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الصفحات464 :
عدد ّ

ربام كان كتاب بيرت سلوترديك جماالت،
ّ
تحُ
ْ
الصادر باألملانية يف ثالثة أجزاء ،فة هذا
ّ
املفكر األملاين ،الذي مل تَعدم كتبه األخرى الشهرة،
خاصة كتابه نقد العقل
الكلبي ،الذي نُرش باألملانية
ّ
عام ( 1983وباإلنكليزية عام  ،)1988وغدا
رواجا يف اللغة
واحدً ا من أكثر األعامل الفلسفية
ً
أهم
األملانية منذ احلرب العاملية الثانية ،بل واحدً ا من ّ
الكتب يف القرن العرشين ،يف حسبان ناقد متابع مثل
تريي إيغلتون .ولقد نُرش اجلزء األول من جماالت،
وعنوانه فقاعات :علم املجاالت الصغرى ،يف العام
 ،1998ليتبعه الثاين ،كرات :علم املجاالت الكربى،
يف  ،1999ثم الثالث ،زبد :علم املجاالت املتعددة،
يف  .2004وصدرت ترمجة اجلزء األول اإلنكليزية

التي أنجزها فيالند هوبان ( )W. Hobanيف
أواخر العام املايض ( ،)2011عىل أن يصدر اجلزآن
اآلخران خالل العام املقبل أو العامني املقبلني.

إن ما يتناوله هذا الكتاب بأجزائه الثالثة هو «فضاءات
لشدة
التعايش»؛ تلك الفضاءات التي تُغْ َفل عاد ًة ّ
بدهيتها ،عىل الرغم من أهنا تنطوي عىل معلومات
ً
أشواطا بعيدة يف فهم
حاسمة كفيلة بأن متيض بنا
اإلنسان .ويبدأ استكشاف هذه املجاالت بالفارق
األسايس بني الثدييات وسواها من احليوانات.
ويستخدم ّ
كل جزء من هذه األجزاء فكرة «املجال»
بطريقة خمتلفة ،لكنها طريقة تتكامل مع الطريقتني
كرس اجلزء األول ،فقاعات،
األخريني ،إذ ُي َّ
األشد محيمية:
للمجاالت أو الفضاءات الصغرى
ّ
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مثل رحم األم ونعيمه البيولوجي والطوباوي الذي
توفّره عالقة املشيمة-اجلنني الكيانية (األنطولوجية)؛
ذلك النعيم الذي حياول البرش استعادته من جديد
عرب العلم أو األيديولوجيا أو الدِّ ين ،ومثل العالقة
بني العشاق ،والعالقة بني الذات اإلنسانية واإلله.
أما اجلزءان الثاين والثالث ،فيعنيان بأنواع أخرى من
املجاالت أو األرحام الكربى :مثل األمم ،والدول،
كبريا ،وتلك
كونيا واحدً ا
والعامل بوصفه فضا ًء
ً
ً
الشبكة املعارصة الالمركزية من املجاالت االجتامعية
والثقافية التي اهنار فيها مفهوم الكلية املركزية الذاتية
البناء-الدِّ ين ،األسطورة ،العلم ،التنوير -وبتنا
خضم من املجاالت املتشظية إنام املتامدية
نعيش يف
ّ
يشبهها سلوترديك بــ «الزبد».
التي ّ
وعىل الرغم ّمما قد يبدو من ألفة بني جماالت
سلوترديك هذه وعامل ما بعد احلداثة -إذ حيلل تلك
املجاالت التي حياول البرش سكناها ،لكنهم ال يلبثون
متزقها وما ينجم عن هذا
نظرا إىل رسعة ّ
أن خيفقوا ً
التمزق من أزمات حيوية -فإن سلوترديك ينتهك
ذلك الزعم املا بعد احلداثي الذي أفصح عنه جان
فرانسوا ليوتار ،ومفاده أننا ّ
ختطينا عرص «الرسديات
الكربى» ،عرص تلك البنى واألفكار الشمولية الكلية
التي فقدت طاقتها التفسريية أمام حتديقة الذات املا
ِّ
املشككة .وكان سلوترديك ،يف كتابه
بعد احلديثة
يف القارب ذاته ،قد ازدرى «ارتياح» أولئك الذين
يعتقدون أنه مل يعد ثمة جمال للرسديات الكربى .ومع
أن عىل من ال يقرأون األملانية أن ينتظروا ً
قليال قبل
أن يتاح هلم تقييم كتاب سلوترديك بأجزائه الثالثة،
فإن فقاعات يسوق املرء إىل أن يتوقّع ألاّ تكون ثالثية
متعددة
سلوترديك سوى رسدية كربى عمالقة،
ّ
ومتداخلة وغريبة ،ومترين َجسور وبطويل يف التاريخ
الكوين ،من ذلك النوع غري املعتاد ،بل املهول،
واملنطوي عىل حتدٍّ عظيم.
* * *

