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 كونية؟ قيمنا هل

 روبول أولیفیي
 بوافي یحیى ترجمة: 
 



 قیم أنھا على قیَِّمھا إلى نظرت اإلغریق، أرض على میالدھا ثقافتنا شھدت أن منذ
 منذ لكن  ،الزعم ھذا لنفي تصدَّى من بالمثل وجدت أصلھا منذ أنھا غیر كونیة،
 كل  أن عن معلنًا (السوفسطائیون) الزعم ھذا لنفي تصدَّى من وجدت أیًضا أصلھا

دَُھا. یثبتھا بمن وثیق ارتباط على وھي ،نسبیة قیمةٌ  ھي إنما قیمة  ویَؤّكِ
 

 من بھ ترتبط ما لتنوع تبعًا القیم لتنوع الثقافیة األنثربولوجیا بإبراز أیامنا وفي
مُ تق أنھا یبدو ثقافات،   القُدَرةَ   الثقافة لھذه تكون أن لكن النفي، لذاك األوضح التبریر دِّ

 النسبي تجاوز على قدرتھا على دلیل أبرز لَھو األسئلة، من النوع ھذا طرح على
 تالمسھ؟ الذي ھذا كوني فأي ؛الكوني شيء، كل رغم مِالمَسةً، والمتغیر

 

 أنثاه ھو الجمال أنّ  سیُجیبك الجمال؟"، "مثال الجمال ما ضفدًعا: َسل«
  .»الضفدعة

 

  المقالة تلك  لفولتیر، »الفلسفي القاموس« من ،»الجمیل« مقالة تبتدئ الشكل بھذا
 ».نسبیًا یكون ما غالبًا الجمال أنّ « إظھار  في الوحید ھدفھا یتمثّل التي

 
 جمال أن فالواقع المؤلف، یزعمھ لما تام بشكل مختلفًا أمًرا بنظري یُثبت المثال إن

 ذاتھا الضفدعة بل لنا، بالنسبة مغایر بشكل الضفدع یراه ما وحده لیس الضفدعة
 قبلنا وإذا مغایر، عالم وعالمھ ،آخر نسق اإلدراكي  الضفدع فنسق مغایرة، تبقى
  ذاتھ. الواقع ھو نسبیًا عندئذ سیصیر ما فإن نسبي، یتغیر ما بأن

 
ا شوبنھاور فھذا ،لألخالق مالمستھا عند خطورة المشكلة وتزداد  إثبات أراد لمَّ
 المبارزة رفض في یرى بُروسیًا ضابًطا أن على أكد الوعي، تطبع التي النسبیة

 أكل الیَھودیة الدیانة بشعائر الملتزم المؤمن یعتبر بینما والخزي، العار أنواعِ  شرَّ 
 الھیط مضُمونھ أن غیر ضمیر، الثاني كما واألول عینُھ، الخزي ھو الخنزیر لحم

 لضمیرنا بالنسبة مختلف نحو على األمر یسري فھل ؛االعتباط فیھ ویفعل ،التغیر
 األخالقي؟



 قیَّمنا حال سیكون كذلك اعتباطیة، فھي وبالتالي ،نسبیةٌ  فھي وإذن، متغیرة إنَّھا 
 صادفنھا بل جدیدة، أطروحةً  لْیست شأنُھا ذاك أطروحةً  إن القیم. كل شأن شأنُھا

 القیم أن على أكَّدوا الذین اإلغریق؛ السوفسطائیین عند ثقافتنا، فْجرُ  كانَ  ُمذ
دُھا التي بالذات لتَعلُِّقھا اعتباًرا للنسبیة نْھبًا تظل والحقائق  فما بھا؛ وارتباِطھا تؤّكِ

 المدینة لھذه بالنسبة أو اإلنسان، لھذا بالنسبة جمیل ھو وما عادل ھو وما حقیقي ھو
 أخرى. لمدینة أو آخر سانإلن بالنسبة كذلك یكون ال
 

 انبثاقُھ كان إنما السوفسطائیون أعلنھ الذي النقد ھذا أن ھو عمیقة داللة یحمل وما
 األولى الحضارة وأنھا كونیة، حضارة بوصفھا نفسھا عن أعلنت حضارة داخل
 الُحكم حدَّ  أفالطون، من ابتداء بَلغَت، بل آلھتھا، عن قیَّمھا فَْصلِ  إلى عمدت التي
 تقي، ألنھ اآللھة تُحبُّھ التَّقي ھل« ضوئِھا؛ وفي قیمھا من انطالقًا اآللھة ھذه على

 بالطبع كانت  واإلجابة ،أوطیفرون سقراط یسأل ،»أحبّتھ؟ اآللھة ألن تقي أنھ أم
 برمتھا؛ القیم وعلى والعادل الجمیل على یُقال الشيء وذات ،»تقي ورعٌ  ألنھ« ھي:
 كل على نفسھا تفرض فھي كذلك وألنھا عقلھ، في یجدھا الجمیع ألن كونیة فھي

 ».متوحشین برابرة« إالّ  بھا المعترفین وغیر لھا المنكرون یكون ال وعلیھ الناس،
 

  للسوفسطائیین، النسبیة والنزعة للفالسفة الكونیة النزعة بین التعارض إنّ 
 بحیث األطروحتین، بین نتأرجح بحیث زمننا، في أخرى بأشكال یتواجد تعاُرضٌ 

 سیما ال قطعیة، وبصورة نھائیًا بھا التمسك المتعذر من منھما واحدة كل لنا تظھر
 التربیة. مجال في

