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ة بعض التحديث أو التعديل النسخة الدارجةعن  تمة من فينة ألخرى منذ ت للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  هذه الير
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 يف( واحدة من أكثر الفالسفة السياسيني أتثريا 1975وتوفيت عام  -1906تعّد حنة أرنـت )ولدت عام 
لتعيش مثانية أعوام يف  1933القرن العشرين. ُولدت لعائلة يهودية أملانية، وأرغمت على اهلرب من أملانيا عام 

، 1941ابريس، تزاول عملها مع عدد من منظمات الالجئني اليهود. هاجرت أرنـت إىل الوالايت املتحدة عام 
 قد شغلت عدة مناصب أكادميية يف جامعاتوسرعان ما أصبحت جزءا من دائرة ثقافية حية يف نيويورك. و 

. اُشتهرت حنة بعملني كان هلم األثر األكرب داخل وخارج اجملتمع 1975أمريكية خمتلفة حىت وفاهتا عام 
، وقد كان دراسة عن النظام الستاليين والنازي، 1951األكادميي. األول )أصول الشمولية( والذي ُنشر عام 

حول طبيعة الظاهرة الشمولية وتسلسلها التارخيي. أما الكتاب الثاين وهو الذي أاثر جدال واسع النطاق 
، فقد كان دراسة فلسفية أصيلة تبحث يف التصنيفات األساسية 1958)الوضع البشري( والذي ُنشر عام 

رة ثللحياة العملية )الكدح، العمل، الفعل(. وابإلضافة إىل هذين العملني، نشرت أرنـت عددا من املقاالت املؤ 
حول مواضيع مثل: طبيعة الثورة، احلرية، السلطة، العرف، والعصر احلديث. حينما قرُبت وفاهتا، كانت حنة 
قد أكملت أول جملدين آلخر أعماهلا الفلسفية الكربى، )حياة العقل( والذي يدرس السمات األساسية الثالث 

 للحياة التأملية )التفكري، اإلرادة، احلكم.(
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 موجز لسرية حياهتا -1

، وتعّد من أبرز املفكرين السياسيني 1975 هانوفر، وتوفيت يف نيويورك عام يف 1906ولدت حنة أرنـت عام 
ن مع مارت، بعدما أكملت دراستها الثانوية إىل جامعة ماربورغ لتدرس 1924يف القرن العشرين. ذهبت عام 

لكنها و  عالقة غرامية قصرية. وقد كان للقائها مع هيدغر األثر البالغ على فكرها، والذي أمثر عن هيدغر
مال يف ورغ، حيث أمضت فصال دراسيا كاعنيفة. بعد عام من الدراسة يف ماربورغ، انتقلت إىل جامعة فرايب

 ،كارل ايسربزذهبت إىل جامعة هايدلربغ للدراسة مع   1926. ويف ربيع عام إدموند هوسرلحضور حماضرات 
 1929األمد. أكملت أطروحة الدكتوراه عام الفيلسوف الذي كّونت معه صداقة فكرية وشخصية طويلة 

 Der Liebesbegriff bei-حتت إشراف ايسربز، واليت محلت عنوان )احلب والقديس أغسطني

https://hekmah.org/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%ba%d8%b1-%d8%b9/
https://hekmah.org/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%ba%d8%b1-%d8%b9/
https://hekmah.org/%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%ad%d9%86%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%a7/
https://hekmah.org/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b6-%d9%84%d8%af/
https://hekmah.org/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%b1%d8%b2/
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Augustin للسلطة، وبعدما قضت فرتة  هتلربعد صعود  1933(. أرغمت على اهلرب من أملانيا عام
مات الالجئني ( وعملت لست سنوات مع منظ39-1933قصرية يف براغ وجنيف، انتقلت حنة إىل ابريس )

عن زوجها األول غونرت شترين، وذهبت للعيش مع هينريك بلوخر لتتزوجه  1936اليهودية. انفصلت عام 
. خالل بقائها يف ابريس، واصلت العمل على سرية ذاتية لراحيل فارهناغن، واليت مل تنشر 1940أخريا عام 
إىل نيويورك مع زوجها ووالدهتا. وسرعان  على مغادرة فرنسا واالنتقال 1941. أرغمت عام 1957لغاية عام 

 Partisanما أصبحت جزءا من دائرة كّتاب ومثقفني يف نيويورك، ممن كانوا جيتمعون لصاحل جملة 
Review خالل الفرتة اليت تلت احلرب، قامت أرنـت إبلقاء عدة حماضرات يف عدد من اجلامعات .

دة ، لكنها كانت مرتبطة بشكل أكرب مع املدرسة اجلدياالمريكية، من ضمنها برينستون، بريكلي، وشيكاغو
 1951. قامت عام 1975للبحوث االجتماعية، حيث كانت أستاذة للفلسفة السياسة هناك حىت وفاهتا عام 

بنشر كتاهبا )أصول الشمولية( وهي دراسة رائدة لألنظمة الستالينية والنازية، وسرعان ما أصبحت هذه الدراسة 
، ويعّد من أهم أعماهلا الفلسفية. حضرت 1958مث أتبعتها بكتاب )الوضع البشري( عام  دراسة كالسيكية،

حماكمة أدولف آخيمان يف القدس كصحفية جمللة نيويوركر، لتنشر بعد عامني كتاب )آخيمان يف  1961عام 
ورة( وهو الث القدس(، والذي أحدث جدال عميقا يف الدوائر اليهودية. شهد ذلك العام أيضا نشر مقاهلا )يف

حتليل مقارن للثورتني األمريكية والفرنسية. كما نشرت أيضا عدة مقاالت هلا يف فرتة الستينات وأوائل 
السبعينات: أوهلا جمموعة عنونتها )بني املاضي واملستقبل( أما الثانية فكان عنواهنا )الرجال يف األزمنة املظلمة(، 

 ا كانت قد أكملت أول جملدين حول )التفكري واإلرادة( آلخر أعماهلاوالثالثة )أزمة اجلمهورية(. ويف وقت وفاهت
. أما اجمللد الثالث )احلكم( فقد تُرك بال إهناء، ولكن 1978الفلسفية )حياة العقل(، ونشر بعد وفاهتا عام 

بعض املواد اإلضافية، ومالحظات من حماضرات حتت عنوان )حماضرات حول فلسفة   1982نشرت عام 
 ياسية.(كانط الس

 

 املقدمة -2

كانت حنة أرنـت واحدة من أبرز املفكرين السياسيني يف القرن العشرين. وقد اتضحت قوة تفكريها واصالته 
يف أعماهلا مثل )أصول الشمولية(، )الوضع البشري(، )يف الثورة(، و )حياة العقل(. قامت يف هذه األعمال، 

فهم حداث السياسية املصريية يف زماهنا، وذلك يف حماولة منها لويف مقاالت أخرى، ابلرتكيز على العديد من األ

https://hekmah.org/%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%aa%d9%84%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%87%d8%b0%d9%87/
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معانيها وأمهيتها التارخيية، وإلظهار مدى أتثريها على تصنيفاتنا األخالقية للحكم األخالقي والسياسي. وقد  
كان املتطلب، من وجهة نظرها، أن يكون هناك هيكل جديد مُيّكننا من التصاحل مع الرعب املزدوج للقرن 

لعشرين، النازية والستالينية. وقامت بتقدمي هذا اهليكل يف كتاهبا حول الشمولية، ومضت يف تطوير جمموعة ا
جديدة من التصنيفات الفلسفية اليت ميكن أن تنري الوضع البشري ومتّدان مبنظور جديد حول طبيعة احلياة 

 السياسية.

قيت التقليد الغريب للفكر السياسي، إال اهنا ب على الرغم من أن بعض أعماهلا تنتمي اآلن إىل كالسيكيات
، لليرباليةادوما صعبة التصنيف. فال ميكن وصف سياستها من انحية التصنيفات التقليدية للمحافظة، 

. وال ميكن لفكرها استيعاب النهضة السياسية اجملتمعية احلديثة، والذي ميكن أن جنده، على سبيل واالشرتاكية
. ماكنتاير، م. ساندل، سي. اتيلور، م. والتزر. لقد أصبح اسم حنة أرنـت حجة من ِقبل املثال، يف كتاابت أ

عدد من نقاد التقاليد الليربالية، وذلك ألهنا قدمت رؤية للسياسة اليت وقفت وعارضت بعضا من املبادئ 
ديد، نقدها للتمثيلية ابلتحالرئيسة لليربالية. هناك الكثري من الدالالت اليت ميكن أن تربر هذا مثل هذا الزعم، و 

الدميقراطية، وأتكيدها على إشراك اجملتمعات املدنية والتشاور السياسي، فصلها األخالق عن السياسة، 
وإشادهتا ابلتقليد الثوري. مع ذلك، سيكون من اخلطأ أن نصنف أرنـت كمعادية لليربالية. لقد كانت يف الواقع 

ون، ومدافعة عن حقوق اإلنسان الرئيسة )واليت تضمنت إىل جانب مدافعة بشدة عن الدستورية، حكم القان
احلياة، احلرية، حرية التعبري، حرايت أخرى وهي حرية العمل والرأي(، وكانت انقدة جلميع أشكال اجملتمع 

ية، قالسياسي القائم على أساس األعراف والروابط التقليدية، ابإلضافة إىل تلك القائمة على اهلوية الدينية، العر 
 أو العنصرية.

على ضوء ذلك، ال ميكن حتديد الفكر السياسي ألرنـت، فيما إذا كان مع التقليد الليربايل، أو مع املزاعم 
املقدمة من منتقديه. مل ُتصور أرنـت السياسة كأداة إلرضاء التفضيالت الفردية وال كوسيلة لتوحيد األفراد حول 

بدال من ذلك، على فكرة املواطَنة الفعالة، أي على قيمة وأمهية  مفهوم مشرتك للخري. بل ارتكز مفهومها،
اإلشراك املدين والتشاورات اجلماعية حول كافة املسائل اليت تؤثر على اجملتمع السياسي. إذا كان هناك تقليد 
 فكري ميكن أن نصنف به أرنـت، فسوف يكون التقليد الكالسيكي للجمهورية املدنية اليت نشأت لدى أرسطو

وجتسدت يف كتاابت، مكيافيللي، مونتسيكو، جيفرسون، وتوكفيل. ووفقا هلذا التقليد، حتقق السياسة معناها 
األصيل مىت ما اجتمع املواطنون معا يف مكان عام للتشاور والتقرير بشأن أمور هتمهم مجيعا. إن تقدير النشاط 

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://hekmah.org/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3/
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ن من ممارسة ك للخري، بل إلنه ميّكن كل مواطالسياسي ليس بسبب أنه قد يؤدي إىل اتفاق أو إىل مفهوم مشرت 
 قوته أو قوهتا، وينّمي قدرات للحكم، كما أنه حيقق بعضا من الفعالية السياسية من خالل العمل املشرتك.

 -2مفهومها للحداثة.  -1فيما يلي: سنقوم إبعادة بناء فلسفة أرنـت السياسية عرب أربعة حماور رئيسة: 
 مفهومها للمواطَنة. -4نظريتها حول احلكم.  -3نظريتها حول الفعل. 

 

 مفهوم أرنـت للحداثة-3

قامت حنة أرنـت إبيضاح مفهوم سليب، إىل حد ما، عن احلداثة وذلك يف عملها الفلسفي الرئيس )الوضع 
البشري(، ويف جمموعة بعض من املقاالت اليت نشرت حتت اسم )بني املاضي واملستقبل.( يف هذه الكتاابت، 

أرنـت اهتمامها بشكل أساسي على اخلسائر اليت وقعت نتيجة تفوق التقاليد، الدين، والسلطة، لكنها سلطت 
قدمت عددا من االقرتاحات التنويرية فيما يتعلق ابملصادر اليت ال يزال إبمكان العصر احلديث توفريها ملعاجلة 

 أسئلة املعىن، اهلوية، والقيمة.

حل ة العامل، وتعين بذلك أهنا تقّيد أو حتصر جمال الفعل واخلطاب العام لصاترى أرنـت أن احلداثة تتسم خبسار 
العامل اخلاص للتأمل والسعي اخلاص للمصاحل االقتصادية. إن احلداثة هي عصر اجملتمع اجلماهريي، وصعود 

واملفهوم  iقالاالشرتاكية جراء التمييز السابق بني اخلاصة والعامة، وانتصار اإلنسان العامل على اإلنسان اخل
الكالسيكي لإلنسان ابعتباره كائن سياسي. إن احلداثة هي عصر اإلدارة البريوقراطية والعامل اجملهول، بدال 
من الفعل والسياسة، وهيمنة النخبة والتالعب ابلرأي العام. إنه العصر الذي تربز فيه أشكال مشولية السلطة 

لية لعنف واإلرهاب. وهو العصر الذي حيّل فيه التاريخ كـ "عممثل النازية والستالينية كنتيجة على مأسسة ا
طبيعية" بديال للتاريخ الذي تُنسج فيه األحداث واألعمال، حيث حيّل التجانس واالنسجام بديال للتعدية 
واحلرية، وحيث يتآكل التكافل اإلنساين وكافة أشكال احلياة العفوية جرّاء العزلة والوحدة. إن احلداثة هي 

صر الذي ال يعود املاضي حيمل أي يقني للتقدير، ويفقد فيه األفراد املعايري والقيم التقليدية ليبحثوا عن الع
 أسس جديدة جملتمع بشري مثله.

هذه هي رؤية أرنـت للحداثة، وهي رؤية تبدو للوهلة األوىل صارمة وغري قابلة لالستهالك. ومن اجلدير أن 
ها يوفر للحداثة قد تشكل عرب جتربتها للشمولية يف القرن العشرين، وأن عملنشري إىل أن تقييم أرنـت السليب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شكلة يف العصر احلديث. تزعم 
ُ
عددا من الرؤى املهمة اليت من املمكن أن تساعد يف معاجلة بعض السمات امل

ريخ الغرب، اتيف كتاابهتا السياسية، خاصة يف كتاهبا )أصول الشمولية( أن ظاهرة الشمولية قد كسرت استمرارية 
وجعلت تصنيفاتنا األخالقية والسياسية بال معىن. أصبح إفالس التقاليد أمرا يتعذر إلغاءه بعد األحداث 
املأساوية يف القرن العشرين وانتصار احلركات الشمولية شرقا وغراب. لقد فجرت الشمولية يف شكل الستالينية 

استمرارية  ايري املقبولة للحكم األخالقي، وابلتايل، كسرتوالنازية التصنيفات الراسخة للفكر السياسي، واملع
اترخينا. يف مواجهتنا األحداث املأساوية للهولوكوست والغوالغ، مل يعد إبمكاننا العودة إىل املفاهيم والقيم 
التقليدية لشرح اجلديد عن طريق السابق أو فهم الوحشية عرب املألوف. جيب أن نواجه عبء زماننا دون 

نة ابلتقاليد، أو كما صاغته أرنـت مرة: "دون درابزين". إن املفاهيم ومعايري احلكم املوروثة لدينا قد ُحّلت استعا
حتت أتثري األحداث السياسية احلديثة، واملهمة اآلن هي إعادة بناء املاضي خارج إطار أي تقليد، مادام أن 

تقليد، من إىل احلفاظ على املاضي إذن، وليس ال أي منها مل حيتفظ بشرعيته األصيلة. وعلى ذلك، ترمي أرنـت
التمزق يف وعي العصر احلديث. وميكننا عن طريق استعادة املاضي بواسطة ما مسته أرنـت "التأثري املميت 

 لألفكار اجلديدة"، أن نستعيد املعىن للحاضر، ونلقي الضوء على الوضع املعاصر.

