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يش�����������كل هذا الكتاب مدخلاً لفهم الوعي الغربّي في مس�����������اراته المتعددة، 
فهو عندما أخذ »ميش�����������ال فوكو« كمادة انشغال أساسية، كان يعمل على 
إعادة تثمير الشخصية للكشف عن مسيرة نصف قرن من الحضارة الغربية، 
بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية، والتس�����������اؤوالت الحادة التي أفرزتها 
عن سبب العنف الذي أودى بحياة مليين من البشر على الرغم من النبرة 

ا ما تحدثت عنها هذه القارة العجوز. العقلنية التي كثيراً

ي�����������خ المعاصر، من  وقد رافق�����������ت هذه الش�����������خصية األح�����������داث الكبرى ف�����������ي التار
االنتفاضات الطلبية عام 1968، إلى الثورة اإلسلمية في إيران، فساهمت في بعضها 
وتكّلمت عنه�����������ا، وتركت بصماتها الخاصة التي من الممكن الع�����������ودة إليها، لرؤية كيفية 
تفاع�����������ل المثقف مع األح�����������داث. لذلك من الممك�����������ن أن نعتبر هذه الش�����������خصية علمةاً 
مميزةاً في مس�����������يرة الفكر الغربي، تلقت عندها التيارات الفكرية المتنوعة من وجودية 
ا مّيزها عن غيرها،  وماركس�����������ية وبنيوية، وعلى الرغم من ذلك أخذت لنفس�����������ها مس�����������اراً
فكان�����������ت هي الحدث، ليس في زمنها الخاص الذي عاش�����������ت فيه، إّنما في زمن القول 

الفلسفّي الذي يستمر باستمرار فعالية القول.

وهذا الكتاب عن »ميش�����������ال فوكو« يش�����������كل اس�����������تعادةاً لفكره، ولكّنها استعادة لم 
تكتف بعرض األفكار بطريقة مدرس�����������ية، بل عملت على القيام بق�����������راءة متجددة للفكر 
»الفوك�����������وي«، حاولت أن ُتظِهر كيفي�����������ة معالجته ألزمة الفكر الغربّي، ال س�����������يما الجانب 
المنهجي منه، ال�����������ذي وصل في نهاية األمر إلى أفق مس�����������دود، دفعه للكلم عن موت 

اإلنسان.

كلمة الناشر
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وقد يتس�����������اءل بعض القراء عن الحاجة إلى مثل هذه االس�����������تعادة في هذا الوقت 
بالذات، وعن اإلضاف�����������ة التي من الممكن أن تقدم من مثل هك�����������ذا عمل أكاديمي، وأال 

ا؟ ياً ا فكر يشكل هذا ترفاً

ال ش�����������ك أّن دار المعارف الحكمية عندما أزمع نش�����������ر هذا العمل بالشراكة مع مركز 
مس��ارات للدراسات الفلسفية واإلنس��انيات في تونس، قد لحظ هذا الجانب، وتنبه إلى 

الخلفية التي استدعت القيام بهذا األمر. ولكن هذا الكتاب على الرغم من خصوصية 
الموضوع وتخصصه،لم يتوجه نحو »ميش�����������ال فوكو« إال من أجل أمر آخر، شكل الخلفية 
للنش�����������ر. فهذا الفيلسوف الفرنس�����������ي بمعالجته ألزمة الفكر الغربي، يساعدنا من خلل 
عمله على »الهامش�����������ّي« و»المقصّي« في الحضارة الغربية على إعادة كش�����������ف الذات، 
وبذلك يكون ه�����������ذا العمل بحقيقته متناوالاً مس�����������ألة الذات وهويته�����������ا، ويصبح »فوكو« 

ا للمستقبل. مدخلاً للنهوض من السبات المعرفّي، واستشرافاً

بالتالي، فما ُبني م�����������ن مواقف حول خصوصية الموضوع، ليس بالحقيقة إال عبارةاً 
ا ما ترافق القارئ العربي، الذي يبني مواقفه على استنتاجات منتزعة  عن مس�����������بقة كثيراً
من عناوين لم يتّم التدقيق بمحتواها، فالقراءة المتس�����������رعة ق�����������د توحي بأّن »فوكو« كان 
ا بالخصوصية الغربية، البعيدة عن واقعنا واهتماماتنا، وهذا الكلم فيه الكثير  مهجوساً
من االرتجالية، ألّن النص الفوكوي يعبر بحقيقته عن أزمة فكرية كونية، لم تنتِه فعاليتها 

حتى هذه اللحظة، وما نلحظه من عنف وقمع هو من نتائجها.