 
 وتھمة ،العرق حول التّمركز بتھمة سنُْرَمى عندھا كونیة، قیَّمنا إن قلنا: أننا َھبْ 

 األخرى؟ الثقافات على تربیتنا نفرضُ  حق بأي إذ وجاھةً؛ یعدم ال اتھام وھو القمع،
 من ثقافة تكون أن تعدو ال ثقافتنا وأن نسبیة، قیمٌ  قیَّمنا بأن لإلقرار استسلمنا لو لكن
 أطفالنا على نفرض حق فبأي وإذن مشروعیتھا، ستفقد عندھا أخرى، ثقافات بین
 العتباط لھم منا إخضاًعا ذلك یكون أال لآلخرین؛ بالنسبة كذلك تكون ال اقیمً 

 ثقافي؟ وتعسُّف
 



نا أو مدرًسا أو أبًا أكان سواءً  - ربیًام إن  ھذا من مشكلة تفادي یمكنھ ال - ُمكّوِ
 نفسھا. الخاصة مھمتھ قلب في حتى معنىً  لھا سیكون بحیث القبیل؛

 
I 

 األعراف كما اللیاقة، وآداب ،والطقوس ،اللغات تنوع تلقائیة بكل لَنَْقبلُ  إننا
 فھي األخالق؛ بخصوص الُمعاینة سلنف االستسالم الالزم من ھل لكن والدیانات،

 على  األمثلة من زادي وسیكون أخرى، إلى ثقافة من عمیق بشكل وتتغایر تتنوع
 یؤكد فھو مالسون، لوسیان اإلثنولوجیا لعالم ،»المتوحشون األطفال« كتاب ذلك
 قتل یعتبرون كما ،»الزوجیة الضیافة« یمارسون اإلسكیمو شعب أفراد أن على
 إلى المرء تدفع ألنھا عبثیًا أمًرا الحرب یجدون لكنھم عادیًا، اأمرً  شخصي عدو
 عادیًا، أمًرا الشیوخ خْنقَ  كالیفورنیا في الھنود بعض یجد كما مجھولین، أُناس قتل

 األخالق عن قولھ یمكننا الذي وما أحیاء. وھم دفنھم إلى فیجي جزر سكان ویْعَمدُ 
 نجدف المالحظة، من النوع ھذا على ابةاإلج عن طویلة لمدة بحثنا لقد الجنسانیة؟

 الخارجیة األعراف یطال التغَیُّرَ  أنّ  عشر الثامن القرن في یعلنُ  روسو، جاك جان
 نجده لذلك مكان. كل وفي زمان كل في ذاتھا ھي األساسیة القیم تظل بینما وحسب،
 يیامونتین !يمونتین یا« قائًال: الكبیر الشكیة النزعة صاحب يمونتین من یتعجب

 ھكذا، یكون أن الفیلسوفَ  أمكن إذا أمینًا مخلًصا كن والحق، بالصدق یتبجح الذي
ثْني  وأن بوْعِده اإلنسان یفي أن فیھ الجنایة من یكون العالم في بلد وجود عن وحدِّ

 فیھ ویُْكرمُ  ،الخیر رجلُ  فیھ یُْزدَرى بلد وجود وعن كریًما، ومحِسنًا رحیًما یكون
 ».الغادر

 
 عمق في یحمل اإلنسانیة الكائنات من واحد كل أن إلى ذلك من  روسو خلصلی

 من ألن ؛الجمیع لدى ومتطابق متماثل وھو ،»وللفضیلة للعدالة افطریً  مبدأ« ذاتھ:
 ».للطبیعة القدسي الصوت ھو« أعلنھ

 
 ،»الشر«و »الخیر« یوجد مجتمع كل في أن إلى التفكیر بنا یذھب أن یمكن طبعًا
 مثل األلفاظ بعض أن ستُبرز تنوًعا، اللغات أكثر حول الدراسات أن شك دون ومن

 ھاادأضد بینما ومدحیة إطرائیة ألفاظ ھي والسخاء، ،والوفاء ،والعدالة ،الشجاعة



 علیھا القفزُ  مجتمع ألي یمكن ال القیم ھذه ألن لماذا؟ ازدرائیة، حمولةً  تكتَنِزُ 
 العنف كان ولو والجبن، للخوف أنفسھم نعنا دائًما أسلموا لو فالناس وتجاوُزھا؛

 یوفوا ولم مغلظة، یمین من حلفوا بما  نكثوا ُھم وإن عالقاتھم، تدبیر في السیِّدُ  ھو
 الكرم من األدنى الدرجة حتى إبداء عن عاجزین كانوا ھم وإن عھدوا، بما

 وبعد مستحیًال، أمًرا الطرق قُطَّاع من مجتمع قیام حتَّى سیكون عندھا والسخاء،
 بعینھا. اقیمً  تحترم المافیا حتى فإن وذاك ھذا

 
 ذاتھا، ھي القیم إلى تشیر التي العبارات كانت إذا قائمة: المشكلة تظل ذلك ومع
 لنحصر مكان؛ كل وفي زمان كل في والتماثل التطابق عن أبعد یبقى معناھا فإن

 ودون دالة،ع دون لمجتمع وجود ال العدالة؛ لفظِ  ھو منھا واحد في انتباھنا
  وانعدام بالظلم اتصافًا أكثر ھم من حتى بل ،»یستحق ما«بـ واحد لكل االعتراف

 عن أبعد یبقى ،»یستحق ما« مفھوم لكن اآلخرین، عدالة إلى بحاجة یظلون العدالة
 العصور من لیوناني فـبالنسبة مكان؛ كل وفي زمان كل في نفسھ ھو یكون أن

