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عدوا وال صديقا
حنة أرنت :التقليد ليس
ّ
فاطمة نا�صر
نتناول مقالة الكاتب عبداهلل ال�سيد ولد �أباه املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان (التقليد واملجال العام يف فكر حنة �أرنت) .ما جعل الكاتب يلتفت لفكر حنة �أرنت حول مو�ضوع
التقليد ب�شكل خا�ص هو ماتفردت به حنة عن الكثريين من رواد التنوير كنيت�شه ومارك�س وكيكغارد الذين َي َر ْون �أهمية القطيعة مع التقليد لتحقيق احلرية واحلفاظ
على مقوماتها من دميوقراطية وقبول للتعددية و�صون حقوق الإن�سان .يرى ه�ؤالء �أن العقل وحده ب�إمكانه حتقيق كل ذلك دون احلاجة �إىل التقليد الذي يرون فيه عائ ًقا
كبرياً .ولكن حنة �أرنت مل ت َر يف التقليد عدواً وال �صديقاً كما �سرنى يف قادم املقال.
ي��ب��د�أ امل��ق��ال بنقا�ش ظ��اه��رت�ين ت�شكالن ع�صرنا احلديث
اليوم وهما:
�أو ًال :الكليانية ( totalitarianismوهي ذاتها املعروفة
بال�شمولية و�شخ�صياً �أف�ضلها على كلمة الكليانية)
ثانياً� :ضياع العامل acosmism
الكليانية �أو ال�شمولية عند حنة �أرنت:
عند احلديث عن ال�شمولية ،يتبادر يف الذهن مفاهيم من
قبيل :اال�ستبداد ال�سيا�سي والت�سلط الدكتاتوري وهذا هو
املعروف عنها� ،إال �أنَّ حنة �أرنت لديها مفهوم خمتلف ع َّما
هو �سائد فهي تقول �إنه منوذج جديد للحكم ظهر يف القرن
الع�شرين َ
ول ي��ك��ن م��ع��روف��اً قبله وك���ان ظ��ه��وره احل��دث
الأبرز يف الع�صور احلديثة .تتناول �أرنت الأنظمة الأكرث
ب��روزاً وت�أثرياً من بني الأنظمة ال�شمولية وهي  :النازية
وال�ستالينية والإم�بري��ال��ي��ة .وجت��د �أرن���ت �أن ه��ن��اك �سمة
م�شرتكة جتمع هذه الأنظمة الثالثة ،وهذه ال�سمة هي:
االنعزال  isolationوالوحدة  . lonelinessوتعني
بها حالة االنعزال عن كيان اجلماعي يف العامل والعي�ش
يف حالة اغ�تراب كامل ع��ن الآخ��ر حيث ترت�سخ فكرة �أنَّ
الب�شر �شيء فائ�ض وزائد .واالنعزال لي�س كاالعتزال كما
نعلم ،فهو خيار حر لي�س الغر�ض منه االنقطاع عن العامل
و�إمن��ا التوحد مع النف�س والعي�ش يف حالة اغ�تراب حتى
عن الذات التي تفقد خ�صو�صيتها وحميميتها .فاالنعزال
ال��ذي تفر�ضه ه��ذه الأن��ظ��م��ة ال�شمولية ي�ستهدف جمال
الإن�سان احليوي واحلميمي ليحيل الفرد فيها �إىل �إن�سان
عدمي الفائدة والقيمة  .superflousكل هذا ين�ش�أ يف
مفارقة عظيمة فال�شعوب تتبع ه��ذه الأنظمة دون �إك��راه
�سائر ًة مع اجلموع امل�سلوبة الإرادة .هذه اجلموع ال جتمعها
�أي��ة م�صالح م�شرتكة �أو �إط���ار طبقي ه��ي جم��رد عجينة
ت�شكلها الأنظمة كما ت�شاء بالدعاية propaganda
والرعب  .terrorوبعد ذلك تتمكن الأنظمة من فر�ض
�سيطرتها املطلقة وتتخلى عن ا�ستخدام الدعاية والعنف
فلم يعد هناك حاجة لهما ،فاملجتمع انتقل حلالة القولبة
الفكرية والق�سرية  .indoctrinationفال�شمولية ال
حتتاج �إىل ا�ستخدام الإقناع هي بحاجة �إىل ح�شود تابعة
لها ت�شكل ُ�س َور حماية للمجتمع يف�صله عن الآخ��ر الذي

ال ينتمي �إليه .ح�سناً قد يقول قائل �أن الأنظمة ال�شمولية
يف �أوروب����ا  -على الأق���ل  -مل يعد لها وج���ود ،ول��ك��ن حنة
تقول �إن حالة االغرتاب واالنعزال عن العامل موجودة يف
الإن�سان احلديث امل�شغول بالرك�ض يف �آلة ال�شغل.
�ضياع العامل � -إنكار العامل : acosmism
نعني ب�ضياع العامل� :إنكار حقيقة الكون باعتبار �أن اهلل هو
مركز الكون وماعداه من خملوقات و�أجرام فانية ال متلك
�أي وجود م�ستقل (نق ً
ال عن املو�سوعة الربيطانية) .وترى
�أرنت �أن هذا الأمر يتجلى يف ثالثة م�ستويات رئي�سية:
 -١هيمنة ال�شغل :ويف هذا ترى �أرنت �أن الع�صر احلديث
الذي ي�ستند فيه الإن�سان على ال�شغل الذي ي�أخذ معظم
وق��ت��ه وال�����ذي ت�����س��ب��ب يف ح��ال��ة االغ���ت��راب ال��ت��ي يعي�شها
الإن�سان احلديث ب�سبب تعطيل (الت�أمل) الذي قل ويكاد
ي��ن��ع��دم .وت��ع��ار���ض �أرن���ت م��ارك�����س وتنفي �أن ي��ك��ون ال�شغل
هو امل�ؤ�س�س للوجود الإن�ساين امل�شرتك ،بل هو كما تراه
من �أدن��ى و�أح��ط امل�ستويات التي تبعد الإن�سان عن الفعل
الأ�صيل.
