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ص ــدر ف ــي آخ ــر ال ـس ـنــة ال ـمــاض ـيــة كـتــاب
جديد لألنثروبولوجي الفرنسي الشهير
موريس غودلييه حول موضوع غير مطروق في
األب ـح ــاث األك ــادي ـم ـي ــة ال ـعــرب ـيــة ،وي ـح ـمــل ع ـنــوا ًنــا
رب ـم ــا ل ـي ـســت تــرج ـم ـتــه م ــوف ـق ــة ،وهـ ــو «ال ـم ـت ـخ ـيــل
والـ ـمـ ـخـ ـي ــال ــي والـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــزي» .وس ـ ـبـ ــب كـ ــونـ ــه غ ـيــر
م ـطــروق هــو أن ــه إبـسـتـيـمــولــوجــي  -أنـثــروبــولــوجــي
بــام ـت ـيــاز ،وال ـم ـك ـت ـبــة ال ـعــرب ـيــة ف ـق ـيــرة جـ ــدً ا ف ــي هــذا
ال ـم ـج ــال .وت ــرج ـم ــة ع ـن ــوان ــه ك ـم ــا م ـض ـمــونــه تـثـيــر
الـكـثـيــر مــن الـمـصــاعــب ،ألن الــرمــزي والـمـتـخـيــل
والـمـخـيــالــي ،وكــذلــك أغـلــب الـمـفــردات األخــرى
ال ـت ــي تـنـتـمــي إل ــى ال ـح ـقــل ال ــدالل ــي الـ ــذي تـحـيــل
إلـيــه هــذه الـكـلـمــات ،لــم تـحــظ بـعــدُ فــي األدبـيــات
ال ـعــرب ـيــة بــالـتـفـكـيــك وال ـت ــدق ـي ــق وال ـت ـع ــري ــف ،وهــو