 بما للسید ندین وال  المرأة، ونحو الرجل نحو اتالواجب نفس علینا لیس القدیمة،
 البربري. منا یستحقھ ما نفس ھو لیس اإلغریقي منا یستحقھ وما للعبد، بھ ندین
 التربیة نفس في الحق لھم لیس العاملة الطبقات أبناء أن نعتقد كنا قریب، عھد وإلى
 األغنیاء. أبناء یتلقاھا التي

 
 االختالف یشمل بل فحسب، ومحتواھا القیم مضمون لیس ویختلف یتنوع ما إن

 كل یمنحھا أن دون القیم،  نفس لمجتمعْین یكون أن یمكن بحیث تراتُبیَّتَھا؛ حتَّى
 قیمة مثلنا یحترمون اإلسكیمو أن في نفكر أن یمكننا المرتبة، نفس منھما واحد
 بینما ،األولى فوق الثانیة یضعون أنھم غیر الضیافة، وقیمة الزوجین بین الوفاء

 قبل یأتي والبر اإلحسان أن نجد المسیحي التقلید وداخل نحن، حفیظتنا ذلك یثیر
 اإلحسان في وترى القیم كل فوق االجتماعیة العدالة االشتراكیة تجعل بینما العدالة،

 السُّبُل. أسوأ
 

ْدفة ولیدة لیست االختالفات ھذه إنّ   نفسھا الشجاعة تفرض لماذا نفھم إذ ؛الصُّ
 والعنف، للحروب توقف دون ُعرضة یكون مجتمع داخل األولى الفضیلة بوصفھا

 الكیفیة وبذات النزاھة. أو الطیبة حساب على تْنمیّتھا أن إلى التربیة تعمدُ  ولماذا



 البرُّ  یقُوم أن االجتماعي، باألمن ینعم ال مجتمع ظل في جدًا العادي من سیكون
 الخاصة ثقافتُنا كانت وإذا جوھریةً، قیمة بذلك لیصیر غائبة عدالة مقامَ  واالحسان

 أن إلى یرجع األمر أن في شك من فما واإلبداع، النقدي الفكر شأن من تُعلي
 إلیھما. الحاجة أمسّ  في یبقى صناعي بعد الما المجتمع

 
 قابلة غیر لي تبدو وھي الثقافیة، األنثروبولوجیا تقدّمھا التي النتائج ھي تلك

 مع العالقات من الكثیر لنا ھل بحق؟ تعنینا النتائج ھذه ھل تقولون:س لكن لإلنكار،
 كل بعد یھمنا فما القدماء؟ اإلغریق عن ناھیك فیجي؟ جزر سكان ومع  اإلسكیمو

 وثقافتنا. مجتمعنا ھو شيء
 

II 
مان وثقافتنا مجتمعنا أن في المشكلة تتمثّل   االختالفات من النوع ھذا بدورھما یقدِّ

 لھا المختلفة وأجیالنا ،المتنوعة أوساطنا أن نجد بحیث داخلھما، وعالتن وأشكال
 في لسنا َوَربِّي إِي صریح، بشكل بعًضا بعُضھا یُناقض بل مختلفة، قیمة أحكام
 قاطعو یقطن حیث إلى أو ،اإلسیكمو عیش مناطق إلى نرحل أن إلى حاجة

 القیم. بتنوع نقتنع كي الرؤوس،
 

 ،1940 یونیو 20 بتاریخ اإلذاعة أمواج على بُثَّ  خطاب ففي :جدًا بلیغ مثال ھناك
 استحضر أن وبعد واندحارھا، ھزیمتھا أسباب لألمة Pétain بیتان فلیب شرح

 یلي: ما إلى لیخلص األخالقیة المسؤولیات على وقف تحدیدًا، العسكریة العوامل
عم لنا وكان التضحیة، روح من أكثر المتعة روح علینا غلبت«  بذلنا مما ثرأك الزَّ

  ».بْؤًسا الیوم حصادنا فكان توفیرالجھد، أردنا لقد خدمة، من
 

 أن یستحیل المعنى وبھذا ،مقبولة غیر القبیل ھذا من أسطر ستكون ھذا زماننا في
 لكنھا َمْسَخرةً، یكون أو َمْقتٍ  موضوع یصیر أن دون المأل أسماع على أحدٌ  یُعلنھا
 یَمسُّ  ال أنَّھ العلم یكون ما بأتمِّ  اعالمً  بیتان فلیب كان فقد ؛1940 سنة مقبولة كانت

ة یَمسُّ  بل وحسب، الیمین كاثولیك  أنھم یشعروا أن یُمكن َمن وحتى بُرمتھا، األمَّ
 ؛المجموع ضمن الخطاب أدرجھم - بالفعل! كذلك كانوا وقد – المستھدفون ھم



 مثیرة ببساطة بیتان بالغة كانت لقد« یومیاتھ: في كتب الذي جید أندري خصوًصا
 كانت وقد قالھ، مما أفضل قول على بالقادرین كنا ما« أكثر: ویدقّق ،»لإلعجاب

  ».اإلذاعة في الفارغة األصوات كل عن عزاء بمثابة لنا بالنسبة كلماتھ
 

  فیلیب أتباع من یكون أن دون التالیة األسابیع غضون في جید أندري ویضیف
 ما إلى ھؤالء فكر رفع إلى تتجھ أن یجب لألطفال، الموجھة التربیة كل« بیتان:
 ).1940 یولیو 13( »المادیة المصالح  فوق

 
 وتشمل بل فحسب، الجنسیة المتعة ھي تكن لم بیتان أدانھا التي المتعة بأن لندقّق
soldats  فردان جنود تضحیة فكانت التضحیة أما .. للجمیع والحمام العطل، متعة

