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توحيد العالم :فقدان تعدد المعنى والتنوع
توماس باور

رضوان ضاوي *

استقبل القراء والمتخصصون والنقاد في العالم الناطق باأللمانية والعالم العربي كتابات المستعرب األلماني باور بكثير من
االهتمام ،بما في ذلك كتابه المهم «ثقافة االلتباس .تاريخ آخر لإلسالم» ( .)2011في كتابه «توحيد العالم :عن فقدان تعدد المعنى
واالختالف» ،يعرض الكاتب تأمله النقدي الجديد في معاني الغموض وااللتباس ،وكيف تم القضاء على الغموض بشكل متزايد
منذ الحداثة األوروبية .ولكي يبرر الباحث األلماني أطروحته ،تناول أمثلة كثيرة من مجاالت اجتماعية وسياسية ودينية وفنية
متعددة .ويمكن اعتبار هذا الكتاب مدخ ً
ال علميا إلى مسألة الغموض ،ويستهدف بطريقة سلسلة وبسيطة شريحة واسعة من
القراء بمختلف اهتماماتهم ،كما يحتوي على معلومات تهم الباحثين المهتمين بالعلوم.
�إذاً ي�ف�ت��ح ه ��ذا ال�ك�ت��اب جم ��ا ًال م�ع��رف�ي��ا ل�ل��و��ص��ول �إىل ال�ب�ح��وث
احلالية يف جمال التعددية الثقافية والتنوع وي�شجع على حتمل
الغمو�ض والتناق�ضات ،فكتاب «توحيد العامل :عن فقدان تعدد
امل�ع�ن��ى وال �ت �ن��وع» يحفز ب��ال�ت��أك�ي��د ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ،وي�ع��د مبعرفة
مميزة ومن�صفة لهذا املجال البحثي الفتي يف جم��ال الدرا�سات
امل�ق��ارن��ة وال�ع�ل��وم الإن�سانية .و�أط��روح��ة توما�س اجل��دي��دة تزيل
ع��دم قدرتنا على التعامل م��ع التناق�ضات ،وت�ساعد على حتمل
التقلبات ،وال�سماح للم�شاعر املتناق�ضة بالظهور :فااللتبا�س
والغمو�ض والتناق�ض يعني كيفية ا�ستع�صاء الأ�شياء والأ�شخا�ص
على الت�صنيف والو�ضوح .فانطالقاً من الفهر�س ميكن �أن ننتبه
�إىل �أهمية موا�ضيع هذا الكتاب و�أهم الق�ضايا التي يدر�سها ،وهي
ق�ضايا وموا�ضيع تنتمي �إىل جماالت خمتلفة من حيث غمو�ضها
�أو احلد من غمو�ضها .هذا الفهر�س يتيح �إمكانية اجلمع بني مواد
معرفية وفكرية م�شرتكة ومتقاطعة :فهناك حديث عن ع�صر
التنوع والبحث فيه عن التفرد ،وعن ثقافات الغمو�ض وااللتبا�س،
وعن االلتبا�س يف الأديان بني الأ�صولية والالمباالة ،وعن الأ�صالة
يف الفن واملو�سيقى� ،إ�ضافة �إىل العديد من املوا�ضيع ذات ال�صلة.
ويختتم هذا الكتاب مبلحق مع املراجع وامل�صادر وت�صنيف ق�صري
لل�سرية الذاتية والعلمية للم�ؤلف.
يقول باور �إن ا�ستعمال مفهوم «االلتبا�س» �أو «الغمو�ض» يف
اللغة الأملانية نادر مقارنة مع ا�ستعماله يف الفرن�سية �أو الإجنليزية،
فهي من الكلمات ال�شائعة يف هاتني اللغتني ،لكن هذا ال يعني �أن
امل�صطلح ميكن التخلي عنه يف الأملانية باعتباره مفهوماً يدل يف
تفاعله مع الب�شر على كل ظواهر التعدد والالحتديد والغمو�ض.
ويكون االلتبا�س يف الغالب ال �إرادي �اً ،لكنه يكون �أي�ضا �إرادي��ا كما
يف الأدب الذي يعرب فيه الكاتب عن �صور مليئة باملعاين املتعددة
وبالغمو�ض وااللتبا�س� ،أو يف االتفاقيات ال�سيا�سية التي يعمد فيها
ال�سا�سة �إىل �إبرام معاهدات ال حتيل على معنى موحد ،وذلك من
�أجل التو�صل �إىل مك�سب �سيا�سي ما.
