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الذاتية هي الفي�صل يف ذلك ،وهذا يقودنا �إىل مفهوم مركزي
�آخ��ر وه��و مفهوم ال�سلب ،وال��ذي ال يتحدد ب�صفات ال�شيء،
بل مبا هو لي�س فيه� ،أو بالإق�صاء الذي حدث ،وهذا يجعلنا
نتحدث عن مفهومي الهوية واالختالف ،حيث �إن كل هوية
يتو�سطها االخ �ت�ل�اف ،وه ��ي ت�ستمر ع��ن ط��ري��ق �شبكة من
االختالفات؛ الأمر الذي يجعلنا نلتقي من جديد مع هيجل
ونخرجه من التنميط املراد له �أن يبقى فيه.
التباين اجل��م��ايل :ال��قُ��ب��ح ..ال����ذات ..واالخ��ت�لاف
الب�سيط
يف اجلزء الثاين من هذا العمل (���ص ،)143:يناق�ش جيجك
الفن بعد هيجل �أو هيجل بعد نهاية الفن ،وهو بذلك يعود
لهيجل بوجهة نظر م�ضادة ل��ه ،ومعاك�سة الجت��اه��ه ،لكنها
منبثقة منه ومن ر�ؤيته للفن ب�شكل عام؛ حيث جند منذ فرتة
طويلة قد مت و�ضع الفن والدين كطريقتني �أ�سا�سيتني من
طرق التعبري الب�شري عن الوجود ،والهموم ،وطرق احلياة
املختلفة ،وكل ما ي�صاحبها من ت�سا�ؤالت وجودية ال تنتهي،
فالفن ح�سب ت�شخي�ص هيجل ال�شهري وم��ع ب��روز احلداثة
و��ص�ع��وده��ا مل ي�ع��د ح��اج��ة م�ل� ّ�ح��ة وم�ه�م��ة ل �ل��روح ال�ب���ش��ري��ة،
ب��ال��رغ��م م ��ن وج ��ود و�إن �ت ��اج ال�ك�ث�ير م ��ن الأع �م ��ال ال���ش�ه�يرة
واملتميزة من �أنواع الفنون املختلفة ،بل �أ�صبح العلم هو الذي
يحظى ب�أهمية كبرية ،غري �أن��ه ويف املقابل جند �أن الفن مل
يعد منح�صرا يف الفن اجلميل كما يقال ،بل جند ومنذ فرتة
طويلة �أننا �أم��ام تلك اجل��وان��ب التي مل يتم الرتكيز عليها
كثريا كالتحديقة القبيحة� ،أو تلك الفنون التي انتقلت من
اجلميل �إىل املريع والقبيح ،وذلك اعتبارا من �أطروحة كارل
روزن كرانز ع��ام 1853م بعنوان «يف جمالية القبح» ،وال��ذي
ك��ان يعترب معار�ضا لهيجل ،لكنه �أي�ضا �أول من كتب �سرية
ر�سمية للفيل�سوف الأمل ��اين ،حيث جن��د يف ه��ذه الأط��روح��ة
ب�أن كارل قد تخلى عن فكرة احلقيقة الواحدة املندجمة مع
اجلميل واخل ّ�ير ،فمن املمكن �أن جند يف القبح فكرة تت�سم
باجلمال� ،أو بتعبري �آخر من املمكن �أن ي�سرد لنا القبح ق�صة
جميلة ،فهما متالزمان ،وال ميكن لنا معرفة اجلميل بدون
القبيح ،والعك�س بالعك�س ،وهذا يقودنا للحديث عن العالقة
ب�ي�ن ال �ه ��زيل واجل �م �ي��ل وال���س�خ�ي��ف وك ��ل الأذواق الأخ� ��رى
اجلمالية...وغريها ،كما �أنها تقودنا للحديث عن اجلوانب
غري الت�صويرية �أي�ضا ،فبع�ض جتليات الفنون �أو �أ�شكالها
املختلفة لي�ست ت�صويرية ف�ق��ط ،ب��ل تتخذ ج��وان��ب �أخ��رى.
