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 :بيةالتّييفّّاإلنسانّي

ّ*بنيّالبشرّالفهمّتعليمّيفّضرورة

ّ
 غار مورانإد •

 ميعبد الوهاب البراهترجمة: 
 
 
 
 

        ّ

 ( ادغارّموران) ."إحياءّالفهمّبنيّالبشرّإنيّجتديدّالفعلّالتبويّرهني"ّّّّّّّّّ

 

  لنا  يقدم  درسا نفهم ل  إذا ألننا ابملعرفة، لنا عالقة كل   يف الفهم  إىل حنتاج أننا  نعلمحنن  البداية، يف"     
  رائسية،   انتخاابت  يف   مرّشح   لنا  يقوله  ما  نفهم   ل   كنا  وإذا  اآلخرين،  كالم   نفهم  ل   كنا   وإذا   املدرسة،   يف

  هو   عنه  أحدثكم   أن   أودّ   الذي   الفهم   أن   غي   عميان.  مبثابة   كّنا  حينئذ  البعض،  بعضنا   نفهم   ل   كنا   وإذا 
  وقع   عندما  ذلك  أدركتم   فقد  هذا  على   زد  البشر،  بي   الفهم  إنه  للمعارف،و   لألشياء،  الفهم  هذا   من  أكثر

  واملريض   الطبيب  فهم و   نساء،/    رجال  فهمو   األجوار،  بي   الفهم:  عرضها  سيتم  اليت  ابملوضوعات  إشعاركم
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  عضوا  منا، قريبا شخصا  بوصفه اآلخر. اآلخرّلفهمّحاجةّلدينّا املشكل،  عن أوسع   بتعبيلنقل  وأ ،
  فيما   البشر  لفهم  احلاجة  إهنا.  واحد  آن  يف  لنا  ماثلاملو   ختلفامل  الغريب،  أيضا  هو  مثلما  عائلتنا،  يف

  أنظمتنا   كل  من  متاما  جمهول   حيواي،  يل  يبدو  الذي  املشكل  هذا  يكون  أن  ابلفعل  لالنتباه  وامللفت    .بينهم
  هذه  مجع  املهمّ   من   أنه  يل  ويبدو  منفصلة،  صغية  قطع  إىل  جمزئ  إنه.  واجلامعي  الثانوي  يف  التعليمية،

  وهو   ،فعالّّيهيمنّّالذيّّهّوّّالالفهم  ألن:  منا  لكل   حموري   مشكل  هو   حدّ   أيّ   إىل  بدقّة  لنشي   ،  القطع 
  الوجوه   متعدد   لفهم  هناك  لكن  ابلقرب،  ذلك  مع  اجلميع  يشعر  أن  جيب  حيث  األسرة  داخل  يهيمن

  األزواج   بي   املشاجرة  مشهد    وليس  زوجي،  بي   وحىت  ،  واألخوات  اإلخوة  بي   وأحياان  واألبناء  اآلابء  بي 
  ميتنع   أن   إىل   مّنا  كل   تقود  وقد   تتدهور  أن   أيضا  آن  ميكن   عالقات   هي  إمنا   الالفهم،   على   عالمة  فحسب 

  يف و   الورشة،  يف  أو   الفريق  يف  أصدقاءان  مع  عالقاتنا  يفو   العمل،  يف  هذا  حيصل .  اآلخر  فهم  عن  كلّيا
  هبم، التقينا أبشخاص عالقات  من  لنا  يكون أن ميكن   فيما ث  إذن،  املهنية احلياة  يف و  الرتاتبية، العالقات 

  فهم   يف   بصعوابت  تعجّ   حيث  املرحلة  هذه   يف  حّقا   به  تشعرون  ما  وهو  اليوم،  املشكل  إن  أيضا  أقول  وقد
 .عرضي هناية  يف إليه وسأعود عامليا املشكل يكون قد  بل اآلخرين، وأداين الشعوب، فهم :  الذات