 -٢ان��ح�����س��ار امل��ج��ال ال��ع��م��وم��ي � -أو امل��ج��ال ال���ع���ام :وك��م��ا
ه��و معلوم ف����إنَّ ه��ذا امل��ج��ال ه��و ال���ذي مي��ار���س فيه الفعل
ال�سيا�سي وانح�سار هذا املجال يعود للحداثة التي �أغلقت
الق�سمة املعروفة بني البعد العام واخلا�ص� .أما يف ال�سابق
ولدى اليونان حتديداً كان هناك ف�صل وا�ضح بني احلياة
اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي يعي�شها ال��ف��رد يف �أ���س��رت��ه وح��ي��اة امل�شاركة
العامة م��ع املجتمع .حيث ك��ان ن��ظ��ام الأ���س��رة قائ ًما على
ال�سمع والطاعة بينما احلياة العامة قائمة على الإقناع
وامل�شاركة� .أما اليوم فتداخلت حياة العام باخلا�ص وت�شكل
ٌ
جمال جديد نطلق عليه اليوم م�سمى (االجتماعي �أو كما
يطلق عليه الك�ساىل �سو�شال) الذي ح َّل حمل املجال العام
ال�سيا�سي .ون��رى كيف �أ�صبحت الأم���ور ال��ف��ردي��ة هموماً
جمتمعية ف�ن�رى امل��ط��ال��ب��ة ب��امل�����س��اواة وق��ب��ول االخ��ت�لاف
باعتبار �أن املجتمع كله �أ�صبح عائلة واحدة كبرية ولت�ستمر
يتوجب قبول اختالف وتعددية �أفراده.
 -٣اعتبار الفل�سفة ال�سيا�سية تاريخاً لن�سيان (الفعل):
يف هذا ترى �أرن��ت �أن ن�سيان الفعل ال�سيا�سي يف احلداثة
مرتبط بالفل�سفة الأفالطونية التي كانت ترى يف احلوار

العام جمرد حوارات بعيدة عن احلقيقة وال طائل منها ،ثم
جاء فال�سفة احلداثة وزادوا من ن�سيان الفعل ال�سيا�سي
للمجال العام فهم يعتقدون �أي�ضاً �أن العامة عاجزون عن
و�ضع ق��واع��د تعاي�شهم امل�شرتك وم��ن ي�ستطيع التنظري
لهذه القواعد هم الفال�سفة� .أما الإفراز املختلف للحداثة
فهو �أنها �أوج��دت فال�سفة ينادون بالقطيعة مع التقليد
مثل (مارك�س وكيكغارد ونيت�شه) رغم كونهم ي�ستخدمون
التقليد يف ت��ن��اول م�ستجدات احل��داث��ة� .أم��ا �أرن���ت فرتى
�أن ال�سيا�سة مقومها اجل��وه��ري ه��و التنوع وه��ذا التنوع
ي�ستوجب �إعادة الف�صل بني جمال املواطنة وجمال احلياة
االجتماعية ودون ذل��ك ال ميكن �إي��ج��اد جمتمع �سيا�سي.
وتنتقد �أرن��ت الفل�سفة ال�سيا�سية الغربية لإخفائها لهذا
التنوع والتمييز الذي يقوم عليه املجتمع .وترى �أن هناك
�سببني لهذا التمويه:
� -١إل�صاق تعريف الإن�سان بال�سيا�سة بقولهم �إنه حيوان
�سيا�سي وك�أن ال�سيا�سة جزء من تكوينه وخلقته .والواقع
�أن ال�����س��ي��ا���س��ة ال ت��ن�����ش���أ �إال ب���وج���ود ف�����ض��اء ت�ت�راب���ط فيه
العالقات بني الب�شر.
 -٢تكري�س الدين لفكرة �أن اهلل خلق الإن�سان على �صورته.
وه��ذا التكري�س فيه �إق�صاء للتنوع واالخ��ت�لاف .فالدين
هنا يقول �إن الب�شر و�إن اختلفوا يف �سمات �سطحية �إال �أنهم
ن�سخ مكررة من بع�ضهم .وق��د ح��اول الغرب اخل��روج من
النظرة الدينية واللجوء �إىل التاريخ ،وا�ستبدلت مقولة
خلقهم اهلل ع��ل��ى ���ص��ورت��ه مب��ق��ول��ة �إن ه��ن��اك ف���ردا واح��دا
يدعى (الإن�سانية) يعود �إليها اجلميع وي�شرتكون فيها
ويت�شابهون.
التقليد لي�س بعدو وال �صديق:
ولعل نظرة �أرنت للتقليد وعالقته هي �أبرز ما مييزها يف
وجه نظري؛ فهي ال حتن �إليه ولكنها تراه كمنبع �أ�صلي
ال ميكن التنكر له ولكن التمعن فيه بلذة ملا به من خيوط
�إن�سانية �ضاربة يف ال��ق��دم جتمعنا ب��ه .ول��ع��ل �سبب ات��زان
نظرتها للتقليد �أنها ال تراه كما يراه الأع��داء ال�شر�سون
له بو�صفه مرادفاً للما�ضي ،بل بكونه منبعا ملعنى الوجود
الإن�ساين وله قدرة على التجدد وهذا هو م�ضمون احلرية.
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