ويف م�ق��اب��ل ذل ��ك ،جن��د �أن ه �ن��اك ج��ان�ب��ا �آخ ��ر م��ن اجل��وان��ب
الب�شرية والإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي ال مي�ك��ن جتاهلها �أو تنا�سيها،
وه��و اجل��ان��ب القبيح ،وامل�خ�ي��ف ،وامل�ق��زز ،لك�أننا �أم ��ام ن�سخة
�أخ ��رى م��ن الطبيعة الب�شرية وال�ت��ي تعترب م�غ��اي��رة متاما
للجانب اجلمايل ،واجلليل وال��رائ��ع للإن�سان ،حيث تتجلى
هذه اجلوانب يف تلك الهفوات والأخطاء والتف�سخ والتقي�ؤ
وغريها من الت�صرفات وال�سلوكيات الب�شرية الإرادية وغري
ذلك.
ويف ك��ل الأح ��وال ،جن��د �أن الإن���س��ان با�ستطاعته التن�صل �أو
�إنكار الكثري من الأفعال والت�صرفات التي يقوم بها وب�شكل
خا�ص الأفعال القبيحة واملخيفة (���ص ،)171:فهناك الكثري
م��ن ال�ط��رق املختلفة ك�ع��دم االك �ت�راث� ،أو االل�ت�ف��اف حولها،
�أو خلق بدائل جميلة مبثابة تعوي�ض لهذا القبح ،كما هي
احلال يف الكثري من املفاهيم واملو�سيقى والرق�ص واللوحات
واحل��ب...وغ�يره��ا ،وه��ذا ال يحدث ب�شكل كبري دون اجتياز
ال ��ذات �أو جت ��اوز ال�ك�ث�ير م��ن ال�ع�ق�ب��ات وال �ك��واب��ح ال�ت��ي تقف
عائقا �أمام ذلك ،مبا فيها العوائق الذاتية واملو�ضوعية على

حد ��س��واء ،وتنقية ال��ذات من الكثري من ال�صفات كالدناءة
واخل�سة وغريها.
ال��ت��ب��اي��ن يف اخل�ي�ر :حم��ن��ة ال��ن�����س��اء ..ال�سلطة..
وال�صداقة
يناق�ش جيجك يف الف�صل الثالث والأخ�ي�ر (� ��ص )233:من
هذا العمل م�سائل متنوعة �سيا�سية ،وفل�سفية ،على قدر كبري
من التنوع واالختالف ،ففي البداية يتحدث عن الفيل�سوف
الأملاين مارتن هايدغر ،مُبديا ر�أيه حول الدعوات الأخرية؛
وذل��ك بعد ��ص��دور اجل��زء الأول م��ن «امل��ذك��رات ال���س��وداء» يف
العام 2014م ،ذلك �أن الكثري من الدعوات والتي ج��اءت من
الأح ��زاب اليمينية والي�سارية على حد ��س��واء ،والتي تذهب
ب�ضرورة التعامل معه بو�صفه جمرما ومتعاونا مع النازية،
غ�ير �أن ��ه يف حقيقة الأم ��ر ف� ��إن ه��اي��دغ��ر ك ��ان خم��دوع��ا �إىل
ح��د ك�ب�ير ،حيث ت�شري ه��ذه امل��ذك��رات �إىل وج��ود �شك وع��دم
اطمئنان م��ن قبل الفيل�سوف جت��اه النظام الأمل ��اين يف تلك
الفرتة ،وب�شكل خا�ص مع ذلك التمجيد الكبري الذي بدوره
يغر�س الفخر الكبري بالذات والتاريخ مما ينعك�س على ر�ؤية
الأفراد جتاه الآخرين ،وجتاه ذواتهم �أي�ضا.