من هذا كّله تتأتى أهمية هذا الكتاب، فهو يقدم قراءةاً تنطلق من انشغاالت ذات 
طبيع�����������ة ذاتية، فتتحدث عنه�����������ا كآخر ولكّنها في تلك اللحظة تتح�����������دث عن »األنا« بكّل 
تفصيلتها وهواجس�����������ها. بالتالي هذا الكتاب قراءة بالذات في الذات، حتى لو أخذت 

شكلاً وصورةاً مختلفةاً عنها.  
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م�����������ن الطبيعي التس�����������اؤل حول ج�����������دوى البحث عن أحد أب�����������رز أعلم الفكر 
الفلس�����������في الغربي اليوم الذي يصعب اإلمس�����������اك بوجه واحد ووحيد له، 
حيث يعمد باس�����������تمرار إلى خلع قناع وارتداء آخر، وأدى فكره إلى مغامرة 
حقيقي�����������ة، ورهان غير مضمون العواقب. ثم أليس البحث في نص ما فتئ 
�����������ا، هو ضرب من الترف الفكري، وشكل من  ا ومؤسساً يقدم نفس�����������ه مؤرخاً
الدرجة. هذا، في الوقت الذي تبدو فيه الحاجة ملحةاً نحو تقّصي أصولنا 

الفكرية والحضارية؟

غي�����������ر أن كل هذه الملحظ�����������ات ال تقّلل من أهمية البحث في المس�����������ألة الفوكوية 
وضرورتها بالنس�����������بة إلى عالمنا العربي. وإذا كانت أهمية المحاولة الفلسفية الفوكوية 
تجد نقطة ارتكازها داخ�����������ل فضاء »الهامش« وعوالم »اإلقص�����������اء«، ونفورها من أبحاث 
»السلف الفلسفي« الرصينة، فإننا سنكتش�����������ف أنفسنا من داخل هذا الفضاء الغربي 
ا ع�����������ن هويتنا المفقودة،  ي�����������ب بالذات. وبذلك يك�����������ون البحث في فوكو وعنه بحثاً والغر
وذاتنا المستلبة، ويصبح تعاملنا مع مواضيع فوكو العادية والمألوفة، ليس تعاملاً »في 
ذاته« بقدر ما هو تعامل يه�����������دف إلى فحص قناعاتنا و»مراقبة« اس�����������تنتاجنا؛ فنقضي 
عندها على كل أش�����������كال الدوغمائية، و»البراءة« المس�����������كونة بروح »الرصانة الكسولة«، 
وننهض من سباتنا األنثروبولوجي، ونس�����������عى إلى استشراف مستقبلنا عبر اإلمساك به 

ا على األقل. ا وثقافيًّ معرفيًّ

وعلى الرغم مم�����������ا توحي به كل قراءة متس�����������ّرعة لنصوص فوكو، بكونها مس�����������كونةاً 
بإشكاالت غريبة عن واقعنا واهتماماتنا )الجنون، الجنس، الجسد، اللذة...(، وتندرج 
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ا فيه، وفي فضاء تم إقصاؤنا منه، إال أن�����������ه مع ذلك نبقى مطالبين  في حوار لس�����������نا طرفاً
بالمس�����������اهمة في العالمّية، وفي تدوين »ملحمة« الفكر الكوني، الذي كنا في الماضي 

ا، فلم ال نكون اليوم أحد معّمريه؟ أحد أطرافه األساسية نقلاً وترجمةاً وإبداعاً

ا في الخصوصية، بل هو يعّبر عن أزمة فكرية  إن النص الفوكوي ليس فضاءاً غارقاً
ا يخصنا في هويتنا، ويمّسنا في أعماقنا،  ا حيًّ كونية ومعاناة حقيقية، ليش�����������ّكل موضوعاً
�����������ا عندما تنته�����������ي مقاربته للنزعة اإلنس�����������ّية وتفكيكه لها إلى إع�����������لن عن »موت  خصوصاً

اإلنسان«، والتفّتح على فكر مسكون بروح العدمية.

ا إلى مقدمة عامة، وأربعة فصول  لقد حاول بحثنا معالجة هذا الهم، وجاء مقّسماً
وخاتمة. وقد حاولنا ف�����������ي المقدمة إبراز ملمح أزمة العقلني�����������ة داخل الوعي األوروبي، 
لجهة كونها مس�����������كونةاً ب  »داء« الثنائية، وروح انفصام األبدي، باإلضافة إلى عجز الوعي 

األوروبي عن الحسم مع أولياته النظرية.

ولما كان فوك�����������و يمّثل نقطة التقاء أبرز المذاهب والتوجهات المعرفية المعاصرة، 
واحتواء لها في الوقت ذاته، كان من الضروري الكشف عن موقع فوكو داخل الفلسفة 
الفرنس�����������ية المعاصرة إثر الحرب العالمية الثانية – وهو موضوع الفصل األول – وذلك 
عبر ثلثة أجيال معرفية متعاقبة: »جيل األس�����������اتذة«، و»جيل األزمنة الحديثة« ثم »جيل 
االختلف« )دريدا وفوكو(. فكان ال بد من رصد المشروع الفوكوي في أبعاده التاريخية 
واإلبس�����������تيمولوجية، وذلك عبر الوقوف عند الفكرة الناظم�����������ة ألعمال فوكو داخل فضاء 
»الثقافة الجديدة« في فرنسا خلل الس�����������تينات، والمتمثلة في مواصلة تقويض أسس 

النزعة اإلنسّية.

