل
ُعب) .إ ّن كينون ًة ما  -فر ًدا أو مجتم ًعا -ال ميكن أن تكون
إنكار املوت :هنا أيضً ا يحرض مثال األديان امل ّ
ُمستقلّة ما مل ت ُوافق عىل موتها .إ ّن الدميقراطية الحقيقية  -ال “الدميقراطية” اإلجرائية فقط -واملجتمع
مؤسساته ودالالته ،يعيش تحدي ًدا يف
امل ُتفكّر يف ذاته ،والذي يُنشئ ذاته وميكنه دامئًا إعادة النظر يف ّ
اختبار املوت االفرتايض لكل داللة .وانطالقًا من هذا ميكنه أن يخلق ،وعند اللزوم أن يُشيّد “أنصابًا
دليل ،لكل الناس ،عىل إمكانية خلق داللة باإلقامة عىل ضفّة البحر.
خالِدة” بوصفها ً
معلوم أ ّن الحقيقة النهائية للمجتمع الغريب املعارص هي الهروب من أمام املوت ،ومحاولة
إخفاء موتنا ،التي تت ّم بكيفيات عديدة ،منها إلغاء الحداد ،والتنبيب  tubageوالوصالت التي ال
ختصني ألجل “مواكبة” املحترضين،
تنتهي لالستبسال  /للعناد العالجي ،وتدريب علامء نفس ُم ّ
وأيضً ا إبعاد امل ُس ّنني ،إلخ...

* إذا مل نستسلم لليأس من الدميقراطية الحديثة ،واعتقدنا بِأنّه يجب امتالك إمكانية خلق
دالالت اجتامعية ،وأال نصطدم بذلك بخطاب أنرتوبولوجي ،خطاب توكفييل (نسب ًة إىل توكفيل)
ينص عىل أنّ تط ّور املجتمعات
بعض اليشء ميتدّ من فوريه  Furetحتى غوشيه .أي الخطاب الذي ّ
الخاصة ،إضافة إىل التف ّرد .ثم أال ينطوي هذا
الدميقراطية يجعل األفراد يجدون مال ًذا يف الدائرة
ّ
عىل نزوع بنيوي يف املجتمعات الحديثة؟ وعىل عكس ذلك ،لو وافقنا عىل فكرتك ،التي تتعلّق
ستقل يف مجتمع دميقراطي؟
بالفعل ،ما هي رشوط الفعل امل ُ ّ
كاستورياديس :إليك أولً مالحظة “فيلولوجية” .أعتقد أ ّن مث ّة خلطًا يُرخي بظالله عىل امل ُناقشات
املعارصة .إ ّن معنى لفظ “الدميقراطية” عند توكفيل ليس سياسيًا بل هو معنى سوسيولوجي .وهو
األقل
ّ
يؤسس “مساواة يف الرشوط” ،عىل
يُوازي ،يف التحليل األخري ،إلغا َء املنازل الوراثية ،الذي ّ
قانونية .إ ّن إقامة تلك املساواة تؤ ّدي أو ميكن أن تؤ ّدي إىل خلق جامعة من األفراد غري ُمتميّزين
الويص” ،Etattutélaireاألكرث
يتمسكون بِعدم التنويع ويرفضون االمتياز .يف النهاية ،ظهرت “دولة
ّ
ّ
تط ّو ًعا واألكرث تروي ًعا بني الطغاة ،وظهر “االستبداد الدميقراطي” (مفهوم عبثي يف نظري أل ّن أي
استبداد ال ميكن أن يظهر إال بتأسيس تنويعات جديدة) .يقبل توكفيل بإقامة املساواة التي يراها
نزو ًعا ال يقبل العكس للتاريخ (هي يف نظره مطلوبة من قبل العناية) ،لك ّن تشاؤمه يُغذّيه حني ُنه إىل
األزمنة القدمية ،حيث مل تجعل “الدميقراطية” االمتياز واملجد الفرديَّني ُمم ِك َنني.
يتأت منه كل ما عداه -لكلمة دميقراطية
يل ،وهو ما تعلمونه ،املعنى األول  -الذي ّ
بالنسبة إ ّ
كل املواطنني فيه قا ِدرين عىل أن يَحكموا ويُحكَموا (كلمتان
هو معنى سيايس :فهي نظام يكون ّ
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ُمتالزمتان) ،نظام تأسيس ذايت رصيح للمجتمع ،نظام االنعكاسية والتحديد الذايت.