ُي�ث�ير ال�ن�ق��ا���ش ح ��ول فيل�سوف ال�غ��اب��ة ال �� �س��وداء ال�ك�ث�ير من
اخل� �ط ��وط ال �ع��ري �� �ض��ة وال ��دق �ي �ق ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ،م �ن �ه��ا ع�لاق��ة
الفال�سفة بال�سيا�سة م��ن ج�ه��ة ،وع�لاق�ت�ه��م ب ��الأوط ��ان من
اجلهة الأخرى ،و�إىل �أي حد من املمكن للفيل�سوف �أن يكون ال
وطنيا� ،أو خارج كل االنتماءات؟ واملق�صود هنا االنتماءات غري
الإن�سانية الوا�سعة ،تلك التي ُتجد تاريخا معينا ،وعِ رقا
حم ��ددا ،على ح�ساب الأع� ��راق وال �ت��واري��خ الأخ� ��رى� ،أو كيف
م��ن ال���ض��روري �أن يكون الفيل�سوف واع�ي��ا ،ومنتبها للكثري
من �أالعيب ال�سيا�سة العر�ضية واللحظية ،والتي تهدف يف
امل�ق��ام الأول لالنت�صار ل�ل��ذات وجتيي�ش اجلماهري ،واللعب
على الكثري م��ن الأوت ��ار املختلفة كالرهاب م��ن الأج��ان��ب �أو
اخل��وف على مكت�سبات ال��وط��ن� ،أو وج��ود ع � ِرق متفوق على
بقية الأعراق الأخرى .ذلك �أنه يف الكثري من احلاالت يكون
اخلط ال�سيا�سي الذي يعتنقه الفيل�سوف مبثابة ترويج لهذا
النظام دون ذاك يف فرتة زمنية حم��ددة ،فال�سلطة الفكرية
التي يتمتع بها ،وتلك القادرة على �إقناع الكثري من املتابعني
وال ُقراء كفيلة ب�أن جتعل هذا اخلط مقبوال لدى الكثريين

ورمب��ا حمل ج��ذب ل��دى الكثري من الأ�شخا�ص .غري �أن��ه يف
املقابل ،جند �أن الفيل�سوف لي�س بتلك املثالية امل ُعلقة خارج
�ضغوطات احل�ي��اة و�إك��راه��ات ال�سلطة و�إغ��راءات�ه��ا املختلفة،
فب�سبب هذه القوة الفكرية التي يتمتع بها ،وال�صوت الناقد
للكثري م��ن الأ��ش�ي��اء التي ت��دور م��ن ح��ول��ه ،جن��د �أن��ه عُر�ضة
للكثري من ال�ضغوطات التي ت�أتي من م�صادر خمتلفة ،ولي�س
من م�صدر �سلطوي واحد ،فاجلميع -تقريبا -يطمع يف جعل
ه ��ذا الفيل�سوف م�ن��ا��ص��را ل�ه��ذا االجت ��اه دون ذاك ،ذل ��ك �أن
هذه املنا�صرة تعترب دليال من �أدلة �صحة املعتقد ،ومتانته،
و�ضرورة اتباعه من قبل الآخرين ،وهذا ينطبق على الكثري
م��ن ال�شخ�صيات ع�ل��ى م � ِّر ال�ت��اري��خ امل� ُع��ا��ص��ر وال �ق��دمي ،غري
�أننا جند يف الكثري من احل��االت �أن الفيل�سوف ميتلك ر�ؤية
مغايرة للجميع ،لي�ست كبقية الر�ؤى املنت�شرة يف �سياق معني،
وهو ما ي�ضع الفيل�سوف يف كفة مغايرة للجميع.