  ميكن   خالفا  ،ابألساس  الالفهم   يوّلد .  كوين  هو  بل   ابستمرار   حاضرو   يومّي،  أبنه  الالفهم  عن   سأقول    
  وحنن   العنف،  من  وضروب  ولعنات  وهيجان  وأحقاد   وغيظ  غضب  ثورات  إىل  األسف،  مع  يؤدي،  أن

  حرب   حالة   يف  بشّدة،فلت  ين  الالفهم   إن   ث  التعّصب،  وأشكال   الدغمائيات  دائما   يالزم   الالفهم   أن   نعلم
 .. ووضيعا مشيطنا مقّززا، العدوّ  يضحى احلالت   هذه ويف األمم، وبي   أداين حرب و  أهلية،

  حدّ   أيّ   إىل  تدركون.  أخطاء  يف   نقع   حنن   بينما  جرائم،  يرتكبون  هم :  حقّ   على  دوما  حنن   ويف املقابل،    
  ومنذ   ،األصل  يف  غريب  ألمر  إنه   شخصي،  بي   لفهم  من   لننطلق .  مركزاي  مشكال   الالفهم   هذا  يشّكل

  والنقد   الستقاللية  جيعل  ما  إهنا  الفردانية؟  تعين  وماذا.  الفردانية  تقّدم  يفو   حضارتنا،  تطّور  يف  ،وقت
  يصي  قد  شخص مع  عالقات لنا تكون أبن تسمح الفردانية  كون  إىل  إضافة ممكنا، والتفكي الشخصي

  بي   توجد  قد  بل  العائلة،  يف  تنحصر  ل  اليت  العالقات  هذه  الوجدانية،  العالقات  تتوّطد  معهو   صديقا،
  على  تساعد ل  وقد  اآلخرين  فهم  على تساعد الفردية نزعتنا أن  نعتقد  أن ميكن و  لقاء، مجعهم  أشخاص
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  ولكن   أكثر  حريةو   أكثر،  سيادةو   أكثر،  مسؤوليات  إهنا  جهة،  من:  مظهرين  للفردانية  ألن  ملاذا؟.  ذلك
 .العال مركز يف  أنفسنا نضع أن تعين  إهنا أكثر، الذات  على متركز  هي أخرى   جهة من

  إىل   امليل  هذا  ذاته  يف  مّنا واحد   كل   حيمل .  الذات  تربير  على  ذاهتا  على  املتمركزة  الفردانية  هذه  تساعد    
  صراعو   خصومة،  هناك  تكون  حينما  خاّصة  أسوءها؛  لآلخر  يرتك  وان  األدوار  أحسن  لنفسه  يسند  أن

  شيء   وهو   الذات  على   الكذب  أي"  self déception"األجنليز  مسّاها  نفسية  آلية   مثّة .  وخالف
  أكاذيبنا  بتصديق  ننتهي  وقد   ذلك،  ندرك   ل  أنفسنا  على   نكذب  فحينما .  نعتقد  ما   خالف  بكثرة  متداول
 .اختلقناها اليت اخلاصة

  متماسكة   األسرة   تكون  حيث   التقليدية  احلضارات   أكثر   يف   أنه   البديهي،   من   الظروف،   هذه   يف        
  النوع   هذا  نفس  ابلتأكيد   هناك  يكون  ل   أن  مقدسة،   األمومة   عالقة  وحيث  لألب،   وطاعة  احرتام  وفيها

فقدت  و   ،  الزواجكذا  و   ،قداسته  األب  فقد  لقد  حدث،  الذي  ما  ولكن .ونطيع   حنرتم  إننا .الالفهم  من
  من   كثيا  أيضا  ولكن  مفيدة  حراّيت  منح  ذلك،  وأكّرر  الذي،  وهو  قداستها،  الستقالل الذايت  إرادة