Verdun de، من الفرنسیین على فُِرضَ  ما أن أخرى جھة من تّاریخال وسیبِرز 
 المشكل لكن أساًسا، المحتلُّ  منھ استفاد قد ،1944 سنة إلى 1940 سنة من تضحیات

 ھنا. یكمن ال
 

 »والتراخي والترك النعومة« 1940  سنة ترادف كانت التي المتعة أن ھو المھم
juillet) 28 du Gide,(، القیم،  قیمة ھي صارت ،ضللبع وبالنسبة ،قیمة صارت 

 إذ منھا؛ سوًءا أكثر ھو ما ھناك لیس أحیانًا، یُقال كما المادیة أو الجسدیة القیمة إن
 الجنس أن باألحرى ولنقل نصیبًا، منھا الفكر یصب لم إذا متعةٌ  من ھناك تكون لن
 النموذج كان وبالتالي وأنواعھا، المتع أْضُرب لكل األصلي النموذج صار الذي ھو

 أجل من تكون التي ھي بالتحمل الجدیرة الوحیدة والتضحیات القیم. لكل األصلي
 باختیار تأكید بكل یرتبط األمر أن المؤكَّد ألن ؛للمتعة االختیار وھذا بلوغھ،

 وكفى، المتعة واختیار القصوى، القیمة أو قیمة أسمى بوصفھا لھا اختیار أخالقي،
 الالَّمعنى. إلى و العزلة إلى بالتالي ؤديی وأن الغیر، رفض إلى یقود أن یمكن

 
 اإلنسانیة الحیاة ألن ؛غبیًا نجده أن یمكن تناوب المتعة؟ روح أم التضحیة روح

 معًا. األمرین تتطلَّبُ  اإلنساني الوجھ ذات والحیاة
 

الت من الكثیر نسبیًا وعاین قلیًال  عاش قد واحد فكل حال، أي وعلى  التي التحوُّ
 مستوى وعلى ،الجنسانیة مجال في ،األخص وعلى ،ثقافتھ في القیم على طرأت



 ،»االزدھار« قبیل من فكلمات والمرأة، الرجل وبین ،واألبناء اآلباء بین العالقات
 األعالم الكلمات بمثابة صارت ،»اإلبداع«و ،»والترحیب االجتماعي االختالط«و
 عن تعبّر بأنھا القول ذلك یعني فھل إیدیولوجیة، وشعارات الشھیرة، الكلمات أو

 نحقّق« أن على القلق حدَّ  حریصین كنا لو حتى مؤكَّد، شيء من ما واقعنا؟
 شك، دون من  تحول، الصناعیة، حضارتنا ألن ؛»الشخصي ونمّونا ازدھارنا

 ُكنَّا وإذا وضبط. تنظیم وأشكال ،عمل فترات من تفرضھ بما ذلك، تحقیق دون
 ،مسؤولین غیر منتجین نكون ألن  شك، دون ،منذرون فألننا ؛باإلبداع نُطالب

 مليء عالم وجود ضرورة نفرض األخیر في كنا وإذا سلبیین، ومستھلكین
ُره بما ذلك، من ُخلوٌ  عالمنا فألن االستقبال، وطیبة ،بالترحاب  ،تقسیم من یُعّمِ

 ال القیم فھذه ؛وعزلة تنافسي مناخ من علیھ یخیم وما ،خاصة مجاالت إلى وتجزء
 واقع وجھ في احتجاجنا أشكال وعن مطالبنا عن تعبِّرُ  ما بقدر واقعنا، عن حتفص
 األنفاس وتخنق ،األفئدة على ترزح التي الباردة الوحوش بھذه یقمعنا روح دون

 لیست القیمة أن یؤكد ذلك كل االقتصادیة، واألنظمة والمؤسسات الدول في ُمتمثلةً 
 لھ. رفض ھي ما بقدر للواقع انعكاًسا

 
 ثقافتنا داخل وحتَّى بل فحسب، للثقافات تبعًا لیس دوًما للتغیر نھبًا القیم ألیست كنل

 كونیة. قیم عن الحدیث جدًا الصعب من یبدو السبب ولھذا عینھا،
 

 ھناك السؤال ھذا عن اإلجابة قبل النسبیة؟ للنزعة االستسالم یمكننا ھل واآلن،
 علیك متوقفة تبقى القیم بأن تعني ال م،القی نسبیة أن مفادُھا نفسھا، تفرض مالحظة

 ألن ؛»أذواقھ واحد لكل« غرار على بھ الخاصة قیَُّمھ واحد لكل وأن علي، أو
 ذلك یعنیھ ما فإن للثقافات، تبعًا تتنوع القیم كانت فإذا واحد، بكل یرتبط ال األمر

 وأنَّ  ،إلیھا ینتمون الذین األفراد على بھا الخاصة القیم تفرض ثقافة كل أن ھو
 التي بالنسبیَّة وعیھم یقل ما بقدر القیم، اختیار في بالحریة تمتعھم یقل ھؤالء

دَ  یكون وما ،معقول أنھ على المألوف یأخذون بحیث تطبعھا،  أنھ على َعادَةٍ  مجرَّ
 الیقین. عْینُ 

 



 لكذ یعني أال ُمسبقة؟ وأحكام عادات إالَّ  القیم في أخیًرا نرى أالَّ  إمكاننا في ھل لكن
 من جعلنا ذلك یعني أال ِلالَّمعنى؟ وْنْذرھا االعتباطي مھبِّ  في لثقافتنا وضعنا
 المذھبي؟ والشَّْحنِ  العقدي وللتأطیر األعمى للترویض مرادفا التربیة

 