أم�����������ا الفصل الثاني، فهو يرصد عم�����������ل فوكو الجدي داخل ص�����������رح الثقافة الغربية 
– وضمن منظوم�����������ة الخطاب بالتحديد – بقصد تفكيكها وبي�����������ان ما يطبعها من قطيعة 
وانفصاالت، تبّدد كل وهم في االدعاء بوحدة »العقل« الغربي واستمراريته. ويكشف 
فوكو عن ث�����������لث إبس�����������تيمات متعاقبة وضابطة لحرك�����������ة »الوعي« األوروب�����������ي منذ القرن 
السادس عشر، تنتهي ب� »إبس�����������تيمية اإلنسان« كحدث عرضي وحديث العهد، وصورة 
ال يتجاوز عمرها مئتي سنة، حيث يكشف »التحليل األركيولوجي« عن هشاشة تكوينه 

من خلل اإلقرار بتناهيه.
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وق�����������د حاولنا في الفص�����������ل الثالث الوقوف أم�����������ام إعلن فوكو عن ق�����������رب »اختفاء 
اإلنسان« من فضاء الثقافة والمعرفة، لينهار معه إيماننا بالوعي واإلرادة وفكرة التقدم 
التاريخي بالذات، ولنكش�����������ف معه عن وجه عدمي يحكم المسار الفكري لديه، ويعّري 

مظاهر الفقر المنهجي الذي يحكم بنية الثقافة الغربية.

أما الفصل الرابع، فهو يتناول إصرار فوكو على متابعة تقويض كل مظاهر »النزعة 
اإلنس�����������ّية«، ومطاردة آثار اإلنس�����������ان على خطوات نيتش�����������ة وهيدغر. ف�����������كان االنتقال من 
األركيولوجيا إلى الجنيالوجيا، ومن الولع بالخطاب، إلى بناء نظرية في الس�����������لطة تقتلع 
كل وهم محتمل، وكل إيمان بوثن »اإلنس�����������ان«، ليرس�����������م بذلك لوح�����������ة العقل األوروبي 
ا من مركزه، بل بفضل هوامش�����������ه )الجنون، الس�����������جن، العيادة...(.  القائ�����������م ليس انطلقاً
ويتحّول البحث في الحقيقة والس�����������لطة، إلى اكتش�����������اف مادية الجسد الراهن ومنطوق 
الجنسانية، عبر شبكة المعارف والسلطات المتعددة األسماء والمواقع، والتي تسنده 

وتضبط خط سيره.

أما خاتمة البحث، فق�����������د عالجت االنقلب داخل اهتمام�����������ات فوكو. فبينما كان 
ا نحو مس�����������ألَتي: الس�����������لطة والمعرفة، فإننا  هدف�����������ه المركزي ف�����������ي كتاباته األول�����������ى موجهاً
ا بمسألة »الذات« من خلل اقتباس التجربَتين اليونانية  نس�����������ّجل في آخر كتاباته اهتماماً
ا من الرغبة  والمسيحية، في سياق تأكيده على صيغة االختلف كما يذكر ديلوز، انطلقاً

في »امتلء األنا« حسب تعبير جان الكروا.

إن المنهج المتبع في دراستنا هذه هو عبارة عن تحليل تاريخي وحفر في أنصاب 
الص�����������رح الفوكوي المتين، ال�����������ذي يؤكد على قيمة »العدمية« عب�����������ر الخيارات المنهجية 
المتعددة، من التاريخ العام إلى األركيولوجيا ثم الجنيالوجيا، بهدف نس�����������ف كل أرضية 

قد يستند إليها كل مفهوم عن الماهية اإلنسانية.

تبقى كتابات فوكو نواةاً للتأويل والنقد، وربما إلعادة التأويل ونقد النقد. ويبقى 
ا من اآلراء قد  هذا البحث، وكل هذا الكم الهائل من الدراس�����������ات حول »الفوكوية« رأياً
ا إذا  يصي�����������ب وقد يخطئ. ويبقى األهم هو أن نكون موضوعيي�����������ن في ما كتبنا، خصوصاً

تعلق األمر بمفكر رائد، وموضوع شائك.

تمهيد �
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»إنن�����������ي أحاول الكش�����������ف داخل تاريخ العل�����������م وتاريخ المع�����������ارف والمعرفة اإلنس�����������انية 
عن ش�����������يء ما يكون بمثابة اللوعي. وإن ش�����������ئت فإن فرضية العم�����������ل هي، على وجه 
العم�����������وم، كما يلي: إن تاريخ العل�����������م، تاريخ المعارف، ال يخضع فق�����������ط للقانون العام 
ى  لتقّدم العقل، وإن الوعي اإلنس�����������اني لي�����������س هو المتحّكم في قواني�����������ن تاريخه بمعناً
من المعاني، فتحت ما يعرفه العلم عن نفس�����������ه يرقد شيء ال يعرفه، ويخضع تاريخه 
وصيرورته وحلقاته وحوادثه لعدد معين م�����������ن القوانين والتحديدات. وهذه القوانين 
ا، قد يكون  والتحدي�����������دات هي تلك التي حاولت الكش�����������ف عن ميدان مس�����������تقل ذاتيًّ
ميدان الوعي العل�����������م، أو الوعي المعرفة، وقد يملك قواع�����������ده الخاصة مثلما يملك 

الوعي الفرد البشري، بدوره، قواعده وتحديداته«.