  البعض،   بعضنا  فهمي  حيث  الالفهم،  عال  يف  للحبّ مالذ    هو  الذي   الزوجية   رابط  إن  ثّ .  الالفهم  ضروب
.  والطالق  النفصال  يف حال  رينفج  متبادل  لفهم  إىل  أّدى  ،للحبّ   سريع  ذبولب  أصيب  وأ   عرف  قد

  شخص،  خبصال  العرتاف   عن  قاصرين   جيعلنا  نقصانه  فإن   احلب،  يف  نفّكر  حينما وفضال عن ذلك،  
  فينا  توّلد ألهنا الشخص، هذا حيتاجها  اليت الستقاللية  فهم  عن قاصرين جتعلنا  احلبّ  يف املبالغة أن غي
  قلت،   وكما وجودان،  يفسد أن  ميكن   مشكل  أن الالفهعم األمر، هناية  يف إذن نتبي . وغية استئثار  نزعة

  تربر واليت  ذاهتا، على املتمركزة  الذهنية، البنية  هذه إىل  إضافة. الالفهم هذا على  تساعد ذهنية بىن هناك
  بنية   أي   للظهور،   دوما   استعداد   على   هي  أكثر،  فينا   مرتسّخة   أخرى   ذهنية  بىن   توجد   ابستمرار،  ذاهتا

  كله،   وهذا  اآلخرين،  يعنيه  أن  ميكن  ما  فهم   عن  متاما   نكفّ   وحينئذ  النتقام،و   ابلعي،  العي :  القصاص
  الالفهم   سرطان  انتشر   لقد   .مفرغة  دائرة   ويشكل  والالفهم   الكراهية   و   للخوف  مصدر  واحد،  آن  يفو 

  يف   طريقة  فتلك  ،"فليمت"  شخص  عن  نقول  فعندما.    نفسيي   قتلة  مععمليا،    مكان  كلّ   يف  اليومي
  األمر  سيكون الفعل إىل  ذلك  جتاوزان لو  إذ  فحسب،  نفسية أهنا احلظّ  حسن ومن ، نفسية حمض   القتل

  أيّ :"    شخص  عن  تقول  حينما :    الدانءة   إىل اآلخرين  ردّ   إىل  إضافة   يوم؛  كل   األموات  أكثر   ما  فظيعا،
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  األوساط   أرفع   يف  حىت   موجود   هذا  وكل   قذارة،  يف  ختتزله  أنك  البديهي   فمن  ،"خسيس  أيّ " "  هو    قذر
  تضّخم  املثقفي  وسط  يف يوجد  ألنه ملاذا؟  ولكن املثقفي، وسط  مثل  تفّهما أكثر  تكون أن يفرتض  اليت

  يتمّتع  اممّ   يغتاظ  ،يفقده   وحينما  اجملد،  إىل   حاجة  يف  وهو  العرتاف   إىل  حيتاج  والكاتب  فاملثقف  لألان،
  بّي   فقد   ذلك   إىل  حاجة  يف  ولسنا  الفالسفة   بي   الالفهم  هو  الغريب،  إن  بل .  شهرة  من   آخر  كاتب  به
  اللياقة   آداب   وأساتذة  اللغات   أساتذة :  األساتذة  بي   الالفهم   هذا   كل "  النبيل   البورجوازي "يف"موليي"

 .بضراوة يتخاصمون الذين الفلسفة  وأساتذة

  . مع أن اجلميع يقول أبننا يف عصر، أو يف زمن التواصل:عصرّالالفهمّاملتبادلّواملعميمحنن يف          
عرب اهلواتف احملمولة والنرتنت والفاكس اخل. ولكن ما الذي حيدث يف   الكّل يتواصل،فهذا حقيقي،  

هذا التواصل؟ إنه اإلعالم، أي جمموعة من املعطيات: غدا سيكون الطقس مجيال، ودرجة احلرارة عشرون، 
.  اإلعالمّليسّالفهمإعالم عن كل شيء ولكن  و عن الرايضة،  و ن البورصة  عو إعالم عن الطقس،  و 

