األنثروبولوجية
الغيرية
ّ
ّ

تهافت يف املنهج وإبهام يف ّ
نظرية املعرفة
الملخص

ّ
محمد باقر كجك

[*]

[[[

أثار إميانويل ليفيانس ( )1995-1906يف فلسفته عن الغرييّة ،العديد من األسئلة التي
أي البحث عن املعرفة انطالقًا من محوريّة ال ّذات.
ترتبط مجدّ دًا ،بالهموم الفلسف ّية التقليديّةّ ،
النظري ،طائف ًة من الفالسفة
تخيف املعرفة التي تولّدها ال ّذات ،عرب التجريد الذي يقوم به العقل
ُ
ّ
اإلنسان ّيني ،باعتبار أنّ الصبغة املطلقة والكلّيان ّية التي تتم ّتع بها الفلسفة العقل ّية تحمل يف
أعامقها قدرة إنتاج حدود إقصائ ّية أو إلغائ ّية أو تصنيف ّية لآلخر .بينام ،يعتقد ليفانس والفالسفة
اإلنسان ّيون والغرييّون الجدد ،أنّ الخروج من مربع ال ّذات إىل مربع الغري ،وإنتاج معرفة تشارك ّي ٍة،
تجعل تق ّبل املنتجات املعرف ّية لآلخر واألنا ،أكرث مقبول ّية؛ ألنّها ال تصدر عن ال ّذات املتعالية.
الهم املعريفّ لليفانس ،قد يظهر بد ًوا أنَّه يعالج مشكلة اإلقصاء التي تقوم بها أغلب
هذا ّ
الفلسفات ،بل ح َّتى املعارف الصادرة عن تعايل ال ّذات (ال ّذات البرشيّة ،وغري البرشيّة)ّ ،
إل أنّ
عقبات منهج ّية ،وابستمولوج ّية ،تُظه ُر أنّ املعرفة التي تقدّ مها الفلسفة الغرييّة املعارصة ،هي
ذات اتّجاه مبهم حتى عىل مستوى أدوات املعرفة .إنّ مقاربة سؤال الغري ّية من وجهة نظر
معرفة ُ
رضوري؛ إذ
فلسف ّية وأنرثوبولوج ّية ،بل وإثنوغراف ّية ،والبحث عن نقطة التالقي بينهام ،هي أمر
ّ
ين يأخذ بعني
ين ذي أسس فلسف ّية عقالن ّية وبناء إنسا ّ
تشتدّ الحاجة أكرث فأكرث إىل اتجاه إنسا ّ
االعتبار التداعيات الجادّة للفلسفات عىل واقع حياة اإلنسان وعالقته مع نفسه واآلخر.
كلامت مفتاح ّية :الفلسفة العقليّة ،األنرثوبولوجيا ،الغرييّة ،الذّات ،اآلخر ،إثنوغرافيّة السرية
الذّات ّية.

ّ
الغريية كسؤال فلسفي
.1

الفلسفي الدائم حول حقيقة املعرفة ،وأدوات الوصول إليها ،وكيف ّية التثبت منها،
يشكل السؤال
ّ
الهاجس الدائم للمشتغلني يف الفلسفة منذ البدايات املعروفة للفلسفة إىل يومنا هذا .لقد سعت
جامعي وباحث يف األنرثوبولوجيا الرتبويّة يف مركز األبحاث والدراسات الرتبويّة  -بريوت.
*ـ أستاذ
ّ
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الفلسفة األرسط ّية واملشّ ائ ّية إىل البحث عن حجر الزاوية يف نظرية املعرفة الفلسف ّية ،والتي ميكن
من خاللها إكامل بناء املعرفة ،وذلك عرب محاولة الكشف عن عالقة «الذّات املد ِركَة» بالـ «مد َرك».
يشهد عىل الحراك ما حصل يف الفلسفة اليونانيّة القدمية ،أي يف مرحلة الفالسفة القدماء ما قبل
سقراط (470ق.م  399 -ق.م) ،ث ّم أفالطون (427ق.م  347 -ق.م) ومن بعده أرسطو (384
ق.م  322 -ق.م) ،وهو ما أظهرته تص ّورات الفالسفة القدماء لهذه العالقة اإلدراك ّية واملعرف ّية من
حة
البحث يف الوجود
الخارجي بهدف الكشف عن الحقيقة دون البحث عن صدق ومدى ص ّ
ّ
أدوات املعرفة ،واعتمدوا عىل العقل كوسيط وحيد بني الذّات وما تدركه هذه الذات يف الخارج[[[.
مع مجيء السوفسطائ ّيني ،الذين رفضوا سطوة العقل ،وقالوا بالنسب ّية املعرف ّية ،واستحال ّية
دامئي الوقوع يف أدوات املعرفة ،تح ّرك الفالسفة الثالثة (سقراط
ظل الخداع والخطأ
اليقني يف ّ
ّ
يل مج ّد ًدا إىل الواجهة ،مبتنيًا عىل
وأفالطون وأرسطو) إىل القيام مبواجهتم ،دفعوا بالبحث العق ّ
ثالثة مرتكزات[[[:
الحس.
•الدفاع عن محوريّة العقل ،ومعياريّته ،وكلّيّته ،وخل ّوه من اشتباهات
ّ

•تقسيم املعرفة بني املعقوالت اليقين ّية ،واملعقوالت الظ ّن ّية.
•البحث عن مرجع ّية التعقّل وإمكان ّية التصديق بنتائجه.

هذا ما دفع أفالطون للحديث عن عامل املثال كمرجعيّة للتثبّت من املدركات الكلّيّة للعقل
الحقيقي ،وأ ّن إمكان ّية التث ّبت منها
النظري .بينام أكّد أرسطو أ ّن املعرفة العقل ّية مرجعها هذا العامل
ّ
ّ
األرسطي وصوره املنتجة ،وكذلك عىل عمل ّيات االستقراء.
تقوم عىل مباين القياس
ّ

الفلسفي ،كان يبحث عن
وإذا أمعنا النظر يف املبنى الثاين والثالث ،لوجدنا أ ّن هذا االشتغال
ّ
إمكانية «حدوث» املعرفة ،وهي كام سنجدها بشكل متط ّو ٍر فيام بعد عند نظريّة الرجل املعلّق
(أو الطائر) عند ابن سينا (1037-980م)[[[ (ابن سينا ،رسالة يف معرفة ال ّنفس الناطقة وأحوالها،
الفصل األ ّول) ،ستتجه أكرث إىل الذّات يف سبيل إيجاد أرضيّة عقليّة تجريديّة ال ميكن أن تشوبها
شائبة ّ
شك ،قبل الوصول إىل مرحلة استعامل املعقوالت أو املدركات الظ ّن ّية التي هي يف الغالب
[[[ -خبيت ،الفلسفة االغريق ّية ومدارسها من طاليس إىل أبروقلوس ،ص190
[[[ -بت دحامن ،نظريّة املعرفة عند أرسطو ،ص.503
[[[ -يجمع عبد العزيز خرية براهني ابن سينا عىل وجود ال ّنفس ضمن أربعة براهني -1 :برهان األنا املستمر -2 .برهان أن املاثل يف الوعي.
 -3برهان أنا الفاعل الجامع -4 .برهان األنا املعلّق.
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نتيجة استعامل
الحس[[[ .ومع ذلك ،فإ ّن فرز مكان للمعقوالت الظ ّن ّية يف الفلسفة األرسط ّية ،بل
ّ
النظري ،يشكّل بوابة عريضة للبحث
واألفالطون ّية ،وكذلك البحث عن كيف ّية التصديق بنتائج العقل
ّ
يف موضوع الغرييّة ،من جوانب ع ّدة كام سيأيت.
لقد انطوت املباحث الفلسف ّية الكالسيك ّية يف املدرسة العقل ّية عىل مساءلة قض ّية اإلدراك من
الفلسفي ،املنطوية عىل ه ّم التع ّرف
باب الذّات املدركة ،بشكل أساس .إ ّن مباحث علم ال ّنفس
ّ
عىل ال ّنفس ،واالستدالل عىل وجودها ،وأقسامها ،وكيف تدرك ،والق ّوة املدركة ،وتقسيم املد َرك،
املفصل حول ال ّنفس الناطقة وكيف ّية حضور الذّات يف الذّات ،وإدراك الذّات للصور
والبحث
ّ
البسيطة ،والتج ّرد عن املا ّدة ،والتفصيل حول قوى ال ّنفس ،وعالقتها بالبدن وغري ذلك ..تؤكد أ ّن
وباألخص الشيخ الرئيس ابن سينا ،كان متمحو ًرا
وخصوصا الفالسفة املسلمني،
ه َّم الفالسفة،
ّ
ً
حول البحث عن جوهر اإلنسان ،ككائن متميز بقوته الناطقة يف عالقته مع ذاته ،ومن ث ّم مع محيطه
(خصوصا يف
والحس ّية) ،ويف رؤيته الكون ّية ومصريه أيضً ا
(من خالل قواه اإلدراك ّية املج ّردة،
ً
ّ
مباحث املعاد يف الفلسفة اإلسالم ّية) .كام تظهر هذه املباحث أ ّن اهتاممهم كان منص ًّبا أيضً ا عىل
«محوريّة الذّات» يف اإلدراك ،ومل يكن مث ّة مباحث مستقلّة لتناول قضيّة الذّات والغري (وهذا غري
صح التعبري.
مبحث الواجب لغريه وأمثاله) ،من حيثيّة إدراكية تشاركيّة إن ّ