بعد طرح ذلك ،فإ ّن املسألة األنرتوبولوجية هي بال ريب أساسية .لقد كانت عىل الدوام محور
اهتاممايت ،ولهذا السبب ،منذ عام  1959وما تاله ،أعطيْت هذه األهمية لظاهرة خصخصة األفراد
يف املجتمعات املعارصة ،ولتحليلها .أل ّن صيانة املجتمع الرأساميل الحديث وتوازنه ،ابتداء من
الخاصة وانزوائه بداخلها (وهو أمر ُمم ِكن
كل منهام إىل دائرته
الخمسينات ،تحقّقا من خالل إعادة ّ
ّ
ظل الرخاء االقتصادي يف البلدان الغنية ،وأيضً ا من خالل سلسلة تح ّوالت اجتامعية ،ال سيام
يف ّ
يف موضوع االستهالك و”أوقات الفراغ”) ،وذلك بالتزامن مع انسحاب “مبارش” (ناتِج باألساس
كن التاريخ السابق) للشعب ،وال ُمباالته إزاء القضايا السياسية .ومنذ الخمسينات ،قُ ِّد َر لهذا التطور
أن يتزايد بالرغم من الظواهر املضا ّدة التي سنعود إليها .بي َد أ ّن املفارقة تكمن يف أ ّن الرأساملية مل
لكل منهام عالقة باألنرتوبولوجيا ،وأنّها
تستطع أن تنمو وتبقى إال من خالل الوحدة بني عاملني ّ
بصدد تقويضهام كليهام.
عب عن رصاعات بني الجامعات
العامل األول متثّل يف النزاع االجتامعي والسيايس ،الذي ّ
وبني األفراد من أجل االستقالل .بي َد أنّه من دون هذا النزاع ،ما كان هناك ،عىل الصعيد السيايس ،ما
نُس ّميه “دميقراطية” .إ ّن الرأساملية ال عالقة لها بالدميقراطية (لننظر إىل اليابان ،قبل وبعد الحرب).
وعىل الصعيد االقتصادي ،من دون الرصاعات االجتامعية ،انهارت الرأساملية منذ عقدين من
جت مشكلة البطالة الكامنة من خالل تقليل عدد ساعات العمل اليومية واألسبوع
الزمن .لقد عولِ َ
والسنة والعمر؛ ووجد اإلنتاج منافذ يف األسواق الداخلية ،التي شهدت باستمرار اتّسا ًعا بفعل
النضال العاميل وزيادة الرواتب؛ وجرى تصويب النظام الرأساميل لإلنتاج كيفام ات ّفق من خالل
الصمود امل ِ
ُتواصل للعامل.
العامل الثاين هو أن الرأساملية مل تستطع تأدية عملها ألنّها ورثت من أمناط أنرتوبولوجية مل
تكن قادرة عىل خلقها التايل :قضاة ال يقبلون ال ّرىش ،موظّفني نزيهني يعتنقون أفكار فيربُ ،مربّني
عمل َيلِكون الح ّد األدىن من الضمري املهني ،إلخ ...إ ّن هذه األمناط
أنفسهم لِ َق َدرهمّ ،
ك ّرسوا َ
خلِقَت يف فرتات تاريخية سابقة ،باإلحالة عىل
ال تظهر وال تستطيع الظهور من تلقاء ذاتها ،فهي ُ
قيم ال نزاع فيها :الصدق ،خدمة الدولة ،نقل املعرفة ،الكتاب الجميل ،إلخ ...ب ْي َد أنّنا نعيش يف
مجتمعات أصبحت القيم فيها اليشء وما نضع له حسابًا هو املبلغ الذي ن ّدخره من املال ،ال
يه ّم كيف ،وال عدد م ّرات الظهور عىل شاشات التلفزة .إ ّن النمط األنرتوبولوجي الوحيد الذي
تتأسس ،هو املقاول؛ فهو شخص ُمتح ّمس
أب َد َعتْه الرأساملية ،والذي ال ب ّد منه يف بادئ األمر ليك ّ
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املؤسسة التاريخية الجديدة ،التي هي الرشكة ،ولِتوسيعها بصورة دامئة من طريق إدخال
ِلبداع هذه
ّ
ح ِك َم عليه بالتفكيك
مركّبات تقنية جديدة ومناهج جديدة الخرتاق السوق .لك ّن هذا النمط نفسه ُ
محل املقاول ،أما يف ما
ماخص اإلنتاج ت ّم إحالل البريوقراطية اإلدارية ّ
نتيجة التط ّور الحايل؛ ويف
ّ
خص كسب املال فإ ّن مضاربات البورصة ،وعروض الرشاء العمومية  OPAوالوساطات املالية
ّ
حا أكرث بكثري من املقاوالت .اننا نرى ،من خالل الخصخصة ،خرابًا ُمتزاي ًدا يف الفضاء
تد ّر أربا ً
العا ّم ،ونكتشف يف الوقت نفسه تفكيك األمناط األنرتوبولوجية التي تحكّمت يف وجود النظام.

وصفت “األوليغارشية الليربالية” التي تؤدّي عملها بصورة منفردة وهي مرسورة بذلك،
َ
* لقد
ألنها استطاعت أن تُدير أعاملها بهدوء .يف الواقع إنّ الشعب ال يتدخّل إال الختيار فريق سيايس.
هل من املؤكّد أنّ أحدهام يعمل متا ًما كاآلخر؟
كاستورياديسّ :
تدل أشكال الثورات كالتي حدثت يف منطقة فول -أنفيالن Vaulx-en-Velin
عىل إرادة ت ُشبه اإلرادة التي رافقت الحركة العاملية يف القرن التاسع عرش وت َع ِكس إرادة املشاركة
أقل َم ْي ًل إىل املشاركة مام
الفاعلة .وعىل عكس ذلك ،كان املجتمع الفرنيس قبل خمسني عا ًما ّ
هو عليه اليوم ،وكان حرصيًا أكرث بكثري .ولكن كان مث ّة “تط ّور” يف الدميقراطية  -حتى وإن من
كل ذلك ليس إال طلب يتعلّق بالقدرة
خالل ثقافة وسائل اإلعالم .بذلك ليس لنا القول ببساطة إ ّن ّ
الرشائية ودخول الرأساملية.