III 
 بینھا، فیما تتعارض إجابات ثالث إلى أوًال  أشیر أن أود إجابتي أقدّم أن قبل

 واإلفراط. المغاالة خاصیة وتجمعھا
 

 الثقافیة األنثربولوجیا بخالصات نقبل أن ھي ستكون بینھا من األولى اإلجابة
 حاجاتھا مع فقتتوا والتي الممكنة، أخالقھا لھا األخیرة ھذه ألن ؛ثقافتنا لقیم ونمتَثِل

ٌمھ وما المتنوعة،  الرجال یَُكّون وأن القیم تلك مع یتطابق أن یتعین تربیة من تقدِّ
  hommes Sirius de  سیریوس من  رجاًال  ولیس اآلن، و الھنا إلى المنتمین

 في قولھ لدوركھایم سبق ما وھو الشفافیة، على قائمة امتثالیة لكنھا ،امتثالیة إنھا
 على بھا الرضى یتم والتي علیھا الموافق االمتثالیة« :»ألخالقیةا التربیة« ھكتاب
 ).99(ص »شيء في اإلكراه من لیست النحو ھذا

 
 بحكم تتوقف ،»علیھا الموافق« االمتثالیة أن أوًال  بأمرین؛ علیھ الرد یمكننا ما وھو

 كذلك، أنھ یعلم ال االمتثالیة النزعة صاحب ألن واحدًا! أمًرا تكون أن عن الواقع
 على یُْقِدم أن دون إلیھ ینتمي الذي وبالمحیط بزمنھ الخاصة القواعد یتَّبع فھو

 ،»بدیھیة«و ،»معقولة«و ،»طبیعیة« بأنھا اعتقادُه ھو بسیط لسبب مساءلتھا،
 صاحب یكون أن یرید من فمثَلُ  امتثالیة، نزعة صاحب یكون أن قرر ألنھ ولیس

 ؛»أبلًھا أو معتوًھا« یكون أن یرید الذي َمثلكَ  التقریب على ھو ،»امتثالیة نزعة«
  ویتقّمصھ! الدور یؤدي أنھ عدا شیئًا یفعل ال أنھ بمعنى

 
 أیامنا في امتثالیة نزعة أصحاب  نكون أن یمكننا ھل نرده، لم أم ذلك أردنا واآلن،

 بل ومستلزماتُھا، متطلَّباتُھا تتنوع ما غرار على التَّنوع غایة في ثقافتنا إنّ  ھذه؟
 ال قد نسق ،»واحد قیّم بنسقٍ « منھا تَمسُُّكنا  معھ یتعذر مما بینھا، فیما تتناقض

 ،بالجنس الخاص السؤال بخصوص المثال سبیل فعلى كومة، أو ركاًما إال یكون



 امتثالیًا یكون أن ما أحد اختار ما وإذا وانقساًما، تشتتًا األكثر اإلجابات ثقافتنا تقدم
 شاكلة على التأكید إطالقًا بإمكانھ یكون ولن كذلك، یكون أن یمكنھ كیف یعرف فلن

 المنتمین أغلب یكون أال یمكن ألنھ ؛»بریغوردي أنا مثلما مسیحي أنا« :ينیمونت
 مسیحیین. بریغورد لمنطقة

 
 وبین بینھا المصالحة مع القیم بنسبیة القبول في المتمثلة تلك فھي الثانیة اإلجابة أما

 التقدّم إثبات خالل من ذلك؟ كیف لكن ویستلزمھا، العقل یھایقتض التي الكونیة
 ،مطلقًا بدوره یبقى التقدّم فإن نسبیة، القیم كانت فإِنْ  علیھ، والتأكید الكوني

 تلك المنظور ھذا من ستصیر النحو ھذا على معنى. جمیعھا علیھا وسیضفي
 أو مراحل« بةبمثا مسبقة، أحكاًما أو ،أخطاء نعتبرھا ما عادة التي المواقف

 ثقافتنا تشكل التي الكونیة، نحو والمسیر السَّعي  إطار في »عصور« أو ،»حقب
 بشكل الكونیة ھذه تصل لم ھي وإن حتى منھا، اقترابٍ  أفضل الحدیثة الغربیة
 ،األخالق نحو أیًضا ستتقدّم الكوني، العلم نحو تقدّمت اإلنسانیة أن وكما كامل،

 الذي الكوني الدین نحو حتى ذاك تقدُُّمھا یكون ال وِلمَ  ،واالستطیقا ،والسیاسة
 ؟الوقت نفس في والموضوع الذات ھو سیكون

 
 مثل مفكرین عند سائدة ظلت كونت، أوغست من المستلھمة ھذه التقدّم فلسفة إنّ 

 فجمیع العشرین، القرن من الخمسینات حدود إلى بیاجیھ ناوج ،برونشفیغ لیون
 أو منھ األخالقي سواءً  ونموه الطفل تطور یوازي اإلنسانیة تطور اعتبروا ھؤالء

 على - اإلغریق وتفكیر الطفل، تفكیر نفس ھو سیكون ،»البدائي الفكر«فـ الذھني،
 تسع طفل یعیشھا التي الذھني التطور مرحلة مع یتوافق - أرسطو الخصوص وجھ

 مرحلة مع توافقفت عشر الثامن والقرن دیكارت بمرحلة الخاص الفكر أما سنوات،
 قد نكون االستقاللیة، على القائمة وأخالقنا الموضوعي بعلمنا ونحن المراھقة،

 1.الرشد  مرحلة بلغنا
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 وماذا« مفتوًحا: السؤال یترك ألنھ ؛القلق على یبعث المتكلّف المنظور ھذا إنّ 
 وما والموت؟ الشیخوخة غیر آخر شيء انتظار النضج، بعد یمكننا ھل ،»بعد؟
 التالیة: بالصیغة بیاجیھ على جیلسون إتیان رد لقد نعیشھما! ال بأننا لنا یثبت الذي