ي�صنف باور التفرد والدقة �ضد احلرية الدينية� ،أما الغمو�ض
الذي يخفف -يف تقليد احلداثة الأوروبية -من ال�صرامة فيقدم
دائ ًما فر�صة ملزيد من الت�سامح مع االلتبا�س .على �سبيل املثال
فيما يتعلق مب��وق��ف الإ� �س�لام م��ن الن�ساء ه�ن��اك ق��در كبري من
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الغمو�ض والت�سامح مع الغمو�ض حتى القرن الع�شرين .كما �أن
هناك اعتقادا �أ�سا�سيا يف الإ�سالم ب�أن النا�س ميكن �أن يف�سروا «كلمة
اهلل» ب�شكل خمتلف� ،إ�ضافة �إىل الت�سامح املرتبط بقراءات خمتلفة
 ،وهو ما يعرت�ض عليه اليوم بع�ض القادة الدينيني بدهاء ،وهذا
راج��ع ،ح�سب ب��اور� ،إىل �أن��ه بالن�سبة لكل من الديانات امل�سيحية
والإ�سالمية ،ينح�سر التدين احلقيقي ،ولكن يف الوقت نف�سه ف�إن
الأ�صولية ال�صارمة التي تتظاهر ب�أنها «احلقيقة» نف�سها يف ازدياد.
بالإ�ضافة �إىل التنوع البيولوجي واللغات والأديان ،يعترب توما�س
ب ��اور املو�سيقى وال�ف��ن الت�شكيلي من��وذج�اً ح� ّي�اً ملعاجلة �إ�شكالية
الغمو�ض وتوحيد العامل والتعددية الثقافية؛ فالفن واملو�سيقى
 تقليديا  -هما �أك�ثر املجاالت الإبداعية التي فتحت م�ساحاتوا�سعة ومم�ت��دة للغمو�ض .وم��ا ينطبق على التنوع البيولوجي
وك��ذل��ك على الإجن� ��ازات الثقافية لل�شعب ،وم��ع انخفا�ض عدد
الأنواع احليوانية والنباتية ب�شكل ملحوظ يف العقود الأخرية ،كان
هناك انخفا�ض مماثل يف لغات النا�س ،حيث مت تهديد ثلث اللغات
«باالنقرا�ض».
كما يعك�س هذا الكتاب �أي�ضا احلالة الراهنة للمجتمع الأملاين،
ف�إذا كان ال�سيا�سيون قلقني من �أن يكونوا «�أ�صليني» بقدر الإمكان،
ف�إن هذا الأمر ال يرتك ً
جمال للعمل ال�سيا�سي الفعلي يف جمتمع
دميقراطي ،فالت�ضييق على االحتماالت مرتبط ب�صرامة احلقيقة
والو�ضوح ،ولها عالقة برتاكم الب�ضائع يف املجتمع الر�أ�سمايل.
ي�ؤكد باور �أن املجال احلقيقي للغمو�ض هو ال�سيا�سة .فهي جتمع
بني العديد من الدوافع املتعار�ضة التي ميكن �أن توحد يف الغالب
بالقوة رغ��م �أن «الإح �ج��ام ع��ن حتمل الغمو�ض» ي�ساهم يف ت�آكل
الدميقراطية.