يف مديح الي�أ�س
ويف خامتة هذا العمل املتنوع �إىل حد كبري من حيث الأفكار
وامل��وا��ض�ي��ع وط ��رق امل�ع��اجل��ة و�أ��س��ال�ي��ب ال ��ر�ؤي ��ة وامل��رج�ع�ي��ات
الفل�سفية املختلفة (هيجل ،هايدغر...وغريهما) والتحليل
ال�ن�ف���س��ي ال�ل�اك ��اين (ن���س�ب��ة �إىل امل�ح�ل��ل ال�ف��رن���س��ي ال�شهري
ج��اك الك ��ان) ،وت�ل��ك ال��ر�ؤي��ة جت��اه م�ستقبل الإن���س��ان يف ظل
التكنولوجيا التي تتطور يوما بعد يوم ،والتي عن طريقها
جند �أنف�سنا �أمام الإن�سان العابر واملتوح�ش الذي ميتلك من
القوة والذكاء ما يتفوق به على �أقرانه من الب�شر الطبيعيني،
الذين ال ميتلكون هذه الإمكانيات الفائقة ،جند �أنف�سنا �أمام
اختالف زمني حاد ،فائق القوة والإمكانيات ،غري �أن القبول
بهذا االختالف وهذه البدائل ،يتطلب القبول �أي�ضا -وبقدر
م��واز ل��ذل��ك -بالعواقب والنتائج املختلفة ،والتفكري فيها
م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر خمتلفة �أي���ض��ا ،ال ت�شبه الأدوات الزمنية
ال�سابقة .فالي�أ�س هنا (�ص )367:هو القوة املحركة والباعثة
على التفكري كما يقتب�س جيجك من الفيل�سوف الإيطايل
�إج��ام�بن يف م�ستهل حديثه ،لأن ه��ذا ال�ي��أ���س يجعل ال�ضوء
يف �آخ��ر النفق جمهوال �إىل حد كبري ،فال�شجاعة احلقيقية
لي�ست تخيل البدائل فقط ،بل القبول بها� ،أو االعرتاف ب�أن
التمييز بني البدائل مل يعد وا�ضحا مبا فيه الكفاية كما هي
احل��ال يف الفرتات الزمنية ال�سابقة ،كما �أن ه��ذه ال�شجاعة
قد تكون متهيدا لر�ؤية قطار عابر من املمكن �أن يدلنا على
حلول خمتلفة �أخ��رى ،فاحللول والبدائل لي�ست بال�ضرورة
حم�صورة يف مكان واح ��د� ،أو ت��أت��ي م��ن �سياق واح ��د ،ب��ل من
املمكن �أن جندها ممتزجة يف النقائ�ض ،واالختالف ،والتباين،
كما هي احلال يف الأمثلة ال�سابقة املعرو�ضة يف هذا العمل؛
فالأحادية كما هي احلال يف ت�سمية الوجود ور�ؤيته والنظر
�إل �ي��ه ،مل ت�ع��د ممكنة وجم��دي��ة يف ظ��ل ه��ذه ال�ت�ع��ددي��ة التي
جتعل العامل ميتلئ بوجهات النظر التي لي�ست بال�ضرورة
متتلك امل �ق��دار ذات ��ه م��ن ال�ق��وة وال���ص�لاب��ة واحل���ض��ور ،ففي
بع�ض وجهات النظر الغائبة ،واملخفية ،الكثري من ال�صحة
والإمكانات الواعدة ،التي تطرح الكثري من احللول.
--------------------- الكتاب« :التباين». امل�ؤلف� :سالفوي جيجك. النا�شر2017 ،)BLOOMSBURY ACADMIC( :م،بالإجنليزية.
 -عدد ال�صفحات� 442 :صفحة.
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“التباين” ..لسالفوي جيجك
علي الرواحي *

منذ البدء ينبغي الإقرار ب�أن ترجمة عنوان هذا العمل حماطة بااللتبا�س والتداخل مع الكثري من املعاين وال�سياقات واملرجعيات ،وب�شكل خا�ص مع مرجعية الفيل�سوف الأملاين
هيجل ،ذلك �أن هذا العمل يعود من جديد ملناق�شة هيجل؛ اذا �أخذنا يف احل�سبان �أطروحة الفيل�سوف ال�سلوفيني �سالفوي جيجك التي كانت عن هيجل يف العام 2012م ،والتي
حملت عنوان «�أقل من الال�شيء :هيجل يف ظالل اجلدلية املادية» ،ي�أتي هذا الإقرار من الفيل�سوف ال�سلوفيني ب�شكل مبا�شر ،فهو يف مطلع هذا العمل يعود لللأطروحة الهيجلية
املركزية «فينومينولوجيا الروح» والتي ي�ضعها هنا كمرجعية يف التفكري ،والتعبري �أي�ضا؛ ذلك �أن هذا املفهوم م�شتق منها باملعنى احلريف ،وباملعنى الرمزي على حد �سواء.