م ــا يـسـهــل تــرج ـمــة أع ـم ــال ت ـغــوص ف ــي ث ـنــايــا هــذه
الـمــوضــوعــات ِ
بحرفية عالية ،وبخلفية كثيفة من
الـمـعــارف الفلسفية والسيكولوجية والـســوسـيــو -
أنثروبولوجية ،كالعمل الذي أنجزه غودلييه.
ي ـق ـســم غــودل ـي ـيــه ك ـتــابــه إل ــى ث ـمــان ـيــة ف ـص ــول ت ــدور
رح ـ ـ ــى الـ ـفـ ـكـ ــر فـ ـيـ ـه ــا عـ ـلـ ــى تـ ـحـ ـلـ ـي ــل الـ ـعـ ــاقـ ــات
ال ـك ـث ـي ـفــة وال ــدي ـن ــام ـي ــة ،ال ــواع ـي ــة وال ــاواعـ ـي ــة ،بـيــن
خ ـم ـس ــة م ـف ــاه ـي ــم :الـ ــوعـ ــي والـ ـفـ ـك ــر وال ـم ـت ـخ ـي ــل
والـمـخـيــالــي وال ــرم ــوز .والـغــايــة الـتــي يـجــري إلـيـهــا
ال ـت ـح ـل ـي ــل والـ ـجـ ـه ــد هـ ــي اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن الـ ـسـ ــؤال
التالي :مــا الــواقــع؟ وغني عــن الـشــرح هنا القيمة
اإلبـسـتـيـمــولــوجـيــة االسـتــراتـيـجـيــة لــإجــابــة عــن هــذا
ال ـ ـسـ ــؤال؛ إذ إن ال ـج ـم ـيــع ف ــي ال ـع ـل ــوم الـطـبـيـعـيــة
واالجتماعية يفترض أنه يدرس «الواقع».
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سـنـكـتـفــي ف ــي ه ــذا ال ـع ــرض ال ـم ـق ـت ـضــب ،وال ــذي
يهدف فقط إلى فتح شهية القراءة عند المشتغلين
بــال ـع ـلــوم اإلن ـســان ـيــة ري ـث ـمــا ن ـعــود إل ــى ه ــذا الـعـمــل
بـشـكــل أكـثــر تـفـصـيـ ًـا فــي مـنــاسـبــة أخ ــرى ،بــإعـطــاء
لمحة عن خط السير الذي قطعه غودلييه ليصل
ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى ال ـج ــواب ع ــن س ــؤال ــه الــرئـيـســي:
ما الواقع؟
لـ ّـمــا ك ــان الــرهــان االسـتــراتـيـجــي لـلـســؤال ضـخـ ًـمــا،
رغم الحجم والعدد المتوسطين للصفحات التي
خصصها لإلجابة عنه ،فإن غودلييه لم يصل إلى
مــرحـلــة ال ـغــوص فــي ال ـمــوضــوع إال بـعــد أن أعــد
لــذلــك ال ـعــدة :بـتـمـهـيــد ع ــام ،ثــم بـتـعــريــف لـمـعــالــم
الـطــريــق ،ثــم بـتـحــديــد خـصــائــص أســاسـيــة للكائن
ال ـب ـش ــري ت ـح ــدد «ط ـب ـي ـع ـت ــه» ف ــي ج ـم ـيــع ال ـع ـصــور
واألمـ ــاكـ ــن .وخ ــص ك ــل ف ـك ــرة م ــن ه ــذه األف ـك ــار
بفقرة منفصلة ،الف ًتا النظر إلى أن من دون ذلك
قد تختلط األمور على الجميع.
ال ـســؤال ال ــذي يـنـطـلــق مـنــه غــودلـيـيــه ربـمــا يصعب
تمثله في اللغة العربية بدقة ،للسبب الذي ذكرته
فــي الـبــدايــة .وعـلــى كــل حــال ،يمكن التعبير عنه
كــالـتــالــي :كــل مــا هــو متخيل لـيــس مـخـيــالـ ًـيــا ،وبما
أن م ــا ه ــو مـتـخـيــل ه ــو ول ـي ــد ال ـف ـكــر ،ف ــإن ــه يـنـبـغــي
أن ن ـح ـلــل ك ـيــف ولـ ـم ــاذا ي ـن ـتــج ال ـف ـكــر ف ــي بـعــض
ال ـم ـج ــاالت ُم ـت ـخ ـيـ ًـا م ـخ ـيــالـ ًـيــا ،ول ـم ــاذا ي ـن ـتــج فــي
ً
متخيل ليس كذلك.
بعض الـمـجــاالت األخــرى
وال ـم ـش ـك ـل ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـي ـســت ه ـن ــا ،ألن ه ـن ــاك،
ـواعــا عــدة مــن المخايل (هنا
بحسب المؤلف ،أنـ ً
يتداخل معنى التخيل بمعنى المخيال الذي هو
مـنـظــومــة كــامـلــة مــن ال ـت ـص ــورات ،مـثــل الـسـحــر أو
المعتقد) ،وكل واحد منها لنا عالقة مختلفة به.
هـنــاك بـعــض مـنـهــا نـعــرف أنــه مـتـخـيــل ،كــأن يعرف
الطفل ً
مثل أن األرنــب القماشي الــذي بين يديه

ل ـيــس أرن ـ ًـب ــا حـقـيـقـ ًـيــا ،وم ــع ذل ــك يـتـعــامــل م ـعــه فــي
حدود اللعب على أنه كذلك ،وهنا يفرد غودلييه
ف ـقــرات مـهـمــة مــن كـتــابــه عــن الـعــاقــة بـيــن الـلـعــب
والمتخيل .ومنها مــا هــو مخيالي ،كالمعتقدات
الــديـنـيــة ،ولـكــن الـتـعــامــل مـعــه يـجــري عـلــى أســاس
أنه واقع أقوى من الواقع نفسه ،أو هو واقع فوق
الواقع ،يثبت واقعيته عبر أشياء لها وجود واقعي
مثل الكنائس والمساجد وكل ما يشير إلى وجود
اآللـهــة كيفما كانت والعالم الـمــاورائــي المتخيل
بصفة عامة.
هـ ـنـ ــا يـ ــاحـ ــظ غـ ــودلـ ـيـ ـيـ ــه أن م ـ ــا يـ ـشـ ـه ــد ب ـح ـق ـي ـقــة
ال ـم ـخ ـيــالــي ه ــو واق ـ ــع ال ــرم ــوز ال ـت ــي ت ـح ـيــل إل ـي ــه،
ً
مالحظا في الوقت ذاته أننا نتحرك هنا في مجال
المعتقد الــذي يــؤدي فيه الــرمــزي دوره األقـصــى،
يعبر
وهــو مــا يزيد الـســؤال تعقيدً ا :إذا كــان الــرمــز ّ
ع ــن واق ـع ـيــة م ـخ ـيــال غ ـيــر واق ـع ــي ،فـكـيــف يـمـكــن
الفصل بين الرمزي والمخيالي؟ هل الرموز أكثر
واقـع ـيــة مـمــا تــرمــز إل ـيــه؟ وإذن مــا ال ــرم ــزي؟ وهــل
يساعدنا هذا األخير على الفصل بين المخيالي
والواقعي؟