يف داخل الذّات من زاوية محاولة الفالسفة الكالسيكيّني االرتكاز
ميكن فهم هذا االشتغال املعر ّ
إىل القوى املدرِكة داخل الذّات ،بصورتها األ ّوليّة البدهيّة ،والتي ميكن أن تولّد أوىل صور املعرفة
اليقين ّية التي ال ينتابها ّ
شك .فالعقل عند ابن سينا عىل سبيل املثال ،ميكنه « :بق َّوته الذّات ّية أن يربهن
عىل وجود ال ّنفس ،وأقوى برهان يأتينا به برهان الحدس واملحاكمة كام يس ِّميه ،إنَّنا نرى أجسامنا
خاصات األجسام ،فندرك
تتغذَّى وتنمو وتتح َّرك ،ونعرف من االختبار أ ّن هذه الصفات ليست من
َّ
بالحدس أ ّن فينا مبدأ تصدر عنه هذه املعلوالت ،وهو ما نطلق عليه اسم نفس»[[[ .ويقول يف
ٍ
حينئذ ذاتك ،وما املدرك من ذاتك؟ أترى املدرِك منك أحد
كتاب اإلشارات ص« :١٢٣مباذا تدرك

مشاعرك أم عقلك ،وق ّوة غري مشاعرك وما يناسبها؟ فإن كان عقلك وق ّوة غري مشاعرك بها تدرك،
ٍ
فبقي أن تدرك
أفبوسط تدرك أم بغري وسط؟ ما أظنك تفتقر يف ذلك
حينئذ إىل وسط؛ فإنّه ال وسطَ ،
ذاتك من غري افتقار إىل ق ّو ٍة أخرى».
[[[ -خرية ،مفهوم ال ّنفس عند ابن سينا إرهاص الصياغة لنظر ّية يف علم ال ّنفس ،ص.51
[[[ -رشح اإلشارات ،ص.١٢٢

االستغراب 26

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 2

68

الملف

إ َّن هذا السعي إلثبات وجود الذّات و«ال ّنفس» من خالل إثبات تج ّردها ،استم ّر أيضً ا من خالل
مبل صدرا ،وفالسفة القرون الوسطى يف أوروبا ،إىل الفلسفة املعارصة؛
الفلسفة اإلسالم ّية مرو ًرا ّ
إذ نجد عىل سبيل املثال ،أ ّن ديكارت وعىل خالف ابن سينا الذي أراد إثبات ثنائيّة الروح واملا ّدة،
إل أ ّن ديكارت (1650-1596م) يف كتابه (تأ ّمالت يف الفلسفة األوىل) أراد ثنائ ّية العقل والجسد،
ّ
الخاص بالكوجيتو .وهو موقف ينتمي إىل اتجاه محوريّة الذّات يف
يت
ّ
من خالل املوقف الديكار ّ
املعرفة.
لقد شكّل القرنان التاسع عرش والعرشين ،بعد ابتعاد العديد من الت ّيارات الفلسف ّية عن الت ّيار
ين الديكاريت واملباحث االنطولوج ّية الكالسيك ّية ،إىل ت ّيارات جديدة يف الفلسفة املعارصة
العقال ّ
من قبيل املدرسة الظاهراتيّة لهورسل (1938-1859م)  ،والتي م ّهدت لظهور الفلسفات التطبيقيّة
ذات االهتاممات واالنشغاالت اإلنسانيّة فيام بعد .حاولت هذه التيّارات الفلسفيّة أن تنطلق من
«براديغم» جديد يتمحور حول قاعدة أنطولوج ّية غري تقليديّة؛ إذ تتواطأ هذه الت ّيارات (مع اختالفاتها

يف أدوات اإلدراك وأمناطه) عىل التسليم بهذا الوجود وإمكان تعقّله ،ولك ّنها تقع يف معضلة
ين لفهم اإلنسان لذاته :هل هي معرفة
إبستمولوجيّة أخرى تتعلّق بكيفيّة الرشح والتربير العقال ّ
ذاتيّة ،غرييّة ،بينذاتيّة؟ وكيف ميكن تربير ذلك؟ وهل هي معرفة قبليّة ،أم عقالنيّة ،أم أنّها ذات
طبيعة بنائ ّية؟ أم أنّها قض ّية شكوك ّية ،مبعنى أنّها معرفة مفتوحة ال ميكن أن تكون مضبوطة بحدود
معرف ّية ،لصبغتها التجريب ّية؟ إلخ.

من الباحثني من يربطون انشغال الفلسفات الحديثة مبا يس ّمونه بقض ّية انسداد املعرفة التي
انتجتها مركزيّة الذّات يف املعرفة اإلنسان ّية[[[ .ويعترب هؤالء أ ّن انتقال هورسل إىل اعتبار العالقة
التي تجمع «الذّات» مع «اآلخر» يف كتابه «أزمة العلوم األوروبيّة» ،هي البداية لتجاوز املوقف
الديكاريتّ يف املعرفة الذّاتيّة (أي التي مرجعها الذّات) .إذ يؤكد هورسل عىل أ ّن الوعي ال ميكن
أن يتح َّدد أو يوجد بانفراديّة الذّات ،وإنّ ا داخل «البينذات ّية» ،ومن خالل نقطتني ذكرهام بول ريكور
(2005-1913م)« :أ ّو ًل :التعاطي مع اآلخر ،كجزء من غرييَّتنا الداخل ّية كام الخارج ّية؛ ثان ًيا:
اإلقرار بأ ّن وجود العامل مرتهن بوجود ٍ
ذات تعيه وتقوله ،والعكس صحيح».
إبستيمولوجي يف الفلسفة،
والذي نريده من هذا التقديم ،هو التأكيد عىل حدوث انزياح
ّ
جعل من البحث عن اإلدراك واملعرفة أم ًرا ذا نزع ٍة خارج-ذات ّية ،وهو –كام يبدو -نتيج ٌة لتح ّوالت
[[[ -ميينة ،إشكال ّية الغرييّة وسؤال االعرتاف يف الفلسفة الغرب ّية املعارصة مقاربات فلسف ّية ،ص.55
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اجتامع ّية وتاريخ ّية عصفت بأغلب املجتمعات البرشيّة يف القرن الثامن والتاسع عرش ووصولً إىل
القرن العرشين .فإذا كان هذا حال البحث عن املعرفة وأدواتها اإلدراك ّية داخل الفلسفة ،فام هو
الحال داخل األنرثوبولوجيا؟ مبعنى ما هو موقف األنرثوبولوجيا من سؤال الغرييّة؟

ّ
ّ
إنرثوبولويج
الغريية كسؤال
.2

السؤال عن «املعرفة» بني الفلسفة واألنرثوبولوجيا ،يف مأزق االبستيمولوجيا بني نزعتها
يقع ُّ
يصح اختصار رشح هذه الفروقات ،بني الذي ينظر من الخارج إىل
التجريديّة والتجريب ّية ،ولرمبا
ّ
كوب ميلء باملاء ،وبني من يرى املاء والكوب وهو يعيش داخله.
ين» ،باشتامله عىل ك ٍّم كبري ج ًّدا من التعقيدات واالختالفات
إ َّن الذي ق ّدمه «الوجود اإلنسا ّ
يف ،من إغراء الباحثني األنرثوبولوج ّيني لقيامهم باألبحاث
والتن ّوع
الجسدي واملا ّد ّ
ّ
ي والثقا ّ
ٍ
وسعت من مستويات معرفة اإلنسان
امليدانيّة والحقليّة
املوسعة ،والتي شهدت
طفرات كيفيّة وكميّة ّ
ّ
بنفسه من خالل معرف ٍة أكرث موضوعيّة وقربًا من وجوده .هذا اإلغراء ،وبعد تراكم املشاهدات

