"عودة األخالق" كسؤال ما بعد حداثي
وقائع احلوار األخري مع الفيلسوف الفرنيس ميشال فوكو

[*]

أجرى احلوار :أندريه سكاال و جيل باربدات
جرت هذه املقابلة يف أواخر ربيع  ،1984أي قبل أيام قليلة من رحيل الفيلسوف الفرنيس املعارص ميشال

فوكو[[[ ( 1926ـ  .)1984وعىل الرغم من اإلرهاق الشديد الذي كان يجتاحه بسبب املرض ،فقد قبل فوكو

طلب الحوار الذي قدّمه له كل من الفيلسوف الشاب أندريه سكاال والباحث يف الفلسفة جيل باربدات.
تساؤالت مختلفة طرحها املحاوران حول قلق فوكو الفلسفي .حيث ،شكّلت هذه التساؤالت يف الواقع
محادثتني متشابكتني .ولكن ملّا انتهت عمل ّية تفريغ أرشطة التسجيل ،كان فوكو قد أُدخل املستشفى ـ وقد
كَلّف دانيال ديفري تشذيب وقائع هذا الحوار كام يراه مناسباً ،من دون العودة إليه.

نُرشت املقابلة يف صيغتها النهائية بعد ثالثة أيام من وفاة فوكو .وفيها عصارة ما ذهب إليه يف أبرز أعامله

خصوصا إشكاليات األخالق املثارة يف مجتمعات الحداثة.
ً

املحرر

ـ ما يثري الدهشة لدى قراءة كتبك األخرية ،الكتابة الواضحة والنق ّية والسلسة ،وهي املختلفة جدّ اً عن

األسلوب الذي اعتدنا عليه من قبل .ملاذا هذا التغيري؟

ـ كنت أُعيد قراءة هذه املخطوطات التي كتبتُها لتاريخ األخالق والتي تعود إىل بداية املسيح ّية (هذه
فرنيس ( )1984 - 1926كان يحتل كرسياً يف الكوليج دو فرانس ،وكان لكتاباته أثر بالغ
[[[ -ميشال فوكو  :Michel Foucaultفيلسوف
ّ
العلمي املختلفة.
البحث
ومجاالت
ة
ي
واالجتامع
ة
ي
اإلنسان
العلوم
ميادين
عىل املجال الثقايفّ ،وتجاوز أثره ذلك حتّى دخل
ّ
ّ
ّ

النص رقم  .354كتاب أصدرته منشورات غاليامر بعد وفاة ميشال فوكو ،ويشتمل عىل
ـ أقوال وكتابات ،Dits et Ecrits :املجلّد الرابع،
ّ
ثم يف العام  2001يف مجلّدين.
مقابالت الفيلسوف فوكو ومحارضاته ومقاالته ،نُرش أل ّول م ّرة يف العام  1994يف أربعة مجلّدات ّ
ـ العنوان األصيل للمقالةle retour de la morale : entretien avec G.Barbedette et A.Scala،29 mai 1984 :
ـ تعريب :هدى النارص ـ مراجعة :البري شاهني.
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الكتب ـ هذا سبب لتأخّرها ـ قُ ِّدمت وفقاً للرتتيب املعكوس لكتابتها) .وأنا أقرأ هذه املخطوطات املهجورة
قصة رميون
نفسه لنمط "الكلامت واألشياء"[[[ ،ولـ"تاريخ الجنون" أو ّ
منذ زمن طويل ،وجدتُ الرفض َ
عيل القول أ ّن هذا األمر أوج َد مشكلة بالنسبة يل ،أل ّن االنقطاع مل يكن قد حدث بشكل
روسل[[[ .ينبغي ّ

كل،
تدريجي .حصل ذلك بشكل مفاجئ ج ّدا ً ،منذ العامني  1975ـ  ،1976حني هجرت هذا النمط بشكلٍ ّ
ّ
يل أن أروي نشأة
وعىل قدر ما فكّرت بتأليف ّ
قصة ال يكون موضوعها حدثاً مل يقع ذات يوم ،كان يجب ع ّ
هذا الحدث وخامتته.

الفيلسوف الذي مل تكن عليه من قبل؟
أسلوب محدّد،
ـ أمل تصبح ،من خالل تخلِّيك عن
ٍ
َ
ـ عىل افرتاض ـ أنا أوافق!ـ لقد اعتمدتُ يف الكلامت واألشياء ،تاريخ الجنون[[[ ،وحتّى يف املراقبة
واملعاقبة[[[ دراس ًة فلسف ّية قامئة يف األساس عىل نوع من استخدام املفردات واألداء والتجربة الفلسف ّية التي

التخل عن هذا الشكل من الفلسفة .وهذا ج ّيد يك أستفيد من التخطيط
ّ
انغمست فيها متاماً ،بالتأكيد أنا أحاول
ُ

والتنظيم كحقل تجارب للدراسة .حيث إ ّن هذه املرحلة التي ميكن ،يف عيون البعض ،أن تُع َّد الفلسفة جذريّة،
هي يف الوقت نفسه طريقة للتفكري بأصول ّية أكرب بالتجربة الفلسف ّية.
ـ يبدو أنّك تجعل األمور ،التي ميكن قراءتها فقط بني كلامت مؤلَّفاتك السابقة ،واضحة؟

ـ ينبغي القول أنّني ما كنت ألرى األمور بهذا الشكل .يبدو يل أ ّن يف "تاريخ الجنون" ،ويف "الكلامت

