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 مقدمة

القانون واألخالق جبامعة شيكاغو صدرت هلا عدة كتب عن العدالة والنسوية وربط  ذةماراث نوسباوم هي أستا

 2015سنة  اإلنسانياتليس للربح: ملاذا حتتاج الدميقراطية إىل املشاعر ابلقانون والسياسة. ترجم كتاهبا 

جائزة كيوتو لعام  حصلت نوسباوم على. هشاشة اخلريوهو يعد أول أعماهلا املرتمجة إىل العربية، كما أن كتاهبا 

2016 . 

 

 أود يف البداية أن أشكرك على عمل هذه املقابلة مع موقع حكمة.
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والتعامل مع األفراد اآلخرين فحسب أمهيتها ليس يف حتسني امليزات الفردية تتحدثني عن اإلنسانيات و  -

ولكن يف تشكيل سلوك أمة جتاه األمم األخرى كذلك، عالوة على دورها يف االقتصاد، هل ميكنك 

 االستفاضة يف هذا األمر؟

)األدب والفلسفة والتاريخ( مبسامهة كبرية يف نوعية املواطنة السياسية. إذ تنمي ثالث  تقوم اإلنسانيات -

، فالدورات يف التفكري النقدي والفلسفة التمحيص الذايت السقراطي، األول واطنة اجليدة.قدرات حامسة للم

ذه السياسة أو تلك، وأن هل م الناس فهم أسباب دعمهممفاوضة والتحليل التأملي. يتعلتعلم املهارة احلامسة لل

ة تستخدم حججا سيئة، ياسييكونوا فضوليني يف فهم منطق اآلخرين. كما يتعلمون أبن بعض املناظرات الس

يف ساحاتنا العامة الصاخبة جدا بني احلجة اجليدة والسيئة. خيلق هذا مساحة للتفاوض احلقيقي  وللتفريق

ليهم كمجرد أعداء، ولكن كبشر لديهم أسبااب ملا ين ال يُنظر إابجململ، وتفضي إىل أن حيرتم املرء خصومه، الذ

 يعتقدون. 

. ينقل التاريخ حسا من التعقيد يف كل أمة، املواطنة العامليةالثاين، تعلم اإلنسانيات حسا من 

 عامل أكمله.ل الرفاه، بل أبعد من ذلك، حسا ابلمبجموعاته وجمموعاته املتفرعة اليت تسعى كلها من أج

مبا هو الشعور ، احلس ال السردياخلي –األدب والفنون خاصة  –الثالث، تغذي وتطور اإلنسانيات 

املرء يف موضع قدم شخص خمتلف عنه. هذه القدرة حامسة، مبا أننا علينا غالبا التصويت بطرق تؤثر لو كان 

 على مصاحل اآلخرين.

ميكن تنمية كل القدرات الثالث ابتداء من املرحلة االبتدائية، لكن مرحلة التعليم اجلامعي مهمة جدا، 

توصية  ليافعون على وشك أن يصبحوا انخبني ومواطنني فاعلني. من اجليدمبا أن، حبلول ذلك الوقت، يكون ا
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يف "العلوم اإلنسانية" لكل الطلبة، مهما كان التخصص األساسي الذي اختاره  اجلامعات ابملطالبة مبقررات

د أن وكوراي اجلنوبية وكل اجلامعات اليسوعية. بي الطالب. هذا نظام طبيعي يف الوالايت املتحدة وسكوتالند

غالب اجلامعات يف أورواب وآسيا وأفريقيا متلك نظام املادة الواحدة، واليت جتعل مشل الدورات املشرتكة أكثر 

 صعوبة. لكنها قابلة للتحقيق!

 

من قبل مارتن روز  1995هناك دراسة خرجت من اجمللس الربيطاين يف ديسمرب/ كانون األول سنة -

رفني القادمني من الشرق األوسط ومشال أفريقيا هم خرجيو طب واليت ذكرت أبن غالب اجلهاديني املتط

ؤدي إىل نقدي كما تفعل اإلنسانيات، وبذا يأو هندسة وأبن تدريسا كهذا يفشل يف دمج التفكري ال

اخلضوع واالمتثال مما جيعلهم يكتسبون ذهنية ميكن التالعب والتحكم هبا بسهولة. كيف ميكن حل هذه 