مني ومارتن ها أرنـت إلعادة بناء رابط مع املاضي إىل والرت بينجايعود فضل االسرتاتيجية التأويلية اليت وظفت
هيدغر. فقد أخذت من بينجامني فكرة اترخيية جمزأة، تلك اليت تسعى إىل حتديد حلظات التمزق، العزل، 

قودة فواالقتالع يف التاريخ. وإن مثل هذه األجزاء التارخيية ميكن أن متّكن املرء من استعادة إمكاانت املاضي امل
على أمل أن جيد اإلدراك يف احلاضر. وقد أخذت من هيدغر فكرة القراءة التفكيكية للتقاليد الفلسفية الغربية، 
اليت تسعى إىل كشف املعىن األصلي لتصنيفاتنا وحتررها من التشوه عن طريق إلباسها اللباس التقليدي. إن هذه 

( اليت أمهلت من قبل Urphaenomeneبدائية )التأويالت التفكيكية متّكن من استعادة التجارب ال
 التقاليد الفلسفية، وابلتايل استعادة األصول املفقودة ملفاهيمنا وتصنيفاتنا الفلسفية.

أتمل أرنـت، ابالعتماد على هاتني االسرتاتيجيتني التأمليتني، استعادة "كنزها املفقود" أو املنسي من املاضي، 
رمبا ال يزال هلا أمهية بيننا. وترى أرنـت، أنه مل يعد ابإلمكان إنقاذ املاضي   أي تلك األجزاء من املاضي اليت

كلّيًة بعد اهنيار التقاليد، وسوف تكون املهمة بدال من ذلك استعادة عناصر املاضي واليت ابستطاعتها إلقاء 
ن ذلك، لعكس مالضوء على وضعنا احلاضر. إن إعادة بناء الصلة ابملاضي ليست ممارسة قدمية، بل على ا

فمن دون إصالح نقدي للماضي فإن األفق الزمين لدينا سيصبح ممزقا، وسوف تكون جتربتنا متزعزعة، وتصبح 
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هويتنا أكثر هشاشة. فمن وجهة نظر أرنـت، من الضروري أن نستعيد تلك اللحظات الثمينة من املاضي، 
ف املاضي من جديد ومننحه ارتباطا ومعىن إلنقاذ تلك األجزاء من كنز املاضي املهم لنا. وميكن أن نكتش

 للحاضر، وجنعله مصدر إهلام للمستقبل، عن طريق وسائل اإلصالح النقدي فقط.

إن هذا اإلصالح النقدي سهل جزئيا، عرب احلقيقة القائلة أبنه بعد انشقاق الوعي الزمين احلديث، رمبا ينفتح 
ر اهنيار يكن ألحدان أن يسمعها من قبل. يف الواقع، قد يوف املاضي لنا بعذوبة غري متوقعة، وخيربان أبشياء مل

التقاليد فرصة عظيمة للنظر يف املاضي "بعيون غري مشوهة أبي تقليد، وبتوّجه متالش من مسع وقراءة الغريب 
 وذلك منذ أن خضعت احلضارة الرومانية إىل سلطة الفكر اليوانين." 

القدمية، وإعادة  صلية ملدينة بوليس اليواننية، حماولة لكسر تقييد التقاليدهبذا املعىن، متثل عودة أرنـت للتجربة األ
استكشاف املاضي، والذي من خالله ال يعود للتقليد أي مطلب. بعكس التقاليد، تضع أرنـت معيار األصالة 

زاعم مضد التقاليد، وضد السلطة اليت تُنسى وُُتفى على هامش التاريخ. من خالل العمل ضد التقليدية و 
التأريخ التقليدي، وتوفري مصادر تنويرية للحاضر وحتصيل كنوزها ألولئك الذين يبحثون عنها "أبفكار جديدة" 

 وينقذون إحياء الذكرى، عندها فقط ميكن أن يكون للماضي معىن من جديد.

، اغرتاب األر،، ملتبني أرنـت مفهومها للحداثة ابعتبار لعدد من السمات الرئيسة: أال وهي، االغرتاب يف العا
صعود االشرتاكية، وانتصار اإلنسان العامل. يشري اغرتاب العامل إىل خسارة عامل من اخلربة والنشاط الذي 
يتشكل فيه تفاعل مشرتك عرب وسائل متكننا من بناء هويتنا الشخصية، وحّسا كافيا ابلواقع. ويشري اغرتاب 

 ابلتكنولوجيا والعلم احلديث، وقد حبثنا عن طرق للتغلب األر، إىل حماولة اهلرب من حدود األر، مدفوعا
على وضعنا املرتبط ابألر، عن طريق البدء يف استكشاف الفضاء، وحماولة إعادة خلق احلياة عن طريق شروط 
خمربية، وعرب حماولة متديد فرتة حياتنا اليت وهبت لنا. أما صعود االشرتاكية فيشري إىل توسع اقتصاد السوق من 

رتة املبكرة احلديثة والتكدس املتزايد للثروة الرأمسالية واالشرتاكية. وبصعود االشرتاكية غدا كل شيء مادة الف
لإلنتاج واالستهالك، االكتساب واالستبدال، وزايدة على ذلك، أدى توسعها املستمر إىل وجود ضبابية يف 

الق، واإلنسان انتصار قيم العمل على اإلنسان اخل التمييز بني اخلاصة والعامة. يشري انتصار العمالة الوحشية إىل
ابعتباره كائن سياسي. وقد ُضّحي بكل السمات القيمة للتصنيع، والدوام، االستقرار، والصمود، إضافة إىل 

 مسات عامل احلرية، العمل، اخلطاب، التعددية، والتكافل لصاحل قيم احلياة، الوفرة واإلنتاجية.
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ثة مبرحلتني، األوىل من القرن السادس عشر والتاسع عشر، واليت تنسجم مع اغرتاب مُتّيز أرنـت ظهور احلدا
العامل وصعود العامل، أما الثانية، فمنذ بداية القرن العشرين، واليت تنسجم مع اغرتاب األر، وانتصار اإلنسان 

رة وموجات مصادالعامل، وحتدد أيضا عددا من األسباب مثل: اكتشاف أمريكا والتقلص املالئم لألر،، 
امللكية اليت بدأت مع حركات اإلصالح، اخرتاع التلسكوب والذي يتحدى كفاءة احلواس، صعود العلم احلديث 
والفلسفة، وابلتايل صعود اإلنسان كجزء من عملية التاريخ والطبيعة، اتساع النطاق االقتصادي، إضافة للتوسع 

 يف اإلنتاج وتكدس الثروة االجتماعية.

أن نستند يف نقدان ملفهوم أرنـت للحداثة على عدة أسباب. لكننا سنركز انتباهنا هنا على فئتني، ومها إبمكاننا 
لعصر الطبيعة واجملتمع. ففيما يتعلق ابلطبيعة، تقلبت أرنـت بني تفسريين متناقضني. فوفقا للتفسري األول ل

فإن ذلك  لى مركز يف احلياة العملية،احلديث، عند رفع مستوى العمل ألكثر أنشطة طبيعية لإلنسان إىل أع
يقربنا جدا إىل الطبيعة. بدال من احلفاظ على مهارة اإلنسان أو بناءها، وخلق مساحات عامة للعمل والتشاور، 
جند أننا نتقلص لنشارك يف نشاط البقاء املطلق، ويف إنتاج أشياء ميكن أن نقّر أبهنا هالكة وفانية. أما ابلنسبة 

 ، فيتميز العصر احلديث على أي حال بتزايد التكلف، وبرفض أي شيء ليس من صنع اإلنسان.للتفسري الثاين
تنّوه أرنـت حبقيقة أن العمليات الطبيعية، مبا فيها احلياة بنفسها قد أعيد تكوينها من جديد وبشكل مصطنع 

ت بُّدلت متاما من قبل االعرب التجارب العلمية، وأن بيئتنا الطبيعية قد تبدلت على حنو واسع، ويف بعض احل
التكنولوجيا، وأننا نبحث عن طرق للتغلب على وضعنا الطبيعي كمخلوقات مرتبطة ابألر، عرب القيام 
ابستكشاف الفضاء وتصور إمكانية اإلقامة بكواكب أخرى.  سيقودان ذلك إىل التحّول لوضع ال يوجد فيه 

امل ذلك سيكون من إنتاج أدواتنا وسيعيد تشكيل العحدث، أو كائن، أو عملية تتم بشكل طبيعي، وبدال من 
 بصورتنا.

يصعب التوفيق بني هذين التفسريين، ألن لدينا يف السابق تدخل طبيعي يدمر صناعة اإلنسان، بينما أصبح 
لدينا الحقا الفن )التقين( الذي يتوسع ويستبدل كل شيء موهوب أو طبيعي. والنتيجة أن ُمنحت الطبيعة 

، ألن احلالة السابقة تشري إىل خضوعنا إىل العمليات الطبيعية، بينما تشري احلالة التالية من مكانة غامضة
التوسع يف املعرفة العلمية والسيطرة التكنولوجية إىل قهر كافة احلدود الطبيعية. ابلتايل، يظهر العامل احلديث 

ظهر أيضا ية للجنس البشري، وسوف يطبيعيا ومصطنعا للغاية، خاضعا بقوة هليمنة العمل والعملية احليات
 خاضعا حتت سيطرة التقنية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيما يتعلق ابلفئة الثانية، وهي االجتماعية، مل تكن أرنـت قادرة على تشكيل بعض السمات املهمة للعامل 
احلديث. إذ حتدد أرنـت االجتماعية بكافة تلك األنشطة اليت كانت يف السابق مقتصرة على النطاق اخلاص 

، الضرورية يف احلياة. وتزعم أن هذه األنشطة العامة قد استولت، مع التوسع اهلائل لالقتصاد هناية للمألوف
القرن التاسع عشر، على اجملال العام وحولته إىل جمال يليب احتياجاتنا املادية. وهكذا قام اجملتمع ابقتحام 

ُدمرت  مامات خاصة يف السابق، وابلتايلواحتالل اجملال العام، ليحّوله إىل توظيف ملا كان احتياجات واهت
احلدود اليت تفصل بني اخلاص والعام. تزعم أرنـت أيضا أن توسع اجملال االجتماعي، قد قّو، التقسيم الثالثي 
لألنشطة البشرية إىل درجة أهنا أصبحت بال معىن. فمن وجهة نظرها، عندما يبين اجملال االجتماعي احتكاره، 

عامل، العمل، والفعل، مادام أن كل جهد يتوسع إلعادة إنتاج األوضاع املادية للوجود. إن يضيع التمييز بني ال
هوسنا ابحلياة، اإلنتاجية، واالستهالك، قد حولنا إىل جمتمع عّمال وموظفني، ال ميلكون قدرة لتقدير القيم 

 املرتبطة ابلعمل، وال تلك املرتبطة ابلفعل.

لك، أن مفهوم أرنـت لالشرتاكية يلعب دورا حامسا يف تقييمها للحداثة. مع ذيتضح لنا يف هذا التفسري املوجز 
بوّدي أن أجادل أن هذ املفهوم قد أعماها عن العديد من املسائل املهمة، وقادها إىل سلسلة من األحكام 

جمال العمل  ياملريبة. ففي املقام األول، وصفت أرنـت االشرتاكية أبهنا مقيدة للغاية. وزعمت أن االشرتاكية ه
الضروري املادي واحليوي إلعادة إنتاج أوضاعنا املادية للوجود. كما زعمت أيضا أن صعود االشرتاكية قد تزامن 
مع التوسع االقتصادي منذ هناية القرن الثامن عشر. مع ذلك، ال تستطيع أرنت وصف حتديدها االشرتاكية 

 Benhabibنموذج استمراري إلعادة اإلنتاج البسيط. )مع النمو االقتصادي يف القرنيني املاضيني، وفقا ل
2003, Ch. 6; Bernstein 1986, Ch. 9; Hansen 1993, Ch. 3; Parekh 

1981, Ch. 8 اثنيا، حتديدها االشرتاكية مع األنشطة املألوفة هو املسؤول عن عيب ضخم يف حتليلها .)
زيع غري صاد الرأمسايل احلديث يشكل هيكل قوة مع تو لالقتصاد. يف الواقع، هي قادرة على االعرتاف أبن االقت

متماثل للتكاليف واحلوافز. ومن خالل االعتماد على التشابه املضلل للمألوف، تبقي أرنت على أن كافة 
صادية سياسية، ابلتايل تتجاهل املسألة احلامسة للقوة االقت-املسائل املتعلقة ابالقتصاد هي قضااي ما قبل

 ,Bernstein 1986, Ch. 9; Hansen 1993, Ch. 3; Parekh 1981واالستثمار. )
Ch. 8; Pitkin 1998; Pitkin 1994, Ch. 10, Hinchman and Hinchman; 

Wolin 1994, Ch. 11, Hinchman and Hinchman يف هناية األمر، هي غري قادرة .)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رسم حدودها، عرب اإلصرار علىعلى تشكيل العالقة األساسية بني هذه اجملاالت والكفاح من أجل إعادة 
الفصل الصارم بني اخلاص والعام، وبني االشرتاكية والسياسة. لقد أصبحت العديد من املسائل اخلاصة اليوم 
مسائل عامة، وامتد الصراع من أجل العدالة واحلقوق املتساوية لعدة جماالت. ليس مبقدور أرنـت، من خالل 

شرتاكية، وعن طريق احلفاظ على التمييز الصارم بني اخلاص والعام، أن عزل اجملال السياسي من اهتمامات اال
توسيع العدالة واحلقوق املتساوية، وإعادة رسم احلدود بني اخلاص  -تشكل بعضا من أهم إجنازات احلداثة

 .Benhabib 2003, Ch. 6; Bernstein 1986, Ch. 9; Dietz 2002, Chوالعام. )
5; Pitkin 1998; Pitkin 1995, Ch. 3, Honig; Zaretsky 1997, Ch. 8, 

Calhoun and McGowan.) 

 

 نظرية أرنـت للفعل -4

متثل نظرية أرنـت للفعل وإحياءها ملفهوم املمارسة القدمي، أحد أكثر املسامهات األصيلة للفكر السياسي يف 
اهلوية، وذلك من ائل املعىن و القرن العشرين. فهي قادرة على تبيان مفهوم للسياسة ميكن من خالله معاجلة مس

خالل متييز الفعل و )املمارسة( عن الصناعة )الصنعة( عرب ربطها ابحلرية والتعددية، وإظهار اتصاهلا ابحلديث 
والتذكر. إضافة لذلك، من خالل عر، الفعل كطريقة للتجمع البشري، ابستطاعة أرنـت تطوير مفهوم 

ة للعصر ل مباشر مع أشكال البريوقراطية النخبوية للسياسة، كميز للدميقراطية التشاركية واليت تتباين بشك
 احلديث.