ولد بيرت سلوترديك يف  26حزيران /يونيو .1947
يدرس الفلسفة ونظرية
وهو فيلسوف ،وعامل ثقايفّ ،

للفن والتصميم .وكان قد
اإلعالم يف جامعة كلرسوة ّ
َد َرس الفلسفة والدراسات األملانية والتاريخ يف جامعتي
ميونيخ وهامبورغ .وهو منذ  2002ضيف شبه دائم
عىل التلفزيون؛ إذ يشارك منذ ذلك احلني يف الربنامج
املربع الفلسفي» ،الذي
التلفزيوين « َمن بيته من زجاجّ :
كرسته القناة التلفزيونية األملانية  ZDFملناقشة القضايا
ّ
معمقة.
املعارصة األساسية مناقشة ّ

ويمكن القول ،يف إجياز فلسفة سلوترديك ،إنه
يرى من واجب الفالسفة املعارصين أن يفكروا
عىل نحو حمفوف باملخاطر ،وأن يدعوا أنفسهم
ّ
«تتخطفها التعقيدات املفرطة املعارصة» ،وأن ينبذوا
عاملنا اإلنسانوي والقوموي املعارص من أجل أفق
ين (إيكولوجي) وعاملي .وتقيم فلسفة
أرحب ،مسكو ّ
سلوترديك توازنًا بني األكاديمية الصارمة وإحساس
مناهض لألكاديمية (يظهر ً
مثال يف اهتاممه املتواصل
بأفكار أوشو ،الذي صار من مريديه يف السبعينيات).
ّ
ولعل امليزة األهم يف فكر سلوترديك هي رفض
الثنائيات :الروح/اجلسد ،الذات/املوضوع،
الثقافة/الطبيعة ..إلخ .ذلك أن تفاعالت أطراف
هذه الثنائيات ختلق «فضاءات تعايش» وفضاءات
«تقدم تقني مشرتك» هي عبارة عن واقع هجني إىل
ّ
أبعد ما يكون .و ُيشار إىل فكر سلوترديك يف بعض
األحيان بأنه «ما بعد إنسانوي» ،إذ يسعى ألن جيْمع
مكونات متباينة لطاملا ُع ّدت مستقلة بعضها عن
ً
معا ّ
حد إقامة «تكوين
بعض ،حتى إن األمر يصل به إىل ّ
أنطولوجي» يشتمل عىل مجيع الكائنات ،من برش
وحيوان ونبات وآالت.
ّ
ولعل رضوب السجال التي أثارهتا أعامل سلوترديك
أن تكون من املداخل املهمة إىل فكر الرجل ،بدء ًا
بكتابه نقد العقل الكلبي ،الذي مل يقترص عىل جلب
الشهرة واالحرتام لسلوترديك بل أثار ً
قدرا من
أيضا ً
اجلدي هبجومه عىل ما دعاه «الوعي الزائف
السجال
ّ
الكلبي الرديء التي أحدثها
املستنري» ،أو حالة اإليامن
ّ
تراث مديد من إزاحة األقنعة وإزالة التعمية ،بدء ًا من
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التنوير وصو ً
ال إىل تلك الذروة التي مثّلتها النظرية
النقدية يف مدرسة فرنكفورت .وكان من الطبيعي
لكتابة سلوترديك الغزيرة يف الدِّ ين والثقافة والسياسة
واإلعالم والنفس والعوملة أن تعود عليه ّ
بكل من
اإلعجاب املتأيت من أصالتها وأملعيتها ،واالتهّ ام الناجم
عن هوايتها وافتقارها إىل الرصامة .وهو ال يشيح
بوجهه عن السجال ،بل يميض إليه مبارشة ،كحاله
حني يرى أن املرشوع اإلنسانوي قد أخفق ،وأنّ بديله
هو التكنولوجيا احليوية (البيوتكنولوجيا) ،وأن علينا
أن نعتنق ما يدعون «األنثروبوتكنيكس» إذا ما أردنا
خري البرشية يف املستقبل املقبل ،ومل ننكمش خو ًفا أمام
املؤ ّديات والنتائج األخالقية احليوية (البيوأخالقية)
التي تنطوي عليها.