، فلئن الذاكرة. تفقد التي الشیخوخة تلك وحزینة بئیسة ھي لََكم«  أن نقول، كما صحَّ
 التدھور إلى أقرب نحن لَُكنا رجل، ودیكارت ،طفل اإلكویني ومات سالقدی

 أنشودة ھذه التقدّم فلسفة في نرى أن نایمكن ال كیف األخیر في2 ».واالنحطاط
ًرا األخرى، الثقافات بسحق وقام العالم، على ھیمن أن بعد الغرب انتصار  ذلك ُمبّرِ
 تربیتھم. نتولى أن ورسالتنا أطفال إنھم بدائیة، شعوب رة،ستعمَ المُ  الشعوب باآلتي:

 من یكفي ما لىع حینئذٍ  عثرت والستالینیة، النازیة تجربة ثقافتنا عاشت أن ومنذ
 ،النموذج أنھا على لآلخرین نفسھا تقدیمِ  وبدل تواضعًا. أكثر تجعلھا التي األسباب
 لذاتھا. مشكلة نفسھا ھي صارت

 
 مستسلمةً   الثانیة اإلجابةِ  نقیض صورة تأخذ التي الثالثة اإلجابة إلى أصل واآلن،
 أخرى، ثقافات بین من ةواحد تكون أن تعدو ال ثقافتنا أن على مؤكدةً   القیم، لنسبیة

 على القائم التطاول من ونوع السلطة في وإفراط غلو إال ھو ما كونیَّتِھا زعمَ  وأن
 على ال فرضھا في حق أي لنا یكون  لن نسبیة، قیمنا كل كانت فإذا النفاق،

 إذن ذلك بعد یتبقى الذي فما ؛ثقافتنا إلى المنتمین  األطفال  على وال ،اآلخرین
 بذلك: االضطالع امیمكنھ قیمتان اإلنسانیة؟ الكائنات بین اتفاقٍ  َخلقُ  نھبإمكا ویكون

 والتسامح. العلم
 

 صور من یقینًا أكثر فھي ؛العلمیة المعرفة عن الكونیة نفي جدًا الصعب من العلم:
 مشاریع بعض یقود الذي الشيء األسرار، على القائمة أو الخفیة والعلوم ،الدجل
 وكونیًا موضوعیًا یعتبر الذي العلمي المیدان بین وقطیعة فصل إقامة إلى التعلیم
 »:الباقي« ھذا ویضم وعرضي نسبي أنھ على إلیھ النظر یتم الذي الباقي، وبین
 یرتبط ما كل یضم ،وباإلجمال ؛والفلسفة ،واألخالق ،واألدب ،والفن ،الدین

 باإلنسان.
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 الھندیة الموسیقى من أكثر قیمة لیس موزارت أن واحدة لمّرة ولو لنقبل التسامح:
 من أفضل لیس ،نسبي أنھ عن فضًال  ،األحادي الزواج وأن الروك، موسیقى أو

 التي الشعوب مع تتعارض ال بثقافتنا الخاصة اإلنسان حقوق وأن الزوجات، تعدد
 ال كما الطغیان، وممارسة االضطھاد ألجل ذریعة إال فیھا ترى وال بھا عترفت ال

 علیھا. فرضھا یمكن
 

 ما مع نتسامح ھل التسامح؟ في معھ نتسامح الذي ما سؤاًال: ھنا أطرح أنني غیر
 لنا بالنسبة یبقى ما وبإیجاز ونقص، مسبق وحكم خطأ، أنھ على اآلخر لدى یبدو
 معھ! التسامح یمكن وال یُطاق ال ما باب من

 
 األفراد موقف« اآلخرین لدى یدین أن یرفض شتراوس لیفي كلود نجد ھكذا

 بقیم الشعور عدیمة القیم لبعض كلیًا أو جزئیًا وفاؤھا یجعلھا التي والجماعات
 ).p éloigné, regard Le. 15( .»أخرى

 
 ذاتھ ھو نرفضھو اآلخرین، عند ما مع تسامًحا نُبدي أن المفارقة لمن إنھ ذلك مع
 ال فالتسامح  التسامح. وعدم والتعصب باالنغالق، القبول قبیل من ثقافتنا، في

،  مع نتسامح أحدًا: تزعج ال التي االختالفات على إالَّ  العظمى، الغالبیة عند ینصبُّ
 ببعض نتمسَّك  لكننا الفلكوریة،  المالمح نقبل المساجد، ونرفض الكسكس، أُْكلَةِ 
 مالسون أندري كتب وقد أضدادُھا، تُْقَصى التي - والمساواة والتحرر اھةالنز - القیم

 الذین ألولئك بالنسبة األخالقیة المشكلة« التعددیة: بالقیم الخاص جرده بعد نفسھ،
 اتجاه في یسیر ما اختیار في التحدید وجھ على تتمثل األنثربولوجیة التعددیة یعون

 الذات ألجل الحریة  منسوب في والزیادة والرفع ،رقعتھ وتقلیص ،األلم تضییق
 .»الجمیع ألجل وبالتالي

 
 وبعد األنثروبولوجیة؟ التعددیة من ذاتھا ھي الرائعة الصیغة ھذه تنفلت لماذا لكن
 حریة: كل خنق فیھا ویتم التعذیب، فیھا یمارس مجتمعات ھناك أن أكید ،شيء كل

 علیھا؟ ونفرضھ ُمضادٍ  باختیار نعارضھا حق فبأي
 



 مع ونتسامح كذلك نكون أن وإما ،فعًال  متسامحین نكون أال إما البدیل: یوجد ھنا
  الالَّتسامح.