يف هذا العمل ،يناق�ش جيجك بوا�سطة «العيون» الهيجلية ثالثة موا�ضيع رئي�سة خمتلفة :الأنطولوجي :على �ضوء االكت�شافات العلمية التي ُتظهر ب�شكل م�ستمر التناق�ضات
والنق�ص يف ت�صورات الإن�سان عن الكون ،واحلقيقة ،والذات ،واملقد�س...وغريها من املوا�ضيع ،كما يناق�ش اجلزء الثاين اجلانب اجلمايل :وعالقته باحلداثة ،واجلمال ،والقُبح،
واجلانب املو�سيقي من املنظور الهيجلي ،يف حني �أن اجلانب الثالث يناق�ش الالهوت ال�سيا�سي ويتطرق للتحوالت املختلفة يف جوانب ال�سلطة ،والعادات ،والعالقات االجتماعية.
عرج كعادته على الكثري من املوا�ضيع املتداخلة ،والأ�سماء التي تبدو متباعدة ،والتخ�ص�صات التي ُتعترب تقليديا بدون روابط ،وهنا مكمن قوة و�أ�صالة �أطروحات
وهو يف ذلك ُي ّ
الفيل�سوف ال�سلوفيني« ،التي مل تبق ِ مو�ضوعا على الأر�ض مل يكن قمحا ملطحنة جيجك الثقافية» كما قال ذات يوم الناقد االجنليزي ال�شهري تريي �إيجلتون.

اختالفات احلقيقة :الذات ..املو�ضوع والبقية
يف �سعيه لتجذير االخ�ت�لاف ،وت�أ�صيله �إىل �أعمق م��دى من
املمكن ال��و��ص��ول �إل �ي��ه ،ي�ط��رح جيجك � �ض��رورة ال�ت�ع��ددي��ة يف
ر�ؤي� ��ة ال ��وج ��ود (�� � ��ص ،)19:وت���س�م�ي�ت��ه ،واحل ��دي ��ث ع �ن��ه ،كما
ه ��و ل ��دى ال�ف�ي�ل���س��وف ال�ف��رن���س��ي ج�ي��ل دول � ��وز؛ وذل ��ك ب ��دءا
بالت�سمية القائمة على الرتاتبية الوجودية العلوية الأفقية،
وا�ستبدالها ب��احل��دي��ث ع��ن ال��وج��ود فقط م��ن خ�لال البنية
االقت�صادية الواقعية التي ترتبط كثريا بالأيديولوجيا التي
تعترب «الأقل واقعية» ،واالنغما�س يف تفا�صيل احلياة اليومية
املختلفة كال�سينما والرق�ص والعزف على البيانو...وغريها
من التفا�صيل التي تنبع من احلياة ،ويف املقابل متنح الوجود
�أب �ع��ادا خمتلفة؛ الأم ��ر ال��ذي يجعل ك��ل ال�ظ��واه��ر احلياتية
مت�ساوية من حيث املبد�أ ،فالفرق بني القدمي واجلديد يبقى
م ُعلقا ،وغري وا�ضح املعامل ،فنحن نعي�ش يف «خط ع��ام» كما
يقول �آين�شتاين ،وه��ي �أي�ضا -وب�شكل �أ�سا�سي� -ضد الر�ؤية
الأر�سطية للوجود .ب�شكل فل�سفي عميق جند ه��ذه الر�ؤية
املتعددة جتاه الوجود ،لدى الفيل�سوف الهولندي �سبينوزا،
الذي ع ّلق وب�شكل مده�ش وجذري ال ُبعد االنطولوجي وذلك
يف كتابه «الأخالق» ،فاالختالف �أو التعددية هنا ال ُتيل �إىل
وجود فراغ بني الف�ضاءات الواقعية ،بل ُتعيدنا �إىل الفا�صل
بني ال�شيء وال�لا��ش��يء .ذل��ك �أن «�أ» هنا لي�ست نقي�ض «ب»،
لكن «�أ» �أي���ض��ا لي�ست مكتملة .م��ن ه�ن��ا ،جن��د �أنف�سنا �أم��ام
اختالف وجودي ال ميكن ردمه� ،أو التقليل منه ،بل هو جزء
�أ�سا�سي ومكون من مكونات الوجود الب�شري.