ميشال فوكو

Quinzaine Littéraire
Mars 1968 1/N° 46

ال ش�����������ك أن الوعي األوروبي هو »وعي طردي«، نشأ وتطور بسبب عنصر الطرد الدائم 
)répulsion( من المركز )centre(، عندما اكتش�����������ف عدم اتساقه مع القول وتطابقه 
مع الواقع، مما خلق حالة رفض دائم له، س�����������محت باكتش�����������اف تقنيات معرفية جديدة 

ا من نقطة تأّزم وبؤرة توّتر جديدة عنوانها))): اإلنسان. )عقلية وحسية(، انطلقاً

ودراس�����������ة مظاهر هذا الوعي بصفته حصيلة تراكم تاريخية تكوينه، وترس�����������باته في 
�����������ا، هو ما يجعل من  ا بنيويًّ أعم�����������اق الذهنية األوروبية، حتى أصب�����������ح بنية متكونة أو تكويناً
�����������ا لتاريخية هذا الوعي، الذي يفصح عن  تحليل وتفكيك مقوماته وأسس�����������ه النظرية بياناً

حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب )بريوت: دار مجد، الطبعة 1، 1992(، الصفحة 15.  )1(
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خصائص عقلية لها س�����������مات عامة تتمثل في مصادره الفكرية، وظروفه البيئية، وتشكله 
ا. ا، ثم تأزماً ، وتطوراً التاريخي: بدايةاً

لقد نش�����������أ الوعي األوروبي وتط�����������ور دون بناء، حيث غلب علي�����������ه المنهج التاريخي 
ا من صنع التاريخ )diachronie(، نش�����������أ في ظروف تاريخية  ا محصناً ا بيئيًّ باعتب�����������اره فكراً
محددة، فتقدم تكوينه عل�����������ى بنيته التي هي صدى لهذه الظروف، مما س�����������مح بتحّول 

ا. ا وتطوراً هذا التاريخ عينه إلى بنية )structure( ترى الظواهر كلها تاريخاً

ا يفكر على الدوام، كانت أسبقية األفكار عنده أهم  ولما كان الوعي األوروبي وعياً
من الفكر. وكان للعتراف بالس�����������لب أن اكتش�����������ف العقل قدرته على »إنتاج السلب«، 
ليفس�����������ح المجال أمام قطيعة األصل مع الظل، ويقيم صرح التعدد في واحدية الواحد 
)العقل(. فكان هّم الترحال أقوى من إغ�����������راء النكوص واالرتكان، فراح يقلب صفحات 
ا ليكتس�����������ب غاية الفكر الواقع�����������ي الذي يحّول اآلفاق إلى وثائق  ا مراجعاً كل حقبة فاحصاً
أركيولوجية. وألول مرة يفصح العقل األوروبي عن انبثاق السلب داخل هيكلة المتّوج، 
بع�����������د أن ضرب مؤامرة صم�����������ت طويلة حول مص�����������ادره، ليعترف بقلقه وتوت�����������ره وحيرته. 
واستفاق من سباته بعد أن حقق قطيعته مع الواحد الثيولوجي، ليقطع مع الدوغمائية 
على المستوَيين اإلبستيمولوجي واألنطولوجي، من خلل تقنية التغيير الصوراني التي 

ا بالقوة، إلى ال ممكن لغوي رمزي))). تحيل الخيالي والذاكروي، باعتباره ممكناً

ا نفس�����������ه أم�����������ام مرآة ذاته.  هكذا اس�����������توقف الوعي األوروبي ذاته لينتقدها، واضعاً
فيحيل الفكر إلى ذاته وليس إلى غيره، إلى حالة وعي. وهكذا يكشف الوعي األوروبي 

عن مصادره التي طالما ضرب حولها مؤامرة صمت.

إن القيمة األساسية من كش�����������ف مصادر الوعي األوروبي ال تتمثل في تتبع مراحل 
ا،  ا تاريخيًّ تشكل ملمح هذا الوعي في لحظات تكوينه األول. وليس هذا المسعى مسحاً
بقدر ما هو نش�����������اط في وظائف هذا العقل واكتش�����������افه لذاته. وما يهمنا هو تتبع تجلي 
الجانب العاقل في الوعي األوروبي في إبس�����������تيمات – على ح�����������د عبارة فوكو – أربعة 
لقرون أربعة متتالية، هي: »العقلنية« في القرن الس�����������ابع عش�����������ر، و»التنوير« في القرن 