واألشياء" وكذلك يف "املراقبة واملعاقبة" ،ال ميكن للكثري من األمور الضِّ من ّية أن تتوضّ ح وذلك بسبب الطريقة
حاولت أن أُح ّدد ثالثة أمناط من املشاكل :مشكلة الحقيقة ،مشكلة السلطة،
طرحت فيها املشاكل.
التي
ُ
ُ

الفردي .مجاالت التجربة الثالثة هذه ال ميكن أن يُفهم بعضها من دون البعض اآلخر .إ ّن ما
ومشكلة السلوك
ّ
أزعجني يف الكتب السابقة ،هو اعتبار التجربتني األوليتني من دون أخذ الثالثة بعني االعتبار .من خالل إظهار
هذه التجربة األخرية ،يبدو يل أنّه كان هناك نوع من السياق مل يكن بحاجة لتربير بحثه عن القليل من أساليب

البالغة التي من خاللها نتفادى أحد املجاالت الثالثة الرئيس ّية للتجربة.

ـ إنّ مسألة األسلوب توظِّف أيضاً مسألة الحياة ،كيف ميكن جعل أسلوب الحياة مسأل ًة فلسف ّية كبرية؟
أسايس يف
لست متأكّدا ً من قدريت عىل اإلجابة .يف الواقع أعتقد أ ّن األسلوب هو
ـ سؤال صعب.
ُ
ّ

[[[-كتاب الكلامت واألشياء ـ ميشال فوكو يتناول فيه العلوم اإلنسان ّية بعنوانLes Mots et les choses :

ـ تعريب :هدى الفقيه ـ مراجعة :كريم عبد الرحمن.
فرنيس.
[[[ -رمون روسل )1933-1877( :كاتب مرسحي
ّ
الفرنيس ميشيل فوكو نُرش يف العام  1961بعنوان:
االجتامعي
والباحث
للفيلسوف
[[[ -تاريخ الجنون يف العرص الكالسييك :كتاب
ّ
ّ
Folie et déraison: Histoire de la folie à l’âge classique
[[[ -املراقبة واملعاقبة هو كتاب للمؤلِّف نفسه ،نُرش يف فرنسا عام  1975بعنوان:
Surveiller et punir، Naissance de la prison

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 6

16

محاورات

الترصف ،أسلبة العالقة مع اآلخرين .مل يتوقّف القدماء
التجربة القدمية :أَ ْسلَب ُة[[[ العالقة مع الذات ،أسلوب ّ

رصف املختلفة هذه .بالفعل ،إ ّن اكتشاف
عن التساؤل عن إمكان ّية تعريف األسلوب املشرتك ملجاالت الت ّ

األسلوب كان سيسمح من دون ّ
بالتوصل إىل تعريف للموضوع .إ ّن وحدة «أخالق األسلوب» مل يبدأ
شك
ّ
ظل اإلمرباطورية الرومان ّية ،يف القرنَني الثاين والثالث وبشكل مبارش بتعابري الرمز والحقيقة.
إل يف ّ
التفكري بها ّ
وجدت هؤالء اليونان ّيني رائعني؟
َ
ـ منط الحياة ،أمر رائع .هل

ـ ال.
ليسوا مثال ّيني وال رائعني؟ـ ال.
ـ كيف تنظر إليهم؟
ـ ليسوا ممتازين .لقد واجهوا مبارش ًة ما يبدو يل نقطة تناقض األخالق القدمية :من جهة ،بني هذا البحث

العنيد عن أسلوب حياة ،ومن جهة أخرى ،السعي لجعله مشرتكاً بني الجميع ،هو النمط الذي قاربوه من دون
ّ
الديني.
شك بنوع من الغموض مع سينيك[[[ وأبكتاتوس[[[ ،ولك ّنه مل يجد إمكان ّية الستثامره ضمن النمط
ّ
كل القدماء يف العصور القدمية كانوا «مخطئني بشكل كبري».
يبدو يل أ ّن ّ

َ
النمط يف التاريخ ،لقد أدخله بيرت براون يف تك ّون العصور القدمية املتأخّرة*.
أدخل
َ
لست الوحيد الذيَ
ـ إ ّن استخدامي لـ «األسلوب» ،استعرته بشكل كبري من بيرت براون .ولكن ما أريد قوله اآلن ،وهو ال يرتبط مبا

كتبَه ،ال يُلزمه .فكرة األسلوب هذه تبدو يل مه ّمة ج ّدا ً يف تاريخ األخالق القدمية .أنا مل أتناول هذه األخالقيّة
إل عددا ً صغريا ً
منذ قليل بشكل جيّد ،سنتح ّدث بشكل أفضل .يف البداية ،أخالقيّة العصور القدمية ال تخاطب ّ
من األشخاص ،هي ال تطالب الجميع باتّباع مخطّط السلوك نفسه .هي ال تعني سوى أقلّيّة صغرية ج ّدا ً من

الناس وحتّى بني الناس األحرار .كان هنالك ع ّدة أشكال من الحريّة :حريّة رئيس الدولة ،أو رئيس الجيش التي

ال عالقة لها بحريّة الحكيم .ث ّم اتسعت هذه األخالقيّة يف عهد سينيك ،باألحرى يف عهد ماركوس أوريليوس