 على اإلنسانيات؟اجملتمع ال يزال يرى العلوم والتعليم االقتصادي متفوقا  املعضلة برأيك، مبا أن

أسهل سبيل حلل هذه املعضلة هو جعل التعليم يف كل املراحل متنوعا وفضفاضا. أبن تشجع كل الدول ف 

يتعلمون ، وحىت وإن كانوا يف مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي بشكل رئيسي على السعي ملواد ذات مدى واسع

أمورا تقنية، عليهم يف الوقت ذاته تعلم التفكري النقدي. أما يف التعليم اجلامعي، إن كان ألمة منوذجا من العلوم 

اإلنسانية، أو ميكنها أن جتنح لتلك الوجهة، إذن سيكون للطلبة بعض املقررات املشرتكة اليت هتيئهم للمواطنة 

 واحلياة كما يفعل ختصصهم الرئيسي.

حلظ، األنظمة األوتوقراطية ليست مولعة ابلتفكري النقدي وتفضل أبن تتبىن تعليما تقنيا ضيقا. لسوء ا

مييل مع هذا، ميكننا دائما أن نقول ألانس كهؤالء أن النجاح يف التجارة يتطلب التفكري النقدي أيضا، حيث 
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رية فيه دون أن تُعرف. أن يسقط ضحية الفساد، ومتر مشاكل كبمكان عمل ال يصدح فيه أحد بصوت نقدي 

ما فتئ قادة األعمال التجارية ومعلمو االقتصاد من قول هذا وملدة طويلة. تعرفت كل من الصني وسنغافورة 

، قامتا إبصالحات تعليمية تركز على التفكري النقدي. ابلطبع، حياوالن منع 2005على هذه احلقيقة، ومنذ 

 كومة، ولكن مىت ما أطلق عنان احلرية فمن الصعب إجلامها!الناس من استخدام تلك املهارات النتقاد احل

 

هيجان الفكر، املشاعر السياسية، ليس للربح، الغضب طريقه يف غالب كتبك ) جيد اعتبار املشاعر -

، وأخرى(. من تلك ومن موقعك كأستاذة يف القانون واألخالق، هل والغفران، االختباء من اإلنسانية

حجر زاوية يف كل من القرارات األخالقية والسياسية وعاقبة هلما بطريقة ميكننا أن نستنتج أن املشاعر 

 ما؟

كان دور املشاعر يف كل من احلياة الشخصية والسياسية جزء كبري من عملي كفيلسوفة. ابلتأكيد، هو موضوع 

كبري يف اتريخ الفلسفة الغربية برمتها، وتعلمت الكثري من املفكرين السابقني مبا فيهم أفالطون وأرسطو ورواقيو 

اإلغريق والرومان، وكذلك من آدم مسيث وجون ستيوارت ميل. كما قرأت بتوسع يف علم النفس اإلدراكي 

( اعتبارا عاما لطبيعة 2001) اء املشاعرهيجان الفكر: ذكيعرض كتايب   .والتحليل النفسي اواألنثروبولوجي

وبنية املشاعر، مستقى من تلك اجملاالت اآلنفة، ومن َثم مطبقا ذلك االعتبار على دراسة أكثر تفصيال عن 

، فيدرس مشاعر القرف (2004) االختباء من اإلنسانية: القرف واخلجل والقانونالتعاطف واحلب. أما 

لسياسي والقانوين. أحاج أبن فهما فلسفيا أعمق لتلك املشاعر سيؤدي واخلجل مركزا خصوصا على دورمها ا

سلوك ألن الناس جيدونه ببساطة مقرفا. أدرس مواضع متعددة من القانون حيث على بنا لرفض عمل قوانني 
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تصنع تلك الفكرة فرقا. كما أجد أبن القوانني اليت هتدف إىل إخزاء جمموعة ما من املواطنني غري مناسبة 

على خالفات ( 2010) من القرف إىل اإلنسانية: التوجه القانوين والقانون الدستوري يفأركز قيا. أخال

أمريكية حديثة حول التوجه اجلنسي، مظهرة أبن نظرييت عن القرف تساعد يف إجالء تلك اجملادالت. بينما 

على الرابط بني اخلوف واالختالف الديين، حتديدا على خوف ( 2011) التعصب الديين اجلديديركز 