حد تناوله قضية
لقد بلغت شجاعة سلوترديك ّ
«حتسني النسل» عىل الرغم ّمما حييط هبا من تابوات
(حمارم) راسخة ومفهومة يف أملانيا بسبب تارخيها
اهلتلري القريب .ويف تفاصيل ذلك أن سلوترديك
كان قد كتب مقالة بعنوان «قواعد حديقة اإلنسان»،
اعترب فيها الثقافات واحلضارات «دفيئات برشية
حمميات حلامية
املنشأ» ،وأن عىل البرش ،الذين أنشأوا ّ
معينة ،أن يتب ّنوا ً
أيضا سياسات أشد
أنواع حيوانية ّ
حصافة (مثل التالعب باجلينات الوراثية عىل نحو
اصطفائي) لضامن بقاء ذلك الكائن السيايس ،كام
أسامه أرسطو .وآية ذلك ك ّله ،كام يقول سلوترديك،
هو أن «ترويض اإلنسان قد أخفق .وتنامت قدرة
احلضارة عىل الرببرية؛ وباتت هبيمية اإلنسان يف
يومي» .ولقد كان من الطبيعي أن يثري مثل هذا
ازدياد ّ
نظرا إىل ما
احلجاج ً
قدرا ً
كبريا من السجال والشؤمً ،
يذكّ ر به من سياسات حتسني النسل يف أملانيا النازية،
ونظرا إىل ما خيرقه من تابو (حمرم) أملاين مفروض
ً
عىل مناقشة أمر التالعب باجلينات .ولذلك ،طاول
سلوترديك نقد شديد ،أكان ذلك الستخدامه
الواضح بالغة فاشية تدعم دعوة أفالطون إىل حكم
يسيطر عىل الشعب سيطرة مطلقة ،أم الرتكابه صنو ًفا
من اختزال القضية األخالقية احليوية وتبسيطها .بل

حد النزاع العنيف بينه وبني
إن هذا السجال بلغ ّ
يورغن هابرماس ،القامة الكربى يف الفلسفة األملانية
املعارصة ،ذلك النزاع الذي أحدث صدمة ،واشتمل
خفية.
عىل تشويه السمعة ،واتهّ امات بفاشية ّ