فيما يلي، سوف نركز على بعض املكوانت الرئيسة لنظرية الفعل لدى أرنـت، كاحلرية، التعددية، والكشف. 
نُظهر  بعد ذلك سنقوم بفحص الروابط بني الفعل والسرد، أمهية التذكر، وما نطلق عليه "جمتمعات الذاكرة". مث

، أي قوة iiالرابط بني الفعل، القوة، وفضاء الظهور. وأخريا، سننظر إىل عالج ملا يتعذر التنبؤ به، والالمقلوبية
 الوعد والغفران.

 

 الفعل، احلرية، والتعددية -4،1
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 الفعل، هو النشاط الوحيد الذي حيدث مباشرة بني البشر من دون وسيط لألشياء أو املادة، يتوافق بذلك مع
 (HC, 7الوضع البشري للتعددية... هذه التعددية هي الوضع ابلتحديد للحياة السياسية أبكملها. )

ابلنسبة ألرنـت، يعّد الفعل أحد الفئات األساسية للوضع البشري ويشّكل أعلى حتقيق للحياة العملية. وحتلل 
دح، العمل، اة يف العامل: وهي الكأرنـت احلياة العملية عرب ثالث فئات تتوافق مع األنشطة السياسية للحي

والفعل. فالكدح هو النشاط املرتبط ابلوضع البشري للحياة، أما العمل فهو النشاط املرتبط ابلوضع الدنيوي، 
والفعل هو النشاط املرتبط ابلوضع التعددي. وابلنسبة إىل أرنـت، كل نشاط يعد مستقال، مبعىن أن يكون له 

ن خيضع للحكم وفق معايري خمتلفة. حيكم على الكدح من خالل قدرته على اإلبقاء مبادئه اخلاصة واملميزة، وأ
على حياة اإلنسان، وتلبية احتياجاتنا البيولوجية لالستهالك والتكاثر، وحيكم على العمل عرب قدرته على بناء 

ثبات واقع العامل، إلعامل صاحل للبشر واحلفاظ عليه، أما الفعل فُيحكم عليه من قدرته على كشف هوية الفاعل 
 وحتقيق مقدرتنا على احلرية.

رغم أن أرنـت ترى أن األنشطة الثالثة الكدح، العمل، والفعل ضرورية بشكل متساو حلياة إنسانية كاملة، 
مبعىن أن كل منهما يسهم بطريقة مميزة يف إدراك قدراتنا البشرية، إال أنه يتضح من كتاابهتا أهنا أتخذ الفعل  

دد للبشر، والذي مييزهم عن حياة احليواانت )اليت تشبه حياتنا بقدر ما، حلاجتهم للكدح، البناء، كاختالف حم
والتكاثر( وحياة اآلهلات )اليت نتشارك معها ابلنشاط التأملي بصورة متقطعة(. وميكن القول يف هذا الصدد، 

لى ابقة لفئة الفعل، إذ تساعد عأن من الواجب النظر إىل فئات الكدح والعمل، رغم أمهيتها، على أهنا مط
 إلقاء الضوء ومتييز مكان الفعل ضمن ترتيب احلياة العملية.

إن السمتني الرئيستني للفعل مها احلرية والتعددية. وال تعين أرنـت ابحلرية أي القدرة على االختيار من بني عدة 
له كما تقول الك حرية اإلرادة اليت وهبنا اإلبدائل ممكنة )حرية االختيار العزيزة على التقليد الليربايل( أو امت

 عقيدة املسيح. بل تعين ابحلرية، القدرة على البدء، البدء بشيء جديد، والقيام بغري املتوقع، واليت وهبت جلميع
البشر مبجرد والدهتم. يتجذر يف املواليد أن الفعل إدراك للحرية، ويف الواقع كل والدة متثل بداية جديدة وفاحتة 

 جدد يف العامل. لت

ومن املؤكد أن أرنـت قد أدركت أن مجيع األنشطة مرتبطة، بطريقة ما، بظاهرة الوالدة، مادام أن كال من الكدح 
والعمل ضروراين خللق عامل واحلفاظ عليه، عامل يولد فيه اإلنسان ابستمرار. مع ذلك، ومن بني األنشطة الثالثة، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نسبة نه من خالل فعل األفراد يُعاد تفعيل معجزة البداية عرب والدهتم. ابليعد الفعل أكثر ارتباطا ابلوالدة، أل
إىل أرنـت، فإن البداية اليت ميثلها كل واحد منا بفضل والدته تتحقق يف كل مرة نؤدي فيها فعال، وهي تعد يف  

ارها يف العامل، ستشعكل مرة بداية لشيء جديد. كما صاغتها: " إن البداية اجلديدة املتأصلة يف الوالدة ميكن ا
 (.HC, 9ذلك ألن املولود اجلديد قد امتلك قدرة على بدء شيء من جديد، وهو الفعل." )

تشدد أرنـت أيضا على حقيقة أنه مادام الفعل كبداية جديدة متجذر يف الوالدة، ومادام أنه إدراك للحرية، 
ك متوقع على اإلطالق. تزعم أرنـت "أن ذلفإنه حيمل معه القدرة على أداء املعجزات وهي تقدمي ما هو غري 

يف طبيعة البداية" و "أن شيئا جديدا قد ابتدأ وال ميكن توقعه بناء على ما حدث يف السابق. هذه الشخصية 
املذهلة، غري املتوقعة متأصلة يف مجيع البداايت... وحقيقة أن اإلنسان قادر على الفعل يعين أن نتوقع ما هو 

ه قادر على أداء ما هو غري مرجح، دون وجود حد لذلك. وهذا ممكن فقط ألن كل إنسان غري متوقع منه، وأن
 (.HC, 177–8فريد من نوعه، وأنه مع كل والدة أييت شيء فريد يف العامل." )

ابلتايل، كل ميالد فرد هو وعد ببداية جديدة، أن تفعل يعين أن تكون قادرا على كشف ذاتك والقيام مبا هو 
وهو يتماشى متاما مع املفهوم القائل أبن معظم األمثلة املتماسكة للفعل يف العصر احلديث اليت غري متوقع؛ 

انقشتها أرنـت، هي حاالت ثورات وانتفاضات شعبية. وهي تّدعي أبن "الثورات هي األحداث السياسية 
ا متثل حماولة إجياد ( مادام أهنOR, 21الوحيدة اليت تواجهنا مباشرة وبصورة حتمية مع مشكلة البداية،" )

فضاء سياسي جديد، فضاء ميكن أن تظهر فيه احلرية كواقع دنيوي. وتعّد الثورة األمريكية املثال املفضل لدى 
أرنـت، وذلك ألن قانون التأسيس قد اُتذ شكل دستور للحرية. وهناك أمثلة أخرى لديها، وهي األندية الثورية 

، إنشاء السوفييت إابن الثورة الروسية، املقاومة الفرنسية هلتلر 1871ام للثورة الفرنسية، ثورة بلدية ابريس ع
. يف كافة تلك احلاالت السابقة، كان لدى كل رجل 1956خالل احلرب العاملية الثانية، والتمرد اهلنغاري عام 

ضاءا عاما فوامرأة الشجاعة لئن يقطع أنشطته الروتينية وأن خيرج من دائرة حياته اخلاصة من أجل أن خيلق 
ميكن أن تظهر فيه احلرية، ويؤدى فيه الفعل بطريقة ميكن أن تصبح فيها ذاكرة أفعاهلم مصدر إهلام للمستقبل. 
ترى أرنـت أن حدوث ذلك جيعلهم يعيدون اكتشاف احلقيقة املعروفة لدى قدماء اإلغريق، وهو أن الفعل هو 

 ية حلياة األفراد.الربكة العليا للحياة اإلنسانية، وهي اليت متنح أمه

يف كتاهبا )يف الثورة(، أولت أرنـت اهتماما كبريا إلعادة اكتشاف تلك احلقيقة عرب أولئك الذين شاركوا يف  
الثورة األمريكية. إذ ترى أن اآلابء املؤسسني قد اخنرطوا يف السياسة فقط أداًء للواجب، رغم تظاهرهم ابلتوق 
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وا م وذكرايهتم أهنم قد اكتشفوا سرورا غري متوقعا يف الفعل واكتسبإىل حياة خاصة، وقد أوضحت يف رسائله
 تذوق احلرية العامة، والتميز بني أندادهم.

، اليت رمبا نتحول إليها اآلن، هي السمة املركزية األخرى للفعل. فإذا كان قيامك ابلفعل يعين أن التعدديةإن 
ن ل العامل، مما يعين أنه أمر ال ميكن أن تقوم به مبعزل عأتخذ زمام املبادرة، وإدخال جديد غري متوقع إىل داخ

اآلخرين، أي مبعزل عن حضور تعددية الفاعلني القادرين، عرب وجهات نظرهم املختلفة، أن حيكموا على جودة 
ما حيدث. يف هذا الصدد، حيتاج الفعل إىل التعددية بنفس الطريقة اليت حيتاج هبا الفنان إىل اجلمهور؛ فمن 

حضور واعرتاف اآلخر فإن الفعل سيكف عن كونه نشاط ذي معىن. وبقدر ما يتطلب الفعل الظهور دون 
يف األماكن العامة، إال أنه هو من جيعل املرء معروفا من خالل أقواله وأفعاله ويستهدف قبول األخرين، وال 

 ميكن أن يوجد إال يف سياق يعرف ابلتعددية.

ع والتعددية عرب حجة أنثروبولوجية. فهي ترى أنه مادام أن احلياة هي الوض قامت أرنـت ببناء رابط بني الفعل
الذي يتالءم مع نشاط الكدح، وأن الدنيوية هي الوضع الذي يتالءم مع نشاط العمل، فإن التعددية هي 
 الوضع الذي يتالءم مع الفعل. وتعّرف التعددية كالتايل: "حقيقة أن البشر، وليس اإلنسان، يعيشون على
األر، ويقطنون العامل"، وتقول أن ذلك هو وضع الفعل البشري "ألننا متشاهبون مجيعا يف بشريتنا، بطريقة 

( ابلتايل، HC, 7–8جتعل كل واحد منا ال يشبه آخر عاش قبله، أو يعيش حاليا، أو سيعيش مستقبال." )
تشاهبني مبا يكفي مون إىل نفس النوع، ومتشري التعددية إىل املساواة والتمييز، إىل حقيقة أن البشر مجيعهم ينت

لفهم بعضهم البعض، مع ذلك ال يوجد اثنان منهما قابالن للتبدل، مادام أن كل واحد منهما يتمتع بسرية 
 ذاتية فريدة ومنظور شخصي جتاه العامل.

، وبذلك ةبفضل التعددية، يستطيع كل واحد منا القيام بفعل ما، والتواصل مع اآلخرين بطرق فريدة ومميز 
يسهم يف شبكة من األفعال والعالقات املعقدة بشكل ال ميكن التنبؤ به. هذه الشبكة من األفعال هي ما 

أي  -يشكل جمال الشؤون اإلنسانية، وهو الفضاء الذي يرتبط فيه األفراد مباشرة دون وسيط لألشياء واملادة
 غة.عرب اللغة. دعوان ندرس إبجياز هذه العالقة بني الفعل والل

تؤكد أرنـت، مرارا، يف كتاب )الوضع البشري( أن الفعل ميلك مسة رمزية يف املقام األول، وأن شبكة العالقات 
(. رمبا ميكن صياغتها HC, 178–9, 184–6, 199–200اإلنسانية تُدعم ابلتفاعل التواصلي.  )
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تنسيق أفعال تعددية  من أفعالنا، و على النحو اآليت، يتضمن الفعل حديثا، وعرب اللغة نستطيع أن نبنّي املعىن
الفاعلني. على العكس من ذلك، فاحلديث يتطلب فعال، ليس فقط مبعىن أن احلديث بذاته شكل من الفعل، 
أو أن معظم األفعال تؤدى أبسلوب حديث، بل مبعىن أن الفعل هو غالبا وسيلة نتحقق بواسطتها من صدق 

يق حديث رمبا خياطر بكونه بال معىن، وسيكون من املستحيل التنس املتحدث. ابلتايل، فما دام أن الفعل دون
مع أفعال اآلخرين، لذلك فإن احلديث بال فعل سيفتقر إىل إحدى الوسائل اليت ميكن من خالهلا أن نؤكد 
على صحة املتحدث. وسوف نرى أن الرابط بني الفعل واحلديث مركزي لوصف أرنـت للقوة، وهذا االحتمال 

بني الناس عندما يتصرفون "بتناغم" والذي يتحقق فقط "حينما ال تنفصل شراكة الفعل مع الكلمة، الذي ينشأ 
حينما تكون الكلمات ليست فارغة، وتكون األفعال ليست وحشية، وحينما ال تستخدم الكلمات حلجب 

جديدة."  قاملقاصد بل للكشف عن احلقائق، وال تستخدم األفعال للعنف والتدمري بل لبناء وخلق حقائ
(HC, 200.) 

 

 الفعل، واحلديث بوصفه انكشافا -2،4

دعوان نتحول اآلن إىل فحص قوة االنكشاف للفعل واحلديث. تناقش أرنـت يف كتاب )الوضع البشري( ويف 
املقطع االفتتاحي يف الفصل اخلاص ابلفعل، أحد وظائفه املركزية أال وهي الكشف عن هوية الفاعل. وتتمسك 

ألفراد يف فعلهم وقوهلم يكشفون عن أنفسهم كأفراد فريدين، وهم بذلك يكشفون للعامل شخصياهتم أرنـت أبن ا
ة إىل القدرات وتشري األخري  -املميزة. وفيما يتعلق بتمييز أرنـت، هم يكشفون "عّمن" هم، و "ماهية" متيزهم

 مُيّكن الكدح ها مجيع البشر. الالفردية واملواهب، ابإلضافة إىل العيوب والنقائص، وهي السمات اليت يتقامس
وال العمل األفراد من اإلفصاح عن هوايهتم، ليكشفوا عّمن هم. ففي الكدح، تُغرق فردانية كل شخص عرب 
ربطها بسلسلة من الضرورايت الطبيعية، وبقيود يفرضها البقاء البيولوجي. عندما ننخرط يف الكدح، ال ميكن 

نا ننتمي مجيعا إىل اجلنس البشري، ومن الواجب أن نليب احتياجات إظهار شيء غري تشاهبنا، وحقيقة أن
أجسادان. ويف هذا النطاق، نقوم "إبحسان التصرف"، "القيام أبدواران" و "إمتام مهامنا"، ما دمنا خنضع مجيعا 
لنفس امللّحات. ويف العمل، يوجد إمكانية أكرب للفردية، حيث أن كل عمل فين أو إنتاجي حيمل عالمة 

انعه، لكن الصانع ليس إال اتبعا للمنتج النهائي، سواء يف إرفاقه بنموذج، أو مبعىن أن املنتج سيفوق صانعه ص
بشكل عام. عالوة على ذلك، ال يكشف املنتج عن صانعه إال بشكل قليل، ابستثناء حقيقة أنه أو أهنا كانت 
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ايل، ففي ديه بعض القدرات واملواهب. ابلتقادرة على صناعته. وال خيربان عمن صنعه، بل عن أنه هو أو هي ل
الفعل واحلديث، ويف التفاعل مع اآلخرين من خالل الكلمات واألفعال يكشف األفراد عن حقيقتهم شخصيا، 
ويستطيعون أتكيد هويتهم الفريدة. وهبذا املعىن، يرتبط الفعل مع احلديث بشكل وثيق، ألن كالمها حيتواين 

ح على كل مولود جديد "من أنت؟". لقد أصبح اإلفصاح عن "اهلوية" ممكنا على إجابة للسؤال الذي يطر 
ابلكلمات واألفعال على حد سواء، لكن ما بني االثنني، جند أن احلديث هو األقرب إىل اإلفصاح. وبدون 

 طمصاحبة احلديث يفقد الفعل نوعية اإلفصاح، وال يعود ابإلمكان حتديد هوية الفاعل. ورمبا يفتقر إىل شرو 
 إسناده إليه.