ويف اجل��ان��ب الإن���س��اين واملتعلق بجانب احلقيقة وعالقتها
بالذات واملو�ضوع (�ص ،)21:يتطرق جيجك منطلقا يف ذلك
من ر�ؤي��ة الفيل�سوف الأمل��اين هايدغر وم��ا ت�شهده الطبيعة
ال�ب���ش��ري��ة للكثري م��ن ال �ت �ح��والت وامل �ت �غ�يرات م��ن ح�ق�ب��ة ما
بعد الإن���س��ان� ،إىل الإن���س��ان العابر و�إىل الإن���س��ان املتوح�ش،
ذل��ك �أن ه��ذه احل�ضارة العلمية التكنولوجية ت ��ؤدي للكثري
من املخاطر ،واملخاوف غري املتوقعة ،غري �أنها من اجلانب
الآخر ف�إنها تعترب «طفرة» ،وت ُع ّب عن �إمكانات جديدة غري
متوقعة من التفرد ،وال�ق��وة ،والتميز ،كما �أن ه��ذه الطفرة
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ال تقت�صر فقط على اجل��ان��ب ال�ن�ظ��ري ب��ل ت�صل �أي���ض��ا �إىل
اجلانب العملي والتطبيقي التي ت�شمل اجلانب البيولوجي
واجل�سدي ،و�إىل حد كبري اجلانب العقلي والت�شريعي �أي�ضا؛
حيث تتعاي�ش �أو تتزامن يف هذا اجلانب الكثري من وجهات
النظر املختلفة ،والتي ت�ؤثر على الو�ضع الثقايف الب�شري،
والهوية ال�شخ�صية ،متجاهلة بذلك الو�ضع الب�شري املتفرد
الذي يعي�شه الإن�سان؛ فالدرو�س املختلفة التي يتلقاها هذا
الكائن ،وب�شكل خا�ص من البيئة تتلخ�ص يف �أن��ه واح��د من
الأنواع احليوانية يف الأر�ض ،وب�أنه جزء من الطبيعة ،كما �أنه
ال يوجد فرق �أو تفا�ضل بينه وبني خمتلف الكائنات يف مملكة
احل�ي��وان الوا�سعة .فعن طريق التطورات العلمية املختلفة
وب�شكل خا�ص الع�صبية يكت�شف الإن�سان الكثري من احلقائق
ع��ن نف�سه ،وع��ن �أع���ص��اب��ه ،و�إم�ك��ان��ات��ه املختلفة ال�ت��ي تزعزع
الثقة بكماله ،ومثاليته من جهة ،كما �أنها يف املقابل جتعل
اجل�سد بكل �أع�ضائه خمتربا ملختلف العلوم والنظريات.
ت�ق��ودن��ا ه��ذه ال�ت�ط��ورات ح�سب جيجك للحديث ع��ن ال��ذات
الب�شرية يف ع�صر الإنرثوبو�سني (�ص� )30:أو ع�صر الت�أثريات
ال�ب���ش��ري��ة ع�ل��ى امل �ن��اخ وال�ب�ي�ئ��ة ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ،وك �ب�ير ،حيث
اكت�سبت م�ؤخرا امل�س�ألة البيئية واملناخية الكثري من الأهمية،
وذل��ك من خ�لال البحوث وال��دار��س��ات املختلفة ،وامل��ؤمت��رات
ال��دول�ي��ة التي تقام ب�ين ف�ترة و�أخ ��رى على �أع�ل��ى امل�ستويات
ال�سيا�سية واالقت�صادية والفكرية ،والتي تعترب هنا -ح�سب
جيجك -مبثابة معركة �أيديولوجية ت�سعى للت�شوي�ش على
الكثري من الق�ضايا الأخ��رى املهمة ،كما �أنها ت�سعى للعودة
بالإن�سان �إىل الطبيعة الأم ،وذل��ك على �إث��ر الت�صنيع الذي
يقوم به الإن�سان ب�شكل متزايد ،حيث �إن هذه الدعوات لي�ست
جديدة ،فهي متوفرة منذ زمن لي�س بالطويل ،وهو ما يعترب
توقعات لها ن�صيب كبري من ال�صحة والواقعية.