غري أنّ سلوترديك رفض اتهّ امه بالنازية ،التي اعتربها
غريبة عن سياقه ،ونرش يف جملة  Die Zeitرسالة
مفتوحة إىل يورغن هابرماس ،اتهّ مه فيها باعتناق
نظرة إىل اإلنسانوية شبعت موتًا.
ثمة سجال آخر اندلع بعد مقالة سلوترديك «ثورة اليد
ّ
املعطاءة» ،التي نرشها يف واحدة من أوسع الصحف
قراءة  ،Frankfurter Allgemeineوافتتحها
بقولة برودون الشهرية «امل ْلكية رسقة» ،ليكمل بأن
الدولة احلديثة اليوم هي اآلخذ األكرب ،وأننا «نعيش يف
شبه اشرتاكية رضائبية قابضة من دون أن يدعو أحدٌ
وتبعا لسلوترديك ،فإن
إىل حرب أهلية رضائبية»ً .
مؤسسات دولة الرفاهية أسلمت ذاهتا لنظام ينحاز إىل
املهمشني لكنه يعتمد عىل طبقة من املواطنني الناجحني
َّ
املستفزة هي رضورة إلغاء رضائب
ماد ًيا .وتوصيته
ّ
ُلبى فيه حاجات الدولة املالية
ّ
الدخل ملصلحة نظام ت ّ
من خالل مسامهات األغنياء الطوعية؛ هؤالء األغنياء
وأصحاب اإلنجاز الذين ينبغي مدحهم عىل سخائهم
ً
بدال من دفعهم إىل أن يشعروا بالذنب حيال ما حققوه

من نجاح ،أو إىل أن يشعروا بالسخط من اعتامد
املجتمع عليهم .واحلال ،إن هذا اهلجوم عىل دولة
الرفاهية ،بوصفها «دولة الرسقة» (،)Kleptocracy
مميزة من البالغة الرأساملية–
قد يبدو قطعة غري ّ
الليربتارية اليمينية يف أمريكا ما بعد ريغان أو بريطانيا
ما بعد تاترش .ولع ّلنا نقرن مثل هذا املوقف الليربتاري
الفردي املتشدد .غري أننا نخطئ إذ
مع نوع من املزاج
ّ
ّ
يستهل فقاعات برفض
نفعل هذا؛ فها هو سلوترديك
رفضا رصحيًا ،ليطرح بد ً
الفردية ً
أفكارا خميفة،
ال منها
ً
يف نقلة جذرية من اجلدير التساؤل عماّ يدفع أحدً ا إىل
أن ّ
يفكر برضورهتا.
* * *
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إنّ
تصور الذات البرشية بوصفها فر ًدا متثّل العزلة
ّ
حالته اجلوهرية واألساسية ،وأنّه ُولد وحيدً ا ويموت
تصور نافذ يف الفكر املعارص .وكان
وحيدً ا ،هو
ّ
حل يف الرواية ّ
الالبطل ،املضحك واملنفرد ،قد ّ
حمل
الذات البطولية يف امللحمة ،عرب سريورة بدأت مع
رسفانتس ،مؤلف دون كيخوته ،وحللها جورج
لوكاتش بإسهاب يف كتابه نظرية الرواية ،وتناوهلا
ً
أملعيا،
مؤخ ًرا الباحث اإليطايل فرانكو موريتي
ّ
تناوال ً
إذ رأى أن صعود الشكل الروائي يف األدب يتزامن
مع نشوء أيديولوجيا اكتفاء املواطن الربجوازي
بذاته .ومثل هذه النظرة الفردانية القوية باتت سمة
مميزة من سامت األيديولوجيا املعارصة ،إىل درجة
أن كلمة «فرد» صارت تُستخدم بمعنى «الشخص»
تقريبا ،يف َخ ْل ٍط يطرح انفصالنا عن
عىل نحو ثابت
ً
اآلخرين بوصفه خاصية أساسية للكائن البرشي،
ً
حائال دون أفكار أخرى ،مثل «الشخصية» ،تنطوي
التفرد هي األساسية يف إنسانيتنا.
عىل أن ّ
املعية ال ّ