ً
ً
ً
يف �أمل��ان�ي��ا ومدينة مون�سرت حت��دي��دا ،ي��رى ب��اور ك�ن��زا خا�صا من
التنوع الثقايف� ،أي ما كان موجوداً يف القاهرة يف القرن اخلام�س
ع�شر ،وهو الأمر الطبيعي للعامل� :أ�شخا�ص من الديانات الأخرى،
والأ�صول الأخ��رى ،يرتدون املالب�س والأزي��اء الأخ��رى ،يتحدثون
لغات خمتلفة ،وهذا هو ال�شيء الأكرث طبيعية ،وهو ما ينطبق على
معظم دول العامل .وحتى القرن الع�شرين كان لدى �أملانيا «العمال
ال�ضيوف» ،فكانت مدن مثل فرانكفورت مليئة بالتنوع الثقايف،
وه��و تنوع مل تعرفه �أملانيا يف تاريخها من قبل ،وال يف �أي مكان

�آخر يف العامل .لكن هذا التنوع بد�أ يف �إزعاج النا�س ف�أ�صبح التفاعل
مع «الت�سامح مع االلتبا�س» ي�سري من خالل هذه الدرا�سة على
خمتلف املجاالت مثل الدين والفن وال�سيا�سة .وي�ضيف باور �أن
مفهوم الأ�صالة نف�سه  -مبعنى «�أن يكون املرء نف�سه»  -هو ر�سمي
جدا وبالتايل فهو غام�ض متاما�« :إنه �أمر واعد للغاية لأنه ميكن
فهمه بطرق عديدة وخمتلفة» .وبخ�صو�ص و�سائل الإع�لام وما
حتاول �أن ت�صوره لنا من توافر مظاهر التعدد يف �أملانيا والعامل
ي���ص��رح ب ��اور �أن ��ه ت��وج��د م�ئ��ات ال�ب�رام ��ج احل ��واري ��ة ع��ن الإ� �س�لام
والالجئني ،ولكن على حد علمه ،مل يكن هناك مو�ضوع واحد كان
مو�ضوعه على �سبيل املثال :هل توجد �أية بدائل للر�أ�سمالية؟».
غري �أنه حتدث � ً
أي�ضا ع ّما و�صفه بـ «المباالة» املجتمعات احلديثة يف
وقت مت�أخر :هل ميكن لهذا «الالمباالة» �أن ت�ؤثر على التعددية،
وبب�ساطة على الدعوة �إىل «التعددية» باعتبارها �إجنا ًزا ح�ضاريًا.
تقول املتخ�ص�صة يف الإع�ل�ام نينا هاجن Nina Hagen
�إن تنوع برامج التلفزيون ال تدل بال�ضرورة على ت�صاعد التنوع
يف املحتوى :فالربامج احلوارية �أو امل�سل�سالت البولي�سية قامت
منذ  1978بزحزحة توقيت الربامج الثقافية �إىل منت�صف الليل
�أو �إىل قناة منعزلة .ينطلق باور من معطى وجود مئات الربامج
الإع�لام �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ن��اول م��و��ض��وع ال�ت�ن��وع ال�ث�ق��ايف وال�ه��وي��ات��ي،
متاماً مثل التنوع الهائل يف املنتوجات اال�ستهالكية يف جمتمع
اال�ستهالك الر�أ�سمايل .لكن باور يطرح �س�ؤاال مهما عما �إذا كنا
فع ً
ال نعي�ش ع�صر التنوع يف زمن انقرا�ض �أنواع كثرية من النباتات
والطيور؟ فاملتخ�ص�صون يف البيولوجيا يخ�شون من �أن كل خام�س
ن��وع م�ع��روف �سيعرف طريقه �إىل االن�ق��را���ض يف �أف��ق  ،2030ويف
الطبيعة ل��ن ي��رج��ع �أي ��ش��يء �إىل �أ��ص�ل��ه .ه�ن��اك خ�سارة جمالية
بفقدان حيوانات �أليفة لظروف طبيعية بيئية لها عالقة مبجال
العي�ش .ومنظمات مثل «جمعية احلفاظ على �أن ��واع احليوانات
الأليفة الكبرية يف ال�سن امل�ه��ددة» ت��دق ناقو�س اخل�ط��ر .كما �أن
الطعام النباتي املفرت�ض �أنه طبيعي �أ�صبح معدال جينيا .وح�سب
املخت�صني ،فقط ب�ين  1970و 2005تناق�ص التنوع البيولوجي
لكوكبنا الأر���ض �إىل ح��وايل  27يف املئة .لهذا ال�سبب ي�صرخ باور
ب�أنه «ال ميكن �أن يكون ع�صرنا ع�صر تنوّع !» .و�إذا كان ال يوجد يف
الطبيعة تنوع� ،أال ميكن �أن جند هذا التنوع عند الب�شر؟ وماذا عن
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الثقافة؟ واملجتمع املتعدد الثقافات؟
هنا �أي�ضا ي�سجل الكاتب «�صدمته» بحديث النا�س بقليل من
التنوع؛ فقد �أقرت جمعية اللغات املهددة ب�أن ثلث ما يقارب 6500
لغة مُتحدث بها عامليا «�ستنقر�ض يف غ�ضون العقد املقبل» ،فاللغات
واللهجات ما هي �إال لغات مهددة ح�سب ما �أعلنت عنه اجلمعية.