واملشاركات امليدان ّية والبحث ّية لحياة اإلنسان القديم والحديث ،تح ّول إىل إثارات إثنولوج ّية
األنرثوبولوجي الذي يتعاطى مع جسد اإلنسان كمساح ٍة
ورمزيّة وشبه-تجريديّة ارتقت بالسؤال
ّ
ي) ،إىل مساحة
يف واملا ّد ّ
معرفيّة حرصيّة (الجسد اإلنسا ّ
يف والثقا ّ
ين بوصفه املن ِتج واملنتَج املعر ّ
جديدة من األسئلة كالسؤال عن ذاتيّات املعرفة ومحاكمتها ضمن طروحات فلسفيّة مغايرة كالتي
ق ّدمها اميانويل ليفانس يف موضوع «الغرييّة».
إ َّن اعتناء األنرثوبولوجيا باملنتجات الثقافيّة واملا ّديّة للبرشيّة ،وقيامها بتصنيفها ،وتحليلها،
ّ
كل هذه الظواهر رمزيًّا ،أ ّدى إىل مساءلة جديدة
وفك شبكاتها والعالقات القامئة ضمنها ،وقراءة ّ
للمعرفة التي يك ّونها اإلنسان عن نفسه .فهل هذه التص ّورات هي ذات ّية ،مبعنى أنّها مبنية عىل منهج
الفلسفة العقل ّية سابقة الذكر؟ أم أ ّن هذه املسبقات العقل ّية واملنطق ّية هي نتيج ُة تفاعلٍ
عضوي
ّ
وبيولوجي مع الطبيعة واملوجودات التي فيها ،بحيثُ يشكّل هذا التفاعل وما ينتج عنه من تعقيدات
ّ
ر ّدات الفعل ،مجموعة التص ّورات املرتاكمة ،التي تس ّمى باملعرفة.
يف ،بني مساءلة ذاتيّات املعرفة وبني التأكيد عىل
ابتنت رؤية ليفانس عىل هذا الجدال املعر ّ
غرييّة املعرفة .قام ليفناس سنة  1934بنرش مقال بعنوان  l’évasionجادل فيه فكرة إنتاج املعرفة
من قبل الذّات التي ت ّم سحقها من قبل املامرسات الَّالإنسان ّية التي تستعبد الذّات من أجل خدمة
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النسق وسطوته ،وأ ّن هذا األمر جاء نتيجة متحور الذّات ونظرة اإلنسان إىل غريه من خالل العدسة
املعرف ّية الذات ّية ،وهذا ما ملسه ليفانس يف الذّات املتعالية األورومركزيّة التي مل تأخذ يف الحسبان
مساهمة اآلخر يف تكوين العدسة التي ينبغي أن تنظر فيها إىل ذاتها وإىل الوجود.
مث ّة رأي يف هذا اإلطار يقول إ ّن ليفانس يرى أ ّن «خطأ اإلنسان ّية الغرب ّية املهيمنة األ ّول أنّها
جعلت الذّات هي دامئًا التي تح ّدد الغري ،ومل تنظر إىل الغري عىل أنّه هو الذي يح ّدد الذّات ،الخطأ
الثاين هو أنّها اعتربت الوجود من أجل الله واعتربت الله من أجل الوجود ،بينام الله منفصل عن
الرغبة بشكل المتنا ٍه ،إنّه آخر الوجود أو الوجود اآلخر «املنفصل» ،ثم ينقل البحث إىل محوريّة
الطبيعي مقابل التفلسف يف تك ّون املعرفة ،فيقول« :إ ّن الفلسفة هي علم الوجود أو أنطولوجيا
العلم
ّ
ال يعزب عنها يشء أي هي نظريّة للكلّيّة ، Totalitéأ ّما العلم فهو أثر للعقل ومرتبط بالتقنية ويظهر
كتفعيل ملعرفة مسيطرة عىل الطبيعة» .يقول ليفانس “األنا ليس الكائن الذي يبقى يف وجوده هو
كل ما يحدث
عينه ،بل الكائن الذي يرتكز وجوده عىل التامهي وعىل البحث عن هويّته من خالل ّ
الفلسفي
يتحسس االستشكال
له"[[[ .وبسبب هذه النزعة األنرثوبولوج ّية يف املعرفة ،بدأ ليفانس
ّ
ّ
مثل :ما هي عالقة األنيّة بـ
يف ،وهو مسألة عالقة «االنية بـ الغرييّة» من قبيل األسئلة التاليةً ،
واملعر ّ
الغرييّة ؟ ومن يح ّدد اآلخر؟ هل املطابق هو الذي يح ّدد اآلخر أم اآلخر هو الذي يجعل من املطابق
مطابقًا لذاته؟ كيف يكون املرء ذاته ويصبح أنا؟ هل عن طريق الوعي أم عن طريق اإلرادة؟ هل
عن طريق القول أم عن طريق الفعل؟ كيف تطرح هذه الذّات ذاتها؟ هل باالنفصال عن العامل
واالنطواء عىل ذاتها أم باالنخراط يف العامل واالنفتاح عىل اآلخر؟ ماهو اآلخر؟ وملاذا أصبح اآلن
مشكل فلسفيًّا بامتياز؟ هل هو عد ّو للذّات أم هو عني الذّات كآخر؟ من أين ينبع إحساس الذّات
ً
املتأت من اآلخر؟
ّ
بالضياع يف العامل وبالَّالحامية من اآلخر؟ وماذا تفعل للتغلّب عىل هذا الخطر
كيف ميكن للذّات أن تجد مكانًا ما تحت الشمس وتنجز كيانها من دون أن تع ّرض حياة اآلخر إىل
حل معضلة األنيّة والغرييّة؟
الخطر؟ ما هو الطريق الجديد الذي انخرط فيه ليفناس وساعده عىل ّ
أال ينبغي أن تتوقّف عىل اعتبار اآلخر مج ّرد يشء ونبدأ يف معاملته كشخص ينتمي مثلنا إىل دائرة
البرشي؟ هل يقدر الحوار عىل إزالة سوء التفاهم بني األنا واآلخر ،أم يجب أن نتع ّدى ذلك
النوع
ّ
[[[
نحو املقابلة  rencontre laوالتالقي وجه لوجه؟ ماذا تضيف املقابلة إىل الحوار؟»
الفكري الذي عمل عىل إحداثه ليفانس ،يع ّد محاولة عىل نح ِو
واضح ،فإ ّن املنعطف
وكام هو
ّ
ٌ
[[[ -لیفانس ،بعض التأ ّمالت يف فلسفة الهتلر ّية ،ص.102
الخويلدي ،األنا وج ًها لوجه مع اآلخر ،مجلّة الحكمة.2015 ،
[[[-
ّ
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خصوصا يف افرتاقه عن املدرسة العقل ّية.
املنهجي يف التعامل املوضوع نفسه (الذّات)،
التباين
ً
ّ
لقد ناقش ليفانس (بوصفه فيلسوف الغرييّة) منعطف الحداثة «الذي أحدثه ديكارت ألنّه عندما
رصح :أنا أفكر ،فإنّه ربط الوجود بالتفكري ،ولك ّنه فصل الذّات عن الواقع املعاش وعن الحياة
ّ
اليوم ّية» .يثري الكوجيتو الديكاريتّ حفيظة ليفانس؛ إذ يعترب أ ّن ديكارت حرص حدوث الوعي يف
شيئي ،فالوعي واملفكَّر به يحدثان يف «الجسد»؛ ولذلك فإ ّن محوريّة الجسد يف
وقالب
مأوى،
ٍ
ٍّ
التفكري ،وكونه هو «حدث» الوعي و«حدث» الوجود ،يجعل من عالقة اإلنسان بالواقع عالق ًة أكرث
جسديّة من كونها «متعقّلة» و«مج ّردة» عن املا ّدة .وعىل هذا النحو «يجري الجسد انقالبًا يف عالقة
اإلنسان بالواقع ويف عامل الذّات-بين ّية  Inter-subjectivityطاملا أ ّن الوعي يكون عامل الذّات عن
طريق الجسد دون أن يقوم بتجريده أو يغادره .يقول ليفناس يف هذا الصدد:
ريا
«مييل الجسد دامئًا وأب ًدا إىل أن يكون أكرث من كومة من املا ّدة؛ إذ ميكن له أن يكون أكرث كث ً
قليل من مجموعة أجزائه…الوجه والعيون بوصفها مرايا الروح هي أعضاء التعبري بامتياز.
وأقل ً

يعب عن الحدث أنه
لكن روحان ّية الجسد ال تقطن يف قدرته عىل التعبري عن الداخل .والجسد ال ّ
(الخويلدي )2006 ،لذلك ،وباعتبار أ ّن ليفانس ،حاول أ ْن يجمع عمليّة
هو نفسه هذا الحدث».
ّ
ربا ،فإن الذّات عنده «ليست
صناعة الوعي يف رابطة وسطيّة ورضوريّة تجمع الذّات والجسد ج ً
خارج العامل بل هي متجذِّرة فيه عن طريق الجسد».
كل ما
الرضوري ،من خالل ّ
الجسدي
ومن هنا ،بدأت رحلة التع ّرف عىل الذّات يف مم ّرها
ّ
ّ
ين للذات ،هو «املعرفة»
«يصدر» عنها عىل نحو الحرص؛ إذ إ َّن الصادر عن هذا الظهور الجسدا ّ
تجريدي .لقد قلب ليفانس امليتافيزيقيا القدمية ،إىل ميتافيزيقا أنرثوبولوج ّية،
أي نقاش
ّ
بعي ًدا عن ِّ
ين ،مهام بلغ مدى هذه امليتافيزيقا،
تؤمن باملج ّرد بقدر ما ينتجه وعي الذّات يف إطارها الجس َدا ّ
لكن عىل أن تكون دو ًما برشط.