يتعلّق األمر بفهم ما يُنظَر إليه بوصفه جوهريًا أو محوريًا يف النظام ،وما يُنظَر إليه بوصفه ثانويًا
وسطح ًيا ،أي “ضوضاء” .وبال ريب تؤ ّدي األوليغارشية الليربالية عملها لوحدها؛ غري أنّه ينبغي
أقل كانت أقوى من حيث هي أوليغارشية تحدي ًدا .يف
أن نفهم أنّها كلّام عملت لوحدها بشكل ّ
الواقع ،هي “ ُمقفلة” سوسيولوجيًا (أنظر األصول االجتامعية لالنتساب إىل املدارس الكربى،
إلخ)...؛ وارتأت أ ّن لها مصلحة كبرية يف توسيع أسس االنتساب .ومل ت ُصبح أكرث “دميقراطية” -
جدد .hominesnovi
ريا بالرجال ال ُ
كام مل ت ُصبح األوليغارشية الرومانية دميقراطية عندما قبلت أخ ً
من ناحية أخرى ،يسمح النظام الليربايل لها (عىل عكس النظام الشمويل) بإدراك “اإلشارات”
الصادرة من املجتمع ،حتى خارج األقنية الرسمية والرشعية ،ويسمح من حيث املبدأ بالتفاعل
أقل .إال َم أ ّدت ثورة
وإصالح ذات ال َبني .يف الواقع ،إ ّن األوليغارشية الليربالية تفعل ذلك بنسبة ّ
فول-أنفيالن ( Vaulx-en-Velinما خال تأسيس بعض اللجان الجديدة واملناصب البريوقراطية
ظل الغيتوات واملخ ّدرات
“من أجل معالجة املشكل”)؟ أين نحن منها يف الواليات املتحدة يف ّ
وانهيار الرتبية وكل ما عدا ذلك؟
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يف الواقع ،وعىل أثر إخفاق الحركات يف الستينيات ،و”أزمتَي النفط” ،والهجوم الليربايل
املضا ّد (باملعنى الرأساميل للكلمة) ،امل ُتمثّل حال ًيا يف الثنايئ تاترش -ريغان والذي انترص يف
النهاية يف كل العامل ،نُالحظ
العفوي واملقبول عند
وجود جهاز جديد لـ“االسرتاتيجية االجتامعية” .إنّنا نُبقي عىل املوقف
ّ
 80أو  85%من الشعب (الذي باإلضافة إىل ذلك يَعوقه الخوف من البطالة) ،ونرمي بِرداءة هذا
النظام عىل  15أو ِ 20%م ّمن يُشكّلون “الفئة الدنيا” من املجتمع ،وهؤالء ال ميكنهم التفاعل ،أو
جرمية :العاطلني عن العمل
ال ميكنهم التفاعل إال من خالل العنف والتهميش وامل ُامرسات ال ُ
واملهاجرين يف فرنسا وإنكلرتا ،السود واإلسبان يف الواليات املتحدة ،إلخ...
مام ال شك فيه أن النزاعات والرصاعات تظهر هنا وهناك ،فنحن ال نعيش يف مجتمع م ّيت.
يف فرنسا ،خالل السنوات األخرية ،كان هناك طالب املدارس والثانويات وعامل سكك الحديد
واملم ّرضات .وكان هناك ظاهرة ها ّمة :خلق الرتتيب ،أي شكل جديد لتنظيم ذايت دميقراطي
عب عن التجربة البريوقراطية وازدرائها  -حتى وإن حاولت األحزاب والنقابات دامئًا
للحركات ،يُ ّ
ابتالع هذه الحركات .غري أنّه ينبغي أيضً ا أن نالحظ أ ّن هذه الحركات التي تقف يف وجه النظام القائم
يف ،ويف كل الحاالت هي جزئية ج ًدا وبالغة التحديد من حيث األهداف.
هي غالبًا لها طابع ِحر ّ
كل يشء يحدث كام لو أ ّن الخيبة الكربى الناتجة من انهيار الخداع الشيوعي والعرض السخيف
ّ
للعمل الفعيل ﻠ “الدميقراطية” أفضت إىل أن ال أحد يُريد أن ينشغل بالسياسة باملعنى الصحيح
للكلمة ،فهذه الكلمة أصبحت ُمرادفًا للتنسيق والسمرسة القذرة واألعامل املشبوهة .يف كل هذه
الحركات أي فكرة تتعلّق بتوسيع النقاش أو األخذ بالحسبان املشكالت السياسية مرفوضة ،متا ًما
كام الشيطان( .فنحن ال نستطيع أن نلوم الشيطان عليها ،أل ّن الذين يحاولون إقحام السياسة فيها
رتسبة ،وتروتسكيون أو غري ذلك) .وما يسرتعي النظر أكرث هم علامء البيئة
هم عمو ًما ديناصورات ُم ّ
الذين انزلقوا نحو سجاالت سياسية عا ّمة  -يف حني أ ّن املسألة البيئوية تنطوي بديه ًيا عىل الحياة
االجتامعية الكاملة .القول إنّه يجب إنقاذ البيئة يعني أنّه يجب تغيري منط حياة املجتمع بالكلّية،
وأن نقبل باالنسحاب من السباق الجنوين إىل االستهالك .وتلك هي املسألة السياسية والنفسية
واألنرتوبولوجية والفلسفية املطروحة ،يف كل عمقها ،عىل اإلنسان املعارص.
* ما املقصود مبا تقول ..يبدو يل أن ما ذكرته يثري االلتباس؟
فعل جلِ ًيا يجب
كاستورياديس :ال أقصد بذلك أ ّن تعاقب الفعل هو كل يشء أو اليشء ،بل أ ّن ً
أن يُبقي تحت نظره دامئًا أفق الكلّية ،وأن يندرج ضمن املشكل العا ّم االجتامعي والسيايس ،حتى
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لو وجب عليه أيضً ا أن يعرف أ ّن ليس مبقدوره الحصول إال عىل نتيجة جزئية ومحدودة ،وهذا
املطلب ينبغي عىل املشاركني أن يأخذوه عىل عاتقهم.
ومن جهة أخرى ،ال ميكن القول ،كام تفضّ لت ،أ ّن املجتمع هو اليوم أكرث تض ّم ًنا ،من دون
أن نطرح السؤال التايلِ :في َم هو ُمتض ّمن؟ هو ُمتض ّمن يف ما ُيثّله هو نفسه ،يف هذا املزيج من
الدالالت الخيالية الغالبة الذي أحاول أن ِ
أصفَه.
* مثّة نقطة إشكالية ما زالت غامضة ومن دون حسم ،لك ّنك عالجتها بسطحية .إنّها مشكلة
التط ّور التقني .باإلمكان أن أطرح عليك هذا السؤال خصوصاً أنّك أحد الفالسفة املعارصين الذين
البعض فيه أنّ التكنولوجيا مصدر لكل
ُ
خاضوا ناد ًرا ميدان العلوم الدقيقة .نعيش يف زمنٍ يرى
ً
سبيل إىل التأثري فيه؟
ستقل بالكامل ال يجد املواطن
الرشور يف العامل .هل تعتقد أنّ التقنية نظام ُم ّ
كاستورياديس :مث ّة واقعتان ال جدال فيهام .أولً  ،حقّق التكنو-علم استقالله .فال أحد يتحكّم
رضت
يف تط ّوره وتو ّ
جهه ،وبالرغم من “لجان اإلتيقا” (امتنعت املق ّدمة السخيفة عن التعليقات ،وأ ّ
بِخواء اليشء) ،ال نجد من يأخذ يف االعتبار اآلثار املبارشة والجانبية لهذا التط ّور .يتعلّق األمر
مبسارات عطالة باملعنى الفيزيايئ؛ مرتوك ًة لذاتها ،تستم ّر الحركة.