  

 الفعل، السرد، والتذكر -3،4

 -لقد رأينا كيف ميكن لألفراد أن يفصحوا عن هوايهتم من خالل الفعل واحلديث، ويكشف عن تفردهم اخلاص
 . مع ذلك، بينما ينخرط األفراد يف-ماهيتهم-كمتميزين عن قدراهتم الشخصية ومواهبهم أي   -عّمن هم

ستطيعون التأكد من نوع الذات اليت سيفصحون عنها. وسوف تكون هويتهم الفعل والقول، إال أهنم ال ي
واضحة أبثر رجعي، أي فقط من خالل القصص اليت ستنشأ من أفعاهلم وأدائهم. ابلتايل، فإن دور القصاصني 
يعد مهما ليس ألنه حيفظ أفعال وأقوال الفاعلني وحسب، بل ألنه يكشف عن هوية الفاعل ابلكامل. تزعم 

ت أن سرد القصاصني "خيربان املزيد عن الفاعلني، أي "البطل" يف وسط كل قصة، أكثر مما خيربان أي منتج أرنـ
(. فمن دون أفالطون ليخربان عن هوية سقراط، كيف HC, 184من أيد بشرية عّمن أتقن إنتاجه." )

إعادة تشكيله بريكليس و ستكون حماداثته مع املواطنني األثينيني، ومن دون ثوسايديس إللقاء خطاب جنازة 
أبسلوبه القوي واملأساوي، مل نكن لنعلم من الذي صنع من سقراط وبركليس شخصيات ابرزة، ولن يكون 
سبب تفردمها واضحا وجلّيا. وهذه، يف الواقع، من أهم ما ادعته أرنـت، أي أن معىن الفعل نفسه يعتمد على 

 .األثر الرجعي املعطى له من قبل الرواة واملؤرخني

إن رواية القصص أو حياكتها بعيدا عن أفعال وتصرحيات األفراد، هو جزء ال يتجزأ من معناها، ألنه ميّكن 
التعبري الرجعي ألمهيتها ومغزاها، سواء للفاعلني أنفسهم أو املتفرجني. ومن خالل استيعاب أهدافهم واهتماماهتم 

عاهلم، أو فاعلون غالبا من إمكانية تقييم األمهية احلقيقية ألفاملباشرة وعدم إدراك اآلاثر الكاملة ألفعاهلم، حيرم ال
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إمكانية إدراكهم التام لدوافعهم ونواايهم الشخصية. ميكن أن تصبح أمهية الفعل واضحة متاما وجُتسد يف سردية 
رد سلشعراء أو مؤرخني، فقط عندما يُتّم الفعل دورة حمددة، وتنكشف عالقته أبفعال أخرى. حقيقة أن هذا ال

مرجأ مؤقتا، وأنه على مسافة من األحداث اليت يصفها، هو أحد األسباب اليت جتعله قادرا على تقدمي مزيد 
 من الفهم لدوافع وأهداف الفاعلني.

ابلتايل ميكن أن يوفر السرد معيارا من الصدق، ودرجة ابلغة األمهية ألفعال األفراد. الذين حيافظون أيضا على 
الزمن، وبفعلهم هذا، سيجعلون من األفعال مصدر إهلام للمستقبل، أي مناذج للتقليد، ذكرى األفعال مبرور 

أو التفوق. تؤكد أرنـت، أن أحد العيوب الرئيسة للفعل هو أن يكون هّشا للغاية وأن يكون عرضة لتآكل الزمن 
اقعية املطلقة، ل الو والنسيان؛ على العكس من منتج النشاط العملي الذي يكتسب مقدارا من االستمرارية بفض

فاألفعال والكلمات ال تنجو من تشريعها إال إذا ُعرضت للتذكر. من شأن تذكر سرد األفعال كقصص، أن 
حتفظ حياة الفاعلني وأفعاهلم من العبث والنسيان. تشري أرنـت إىل هذا السبب ابلتحديد، ابإلشارة إىل أن 

حل ة، ألهنم أنقذوا أفعال املاضي اجمليدة ) وأقلها جمدا( لصااإلغريق كانوا يقدرون الشعر والتاريخ بصورة عالي
( كانت الوظيفة السياسية للشاعر واملؤرخ هي احلفاظ HC, 192 ff; BPF, 63–75أجيال املستقبل. )

على أفعال املاضي وجعلها مصدر تعليمات للمستقبل. كان هومريوس يُعرف ابسم "مرّب هيالس" ألنه قام 
روادة لكل أولئك الذين أتوا من بعده، وقد روي عن تيوسايدس يف أترخيه للحرب بتخليد أحداث حرب ط

البيلوبونية قصة طموح إنسان ومحقه، شجاعته وجشعه، نضال عنيف وهزمية مل يكن هناك مفّر منها. ويف 
عملهم هذا، أصبح املاضي مستودع تعليماات وأفعال جيب االقتداء هبا، وأخرى يلزم جتنبها. ومن خالل 

 سردهم، تُغّلب على هشاشة الفعل البشري، لتتجاوز حياة الفاعلني ومدى احلياة احملدود ملعاصريهم. 

مع ذلك، جنن حباجة جلمهور من أجل احلفاظ على هذه السردايت، أي جمتمع من املستمعني ليكونوا مرساال 
مع ر هو استعارة للمجتلتخليد تلك األفعال. مثلما صاغها شيلدون وولني على حنو مالئم: "إن اجلمهو 

( بعبارة أخرى، يقف القاّص خلف Wolin 1977, 97السياسي الذي تكون طبيعته جمتمعا للتذكر." )
 الفاعل، ولكن هناك جمتمع من الذكرى يقف خلف القاّص.
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 لقد كانت أحد الوظائف األساسية ملدينة بوليس أن تكون حتديدا مثل هذا اجملتمع، للحفاظ على أقوال وأفعال
مواطنيها من النسيان وتلف الزمان، وابلتايل، تكون شاهدا لألجيال القادمة. كان هدف مدينة بوليس 
اإلغريقية، إىل جانب إمكانية تبادل الكلمات واألفعال وكثرة املناسبات للفوز ابلشهرة اخلالدة، هو معاجلة 

سجل ال واألقوال ان حتفظ وتهشاشة الشؤون البشرية. وقد فعلت ذلك عرب إنشاء إطار حيث ميكن لألفع
وحتّول إىل قصص، وحيث ميكن لكل مواطن أن يكون شاهدا وابلتايل يكون راواي حمتمال. ابلتايل، فإن ما 
أنشأته بوليس كان فضاءا ميكن أن حيدث فيه التذكر بشكل منتظم، وعلى ذلك ميكن التغلب على هالك 

 الفاعلني وهشاشة الفعل البشري بشكل جزئي. 

 

 الفعل، السلطة، وفضاء الظهور -4،4

ترِد استعارة مدينة بوليس يف كتاابت أرنـت بشكل مستمر. هي يف الواقع "استعارة" ألهنا حينما توظف هذا 
بطة بظروفها املدينة اليواننية اليت كانت مرت-املصطلح فهي ال تشري ببساطة إىل املؤسسات السياسية للدولة

من  لتاريخ، حيث يكون فيها اجملال العام للفعل واحلديث مبنيا بني جمتمعوزماهنا، بل لكل تلك األمثلة يف ا
هنا تنظيم نشأ من مدينة ابملعىن املالئم، إ-املواطنني األحرار املتساوين. "يف موقعها الفعلي، ال تعّد بوليس دولة

عيشون مع ي قيام األفراد ابلفعل واحلديث بشكل مجاعي، وإنه لفضاء حقيقي، ذلك الذي يكون بني أانس
(. ابلتايل، فإن الشعار الشهري "أينما ذهبت، HC, 198بعضهم هلذا الغر،، بصرف النظر عن موقعهم." )

ستلقى بوليس" يعرب عن قناعة املستعمرين اإلغريق أبن نوع الرتابط السياسي الذي كان لديهم ميكن أن يتوالد 
يف  األفعال والكلمات" ميكن أن جيد موقعه املالئميف مستوطناهتم اجلديدة، وأن الفضاء الذي أوجده "مشاركة 

 أي مكان تقريبا.

ابلتايل، فإن بوليس هي فضاء الظهور الذي قصدته أرنـت، وذلك الفضاء "حيث أظهر لآلخرين كآخرين، 
وحيث يوجد البشر ليس كمثل الكائنات احلية األخرى أو اجلمادات، بل هو وجود جلعل ظهورهم ظهورا 

عادة خلق هذا الفضاء من جديد مىت ما اجتمع األفراد مع بعضهم سياسيا، أي "أينما كان صرحيا." ميكن إ
(. مع ذلك، ففضاء الظهور هذا هش للغاية، ألنه HC, 198–9البشر معا يف طريقة حديثهم وأفعاهلم." )

صيته  و ال يشكل فعال، وال يوجد إال عند حتقيقه من خالل أداء األفعال أو نطق الكلمات. وتلك هي خص
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كما قالت أرنـت، أي أنه: "على عكس الفضاءات اليت تصنعها أيدينا، فإهنا ال تنجو من واقعية حركتها اليت 
ى عندما يَُدمَّر كما يف حالة الكوارث الكرب   -أوصلتها إىل حيز الوجود، لكنها ُتتفي ليس فقط ابنتشار البشر

تمل أن ة بذاهتا. وأينما اجتمع البشر فمن احملبل حىت مع اختفاء أو كبح األنشط -اجلسد السياسي للشعب
 (.HC, 199يكون هناك هذا الفضاء، فقط حمتمل، ليس ابلضرورة وليس أبداي." )

جيب إعادة خلق فضاء الظهور بشكل مستمر من خالل الفعل؛ حيث يُؤّمن وجوده مىت ما اجتمع الفاعلون 
مل رد ما تتوقف تلك األنشطة. إنه دائما فضاء حمتمعا بغر، مناقشة وتداول أمور الشأن العام، وخيتفي مبج

جيد حتققه عرب أفعال وأقوال األفراد الذين جيتمعون معا لتنفيذ مشروع مشرتك. ورمبا يظهر فجأة، كما يف حالة 
الثورات، أو رمبا يتطور ببطء بفضل جهود تغيري بعض السياسات والتشريعات احملددة. وقد أُعيد خلقه، اترخييا، 

أُعّدت فضاءات للفعل والتشاور، من االجتماعات البلدية إىل جمالس العمال، ومن املظاهرات  مىت ما
 واالعتصامات إىل النضال من أجل العدالة ومساواة احلقوق. 

عام، هو ما تسميه أرنـت السلطة. والسلطة هنا حباجة -إن القدرة على األداء بصورة متناغمة لغر، سياسي
كراه، والعنف. فالسلطة ليست ملكا للفرد بعكس القوة، بل هي ملك للعديد من لتمييزها عن القوة، اإل 

الفاعلني املّتحدين مع بعضهم لغر، سياسي مشرتك. وهي ال تشبه اإلكراه، أي ليست ظاهرة طبيعية بل 
ى لخليقة بشرية، وهي نتاج مشاركة مجاعية. كما أهنا ُتتلف عن العنف، فهي ليست مبنية على اإلكراه، بل ع

 املوافقة واإلقناع العقالين.

حبسب رؤية أرنـت، فإن السلطة ظاهرة فريدة مادام أهنا نتاج فعل، وتستند بشكل كلي على اإلقناع. وهي نتاج 
فعل ألهنا تنشأ نتيجة ألنشطة مشرتكة من تعددية الفاعلني، وتستند على اإلقناع ألهنا تتوقف على القدرة على 

نقاش وحوار خال من اإلكراه. إن كل ما تفعله السلطة هو تقييد وجود اآلخرين أتمني موافقة اآلخرين عرب 
فقط، لكن هذا التقييد كما نّوهت به أرنـت: "ليس من قبيل الصدفة، ألن السلطة البشرية تتالءم من البداية 

رتاتيجي سمع الوضع التعددي." هي متحققة يف كل احلاالت اليت يشرع فيها الفعل لغر، تواصلي )بدال من ا
 أو ذرائعي(، يف حني أن احلديث يستخدم للكشف عن نواايان وتبيان دوافعنا لآلخرين.

تؤكد أرنـت على أن شرعية السلطة مستمدة من التجمع األويل للناس، أي من امليثاق األصيل للرتابط الذي 
اإلقناع. ابلنسبة  احلديث و بىن جمتمعا سياسيا، والذي يُؤكد مرة أخرى مىت ما تصرف األفراد بشكل متناغم عرب
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ألرنـت: "ال حتتاج السلطة إىل مربر، لكوهنا متأصلة يف ذات اجملتمعات السياسية، لكن ما حتتاجه هو 
الشرعية...إذ تنبثق السلطة مىت ما اجتمع الناس مع بعضهم وتصرفوا بشكل متناغم، لكنها تستمد شرعيتها 

 (.CR, 151الحقا." )من التجمع األويل بدال من أي فعل قد يتبعه 

تستند السلطة، إىل جانب اجنذاهبا للماضي، على شرعيتها املتواصلة فيما يتعلق اباللتزامات امللزمة عقالنيا، 
واليت تنبثق من عملية تواصل حر وغري مشّوه. وهلذا السبب، السلطة مستقلة متاما عن العوامل املادية فهي ال 

ج من لبريوقراطية، أو العسكرية، بل من سلطة القناعات املشرتكة اليت تنتتُدعم من قبل الوسائل االقتصادية، ا
 مشاورات عادلة ال إكراه فيها. 