[[[

ب أن تكون ممكنة للجميع؛ مل تكن مسألة إجباريّة للجميع .إنّها مسألة خيار لجميع األشخاص؛ كل واحد
تو ّ
ج َ
كان ميكنه أن يتشارك هذه األخالقيّة .بحيث يف الوقت نفسه من الصعب ج ّدا ً التع ّرف عىل َمن كان يشارك يف

[[[ -نسبة إىل أسلوب.
ّ
ً
روماين ،كتب أعامله باللغة الالتينية.
مرسحي
وكاتب
وخطيب
فيلسوف
سينيكا،
ا
أيض
يعرف
سينيك:
[[[ -لوكيوس أنّايوس
ّ
ّ
روماين.
رواقي
فيلسوف
[[[ -أكتاتوس:
ّ
ـ براون (ب ).والمونت (ر( ،).باريس ،غاليامرThe Making of Late Antiquity، 1978 (La Genèse de l’Antiquité .1983 ،
.)tardive
ّ
الروماين السادس عرش ،والفيلسوف.
[[[ -ماركوس اوريليوس انطونينوس أوغسطس :األمرباطور
AL-ISTIGHRAB
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ظل اإلمرباطورية.
هذه األخالق ّية يف العصور القدمية ويف ّ
إذا ً نحن بعيدون عن توافق األخالق الذي أع ّد علامء االجتامع واملؤ ّرخون مخطّطته يف مخاطبة الطبقة

املتوسطة املزعومة .هذا ما حاولنا بيرت براون وأنا أن نفعله لعزل األشخاص الذين لعبوا دورا ً يف أخالقيّة
ّ

العصور القدمية أو يف املسيحيّة ،يف ما يتف ّردون به .نحن يف بداية هذه الدراسات حول النمط وسيكون من

املثري لالهتامم رؤية كيف كان انتشار هذه الفكرة يف القرن السادس قبل املسیح حتّى القرن األ ّول من عرصنا

[امليالدي].
ّ

ٍ
كل
فيلسوف من العصور القدمية من دون األخذ يف الحسبان ،يف الوقت نفسهّ ،
ـ ال ميكن دراسة أخالقية

فلسفته وال س ّيام عند التفكري بالرواق ّيني[[[ ،نقول هذا بالتحديد ألنّ ماركوس أوريليوس مل يكن لديه ما ّد ّياً وال

منطق ّياً ما يجعل أخالق ّيته تتجه نحو ما تس ّميه أنت الرمز أكرث من اتجاهها نحو الذي تُس ّميه األخالق.

فهمت جيّدا ً ،أنت ترى أ ّن هذا التط ّور الطويل هو نتيجة للفقدان .سرتى أ ّن لدى أفالطون وأرسطو،
ـ إذا
ُ

الخاصة .منذ القرن الثالث ق.م
خاصة متوازنة بني تص ّورات الحقيقة والسياسة والحياة
أ ّول الرواقيّني ،فلسف ًة
ّ
ّ
الناس شيئاً فشيئاً عن التساؤالت حول الحقيقة وحول السلطة السياسيّة،
تخل
امليالديّ ،
حتّى القرن الثاين
ّ
ُ
الفلسفي اإلطار لنظريّة
وتساءلوا عن القضايا األخالقيّة .يف الواقع ،من سقراط إىل أرسطو ،شكّل التفكري
ّ

الفردي .ومن ث ّم تراجعت النظرية السياسيّة أل ّن املدينة القدمية اختفت واستُبدلت
املعرفة والسياسة والسلوك
ّ
مباملك خلفت اإلسكندر .إ ّن مفهوم الحقيقة تراجع أيضاً ألسباب أكرث تعقيدا ً ،لك ّنها من النوع نفسه .يف
امليالدي ،قال البعض :ليس للفلسفة أن تهت ّم بالحقيقة بشكل
توصلنا إىل هذا :يف القرن األ ّول
النهايةّ ،
ّ

عام ،ولكن بهذه الحقائق املفيدة :السياسة وال سيّام األخالق .لدينا املشهد الكبري للفلسفة القدمية :بدأ
سينيك باالهتامم بالفلسفة بالتحديد خالل الوقت الذي اعتزل فيه النشاطات السياسيّة .كان قد نُفي ،وعاد
الفلسفي
إىل السلطة ،ومارسها ،ث ّم عاد إىل نصف عزل ٍة ومات يف عزلة تا ّمة .يف تلك املراحل اتخذ الخطاب
ّ
كل حال،
معناه لديه .هذه الظاهرة امله ّمة ج ّدا ً ،األساسيّة ،هي ،إ ّن أردنا ،بؤس الفلسفة القدمية ،أو ،يف ّ

التاريخي الذي انطالقاً منه أفسحت املجال لشكلٍ من التفيكر الذي اتجه ليجد نفسه يف املسيحيّة.
املنعطف
ّ

ـ يف كثري من األحيان ،يبدو أنّك تجعل من الكتابة اهتامماً
خاصاً بالذات .هل الكتابة هي املركز لـ
ّ

«تثقيف الذات»؟

ـ صحيح أ ّن مسألة الذات والكتابة عن الذات مل تكونا النقطة املركزيّة فحسب ،بل النقطة امله ّمة ج ّدا ً