ميكن أن نقول أبن كثرة اإلعالم تقتل الفهم. فحينما تذيع النشرة التلفزية أحداث اليوم حداث بعد آخر  
ك  للطيان أن أتخر رحالهتا؟ وميكن، فال وقت لك للفهم : ملاذا حرب لبنان؟ ملاذا على شركة "أربيس" 

ذلك أن تتابع برامج ومقالت وحتاول الفهم، غي أن مكنة اإلعالم متنحك عند املساء غيمة من  بعد  
وأنت   ويف األخي إذا ما اقتصرت على ذلك ، فلن تفهم الشيء الكثي. املعلومات تستبدل غدا أبخرى

الشيء اللجوء إىل مساعدة احمللّلي الذين ميكنهم عندئذ أن يوّضحوا لك بعض  . حنن مع  جمرب على 
 .  يفّعصرّاالتصاالت،ّواإلعالمّولسناّيفّزمنّالفهماألسف 

 ينتج عن هذا مشكالت ثالث:    

األول:  أن نفهم ذواتنا. وهذا غريب، زد على ذلك أنه من العسي فهم الذات ذاهتا ، حنن جنعل    °
علينا أن نفّكر يف مثال بعض الكتاب الذين حيّللون ذواهتم    ولكي نفهم  ذواتنا  ،أنفسنا شاشة ألنفسنا

ابستمرار شأن مونتانيي. فبقدر النظر إىل ذواهتم إذن وبقدر حتليلها يكتسب هؤلء حينئذ قدرة ما على  
البدء يف فهم ذواهتم، غي أن هذه املمارسة اليت تسمي من قبل الستبطان، أي النظر يف ابطن الذات،  

قيمة اليوم ، حنن نطلب خاصة من اآلخرين مساعدتنا على معرفة ذواتنا: نطلب هذا من    ل يعد هلا أي
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واألطباء اخل. إنه ملشكل كبي معرفة ذواتنا، فهم ذواتنا؛ وهو ما لن    علماء النفس واحملللي النفسانيي 
ما ميكن أن  يف حي انه أمر يتطلب   أتوسع فيه بل سأكتفي مبجرد اإلشارة إليه، فهذه حماضرة افتتاح،

الّّ، أي  التبيةّاجلسديةّأحياانّكلّصباحّولكنناّالّنقومّبتبيةّنفسيةأمسّيه تربية نفسية، حنن منارس  
 اخل. ذواتنا،ّيفّمالحظتهاّ،ّيفّفهمّذواتنّاّّنقومّبرايضةّالفكرّاليتّتتمثيلّيفّالنظرّيف

 الثاين: فهم اآلخرين. ولكن كيف؟  °

 أّنك لن جتد من يعّلمك الفهم. ° الثالث: كيف نتعّلم الفهم؟ خاصة 

 ثالث مستوايت للفهم: الفهم املوضوعي.  

 كل العناصر. ، حتليل،فهم تعين: النضمام إىل، مسك اجملموع. التفسي: بسط 

قد جتد يف بطاقة تعريف معلومات عن شخص، قامته، لون عينيه، اتريخ ميالده اخل.إن هذا الفهم        
عية عن شخص وقد يدمج هذا يف تفسي )تركيب جمموع معلومات(،  املوضوعي يتطلب معلومات موضو 

و كذلك". لكن هناك فهم ذايت  أهكذا  إنه ل يكفي إضافة طول القامة وأشياء من قبيل" هذا الشخص  
ذايت ، أي حيث يكون األان مبا هو " أان"، فأشعر ابآلخرين من خالل ضرب من احملاكاة النفسية،    -وبي 

، وأماثلها ابآلخرين وأفهمهم من داخل، فمثال: إذا ما شاهدت امرأة تبكي ، أشعر  وأقوم إبسقاط لذايت
حينئذ حبزهنا يلج يّف وميكنين عندها فهم سبب حزهنا: إهنا تبحث عن طفلها، لكن طفلها قد قتل يف  
قصف مدفعي اخل. ميكنين بشكل ما أن أشعر آبلمها وابلتايل أفهمها. يف كارثة تسوانمي عندما كان  