التوسع الالمحدود
عب عن كل مالمح املوقف املعارص .وقد جرى تت ّبع
ّ
ّ
يجسد هذا املوقف ويُ ّ
للسيطرة الزائفة ،وهو انفصل عن أي غاية عقلية أو قابلة لإلنكار عىل نحو عقالين .إنّنا نبت ِكر كل
ما ميكن ابتكاره ،ونُن ِتج كل ما ميكن إنتاجه ،أما “الحاجات” امل ُالزمة فتُثار يف ما بعد .يف الوقت
نفسه ،يت ّم إخفاء فراغ املعنى من خالل ِ
الخداع العلموي ،الذي هو أقوى من السابق ،وهذا ،ويا
ّ
الشك أكرث من أي وقت مىض لجهة
ال إىل
للمفارقة ،تزامن مع حقيقة أ ّن العلم الحقيقي أصبح م ّي ً
الخاص بالقدرة الكلّية الهروب من أمام املوت
ريا ،نجد يف هذا الوهم
ّ
أسسه ومضامني نتائجه .أخ ً
وإنكاره :رمبا أنا ضعيف وم ّيت ،لك ّن القوة موجودة يف مكان ما ،يف املستشفى ،يف مختربات
التكنولوجيا األحيائية ،إلخ...

ني بِأ ّن هذا التط ّور امل ُد ّمر ،هو مبرور الزمن يُد ّمر التكنو-علم ،لك ّن الخوض يف أمر
إنني عىل يق ٍ
أول تبديد هذا الوهم امل ُتعلّق
كهذا يحتاج بحثًا ُمط ّولً  .إما يجب التأكيد عليه منذ اآلن هو أنّه ينبغي ً
بالقدرة الكلّية .ث ّم نؤكّد عىل أنّه ،ألول م ّرة يف تاريخ البرشية ،يت ّم طرح مسألة بالغة الصعوبة وهي
حا .يتطلّب
إخضاع التط ّور العلمي والتقني لِ ُمراقبة (غري إكلريوسية) مع العلم أ ّن لذلك طاب ًعا ُمل ًّ
هذا إعادة النظر يف كل القيم والعادات التي تحكمنا .فمن جانب نحن محظوظون ألنّنا نعيش عىل
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كوكب رمبا هو الوحيد من نوعه يف الكون  -عىل كل حال هو الوحيد بالنسبة إلينا ،-وهذه أعجوبة
التخل عن
ّ
بديهي أنّنا ال نستطيع
مل نخلقها ناهيك بأنّنا نعمل عىل تدمريها .ومن جانب آخر،
ّ
عم يجعلنا كائنات ح ّرة .لك ّن املعرفة ،كام السلطة ،ليست بريئة.
ّ
املعرفة من دون
التخل ّ

األقل أن نحاول فهم ما نحن بصدد معرفته وأن نتن ّبه إىل العواقب
ّ
بذلك ينبغي علينا عىل
املمكنة لهذه املعرفة .هنا أيضً ا تربز مسألة الدميقراطية بصور ُمتع ّددة .يف الظروف وال ُبنى الراهنة،
ُ
رجال السياسة والبريوقراطيون الج ّهال
يختص بها
من املحتوم أ ّن القرارات املُتّصلة بكل ذلك
ّ
والباحثون يف التكنو-علم الذين يح ّركهم منطق التنافس .يستحيل أن ت ُبلور الجامعة السياسية يف
هذا الخصوص رأيًا عا ِق ًل .عىل هذا املستوى نُشري إىل مسألة املعيار الجوهري للدميقراطية:
تفادي الغطرسة ووضع ح ّد للذات.
* إ ًذا ،ما تُس ّميه “مرشوع االستقالل” مي ّر بال ريب بالرتبية؟