فهي لي�ست فقط من خ�صائ�ص الثقافة الإن�سانية والفكر الب�شري،
ب��ل �أي���ض��ا ه��ي و��س�ي�ل��ة ف� �ه ��م�/إدراك ال �ع��امل وال�ف�ع��ل االج�ت�م��اع��ي
للمتحدثني ،وت �ق��دم قيمة يف ذات �ه��ا وي�ج��ب-ب��و��ص�ف�ه��ا تظاهرة
للإبداع والتنوع للفكر الإن�ساين -املحافظة عليها وتوثيقها.
ي��ذك��رن��ا ب ��اور ب ��أن �أوروب� ��ا ك��ان��ت منذ ق ��رون م��ن اجل�ه��ات املتعددة
ال�ث�ق��اف��ات يف ال �ع��امل .و�أوروب � ��ا ت�ق��ع منعزلة ع�ل��ى ه��ام����ش غربي
على �آ��س�ي��ا ول�ه��ذا ن��زح �إل�ي�ه��ا القليل م��ن امل�ه��اج��ري��ن م�ق��ارن��ة مع
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط .وب�سبب التجان�س ال��دي�ن��ي وع�ل��ى �إث��ر
نتائج التن�صري �سارت �أوروب��ا �إىل مزيد من االنغالق الديني مل
يعرفه العامل يف �أي منطقة �أخ��رى� .أم��ا اليهود فقد عانوا كثريا
يف �أوروبا ،لكن بح�ضور الإ�سالم ا�سرتجع اليهود كرامتهم .وعلى
�أ�سا�س معطى ح�ضور الإ�سالم يف �أوروبا قام الغرب بتنظيف �أوروبا
ب�سرعة ،مب�ج��رد متكنهم م��ن ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك ع�سكريا ،خا�صة يف
�إ�سبانيا امل�سلمة .وحني بد�أت �إرها�صات التنوع امل�سيحي يف القرن
ال�ساد�س ع�شر يف �أوروب ��ا قامت احل��روب التي ال ميكن مقارنتها
ب�أي حال بحروب ال�سنة وال�شيعة يف العامل الإ�سالمي ،لأن حروب
امل�سيحية كانت حروبا �أ�شد فتكاً وت��دم�يراً على الب�شرية .وقبل
موحدة ثقافياً وعلى
الع�صر احلديث مل تكن �أية قارة يف العامل ّ
م�ستوى حمتواها مثل �أوروب ��ا ،وه��ذا يعني تربير طريقة �إعالن
الأمل ��ان ع��ن تذمرهم م��ن ع ��ادات الأك ��ل وع ��ادات �أخ ��رى اجتماعية
ودينية وثقافية جلبها «العمال ال�ضيوف» معهم .وقد مثل ه�ؤالء
العمال ال�ضيوف �أم ً
ال عند الأوروبيني يف حتويل املدن الأوروبية
�إىل مدن متعددة الثقافات.
باملقابل يعلن توما�س باور �أن التعدد الثقايف احلقيقي �ساد يف
الع�صر ما قبل احلديث على �أط��راف طرق التجارة الرابطة بني
غ��رب �إفريقيا عرب م�صر ،و�صوال �إىل ال�صني و�أندوني�سيا .ففي
كل هذه املدن من مراك�ش عرب القاهرة ،تربيز ،مومباي ،بوخارى
وحتى �آت�شه دار ال�سالم (�أندوني�سيا) و�شيان (ال�صني) مت ت�شييد
دور للعبادة للكثري من الديانات املختلفة ،وك��ان النا�س يلب�سون
ب�ط��رق خمتلفة وم�ت�ن��وع��ة ،كما ك��ان امل ��رء ي�ستطيع �أن ي�سمع يف
ال�شوارع لغات متعددة ،وكل هذا كان يبدو بديهيا وعاديا ومتوقعا
ومفهوما ل��ذات��ه .بينما ال�ي��وم يف برلني �أو لندن ن��رى �أ�شخا�صا
يتحدثون ال�سواحلية �أو الأمازيغية �أو يلب�س �شيخ العمامة� ،أو ي�أكل
الأمل��ان يف مطاعم �صينية �أرج��ل الدجاج املقلية ،ي�أتي هذا التنوع
الثقايف دون نكهة كنا جندها يف التنوع الثقايف لطرق احلرير يف
�إفريقيا وال�ع��امل الإ�سالمي �أو يف الإم�براط��وري��ة العثمانية قبل
احلرب العاملية الأوىل ،لأن التنوع الثقايف الكال�سيكي القدمي يقدم
لنا الأ�صالة .وقد �أعلن �شتيفان ت�سفايج يف  1925عن كل هذا يف
مقال له ،حني كتب ب�أن العادات الفردية لل�شعوب تراجعت ،والتنوع
�أ�صبح موحدا ،وال�ع��ادات �أ�صبحت دولية .وق��د �أ�صبحت ال�شعوب
تعي�ش ح�سب خطاطة مر�سومة� :إنها رمبا الظاهرة الأكرث مهنية
و�أهمية يف ع�صرنا احلايل .ولهذا كله نتائج خطرية على الفردانية،
فكل الب�شر تلب�س نف�س اللبا�س ،ولديها نف�س االهتمامات .ويف كل

مكان نالحظ توجها نحو القليل من التنوع ،وتراجعاً عن التعدد.