ناك أشخاص ايئسون لفقداهنم أقارهبم أمكن لنا فهم ما هم فيه من شّدة، ول ندرك ذلك فحسب،  ه
ولكن شعران بعاطفة دفعتنا إىل خماطبة أنفسنا" ماذا ميكن أن نفعل ملساعدة هؤلء ؟"، قدمنا هبات  

مّد ضخ هناك  يكون  أن  لبد  فهم حقيقي،  هناك  يكون  البيوقراطيون...ولكي  ابلطبع  من  بّددها  م 
التعاطف، بدونه لن يكون هناك فهم. وسأضرب لكم مثال معروفا جدا لدى اجلميع ل نفكر فيه كفاية،  

وعندما نذهب إىل املسرح وابلطبع عندما نذهب    إنه الفهم الذي يصلنا من اآلخرين عندما نقرأ قّصة،
السينما تشاهد متشردا مثل "شارلو"   ففي  السينما. لحظوا كم هذا عجيب،  " تشاريل شابلن" إىل 

قد  و ك لو قابلته يف احلياة الواقعية، فستصرف عنه وجهك ،  فتتعاطف مع هذا املتشّرد، فتفهمه، غي انّ 

https://hekmah.org/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/
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لبشع. إذن  إنك  العرّاب"  لو   جتده مشمئزّا،   " فيلم  مثل شخصيات  أيضا شخصيات   leنأخذ مثال 

parrain "الذي قام بدوره" ألباشينو"، سواء شخصية األب اليت تقمصها" مارلون براندو"أو " البن 

Al pacino  مافيا، لكننا نشعر أهنم ليسوا كذلك، بل حنّس أّن    ت ورؤساء عصااب، ورغم أهنم جمرمون
الذي    مشاعر صداقة وهم جمرمون يف ذات الوقت، إنه الفيلسوف هيجل و هلم مشاعر حّب عائلي وأبوي  

يقول:"إذا ما قلت عن شخص ما إنه جمرم، فإيّن أجهل ما بقي من شخصيته"، وأنه ل ميكن أن خيتزل  
يف هذا الفعل اإلجرامي إذ ميكن أن يكون يف حياته جوانب أخرى. يوجد أولئك الذين يرتكبون جرما  

حيث يبدو "جان فاجلون"    " البؤساء"  مثل   عنهم ،ويكونوا قادرين على التوبة، واألدب يقّدم أمثلة جّيدة  
لكل من يدخل    - مع األسف   – الذي ارتكب جرما صغيا يف البداية مّيال إىل تكرار اجلرم مثلما حيدث  
بقديس. أشبه  صار  وقد  األمر  هناية  يف  ليخرج  السجون،  والعقاب"    عال  اجلرمية  رواية"  يف 

هن حيازة ث نرى املسار الذهين  ، جند أن شااب قّ ّرر قتل امرأة دائن بر   Raskolnikovلراشكولنيكوف
 الذي سيقوده إىل فهم أنه قد ارتكب جرمية شنعاء. 

مثّة من املثقفي من يقول إننا عندما نذهب إىل السينما، نكون  و نفتقر إىل الفهم يف حياتنا الواقعية ،      
يعرفون    ويف الواقع، هؤلء األشخاص أنفسهم   . somnanbulesيف وضعية اغرتاب اتم، إهنم مسرمنون

اليت   والطريقة  الشخصيات،  إزاء  به  يشعرون  الذي  التعاطف  أن  غي  فيلم،  ملشاهدة  السينما  يف  أهنم 
يفهمون هبا أهنا شخصيات مرّكبة وغي بسيطة، كل هذا جيعلهم أكثر شفافية ممّا لو كانوا يف حالة يقظة  