سامي أدهم، فلسفة اللغة )بريوت: دار مجد، الطبعة 1، 1993(، الصفحتان 14 و15.  )1(
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الثامن عش�����������ر، و»التطورية« )الفك�����������ر االجتماعي والمادية التاريخية: سبنس�����������ر، داروين، 
ماركس( في القرن التاس�����������ع عش�����������ر، و»أزمنة اإلنس�����������ان والعلوم اإلنس�����������انية« في القرن 
العشرين. والذي ال شك فيه، أن المصدر اليوناني الروماني هو المصدر األساس الذي 
ش�����������كل أحد أبرز مقومات الوعي األوروبي وتصوراته ومفاهيمه ف�����������ي العصور الحديثة، 
ا  س�����������واءاً على صعيد النظر أو العمل. كما أن المصدر اليهودي المس�����������يحي شكل رافداً
ا من روافد التشكل الحضاري األوروبي. وإذا كان المصدر اليوناني الروماني يمثل  مهمًّ
الش�����������ق العلماني في الوعي األوروبي، فإن المصدر اليهودي المس�����������يحي يمثل الش�����������ق 
الدين�����������ي منه. وثمة مصادر أخرى للوعي األوروبي ُأغف�����������ل الحديث عنها فترةاً طويلةاً من 

الزمن، منها: المصدر الشرقي القديم، والبنية األوروبية ذاتها.

ا  فالمصدر الش�����������رقي القديم هو مصدر أساسي في تش�����������كل الوعي األوروبي نظراً
لما يمثله الغرب من امتداد طبيعي وتاريخي وحضاري للش�����������رق. فضلاً عن أن اللغات 
األوروبية – الحاملة لفكره والحاضنة لس�����������لوكه – قد نبعت من أواسط آسيا. أما البيئة 
األوروبية، وهي المص�����������در الثاني غير المعلن، فهي تمثل اإلط�����������ار الجغرافي، والظروف 
التاريخية، والظواهر االجتماعية من عادات وتقاليد وأديان إلخ... والشيء الملفت في 
تعاط�����������ي البيئة األوروبية مع المعطى الديني اليهودي المس�����������يحي هو انتقاؤها المزاجي 
ى يثير الوعي ويستعصى تمثله. وهذا ما يفسر  بما يتفق مع طبيعته، ورفضه لكل معطاً

االرتداد المبكر للذهنية األوروبية إلى »وثنيتها« الرومانية.

ا، أن »العصر المدرسي« )Scolastique( شكل لحظة تأمل  والجدير بالذكر أيضاً
ا من مصادر الوع�����������ي األوروبي. فقد كان »عصر  في هوية هذا الوع�����������ي، باعتباره مصدراً
اآلباء« )Les pères( عصر انقلب الس�����������لطة المعرفية. حي�����������ث أخذت الجامعات دور 
الكنائس، وفرضت مقاييس�����������ها في أمور الدين، وعلى ش�����������ؤون العقائد: تنظر للمقدس 

وتفرض من النصوص ما هو أسرار تهز العقل وتتجاوز البداهة.

ولما كانت الكنيسة في القرون الوسطى صاحبة السلطان على الطبيعة واإلنسان، 
كان ال بد للوع�����������ي األوروبي في »عصر النهض�����������ة« )Renaissance( من قطيعة معرفية 
تحسم الصراع لحاضره على حس�����������اب ماضيه، لتضمن التقدم نحو المستقبل. فظهرت 
تقنية االنقط�����������اع )Discontinuité( دون التواصل )Continuité(، كخيار ضروري نحو 

. التقدم العلمي عامةاً واإلنساني خاصةاً
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لق�����������د مثل مفه�����������وم القطيع�����������ة المعرفي�����������ة )Rupture épistémique( نقطة ارتكاز 
 )Modernité( »يف خ�����������ارصة الوع�����������ي األورويب من خلل الس�����������عي الدؤوب حنو »احلداث�����������ة
و»التحديث« )Modernisation(، حيث أصبح أحد المفاهيم الرئيس�����������ية يف فلس�����������فة 
العل�����������وم المع�����������ارصة، وحتّول إىل معيار معريف عام يتجاوز أفق خصوصية النموذج األوروبية. 
 )G.Bachelard( وأصبح هذا المفهوم قوام المحاوالت المبذولة يف أوروبا اليوم مع باشلر
وفوك�����������و )Foucault( وألتورس )Louis Althusser(، حنو إعادة تأس�����������يس نظرية المعرفة 
�����������ا من الفض�����������اء اللاسين )علم األلس�����������نية Linguistique(، وجماوزة الطرح المعريف  انطلقاً

التقليدي بثنائيته: قبيل/بعيدي، وعقيل/حيس، واستنباطي/استقرايئ...

ا، يعطي  ا حمضاً ��ا معرفيًّ وه��ك��ذا، ب��دأ المسعى األورويب المعارص التحدييث م��روعاً
أسبقية المعرفة عىل ال��وج��ود، والعقل عىل اإلرادة، والنظر عىل العمل، قبل االنقلب 
ب��� »فلسفات احل��ي��اة« )نيتشه  المعريف الماركيس وال��زع��ات اللعقلنية المعارصة ممثلةاً 
 ،)Soren Kierkegaard كريكيغارد( )Existentialisme( »و»الوجودية ،)Nietzsche

اليت اسهمت يف تأسيس الطور االستكباري الذي انقلبت فيه الموازين، وأعطيت األولوية 
للوجود عىل المعرفة، وللعمل عىل النظر، ولإلرادة عىل العقل.