كاستورياديس :إ ّن مركزية التعليم يف املجتمع الدميقراطي أمر ال ميكن إنكاره .مبعنى ما،
مؤسسة عظيمة للرتبية وتربية الذات بصورة دامئة ،وال ميكنه
ميكن القول أ ّن مجتم ًعا دميقراطيًا هو ّ
العيش من دون ذلك .هذا املجتمع ،من حيث هو مجتمع ُمتفكّر ،يجب أن يعتمد عىل النشاط
لكل املواطنني .إنّه عىل وجه التحديد عكس ما يجري اليوم ،تحت تأثري
الواضح والرأي امل ُستنري ّ
رجال السياسة املحرتفني ،و”الخرباء” ،واالستطالعات التي ت ُجريها محطات التلفزة .وال يتعلّق
األم ُر بأي حا ٍل من األحوال بالرتبية التي عفت عنها “وزارة الرتبية” .كام ال يتعلّق بفكرة أ ّن يف
ظل عمليات “إصالح الرتبية” التي ال ت ُحىص قد نكون اقرتبنا من الدميقراطية .تبدأ الرتبية بوالدة
ّ
الفرد وتنتهي مبامته .وتحدث يف كل مكان وبصورة دامئة .جدران املدينة ،الكتب ،العروض،
ُرب –وت ُيسء دامئًا تربية -املواطنني .بإمكانك مقارنة الرتبية التي يتلقّاها املواطنون
األحداث ،ت ّ
(والنساء والعبيد) يف أثينا من خالل رؤية عىل متثيالت املأساة ،بالرتبية التي يتلقّاها امل ُشاهد اليوم
نس” .perdu de vue
وذلك بالنظر يف عبارة “ساللة حاكِمة”  dynastyو” َم ِ ّ
* ُيعيدنا التحديد الذايت إىل املناظرة املحورية املُتعلّقة باملوت والخلود :الال ِفت يف ما نقرأه
لديك ،هو االنطباع بأنّ هناك من جهة الكتابات السياسية ،ومن جهة أخرى عمل الفيلسوف –
املُحلّل النفيس .لكن يف الواقع ،يوجد يف أعاملك موضوع ُمشرتك ودائم هو مسألة الزمان :كيف
نع ِقد من جديد عالقة بالزمان ،ويف الوقت عينه نخرج من وهم الخلود؟
كاستورياديس :يتعلّق األم ُر أولً بالخروج من الوهم الحديث للخطّية  linéaritéو”التق ّدم”
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والتاريخ بوصفه تراكم ما ت ّم الظفر به أو عملية “العقلنة” .إ ّن الزمان البرشي ،كام زمان الكينونة،
هو زمان اإلبداع  -التفكيك“ .الرتاكم” الوحيد املوجود يف التاريخ البرشي ،ضمن األمد الطويل،
هو تراكم األدايت والتقني واملجموعايت  -ال ُهويّايت .وحتى ذلك الرتاكم قابل للعكس .إ ّن تراكم
الدالالت هو ال معنى .ميكن فقط أن يوجد ،عىل فرتات تاريخية معيّنة ،عالقة تاريخية عميقة (أعني
أي عالقة ما خال العالقة الخطّية و”الرتاكمية”) بني
الدالالت التي يخلقها الحارض وتلك التي يخلقها املايض .فمن خالل الخروج من وهم الخلود
(الذي يَهدف تحدي ًدا إىل إلغاء الزمان) ميكننا عقد عالقة حقيقية بالزمان .بعبارة ّ
أدق  -أل ّن عبارة
“عالقة بالزمان” هي غريبة -فالزمان بالنسبة إلينا ليس شيئًا خارج ًيا ميكننا عقد عالقة معه ،فنحن نعيش
ِ
حاضين يف الحارض ،وذلك بأن ننفتح
فعل
يف الزمان والزمان يصنعنا -بذلك فقط ميكننا أن نكون ً
عىل املستقبل وأن نُغذّي عالقة باملايض ال تتض ّمن معاودة وال رفضً ا .التح ّرر من وهم الخلود -أو
الخلق.
ّ
خيّلنا االجتامعي
“التق ّدم التاريخي” املؤكّد يف شكله العا ّم ّي -يعني تحرير خيالنا امل ُِبدع و ُمتَ َ

* ميكننا أن نستحرض هنا أحد نصوص كتابك (العامل املُج ّزأ)“ ،حالة الذات اليوم” ،حيث
نرى جيدً ا أنّ مسألة الخيال هي مسألة محورية .يتعلّق األم ُر بتحرير ذات قا ِدرة عىل أن تتخ ّيل ،أي
هم هو أنّ
يتم استالبها من قبل الزمان املايض  -الحارض .امل ُ ّ
يف العمق أن تتخ ّيل شي ًئا ما وأن ال ّ
الكتاب ُيثّل يف العمق هذه القدرة للذات عىل أن تُصبح ذات ُمتخ ّيلة .هل يتوقّع املرء من هذه
الذات املُتخ ّيلة يف مجتمع دميقراطي أن ترتك آثا ًرا ،أعني نتا ًجا ،أو أليست هذه الذات التي تتخ ّيل
هي يف العمق اآلثار؟