كّله، هذا  إّن  ركزين على ذواهتم.  عادية خارج قاعة السينما حيث يصبحون اثنية نوعا من املسرمني املتم 
من أجل أن نقول لكم إىل أّي حّد ميكن لألدب والشعر والفّن أن يساعدان على فهم اآلخرين، لكن  

ّنٌفهم ّأن ّأنهّالبدي ّيٌفهم ّأن . إذا حتّدثت الصحف، يف جمال اإلعالم، عن هذه الشخصيات فستقول  جيب
مثال معلومات عن " مادام بوفاري" قالت: " امرأة زانية    إهنم" رؤساء عصابة مافيا قتلوا" أو إذا كان هلا 

تشرب الزرنيخ بعد أن أثقلتها الديون". إهنا عناصر موضوعية لكنها ل تسمح أبدا بفهم احلياة ، بفهم  
هكذا    جّمعمشاعر مادام بوفري. تالحظون جيدا أن الفهم الذايت جيب أن يلتحم ابلفهم املوضوعي لي

فهم للطابع الرتكييب لإلنسان، وفهم خطأ الفكر، إنه اختزال شخص يف تصرف    ويدخل يف فهم إنساين،
سيء عاّمة، نربزه  يف نسيان لكل اجلوانب األخرى. خنتزل شخصا ما يف ايديولوجيته اليت جندها مقيتة،  

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Pacino
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  غي أن هذا الشخص ليس سجينا متاما إليديولوجيته. جيب أن نعتقد انه إذا كانت لنا هذه العقلية، لزم 
أن نستنتج أن عقول عظيمة من العصور القدمية كعقل أفالطون آو أرسطو ميكن أن ختتزل يف عقول  

شيئا عاداي متاما، وأهنا )أي تلك العقول( ل    يف ذلك العصر كانت تعترب  لعبوديةا  ألن متشيعة للعبودية،
اة نشطة". لكن هلذه  تتخذ موقفا أبدا ضّد العبودية فحسب، بل إن أرسطو ذاته قد كتب" إن العبد أد

  أمكن أن توجد العقول العظيمة ضعفها، وهلا نقائصها، وما أعتقده أان ، هو أننا ل نقدر على نسيان أنه  
مسات ل إنسانية و لفهم دون أن نقدر على اختزاهلا يف هذه السمات الالإنسانية.إّن الكائن البشري  

نون. إن العقل واجلنون مها وجها اإلنسانية ليس  يف تركيبيته هو يف اآلن نفسه عاقل" إنسان مفّكر"وجم
نظرية تبقى      Mac Leanبينهما حّد فاصل وحنن منّر من أحدمها إىل اآلخر. للبيولوجي ماك لي 

    reptilienصاحلة يف نظري: إنه يقول إنه لدينا ثالث أدمغة يف دماغ واحد، لدينا بقااي دماغ هاميّ 
 ) نسبة إىل رئيسات(primateالتطّور زحافيي ، ثّ ثديي فرئيسيي ، دماغ زواحف، لقد كّنا يف مسار  

السلوك  ث أصبح لنا دماغا ثدييا طّور   إن الدماغ الزواحفي دماغ اخلوف والعدوانية والنزوة.  وأخيا بشرا.
يف نفس الوقت ألن الثدييات كائنات هلا انفعالت كبية. انظروا إىل كلبكم  الذكّي واجلانب الوجداين  

كيف ينبح بلطف لقد طّورت القردة هذه احلركة، لتضحى قادرة على العطف والغضب. ومع تطّور  
غي    منّوا ضخما، إهنا قشرة الدماغ العليا حيث توجد إنسانيتنا، عقلنا اخل.   ثعرف الدماغ الثال   ،الثدايت

 يوجد تفاوت يف الدرجة بي هذه األدمغة الثالث: فالعقل ل يتحكم يف املشاعر، واملشاعر ل  أنه ل
نكون أحياان قادرين على السيطرة، ولكن أحياان تستويل علينا   يف العنف والنزوة.و تتحّكم يف الغريزة،  