لقد مهد هذا التحول يف س�����������ريورة الوعي األورويب، وتربئته من س�����������قامات المايض، 
خاصةاً بعد تش�����������ظي التصورات الدينية )س�����������لطة الكنيس�����������ة( واألرس�����������طية القدمية للعالم 
)سلطة العقل(، إىل انبثاق حماولة لدرء التصدر الذي أصاب النظام المعريف، وردم الهوة 
الفاصل�����������ة ب�����������ن األن�����������ا والعالم الذي لم تعد له هوية أو عن�����������وان. وكانت باشئر هذا الوعي 
ا، من خلل وعي الذات العارفة لتقنيات العالم كموضوع. ا خالصاً ا معرفيًّ األورويب مروعاً

وهكذا، تب�����������ّدى التعّري المعرف�����������ي لبدايات عص�����������ر النهضة األوروبية في س�����������عي 
»الذات« لتش�����������كيل أحجية نظرية جديدة فردية المسعى، بهدف تغطية الواقع العاري 
ا  ا معرفيًّ لعصر النهضة. وهذا ما يفسر ارتباط المشروع األوروبي بالذاتية، لكونه مشروعاً
ا للذات عنده أس�����������بقية الموضوع. وهو ما أمد الوعي األوروبي بقدرة فائقة على  محصناً
التنظير )Théorisation(، كم�����������ا اتضح ذلك في »الكوجيت�����������و« الديكارتي، ثم الكانطية 
 ،)Hegel( (، وفي »فينومينولوجيا الروح«))) و»علم المنطق« عند هيغلKantisme(

أو علم ظهور العقل بحسب ترجمة مصطفى صفوان )بريوت: دار الطليعة، الطبعة 2، 1994(.  )1(

Arcologie maquetta.indd   16 9/25/14   4:16 PM



17

 )Phénoménologie transcendantale( »وفي »الفينومينولوجيا الترنس�����������ندنتالية

ا بالماركسية. عند هوسيرل )Husserl( مروراً

ا  لق�����������د ابتدع الوعي األوروبي »المثالي�����������ة« )Idéalisme(، وأصبحت الذاتية عنواناً

له، من خلل الق�����������ول بذات حاملة لمثال )Idéalité(، ومبدع�����������ة للفكر واضعة له، كما 

تمّثلت�����������ه المحطات األرب�����������ع الكبرى في بنية الوع�����������ي األوروبي: دي�����������كارت، كانط، هيغل، 

وهوس�����������يرل، فصل عن المذهب »الحس�����������ي التجريبي« عند ل�����������وك )Locke(، وهوبز 

)Hobes(، وهيوم )Hume(. كما أن المذاهب »الحيوية« )Vitalismes( و»اإلرادية«، 

و»الوجودية«، و»التحليلية«، و»البراغماتية«، تنهل بدورها من معين »الذاتية«، والتي 

تعّبر عن ذاته�����������ا بالحي�����������اة، أو اإلرادة، أو الوجود، أو الفعل، وباإلضاف�����������ة إلى المذاهب 

»الوضعية« )Positivistes( من ماركس�����������ية وتطورية )Evolutionniste(، التي قلبت 

ا  ، أو وعياً سلم األولويات لصالح الواقع على الفكر، باعتبارها ذاتيةاً مقلوبةاً )ذاتيةاً جمعيةاً

.) ا طبيعيةاً ا، أو روحاً جمعيًّ

ا إلى القول باألسبقية  هكذا، ومع تش�����������ّكل الوعي األوروبي على المثالية، اس�����������تناداً

التكويني�����������ة للمعرفة على الوجود، تمظهر العقل بطابع نظري في البداية، قبل أن يتحّول 

ا، في مس�����������يرته الطويلة من ال  »أنا أفّكر« إلى ال  »أنا  إلى عقل عملي. وأصبح العقل قادراً

موجود«، على فه�����������م العالم وتطويع المادة وتحويلها إلى مفاهيم وتصورات. واقتصرت 

وظيفة العق�����������ل على تقليص المس�����������افات األنطولوجية بين واإلنس�����������ان والعالم، بعد أن 

تحّولت الثقة بالعقل إلى ثقة مطلقة إثر تحقيق الوحدة الكاملة بين اإلنسان وعقله. 

فت�����������م حتوي�����������ل كل يشء إىل عق�����������ل، وأظهر العقل قدرةاً فائقةاً ع�����������ىل التنظري يف العلوم 

الرياضي�����������ة والطبيعي�����������ة وحىت اإلناسنية. فقد ن�����������أت الرياضيات احلديث�����������ة مع ديكارت 

والرياضي�����������ات الاشمل�����������ة مع ليبنزت، وقامت الهندس�����������ة التحليلية والهندس�����������ة اللإقليدية 

كاشه�����������د عىل ق�����������درة العقل عىل اخليال. كما تّم حتويل الطبيع�����������ة إىل رياضيات مع حتاليل 

غالييل، وتم اكتاشف قوانن الطبيعة مع نيوتن. ولم تسلم العلوم اإلناسنية من حماوالت 

ا للبناء الريايض الذي أثبت صدقه ويقينه.  عدة ألس�����������تمهتا )Systématisation(، وفقاً

فظهر علم النفس العقيل كفضاء علمي جديد مع فولف )Wolff(، وحتّولت األخلق مع 
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كانط )Kant( إىل أخلق عقلية حمضة)))، كما تأسس معه علم اجلمال العقيل))). وتوصل 
العق�����������ل النظري إىل حتقي�����������ق التماهي مع الطبيعة يف وجه الميتافزييقا والس�����������حر واخلرافة، 

بفضل ما توصل إليه من قدرة فائقة عىل التعميم والشملنة.