ّ
ّ
الغريية بني الفلسفة واألنرثوبولوجيا
املعريف عن
 .3السؤال

رصا؟
رصا؟ أم أنّها سؤال
إذن ،هل الغرييّة هي سؤال
أنرثوبولوجي ح ً
فلسفي ح ً
ّ
ّ

الفلسفي ،سيم ّوه أدوات املعرفة
ميكن باختصار ،أن نعترب ،ولدوا ٍع عديدة ،أ ّن إلغاء السؤال
ّ
الفلسفي ،هو إلغا ٌء
واإلدراك بشكل ال ميكن ضبطها منهجيًّا وال ابستمولوجيًّا ،وأ ّن إلغاء املج ّرد
ّ
لقسم واسع من املعرفة اإلنسان ّية ،وكذلك القاعدة الرضوريّة إلثبات الرسديّات امليتافيزيق ّية .وأ ّن
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ين عىل امليتافيزيقا – كام فعل ليفانس -أمر مبالغ به
إلقاء اللوم بوجود هذا الدمار والخراب اإلنسا ّ
دون دليل .وسيكون العامل ،كام هو منظو ٌر إلي ِه أنرثوبولوج ًّيا ،تحت مساءلة قدرته عىل إنتاج معرفة
لها حدود منهجيّة وابستمولوجيّة واضحة وميكن ضبطها والبناء عليها؟

ظل انفتاح الثَّقافات عىل بعضها وازدياد ضغط العالقات
يبدو يل ،أ َّن الحاجة املتزايدة ،يف ِّ
ال ّدوليّة والثقافيّة والسياسيّة وغريها ،إىل معرفة ذات زوايا غري حا ّدة ،ومبنيّة عىل فهم اآلخر وتقبّله،
ومشاركته يف صناعة معرفة وسطيّة وموضع قبول بني الذّات وذات اآلخر ،دفعت ليفانس وبقيّة
الفالسفة اإلنسان ّيني إىل املناداة برتك امليتافيزيقيا والفلسفة العقل ّية التقليديّة ،إىل معرفة فلسف ّية
أنرثوبولوج ّية (واألنرثوبولوجيا هي عل ُم اآلخر).

ٌ
مشرتك ،وميكن
إذن ،وبناء عىل ما م ّر ،ميكن القول إ ّن سؤال الذّات والغرييّة ،هو سؤال
وابيستمولوجي كبري  -أن يق ّدما م ًعا معرف ًة أكرث حيويّة
منهجي
للمنهجني- ،عىل ما بينهام فارق
ّ
ٍّ
ٌ
سؤال مه ّم أيضً ا.
واتزانًا؟ هذا بنفسه
لقد شكّلت محوريّة األنا -واآلخر ،الربادايغم الرئيس يف أ ّمهات األعامل األنرثوبولوج ّية
منذ انطالقاتها األكادمي ّية األوىل يف القرن التاسع عرش إىل عهد قريب ،حيث بدأتْ الدراسات
األنرثوبولوجي،
البينمنهجيّة يف نقد هذه املحوريّة التي أنتجتها األورومركزيّة يف بدايات العمل
ّ
خصوصا مع تأث ّرها باملدرسة التط ّوريّة.
ً

ال ميكن أن نتجاوز تأثري املدرسة التط ّوريّة ،عىل قضيّة الغرييّة من وجهة نظر األنرثوبولوجيا؛ إذ
إن املدرسة التط ّوريّة كانت من جملة املدارس الفكرية التي عملت عىل تفسري وتحليل وتصنيف
التاريخي وأبعاده املا ّديّة والثقاف ّية ،ولتحليل الظواهر االجتامع ّية والثقاف ّية
حياة اإلنسان يف مساره
ّ
املرتبطة به ،وقد كان من أبرز روادها (هربرت سبنرس ،ولويس هرني مورجان ،وإدوارد تايلر،
وصول إىل دوركهايم يف بداياته املعرفيّة) .ومع أ ّن مث ّة شكوكًا يف استلهام املدرسة
ً
وجيمس فريزر
إل أ ّن مث ّة اتجا ًها يقول إ ّن هذه املدرسة متت ّد
التط ّوريّة ألعامل داروين يف كتابه «أصل األنواع»ّ ،

يف جذورها إىل أوغست كونت ومنتسكيو وباسكال (وعدد من الفالسفة وفالسفة االجتامع الذين
كانوا يعتقدون بأن املجمتعات البرشيّة تتط ّور باتجاه التق ّدم الدائم وتنتقل من البساطة البدائ ّية
ين
الحضاري ،خالفًا للرواية التوراتيّة كرباديغم سيطر عىل العقل
إىل التعقيد
ّ
الفلسفي والتاريخا ّ
ّ
«حق األ ّم» وكتاب هرني مني «القانون القديم»
يب) ومن ث ّم إىل باخوفن يف كتابه الشهري ّ
األورو ّ
وديني .لقد نشأ
واجتامعي
ين
اللذين كانا يدرسان تط ّور األرسة وما يرافقها من تنظيم
سيايس وقانو ّ
ّ
ّ
ّ
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األكادميي من األنرثوبولوجيا «املكتب ّية» أي التي ال تستند إىل أبحاث ميدان ّية وحقل ّية
هذا املسار
ّ
يقوم به الباحث نفسه ،بل إىل ما يجتمع عنده من معطيات من الحمالت االستعامريّة واالستكشاف ّية
يف أنحاء الكرة األرضيّة ،فيقوم بتحليلها واستخراج النظريّات منها.

ري من ك ّم ّية املعطيات الكبرية التي تدفّقت إىل أوروبا موقف
لقد وقف الباحث التط ّو ّ
خصوصا املشاهدات امليدانيّة للرحالة واملستكشفني و«املستعمرين» للمناطق التي
جب،
ً
املتع ّ
مل تكن أوروبا تعرفها من قبل ،أو كانت تعرفها لكن ضمن سياقات معرفيّة أخرى ،ووقع يف مأزقِ
تحديد موقفه من هذه الجامعات والشعوب ،والتي بسبب ما أحدثته النهضة الصناع ّية يف أوروبا،
االستعامري املرتكز إىل ق ّوة النهضة الصناع ّية ومعارفها ،أصبح هذا املأزق مع ّق ًدا
التوسع
ومن ث ّم
ّ
ّ
ح ،بالنسبة للتطوريّني من جهة ،ولبقيّة األنرثوبولوجيّني كذلك:
من ع ّدة نوا ٍ

ّ
ّ
ّ
الغريية
األورومركزية وتأثريها يف املعرفة
محورية
.4

لقد شهدت أوروبا أبان املوجة االستعامريّة وطغيانها ،نو ًعا من التضخّم يف الذّات ،الذي
يب (ورمبا تأث ّ ًرا باملدرسة
أفىض بها إىل اعتبار أ ّن التقدم والتّط ّور الذي وصل إليه اإلنسان األورو ّ
ري الذي ينبغي أن تسري اإلنسان ّية باتجاهه .لذلك بدأنا
التط ّوريّة الداروين ّية) ميثّل املسار التط ّو ّ
ري
نجد تصنيفات لتط ّور املجتمعات البرشيّة ،قامئة عىل افرتاض الباحث األنرثوبولوجي التط ّو ّ
ري ملجموعة من األمناط السلوكيّة واالستجابات البيولوجيّة
أو الفيلسوف وعامل االجتامع التط ّو ّ
األ ّول ّية و«البسيطة» لتح ّديات الطبيع ّية ،والتي ال تلبث وأن تتعقّد يف أمناط متط ّورة شيئًا فشيئًا،
يف مسارات تط ّوريّة «جربيّة» ذات قوانني ميكن التن ّبؤ بها وتوقّعها ،وبالتايل تؤ ّدي هذه املسارات
ٍ
ري من تخيّله
أمناط مألوفة من االجتامع
إىل
البرشي اآلخذ يف التعقيد .يستفيد الباحث التط ّو ّ
ّ
حتم االنتقال من مرحلة إىل
وافرتاضاته إىل إجراء مقارنة تاريخيّة ،من أجل دراسة الظاهرة التي ت ّ
أخرى ،بحيث تؤدي هذه الحتمية التاريخ ّية إىل وصول أي جامعة برشية تطورية إىل ما وصلت إليه
البرشي.
الجامعة األوروبية كذات متعالية يف سلّم التّط ّور
ّ
لقد اختلف التط ّوريّون فيام بينهم يف سلّم التصنيفات ،فهل بدأ البرش من مرحلة قطف
الثامر ،إىل مرحلة القنص ،فرتبية املاشية ،ث ّم الزراعة ،إىل الصناعة إلخ .وكذلك ،يف تفكيك
القوانني وأمناط الروابط السبب ّية الحاكمة عىل تتابع هذه التصنيفات ،بني ما ذهب إليه ماركس
الطبقي للمجتمعات البرشيّة وبنا ًء عليه
( )1883-1818يف تحليله لعالقات قوى اإلنتاج والفرز
ّ
يئ للبرشيّة ،أو ما ق ّدمه غريه من األنرثوبولوج ّيني
تص ّوره
الحتمي للشيوع ّية كنمط إنتاج تط ّو ّ
ري نها ّ
ّ
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املكتب ّيني ،كلويس هرني مورغان( ،)1688-1635الذي اعترب أ ّن املراحل التط ّوريّة للحضارة
حش الدنيا والوسطى والعليا ،ومرحلتا الرببريّة
تتألّف من هذه املتوالية الحتم ّية :مراحل التو ّ
يب
الدنيا واملتوسطة ،ث ّم مرحلة الحضارة التي ال تزال ممت ّدة إىل يومنا هذا (عرب الوسط األورو ّ
يف
طب ًعا) .وبطبيعة الحال ،فقد قادت هذه ال ّنزع ُة التط ّوريّة األورومركزيّة التي سادت الوسط املعر ّ
والتوسع عىل حساب األمم
يف العامل الحديث حينها ،الدول املستعمرة ،إىل مزيد من السيطرة
ّ
والشعوب والثقافات األخرى ،وتربير ذلك ،ألنّه يشكّل أولً املسار الحتمي للتط ّور ،وثان ًيا ،ألنّه
طي املراحل التط ّوريّة للحاق بالركب املتق ّدم ألوروبا[[[ .وبسبب
يشكّل فرص ًة لبقيّة األمم من أجل ِّ
االستعامري ،واملوارد البرشيّة واملا ّديّة والطبيع ّية الهائلة التي استفادت منها قوى االستعامر،
امل ّد
ّ
أمكن لها إعادة إنتاج الحتم ّية التط ّوريّة من خالل أدوات كاالنتداب ،والهيمنة املعرف ّية ،والسيطرة
العسكريّة والتكنولوج ّية ،واستخدام الدعاية املكثّفة لإلقناع بهذا التف ّوق .لذلك ،ظهرت ت ّيارات
فكريّة عديدة ،مبنيّة عىل هذه الرؤية الفوقانيّة (حتى العرقيّة واإلثنيّة منها) ،وأث ّرت يف تأسيس البنية
املعرف ّية واالبتسمولوج ّية للنظرة نحو الذّات واآلخر.