ويف الق�سم الثاين من اجلزء الأول (�صُ ،)55:يلح جيجك على
�ضرورة العودة للمو�ضوعية والذاتية يف مقابل دعوات �إعادة
ال�سحر للطبيعة ،وهو يف ذلك يقوم بالرد كعادته باال�ستناد
للمرجعية الهيجلية ومرجعية املحلل النف�سي ال�شهري جاك
الك��ان ،على الكثري من الأط��روح��ات التي تذهب يف االجت��اه

امل ُعاك�س للحداثة ،والتي ترىب�أن العامل مل يكن حداثيا يف
يوم من الأيام ،ذلك �أن املقد�س ب�صيغه املختلفة ما زال حا�ضرا
بقوة يف احلياة العامة وال�شخ�صية للأفراد واجلماعات على
ح��د ��س��واء ،ورمب��ا يتجلى ذل��ك يف جدلية احل�ضور والغياب
التي تت�صدر هذا امل�شهد ،ففي اجلانب التقليدي من امل�شهد
يطغى اجل��ان��ب امل��ذك��ر �أو ال��ذك��وري على جميع اجل��وان��ب ،يف
ح�ين جن��د �أن اجل��ان��ب الآخ ��ر ي�شرتك فيه اجل��ان��ب الأن�ث��وي
ب ��دون متييز �أو ا��س�ت�ث�ن��اء .وه ��ذا ُي�ج�بر جيجك ع�ل��ى ال�ع��ودة
م��ن ج��دي��د للأيديولوجيا ولكنها لي�ست تلك املنغلقة ،بل
تلك املنفتحة ،والتي حتتمل تعدد الر�ؤى ،وامل�ستويات؛ حيث
يعود ملناق�شة كتاب «دميقراطية الأ�شياء» ال�صادر عام 2011م
للفيل�سوف الأمريكي ليفي.ر.براينت ،والذي يلخ�صه وب�شكل
معمق جدا ،ب�أن الدميقراطية كطريقة تعامل ،و�أ�سلوب حياة،
تتلخ�ص يف العالقات بني الذوات املت�ساوية من حيث الأبعاد
الوجودية.
ويف الق�سم الثالث م��ن ه��ذا العمل (� ��ص ،)89:يعود جيجك
مل�ن��اق���ش��ة ال��وع��ي ال ��ذات ��ي و� �ض��د ت�ن�م�ي��ط ه�ي�ج��ل ،ح�ي��ث ي�ق��وم
بالدفاع عن جنون هيجل راف�ضا تروي�ضه من خالل العودة
لبع�ض امل�ف��اه�ي��م الهيجلية م�ث��ل امل�ع��رف��ة امل�ط�ل�ق��ة ،وانت�شار
الوعي الذاتي وتوزعه على الأ�شياء املحيطة ب��ه ،وذل��ك من
خالل مناق�شة خمطوطة كتاب روبرت براندون «روح الثقة:
قراءة داللية يف فينومينولوجيا الروح» ،حيث يعود ملفهومني
هيجليني �أ�سا�سيني تناولهما ب��ران��دون وه�م��ا :ع��دم النفي،
والتو�سط ،ويف ذلك ي�أخذ لنا مثال لون الكر�سي الذي جنل�س
عليه ،فلونه حمدد ووا�ضح للجميع ،فهو �أحيانا �أبي�ض ولي�س
�أ� �س��ود ،كما �أن التو�سط ي�شري �إىل تلك امل ��ادة امل�صنوع منها
الكر�سي وال�ت��ي هنا البال�ستيك ودورة حياتها وال�ع�لاق��ات
املختلفة كالت�صنيع ،والثقافة املجتمعية التي ُتدد �إىل حد
كبري هذه املادة .ينطلق من هذه املفاهيم وهذه الأمثلة �أي�ضا
�إىل مفهومني مهمني؛ هما :الإق�صاء والت�ضمني ،ففي املثال
ال���س��اب��ق -ال�ك��ر��س��ي -جن��د �أن الت�ضمني يف�ضي �إىل �إق���ص��اء
ال�ك�ث�ير م��ن الأ� �ش �ي��اء وال���ص�ف��ات املختلفة ع��ن ال���ش��يء ذات ��ه،
غري �أن امل�سكوت عنه هنا هو �أن هذه الأمثلة جتعل املرجعية