لقد كان للمش�����������روع المعرفي األوروبي في بداية تحّول�����������ه من اللهوت الديني إلى 
العلمنة، أن ح�����������ّول الوحي إلى قيمة، والدين إلى أخلق، والتش�����������ريع اإللهي إلى قانون 
يبية، أن اتحدت عنده  مدني. وكان الختياراته التوفيقية بين النزعَتي�����������ن العقلنية والتجر
ا. وأصبحت صل�����������ة الواقع بالقيمة صلة وح�����������دة وتماهي،  القيم�����������ة بالعقل والواق�����������ع معاً
من حيث إن الواق�����������ع قيمة والقيمة واقع))). فكانت »العقلني�����������ة الجذرية« مع ديكارت 
والديكارتيي�����������ن )ليبنتز، ومالبرانش( في تأكيدها على الثنائي�����������ة الديكارتية، ومن ثمة في 
االنتقال من هذه الثنائية إلى الواحدية مع اسبينوزا، حيث أصبحت القيمة عقليةاً ومن 

متطلبات الواقع على السواء.

واس�����������تمرت العقلنية الجذرية مع فخته )Fichte( في وحدة النظر والعمل، حين 
جع�����������ل موضوع العلم هو الحرية، والعالم نتاج الحرية. وقد انتهت المثالية المطلقة مع 
هيغل وفلس�����������فة الماهية مع شيلينغ )Schelling( إلى الدمج التام بين العقل )الروح( 

والواقع )الطبيعة(.

يبية مع بيكون وهوبز ولوك، فقد زاوجت بين العقل الديكارتي  أما المدرسة التجر
والحس باس�����������م التجربة، بالرغم م�����������ن اختلف وس�����������ائل المعرفة لتحقي�����������ق الغاية ذاتها، 
والمتمثلة بالمماهاة بين القيمة والواقع. وفي عصر التنوير، استمر دور العقل في نظرته 
إل�����������ى القيمة وتحقيقها في الواقع، قبل االنقلب الرومانس�����������ي عل�����������ى العقل، والتضحية 

بالقيمة لصالح اإلقرار بالحياة – والحياة فقط – كواقع أوحد.

ولكن س�����������رعان ما اكتش�����������فت العقلنية األوروبية انس�����������داد األفق أمامها، فحدث 
الطلق القسري بين القيمة والواقع. ولم يعد العقل يروم في ذاته االدعاء برعاية القيمة، 
والعمل على تحقيقها في الواقع، عندما اكتش�����������ف الوع�����������ي األوروبي أن العقل محدود 

كانط، نقد العقل العميل، وتأسيس ميتافيزيقيا األخالق.  )1(

كانط، نقد ملكة الحكم.  )2(

مقدمة يف علم االستغراب، مصدر سابق، الصفحة 451.  )3(
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ا لقيمة المثال.  باللعقل، وأن العقل والقيمة ق�����������ادران على احتواء الواقع بكلّيته تحقيقاً
فراح يفتش في موّجه )Guide( جديد، فوج�����������ده في اإلرادة واللعقل، واللمعقولية، 
والمج�����������ال الحيوي. لكن الوع�����������ي األوروبي ومنذ الثنائية الديكارتية، اكتش�����������ف أن العقل 
ا رغم المح�����������اوالت الفينومينولوجية  والواقع متباع�����������دان. وقد تعمق هذا التباع�����������د تباعاً
المتأخ�����������رة إلعادة اللحمة بينهما. واس�����������تمرت ه�����������ذه الثنائية في القرن الثامن عش�����������ر مع 
الفلس�����������فة النقدية، رغم محاوالت كانط إع�����������ادة التوازن إلى هذا الوع�����������ي المهزوز، من 
خلل الجمع بين ثنائية القبلي والبعدي، الظاهر والباطن، النظري والعملي، التحليلي 
ا )الحساسية(، قبل أن يستقل العقل عن الحس وتصبح  والتركيبي. فالتمثل يبدأ حسيًّ
الصلة بينهما آليةاً خارجية، من حي�����������ث إن التصورات بل حدوس فارغة، والحدوس بل 
ا  تصورات عمياء. ولم ينجح تصور كانط لعلقة الش�����������كل بالمضمون في أن توحد عضويًّ

بين العقل والواقع، فبقي االرتباط مجرد ارتباط شكلي.