وبشكل دائم يف تكوين الذات .لنأخذ أفالطون عىل سبيل املثال ،وندع جانباً سقراط الذي مل نتع ّرف إليه
[[[ -الرواقي ّون هم دعاة مدرسة فلسف ّية انترشت يف إطار الثقافة اليونان ّية يف القرن الرابع قبل امليالد ،تحت تأثري األفكار التي تدعو إىل
التوسع يف املعرفة الرياض ّية.
املواطنة العامل ّية ،وتحت تأثري األفكار ذات النزعة الفرديّة ،وتحت تأثري التط ّورات التقن ّية التي فرضها
ّ
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أقل ما ميكننا القول عنه أنّه مل ين ِّم عن اهتامم بالذات كمامرسة
سوى من خالل أفالطون .أفالطون هو شخص ّ
مكتوبة ،كاالهتامم بالذاكرة أو االهتامم بإعادة كتابة الذات انطالقاً من الذكريات؛ وإن كان قد كتب إىل ح ٍّد
ّ
وتدل ،يف
كبري حول عد ٍد من املشاكل السياس ّية واألخالق ّية وامليتافيزيق ّية ،نصوصاً تبدو محدودة نسب ّياً،
ين ،عىل عالقة بالذات ولدى أرسطو أيضاً .باملقابل ،انطالقاً من القرن األول ميالدي ،نرى
النقاش األفالطو ّ
كتابات عديدة تتّبع أمنوذج الكتابة كعالقة مع الذات (توصيات ونصائح وآراء تُق ّدم للتالميذ ،إلخ .).يف عهد

رصف كام يجب عند إلقاء الدروس عليهم ،ث ّم كانوا يعلمونهم يف ما
اإلمرباطورية ،كانوا يعلّمون الش ّبان الت ّ
بعد ،فقط يف ما بعد ،كيف يطرحون األسئلة ،ث ّم كانوا يعلّمونهم كيف يدلون بآرائهم وكيف يجعلون هذه اآلراء

تعليمي .لدينا الدليل عىل ذلك من خالل نصوص سينيك وأبكتيتوس
عىل شكل دروس ويف النهاية بشكل
ّ
وماركوس أوريليوس.لن أكون مع وجهة النظر القائلة بأ ّن األخالق يف العصور القدمية كانت أخالق ّي َة االهتاممِ

بالذات عىل مدى تاريخها؛ لك ّنها أصبحت كذلك يف زمن ما .لقد أدخلت املسيح ّية انحرافات ،وتعديالت

ملحوظة عندما نظّمت أعامل االعرتافات الواسعة ج ّدا ً التي كانت تؤدي إىل العناية بالذات ،وبأن يحيك

الواحد لآلخر ،ولكن من دون أن يكون هنالك يشء مكتوب .من جهة أخرى ،عملت املسيح ّي ُة يف الحقبة
نفسها ،أو بعدها بزمن قليل ،عىل تطوير حركة ٍ
ربط روح ّية بني التجارب الشخص ّية-عىل سبيل املثال كتابة
كل شخص.
اليوم ّيات ـ التي تسمح باستيعاب ،أو يف جميع األحوال ،بتقدير انفعاالت ّ

ـ بني االهتاممات بالنفس الحديثة واالهتاممات بالنفس اليونان ّية ،يبدو أنّ هنالك فروقاً كبرية .أال توجد

عالقة بينهام؟

ـ ال عالقة؟ نعم وال .من وجهة النظر الفلسف ّية املحضة ،ال يشء مشرتك بني أخالق العصور القدمية

اليونان ّية واألخالق املعارصة .باملقابل ،إذا أخذنا هذه األخالق مبا تصفه وتستدعيه وتنصح به ،هي قريبة
عادي .إنّه التقارب واالختالف اللذين يُقصد إظهارهام و من خالل تح ّركهام،
من بعضها بشكل أكرث من
ّ
إظهار كيف أ ّن النصيحة التي ق ّدمتها أخالق العصور القدمية ميكن أن تؤث ّر بشكل مختلف يف منط األخالق
املعارصة.

ـ يبدو أنّ لدينا عن الجنس تجربة مختلفة جدّ اً عن ما تنسبه إىل اليونان ّيني .هل لديهم مكان ،مثلنا،

الجنيس مع الغريب؟
لهذيان الحب ،لفقدان الذات؟ هل يتواصل شبقهم
ّ

ـ ال ميكنني أن أجيبك بشكل عام .أجيبك يف الفلسفة ،أي باملقدار الذي تعلّمته من النصوص الفلسف ّية.

يبدو يل أنّه عىل الرغم من أ ّن هذه النصوص التي تعود إىل القرن الرابع قبل امليالد حتّى القرن الثاين بعد

الحب املثبت للداللة عىل التجربة التي تتح ّدثُ عنها :مفهوم الجنون أو
امليالد ،تخلو متاماً من مفهوم
ّ

الحب القويّة.
عاطفة
ّ
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ـ وال ح ّتى يف فيدروس[[[ ألفالطون؟
ـ ال! ال أعتقد ذلك! يجب النظر عن قرب أكرث ،ولكن يبدو يل أ ّن يف فيدروس ،هنالك من الناس من

حب ،العرف املتّبع والثابت يف عرصهم الذي يعتمد الشهوانيّة عىل طريقة «التو ُّدد»
يهملون عىل إثر تجربة ٍّ

الحب ،ومن جهة ثانية أن يكون لديهم
بغية الوصول إىل نوع من املعرفة يخ ّول لهم من جهة أن يتبادلوا
ّ
الحب ،نراه بداية عند
املوقف املناسب من القانون والواجبات التي تفرض عىل املواطنني .إ ّن ظهور هذيان
ّ
رأسه متاماً ومل يعد
أوفيد[[[ حيث يكون لديك اإلمكانيّة واالنفتاح عىل تجرب ٍة فق َد فيها الشخص ،بشكلٍ ما َ

حب ينىس فيها نفسه بشكل دائم .تلك تجربة متأخّرة ال تتطابق أبدا ً
يعي َمن هو ،ويجهل هويّته ويعيش تجربة ّ

مع تجربة أفالطون وأرسطو.