 
 والنوعي الخاص المنتوج ھو بنظري، الثقافات، كل مع بالعالقة التسامح إنّ 

 یعتمدون الذین المسلمون یتسامح ھل خارجھا، علیھ نعثر نكاد ال الذي لثقافتنا،
 على والمبنیة الخفیة العلوم تقبل وھل الجنسانیة؟ أخالقنا مع الزوجات تعدد

 وأولئك العلم؟ من نطلبھا كما الثقة ومستلزمات بمقتضیات نطالبھا أن األسرار
 المضاد، بالموقف یقبلون ھل ،»هللا حقوق« باسم اإلنسان حقوق یرفضون الذین
 بین مشتركة یةخاص تكون أن من أبعد تبقى التسامح مشكلة إنّ  نحن؟ موقفنا أعني

 أو كانت نبیلة والحاجة، لثقافتنا والنوعي الممیز الملمح  ھو بل الثقافات، كل
 شرارة یقدح فتیل على ھنا العثور أمكننا ربما الدوام. على الذات لمساءلة مازوشیة،

 الحل.
 

IV 

 مساءلة على بقدرتھا تتمیز إنما - الحدیثة الغربیة الثقافة أعني - ثقافتنا أن أسجل
 جوانب في تبقى إنھا بل ؛كاملةال ثقافةال عن تكون ام أبعد ثقافتنا أن صحیح اتِھا،ذ

 كما الشجاعة نعرف ال نحن المثال سبیل فعلى األخرى؛ الثقافات من أدنى عدیدة
 ما عبر األلم، لصنوف ُعرضةً  أقلَّ  جعلتنا أنھا یبدو الحدیثة الحیاة ألن ؛ینبغي
 ال الخطر، لمواجھة الشبابَ  إعدَاِدھا وبدلَ  لمھدئات،وا المسكنات أنواع من توفُِّرهُ 
 ،الفراغ وقت قیمةَ   حیاتنا افتقدت الشكل وبنفس ـ»انتبھوا!« قوَل: إال تربیَّتُنا تُحِسن

 أن على یؤكد ذلك كل والمردودیة، المنافسة دیانة دیانَتِنا؛ تأثیر تحت ،والتسلیة
 الثقافات من العدید عْكسَ  ویمكنھا، ك،كذل أنھا عرفت أنھا غیر ناقصة، ثقافة ثقافتنا
 یكون بحیث بھا، یحدق الموت خطر أن تشعر  أن دون باالنتقادات القبول الیوم،

د أن إمكانھا في  كل نجد ذلك من العكس وعلى نفسھا. تھدم أن دون وتغیرِّ  تُجدِّ
 نجَ المِ  ظھر یقِلبُون ،وكراھیتھ اآلخر من الخوف على قائم  دفاع في ینغلقون الذین

 والتنكر الذات إنكار دون التَّغیُّر على القدرة في والمتمثل ،لثقافتنا قیمة یُعطي لَما
 والزوال. االنتفاء في السقوط دون االنفتاح على والقدرة لھا،



 مع یتسامح أن یمكنھ ال بحیث حدُودَه؛ التسامح یعرف أن الالزم من ذلك ومع
 فحسب، ومْؤلمة محبطة ممارسات لیست ألنھا الفتیات؛ ختان قبیل من ممارسات

 مع مقدس، نّصٍ  باسم التسامح، یتم أن یمكن ال وبالتالي النساء، كرامة من تحطّ  بل
 یمكننا ال البساطة وبكامل مقدسة، للتسامح بالنسبة تبقى التي اإلنسان حقوق رفض

 ھو ذلك یعنیھ ما ألن ؛فال بھ نَْقبَل أن أما نفَھُمھ، ربما التسامح، انعدام مع التسامح
 ثقافتُنا. تحِملُھُ  الذي الكوني تقویض

 
؛ سؤال ھو بل ،واقعٍ  سؤالَ  لیس الكوني أن إلى اإلشارة من البد  حقیقة أن ذلك حّقٍ
 العالمي، الصعید على مقبولة ألنھا كونیةً  تَُكون ال ،القیم من قیمة أو ،الحقائق من
 إن بل االستفتاءات، في أو الرأي استطالعات صعید على اانتصارً  حقَّقت ألنھا أو

 كوني فھو مثًال، العلمي القانون في تفكیرنا ولنركز آخر، نظام إلى ینتمي الكوني
 أن یمكن ال أنھ یفھمون بھ قبلوا الذین أولئك ألن ولكن بھ، قبِل الجمیع ألن لیس

 النسبیة. النزعة دحض لنا أتاح الذي ھو المثال وھذا مغایر، نحو على یكون
 

 لألوساط تبعًا تتنوعُ  القیم كل أن النسبیة النزعة بھا تدفع التي الحجة مونومض
 تاریخ إلى عدنا لو والحال الكونیة، ادعاء یمكنھا ال وبالتالي الزمانیة، والحقب

 في كان  میالدھا وأن ا،أیضً  تاریخ لھا حقائق العلمیة الحقائق كل أن لوجدنا العلوم
 صیرورتھا دون یُحلْ  لم ما وھو ذاك، أو الوسط ھذا كنف وفي تلك أو الحقبة ھذه

 من شیئًا یفقد ال أرخمیدس فقانون اكتشافھا؛ فیھا یتم التي اللحظة منذ كونیّة حقائقَ 
 أن ولمجرد قْبلَھُ  یعرفوه لم الناس أن ولمجرد بأرخمیدس، ارتباطھ لمجرد یقینیتھ
 كونیتھا من قلِّلُ ی ال لجاذبیةا قوانین أن كما الیوم، یجھلونھ زالوا ما الناس من الكثیر