األوربيني واألمريكيني من املسلمني.  أحث على هيكلة عمل حتمي املساحة الرحبة للحرية الدينية وأرفض 

الغضب يف كل من ( 2016) الغضب والغفرانأتسيس قوانني بناء على أي دين للغالبية "حمقق". يدرس 

( كتاب 2013املشاعر السياسية )ياسية، مدافعا عن سلوك مناهض لالنتقام. كتاب احلياة الشخصية والس

، قيد 2018)ملكية اخلوف أما كتايب اجلديد . اعر يف دعم املؤسسات جملتمع حمرتميدرس دور املش عام

ألخرى فينظر إىل األزمة احلالية يف الوالايت املتحدة، حماجا أبن اخلوف يقع خلف ويسمم املشاعر االنشر(، 

اليت تقوم بضرر ابلغ حاليا: الغضب والقرف واحلسد. وبذا أستمر يف التفكري مبواضيع شىت يف هذا اجملال، 

 وغالبا ما أغري رأيي!

 

نظرية العدالة ومن هذا املنطلق، لعب جون راولز دورا كبريا يف جمال الفلسفة األخالقية عرب كتابه -

 حيث يبين أساس نظريته عن اجلدلية األخالقية متبنيا توجه كانط. أين تلتقيان وأن تفرتقان؟(، 1971)

مواجهة ممتدة مع راولز،  وه (2006) ختوم العدالةحسنا، من الصعب اإلجابة ابختصار، ألن كتايب الضخم 

 لليربالية السياسيةاواالختالفات خفيفة جدا. ابدئ ذي بدء، اتفق كلية مع زعم راولز يف كتابه الثاين 

ألهداف احلياة، بل  مشويل واحد ديين أو ال ديين معتقدتبىن على  على املبادئ السياسية أالأبن  (1993)
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املبادئ أن ترسم بضيق نوعا  أبن على عليها أن تكون متاحة لكل املواطنني وحمرتمة إايهم ابلتساوي. هذا يعين

الديين أو الال ديين، وعليها أن تستخدم  ف أخرى وفق معتقدهمادي ألهما، تتيح للمواطنني مساحة كبرية للسع

ي حلقوق اإلنسان. اإلعالن العامل لغة أخالقية دقيقة وليس لغة ميتافيزيقية أو دينية. كانت تلك فكرة خمططي

العامل إذ لكوهنم آتني من أمم وأداين خمتلفة، اختاروا اللغة األخالقية لكرامة اإلنسان كشيء ميكن لكل مواطين 

تبنيه. تلك هي الفكرة اليت يدافع عنها راولز، واليت دافعُت عنها أيضا يف كتاابيت. وألكثر اعتبار مفصل يل 

عن هذه الفكرة، ميكنكم االطالع على مقاليت "الليربالية املتوخية للكمال والليربالية السياسية" يف جملة الفلسفة 

 .2011والعالقات العامة، 

 

سياسة العلمانية مشحونة ابملشاعر،  مرة "ذات عن املشاعر والسياسة كتب طالل أسد مبناسبة احلديث  -

مستدعية للتحقيق فكرة احلياد ذاته. يتقاطع الشعور ابلذنب واالزدراء واخلوف والغضب الفاضل واحلسبة 

نية وتشكل اجلمعية للجمهورية العلمااملاكرة والكرامة والقلق والتعاطف مجيعها بشكل ملتبس مع الذاكرة 

السلوكيات جتاه مواطنيها املتعرف عليهم دينيا أو أخالقيا."* إىل أي مدى يلعب اخلوف والقلق دورا يف 

التوتر الذي نراه يف العامل اليوم؛ اخلوف من املهاجرين، املسلمني )املختلف إذا جاز لنا التعبري(، وإىل أي 

 فاخر األمم عادة حبملها؟مدى يؤثران على القيم الليربالية والعلمانية اليت ت

للدين"، سواء  اتعين "مناهضايت املتحدة، تستخدم الكلمة لف "العلمانية". ففي الوالعر  أود أن أعرف كيف يُ 

ستخدم بشكل خمتلف. عادة ليس ابلكثري من األعمال، فإهنا تُ  أو ملحد. أما يف اهلند، حيث أقوم ال أدري

ابلعلمانية، وذلك يعين "احلياد بني األداين، عدم تفضيل أي منها على الناس بل السياسات هي من تتسم 
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 اآلخر." غالبا ما يرى األوربيون أنفسهم "علمانيون" ابملعىن األول، بينما ال يرى األمريكيون أنفسهم كذلك.