إن السلطة أمر ال ميكن االعتماد عليه أيضا يف كل األوقات، وليس هناك إمكانية لتكديس السلطة وحفظها 
لون مع قها عندما جيتمع الفاعلالستخدام مستقبال. بدال من ذلك، هي توجد فقط كاحتمالية ميكن حتقي

بعضهم ألجل فعل سياسي ومشاورات عامة. ابلتايل، ترتبط ارتباطا وثيقا بفضاء الظهور، تلك املساحة اليت 
تنشأ من أفعال وأحاديث األفراد. يف الواقع، ترى أرنـت: "أن السلطة هي ما حيفظ اجملال العام، فضاء الظهور 

ن، املتواجدين." فالسلطة مثل فضاء الظهور "سلطة كامنة لكن تغيريها ممكاحملتمل بني تصرف وحديث األفراد 
وتعّد كينونة موثوقة وقابلة للقياس مثل القوة، واإلكراه. وهي تنبثق بني الرجال عندما يتصرفون مع بعضهم 

 (.HC, 200البعض وتتالشى حلظة انصرافهم."  )

ما  عن إمكانية متاحة بشكل دائم للفاعلني. كتكمن السلطة إذن يف أساس كل جمتمع سياسي، وهي تعبري
أهنا مصدر شرعية للمؤسسات السياسية واحلكومية، وهي الوسيلة اليت ينقلون هبا ويتكيفون مع ظروف جديدة 
وجيعلوهنا تستجيب آلراء واحتياجات املواطنني. "إن دعم الشعب هو الذي مينح السلطة ملؤسسات البلد، 

ار للموافقة اليت بعثت ابلقوانني من البداية...إن مجيع املؤسسات الدينية ماهي إال وهذا الدعم ليس إال استمر 
جتليات وجتسيد للسلطة؛ فهم يتسّمرون يف أماكنهم ويتضاءلون مبجرد ما تتوقف السلطة احلية من البشر عن 

 (.CR, 140التمسك هبم." )

ومات شطة للشعب، وبقدر ما تسعى احلكتعتمد شرعية املؤسسات السياسية على السلطة، أي املوافقة الن
للحفاظ على السلطة لألجيال القادمة عن طريق مأسستها، إال أهنم يطالبون حبيوية استمرار الدعم واملشاركة 

 النشطة لكافة املواطنني.
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 الفعل، ما يتعذر التنبؤ به، الالمقلوبية 5،4

على   يزات، من بني أهم هذه امليزات، قدرة الفعلحىت اآلن، تؤكد مناقشة نظرية الفعل ألرنـت على عدد من امل
كشف هوية الفاعل لتمكني احلرية من الظهور والتحقق كواقع دنيوي، خيلق ويبقي على فضاء الظهور، وجيعل 
توليد السلطة أمرا ممكنا. وأكدان أيضا على أمهية السرد والتذكر والتعبري أبثر رجعي عن معىن الفعل عن طريق 

ها بواسطة ذاكرة اجملتمع. ختاما، سنقوم بفحص مستني للفعل، تعذر التنبؤ والال مقلوبية، سرد القصص وحفظ
 وعالجهما املختص قوة الوعد وقوة الغفران.

ال ميكن التنبؤ ابلفعل ألنه مظهر من مظاهر احلرية، القدرة على االبتكار، وتبدل املواقف عرب االخنراط فيها؛ 
 داخل شبكة عالقات إنسانية ضمن سياق تعرّفه التعددية، حبيث ال يستطيعذلك ألنه حيدث يف املقام األول 

أي فاعل أن يتحكم بنتيجته النهائية. يقوم كل فاعل بتجهيز العمليات والدخول لشبكة معقدة من األفعال 
اعل ف واألحداث اليت يساهم فيها كل الفاعلون اآلخرون، مما يؤدي إىل تعذر التنبؤ ابلنتيجة بواسطة نوااي أي

معني. إن طبيعة الفعل املكشوفة اليت يتعذر التنبؤ هبا هي عاقبة للحرية اإلنسانية والتعددية، فعندما نتصرف 
حنن أحرار ببدء عمليات والقيام أبحداث جديدة، لكن ال يوجد أي فاعل ميلك القوة للتحكم بعواقب أفعاله 

 أو أفعاهلا.

عال ل هو ال حمدودية عواقبها: فكٌل يسرّي عددا ال حمدودا من األفالسبب اآلخر املتعلق بتعذر التنبؤ ابألفعا
وردود فعل ال غاية هلا. كما صاغتها أرنـت: "إن السبب يف عدم متكننا من التكهن على وجه اليقني بنتيجة 
 وغاية كل فعل هو ببساطة ألن الفعل ال غاية له. وذلك ألن الفعل "رمبا حيدث من أي مكان إن جاز التعبري،

يعمل يف بيئة حيث يكون كل فعل ردة فعل متسلسلة وحيث تكون كل عملية سبب لعمليات جديدة، أصغر 
فعل يف أكثر الظروف حمدودية حيمل بذور الال حمدودية نفسها، ألن فعال واحدا وأحياان كلمة واحدة تكفي 

 (.HC, 190لتغيري كافة اجملموعة." )

 ال تراجع فيها ودية، وتعذر التنبؤ ابلفعل. فكل فعل يعّد العمليات اليتترتبط الالمقلوبية بشكل وثيق ابلال حمد
أو اسرتجاع، كما لو أننا نقول، حنن قادرون على الرتاجع عن منتج معيب من صنع أيدينا. فلو أن الشخص 

 اليصنع صناعة يدوية وغري را، عنها، فبإمكانه دوما تدمريها وإعادة صنعها من جديد. لكن هذا يبدو مستحي
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عندما يتعلق األمر ابلفعل، ألن الفعل حيدث دوما يف شبكة عالقة إنسانية موجودة فعليا، حيث يصبح كل 
فعل ردة لفعل، وكل فعل مصدرا لفعل مستقبلي. حيث ال ميكن إيقاف أي واحد منها أو الرتاجع عنه. ابلتايل، 

عل ال ميكن التحكم مليات اليت ابتدأت من الفال ميكن التنبؤ بعواقب كل فعل، وال ميكن الرتاجع فيه أيضا، فالع
 هبا أو الرجعة عنها.

إن العالج الذي يقرتحه الفكر الغريب لتعذر التنبؤ وتعذر الرتاجع عن الفعل، يكون يف االمتناع عن الفعل متاما، 
أي االنسحاب من جمال التفاعل مع اآلخرين على أمل احلفاظ على حرية وسالمة الفرد. لقد قامت 

فالطونية، الرواقية، واملسيحية برفع جمال التأمل فوق جمال الفعل، ألن املرء قادر على أن يكون حرّا من تعقيد األ
وإحباط الفعل يف اجملال األول على وجه التحديد. على النقيض، ال يصرف اقرتاح أرنـت النظر عن جمال 

رتبط هااتن السمتان ، مسة الغفران والوعد. تالشؤون اإلنسانية، بل يعتمد على مستني متأصلتني يف الفعل نفسه
ارتباطا وثيقا، فاألوىل تلطف من تعذر الرتاجع عن الفعل ابلعفو عن الفاعل والعواقب غري املقصودة ألخالقه، 
أما الثانية فهي ُتفف من الشك بنتائج الفعل عرب التزام الفاعلني مبسارات فعل حمددة، وابلتايل تضع بعض 

درة على التنبؤ. ويف هذا الصدد نقول أبن كال السمتني مرتبطتني ابلزمنية: فمن وجهة نظر احلدود لعدم الق
احلاضر، يبدو الغفران متأخرا عما حدث ابلعفو عن الفاعل وما بدر منه دون قصد، بينما يبدو الوعد متطلعا 

 لألمام حيث يسعى لتأسيس محاية بصورة خمتلفة ملستقبل غري مؤكد وغري متوقع.

ننا التسامح من التصاحل مع املاضي وحترير ذواتنا من عبء الال عودة؛ ويسمح لنا الوعد مبواجهة املستقبل مُيكّ 
ووضع بعض احلدود لعدم مقدرتنا على التنبؤ. كما صاغتها أرنـت: "من دون التسامح، والتحرر من عواقب 

منه، ولرمبا  احد ال ميكننا التعايفما بدر منا، فإن قدرتنا على التصرف سوف تنحصر، كما كانت، على فعل و 
نبقى ضحااي لعواقبه إىل األبد." ومن جانب آخر، "إذا مل نتقيد ابإليفاء بوعودان، لن نستطيع أبدا احلفاظ 
على هوايتنا؛ وسوف هنيم على وجوهنا بال أمل، ومن دون أن تكون هناك وجهة يف ظلمة القلب البشري" 

(HC, 237هبذا املعىن، تعتمد .)   كلتا السمتان على التعددية وحضور اآلخرين وتصرفهم، ألنه ال ميكن
ألحد أن يغفر لنفسه، وال ميكن أن يشعر املرء اباللتزام بوعد قطعه على نفسه. وتعرب كلتا السمتان، يف الوقت 

قدرة لنفسه، عن حرية اإلنسان، ذلك ألنه من دون مسة تتيح لنا الرتاجع عما فعلناه يف املاضي، ومن دون ا
على التحكم جزئيا ابلعمليات اليت بدأانها، سنكون ضحااي "لضرورة تلقائية جتدد كل عالمات القوانني 

 (.HC, 237املتصلبة." )
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 نظرية أرنـت للحكم -5

جند أحد أكثر إسهامات أرنـت الباقية يف الفكر السياسي يف أتمالهتا حول احلكم، والذي شغل تفكريها يف 
ن حياهتا. فإىل جانب نظرية الفعل، متثل نظرية احلكم، النظرية غري املكتملة، إرثها املركزي السنوات األخرية م

للفكر السياسي يف القرن العشرين. وسوف نستكشف اآلن بعض اجلوانب الرئيسة لنظريتها هذه، نظرية احلكم،  
 كما سنقوم بفحص مكاهنا يف ُتطيط النظرية السياسية ألرنـت.

 

 جاناحلكم: منوذ -5.1

مل ُتطور نظرية أرنـت بشكل منهجي أو واسع النطاق مثلما حدث يف نظرية الفعل. لقد كانت تنوي إكمال 
دراستها حلياة العقل بتخصيص اجمللد الثالث لسمة احلكم، لكنها مل أتِت على فعل ذلك بسبب وفاهتا املفاجئة 

 ,LMن األوليني عن )التفكري واإلرادة( ). ومل ترتك إال عددا من التأمالت املبعثرة يف اجمللدي1975عام 
vol. I; vol. II وهي سلسلة من احملاضرات حول فلسفة كانط السياسية اليت ألقيت يف املدرسة اجلديدة ،)

. ، مقال بعنوان "التفكري واالعتبارات األخالقية" الذي كتبته يف 1970للبحوث االجتماعية خريف عام 
( ومقاالن مدرجان يف كتاب )بني املاضي واملستقبل( TMC, 417–46الوقت الذي ألفت )حياة العقل( )

( BPF, 197–226 -حيث يُتعامل مع الرأي واحلكم كمتعلقات ابلثقافة والذوق بعنوان )أزمة يف الثقافة
(. مع ذلك، ال متثل هذه BPF, 227–64 -وما يتعلق مبسألة احلقيقة وعنونته )"احلقيقة والسياسية"

وحدة للحكم، بل منوذجني متميزين، أحدمها قائم على وجهة نظر الفاعل واآلخر على وجهة الكتاابت نظرية م
نظر املتفرج، ومها يتعارضان إىل حد ما، مع بعضهما البعض. ميكن تقسيم كتاابت أرنـت حول موضوع احلكم 

فون يف اجملال العام، ر إىل مرحلتني متميزتني، مرحلة مبكرة كان احلكم فيها مسة للفاعلني السياسيني الذين يتص
أما املرحلة الثانية حينما كان احلكم امتيازا لغري الفاعلني، خاصة الشعراء واملؤرخني الذين يسعون لفهم املاضي، 
ومصاحلتنا حول ما حدث فيه. يف الصيغة األخرية، مل تكن أرنـت معنية ابحلكم بوصفه مسة للحياة السياسية 

 ن ألجل إقرار تصرفهم يف اجملال العام، بل بوصفه مكّوان حلياة العقل، فهيمثل السمة اليت ميارسها الفاعلو 
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السمة اليت ميكن من خالهلا أن يستعيد غري الفاعلني، أصحاب االمتيازات، املعىن من املاضي وابلتايل يتصاحلون 
 مع الزمن، ومع املآسي أبثر رجعي. 

حالة  على خالف مع بعضهما البعض، مل توضح أرنـتابإلضافة إىل تزويدان بنموذجني للحكم، اللذان يقفان 
احلكم فيما يتعلق بنموذجني من مصادره الفلسفية، أرسطو وكانط. وبدا أن املفهومني يسريان ابجتاهني 

 متناقضني، األرسطي حنو اهتمام ابخلاص، والكانطي حنو اهتمام ابلعموم والنزاهة.

-وغري الفاعل -حيكم ألجل التصرف-منوذجني فقط، الفاعل ابلتايل، يبدو أن نظرية أرنـت للحكم ال تتبع 
حيكم من أجل انتخاب معىن من املاضي، لكن املصادر الفلسفية اليت تستقي منها هي إىل حد ما، على 

 خالف مع بعضها البعض.

 

 احلكم واحلياة التأملية 5،2

د توّلد من ملعىن من املاضي، وقنشأ اهتمام أرنـت ابحلكم بوصفها مسة تقييم أبثر رجعي تسمح ابسرتداد ا
حماولتها التصاحل مع املآسي املزدوجة للقرن العشرين، وهي النازية والستالينية. سعت أرنت، يف مواجهتها أهوال 
معسكرات اإلابدة وما يعرف اآلن ابسم غوالغ، لفهم هذه الظواهر مبصطلحاهتا اخلاصة، ومل تستنتجها مما 

للضرورة التارخيية. إن هذه احلاجة للتصاحل مع األحداث الصادمة للقرن سبق، أو تضعها يف خمطط شامل 
العشرين، وفهمها بطريقة ال تبيح األعذار، بل مواجهتها بكل قوة وإقدام، هو أمر تعاود أرنـت الرجوع له مرة 

ملركزية اتلو األخرى. خيوننا اإلطار املوروث للحكم "مبجرد أن حناول تطبيقه بصدق على التجارب السياسية 
(. حىت حكمنا الفطري االعتيادي يعود لكونه غري فعال، ما دام أننا "نعيش يف عامل UP, 379لعصران." )

 مضطرب، عامل ال ميكن لنا أن جند طريقنا عرب الثبات على قواعد كانت يوما من قبيل الفطرة السليمة."

متداخال مع لفهم يرتبط عند أرنـت ارتباطا وثيقا و ابلتايل، فإن أزمة الفهم ترتافق مع أزمة احلكم، بقدر ما أن "ا
 ,UPاحلكم، حبيث أن املرء يلزمه أن يصفهما معا على أهنما مصّنف لشيء معني حتت قاعدة عاملية." )

(. مبجرد أن تفقد هذه القواعد صالحيتها، لن نكون قادرين على الفهم واحلكم على أشياء معينة، أي 383
 تصنيفه حتت تصنيفاتنا املقبولة لألخالق والفكر السياسي. مع ذلك، ال تؤمن أرنـتأننا ال نعود قادرين على 

أبن فقدان هذه التصنيفات قد وضع حدا لقدرتنا على احلكم، بل على العكس من ذلك، فمادام أن البشر 
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 يتميزون بقدرهتم على البدء من جديد، فهم قادرين على تشكيل تصنيفات جديدة وصياغة معايري جديدة
 للحكم على األحداث اليت انتهت واليت قد تظهر يف املستقبل.

مل تدمر ضخامة ظواهر الشمولية، ابملعىن الدقيق، قدرتنا على احلكم ابلنسبة ألرنت، بل دمرت بدال عنه معايريان 
ة فاملالذ لاملقبولة للحكم وتصنيفاتنا التقليدية للتفسري والتقييم، سواء كانت أخالقية أو سياسية. ويف هذه احلا

الوحيد هو اللجوء إىل اخليال، والذي يسمح لنا برؤية األشياء مبنظورها املالئم واحلكم عليها دون استفادة من 
قاعدة معطاة مسبقا أو عاملية. ترى أرنـت أن اخليال مُيّكننا من خلق مسافة ضرورية حلكم نزيه، بينما تسمح 

ا، حىت مع ا ممكنا. هبذه الطريقة، جتعل تصاحلنا مع الواقع ممكنيف الوقت نفسه ابلتقارب الذي جيعل الفهم أمر 
 الواقع املأساوي للقرن العشرين.