يك ح ّتى
ـ ح ّتى اآلن ،كنا معتادين عىل أن نجدك يف ذلك الج ّو
التاريخي الذي ميتدّ من العرص الكالسي ّ
ّ

نهاية القرن التاسع عرش ،وها أنت حيث ال يتوقّع أحد :يف العصور القدمية! هل من عودة اليوم إىل اليونان ّيني؟

ـ يجب الحذر .هذا صحيح ،هناك عودة إىل شكلٍ ما من أشكال التجربة اليونانيّة؛ هذه العودة هي عودة

إىل األخالق .يجب أن ال ننىس أ ّن هذه األخالق اليونانيّة هي يف األصل تعود إىل القرن الخامس قبل امليالد

وأ ّن الفلسفة اليونانيّة تح ّولت شيئاً فشيئاً إىل أخالق نتع ّرف فيها اليوم عىل أنفسنا وننىس ما كان فيها ،يجب

األسايس يف القرن الرابع بني الفلسفة السياسيّة والفلسفة املحضة.
القول ،من التالزم
ّ

ـ لكن أليست العودة إىل اليونان ّيني عالمة أزمة يف الفكر كام كان الحال يف عرص النهضة ،يف حقبة

الديني ،وبعد ذلك إثر الثورة الفرنس ّية؟
االنشقاق
ّ

الفلسفي ،ث ّم بُذلت عىل مراحل
ـ هذا صحيح متاماً .لقد شكّلت املسيحيّ ُة مل ّدة طويلة نوعاً من الشكل
ّ

جهو ٌد للعثور يف العصور القدمية عىل شكل من التفكري ال يكون مل ّوثاً باملسيحيّة .يف هذه العودة املنتظمة
يل للتفكري وسعي لفهم العامل
إىل اليونانيّني ،هنالك بالتأكيد نوع من الحنني ،ومحاولة الستعادة الشكل األص ّ
ين من خارج الظواهر املسيحيّة .يف القرن الخامس عرش ،كان املقصود العثور من خالل املسيحيّة عىل
اليونا ّ

فلسفة يونانيّة-مسيحيّة نوعاً ما .هذه املحاولة اتخذت انطالقاً من هيغل[[[ وشيلنغ[[[ شكل استعادة اليونانيّني
خارج إطار املسيحيّة ـ أريد الكالم عن هيغل أوالً ـ ،مبادرة نجدها عند نيتشه[[[ .محاولة إلعادة التفكري

أخالقي بامتياز نحتاج إىل التفكري به ،ولكن
باليونانيّني اليوم ال ترتكز عىل معادلة األخالق اليونانيّة كمجال
ّ
[[[ -كتاب ألفالطون بعنوان Le Phèdre de Platon
[[[ -ببليوس أوفيديوس ناسو34( :ق.م71-م) شاعر روماين قديم.
ّ
أملاين.
[[[ -جورج فيلهلم فريدريش هيغل )1831-1770( :فيلسوف
ّ
أملاين.
[[[ -فريدريك شيلنغ )1854-1775( :فيلسوف
ّ
أملاين.
[[[ -فريدريش فيلهيلم نيتشه )1900-1844( :فيلسوف
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ين كتجربة أتيحت م ّر ًة وبإمكاننا
عىل القيام مبا يجعل التفكري األورو ّ
يب قادرا ً عىل إعادة تشغيل التفكري اليونا ّ

أن نتح ّرر منها.

ـ العودة إىل يونان ّية هيغل ونيتشه يفسح املجال للعالقة بني التاريخ والفلسفة .بالنسبة إىل هيغل ،املقصود

التاريخي عىل املعرفة الفلسف ّية .عىل العكس ،بالنسبة إليك كام بالنسبة إىل نيتشه ،هنالك بني
تأسيس الفكر
ّ
نفسه غريباً عن ذاته .هل تتعلّق عودتك إىل اليونان ّيني
التاريخ والفلسفة علم األنساب وطريقة يجعل فيها املر ُء َ
أردت أن تد ِّمر؟
َ
بهشاشة األرض نفكّر ونعيش عليها؟ ماذا

ـ ال أريد تدمري يشء! ولك ّني أعتقد أ ّن يف هذا «الصيد» الذي نقوم به مع اليونان ّيني ،يجب أن ال نث ّبت أبدا ً

الحدود وال أن نقيم سلفاً نوعاً من الربامج التي تسمح بالقول :هذا الفريق من اليونان ّيني أقبله وذاك أرفضه.