بيد أن األرضية التي تقف عليها الفردانية –فكرة
الذات املتامسكة املس ّلحة بفاعلية مستقلة– راحت
تتآكل من ّ
كل جانب خالل القرن األخري .هكذا،
طفقت النظرية النقدية (مدرسة فرنكفورت) ّ
حتذر
من األيديولوجيا والوعي الزائف اللذين يعميان
عن الواقع ،ورأى علامء البيولوجيا التطورية أن
جينات البرش حتدد سلوكهم؛ وأزاح التحليل النفيس
الستارة عن الدوافع الليبيدية املعتمة التي ّ
تبطن
أفعالنا العقالنية يف الظاهر ،وأخربنا علم األعصاب
أن وحدة العقل رضب من الوهم ،واعترب ما بعد
البنيويني أننا جمرد موجيات يف بح ٍر من التيارات
االجتامعية واللغوية التي تتكلم عربنا .والنتيجة
تغربنا عن بني
النهائية هي أن الفردانية احلديثة ّ
جلدتنا ،وعن أنفسنا .وهذه حالة تأيت مقرونة بحاجة
ّ
فاحلل بالنسبة إىل
ملحة إلجياد طريقة للخروج منها:
ّ
اليسار الراديكايل هو يف املستقبل (الذات اجلمعية بعد
الثورية)؛ وبالنسبة إىل اليمني الراديكايل هو يف املايض
(احلنني إىل احلقائق البسيطة والك ّلية االقطاعية)؛ يف

العدد 2
خريف 2012

حني متيل قناعات الوسطيني الليرباليني والليربتاريني
اليمينيني إىل تعزيز نطاق الفردانية الذي راح يعرتيه
الوهن عىل نحو متزايد  ،واحلامسة له ،رصاح ًة أو عىل
نحو مسترت.

يف فقاعات ،يبدأ سلوترديك حماولته التفكري أبعد من
الفردانية برفض فكرة العزلة األساسية :فهي ،كام
يقول ،ليست سمة متأصلة يف الرشط البرشي« :يف
الفردانية الناشئة ،يتخذ األفراد ،بوصفهم مراقبني
أحياء -أو شهو ًدا من الداخل عىل حيواهتم ،إذا
جاز القول– ذلك املنظور الذي ترنو إليهم منه نظرة
البيني
خارجية ،األمر الذي يزيد من انفتاحهم املجا ّيل
ّ
عرب أعني أخرى ،ليست أعينهم ،ويا للغرابة» .بعبارة
املوضوعية
نوعا من إضفاء
أخرى ،تتطلب الفردانية ً
ّ
عىل الذات أو تشييئها .لقد ُخلق الفرد بانقسام املرء
إىل ذات وموضوعها .وعدم قابلية الفرد للقسمة ال
تغدو ممكنة إال بانقسام قب ّ
يل ،انقسام إىل الذات التي
ترى والذات التي تُرى .وهذا ما جيعل متاسك العقل
الفرداين احلديث متوق ًفا عىل فصام أسايس.

فادحا،
هكذا ،يغدو افرتاض العزلة
األساسية خطأ ً
ّ
بحسب سلوترديك؛ خطأ حيول بيننا وبني فهم
رشوط وجودنا احلقّة .ذلك أن حالتنا الفعلية هي
ٌ
«انجدال للذات ُم ْن َت ٍ
ش يف
معا يف العامل،
حالة كوننا ً
الداخل املشرتك» .وإزاء فكرة العقل املنعزل ،الذي
ّ
يفكر شا ًّقا طريقه إىل العامل –وهو ما ينطوي عليه
املتجسد وهو يثبت
كوجيتو ديكارت الشهري غري
ّ
وجوده اخلاص عرب الفكر– يرى سلوترديك أن
تعريف البرش يعني ،كام يقول عالمِ االجتامع برونو
نعرف األغلفة ،أنظمة دعم احلياة ،البيئة
التور« ،أن ّ
( )umweltالتي ّ
متكنهم من أن يتن ّفسوا».
قد يبدو ذلك ك ّله من نافل القول :فمن الذي ال
يرى أن السياق هو ّ
كل يشء؟ غري أن سلوترديك
يدرك أنّ التفكري خارج الرباديغم الليربايل -الفرداين
ين (أنطولوجي) ليس من دون
عىل مستوى كيا ّ
خماطر .وهو يتصور ثالثية جماالت كقرين وتتمة
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مناقشات ومراجعات
معا»
مجاالت سلوترديك :فضاءات «الكينونة ً