وفي القرن الثامن عش�����������ر، تم تفجير العقل في النظم االجتماعية والسياسية على 
يد هيوم وهوبز وس�����������بينوزا وفلسفة التنوير في فرنسا، وبلغ الفصام بين القيمة والواقع 
ذروته في الماركس�����������ية، حين تحولت السيادة للمادة على اإلنسان، واعتبار المادة غايةاً 
واإلنسان وسيلة. وانتهى األمر مع الوضعيين والتطوريين إلى اعتبار العقل المفارق من 

اإلرث الديني والميتافيزيقي القديم.

ا في عصر النهضة، وبع�����������د اإلصلح الديني، حين  لقد بدا الوعي األوروب�����������ي فرديًّاً
أعيد اكتشاف بروتاغوراس كممثل للنزعة اإلنس�����������ّية النسبية. وقد كان لهذا االكتشاف 
ه إلى  آث�����������اره العميقة على تطور الوعي إل�����������ى يومنا هذا. فقد تحول مركز الك�����������ون من اللَّ
ا لكل شيء. وفسح  اإلنس�����������ان، وأصبح اإلنسان الفرد ال اإلنس�����������ان العام المطلق، مقياساً
المجال أمام تطلعات األنا الفردي الكتش�����������اف الحقيقة في ش�����������كل وجهة نظر، نسفت 
اليقين بالتص�����������ورات الكلية، فتهدمت األنس�����������اق الفكرية القديمة، وتش�����������ظت الحقيقة 
ا من بنية  بتعدد وجهات النظر، واستوى األمر أمام العقل، بحيث شكلت النسبية جزءاً

الوعي األوروبي.

وكان الكتش�����������اف هيرقليطس أن أعطى المبرر اإلبستيمولوجي لفكرة النسبية في 
الوعي األوروبي. فأصبحت الصيرورة )Devenir( هي المطلق الوحيد عند هيغل، ثم 

أصبحت األولوية للوجود على الصيرورة مع كيركيغارد.

مقدمة �
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ا  وكان الكتش�����������اف قانون »النش�����������وء واالرتقاء« داللته األنطولوجي�����������ة والحضارية معاً
في الذات األوروبية، فطلع شبح الش�����������ك والريبة ليعصف باليقين الغابر، ليتساوى كّل 
ش�����������يء. ولم يعد ما هو يقيني ثابت، فل منهج، بل ال غاية وال موضوع محدد. وتحطم 
المشروع المعرفي األوروبي، واستنفذ الوعي الغربي مبررات وجوده إمكانياته الذاتية، 

وفقد كل قيمة حقة بعد أن جرب كل االحتماالت، وقلب كل الوجوه.

ا.  لقد نجح العقل األوروبي في كل ش�����������يء، إال أنه وبالمقابل، خسر كل شيء أيضاً
فأفلت منه كل ش�����������يء: انفلت العقل من عقاله، م�����������ن العقل إلى اإلرادة، ومن التفاؤل 
إلى التش�����������اؤم. وتحول هذا الوعي إلى العدمية المطلقة )Nihilisme(، فكانت صيحة 
نيتش�����������ه وتنبؤه بأن العصر القادم هو »عصر العدمية«. وكان العبث )Absurde( عند 
الوجودية وخاصة مع هيدغر وس�����������ارتر الذي أعلن أن الوجود عدم. ثم كانت أركيولوجيا 
فوكو وجنيالوجياه المقتبس�����������ة عن جنيالوجيا نيتش�����������ه، وإعلن »موت اإلنسان«، وصوالاً 
إلى الفلس�����������فة التفكيكية م�����������ع دريدا )J. Derrida( حيث ينته�����������ي التفكيك إلى هروب 

محموم إلى المجهول.

بين حاضر الوع�����������ي األوروبي وماضيه خي�����������ط رفيع، وبداية منتهي�����������ة منذ البدايات 
األول�����������ى، بل نهاية لرحلة فكر وهي�����������ام ذات لها بداية دون أف�����������ق. كان المأزق في البداية 
يت�����������ه«: اليونان. فقد انتهت الحضارة اليونانية  مع مصادر الوعي األوروبي وينبوع »عبقر
دون تحقيق مشروعها في إقامة نظرية للعلم، ثم انهار المشروع الحضاري اليوناني في 
كليته حين غير وجهته نحو المسائل الخلقية على يد األبيغوريين والرواقيين. ومع انتهاء 
التنظير العقلي، بدأ عصر الشك والمذاهب المادية، وظل الجدل السفسطائي يؤكد 

على قيمة العدم فحسب، وبذلك تم القضاء على الموضوعية.

ا، يسقط المش�����������روع الحضاري األوروبي، س�����������ليل الحضارة اليونانية، في  هكذا إذاً
نفس المأزق، حين وقع في النسبية والعدمية. وهكذا تحول االكتشاف األوروبي لوجود 
العقل أو عقلنة الوجود مع هيغل، إلى الق�����������ول بعدمية الوجود. فبين البداية والنهاية، 
في صيرورة الوعي األوروبي، خيط أس�����������ود في ظلمة لياليه الحالكة، فكانت نهاية فجره. 
ا  �����������ا )Néant(، وعبثاً ف�����������ي البدء كانت الكلمة عق�����������لاً )Raison( وفي النهاية كانت عدماً

.)Nihilisme( ًوعدميةا ،)Absurdité(
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