كل م ّرة االختالفات يف
ربا تُعاد من جديد تقريباً وبالطريقة نفسها مع األخذ باالعتبار ّ
ّ
كل التجربة اليونان ّية ّ
السياق ومع اإلشارة إىل القسم الذي ميكن انقاذه من هذه التجربة وإىل القسم الذي ،عىل العكس ،ميكن

التخل عنه.
ّ

فيلسوف كانت
األقل يوجد
ّ
وجدت يف ما تصفه نقطة إلتقاء بني تجربة الحريّة والحقيقة .عىل
َ
ـ لقد
ٌ

يب :إنّه هايدغر[[[ الذي ،انطالقاً من هنا،
العالقة بني الحريّة والحقيقة بالنسبة إليه نقطة انطالق التفكري الغر ّ
س إلمكان ّية خطاب عرب التاريخ .إنّ كان لديك ،من قبل ،هيغل وماركس تحت أنظارك ،أمل يكن لديك
أس َ
ّ

هايدغر هنا؟

األسايس .لقد بدأت بقراءة هيغل ،ث ّم ماركس،
يل الفيلسوف
ـ بالتأكيد .لطاملا كان هايدغر بالنسبة إ ّ
ّ

وبدأت أقرأ هايدغر منذ العام  1951أو 1952؛ وقرأت نيتشه يف العام  1953أو  ،1952مل أعد أذكر .ال زلت

لدي منها أطنان!ـ ،وهي أه ّم بكثري من
أحتفظ باملالحظات التي د ّونتها عن هايدغر يف الحقبة التي قرأته فيها ـ ّ

كل ما أصبحت عليه يف الفلسفة ح َّد َدتْ ُه قراءيت لهايدغر .ولك ّني أعلم
تلك التي د ّونتها عن هيغل وماركسّ .
أ ّن نيتشه هو الذي حملها .مل أكن أعرف هايدغر مبا يكفي ،يف الواقع مل أكن أعرف الوجود والزمان[[[ ،وال

األشياء التي نُرشت مؤخّرا ً .معرفتي بنيتشه أفضل بكثري من معرفتي بهايدغر ،عىل الرغم من ذلك هام تجربتان

ربا لو مل أقرأ هايدغر ،ملا كنت قرأت نيتشه .حاولت أن أقرأ نيتشه يف عمر الخمسني،
أساس ّيتان قمت بهامّ .

ولكن نيتشه وحده مل يكن يقل يل شيئاً! بينام نيتشه وهايدغر ،كانت تلك الصدمة الفلسف ّية! ولك ّني مل أكتب
شيئاً عن هايدغر ومل أكتب عن نيتشه سوى مقال قصري؛ مع ذلك كانا الكات َبني اللذين قرأتهام أكرث .أعتقد أ ّن
من املهم أن يكون لدى املرء عد ٌد قليل من املؤلّفني الذين نفكّر معهم ،الذين نعمل معهم ،ولكن ال نكتب
ّ
أملاين.
[[[ -مارتن هايدغر ( :)1976-1889فيلسوف
[[[ -م .هايدغر (  ،Sein und Zeit (L’Être et le Tempsترجمة ر .بوهام و أ .دي والهن ،باريس ،غاليامر.1964 ،
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ربا أكتب عنهام ذات يوم ،ولك ّنهام يف ذلك الوقت لن يكونا بالنسبة يل أدوات تفكري .يف النهاية،
عنهمّ .
ثت عنهم؛
بالنسبة يل يوجد ثالث فئات من الفالسفة :الفالسفة الذين ال أعرفهم ،الفالسفة الذين أعرفهم وتح ّد ُ

الفالسفة الذين أعرفهم وال أتح ّدث عنهم.

ـ أال يكمن هنا تحديداً مصدر سوء الفهم الذي يحيط بكتابك؟
ـ تريد أن تقول أن نيتش ّيتي األساس ّية كانت أصل سوء الفهم املختلف؟ هنا ،أنت تطرح عيل سؤاالً

جه إىل أولئك الذين
يزعجني ،ألنّني لست يف موضع َمن ميكن أن يُطرح عليهم هذا السؤال! هذا السؤال يُو ّ

نيتيش أحاول عىل عدد من النقاط ،قدر
هم أنفسهم يطرحون األسئلة! ال ميكنني أن أجيب قائالً :أنا مج ّرد
ّ
املستطاع ،أن أرى مبساعدة نصوص نيتشه ـ ولكن أيضاً مع الفرض ّيات املناهضة للنيتش ّية (والتي هي مع
ذلك نيتش ّية!) ـ وهذا ما ميكن القيام به يف هذا املجال أو ذاك .أنا ال أسعى إىل يشء آخر ،ولك ّن هذا ،الذي

أسعى إليه ج ّيدا ً.

ألست تلعب مع القارئ لعبة مزدوجة من املفاجأة
َ
رصح به عناوينها.
ـ كتبك تقول شيئاً آخر غري الذي ت ّ

والخيبة؟

صحيح أ ّن املؤلّفات التي كتبتُها ال تتناسب متاماً مع العناوين التي أعطيتها لها .هذا خطأ من جانبي،
ـ
ٌ

أكتب كتاباً ،أعيد صياغته ،أجد مسائل جديدة ،ولكن الكتاب يبقى مع
ولكن عندما اختار عنواناً أحتفظ به.
ُ
عنوانه .هنالك سبب آخر .يف الكتب التي أكتبها ،أحاول أن أُحي َ
ح ِّددت من
ط بنو ٍع من القضايا مل تكن قد ُ

الرضوري ،يف هذه الظروف ،أن أمتكّن يف نهاية الكتاب من إظهار نوع من املسائل التي
قبل .يف النتيجة ،من
ّ