و��س��اه�م��ت ال�ك�ث�ير م��ن الأ� �س �ب��اب يف ه ��ذا ال�ت��وق��ف امل��ري��ب لثقافة
االلتبا�س ،منها التمدن والتنقل والعوملة املمولة عرب و�سائل النقل،
الطبيعة امل�صنعة ،التغري املناخي و�أقطاب ثكنات امل��واد الغذائية
الكربى وب�شكل عام منط االقت�صاد الر�أ�سمايل.
هنا ت�أتي دعوة توما�س باور �إىل �ضرورة وجود �سلوك حداثي
جتاه تدمري التنوع ،فرغم �أن الأمر تعلق يف �أملانيا بتعدد ثقايف �سل�س
�إال �أنه �أ�صبح من �أهم املوا�ضيع يف النقا�شات ال�سيا�سية العامة ويف
الإعالم .بالتايل ميكننا �أن نرى ب�أن هذا الكتاب ال ير�سم خرائط
للتنوع يف �أملانيا و�أوروب ��ا الغربية ،بل عن م��دى قابليتنا �أو عدم
قابليتنا لتحمل التعدد الثقايف والتنوع يف كل متظهراته :تعاملنا
م��ع التعدد اخل��ارج��ي مثل التنوع الإث�ن��ي �أو التنوع يف العالقات
احلياتية وتعاملنا مع «احلقائق املتنوعة واملتعددة لعامل ال ميكن
�أن يكون �أبدا موحدا .لأنه بال�ضبط هذا هو عاملنا ،غري موحد ،فيه
النا�س خمتلفون ،يقبلون وي�سمحون بتعدد التف�سريات ،يظهرون
غام�ضني ال يعطون معنى م��وح��دا ،و�أحا�سي�سهم متناق�ضة كما
�سلوكاتهم ،باخت�صار :العامل مليء بالغمو�ض وااللتبا�س».
بخ�صو�ص حاالت االلتبا�س التي حتيل على �أحداث عاملية ،حتدث
ب ��اور يف كتابه ع��ن ث�لاث��ة �أم�ث�ل��ة :يف ال�ب��داي��ة ت�ق��ول امل�ق��ارن��ة بني
الواليات املتحدة و�أملانيا �إنه يف �أمريكا يوجد القليل من الت�سامح
�إزاء االلتبا�س ،ففي �سيا�ستها متيل الواليات املتحدة الأمريكية
�إىل التدخل املبا�شر لكي جتعل الأم ��ور واقعية و�أك�ث�ر و�ضوحا.
كما �أن الر�أ�سمالية يف �أمريكا متيل �إىل التجذر .لكن باور يحذرنا
م��ن االن�خ��داع بهذا املعطى واعتبار �أوروب ��ا من��وذج�اً للمجتمعات
املعا�صرة التي تقدم لنا جزراً روحية للت�سامح ازاء االلتبا�س .ويف
املثال الديني ميكن اعتبار الكني�سة دليال جيدا على الت�سامح �إزاء
االلتبا�س يف املجتمعات الغربية الأوروبية ،فقد �أ�صبحت ب�سرعة
مت�ساحمة مع االلتبا�س .يقول ال�صحفي ماتيا�س دروبين�سكي �إنه
ال توجد �أية م�ؤ�س�سة �أخرى فيها الكثري من التناق�ضات والفروقات
الثقافية مثل الكني�سة الكاثوليكية ،لهذا ال يجب �أن يكون لدى
الكني�سة الكاثوليكية خوف من امل�ستقبل :لأنها تتحمل ال�صراعات
عن التنوع والوحدة ،التقليد واحلداثة� .إنها م�ؤ�س�سة قوية.