لكتاب مارتن هيدغر الكينونة والزمن ،وتصحيح
ملا فيه من أخطاء .ويكمن خطأ هيدغر ،عىل وجه
الدقّة ،يف إحلاحه عىل العزلة األساسية ،وخت ّليه عن
«الفضاء الوجودي»؛ يكمن يف حماولته اإلجابة عن
السؤال «من» قبل استكشاف تام للسؤال «أين».
البعد املكاين أو
ويرى سلوترديك أن جتاهل هيدغر ُ
الفضائي لـــ «الكينونة يف العامل» ،ملصلحة السؤال
عن األصالة ،يعود عليه بنقطة عمياء ال تكتفي بأن
ّ
ختل بتوازن مرشوعه الفلسفي ،بل جتعله هو نفسه
عرضة ملا لدى القومية اجلذرية من عامء سيايس.
وذلك التجاهل هو ما حياول فقاعات أن يداويه :عرب
ّ
التفكر يف ما ينجم عن الوجود باعتباره «كينونة -
معا» ،أو جز ًءا من فضاء جامع.
ً

يرى سلوترديك أن الكالم عىل عزلة الكائن البرشي
ووحدته األساسية هو هراء .نحن ال نولد وحيدين،
ّ
وكل من ُولِدَ له ولد ،أو شهد ذلك احلدث الصاخب،
حدث أبعد ما يكون
ٌ
حد ،يعلم أنه
التعاوين إىل أبعد ّ
عن العزلة .وما عزلة الرشط البرشي األولية سوى
ختييل حديث :ذلك أن العالقات مع اآلخرين «ليست
الحقة أو عرضية ،بل أساسية وموغلة يف القدم».
وقبل الوالدة ،نكون يف حالة «اثنني يف واحد» ،تلك
احلالة من التخالط الك ّ
يل :اجلنني مغ ّلف بجسد األم،
وعيا «ما قبل
يشاركها دمها ،يف ما يدعوه سلوترديك ً
تقص سلسلة منتقاة من
ذايت» .وهذا ما يدفعه إىل يّ
يسمى
املحاوالت لتسمية هذا الوضع الذي يكاد ال ّ
 كتابات الصوفية ،أيقونات ما قبل التاريخ ،الشعرالطليعي– بحثًا عن تبصرّ ات يف ما ينبغي أن تكون
عليه مثل هذه احلالة .وذلك قبل أن ينربي ،عىل هذا
األساس ،إىل انتقاد التوصيفات الترشحيية والتحليلية
النفسية التي تشيئ هذه احلالة البدئية.
نحس بتحنان غامر لدى شخص
من الطبيعي أن
ّ
يكتب عن «رحم حمايث للكينونة بأرسها» .ويتجىل
يكرسها
هذا بأوضح ما يكون يف األسطر التي ّ
سلوترديك لعالقة األم– الطفل .وهو يرى أن النساء
(عىل األقل أولئك اللوايت يصبحن ّأمهات) هن

حلقات وصل يف شبكة من االستمرار الفيزيقي غري
املنقطع بني األجيال؛ سلسلة من األمومة م ّتصلة متتد
رجوعا إىل أبعد من البرش األوائل وأسالفنا البعيدين
ً
ً
من الثدييات وصوال إىل املحيطات .ويف حني أن مجيع
األطفال هم رضوب من العقد ،أو التجسيدات املادية
هلذا اخلط الدموي السرُّ ّ ي (من حبل السرُّ ّ ة) ،إال أهنم
ال يسامهون فيه عىل نحو متسا ٍو :ذلك أن الرجال
مجيعا هم هنايات يف هذا اخلط .وسواء أكانوا آباء أم مل
ً
يكونوا ،فإهنم ال يمكن أن ّ
يشكلوا حلقات وصل يف
الرسية .وربام كان هذا ما يعطي روحية
تلك السلسلة ّ
الفردانية القاسية نربهتا الذكورية ،مع أن الرجال،
عىل الرغم من سلوكهم األشد فظاظة وأجسادهم
األخشن ،هم الزهور التي تتفتح من شجرة اجلنس
البرشي األمومية العظيمة.