ال ميكن التعبري عنها يف العنوان .هذان هام السببان اللذان من أجلهام يوجد بني العنوان والكتاب هذا النوع
من «التالعب» .من املؤكّد أنّه كان ال ب ّد أن يُقال يل بأ ّن هذه الكتب ال معنى لها تحت تلك العناوين وأنّه

ينبغي فعالً تغيري عناوينها ،أو أن نقول أ ّن هنالك نوعاً من ال ُبعد بني عنوان الكتاب واملضمون؛ وهذا االنحراف
يشبه البعد الذي اتخذته بنفيس وأنا أُع ّد هذا الكتاب.
ب عليك أن تتجاوز االنضباط ّية وتخرج
النيتشوي
ـ بُغية تنفيذ مرشوع علم األنساب
الخاص بك ،تو ّ
ّ
ج َ
ّ

املؤسسة أن تكون بهذا القدر من اإلحراج
املؤسسات التي تُديرها .ولكن أيجب عىل سلطة
عن معارف
ّ
ّ
«متخصصاً بالحضارة
بحيث تضط ّر إىل القول بأنّك تقوم بـ «دراسات تاريخ ّية ولست مؤ ِّرخاً» وبأنّك لست
ّ

الهلّين ّية وال بالالتين ّية»؟

متخصصاً
كل حال ،هذا ما قاله أحدهم  -بإمكاين أن أقول لك َمن قال ذلك! أنا لست
ـ نعم ،أذكر ذلك ،عىل ّ
ّ

لدي عن الالتين ّية بعض املعرفة ،وعن اليونان ّية أيضاً ،ولكن ليس
بالحضارة الهلّين ّية ولست
ّ
متخصصاً بالالتين ّية؛ ّ
بالجودة نفسها؛ لقد أعدتُ دراستها منجديد يف السنوات األخرية ،بهدف طرح عدد من املسائل التي ،منجهة،

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 6

22

محاورات

ميكنها أن ت ُعرف لدى الهلّين ّيني والالتين ّيني ،ومنجهة أخرى ،تتّخذ صورتها كمسائل فلسف ّية حقيق ّية.
رصحت بذلك؟
رص ُ
غي ُ
ـ أنت تك ّرر :أنا ّ
حت به .ملاذا ّ
ت ،مل أفعل ما كنت قد ّ

صحيح أنّني عندما كتبت املجلّد األ ّول من تاريخ الجنس[[[ ،أصبح اليوم سبعة مجلّدات ،بعد مثانية
ـ
ٌ

ت
ح ْ
أعوام ،كنت أنوي حتامً كتابة دراسات تاريخ ّية عن الجنس انطالقاً من القرن السادس عرش وتحليل ما أصب َ
الحظت بنفيس أ ّن هذا غري ٍ
مجد؛ كان
عليه هذه املعرفة حتّى القرن التاسع عرش .من خالل القيام بهذا العمل
ُ
اعتزلت ،تركت األعامل التي قمت بها
قد بقي سؤال مه ّم :ملاذا جعلنا من الجنس تجربة أخالق ّية؟ وهكذا
ُ
حول القرن السابع عرش واتجهت صعودا ً :إىل القرن الخامس ،يف البداية ،يك أرى بدايات التجربة املسيح ّية؛
ث ّم يف املرحلة التي سبقتها مبارشة ،حتّى نهاية العصور القدمية .أخريا ً ،انتهيت ،منذ ثالثة أعوام من دراسة
الجنس يف القرنني الخامس والرابع قبل امليالد .ستقول يل :هل كان ذلك محض عدم انتباه من جانبك ،يف
البداية ،أم رغ ّبة رسيّة أخفيتها ويف النهاية كشفت عنها؟ ال أعرف الكثري عن ذلك .اعرتف أنّني حتّى ال أريد أن

أعرف ذلك .تجربتي ،كام تبدو يل اليوم ،هي أ ّن تاريخ الجنس هذا ال ميكنني من دون شك أن أع ّده بالشكل

الصحيح باسرتجاع ما كان قد حصل يف العصور القدمية لرنى كيف ُمورس الجنس ،وكيف عاشوه وكيف

تغي بواسطة عدد من الفاعلني.
ّ

ـ يف مقدّ مة استخدام املل ّذات[[[ ،أنت تعرض املسألة األساس ّية يف كتابك تاريخ الجنس :كيف يصبح
األشخاص عرض ًة للرغبة والل ّذة؟ هذا السؤال عن املوضوع ،كام تقول ،هو الذي ح ّو َل عملك باتجاه

جديدّ ،
إل أنّ كتبك السابقة تبدو وك أنّها تد ّمر سلطة املوضوع؛ أال توجد هنا عودة إىل املسألة التي ال
ننتهي منها أبداً والتي كانت بالنسبة إليك بوتقة جه ٍد المتنا ٍه؟
ـ الجهد الالمتناهي ،هذا أكيد؛ هذا متاماً ما واجهتُه وما أردت فعله ،طاملا أ ّن مشكلتي مل تكن تحديد

لحظة االنطالق التي من خاللها يظهر يش ٌء ما كموضوع ،ولك ّنه مجموع املراحل التي من خاللها يوجد
املوضوع مبختلف مشاكله وعوائقه ومن خالل األشكال التي هي أبعد ما تكون عن أن تنتهي .األمر يتعلّق
إذا ً بإعادة تقديم مشكلة املوضوع الذي تركتُه تقريباً جانباً يف دراسايت األوىل ومبحاولة ات ّباع املسارات أو

العوائق من خالل ّ
ربا هنالك القليل من الخداع يف طريقة قول األمور ،ولكن بالفعل ،ما أردتُ
كل تاريخهاّ .