إن مشاركة أرنـت يف حماكمة آخيمان يف أوائل الستينات، جعلها تدرك مرة أخرى احلاجة للتصاحل مع واقع 
البشر أن  ع للقانون وكافةيتحدى، بشكل مبدئي، الفهم اإلنساين. إذ كيف ميكن هلذا الفرد العادي اخلاض

يقوموا ابرتكاب هذه اجلرائم الوحشية؟ لقد أجربها أثر احملاكمة على إاثرة مشكلة أخرى تتعلق ابحلكم، وهي 
ما إذا كان حيق لنا أن نفرت، بشكل مسبق "مسة إنسانية مستقلة، ال يدعمها قانون أو رأي عام حتكم من 

 ما حدثت مناسبة."جديد، وبعفوية اتمة، على كل عمل ونية كل

 

 احلكم ورايح الفكر -5،3

عادت أرنـت إىل هذه املسألة يف كتاب )حياة العقل(، وهو عمل كان من املفرت، أن يشمل مسات التفكري 
الثالث وهي: التفكري، احلكم، واإلرادة. يف مقدمة اجمللد األول، أعلنت ان الدافع الفوري لكتابته هو حضورها 

دس، أما الدافع الثاين، وهو ال يقل أمهية عن األول، فهو لتقدمي تفسري ألنشطتنا العقلية حماكمة آخيمان يف الق
اليت كانت مفقودة يف عملها السابق حول احلياة العملية. لقد كان غياب فكر آخيمان "انعدام تفكريه" أكثر 

ف، وقد  م يف تلك الظرو أمر أاثر دهشتها، ألن ذلك كان سببا، من وجهة نظرها، يف انعدام قدرته على احلك
كان أحوج ما يكون له. وكتبت: "لقد كان غياب تفكريه هو ما أيقظ اهتمامي، هل العمل الشرير ممكن 
افرتاضيا، ليس على "دوافع أساسية"، ولكن ألي دوافع ممكنة... هل مشكلة اخلري والشر... وأن مقدرتنا على 

 (.LM, vol. I, 4–5ري؟ )اجلزم ابلصواب واخلطأ، مرتبطة مبقدرتنا على التفك
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وهو احلوار -حاولت أرنـت الرد عن طريق ربط نشاط التفكري بنشاط احلكم بطريقة مضاعفة.  أوال، التفكري،
، ميهد يقوم إبهناء وحّل عاداتنا الثابتة للتفكري وقواعد التصرف املقبولة وابلتايل -الصامت بيين وبني نفسي

ملسّلمات احملددة مسبقا. وال يعين ذلك أن التفكري يقدم قواعدا الطريق لتنشيط حكم مفصل دون عون من ا
جديدة للحكم ليصنف اخلاص ضمن العام. بل خيفف من قوة أتثري العام على اخلاص، وابلتايل، حيرر احلكم 

ئن لمن السمات الفكرية املتصلبة واملعايري التقليدية للتقييم. حيدث يف وقت األزمات التارخيية أن مييل التفكري 
يكون شأان هامشيا من خالل تقويض كافة املعايري والقيم احملددة، ليعّد الفرد للحكم عليه أو عليها بدال من 

 إاثرته عرب أفعال وآراء األغلبية.

الطريقة الثانية اليت ربطت فيها أرنـت نشاط التفكري بنشاط احلكم، كانت عرب إظهار ذلك التفكري من خالل 
حيدث بيين وبني نفسي، وتقدمي الضمري على أنه حصيلة اثنوية. هذا الضمري، ال  حتقيق حوار داخل وعيي

فهو ال يعطي وصفات إجيابية؛ بل  lumen naturaleيشبه صوت اإلله أو ما أطلق عليه املفكرون اسم 
لحظ ت خيربان فقط مبا جيب أال نفعله، وما نتجنبه من أفعال وتعامالت مع اآلخرين، إضافة إىل ما نندم عليه.

أرنـت يف هذا السياق أن القول الفصل لسقراط: "من األفضل أن نعاين من اخلطأ على أن نفعل اخلطأ"، و 
اقرتاحه القائل: "سيكون من األفضل يل أن ُترج قيثاريت عن نغميت املألوفة وتعلو ابلتنافر، وهؤالء الكثرة من 

" أن أخرج عن التناغم مع ذايت وأعار، نفسي، الرجال جيب أن خيتلفوا معي، بدال من أن أكون وحيدا، عليّ 
وتستمد صحة هذه األقوال من فكرة أن هناك طرف صامت يف داخلنا، نقدم من خالله تفسريا ألفعالنا. 

(TMC, 29–30; 35 الذي ينتظران )(. وإن أكثر ما خنافه هو التنبؤ حبضور هذا الطرف )أعين الضمري
 هناية اليوم. 

لدى  لتفكري ابعتباره حتقيق الفرق املعطى يف الوعي "ليس امتيازا لألقلية بل مسة حاضرةتلحظ أرنـت أيضا أن ا
اجلميع، وعلى هذا األساس، فإن غياب التفكري ليس فشال لدى كثري ممن يفتقرون إىل قوة العقل بل احتمالية 

تج اثنوي حتمي.  كمن  حاضرة دوما للجميع." ابلنسبة ألولئك الذين ينخرطون يف التفكري، فإن الضمري يربز
كظاهرة مرافقة للتفكري، فإن للضمري نظريه يف احلكم كمنتج اثنوي للنشاط التحرري للفكر. وإذا كان الضمري 
يقدم فحصا داخليا نقّيم به أفعالنا، فإن الضمري يقدم الظهور اخلارجي لقدرتنا على التفكري بشكل نقدي.  

النتباه للعامل. ، وبينما يوّجه الضمري االنتباه للذات، فاحلكم يوّجه اكلتا السمتني تتعلقان مبسألة الصواب واخلطأ
 ويف هذا الشأن، نقول إن احلكم جيعل ما مسّته أرنـت " جتّلي رايح الفكر" يف جمال الظهور، أمرا ممكنا. 
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 احلكم ومجاليات كانط -5،3

احلكم. وللتأكيد،  فكري بقدرتنا علىلقد كشف التفسري السابق الطريقة اليت حاولت هبا أرنـت ربط نشاط الت
يبدو أن ارتباط التفكري واحلكم ال يعمل إال يف احلاالت الطارئة، يف تلك اللحظات االستثنائية، حينما يكون 
األفراد يف مواجهة مع اهنيار املعايري التقليدية حبيث يتعني عليهم اإلتيان أبخرى جديدة واحلكم وفقا لقيمهم 

هناك رؤية أخرى متوسعة عن احلكم واليت ال تقصره على أوقات األزمات بل ترتبط ابلقدرة املستقلة. مع ذلك، 
على التفكري بصورة متثيلية، أي من وجهة نظر اجلميع. تصف أرنـت هذه القدرة على التفكري بصورة متثيلية 

قد الثالث( لوصف نأبهنا "ذهنية متوسعة"، حيث أقّرت بنفس املصطلحات اليت استخدمها كانط يف كتابه )ال
احلكم اجلمايل. وعلينا أن نبدل انتباهنا يف هذا العمل اآلن، ذلك ألن أرنـت اعتمدت نظريتها للحكم السياسي 

 على مجاليات كانط بدال من فلسفته األخالقية. 

بب س منذ الوهلة األوىل قد يبدو ذلك اختيارا حمريا، ألن كانط بنفسه بىن فلسفته األخالقية والسياسية على
عملي وليس على مساتنا اجلمالية. رغم أن أرنـت زعمت أن )نقد احلكم( قد احتوى على فلسفة كانط السياسية 
غري املكتوبة، وأن اجلزء األول منه "نقد احلكم اجلمايل" كان أكثر األسس املثمرة اليت استندت عليها لبناء 

نطالق من وجهة نظر املتفرج احلاكم واُتذته كنقطة انظرية للحكم السياسي، مبا أهنا تعاملت مع عامل املظاهر 
 (.BPF, 219–20هلا بوصفها مسة للذوق، فهمت على أهنا مسة ملوضوعات متماسكة ومتجسدة. )

إن القدرة على احلكم عند أرنـت، هي قدرة سياسية على وجه التحديد، بقدر ما مُتّكن األفراد من توجيه 
ى الظاهر الذي يكشف عن داخله من وجهة نظر مستقلة ونزيهة. تنسب أنفسهم يف اجملال العام واحلكم عل

أرنـت إىل كانط إلغاءه للتحيز حول أحكام الذوق بكوهنا تكمن خارج اجملال السياسي، مبا أهنا تتعلق فقط 
 ابملسائل اجلمالية. فهي تؤمن، يف احلقيقة، أبنه من خالل ربط الذوق بتلك الطريقة الواسعة من التفكري اليت

أطلق عليها كانط "الذهنية املتوسعة" يكون الطريق مفتوحا إلعادة تقييم للحكم ابعتباره قدرة حتكيمية سياسية 
خاصة، أي القدرة على التفكري يف مكان أي شخص آخر. جند يف )نقد احلكم( لكانط فقط، أن مفهوم 

املية معطاة، بل ون تصنيفها ضمن عاحلكم قد أتى مبعىن القدرة على التعامل مع التفاصيل خبصوصيتها، أي د
البحث عن العاملي خارج اخلاص. لقد قام كانط بصياغة هذا التمييز على أنه بني األحكام احلامسة والتأملية. 
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فبالنسبة له، فإن احلكم بشكل عام هو مسة التفكري ابخلاص على أنه تضمني حتت العاملي. وإذا كان العاملي 
طى، فإن احلكم الذي يصنف اخلاص يكون حتت احلسم. مع ذلك، لو أن اخلاص  )قاعدة، مبدأ، أو قانون( مع

كان معطى، ويستلزم العثور على العاملي فاحلكم هنا أتملي. ابلنسبة لكانط، تكون األحكام احلامسة إدراكية، 
من اخلاص  ءيف حني أن األحكام التأملية غري إدراكية. وتُرى األحكام التأملية على أهنا القدرة على االعتال

للعام دون وساطة حتديد املفاهيم املعطاة مسبقا، وهو استنتاج حول اخلاص وارتباطه ابلعام بدال من التفكري 
ابلعاملي وارتباطه ابخلاص يف حالة احلكم اجلمايل، يعين ذلك أنه ال ميكن للمرء تطبيق املسند العاملي للجمال 

بارها مواجهة زهرة، طبيعة خالبة، أو لوحة معينة، فيمكن للمرء اعتإال من خالل كائن معني ميثله. ابلتايل، عند 
 مثاال على اجلمال الذي ميتلك "صالحية منوذجية."

إن مفهوم الصالحية النموذجية، ابلنسبة ألرنت، ليس مقتصرا على األشياء اجلمالية، أو األفراد الذين جيسدون 
اوز ملفهوم ليشمل األحداث املاضية اليت حتمل معىن يتجبعض املزااي. بل تريد بدال من ذلك، أن توسع هذا ا

تشريعها املطلق، أي األحداث اليت ميكن اعتبارها منوذجية ملن أيتون بعدان. وهنا ينضم احلكم اجلمايل إىل 
 احلكم أبثر رجعي للمؤرخ. إن الثورة الفرنسية واألمريكية، ثورة بلدية ابريس، السوفييت الروسية، اجملالس الثورية

كل هذه األحداث تتمتع بنوع من الصالحية   1956واالنتفاضة اهلنغارية عام  -19، 1918األملانية لعام 
النموذجية اليت جتعل هلا أمهية عاملية، بينما تبقي مع ذلك على خصوصيتها وفرادهتا. ابلتايل، ميكن للمؤرخ 

فاظ عليها  مهيتها العاملية، وابلتايل احلواملتفرج احلاكم، من خالل حضور هذه األحداث، أن يسلط الضوء على أ
 كـ "امثلة" لألجيال القادمة. 

ابلنسبة ألرنـت، فاملتفرجني هم من ميلكون امتياز احلكم بطريقة نزيهة ومنصفة، وهم بذلك يقومون بتجربة 
ابلفعل  تمستني عصيبتني، ومها اخليال واحلس السليم. فاخليال هو السمة اليت تتمثل يف عقل املرء، اليت ظهر 

حلواسه. ومن خالل اخليال ميكن للمرء أن يوضح األشياء اليت مل تعد موجودة وابلتايل، يضع مسافة ضرورية 
للحكم النزيه. مبجرد حدوث هذا التباعد يكون املرء يف حالة تسمح له ابلتفكري يف هذه التمثيالت من عدة 

 ناسبة للشيء.أوجه نظر خمتلفة، وابلتايل الوصول حلكم بشأن القيمة امل

أما السمة األخرى اليت يلزم املتفرجني امليل هلا، فهي احلس السليم أو احلس املشرتك، فبدوهنا ال ميكن مشاركة 
األحكام أو اخلصوصيات الفردية. لقد اعتقد كانط أنه من أجل أن تكون أحكامنا صاحلة، علينا أن نسمو 
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ل والذاتية املشرتكة، وحنن قادرون على فعل ذلك من خال فوق ظروفنا اخلاصة والذاتية لصاحل الظروف العامة
 امليل للحس اجملتمعي لدينا، واحلّس املشرتك.

فإذن، معيار احلكم هو القابلية للتواصل، واملقياس الذي يقرر ما إذا كانت أحكامنا قابلة للنقل هو رؤية ما 
وق واملفهوم لرتكيز على قابلية احلكم على الذإذا كانت تتالءم مع احلس املشرتك لآلخرين. تشري أرنـت إىل أن ا

املرتابط للذهنية املتوسعة يرتبط دون جهد بفكرة كانط حول اإلنسان املتوحد الذي يعيش يف سالم أبدي. 
وجتادل أرنـت أبنه: "حبكم فكرة اإلنسانية املوجودة يف كل كائن منا، أبنه إنساين، ميكن القول أبننا متحضرون 

احلد الذي تصبح فيه فكرة اإلنسانية مبدأ ليس فقط ألحكامهم بل حىت ألفعاهلم. ويف هذه  أو إنسانيون إىل
املرحلة يصبح الفاعل واملتفرج متحدين، ويصبح حكم كل واحد منهما على مشهد العامل حكما واحدا." 

(LKPP, 75.) 

املتفرج. ودعوان ظر الفاعل و يف أتمالهتا حول كتاب كانط )النقد الثالث( تعرتف أرنـت ابلروابط بني وجهة ن
 اآلن نقوم بدراسة للطريقة اليت يعمل هبا احلكم من وجهة نظر الفاعل.