وكانت املجتمعات الإ�سالمية يف ال�شرق ت�ستقبل امل�سلمني يف
املجتمع الفار�سي مت�ساحمة مع االلتبا�س ،وكانت ت�ستقبل املب�شرين
ب��اح�ترام وبلطف ،ي�ستقبلونهم يف ف��ار���س كما يف الإم�براط��وري��ة
العثمانية ومينحونهم جماالت وا�سعة للعمل كما مل يفعلها ق�س
يف طوائف �أخ��رى يف غرب �أوروب��ا .ومبا �أن امل�سلمني ال ي�سمحون
بالردة فقد كان الهدف الرئي�سي للمب�شرين امل�سيحيني جماعة
الأرمينيني الكبرية يف بالد فار�س.
�أما يف �إيطاليا يف ع�صر النه�ضة فقد حدث تطور مهم و�إيجابي
يف ثقافة االلتبا�س يف التاريخ الأوروبي مل حتدث �إال نادرا ،فقد كان
البابا مت�ساحما يف الفن والثقافة �إزاء الفن .وكان تيار الإ�صالح يف
�أملانيا �أكرث ت�ساحما مقارنة مع الإ�صالح الذي تزعمه كالفني يف
جينيف �سوي�سرا والذي قال �إن الإجنيل يف كل ق�ضاياه حتمي وذو
معنى واح��د وموحد ومرتبط ب�شكل كبري وغري حم��دود دون �أن
يتيح �أي جمال للتف�سري.
اهتم توما�س باور يف هذا الكتاب برت�سانة من املفاهيم ،خا�صة
تلك املت�صلة بثقافة االلتبا�س والغمو�ض ،وال�ق��ادرة على الك�شف
عن املفاهيم ذات الفعالية والقدرة املنهجية والعلمية يف خمتلف
امليادين العلمية الأ�صيلة التي لها عالقة مبو�ضوع الكتاب .وال
�شك �أن نقل تلك املفاهيم من ميادين و�سياقات خمتلفة ثقافية
متعددة ي��دل على �إن�سانية املعرفة العلمية ل��دى توما�س ب��اور.
والكاتب نف�سه ال يف�صح عن �أطروحته �إال يف ال�صفحة � ،37-36أي
يف نهاية الف�صل الثالث ،وه��و ما ي�برر وجهة نظرنا ب��أن الكاتب
يعطي �أول��وي��ة ك�ب�يرة للمفاهيم يف ه��ذا ال�ك�ت��اب .وه��ي املفاهيم
التي مكنت من تقدمي الأداة العلمية و�أطرت هذا العمل منهجيا
وح�صرت الأط��روح��ة ال�ت��ي داف��ع عنها ب��اور وم�ف��اده��ا �أن ع�صرنا
احل��ايل هو ع�صر قليل الت�سامح ن��ادرا ما يقبل ثقافة االلتبا�س
والغمو�ض.
�إن من ق��در الإن�سان العي�ش مع االلتبا�س .وال ميكن ب�أية
ح��ال جتنب ذل��ك .وم��ن العقالنية حم��اول��ة العمل على تقلي�ص
االلتبا�س �إىل قيا�س معقول يتيح هام�شاً حيوياً دون العمل على
حماولة �إلغائه كليا .وح�سب عامل االجتماع ت�سيجمونت باومان
ف ��إن االلتبا�س يتمظهر لنا ب�صفته ال�ق��وة الوحيدة التي ي�سمح
و�ضعها بتقلي�ص خماطر احلداثة ،لكن علم النف�س لديه ر�أي �آخر،
فامل�شكلة هي �أن الإن�سان بطبيعته يعمل على جتنب الو�ضعيات
الغام�ضة واملبهمة وغري املحددة واملت�ضاربة واملتناق�ضة وهو بهذا
يعترب «غري مت�سامح مع االلتبا�س».

-------------------------------------
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