على امـتــداد الصفحات ال ــ 245الـتــي ُحـ ّـبــرت من
أجل العثور على جــواب لسؤال ما الواقع ،بكل
ما يختبئ وراء السؤال من قضايا إبستيمولوجية
ت ـت ـع ـلــق ب ـم ــوض ــوع ال ـم ـع ــرف ــة فـ ــي حـ ــد ذات ـ ـ ــه ،ظــل
غــودلـيـيــه يـشـتـغــل عـلــى م ـعــادالت الـفـكــر والــوعــي
وال ـم ـت ـخ ـي ــل وال ـم ـخ ـي ــال ــي وال ـ ــرم ـ ــزي وال ــواقـ ـع ــي،
ـارحــا كيف أن جميع هــذه الـمـعــادالت تتأسس
شـ ً
عرفها بأنها
على أرضية «الطبيعة اإلنسانية» التي ُي ّ
«مركب بيولوجي اجتماعي ثقافي ال ينفصم أبدً ا،
يتحدد كل عنصر من عناصره بعالقته بالعنصرين
اآلخرين» (ص  .)28وعلى أساس هذه الطبيعة
ي ـن ـهــض ن ـش ــاط اإلنـ ـسـ ــان ال ـ ــذي ي ـف ـت ــرض ال ــوع ــي
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بتك ضورعو تاعجارم
يزمرلاو يلايخملاو ليختملا

بالوجود الخاص ،وبوجود اآلخرين المتفاعلين
معه ،وبالعالم المحيط بالجميع .وبما أن الوعي
بــالــذات هــو تـفـكـيــر ،ف ــإن الـتـفـكـيــر يـتـجــاوز مـجــال
ال ــوع ــي؛ إذ إن جـ ـ ــز ًءا م ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـف ـك ـيــر ال
واعـيــة ،وإن التفكير ال يمكنه أب ــدً ا أن يستوعب
نـشــأتــه الـخــاصــة فــي كــل واح ــد مــن ال ـن ــاس ،تلك
الـنـشــأة الـتــي لـهــا عــاقــة وطـيــدة بــالـمـخـيــالــي .ومــن
هنا جــاءت صعوبة عملية الفصل بين المتخيل
والمخيالي والرمزي والواقع.
فــي األخ ـيــر يـصــل غــودلـيـيــه إل ــى ال ـج ــواب الـتــالــي
ع ــن سـ ــؤال م ــا ال ــوق ــع؟ وع ـلــى ال ـق ــارئ أن يـحــدد
االسـتـخــاصــات اإلبستيمولوجية الـتــي يمكنه أن
يـحـتـفــظ بـهــا مــن هــذا ال ـجــواب ،وي ـقـ ّـدر خـطــورتـهــا
ال ـن ـظــريــة وال ـم ـن ـه ـج ـيــة« :م ــن ك ــل م ــا ت ـقــدم يـمـكـنـنــا
أن نستنتج أن «الــواقــع» الــذي نعيشه وليد وحــدة
ال ان ـف ـص ــام ف ـي ـه ــا ب ـي ــن م ـك ــون ــات م ــادي ــة وف ـك ــري ــة
(م ـعــرف ـيــة يـمـكــن ال ـتــأكــد م ــن صـحـتـهــا أو مـخـيــالـيــة
خــالـصــة) تــدخــل فــي عـمـلـيــة إنـتــاج الـعــاقــات بين
البشر وبينهم وبين الطبيعة على مستويات عدة.
لذلك ،فإنه ال يمكننا أن نقابل بشكل ميكانيكي
بين الواقع والمخيالي أو الــرمــزي ،وهــذا لسببين
عـلــى األق ــل :األول هــو أن كــل مــا هــو ُمـفـكــر فيه
أو مصنوع أو هو موضوع لفعل البشر ال يمكن
التفكير فيه مــن دون حامل رمــزي .وبــذلــك ،فإن
ال ــرم ــزي ي ــوج ــد ف ــي ك ــل م ــا ُي ـف ـك ــر ف ـي ــه أو ُيـنـتـجــه
أو يـفـعـلــه الـبـشــر .وال ـثــانــي هــو أن ج ــز ًءا كـبـيـ ًـرا من
ال ــواق ــع االج ـت ـمــاعــي هــو مـخـيــالــي ،ت ـح ــول( )١إلــى
عــاقــات اجـتـمــاعـيــة ومــاديــة ذات وج ــود واقـعــي؛
م ـخ ـيــال يـخـتـفــي ك ـم ـخ ـيــال ألن ــه ل ــم يـصـبــح واق ـ ًـع ــا