  

 احلكم واحلياة العملية -5،5

قدمت أرنـت منوذجا للحكم يف مقالتني "األزمة يف الثقافة" و "احلقيقة والسياسة" واليت ميكن وصفها أبهنا 
اقع، عاملت أرنـت احلكم يف هذه املقالتني على انه مسة متّكن ممثلي سياسة أكثر مما قّدم حىت اآلن. يف الو 

السياسة أن يقرروا ماهي مسارات الفعل اليت جيب القيام هبا يف اجملال العام، وماهي األهداف املالئمة للسعي 
للحكم  جخلفها، إضافة إىل من مُيدح أو ُيالم على أفعال املاضي أو عواقب قرارات املاضي. ويف هذا النموذ 

ينظر له على أنه قدرة سياسية على وجه اخلصوص، أي "القدرة على رؤية األشياء ليس فقط من وجهة نظر 
املرء اخلاصة، بل من وجهة نظر كل من كان حاضرا ابملصادفة"، ولكوهنا "أحد القدرات األساسية لإلنسان  

ـت أن "اإلغريق العامل املشرتك." تزعم أرن كحيوان سياسي بقدر ما متّكنه من توجيه نفسه يف اجملال العام، يف
هم من أطلقوا على هذه القدرة ]احلكم على[ احلكمة العملية، أو الرؤية الثاقبة، واعتربوها الفضيلة الرئيسة، أو 
امتياز رجل الدولة يف متييزها عن حكمة الفيلسوف. يكمن االختالف بني هذه الرؤية احلاكمة والتفكري التأملي 

ول له جذوره فيما اعتدان على تسميته ابحلس السليم. حيث يكشف لنا احلس السليم طبيعة العامل يف أن األ
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بقدر ما هو عامل مشرتك؛ وحنن مدينون له حبقيقة أن حواسنا اخلمس اخلاصة ومعطياهتا احلسية ميكن أن تكيف 
ن مل يكن أحد األنشطة إ نفسها لعامل غري ذايت وموضوعي، نشرتك ونتشارك فيه مع اآلخرين، إن احلكم هو

 (.BPF, 221أمهها اليت حيضر فيها تقاسم احلياة مع اآلخرين." )

عالوة على ذلك، عند مناقشة السمة غري القهرية للحكم، وحقيقة أنه ال ميكنها إال أن متيل، لكنها ال تفر، 
اه اإلغريق ق مع ما مساملوافقة على اآلخرين، تزعم أن "هذا "الصوت اخلفيض" أو اإلقناع ينسجم بشكل وثي

peithein اخلطاب املقنع الذي يعتربونه الشكل السياسي املعتاد لألشخاص الذين يتحدثون مع بعضهم ،
(. زعم أحد املعلقني أبن هناك تناقض يف توظيف أرنـت ملفهوم أرسطو للحكمة BPF, 222البعض." )

تلفة، أن من املفرت، أن يُدفعوا يف اجتاهات خمالعملية إىل جانب فكرة كانط حول "الذهنية املتوسعة" ما دام 
األول حنو اجتاه يعىن ابخلاص، والثاين حنو اجتاه يعىن ابلعام والنزاهة. مع ذلك، هذا التناقض يبدو أكثر وضوحا 
من الواقع، مادام أن نظرية كانط اجلمايل للحكم هي نظرية للحكم االنعكاسي، أي تلك األحكام اليت ال 

ام بل جيب البحث عنه بشكل خاص. ويف هذا الصدد، متيل نظرية احلكم اجلمايل اليت تتمتع يعطى فيها الع
بعالقات وثيقة مبفهوم أرسطو للحكمة العملية؛ فكالمها معنيان ابحلكم على التفاصيل الدقيقة. وليس على 

صالحية: يف أتكيد ال افرتاضهما بشأن القواعد العاملية. وإذا كان هناك داع للتمييز، فاألمر يتعلق بنموذج
( الذين أظهروا مبرور الوقت the phronimoiحكمة أرسطو العملية هناك امتياز للقلة من أفراد اخلربة )

أهنم حكيمون يف األمور العملية، فمعيار الصالحية الوحيد، هو خربهتم وسجل ماضيهم يف إجراءات القضاء. 
فراد االجنذاب إىل أحكام وآراء اآلخرين، وابلتايل فإن من جانب آخر، يف حالة أحكام الذوق، يتعني على األ

 صالحية حكمهم تستند إىل موافقة يستطيعون إخراجها من جمتمع ذي مواضيع خمتلفة.

تعتمد صالحية احلكم السياسي عند أرنت على مقدرتنا على التفكري "بشكل متثيلي" أي من وجهة نظر أي 
 العامل من عدة أوجه نظر خمتلفة. وهذه القدرة، بدورها، ال شخص آخر، حىت نكون قادرين على النظر إىل

ميكن اختبارها إال يف ميدان عام، حيث تسنح لألفراد فرصة تبادل آرائهم بشأن مسائل معينة، ومعرفة ما إذا  
كانوا يتفقون مع آراء اآلخرين. يف هذا الصدد، ال تشكل عملية تكوين الرأي نشاطا انفراداي، بل تتطلب بدال 
من ذلك مواجهة حقيقية مع آراء خمتلفة حبيث ميكن دراسة مسألة معينة من كافة اجلوانب املمكنة إىل أن،  
كما صاغتها أرنـت، "تطفو وتصبح شفافة من خالل ضوء الفهم البشري التام" إن املناظرة والنقاش والقدرة 

صالحية الذاتية تزعم بشيء أكثر من العلى توسيع منظور الفرد هي يف الواقع مصريية يف تكوين آراء ميكن أن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  31

وقد يتمسك األفراد آبراء شخصية حول العديد من املوضوعات، لكن إبمكاهنم تكوين آراء متثيلية فقط من 
 خالل توسيع وجهة نظرهم لتشمل آراء اآلخرين. تقول أرنـت:

تلفة، وعندما ت نظر خمإن الفكر السياسي فكر متثيلي. فمن خالل قضية معطاة أقوم بتكوين رأيي من وجها
أقدم وجهات نظر أولئك الغائبني؛ فأان هنا أقوم بتمثيلهم ... وكلما تعددت وجهات النظر املوجود يف ذهين 
خالل طرح قضية معينة، أصبح أفضل يف التخيل والشعور والتفكري فيما إذا كنت يف مكاهنم، وتصبح قدريت 

 (BPF, 241)يي واستنتاجايت النهائية أقرب إىل الصواب. على التفكري التمثيلي أقوى، وابلتايل يكون رأ

 

إن اآلراء، يف الواقع، مل تكن بديهية أبدا. وهي مسائل رأي، وليست مسائل حقيقة، "تفكريان استطرادي 
ابلفعل، ينطلق من مكان آلخر، ومن جزء من العامل إىل آخر، من خالل مجع من اآلراء املتضاربة، حىت يتجاوز 

عن هذه اخلصوصية إىل بعض من العمومية احملايدة" ولن يكون املرء وحيدا حينما يكّون رأيه؛ إذ  يف النهاية
تشري أرنـت لذلك بقوهلا: "حىت لو جتنبت الصحبة أبكملها، أو كنت معزوال متاما حينما كّونت رأيي، فأان 

ابط العاملي، حيث  عامل الرت لست جمتمعا أبحد بل يف عزلة مع نفسي يف الفكر الفلسفي؛ ومع هذا أان ابق يف
 (.BPF, 242ميكنين متثيل اجلميع")

 

 احلكم والصالحية -5،6

إن الطابع التمثيلي للرأي واحلكم له تداعيات مهمة على مسألة الصالحية. إذ تشدد أرنـت بشكل دائم على 
الل عملية هم من خأن تكوين آراء ذات صالحية يتطلب فضاءا عاما، حيث ميكن لألفراد اختبار وتنقية آرائ

نقاش وتنوير متبادل. مع ذلك، عارضت متاما فكرة قياس اآلراء مبعايري احلقيقة، أو أن النقاش جيب أن يُدار 
وفقا ملعايري صالحية علمية صارمة. وترى أرنـت أن احلقيقة تنتمي إىل حقل اإلدراك، حقل املنطق، والرايضيات 

كراه، ألنه حيول دون النقاش، وجيب أن تقبل من كل فرد ميتلك والعلوم الصارمة، وهي حتمل دوما عنصر اإل 
قل مساهتا املنطقية. ويف مواجهة لتعددية اآلراء، تبدو احلقيقة بطابع مستبد: فهي تفر، القبول العاملي، ترتك الع

 ةأقل حرية للتحرك، حتّد من تنوع اآلراء، وتقلص من ثراء اخلطاب البشري. يف هذا الصدد، تكون احلقيق
معادية للسياسة، حيث أن إبلغاءها النقاش والتنوع، تلغي بذلك املبادئ السياسية بذاهتا. مثلما كتبت أرنـت: 
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"املشكلة أن احلقيقة الواقعية، مثل احلقائق األخرى، تزعم بشكل قاطع أهنا من املسلمات وتلغي النقاش، 
استبدادية  فكري اليت تتعامل مع احلقيقة، هيوالنقاش يشكل جوهر احلياة السياسية. إن أساليب التواصل والت

ابلضرورة، إذا نظران إليها من منظور سياسي، فهي ال أتخذ ابحلسبان آراء اآلخرين، وإن أخذ ذلك بعني 
 (.BPF, 241االعتبار ليس إال مسة مميزة لكل تفكري سياسي صارم." )

رتاف ال ترتك جماال للنقاش أو املعارضة، أو االعإن دفاع أرنـت عن الرأي مل يكن مدفوعا إبمياهنا أبن احلقيقة 
ابلفارق، بل أيضا ابقتناعها أبن مسات املنطق لدينا ال ميكن أن تزهر إال يف سياق حواري. تستشهد أرنـت 
مبالحظة كانط " أن القوة اخلارجية اليت حترم اإلنسان من حرية التواصل الفكري بشكل عام، حترمه يف نفس 

 التفكري، وتؤكد على حقيقة أنه ابلنسبة لكانط فإن الضمان الوحيد لصحة تفكريان هو الوقت من حريته يف
أننا "نفكر، كما لو أننا، يف تواصل مع اآلخرين الذين ننقل إليهم أفكاران كما أهنم ينقلون أفكارهم إلينا. تقتبس 

تسب ا يرتك لوحده، ويكأيضا تصريح ماديسون، "أن منطق اإلنسان، مثل اإلنسان نفسه، خجول وحذر عندم
 (.BPF, 234الثبات والثقة بشكل متناسب مع عدد من يرتبط معهم." )

إن اهلدف من اإلشارة لكانط وماديسون هو إثبات قوة وكرامة الرأي ضد هؤالء املفكرين، من أفالطون إىل 
الرأي  ـت، ال يعدّ هويز. الذين رأوا أبن الرأي جمرد وهم، كإدراك مشوش وغري كاف للحقيقة. ابلنسبة ألرن

شكال معيبا للمعرفة اليت جيب السمو هبا أو تركها مبجرد ما ميتلك املرء احلقيقة. بدال من ذلك، هي شكل 
متميز من املعرفة تنشأ من التشاورات اجملتمعة للمواطنني، واليت تتطلب استخدام اخليال والقدرة على التفكري 

ين آراء اط يف "تفكري متثيلي" يصبح املواطنون قادرون على تكو "بشكل متثيلي." فمن خالل التشاور واالخنر 
ميكن أن تزعم بصالحية ذاتية مشرتكة. من املهم التأكيد على أن أرنـت ال ترغب ابستبعاد حماولة الفالسفة 

ؤون شإلجياد معايري عاملية أو مطلقة للمعرفة واإلدراك، بل التحقق من رغباهتم يف فر، تلك املعايري على جمال ال
اإلنسانية، مادام أهنم سيحّدون من تعدديتها ونسبيتها األساسية. إن فر، معيار واحد أو مطلق داخل جمال 
التطبيق العملي ميكن أن يلغي احلاجة إىل إقناع اآلخرين ابملزااي النسبية ألي رأي الستنباط موافقتهم على اقرتاح 

لن  حمددة. إن فر، مثل هذا املعيار يعين أن األفرادحمدد، أو للحصول على موافقتهم فيما يتعلق بسياسة 
يكونوا مطالبني مبمارسة حكمهم، تطوير خياهلم، أو صقل "ذهنية متوسعة" مادام أهنم ليسوا حباجة للتشاور 
 املشرتك بعد اآلن. حينها سيصبح اإلثبات الصارم بدال من اجلدال املقنع، هو الشكل الشرعي الوحيد للخطاب.
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على أال ننسب ألرنـت وجهة النظر القائلة أبن احلقيقة ليس هلا دور مشروع لتلعبه يف السياسة  جيب أن حنرص
أو يف جمال الشؤون اإلنسانية. فهي تؤكد ابلفعل على أن "كل احلقائق، ليس فقط األنواع املختلفة من احلقيقة 

ا حتمل عنصر "، مادام أن مجيعهتعار، الرأي يف أسلوب أتكيد صحتها -العقالنية بل حىت احلقيقة الواقعية
اإلكراه. مع ذلك، تنشغل أرنت فقط ابلنتائج السلبية للحقيقة العقالنية عند تطبيقها على السياسة والتشاورات 
اجلماعية، بينما تدافع عن أمهية احلقيقة الواقعية للحفاظ على تفسري دقيق للماضي واجملتمعات السياسية 

الواقعية مرتبطة دوما أبشخاص آخرين: فهي هتتم ابألحداث والظروف اليت املوجودة. وكتبت أن "احلقيقة 
ينخرط فيها الكثري، وهي تبىن من قبل شهود وتعتمد على الشهادة...وهي سياسية بطبيعتها." ابلتايل، هي 
تقول: "أن احلقائق واآلراء، رغم وجوب فصل بعضها البعض، إال أهنا ليست مضادة لبعضها البعض؛ وتنتمي 

ىل نفس اجملال. فاحلقائق تقدم آراًء، واآلراء ُتستلهم من اهتمامات وعواطف خمتلفة، ميكن أن ُتتلف بشكل إ
واسع وتبقى مشروعة طاملا أهنا حترتم احلقيقة الواقعية. تعد حرية الرأي مهزلة حىت ُتضمن املعلومات الواقعية، 

قيقة العقالنية ة تزّود التفكري السياسي مثلما أن احلدون تنازع بني احلقائق نفسها. مبعىن آخر احلقيقة الواقعي
 (.BPF, 238) تزّود التفكري الفلسفي."

ابلتايل، فإن العالقة بني احلقائق واآلراء هي عالقة مشرتكة؛ إذا مل تستند هذه اآلراء إىل معلومات صحيحة، 
 اخليال، ا. وإن كانت تستند إىلوحرية وصول إىل مجيع احلقائق املتعلقة، فمن النادر اجلزم أبي صالحية هل

خداع الذات، ابطل متعمد، فإذن ليس هناك إمكانية الستمرار جدال أو نقاش حقيقي. ابلتايل، كال من 
احلقيقة الواقعية والسلوك العام إلخبار احلقيقة مها أمران أساسيان لتشكيل آراء سليمة وازدهار للنقاش السياسي. 