لذين صنعوا قاذفات القنابل  ، يضع التقنيون ابشرية يف ال  هالنفعالت أو الغريزة الثائرة. وأنتم تعلمون أن
 احلماقات اإلنسانية. وأفظعواألسلحة النووية العقل الذكّي يف خدمة أبشع اجلرائم 

وبعبارة أخرى، ليس هناك عالقة قارّة، حنن يف نوع من الدوران، ميكن أن منّر من مرحلة هيمنة       
ح أننا لسنا حنن أنفسنا عندما نكون  العقل إىل مرحلة هيمنة الغريزة وهذا هو الكائن البشري، نرى بوضو 

حمبي    أرقّاءنكون    ،عاشقي وعندما نكون غاضبي، لسنا حنن أنفسنا مطلقا، عندما نكون عاشقي 
و غاضبي، نكون غي ما حنن أنفسنا مطلقا، عندما نكون  أ طفة رائعي. وعندما نكون اثئرين  للمال

رائعي. للمالطفة،  حمبي  لطاف  نكون  بغيضي    وعندما  عاشقي  نكون  غاضبي،  أو  اثئرين  نكون 
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نشأان حنن هؤلء البشر، على  لبد من فهم كّل هذا، فهم مّم أ    خسيسي ولشخصيتنا أكثر من وجه.
زايدة على هذا، لبد من فهم    حنو نقدر مبوجبه على فهم أفضل ألنفسنا ولحنرافات وجرائم اآلخرين. 

مشاكل من  إنّنا نرى  جاوز األفراد داخل ثقافة واحدة :  ياقات، وهنا حتديدا قد نصل إىل مشكل يتالسّ 
مدّونة  و مدّونة شرف خاصة،  و ثقافة إىل أخرى ، فلكل ثقافة، خاصة مع ما لديها من دين خاص،  

خاصة للمقدس ختتلف كلية عما لدينا، وغالبا ما خنطأ يف ممارسة آداب اللياقة حىّت يف أبسط األشياء:  
لحديث يف مسألة تعنيهما، فإن الياابين لن يتحدث عن هذه املسألة مباشرة،  فعندما يلتقي ايابين بغريب ل

على النهاية،    توشك قد أ  الوقت الذي تبدو فيه احملادثة  بل يبدأ ابحلديث عن الصحة، عن الطقس ويف 
يطرح الياابين املسألة. بينما يتكلم رجل األعمال على الطريقة األمريكية عن املال أول. جيب أن نتعّلم  
ما لآلخرين من آداب اللياقة وإلّ عّرضنا أنفسنا لسوء فهم خطي، أن يكون اآلخر شخصا فظّا والعكس  

الثورة الفرنسية ل  و   رب والثورة تغي األشخاص. احل فاألحداث فتغّيهم،  جمرى    إىل   الناس   ينقاد  ابلعكس.
يكونت أن  ميكن  شبااب كان  سوى  روابسبيار،  منهم  صنع  مثل  صغيا  مثل  و   حماميا  صغيا  صحفيا 

قائدا صغيا مثل بوانبرت  و  ،"Saint justشويعر غزل متواضع مثل "سان جيست"و ، Marat"مارا"
اآلن نفسه.  همولكن  عبقرايتو ولكنهم أصبحوا شخصيات ذوي قدرات خارقة،   إجرامية يف   قدرات 

د أسوء الحتمالت  أعتقد أن أّي كائن بشري له مبدئيا كل الحتمالت، أسوءها وأحسنها، ول تتجسّ 
الذي ليس عليه   ،ي يف اجلزائر أو اجلندي األمريكيإل يف ظروف قصوى مثل اليت عرفها اجلندي الفرنس

التعذيب فحسب من أجل احلصول   التعذيب  تنفيذ أمر  على معلومة، بل الذي جيد لّذة حقيقية يف 
 ا وحش وبطل يف آن واحد.واإلذلل. إذ يوجد ابلقوة يف كل منّ 