ى عالوة على ذلك، ال يوصي أولئك األمريكيون الال أدريون أو امللحدون أبن تكون السياسات مبنية عل

اإلحلاد، ألهنم حيرتمون رفاقهم املواطنني. ابلطبع، أي سياسة تفضل اإلحلاد على الدين أو الدين على اإلحلاد 

أو أي دين على اآلخر ستكون غري دستورية وغري قانونية. لذا لدينا سياسة ال مؤسساتية وليس سياسة علمانية 

يضا الصيغة اهلندية من العلمانية، حيث خُيتار أربعة كما يف املعىن األول. إن بنود مؤسستنا الدستورية ترفض أ

 دايانت من أجل امتيازات خاصة: نتمسك أبال حيصل أحد على امتيازات خاصة.

أو  النقابجعل يف أورواب من السهل واملوافق عليه ملة املسلمني، هو أنه يف حني ما يعنيه هذا ملعا

كما املتحدة سيكون غري دستوري جهرا. و  حىت أحياان غطاء الرأس غري قانوين، فإن قانوان كهذا يف الوالايت

ني، ال زلنا منلك صعوابتنا خبصوص التعامل العادل مع املسلم، التعصب الديينأشرح األمر بشكل مطول يف 

ظهروا هوية دينية يف ثياهبم أبي للناس أن يُ من القانوين تأكيد نتفق أبنه ل. ولكننا ابوأصف تلك مطوال هناك

رية احلطريقة خيتاروهنا. على العموم، الوالايت املتحدة أمة من أقليات دينية أتت ابألصل هنا من أجل إجياد 

ة، جمادال أبن اخلطاب يف اإلدارة يحلظتنا احلاليصف كتايب اجلديد جذور اخلوف  للتعبري عن داينتها املنشقة.

 ك قيما أمريكية جوهرية. حلسن احلظ، منلك سلطة قضائية مستقلة تتذكر ما هي تلك القيم.احلالية ينته

 

نوعية احلياة يف كتاب  1998عملت مع املميز أمارتيا سني واحلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد سنة -

والذي تبنته  ةثمانينيات منوذجا للتنمية البشريتوجه حنو القدرات" اليت قدمها يف ال" ، عرب صنع(1993)

 مؤشر. أخربينا أكثر عن هذا اإلجناز وكيف كان العمل مع سن؟يف النهاية األمم املتحدة ك
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جه حنو القدرات. من املشروع التعاوين إلنشاء تو صغريا جدا  جزءا( كتاب حمرر) احلياة جودة ميثل يف احلقيقة،

نسخته من هذا التوجه ك. كتب سن كان عمل سن على املؤشر قبل ذلك بكثري، وغالب عملي كان بعد ذل

 النساء والتنمية البشريةمسخرة ابلكامل إلنشاء نسخة ختصين منه: و سبعة كتب، وكتبت أان ثالثة يف ستة أ

ابإلضافة إىل درزن من املقاالت. مينح  – (2012)خلق القدرات (، و2006)ختوم العدالة (، 2000)

تلخيصا لكل من توجه سن وتوجهي ويناقش اختالفهما؛ كما حيتوي على مصادر كتب كاملة.  خلق القدرات

 Humanشرية والقدرات )حراك عاملي ضخم. إذ يبلغ عمر احتاد التنمية البواآلن أيضا، هو 

Development and Capability Association-HDCA مخسة عشر عاما. لدينا )

عضو من مثانني بلد. ولدينا  1000ة خمتلفة من العامل. كما لدينا حوايل اجتماعات سنوية، كل مرة يف منطق

أعتقد أبن أفضل وصف هلذا احلراك ابلكامل هو ذاك املوجود يف . التنمية البشرية والقدراتلة جملة ممتازة، جم

 –نظرية مجع االحتاد بنجاح علماء متخطيا احلدود الوطنية والصارمة، كما يتخطى انقسام ال .خلق القدرات

من الوكاالت احلكومية والدولية. كما العملي. أعتقد أبنه أمر مثري للحماسة جدا. امتلكنا أتثريا كبريا على كل 