 .عشر الثامن القرن خالل نیوتن طرف من اكتشافھا شيء في
 

 كانت عدیدة قرونًا أن صحیح مثًال؟ اإلنسان حقوق عن الشيء نفس قول یمكننا أال
 الكنیسة قبل من حتى فیھا والمنازعة التشكیك وتم اكتشافُھا، یتم حتى الزمة

 بوصفھا تحقّق اكتشافَھا لكن العشرین، القرن من تالستینا حدود إلى الكاثولیكیة
 كان وإن حتى واحد، لكل مْلِزًما بھ القبولُ  یكون ما باعتبارھا أي كونیةً، حقوقًا
 الواقع. في  بھا یقبلون ال الناس من الكثیر



 ،اعتباطیًا یبقى - تاریخیة بحقبة أو ببیئة اخاصً  یكون ما أي - الخصوصي إنّ 
 یمكن ما ھو ذلك من العكس فعلى الكوني أما لإلكراه، ممارًساو قسریًا وبالتالي

ا: یجعلھ ما وبالتالي عینھا. ذاتھ في علیھ العثور واحد لكل  باسكال: یقول كما إنھ حر�
 .»ذاتَِھا عْینِ  مع ذاتك اتفاق«
 

 كونیة تكون أن یمكن :العلمیة الحقیقة مثل تماًما ھي القیمة إن نقول موجزة بعبارة
 أكثر مماثلة ھناك أن أعتقد ذلك ومع الناس، بین إجماع موضوع تكون أن دون

 باللغة. المماثلة ھي بالعلم، الخاصة تلك من مالءمة
 

 الوقوع من تحذرنا بابل وأسطورة بعض، عن بعُضھا مختلف ألسن توجد اللغة:
 بحیث االختالفات: كل تلغي مشتركة لغة وضع محاولة في المتمثل القاتل الخطأ في
 لكنھا عائق فالتعددیة الفھم! یستدعي شيء من ھناك یكون لن لكن الجمیع فھمسی

 یھتمون اللغة علماء أو اللسانیین نجد ذلك من الرغم على لكن وغنى، خصوبة أیًضا
 قبیل من اللسانیة الالّمتغیرات وعن ،الكونیة العناصر عن اللغات كل عبر بالبحث

 والمحمول، الموضوع بین التعارضو ،المزدوج والتمفصل ،الشفھیة الخاصیة
 بالمجتمعات خاصة جھة من تبقى  ألنھا ذاتھا؛ اللغة ھو الحقیقي الالَّمتغیر لكن

 للترجمة، قابلة تكون ال لغة ھناك لیست أخرى جھة ومن وحدھا، وبھا اإلنسانیة
 اأحیانً  فقدت وإنْ  حتى - وتبلیغھا نَْقلھا یمكن لفظیة رسالة كل  أن المؤكَّد من نعم

 لغة أي إلى نقلُھا ذلك مع یتم لكن - ِشعِریَّتِھا من وبعًضا الداللیة اإلیحاءات بعض
 كانت.

 
 من وتتنوع تختلف وقیمھا معارفھا أن صحیح التربیة، على یسري األمر  وذات
 مكان أي في اإلنسان  أمرین: عنھا نقول أن ذلك مع یمكننا لكن أخرى، إلى ثقافة
 وقیمھا التربیة معارف أن أخرى جھة ومن ،جھة من ھذا ،للتربیة منتوج دائًما ھو

 دائًما. مقبولة تكون أنھا نقل لم إن دائًما، فھُمھا یتم ألن قابلة
 

 إنھ قائلین: كوني من ثقافتنا علیھ تنطوي ما واحدة كلمة في نوجز أن إذن، یمكننا
 ضربھ الذي المثال إلى سأعود ذلك توضیح ألجل التواصل. إمكانیة أي ،اللقاء

  متغیًرا یكون أن إالّ  یمكنھ ال األخالقي الضمیر أنّ  إبراز في اممعنً   شوبنھاور



 الیھودي المؤمن ضمیر مع البروسي الضابط ضمیر یعارض فھو ونسبیًا؛
 ،بعینھ تقلید نتاج اآلخر كما أحدھما ألن كثیر لمشترك وجود ال وبینھما ،الممارس

 مجرد كونھ إلى اإلنسان اختزال مقدورناب وھل الضمیر اختزال بإمكاننا ھل لكن
 منتوج؟

 
  سیجیزان ھل البروسي: والضابط الیھودي بین حصل لقاءً  أن لنفترض واآلن،

 لشكلین منتوجان وأنھما مختلفان، قیمھما نسق أن بذریعة بعضھما، سرقة ألنفسھما
 أقدما لو وحتى ومحرماتھ؟ الخاص تقلیده منھما واحد لكل وأن متباینین، التربیة من

 آخر؟ المرء یسرق  نأ وعادًال  وطبیعیًا عادیًا أمًرا سیجدان كانا ھل ذلك، فعل على
 تثبت الدولیة الحیاة كما الثقافات بین والحیاة - سنقبل نفیًا، ستكون اإلجابة أن سنقبل

 كل یكون التي القیم تلك غیر أخرى قیم تفعیل على یعمل اللقاء أن - وتؤكده ذلك
 د،أح أي تجاه النزاھة مثل أخرى قیم إلیھ، ینتمي الذي التقلید إلى بھا امدینً  منا واحد

 یصیر األخالقي الضمیر ألن قیمة، ذاتھ ھو اللقاء بكون الخصوص على وسنقبل
 تربیة أجل من أرافع إنني ونِلُجھ. الكوني إلى ننفذُ  عبره بالفعل، وعیًا بواسطتھ

 اللقاء. وألجل اللقاء عبر لقاء تربیة تكون
 