ي عىل أنَّه محور عمليّات التّط ّور للبرش ،وقد أسهمت هذه
ميكن ع ّد مشكل ُة التص ّور املا ّد ّ
ين يف الحياة البرشيّة .لقد قامت املدرسة التط ّوريّة ،وبأكرث من
املشكلة يف اعوجاج البعد اإلنسا ّ
حا .وقد ساهم
طريقة ،باعتبار تعقيد الحياة املا ّديّة والتكنولوج ّية للبرش البني َة التط ّوريّة األكرث وضو ً
هذا األمر ،بالتقليل من شأن تعقيد الظواهر الثقاف ّية املكثّفة التي امتازت بها الحضارات «القدمية».
ففي كتابه «أبحاث يف التاريخ املبكر للبرشيّة وتط ّور املدنيّة» يف عام  1869والذي أعقبه كتابه

يئ» يف عام  ،1871قام تايلور ( )1917-1832بقراءة للديانات البدائيّة ،وكيف
«املجتمع البدا ّ
ساهمت سيادة السحر والطقوس الروح ّية ضمن نظريّته عن (األرواح ّية) ومن دراسته امليدان ّية
لقبائل الهنود األمريك ّيني من شعب البويبلو بجنوب غريب الواليات املتحدة ،أ ّن جميع العقائد
الدينيّة ظهرت نتيجة للتفسري الخاطئ لبعض الظواهر التي يتع ّرض لها اإلنسان مثل األحالم
واألمراض والنوم واملوت .ويرى أ َّن ظاهرة األحالم وظاهرة املوت كان لهام األثر األكرب يف توجيه
االعتقادي لدى اإلنسان ،فاألحالم هي التي أوحت لإلنسان بفكرة الروح والجسد ذلك أ ّن
الفكر
ّ
أعامل يعجز
ً
يئ يتخ ّيل نفسه متنق ًّل من مكان إىل آخر وهو نائم ،بل وقد يرى نفسه وهو يؤ ّدي
البدا ّ
عن القيام بها وهو يف حالة اليقظة .ومن ث ّم نشأت لديه اعتقادات بأ ّن الروح تفارق الجسد أثناء
النوم ،مبتعدة إىل عوامل أخرى ،ث ّم تعود مرت ّدة إليه عند اليقظة .ويعني عدم رجوع الروح إىل الجسد
[[[ -لينتون ،األنرثوبولوجيا وأزمة العامل الحديث ،ص.65
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املوت .واكتشف تايلور أ ّن تلك األفكار ارتبطت بالطقوس والعادات كام ارتبطت أيضً ا بعادة
تقديم القرابني ألرواح األجداد .ومن هنا طرح مصطلحه األنيم ّية (األرواح ّية) أي االعتقاد بوجود
يف
األرواح واآللهة والج ّن والشياطني وغريها من الصور الالمنظورة التي ع ّدها تايلور األصل الثقا ّ
للمعتقدات الدين ّية عىل اختالف أنواعها والتى تط ّورت إىل فكرة اإلله العايل يف مرحلة املدن ّية»
(خرازي .)2008 ،ث ّم يؤكّد تايلور ،ونتيجة العتقاده بالوحدة ال ّنفس ّية العامل ّية للبرش أ َّن متحور
َ
معارف ممنوعة ورسيّة وال ميكن إدراكها،
الحياة الثقاف ّية حول الطقوس السحريّة التي تبتني عىل
يئ» ،وبالتايل متنعه من العقالنيّة التي
والتي تستبطن يف داخلها انغالقًا ذهنيًّا يواجه اإلنسان «البدا ّ
تظل
مت ّيز اإلنسان «املتط ّور» .وهذه العقالن ّية يف فهم رواسب «الخرافة» والطقوس الدين ّية هي التي ّ
إل لألنرثوبولوجيا أن تفكّكها،
حارضة بشكل غامض يف الثقافة اإلنسان ّية الكلّ ّية ،والتي ال ميكن ّ
ين ،يك ميكن لإلنسان أن ينسجم مج ّد ًدا يف
وتدرس تاريخها ،وتعيد إنتاجها وفهمها بشكل عقال ّ
ري للبرشيّة.
املسار التط ّو ّ

يئ عن نفسه
يئ» اعتام ًدا عىل نو ٍع من املعرفة التي ك ّونها البدا ّ
هذا «االتهام» باالنغالق لعقل «البدا ّ
والعامل وظواهره املختلفة ،هو اتها ٌم فيه تعا ٍل ونزع ٍة إلغائيّة ،قامئة عىل اعتبار املعرفة «العلامنيّة»
يئ» من عدسة
أو «األوروبيّة» الحديثة ،هي معرف ٌة أعىل؛ ولذلك ينبغي «تحرير» هذا العقل «البدا ّ
الخرافة التي يرى فيها ذاته والعامل .وهذه ،هي عملية اإللغاء بشكلها األقىص املبنية عىل موقف
يف،
يف عقال ّ
ين وواعٍ .لقد س ّوغت هذه الرؤية املتعالية ثقاف ًّيا ،بظهور ت ّيارات تعتنق التف ّوق الثقا ّ
ثقا ّ
والتاريخي
ي
الوحيش،
والعرقي ،وفلسفة الق ّوة ،واالستعامر
ً
خصوصا مع «وجود» الدليل املا ّد ّ
ّ
ّ
ّ
عىل تفوق الذّات/األوروبيّة.
يف واإلدرايكّ من
وإن كان للمدرسة التط ّوريّة ،هذا السهم الكبري من التأسيس للموقف املعر ّ
الذّات واآلخر ،فإ ّن املدرسة االنتشاريّة ،واملدرسة الوظيفيّة ،ت ّم االستفادة منهام ،أحيانًا ،يف صناعة
ٍ
عدسات إدراك ّية مامثلة.

ّ
ّ
ّ
الغريية
الثقافية وتطوير املعرفة
النسبي�ة
.5

لقد استطاعت األنرثوبولوجيا ،وبفضل املوقف الحاسم للمدرسة الوظيف ّية ،ومن ث ّم البنيويّة،
يف مع املدرسة التط ّوريّة ،أن تنبثق عن براديغم جديد
وبقية املدارس التي قامت بالقطع املعر ّ
والتخل عن التصنيفات الحا ّدة للمدرسة التط ّوريّة؛ إذ يؤكد هذا
ّ
يتمحور حول النسبية الثقافيّة،
فكري
األنرثوبولوجي فرانز بواس ( ،)1942-1858عىل رضورة قيام ت ّيار
الرباديغم ،الذي اقرتحه
ّ
ّ
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يتكون من فهم القواعد الثقاف ّية املختلفة عن قواعدنا لوضع أنفسنا يف مكان اآلخر .وبالتايل ومن
كل ثقافة ،يجب أخذ خصوص ّياتها وتاريخها يف االعتبار ،بعي ًدا عن
أجل رشح ودراسة وتحليل ّ
املحاكمة األخالقيّة أو القيميّة التي سادت يف النظريّة التط ّوريّة( .رابور)2019 ،

صحيح أن بواس نظّر لذلك ،إلّ أّن االتجاهات الوظيف ّية التي نشأت يف عهد دوركهايم ،وأكملها
ابن أخته العامل مارسيل موس بإخالص ،ومالينوفسيك ،وث ّم تأكّدت عند ايفنز بريتشارد –وإن كان
من وجهة نظ ٍر مباينة ،-كام ظهرت بق ّوة يف مدرسة النسبويّة الثقافيّة األمريكيّة عىل يد الباحثني من
أمثال مدرسة األمناط والشخص ّية مرغريت ميد وبنيديكت روث ،وصولً إىل املدرسة البنيويّة عىل
يد ليفي شرتاوس ..أكّدت هذه االتجاهات عىل قض ّية محوريّة ال تزال عوامل األنرثوبولوجيا تدور
حولها إىل يومنا الحايل :احرتام ثقافات الشعوب ،دون تقوميها وأخذ موقف منها ،وعدم محاكمة
ألي مرجعيّة ثقافيّة أخرى مهام كانت( .بايقني.)2020 ،
أي ثقافة بنا ًء ّ
ّ

لكل
لقد دفع هذا املنظور الجديد يف األنرثوبولوجيا الباحثني إىل البحث عن الهويّة الثقافيّة ّ
الخاصة بها ،بأكرب قد ٍر ممكن من املوضوعيّة
شعب ،وفهمها من خالل لغتها وأدواتها الثقافيّة
ّ
واالغرتاب املناسب عن الحقل .ومن ث ّم الكشف عن البنى الرمزيّة والخيال ّية ،والروابط التي
تنسجها كل جامعة داخلها وخارجها ،والتي تشكّل يف مجموعها منط حياة هذه الجامعة ووجهة
نظرها نحو نفسها والكون .هذه العودة القرسيّة عن التط ّوريّة ،إىل واقع االعرتاف بالنسبيّة الثقافيّة
أسس لرفض التمييز بني األعراق ،واألديان ،والقوميّات ،واللغات،
(مع وجود انتقادات لها أيضً ا)[[[ّ ،
واأليدولوج ّيات ،ودعا إىل التعامل مع الواقعة اإلنسان ّية عىل أنّها قض ّية تجريب ّية ،ينبغي وبالقدر
األكرب من األدوات املتاحة ،فهمها مبوضوع ّية.