أول الذات هي دامئة التخيّل ،مهام يكن عندها
كاستورياديس :هناك مستويات ع ّدة للمسألةً .
من فعل .الروح هي خيال جذري .وميكن النظر إىل التبعية بوصفها تقييد الخيال باملعاودة .إ ّن
عمل التحليل النفساين هو أن ت ُصبح الذات ُمستقلّة مبعنى تحرير الخيال ،وإقامة هيئة تعتصم
بالتفكري والتشاور ،وت ُحاور الخيال وتحكم عىل نتاجاته.
ُستقل.
أن ت ُصبح الذات ُم ْستقلّة وإبداع الفرد امل ُتخ ّيل وامل ُفكّر ،يُصبح أيضً ا عمل املجتمع امل ّ
ولعمري أنا ال أعتقد بوجود مجتمع يكون الجميع فيه ميشيل-أنج  Michel-Angeأو بيتهوفن
 ،Beethovenوال ب ِ
ف ليس له نظري؛ بل أعتقد مبجتمع جميع أفراده ُمنفتحون أمام اإلبداع،
ِح َر ِ ّ
خلقة ،ثم ميكنهم أن يصنعوا به ما شاؤوا.
وميكنهم القبول به من وجهة نظر ّ
فمعضلة أن “يرتك املرء آثا ًرا” مبعنى العمل الف ّني هي بذلك معضلة ثانوية ،مبعنى أ ّن الجميع ال
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ميكنه ،وال ينبغي له أن يكون ُم ِ
الخاص للكلمة .وليست املعضلة الثانوية
بدع أعام ٍل ف ّنية باملعنى
ّ
مبعنى إبداع األعامل ،باملعنى األع ّم للكلمة ،من قبل املجتمع :أعامل فنية ،أعامل فكرية ،أعامل
مؤسسية ،أعامل تتعلّق ﺑ “ثقافة الطبيعة” ،إذا شئنا التعبري .إنّها اإلبداعات التي تذهب أبعد من
ّ
الخاصة  -العا ّمة والدائرة العا ّمة  -العا ّمة .ولهذه
الخاصة ،والتي لها عالقة بِ ا أدعوه الدائرة
الدائرة
ّ
ّ
اإلبداعات بالرضورة بُعد جامعي (إ ّما يف تحقيقها ،وإما يف تلقّيها) ولك ّنها تُ ثّل أيضً ا ثِقل الهويّة
الجامعية ،وهو ما أهملته الليربالية والفردانية .نعم ،يف النظرية ،ويف
الليربالية والفردانية ،ال ميكن وال ينبغي أن ت ُط َرح مسألة الهوية الجامعية  -لِجامعة ميكن،
من جهات جوهرية ،أن ينغمس املرء فيها وينرصف لها ،وللقدر الذي نتح ّمل املسؤولية تجاهه،-
ِ
تنحصان عىل وج ٍه
فهي بال معنى .ولكن ،بِ ا أ ّن املسألة ال مندوحة منها ،فإ ّن الفردانية والليربالية
ُمخجل ِ
وخفيَ ًة يف حدود متثّالت ُمعطاة من طريق الخربة ،ويف الواقع حول “األمة” ،فهذه األمة
خرجت ،كام يخرج األرنب من القبعة ،من النظريات “والفلسفات السياسية” املعارصة( .نتح ّدث
يف الوقت نفسه عن “حقوق اإلنسان” وعن “سيادة األمة”) .لكن إذا كان ال ينبغي تعريف األمة
من خالل “حق الدم” (ذلك من شأنه أن يقود مبارشة إىل العرقية) ،فهناك أرضية واحدة تُ كّن من
الدفاع عنها عىل نحو عاقل :بوصفها جامعة أبدعت أعاملً تزعم صالحية كونية .ويف ما أبعد من
النوادر الفولكلورية واإلحاالت عىل “تاريخ” أسطوري وأحادي عىل نطاق واسع ،أن يكون املرء
فرنس ًيا يعني االنتامء إىل ثقافة تبدأ من األبرشية القُوطية  gothiqueحتى إعالن حقوق اإلنسان،
ومن مونتني  Montaigneحتى ُمعت ِنقي االنطباعية .وبِ ا أنه ليس مث ّة ثقافة ميكنها أن تحتكر زعم
الصالحية الكونية ،فإ ّن الداللة امل ُختلَقة “أمة” تفقد أه ّميتها الرئيسة.

مؤسسات األمة ت ُشكّل جامعة ما ،فإ ّن أعاملها هي املرآة التي تنظر إىل نفسها من
إذا كانت ّ
املؤسسات هي الصلة بني مايض األمة
خاللها ،وتعرف نفسها ،وتضع نفسها موضع التساؤل .إ ّن تلك
ّ
ومستقبلها ،وهي مستودع الذاكرة التي ال تنفد ،ويف الوقت عينه دعامة إبداعها القادم .لهذا السبب،
الذين يزعمون أنّه يف املجتمع املعارص ،ويف إطار “الفردانية الدميقراطية” ،ليس هناك مكان لألعامل
العظيمة ،هم يحملون ،من دون أن يعرفوا ومن دون أن يريدوا ،قرار املوت عىل املجتمع.
الخاصة،
ستقل؟ نحن َمن نضع قوانيننا
ماذا ستكون الهوية الجامعية ،اﻠ “نحن” ،لِمجتمع ُم ّ
ّ
ونحن جامعة ُمستقلّة مؤلّفة من أفراد ُم ْستقلّني ،وبإمكاننا أن ننظر إىل أنفسنا وأن نعرفها ونضعها
موضع التساؤل يف أعاملنا ومن خاللها.
* لكن أال يشعر املرء بأنّ “النظر إىل الذات من خالل العمل” مل يَقُم بوظيفته يف املعارصة؟
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إن ِحقَب اإلبداع الفني الكربى ليست يف الوقت عينه اللحظة التي ينظر فيها املجتمع إىل نفسه من
خالل أعامله .فاملجتمع اليوم ال ينظر إىل نفسه يف رامبو  ،Rimbaudوال يف سيزان :Cézanne
ِ
خاضعون لِ ُمختلف التقاليد التي
فهو يفعل ذلك بعد حني .من هنا ،أال ينبغي لنا أن نعترب اليوم أنّنا
تَصوغ مجتمعنا ،حتى لو مل تكن متوافقة مع بعضها البعض؟
مثال ،فري ًدا إىل ح ّد ما ،و ُمف َع ًم بالدالالت طب ًعا ،لك ّنه ال يتض ّمن
ً
كاستورياديس :لقد أخذتَ
تلك التي ت ِ
َنسبها له .ولالختصار ،إ ّن “العبقرية التي ت ّم إغفالها” يف هذا النطاق تنتمي إىل القرن
ظل تصاعد الربجوازية ،ح َدثَ انشقاق عميق بني ثقافة شعبية (التي رسعان ما
التاسع عرش .ويف ّ
ُد ّم َرت) وثقافة ُمه ْي ِمنة هي الثقافة الربجوازية للف ّن امل ُتحذلق .والنتيجة هي بروز ظاهرة الطليعة
والفنان الذي “ال يُق َّدر كام يجب” ليس “ ُمصادفةً” بل عىل وجه الرضورة .ألن يخضع للأمزق التايل:
تشرتيه الطبقة الربجوازية والجمهورية الثالثة ،فيصبح فنانًا رسميًا أو متحذلقاً ،أو يتبع عبقريته ويبيع
بعض اللوحات مقابل خمسة أو عرشة فرنكات .ثم ت ُصاب “الطليعة” بالفساد واالنحالل حني يكون
اله ّم الوحيد هو “إذهال الربجوازي” .إ ّن هذه الظاهرة هي عىل وشيجة مع املجتمع الرأساميل،
وليس مع الدميقراطية ،وت َع ِكس بالتحديد االنشقاق غري الدميقراطي بني الثقافة واملجتمع بعا ّمة.