مــاد ًيــا واجـتـمــاعـ ًـيــا فـحـســب ،بــل ألنــه فــي األســاس
يبرز كوجه من وجوه الواقع الذي نعتقد بوجوده
وإن يكن غير مرئي ،بالنظر إلى أنه يحمل معنى
ال ــوج ــود وم ـك ــان ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ف ـي ــه .بــاخ ـت ـصــار هــذا

الواقع فوق الواقع ،والذي هو أساس كل شيء،
ه ــو الـ ــذي ي ـهــرع ن ـحــوه الــاهــوت ـيــون وال ـفــاس ـفــة،
ول ـك ــن ي ـه ــرع إل ـي ــه أي ـ ًـض ــا الـ ـع ــراف ــون والـ ـع ــراف ــات

وآخــرون مبجلون في النفاذ إلى ما هو ال مرئي»
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فــي الـنـهــايــة ،ووف ــاء لـتــوجـهــه الـمــاركـســي الـنـقــدي،

يـنـهــي غــودلـيـيــه كـتــابــه ب ـعــودة إلــى مــاركــس الـشــاب

في نقده الشهير لفيورباخ .ويورد المؤلف كال ًما
لـمــاركــس الحــظ فـيــه أنــه إذا كــان هــدفــه الفلسفي
هــو رد الــديــن إلــى أســاســه الـمــادي بعد أن فصلته

عـنــه ال ـب ـشــريــة ،ف ــإن ه ــذا ال يـنـهــي الـمـشـكـلــة ،ألن
األهــم فــي مــا يـجــب فعله مــا زال ينتظر اإلنـجــاز،

مــن دون أن يفصح مــاركــس عما ينبغي فعله في
هذا الشأن .وما ينبغي إنجازه بحسب غودلييه هو

مـســاعــدة البشرية على الـتــوقــف عــن إنـتــاج عوالم

ال ت ــوج ــد ك ــي ت ـن ـتــج ع ــوال ــم يـمـكـنـهــا أن تــواصــل

ال ـع ـي ــش ف ـي ـه ــا ،وهـ ـ ــذا م ـن ـح ــى فـ ـك ــري وأخ ــاق ــي
تـ ـح ــرري ق ــدي ــم ف ــي ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـم ــارك ـس ــي ،رب ـمــا

قدمه غودلييه لمفهوم
يتناقض مع التعريف الذي ّ

«الواقع».

الهامش
( )1التشديد من المؤلف.
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تقارير المؤتمرات العلمية

محمد اإلدريسي
تقرير عن الندوة الدولية حول «الدين والتدين:
بين العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية»
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كمال طيرشي
تقرير حول المؤتمر السنوي الخامس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية:
« المدينة العربية :تحديات التمدين في مجتمعات متحولة»
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من أعمال الفنان العراقي كاظم نوير
A painting by the Iraqi artist Kadhim Nuir