األنرثوبولوجي
أتيح للعقل
ِّ
إذنْ ،وبع َد
التخل عن األورومركزيَّة ،يف هذا الربادايم الجديدَ ،
ّ
يف
مساحات مستج ّدة ،ان يتحرر من مركزية الـ«أنا» يف فهم اإلنسان،
ً
خصوصا مع الت ّيار الثقا ّ
كنص
والتاريخي ،وتفكيكه
يل
ّ
ّ
والرمزي املتصاعد يف فهم الوجود اإلنسا ّ
ين ،ودراسة حضوره الحا ّ
ّ

ثري يحتاج ألدوات فهم هرمنيوطيقيّة وفيمينولوجيّة .يقول غريتز إ ّن نظريّة «األنرثوبولوجيا
رمزي ٍّ
التأويل ّية» «كانت امتدا ًدا الهتاممي بأنظمة املعاين والعقائد والقيم والنظرات إىل العامل وأشكال
الشعور وأساليب الفكر التي كانت شعوب مع ّينة تبني وجودها من ضمن رشوطها» .ويحاجج بأ ّن
[[[ -راجع كتاب:
اريكسن ،توماس ( )2012مفرتق طرق الثقافات :مقاالت عن الكريول ّية توماس هيالند إريكسن ،ترجمة محيي الدين عبد الغني ،املركز
القومي للرتجمة.
ّ
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النص .والثقافة،
الثقافة هي التي تضفي املعنى عىل العامل يف أعني أصحابه ،فالثقافة ت ُقرأ كام يُقرأ
ّ
نص ،تتألّف من الرموز ،التي هي نواقل للمعنى[[[.
مبا هي ّ

وشكّل هذا االنعطاف داخل املنهج ،فرص ًة وتح ّديًا ابتسمولوج ًّيا جدي ًدا ،أمام أدوات املعرفة
التخل عن محوريّة الذّات ،خرجت أسئلة
ّ
التي تستعني بها األنرثوبولجيا يف فهم اإلنسان ،فبعد
من قبيل :هل ميكن تحديد ما هي الذّات ،وما هو اآلخر؟ ما هي وسيلة الفهم :هل هي اللغة؟ أم
أي
العقل؟ أم نو ٌع جديد من املعرف ِة البينذاتيّة؟ وما هو العقل يف املنظور
األنرثوبولوجي؟ وإىل ّ
ّ
مدى ميك ُن ا ّدعاء املوضوع ّية يف فهم الذّات واآلخر /الذّات أو اآلخر؟ وهل باتت التأويل ّية هي قد ُر
اإلنسان يف فهم ذاته؟ وكيف يتشكّل املعنى عن الذّات؟

 .6التأسيس ألدوات اإلدراك
يتأكّد اإلشكال يف نوع املعرفة التي تسمح األنرثوبولوجيا بتكوينها عن الذّات واآلخر ،يف
التزامها املدرسة الوضعيّة والتجريبيّة يف البحث ،بل تلتزم الح ّد األقىص من البعد عن الفلسفة
العقل ّية .لقد ج ّر هذا األمر عىل املعرفة التي تنتجها األنرثوبولوجيا ،سامت مثل عدم ثبات املعرفة،
وعدم ثبات أدوات إنتاجها ،وأ ّن نتائجها هي دو ًما مؤقّتة.
طي عرضه لفلسفة ليفانس ،من خالل متثيل هذا املأزق مبثال املرآة،
يرشح ليستل هذا األمر يف ّ
الحس ّية ،هي معرفة ال ميك ُن أن تنتج معرفة قابلة إلعادة
حيث يعترب أ ّن معرفة الذّات عىل بنية الخربة
ّ
اإلنتاج ،أل َّن تجسيدها يف قضايا متتلك صفة الثبات والدميومة (كمثل القضايا الكلّ ّية الفلسف ّية)
حسيّة .يذكر ليستل تحت عنوان “Not to be reproduced” – on
أم ٌر ال ميكن أن يكون عرب تجربة ّ
 )the structure of sensory experienceهذه التجربة يف إدراك الذّات فيقول« :عندما ننظر إىل
املرآة  ،فإ ّن ما ينعكس علينا هو املشهد الذي يراه اآلخرون م ّنا من ناحية ،كام أنّنا نرى أنفسنا يف
املرآة كأشياء من ناحية أخرى ،ومع ذلك فإ ّن هذا التجسيد للذات يق ّدم نفسه عىل أنه غري مكتمل»،
تجريبي! «بينام أرى نفيس كآخر ،فأنا ال أرى نفيس حقًّا كام يراين
حس
فهو يف النهاية معطًى ّ ّ
ّ
اآلخرون .املرآة ال تعكس نظرايت الح ّية؛ ألنّها مرتبطة باألشياء وغريها يف العامل؛ إنّه يظهر يل فقط
يف موقف مح ّدد للغاية ،أنا أنظر إىل نفيس» .إن املرآة تشكّل تجربة الذّات يف استخدامها للرؤية،
الخاص يب ،فهي تنقل
أي الرؤية البرصيّة املبارشة لآلخر نحو جسدي ،إضافة إىل رؤية الجسد
ّ
[1]- Leistle, Anthropology and Alterity Responding to the Other, p.71.
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ٍ
يف الذي تحدثُ فيه املعرفة
انطباعات ّ
حس ّية يت ّم التقاطها من املرآة .فاملرآة هي الوسط املعر ّ
املشرتكة بني نظريت لنفيس ،ونظرة اآلخر إىل نفيس ،ونظريت إىل معرفة اآلخر يب .هذه املعرفة ،ال
إل أنّها املعرف ُة
تساوي الذّات متا ًما ،وإنّ ا هي تقاربها من وجه ،وتختلف عنها من وجوه أخرىّ ..
املتحصلة ع ّني.
ّ
ي للفرد يعني أن الذّات يف جوهرها يتخلّلها اآلخر،
هذا االنقسام الذي مي ّر عرب الوجود املا ّد ّ
الجسدي ،يؤ ّدي إىل االعرتاف بأ َّن الرؤية
الحس لتموضع الذّات يف حيّز الوجود
رغم أ ّن اإلدراك
ّ
ّّ
الحس ّية بشكل عا ّم) هي يف األساس غري مكتملة ومفتوحة .إنّه ينبثق من نقطة عمياء،
(والتجربة
ّ
جسد املرء ووجهة نظره ،وميكنه أن مينحنا احتفاظًا جزئ ًّيا باليشء الذي يتعلّق به فقط .وهذا النحو
ين وأبعاده الزمكانيّة .وهذا العامل
من اإلدراك ،يتعلّق مبحدوديّة أجسادنا وتح ّركها يف الحيّز املكا ّ
ي املد َرك ،هو عاملٌ
كل ما هو وراء
الحس ،ويخدعه ،أو يس ّد عليه ّ
منغلق عىل اإلدراك
ٌ
املا ّد ّ
ّّ
يحصلها املرء عرب جسده عن ذاته وعن العامل ،تق ّدم
الحس .ومع ذلك ،فإ َّن هذه املعرفة التي
ّ
ّ
له مجموعة من الخصائص البنيويّة للمعرفة التي يت ّم إنتاجها عرب طريق طويل «إىل أمناط الخربة
واملؤسسات التي يدرسها عادة علامء األنرثوبولوجيا وعلامء
االجتامعيّة والثقافيّة  ،واملامرسات
ّ
االجتامع».