عىل الض ّد من ذلك ،فإ ّن (مأساة إليزابيث) أو (ترانيم باخ)  Chorals de Bachهي أعامل كان
الجمهور يف ذلك العرص يُشاهدها عىل مرسح “غلوب” (الكرة) أو يُ ِ
نشدها يف الكنائس.

جبا عىل معاودته من أجل إقامة عالقة معه ،بل
أما يف ما يتعلّق بالتقليد ،فليس املجتمع ُم َ ً
العكس .إذ ميكن للمجتمع أن يُقيم مع ماضيه عالقة معاودة صلبة ،هذه هي حالة املجتمعات
حاثة ،أو األثرية والسياحية ،وهي حالة مجتمعنا .يف
التي ت َ
ُوصف بالتقليدية ،أو مجتمعات الب ّ
ٍ
خلق و ُمنفتح أمام
رض ّ
مباض ميّت .ال وجود للاميض
الحالتني ،يتعلّق األم ُر
الحي إال من أجل حا ٍ
ّ
املستقبل .لنتأ ّمل املأساة اليونانية .فمن بني ما يقرب من أربعني مؤلَّفًا وصلت إلينا ،هناك واحد
ِم إياها من الحوادث
فقط هو (الفرس) يعترب مأساة يونانية قدمية كتبها إسخيلوسُ Eschyleمستله ً
الجارية آنذاك .أما املؤلّفات األخرى فيرتكّز موضوعها عىل التقليد األسطوري؛ لك ّن كل مأساة ت ُعيد
تشكيل التقليد ،وتعمل عىل تجديد داللته .وبني مرسحية إليكرتا Electreحسب رواية سوفوكليس
 Sophocleواملرسحية ذاتها حسب رواية يوربيدس ،Euripideليس هناك أي يشء مشرتك باستثناء
ُمخطّط العمل .مث ّة هنا حرية خيالية يُغذّيها العمل عىل التقليد وت ِ
أعامل ال يتمكن رواتها
ً
ُبدع
امل ُحرتفون امل ُد ّونون لألساطري وحتى هومري من نسج األحالم .وعىل مقربة منا ،نرى كيف يُح ّول
بروست  Proustالتقليد األديب الفرنيس بكامله إىل عمل ُمج ّدد .ولقد كان ُمعت ِنقو مذهب الرسيالية
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البارزين يغرفون حتى ال نهاية من هذا التقليد أكرث مام يفعل ُمعارصوهم من األكادمييني.

لن نعود إىل إثارة النقاش حول الحياة الفكرية الفرنسية .لك ّن األمر الالفت ،يف ما يتعلّق مبعضلة
املوت ،هو مشاهدة تيار التفكيك الحايل وقد أحاط باملاهية الهايدغرية أو باملاهية اليهودية.
البعض يُح ّدثنا عن املوت أو عن التناهي ،وليس بوسعنا أن نقول عنه شيئًا سوى أنه تنا ٍه .أال يتض ّمن
بخاصة العمل؛ وال يسع هذا التقليد سوى
ذلك نو ًعا من التقييد؟ لو اقتفينا هذا التيار ،فال يجب
ّ
أن يخلص بنا آخر األمر إىل نوع من التقريظ لالنفعالية .ولو سلّمنا بأ ّن هذا البعض ليس مجموعة
من البهلوانيني ،فالجميع ليس كذلك بال ّ
خاصا بالتناهي يعود إىل نقطة
شك ،نرى أ ّن هناك فك ًرا
ًّ
البداية .ملاذا ،إذن ،ميلك هذا الفكر الكثري من التأثري؟
أرى يف ذلك تجلّ ًيا آخر لل ُعقم .وليس من قبيل الصدفة أن ذلك يُضاهي إعالن “نهاية الفلسفة”،
ُحي حول “نهاية الحكايات الكربى” ،إلخ ...إ ّن ُممثّيل هذه النزعات ليسوا
والجناس امل ُستوىف امل ِّ
قا ِدرين عىل يشء سوى اإلدالء ببضعة تعليقات حول كتابات املايض وهم يتفادون الحديث عن
القضايا التي يُثريها اليوم العلم واملجتمع والتاريخ والسياسة.