إن طريقة انفصال الطفل الوليد عن املشيمة ،التي
كانت رفيقه األشد محيمية إىل اآلن ،حتدد بقوة عالقة
هذا الطفل املقبلة مع العامل ،بحسب سلوترديك.
وهو يسهب يف تبيان أن نشوء الفردانية احلديثة
ّ
«حط من قيمة املشيمة» بد ًءا من القرن
يتوافق مع
الثامن عرش .و ُيظ ِهر عىل نحو ج ّ
يل مدى تعارض
املسح األنثروبولوجي املوجز الذي يقوم به ألوجه
االهتامم الشعائري التقليدي باملشيمة – من دفن،
وجتفيف ،وحرق ،وتعليق عىل أغصان شجرة– مع
التدبر احلديث لـ «اخلالص» بوصفه جمرد أوساخ أو
ّ
فضالت .ويعمد سلوترديك إىل جت ّنب اللغة الترشحيية
صوغ حرف العطف
وما تنطوي عليه من تشيئ فيعيد ْ
«مع» كاسمٍ للمشيمة ،ويبينّ أن السرُّ ّ ة ،التي كان تدل
املعية» واالختالط بني
من قبل عىل «فضاء رمزي من ّ
األشخاص ،فقدت معناها؛ وهو يعزو إىل هذه الظاهرة
افرتاضا حديثًا ،ال يوافق عليه ،مفاده أن تأمل الذات
ً
والرتكيز عىل األنا ( )navel-gazingهو نشاط بال
نفع ومنعزل« :فردانية العرص احلديث هي عدمية
مشيمية» .وبإنكار أمهية املشيمة ،يرى سلوترديك أننا
ننكر صلتنا األساسية بالعامل من حولنا.
* * *
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إنّ من يفضلون الفلسفة مرتّبة وجافة سوف جيدون
ً
مربكا وحميرّ ً ا ،يف أفضل
هذا املستوى من املبالغة
ِ
األحوال .وسلوترديك ،الذي هو «محُ َْرتق متعدد
منطقيا ،جيمع
الصنائع» ( )Bricoleurأكثر منه
ًّ
تنوع نظرية املغناطيسية
حجاجاته من جهات متنوعة ّ
احليوانية( )1يف أواخر القرن الثامن عرش ،والتحليل
النفيس الفرويدي والالكاين ،ورسامي النهضة
(غيوتو دي بوندون) واحلداثة (رينيه ماغريت)،
والهوت آباء الكنيسة ،وقصة أورفيوس ويوريديس.
القراء الذين يستمتعون بأسلوب فقاعات
وحتى ّ
املتنقّل ،وجيدون أفكاره قوية وعميقة ،يبقى الكتاب
بالنسبة إليهم منجماً أكثر منه آنية من الذهب اخلالص:
فثمة الكثري من ا َ
بد من احلفر
خل َبث والنفاية التي ال ّ
خالهلا .وحجم الكلامت ا ُمل ْحدَ َثة يف الصفحة
الواحدة ال يمكن عزوه إىل ميل اللغة األملانية إىل
ابتداع كلامت مركّ بة جديدة وحسب .وحني يتبع
ثمة حلظات
املميز ،فإن ّ
املرء سلوترديك عىل طريقه ّ
والسمو ،لكنه ،يف أوقات أخرى ،يسلك
من الروعة
ّ
أزقة ال تفيض إىل غري العبث ،شأن زعمه أن األغنية
يميز
– فعل الغناء ً
معا يف جوقات ومجاعات– هي ما ّ
البرش من احليوانات ،إىل جانب اللغة .وال ّ
شك أنّ
ً
(متجاهال اشرتاك
هذا مفرط يف متركزه عىل اإلنسان
الدالفني واحليتان يف الغناء) ،وفيه ّ
حط من قيمة
معا :ذلك أن اللغة تبني الفكر
اجلنس البرشي ،يف آن ً
كام تبني االتّصال ،واجلامعة غري اللغوية من البرش هي
مجاعة ال يمكن أن ختطر عىل بال.
بد أن تالزم ً
عمال من هذا
ثمة درجة من اخلطر ال ّ
تعدي الفروع املعرفية ،يف
النوع امل ّتسم باجلرأة يف ّ
عرص نرش عىل خريطة املعرفة البرشية ألغا ًما تقنص
الذين يميلون إىل التعميم .وعىل سبيل املثال،
حني يصف سلوترديك العرص احلجري احلديث
(النيوليتي) األورويب بأنه انتقال من حياة البداوة إىل
حياة االستقرار التي «أمكن بعدها لالفتتان بالرحم
أن يتطور إىل قوة عاملية» ،فإنّه يرسم سجل ما قبل
التاريخ املعقد واملتنازع عليه برضبتي فرشاة عريضة:
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ذلك أنّ الثورة النيوليتية مل تكن حد ًثا منفر ًدا يف مشهد
ثقايف متجانس ،بل سلسلة من السريورات املحلية
املتاميزة اجلارية عىل مدى قرون كثرية ،والناشئة
من رضوب متاس ورصاع بني جمتمعات متعارضة
جذر ًيا يف الثقافة والتكنولوجيا واأليديولوجيا .وهذا
يصح ً
تطور عقيدة
ما
ّ
أيضا عىل وصف سلوترديك ّ
التثليث بأنه تطور «حتمي وانفجاري» ،وبأنه رحلة
«مل يكن من املمكن للمسيحية الباكرة أن ترتاجع
عنها ولو خطوة واحدة» .وما مل ينظر املرء إىل السببية
نظرة حتمية ميكانيكية ،فإن هذه الرواية تبدو كأهنا
تنحو نحو الغائية ،أو عىل األقل ،نحو إسباغ كرامة
التكشّ ف احلتمي عىل سريورة طارئة.