إاثرة لإلعجاب طوال الوقت. لقد عدت للتو من آخر اجتماع سنوي تزداد نوعية الباحثني اليافعني يف احتادان 

ه كان أفضلها من انحية نوعية األوراق يف الربانمج. إذن، لنا يف كيب اتون، جنوب أفريقيا، وأود القول أبن

ة حقا: القصة الرئيسية هي أنه هناك حراك كبري ورائع، يالعمل مع سن دائما مثري، لكنه ليس القصة الرئيس

 والذي أفخر أبين الرئيسة املؤسسة له مبعية أمارتيا.
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متتلكني رأاي  مع معاملة النساء يف النسوية، دائما تقريبا ما يشتبك"التشييء"، والذي  ومفهفيما خيص م -

نوعا ما؛ إذ أنه ليس معاملة الشخص كشيء فحسب وإمنا "النظر" إليه على أنه  غري تقليدي للمفهوم

كذلك، وهي منظور أوسع من ذلك لكانط أو وماكينون أو دوركني. كيف تعرفني "التشييء" وأبي طريقة 

 ية يربطها الناس به عادة؟ميكنه أال حيمل ابلضرورة إيعازات سلب

هو نفسه ذلك لكاثرين ماكينون وأندراي دوركني، إذ غري تقليدي.  ميف احلقيقة، ال أشعر أبن فهمي للمفهو 

 يل فلسفي أكثر إىل التحليل. تتبعوالذين كان يل مع كلتيهما تبادالت طويلة ومثمرة. إمنا قمت بوضع تفص

حتليلي وتضيف قدما بعضا من تبصرها  بت بشكل مكثف عن املفهوم،راي النغتون، الفيلسوفة األخرى اليت كت

ف التشييء كما يفعلن: النظر ومعاملة الشخص على أنه شيء. )ابلطبع ال ميكنك عر  القيم اخلاص هبا. أُ 

حيلولة لإليه! إذا تعثرت وأمسكتك ل يُنظركمجرد شيء دون األخذ ابالعتبار كيف   عوملاستنتاج أن الشخص 

حقا  دون الوقوع، فإين بطريقة ما أعاملك كشيء، لكن ذلك ليس تشييئا. ألنه ال يوجد دليل على أين أراك

سبق . التشييء هو أحد تلك اإلساءات حيث سبق إصرار وترصدعلى أنك شيء؛ هي جمرد حادثة، دون 

عدد من النواحي: إنكار )حالة ذهنية مذنبة( أمر حاسم. لكين أضيف لذلك أبن هلذا اإلصرار والرتصد 

من الزمن وأان أنظر إىل ا قضيت ردحاالستقاللية، انكار الفردانية، انكار حالة الغاية، وأشياء عديدة أكثر.  

ن ُيشيئ، وأحاج أبن الشيء السيء جوهراي هو النظر طرق العدة اليت ميكن للشخص هبا أالعالقة بني تلك ال

أبتعد فيه عن ماكينون ودوركني هو حتليلي املعياري. أحاج أبن علينا ومعاملة الشخص كوسيلة وليس كغاية. ما 

نكرانه. أحياان التشييء ليس نبط أي استنتاج معياري، وهو أمر تأن أنخذ السياق بعني االعتبار قبل أن نست

ن خبيثا، وقد يكون حىت جيدا، طريقة إلحقاق العدل لواقع جتسيدان، يف سياق حيث تؤكد العالقة األكرب أب
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الشخص هو غاية وليس جمرد وسيلة. أستقي هنا من د.هـ. لورانس، الذي أعتقد أبننا خنجل من شيئنا 

 اجلسدي، وأن هذا اخلجل يسبب الضرر يف حياتنا اجلنسية.

 

 شكرا برفسورة نوسباوم على هذه املقابلة الزاخرة ابملعلومات، هل لديك أي شيء لتضيفيه؟-

 قرائي يف العامل العريبأمتىن أن يتواصل معي  على هذه املقابلة! حكمةاء قر   أرحب ابلتفاعالت واملراسالت من

بعضا من كتيب األخرى. لعلك ستنضمني الحتاد التنمية البشرية والقدرات )املوقع اإللكرتوين(،  أبسئلة وأن يقرءوا

 (. شكرا الهتمامكم بعملي.2010وحتضرين واحدة من اجتماعاتنا السنوية. )اجتمعنا يف األردن سنة 
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