الحس الذي يقوم عىل محوريّة
ومن جهة أخرى ،يؤكّد ليفانس ،عىل أ ّن النظام اإلدرايكّ
ّّ
يظل يتعامل مع الظواهر املقابلة له ،عرب التجربة التي تستدعي عمليّات
يلّ ،
الجسد ،وألنّه غري شمو ّ
« االخت ّيار والدمج واالستبعاد» ،إذ إ ّن هناك دو ّما ما هو «غريبـ« عن «ذاتنا» ،هذا الغريب ،ميكنه
أن ينشئ معنا االتصال واالستجابة ،والسؤال والجواب ،والحوار ،واملساهمة يف إخبارنا عن
أنفسنا .وبالتايل يسهم يف تكويننا كـ «أشخاص» ،أي أنّه يقوم يف تشخيص –مبعنى وضع الحدود
واملشخّصات -لذواتنا ،ليدخل هذا التشخيص الذي يقوم به الغريب ع ّني ،ضمن تص ّوراتنا عن
أنفسنا والعامل .إنّها عمل ّية معقّدة ،ومكامن التأويل فيها كثريةٌ ،ومتبادلة لك ّنها ،كام يقول ليفانس،
هي املعرفة التي «ينتجها البرش أنفسهم».
إ ّن االنتقال من محوريّة الذّات األوروب ّية ،إىل محوريّة اآلخر عىل يد مالينوفسيك ،مل تخفّف
من اغرتاب املعرفة التي ولّدتها األنرثوبولوجيا .يقول ليستيل»إذا ع ّرفنا األنرثوبولوجيا عىل أنّها
علم اآلخر ثقاف ًّيا ،فستكون عىل قدم املساواة يف أه ّم ّيتها مع مفهوم الثقافة ،عالوة عىل ذلك  ،يبدو
أ ّن األنرثوبولوجيا كعلم ك ّرست نفسها يف البداية إلعادة فهم اآلخر عىل أنّه اآلخر .فيام ييل مقولة
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يف»« :هذا الهدف ،باختصار ،هو فهم وجهة نظر
مالينوفسيك الشهرية «للهدف النها ّ
يئ لإلثنوغرا ّ
يل وعالقته بالحياة وتحقيق رؤيته لعامله» ( )25 :1984 Malinowskiهذه املعرفة
املواطن األص ّ
التي تتشتّت فيها معرفة اآلخر ،وتزاد وتتكثّف الشكوك التي تثريها حول نفسك وحول اآلخرين،
انعكاسا ذات ًّيا
ين
بأنك قد «ال تفهم» أو قد ال تصل إىل الفهم التا ّمّ ،
ً
إل إذا أصبح الباحث امليدا ّ
فيس».
ً
خالصا ،وخال ًيا من «التح ّيز الثقا ّ
يف» ،و«التحليل ال ّن ّ

ّ
والغريية
 .7االثنوغرافيا

متاسا قامئًا عىل النفرة منه واالستعالء
امس الذي أحدثته الحركة االستعامريّة مع «الغري» كان ً
إ َّن التّ َ
كغريب عن اإلنسان املعارص واملألوف ،وحينام بدأت األعامل
عليه و«استغرابه» والتعامل معه
ٍ
ح محاولة فهم الشاكلة األوىل التي كان عليها البرش ،من أجل
اإلثنوغرافيّة األوىل ،كانت تجرى برو ِ
حا
التعرف عىل الذّات ،وكيف ّية تط ّورها .هكذا يقرتح بانديان أ َّن هذا «التح ّيز الذي كان كام ًنا بل واض ً
يل هو عمل ّية «اخرتاع اإلنسان اآلخر»
يتجل يف املبدأ
ّ
يف األدب ّيات اإلثنوغراف ّية
األنرثوبولوجي األ ّو ّ
ّ
يف» .يعتمد عىل
األنرثوبولوجي» هو
من أجل تطوير معرفة أكرث بالبرشيّة .هذا «اآلخر
ً
أساسا «معر ّ
ّ
فكرة االختالفات املدركة وهي عمليّة معرفيّة تتض ّمن املالحظة وجمع البيانات والتنظري».
يف مجموعة من األدوات البحثيّة ،ننتخب منها املالحظة
تقرتح تقنيات البحث اإلثنوغرا ّ
يف إزالة مسافة االستغراب ،بينه
باملشاركة ،لجمع املعطيات الحقليّة وامليدانيّة .يحاول اإلثنوغرا ّ
يف
وبني الجامعة ،بالدخول إىل فضائهم
ّ
الخاص .يتعلّم اللغة ويحكيها ،يك َ
يلج إىل فضائهم الثقا ّ
الخاص من الفهم ومحاوالت التعبري عن
أي جامعة برشيّة ،مخزونها
ّ
قدر اإلمكان؛ إذ تشكل لغة ّ

الذّات وعن التص ّورات ،وهي التي تساهم يف صناعة الطقوس (طقوس العبور ،الزواج ،املوت
وتعب عن العالقات القرابيّة ،وشكل السطوة السياسيّة املتّبعة يف الجامعة ،وتص ّوراتهم عن
إلخ)،
ّ
«الغريبـ«.
إ َّن ثقافة الجامعة يف أحد شقوقها ،تق ّدم فكرتهم عن اآلخر «الغريبـ« عنهم ،وهذه الفكرة بالدقّة
األنرثوبولوجي (عىل مذهب مالينوفسيك الدائر حول فحص االختالفات الثقاف ّية)
هي التي تغري
ّ
الخاصة للجامعة ،يك يتع ّرف عىل نفسه من خالل فكرة اآلخرين عنه .ميك ُن،
باقتحام املساحة
ّ
يحب ،لكن أن يتع ّرف عىل ذاته يف مرآة اآلخرين ،هي املعرفة املك ّملة
لإلنسان أن يتص ّور ذاته كام
ّ
ملا ميلك ،بل رمبا تكون املعرفة األكرث عمالنيّة؛ لذلك تنتخب اإلثنوغرافيّة تقنية املالحظة
باملشاركة ،يك تنتفي الغرابة بني الجامعة والباحث ،يعني بني الذّات واآلخر ،ويقرتب من فرصة
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التع ّرف عىل ذاته داخل الذّات الغرييّة .تشكّل هذه املساحة اإلثنوغراف ّية ،املساحة األكرث واقع ّية،
تظل مع هامش
بني العلوم املختلفة ،من أجل مقاربة قض ّية املعرفة الغرييّة والذّات ّية .صحيح أنّها ّ
خطأ يف التأويل والفهم ،أو اإلغراق يف الخفاء الذي قد متارسه الجامعة قبال الوافد الغريب -مهام
اندمج معهم ،-إلّ أنّها تبقى يف الح ّيز األبعد عن التحكّم واإلسقاط واملحاكمة .هي معرفة بصناعة
ين أكرث .
يظهر فيها
ّ
الحس اإلنسا ّ

ين يف االثنوغرافيا:
يقول ساروكاي منبّ ًها يف توضيح املحذور الذي قد يعرتي العمل امليدا ّ
يل جعلت منه أجنب ًّيا محلّ ًّيا
«إ ّن عمل ّية «الغريبـ«
األنرثوبولوجي الساعي إىل تعريف املواطن األص ّ
ّ
األجنبي الذي يغزو أرايض
مع الحفاظ عىل استقالل ّية الذّات الغرب ّية .يف هذا السيناريو ،يستويل
ّ

يل من خالل تكوينه كآخر .إن طبيعة اآلخر يف هذه
يل عىل روح املواطن األص ّ
املواطن األص ّ
نفسا لآلخرين .لقد عاىن اآلخرون األنرثوبولوجيّون األ ّوليّون من عنفه
الحالة واضحة :إنّه ليس ً
بشكل دائم بسبب عنف إعادة تشكيل الذّات األصل ّية ..هذا هو االختالف يف الذّات اإلثنوغراف ّية
التي ينتج عن هذا النوع من الدراسة اإلثنوغراف ّية وليس الذّات األصل ّية .ويقرتن بهذا إبعاد الذّات ّية
يف للمالحظة األنرثوبولوجيّة ،األمر الذي يزيد من مخاطر فقدان «جوهر»
يف
ّ
التمسك با ّدعاء معر ّ
الذّات األصليّة .يشتمل هذا النشاط يف معظم أساسيّاته عىل تجسيد للسكان األصليّني والذي
ينتهي يف هذه العمل ّية بتجسيد املالحظ املحايد نفسه» ،حيث «يت ّم فهم اآلخر بشكل مختلف .من
يل ،يبني املراقب نفسه عىل أنّه «ليس اآلخر» ،عىل الرغم
خالل محاكاة اآلخر لدى املواطن األص ّ
من معارضته لبناء اآلخر عىل أنّه ليس ذاتًا»[[[.
ِ
املالحظة
بناء الذّات عىل أنها «غري األخرى» ال يساوي العنف عىل مفهوم اآلخر .وتستمر الذّات
يف البقاء عىل أنّها «ليست غري األخرى» .وهذا اإلرصار عىل نفي الغرابة ،ومحاولة التآلف ،بحثًا عن
معرفة الذّات والغري ،قد تصبح أكرث ح ّد ًة من خالل مامرسة الباحث – من حيث ال يعلم الرتكابه الدائم
لفعل التأويل ،إلّ إذا كان ملتز ًما بالدعوة األخالق ّية يف التع ّرف عىل اآلخر ،أو عىل الذّات من خالل
اآلخر .هكذا يرى ليفيناس ،أ ّن العنف يبدأ حينام تت ّم عدم استجابة الدعوة األخالق ّية لآلخر ،مبعنى
تتجل يف تج ّنب محاولة املحاكاة الكاملة يف
ّ
مسؤوليّة الذّات التي تقوم باملراقبة تجاه اآلخر ،وهي
يف موجود يف كافّة أشكال املعارف والعلوم.
التع ّرف عىل اآلخر ،مبا أ ّن املحاكاة هي ٌّ
أس معر ّ