عب تحدي ًدا عن املوقف االجتامعي  -التاريخي.
إ ّن هذا العقم ليس بظاهرة فردية ،وهو يُ ّ
بالتأكيد هناك أيضً ا عامل فلسفي :ومن البديهي توجيه نقد داخيل للفكر امل ُتوارث ،ال سيام نقد
جه هذا النقد بصورة اختزالية.
الجانب العقالين منه .لكن رغم ّ
السمة الط ّنانة ﻠ “التفكيك” ،يُ َو ّ
إرجاع كل تاريخ الفكر اليوناين  -الغريب إىل “إغالق امليتافيزيقا” وإىل “املركزوية األنطو-
الهوتية -لوغوسية” يعني إخفاء البذار الخصبة التي ينطوي عليها التاريخ؛ وال معنى من متثّل
الفكر الفلسفي بامليتافيزيقا العقالنيةِ .
أضف إىل ذلك أ ّن نق ًدا غري قاد ٍر عىل طرح مبادئ ُمختلفة
غري تلك التي ينقدها محكوم عليه بالتحديد أن يبقى ضمن النطاق الذي تُح ّدده األشياء التي يت ّم
كل نقد ﻠ “العقالنية” اليوم ينتهي بنا إىل العقالنية ليست إال أحد وجوه العقالنية،
نق ُدها .كذا ّ
وإىل رأي فلسفي عتيق كام امليتافيزيقا العقالنية نفسها .إ ّن التح ّرر من الفكر املتوارث يفرتض
ُمس َبقًا التغلّب عىل وجهة نظر جديدة ال تستطيع هذه النزعة تقدميها .وعىل ذلك فإ ّن املوقف
االجتامعي التاريخي عمو ًما شديد الوطأة هنا .فالعجز الذي يعرتي الفلسفة اليوم ،عن خلق
الخاص ،عن عجز املجتمع
عب يف هذا الحقل
ّ
وجهات نظر جديدة وأفكار فلسفية جديدة ،يُ ّ
املعارص عن خلق دالالت اجتامعية جديدة وعن وضع نفسه موضع التساؤل .حاولت منذ حني
ريا” بل
أن أوضّ ح هذا املوقف .لكن ينبغي ألّ ننىس أنّه حني ِق َ
يل كل يشء بِتنا ال منلك “تفس ً
ال نقدر عىل اإلتيان به .وكام أ ّن اإلبداع ال ميكن تفسريه ،كذلك هو األمر بالنسبة إىل االنحطاط
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ٍ
واحد منها .يف القرن الخامس ،كانت أثينا،
أو التفكيك .واألمثلة التاريخية كثرية ،سأقترص عىل
عم عداها ،ومؤلّفو املأساة الثالثة الكبار ،وأرسطوفانيس وثوسيديدس .ويف
من دون الحديث ّ
القرن الرابع ،ال يشء ُياثل .والسبب؟ ميكن دو ًما القول أ ّن سكان أثينا انترصوا يف الحرب
وبديهي أ ّن هناك
البيلوبونيسية .إذًا؟ هل تح ّولت جيناتهم؟ فأثينا يف القرن الرابع مل تكن نفسها.
ّ
فيلسوفني عظيمني انطلقا عند املغيب وهام يف ماهيّتهام نِتاجان غريبان للقرن السابق .وهناك
خاصة ُمد ّرسو البيان الذين هم بالتحديد ما نحتاجه اليوم إىل ح ّد كبري.
بصورة
ّ
* إنّ كل ذلك يختلط مع انعدام تا ّم للشعور باملسؤولية السياسية؟

عبون لِ َمن يُريد سامعهم عن إخالصهم
كاستورياديس :بال ريب .إ ّن معظم هؤالء الفالسفة يُ ّ
للدميقراطية ،وحقوق اإلنسان ومناهضة العرقية ،إلخ ...لكن باسم ماذا؟ وما السبب الذي يجعل
كل يشء ما هو إال
املرء يُص ّدقهم يف حني أنّهم يُجا ِهرون يف الواقع بنسبية ُمطلقة ،ويُعلنون أ ّن ّ
“قصة”  -وبتعبري ُمبتذل ثرثرة؟ لو أ ّن كل “القصص” ُمتساوية ،فباسم ماذا نُدين “قصة” شعب
مجال
ً
األزتيك وأضاحيهم البرشية ،أو “القصة” الهتلرية وما تتض ّمنه؟ ما األمر الذي ال يرتك
ِلعالن “نهاية القصص الكربى” أن يكون هو نفسه قصة؟ إ ّن الصورة األوضح لهذا املوقف
ُعب بصالفة ،عن رفض (أو
ُعب أوضح تعبري ،وأقول إنّها ت ّ
ت ُق ّدمها “نظريات ما بعد الحداثة” التي ت ّ
عجز) طرح املوقف الحايل.
أما أنا ،فمن واجبي أن أرى بوضوح قدر اإلمكان الواقع والقوى الفعلية يف الحقل االجتامعي -
حا ﺑ “معاين بسيطة”.
ّ
التاريخي ألنّني تحدي ًدا أعمل عىل مرشوع لن
أتخل عنه .وأحاول النظر ُمتسلّ ً
عمل تحضرييًا بطيئًا
ً
مث ّة يف التاريخ لحظات كل يشء فيها ميسور يف الحالة الحارضة ويُشكّل
وطويل .وال يعلم أحد ما إذا ك ّنا نجتاز مرحلة قصرية من سبات املجتمع ،أو ما إذا ك ّنا بصدد
ً
الدخول يف حقبة طويلة من التقهقر التاريخي .لك ّن صربي مل ينفد.
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