غري أن مثل هذه املغالطات تبدو طفيفة إزاء اتّساع
فقاعات .وحني يشري سلوترديك إىل التاريخ ،فإنه ال
يشري إليه كام يفعل التجريبيون ،لكي خيتربوا نظرية من
الوقائع
أفكارا ،فإن مل تناسب
النظريات ،بل لكي ُيربز
ُ
ً
أمرا سي ًئا بالنسبة إىل
َ
األفكار أو النظري َة ،كان ذلك ً
الوقائع .ومثل هذا املوقف (الشبيه بموقف هيغل)
تعودوا عىل منطق
قراء ّ
قد ال حيظى برتحيب لدى ّ
كليا يعني
الفلسفة التحليلية السائر ،إلاّ أن إمهاله ً
وقيماً يف مجيع
ممي ًزا ّ
إمهال فرصة؛ فهذا الكتاب يبقى ّ
األحوال .وحتى حني ال يقوى عىل اإلقناع ،فإنه يثري.
وهو ال حياول أن يقول الكلمة األخرية ،بل أن يو ّلد
أفكارا جديدة يطرحها للنقاش .ومثل تلك األعامل
ً
العظيمة التي صدرت عن الظاهراتية ،فإنّه حيفزنا عىل
معرفة أشياء كنا نأخذها مس ّلامت ،كأننا نراها أول مرة.

الهوامش
* مراجعة التحرير.
( )1نظرية املغناطيسية احليوانية (أو املسمرية) هي النظرية
التي أسسها مسمر ( )1815-1734حني كان يقوم بعالج
بعض األمراض عن طريق مترير أصابع اليد عىل اجلزء املصاب،
َ
وأرجع ذلك إىل انتقال قوة مغناطيسية من جسمه إليهم عن طريق
علميا ،غري أنه أدى إىل اكتشاف
أصابعه .ومع أن هذا كان خطأ
ً

حقائق علمية أساسية يف علم التنويم املغناطييس.