فعله ح ّقاً ،هو إثبات أ ّن مسألة املوضوع طاملا مل تتوقف عن أن تكون عىل مدى مسألة الجنس هذا ،الذي

يكف عن لقائها ومضاعفتها.
يف تن ّوعه ،ال ّ

ٌ
رشط الحتامل ّية التجربة؟
ـ هل هذا املوضوع بالنسبة إليك

[[[ -تاريخ الجنس . L’histoire de la sexualité
[[[ -استخدام املل ّذات L’Usage des plaisirs
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ـ بالتأكيد ال .التجربة هي عقلنة العمل ّية ،هي نفسها مؤقّتة ،وتؤ ّدي إىل موضوع ،أو باألحرى إىل مواضيع.

سأس ّمي العمل ّية التي من خاللها نحصل عىل مك ّون للموضوع ،التَّ َذ ْوتُن ،وهو أكرث دقّة من الذات ّية التي من
الواضح أنّها أحد االحتامالت امل ُـعطاة لتنظيم وعي الذات.

ـ عند قراءتنا لك ،نشعر أنّه مل يكن لدى اليونان ّيني نظريّة املوضوع .ولكن هل قدّموا تعريفاً كان قد ضاع

مع املسيح ّية؟

ـ ال أعتقد أنّه يجب إعادة تكوين تجربة املوضوع حيث مل تجد صيغتها .أنا أكرث قرباً إىل األشياء من

بكل
هذا .ومبا أ ّن أحدا ً من املفكّرين اليونان ّيني مل يجد تعريفاً للموضوع ،ومل يسع أبدا ً إىل ذلك ،سأقول ّ

بساطة أنّه مل يكن هنالك موضوع .وهذا ال يعني أ ّن اليونان ّيني مل يسعوا إىل تعريف الرشوط التي تق ّدم تجربّة
ال تكون تجربة املوضوع ،ولكنها تكون تجربة الشخص ،عىل قدر ما يبحث عن تكوين نفسه كس ّي ٍد لذاته.

يف العصور القدمية الكالسيك ّية مل يكونوا يجعلون مسألة تكوين الذات كموضوعٍ ،إشكال ّيةً؛ عىل العكس،
إل أ ّن التجربة األخالق ّية مرتكزة أساساً
انطالقاً من املسيح ّية ،متّت مصادرة األخالق من ِق َبل نظريّة املوضوعّ .

نفسها علينا بالتعابري نفسها التي
عىل املوضوع مل تعد تبدو يل اليوم ُمرضيةً .ومن هنا تطرح أسئل ٌة عديدة َ
طرحت فيها نفسها يف العصور القدمية .يبدو يل البحثُ عن أساليب الحياة املختلفة الواحدة عن األخرى

واملمكنة أيضاً ،واحدا ً من النقاط التي من خاللها متكّن البحث املعارص يف ما مىض من إزالة الستار عن
نفسه ضمن املجموعات الفرديّة .إ ّن البحث عن شكلٍ من األخالق يكون مقبوالً من الجميع ـ مبعنى أنّه
يجب عىل الجميع أن يخضعوا له ـ يبدو يل كارث ّياً .لك ّن هذا سيكون تفسريا ً خاطئاً للرغبة يف تأسيس أخالق ّية

كنت قد أجريت هذه الدراسة
عرصيّة عىل أخالقية العصور القدمية من خالل تجاهل األخالق املسيح ّية .إذا ُ
ب ما نُس ّميه األخالق املسيح ّية يف األخالق األوروب ّية ،ليس منذ بدايات
الطويلة ،فهذا سع ّياً لتحديد كيف َّ
ترس َ
املسيحي ،ولكن منذ كانت األخالق القدمية.
العامل
ّ

ترفع املفارقات يف التفكر وحيث تجعل من
ـ يف نطاق عدم تأكيدك عىل أي حقيقة عامل ّية ،حيث ُ

نفسك مفكّراً مشكِّكاً؟
الفلسفة قض ّية دامئة ،هل تعدّ َ

ـ حتامً .اليشء الوحيد الذي ال أقبل به يف املنهج التشكييكّ ،هو املحاولة التي قام بها املتشكّكون
ترتيب ما ،أل ّن التشكيك ّية مل تكن أبدا ً تشكيك ّية تا ّمة! لقد حاولَت رفع
للوصول إىل عد ٍد ما من النتائج وفق
ٍ
املشاكل يف مجاالت مح ّددة ،ث ّم عملَت داخل مجاالت أخرى عىل الرتويج ملفاهيم تُع ُّد صحيحة فعل ّياً؛

يل بالنسبة إىل املتشكّكني ،كان يف كون املتفائلني يدركون
ثانياً ،يبدو يل عىل الرغم من أ ّن الوضع املثا ّ
نسب ّياً القليل من األمور ،ولك ّنهم يدركونها بطريقة مؤكّدة وال تسقط بالتقادم ،يف حني أ ّن ما أردتُ القيام به ،هو
استخدام الفلسفة التي تسمح بالح ِّد من مجاالت املعرفة.
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