ملاضي بكذب منظم، أو تشويهه مبحاولة إلعادة كتابة التاريخ، فسوف حترم عالوة على ذلك، إذا ُدمر سجل ا
احلياة السياسية من أحد عناصرها األساسية املستقرة. ابختصار، احلقيقة الواقعية وممارسة سرد احلقيقة كالمها 

 يسمح ابلنقاش ال ضروراين للحياة السياسية. تعادي أرنـت بني احلقيقة العقالنية والرأي املتني، مبا أن األول
واملعارضة، يف حني أن األخري يزدهر فيها. لذلك جيب فهم دفاع أرنـت على أنه دفاع عن التشاورات السياسية، 
وعن الدور الذي يلعبه اإلقناع والنقاش يف مجيع األمور اليت تؤثر على اجملتمع السياسي. ويف تضاد مع أفالطون 

 ائل السياسية، تؤكد أرنـت على أمهية وقيمة اخلطاب السياسي. التشاوروهوبز، الذين شوهوا دور الرأي يف املس
 واإلقناع، وابلتايل السياسات اليت تعرتف ابالختالف وتعدد اآلراء.
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 مفهوم أرنـت للمواطنة -6

( 2( اجملال العام 1يف هذا املقطع األخري، سنقوم إبعادة بناء مفهوم أرنـت للمواطنة من خالل موضوعني: 
 السياسية واهلوية اجلمعية، كما سنلقي الضوء على إسهام مفهوم أرنـت يف نظرية املواطنة الدميقراطية.القوة 

 

 املواطنة واجملال العام -6،1

ابلنسبة ألرنـت يشتمل اجملال العام على بعدين متميزين ولكنهما مرتابطني. فأما األول فهو فضاء الظهور، 
ينشأ عندما يتصرف املواطنون بشكل منسجم من خالل وسيلة التعبري  فضاء من احلرية السياسية واملساواة،

واإلقناع. وأما الثاين فهو عامل مشرتك، عامل عام ومشرتك من حتف بشرية ومؤسسات وبيئات تفصلنا عن 
الطبيعة، واليت توفر حالة دائمة ومتينة ألنشطتنا. كال البعدين أساس ملمارسة املواطنة، فاألول يوفر مساحات 

كن أن تزدهر فيها، أما اآلخر فيوفر خلفية مستقرة ميكن أن تنشأ منها مساحات عاملة للعمل والتشاور. مي
ابلنسبة ألرنـت، إعادة تنشيط املواطنة يف العامل احلديث يعتمد على استعادة عامل مشرتك، وخلق العديد من 

 تبادلية وتضامنية.  فضاءات الظهور اليت ميكن لألفراد فيها كشف هوايهتم وإقامة عالقات

هناك ثالث مسات للمجال العام وجمال السياسة بشكل عام، وهي تعترب أساسية ملفهوم أرنـت للمواطنة. وهي، 
 أوال: جودة تصنيعها أو بناءها، اثنيا: جودهتا املكانية، اثلثا: التمييز بني املصاحل العامة واخلاصة. 

كل مستمر على صناعية احلياة العامة واألنشطة السياسية بش فيما يتعلق ابلسمة األوىل، شددت أرنـت بشكل
عام، ذلك ألهنا من صنع اإلنسان ليست هبة أو طبيعية. واعتربت الصنعة أمر يوجب االحتفاء به بدال من 
االستياء منه. ومل تكن السياسة ابلنسبة هلا نتيجة استعداد طبيعي، او إدراك لصفات موروثة يف الطبيعة البشرية. 

كانت إجنازا ثقافيا من الدرجة األوىل، إذ مّكنت األفراد من جتاوز ضرورايت احلياة وتشكيل عامل يزدهر فيه   بل
 الفعل واخلطاب السياسي احلر.

إن للضغط الذي يواجه تصنيع السياسة عدة عواقب مهمة: على سبيل املثال، تؤكد أرنـت على أن مبدأ 
تور اجملال حلقوق الطبيعية أو على بعض األحوال الطبيعية اليت تسبق دساملساواة السياسية ال يتكئ على نظرية ا
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السياسي. بدال من ذلك، هي مسة املواطنة اليت يكتسبها األفراد عند الدخول يف اجملال العام واليت ميكن أتمينها 
 فقط عن طريق املؤسسات السياسية الدميقراطية. 

جلديدة احلياة السياسية يف رفضها جلميع املغرايت الرومانسية ا تظهر عاقبة األخرى لتأكيد أرنـت على صناعية
للهوية العرقية والشعبية كأساس للمجتمع السياسي. وأكدت أن هوية الفرد العرقية، الدينية، أو العنصرية غري 

 متعلقة هبوية املرء كمواطن، وأهنا ال ينبغي أن تكون أساسا للعضوية يف اجملتمع السياسي. 

رنـت على الصفات الرمسية للمواطنة قد جعل موقفها أكثر بعدا عن مناصري املشاركة يف الستينات إن تركيز أ
الذين رأوها من جانب استعادة حس من املودة. فوفقا هلا، تعّد املشاركة السياسية مهمة ألهنا مسحت إبنشاء 

مادام  ميكن أن تكون سياسية، عالقات مدنية وتضامنية بني املواطنني. وتزعم أن عالقات املودة والدفء ال
أهنا مبثابة بدائل نفسية خلسارة عامل مشرتك. أما العالقات السياسية احلقيقية الوحيدة، فهي الصداقة املدنية 
والتضامن، مبا أهنا تكّون املطالب السياسية وحتافظ على مرجعية للعامل. ابلتايل، ترى أرنـت أن خطر حماولة 

األصالة واملشاعر اجملتمعية، يف خسارة املرء القيم العامة للنزاهة، الصداقة والتضامن  اسرتداد شعور املودة ودفء
 املدين. 

وتتعلق السمة الثانية اليت ركزت عليها أرنـت ابجلودة املكانية للحياة العامة، إىل جانب حقيقة أن األنشطة 
ناقشون م، ويتبادلون اآلراء، يالسياسية موجودة يف فضاء عام، حيث ميكن للمواطنني أن يلتقوا ببعضه

اختالفاهتم، يبحثون عن حل مجاعي ملشاكلهم. إن السياسة ابلنسبة ألرنـت مسألة مشاركة األشخاص عاملا 
مشرتكا وفضاء مظهر مشرتك حبيث ميكن لالهتمامات العامة أن تربز وتُوضح من وجهات نظر خمتلفة. فمن 

عة من األفراد يصوتون بشكل منفصل وجمهول وفقا آلرائهم وجهة نظر أرنـت، ال يكفي أن يكون هناك جممو 
اخلاصة. بل جيب بدال من ذلك، أن يكون هؤالء األفراد قادرون على رؤية بعضهم البعض مبكان عام، إن 

 االلتقاء يف فضاء سياسي عام يربز خالفاهتم وقوامسهم املشرتكة، لتصبح موضوع نقاش دميقراطي. 

م املشرتك يف فهم كيفية إمكانية تشكيل اآلراء السياسية، واليت ال ميكن اختزاهلا تساعدان فكرة الفضاء العا
لتفضيالت خاصة أو خصوصية من انحية، وال لرأي مجعي متفق عليه من انحية أخرى. أرنـت بنفسها مل تثق 

يلية ال ميكن ثيف مصطلح "الرأي العام"، ألنه يشري إىل إمجاع طائش من جمتمع مجاهريي. وترى أن اآلراء التم
أن تنشأ إال عندما يواجه املواطنون بعضهم بعضا بشكل فعلي، وذلك من أجل دراسة املشكلة من عدة أوجه 
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خمتلفة، وتعديل وجهات نظرهم، إضافة لتوسيع وجهات نظرهم ملزج األخرايت. زعمت أرنـت أن اآلراء 
ياق عام من وُتترب وتتوسع فقط يف سالسياسية، ال ميكن أن تتشكل على انفراد، وبدال من ذلك، تتشكل 

 اجلدال والنقاش. 

هناك أتثري آخر على أتكيد أرنـت على اجلودة املكانية للسياسة اليت تتعلق مبسألة كيفية توحيد جمموعة من 
األفراد املميزين لتشكيل جمتمع سياسي. ابلنسبة ألرنـت، فإن الوحدة اليت ميكن حتقيقها يف جمتمع سياسي، 

ة تقارب عرقي أو ديين، وال تعبريا عن بعض أنظمة القيمة املشرتكة. وبدال من ذلك، ميكن حتقيق ليست نتيج
الوحدة املعنية من خالل املشاركة بفضاء عام، وجمموعة من املؤسسات السياسية، واالخنراط يف املمارسات 

 واألنشطة اليت تكون مسة لذلك الفضاء وتلك املؤسسات. 

للجودة املكانية للسياسة، وهو أنه مادام أن السياسة نشاط عام، فال ميكن للمرء أن  هناك أثر ملفهوم أرنـت
يكون جزء منه، دون أن يكون حاضرا جبزء منه يف الفضاء العام. إن االخنراط يف السياسة يعين املشاركة بنشاط 

رار أرنـت على أمهية يل، إصيف خمتلف امليادين العامة، حيث تتخذ القرارات اليت تؤثر على جمتمع املرء. ابلتا
املشاركة املباشرة يف السياسة مبين على فكرة أنه مادام أن السياسة حتتاج إىل مكان يف العامل، فإن ذلك حيدث 

 فقط يف الفضاء العام، وإن مل يكن املرء حاضرا، فهو ليس منخرطا يف السياسة بكل بساطة.

أيضا يف أساس السمة الثالثة اليت أكدت عليها أرنـت، أال يكمن هذا املفهوم املتمركز عامليا حول السياسة 
وهي التمييز بني املصاحل العامة واخلاصة. وفقا ألرنـت، فإن النشاط السياسي ليس وسيلة لغاية، بل هو غاية 

 ةيف حد ذاته، فاملرء ال ينخرط يف النشاط السياسي لتعزيز رفاهية الفرد، بل إلدراك املبادئ اجلوهرية يف احليا
السياسية، مثل احلرية، املساواة، العدالة، والتكافل. يف مقال الحق عنوانه "احلقوق العامة واملصاحل اخلاصة"، 
انقشت أرنـت االختالف بني حياة املرء كفرد وحياته كمواطن، وبني حياة املرء اليت يقضيها لنفسها وتلك اليت 

اصة  ا العامة كمواطنني، خمتلفة متاما عن مصلحتنا اخليقضيها ألجل اجلماعة مع اآلخرين. إذ تزعم أن مصلحتن
كأفراد. إن املصلحة العامة ليست جمموع املصاحل اخلاصة، وال أعلى قوامسها املشرتكة، وال حىت جمموع املصاحل 
الشخصية املنرية. بل إن املصلحة العامة، يف الواقع، ال تتعلق مبصاحلنا اخلاصة إال بشكل قليل، لكوهنا تتعلق 

لعامل الذي يتجاوز الذات، الذي كان موجودا قبل والدتنا، والذي سيكون موجودا بعد وفاتنا، عامل جيد اب
جتسده يف األنشطة واملؤسسات مع أهدافها الشخصية، والذي رمبا تكون يف بعض األحيان متعارضة مع 
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مواطنني، واليت م الذي نتشاركه كمصاحلنا اخلاصة، قصرية األجل. ابلتايل، تشري املصلحة العامة إىل مصاحل العا
 ميكن أن نتبعها ونستمتع هبا كمواطنني، فقط من خالل جتاوز مصلحتنا الذاتية اخلاصة. 

 

 املواطنة، القوة، اهلوية اجلمعية -2،6

يوفر مفهوم أرنـت التشاركي للمواطنة أفضل نقطة بداية ملعاجلة كال من مسألة تكوين اهلوية اجلمعية واملتعلقة 
 ط ممارسة القوة السياسية النشطة.بشرو 

فيما يتعلق ابالدعاء األول، من املهم اإلشارة إىل أن مسألة إنشاء هوية مجعية من املسائل احلامسة يف اخلطاب 
السياسي وهي على احملك، هذه "حنن" اميكن أن منيل هلا عندما نواجه مشكلة اُتاذ القرارات بني اخلطاابت 

هناك خالف دائم يف اخلطاب السياسي حول مسارات الفعل املمكنة، فإن هوية  البديلة للفعل. ومادام أن
"حنن" اليت سُتنشأ من خالل شكل معني من أشكال العمل ستصبح مسألة مركزية. من خالل االخنراط يف 
 هذا املسار من الفعل أو ذاك، حنن يف احلقيقة ندخل يف مطالبة ابلنيابة عن هذه "حنن" أي أننا خنلق شكال

 حمددا من اهلوية اجلمعية. إن اخلطاب والفعل السياسي ضروراين، يف هذا الصدد، لتكوين هوايت مجعية.

مع ذلك، ال توهب هذه العملية لبناء اهلوية مرة واحدة وبشكل أبدي، ومل تكن أيدا يسرية. عوضا عن ذلك، 
وية الثقافية فيها عن مفاهيم اهلهي عملية كفاح وإعادة تفاو، مستمرة، وهي عملية يعرب ويدافع الفاعلون 

السياسية املتنافسة. ويعّد مفهوم أرنـت التشاركي للمواطنة ذي أمهية خاصة يف هذا السياق، مبا أنه يوضح 
شروط أتسيس اهلوايت اجلمعية. حينما يُنظر إىل املواطنة على أهنا عملية تشاورات نشطة حول اهلوايت 

نية أتسيس أشكال للهوايت اجلمعية ميكن االعرتاف هبا، اختبارها، املتنافسة، فإن قيمتها تكمن يف إمكا
 وحتويلها أبسلوب استطرادي، دميقراطي.

فيما يتعلق ابالدعاء الثاين، املتعلق مبسألة القوة السياسية، من املهم التأكيد على العالقة اليت أسستها أرنـت 
وة السياسية ة للمواطنني يف اجملال العام، وممارسة القبني الفعل السياسي، الذي يتعارف على أنه املشاركة النشط

الفعالة. هذه العالقة بني الفعل والقوة هي واحدة من اإلسهامات املركزية ملفهوم أرنـت التشاركي للمواطنة. 
وترى أرنـت أن االخنراط النشط للمواطنني يف حتديد شؤون جمتمعهم، ال يوفر هلم جتربة احلرية والسعادة العامة 
وحسب، بل يوفر معىن للوكالة السياسية وفعاليتها، املعىن الذي سطرته عبارات توماس جيفرسون يف كون املرء 
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"مشاركا يف احلكومة." من وجهة نظر أرنـت، تقاسم السلطة الذي أييت من املشاركة املدنية والتشاور املشرتك، 
مثيل ضوء ذلك، جيب فهم تضييق أرنـت للتميكن أن مينح كل مواطن معىن لفعالية القوة السياسية. وعلى 

السياسي. لقد رأت أرنـت أن التمثيل يعّد بديال عن املشاركة املباشرة للمواطنني، ووسيلة ميكن من خالهلا 
التمييز بني احلكام واحملكومني، وميكن جتديده كبديل لنظام التمثيل القائم على األحزاب البريوقراطية وهياكل 

نـت نظاما احتاداي للمجالس ميكن للمواطنني من خالله حتديد شؤوهنم السياسية بفعالية. الدول. واقرتحت أر 
فبالنسبة هلا، ميكن إعادة أتكيد املواطنة وممارسة القوة السياسية بفعالية، فقط من خالل املشاركة السياسية 

 ة.املباشرة، أي من خالل املشاركة السياسية يف العمل املشرتك والتشاورات اجلمعي
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 هامش المترجمة:

i ح اإلنسان العامل واإلنسان الخالق عن الترجمة الالتينية خالص الشكر لألستاذ عبدهللا المطيري في نحته لمصطل 

homo faber - animal laborans  
ii  )قمت باالستعانة بمصطلحات أ. هادية العرقي في ترجمتها لكتاب )الوضع البشري 
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