[1]- Sarukkai, The ‘Other’ in Anthropology and Philosophy, Economic and Political Weekly, p. 1407.
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ّ
ُ َ
الذ ّ
ّ
ش
م
كأسلوب
�ة
اتي
السرية
اإلثنوغرايف
اكل للعمل
ٍ
ٍ
يف،
يقرتح ساروكاي االستفادة من السرية الذّاتيّة ( ،)Autoethnographyيف العمل اإلثنوغرا ّ
يف ومقوالتها .يقول
من أجل قراءة الذّات من قبل الذّات نفسها ،لكن بأدوات البحث اإلثنوغرا ّ
ساروكاي« :السرية الذّاتية للفرد يجب أن تكون أداة إثنوغراف ّية صالحة» ،وهو ذاته السؤال الذي
يطرحه رسينيفاس؛ إذ يقول «ملاذا ال يستطيع عامل األنرثوبولوجيا أن يتعامل مع حياته كحقل
يف ويدرسها؟»[[[.
إثنوغرا ّ

تتمحور الدراسة يف اإلثنوغراف ّية الذّاتية حول ذات الباحث باعتبارها جز ًءا أساس ًّيا يف بنية الكتابة

شكل من
ً
الشخيص .توضح إليس ( )2004بأ ّن اإلثنوغرافيّة الذّاتية« ،باعتبارها
ص
َص ْ
الرسديّة والق َ
ّ
يف
يف» ،هي ك ٌُّل أكرب من جزئيّه اللذين يك ّونانه :الذّايتّ ( )Autoوالثقا ّ
أشكال البحث اإلثنوغرا ّ
غريب
ومختلف عنهام يف آنٍ واحد .وهذا صحيح إىل ح ّد كبري؛ إذ يتح ّول الباحث إىل
(،)ethno
ٌ
ِ
وآخ َر ضمن ذاته ،يك يحاول قراءته بأكرب قدر ممكن من االستغراب.

قد يثري هذا األمر إشكالً حول املوضوع ّية الالزمة؛ إذ إ ّن آفة الذّات ّية يف العلوم ،هي من األمور
يف هنا أن يعتمدها يف معرفته لذاته؟ األمر كلّه
التي يحاول الباحث تج ّنبها ،فكيف ميكن لالثنوغرا ّ
يتمحور حول «األدلّة» التي يق ّدمها عىل دعاويه ،حسبام يق ّرر ألينغسون[[[.

واألنرثوبولوجي ،يتمحور حول إعادة بناء األحداث من املايض
يف
إ ّن صلب العمل اإلثنوغرا ّ
ّ
إىل الحارض –مهام أمكن -وبأسلوب مقارن ،يك يتس ّنى للباحث الخلوص إىل نتائج أكرث جامع ّية
وشمول ّية يف رؤيته ملوضوع البحث .وكذلك األمر يف أثنوغرافيا السرية الذّات ّية ،فإ ّن إعادة بناء
الذّات من أجل معرفتها ،هو عبارة عن تسجيل ورصد وتحليل األحداث املرتبطة بالذّات من
املايض واىل اللحظة اآلن ّية.

يرشح ساروكاي هذا األمر فيقول« :تصبح السرية الذّاتية مجموعة من بقايا الذّات وتتشكّل
مؤقّتًا .السرية الذّات ّية ليست أكرث من نقش لآلخر داخل الذّات .تصبح الذّات التي سكنت نفسها هي
األخرى مبج ّرد أن تتجاوز اللحظة الحيّة .وهكذا فإ ّن تذكّر الحياة يعطي سلسلة من الصور لآلخر
والتي ترتبط باستمرار بالحارض الذّات الحيّة ،وهكذا فإ ّن أنرثوبولوجيا اآلخر يف الذّات هي عبارة
عن إعادة خلق لآلخر الذي يسكن الذّات»[[[.
[1]- Sarukkai, The ‘Other’ in Anthropology and Philosophy, Economic and Political Weekly, p. 1407.
[2]- Ellingson, Autoethnography as constructionist project, p. 445.
[3]- Sarukkai, p.1408.
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حتم بالوجود
إن بناء اآلخر يف الذّات ،من خالل إعادة قراءة األحداث املتّصلة به (وهي مت ّر ً
الجسدي له) ،تجعل اإلنسان يف مقابلة مع «آخره» ،وهذا أم ٌر ليس لديه مامثل يف األنطولوجيا .إ ّن
ّ
أي يشء آخر
هذا االنقالب نحو الداخل من أجل إيجاد اآلخر الذي يفرتض أن يكون أقرب م ّني من ّ
(ألنّ ُه ال فاصلة مكان ّية بيني وبينه) ميكن أن يجعل املعرفة املتولّدة عنه ،مشكوكة ومشبوه ًة أكرث من
غريها ،مبعنى أنّها ستكون مائلة إىل قراءة نفسان ّية أكرث منها أنرثوبولوج ّية ،مع حضور أكرب للخيال.
أي قيمة ملعرفة الذّات الناتجة عن السرية الذّاتيّة؟
هل ميكن اعتبار ّ

فعل االحاطة به أنطولوجيًّا ،إذًا تبقى هناك مساحة
يئ ،وقلنا إنّه ال ميكننا ً
إذا قبلنا باآلخر الفيزيا ّ
للخيال ،املساحة الفارغة التي ميلؤها الخيال بالتأويل ،والتفسري ،واإلنتاج املتن ّوع للمعنى .هذا
األمر ،ينطبق أيضً ا عىل املساحات الفارغة حول إدراك اآلخر يف الذّات .وهو ،كام يعترب بعض
الباحثني ،أمر يشكّل غنى إنسان ًّيا ال ب ّد منه.

يئ يف الحالة،
وهذا الخيال ،أي املساحة اململوءة بني الذّات واملوضوع (اآلخر الفيزيا ّ
يت يف الحالة الثانية) ،قد يكون الرثوة اإلنسان ّية البعيدة عن املحاكمة األنطولوج ّية
واآلخر الذّا ّ
واأليدولوج ّية .ميكن للخيال ،أن يعيد إنتاج املسافات بني الذوات ،وبني الذّات واآلخر ،ويخفّف
الحسيّة
الفلسفي حول الذّات واملوضوع ،ويستهلك يف هذه العمليّة ،الخربات
من عبء الجدل
ّ
ّ
ي ،ليكون يف اإلمكان املساهمة يف
يف
ً
بأنواعها،
والرمزي واملا ّد ّ
ّ
فضل عن منتجات الرأسامل الثقا ّ
صناعة معرف ٍة تجاور الفلسفة يف تجريدها والخربة اإلنسان ّية يف ما ّديّتها القح.
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اخلاتمة
تؤكِّد هذه املطالعة لألسس االبستيمولوجيّة واملعرفيّة لقضيّة الغرييّة من زاوي ٍة منهجيّ ٍة ومعرفيَّ ٍة،
/األنرثوبولوجي الذي يبني عليه ليفانس رؤيته نحو الذَّات-اآلخر ،عن
يف
أ ّن انزياح الطّرح املعر ّ
ّ
اختصاص هذه القض ّية التجريديّة والتحليل ّية بالفلسفة العقل ّية ،س ّبب لطرح ليفانس مجموعة من
ين
يل املج ّرد والكلّيا ّ
اإلبهامات املعرف ّية وارتكازه عىل قاعد ٍة معرفي ٍة قلق ٍة..إ َّن غياب التص ّور العق ّ
عن هويّة وحقيقة النفس البرشيّة ،من جهة ،واعتامده عىل املعطيات املتن ّوعة ج ًّدا للتجربة الثقافيّة
للبرش واملمت ّدة عىل مدى آالف السنوات كبنية أساس للتأويل والفهم لظاهرة الذات واآلخر،
سيس ّبب مزي ًدا من تشظّي نو ِع املعرفة التي ميكن تحصيلها حول قض ّية الغرييّة .ال ميكن بحال من
كفيل مبعالجة الزوايا الحا ّدة للمعرفة الذات ّية والغرييّة
ين املسامل ٌ
األحوال ،اال ّدعاء أ ّن
ّ
الحس اإلنسا ّ
الحس؟ هل يرتكز
يف لهذا
ّ
التي يك ّونها اإلنسان؛ إذ سيكون السؤال الدائم :ما هو األساس املعر ّ
ابستيمولوجي؟ أم هو يعود إىل التجربة
مطب
أي
يف ثابت يك يت ّم االحتكام إليه يف ّ
ّ
إىل إطار معر ّ
ّ
لحظوي.
متغية بشكل
البرشيّة األنرثوبولوج ّية؟ وهي تجربة ذات معطيات
ّ
ّ

هذا النقاش يف عمق أدوات اإلدراك ،وصناعة التص ّورات ومفهمة الغرييّة ،يخالف بشكل حاسم
جه ليفانس يف فلسفته الغرييّة ،ويعيد البوصلة إىل املدرسة العقل ّية والتجريديّة كميدان ٍ
أكيد وأ ّو ٍل
تو ّ

لهكذا نو ٍع من النقاش ،مع التأكيد عىل رضورة أنسنة النواتج املعرف ّية العقل ّية حول فهم الذات
واآلخر ،من خالل احرتام الجهد والتجربة اإلنسانيّة التي يق ّدمها البرش.
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