ما الذي جيعنا غي قادرين على الفهم؟ إهنا الثقافة الفكرية، حينما نكون سجناء دائرة متصّلبة من      
اليوم،  هي كما   Baderاملاضي "بدر"  العتقادات، خاصة الثقافة الفكرية للمجموعات اإلرهابية، يف

لبد أن نكون متومّهي، وأن يكون لنا ضرب من اإلميان املرعب كي ل نرى أبدا العال اخلارجي. لبد  
بعضهم:" إذا    ، قد يقول لكس له عذرا أو نربرّه، إذ ابلعكسمن فهم الالفهم، ل من أجل ذاته لنلتم

كالّ،    عذر"، هذا ما كّرره يل سياسي هو حاليا أحد املرشحي الشرتاكيي لالنتخاابت.فهمت كثيا فست  
لن مينعك هذا من مواجهة شخص ولكن دون اعتباره شيطاان وتصّوره مقّززا. أعتقد أنه إذا كّنا خنشى  
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. ل يكفي  فضال عن ذلكك اجتاه املعرفة  الفهم، فذاك ألننا خنشى احلقيقة والواقع. وحينئذ جيب أن نسل
معرفة نفس الوقائع ليكون لنا نفس اإلدراك. حدث مثال يف وقت قريب نقاش بي ثالثة مرشحي لرائسة  
احلزب الشرتاكي، وجد أنصارهم أّن كّل مرّشح أو مرشحة كان أفضل من غيه. وفضال عن ذلك عندما  

فإنه    ، Laguiller من أنصار ساركوزي أو لقييتستمع إىل خطاب أتويل لنفس احلدث، وتكون  
لّإىلّماّبعدّوجهةّنظرّالذاتّعنّّّوللوصينظر إىل نفس احلدث بطريقة خمتلفة متاما.هناك ضرورة إذن  

، كتب مونتاين  ذاهتاّ،ّدونّأنّتفارقّالذاتّذاهتاّبلّأنّتنظرّإىلّذاهتا،ّوتراقبهاّوأنّتنظرّإىلّالغري
ح  ا رو أ  بالوا لوقت طويل  ربِ ر الذي اهنال على أمريكا، أّن األمريكان اعت  م ، زمن الستعما16يف القرن  

لدى الكنيسة هو    Las Casasمن لس كازاس   Bertholoméإنسانية، وأن تدّخل "ابرتولومي"
ح، غي أن ذلك ل مينع من استغالهلم واضطهادهم. لقد كان  ا رو أالذي محل على اإلقرار أبهنم ذوي  

الغربية ، وكان يقول " نسمّي مهجيا من ينتمي و   على النقد الذايت حلضارته الفرنسية ،  ملونتاين هذه القدرة
من البشر حلضارة أخرى"، ويف الفصل الذي خّصه آلكلي اللحوم ، كان يقول عن هؤلء اهلمجي أبهنم  

ولكننا  أمرا حسنا،  كانوا أيكلون حلوم أعدائهم املوتى .وكان يقول أن هذا ابلطبع ليس    - يف احلرب  –
مهجية    توجد ، هل  مرّةحنن الذين استعمران هؤلء البشر، كنا نعذهبم وندفنهم أحياء ونذيقهم عذاابت  

قدر اإلمكان   أكثر من هذه؟ هل تدركون هذا النوع من الشفافية اليت ملونتاين واليت جيب أن حنتفظ  هبا
 خاصة يف اللحظات اليت حنّس فيها أننا منلك لوحدان الثقافة واحلضارة. 

،  الفهم ويبعدان عن مشاكل الالفهم  هناك لمبالة جتاه اآللم، جتاه إذلل اآلخر، وهذا مينعنا عن   
إىل صعوابت  الالمبالة جتاه البؤس املاّدي واألخالقي ، ذاك ما مينعنا عن الفهم. لقد أشرت بسرعة  و 

،  فحسب  فهم الذات لذاهتا، فهم ثقافة ألخرى، وما هو جّد صعب، هو أنه ل يوجد يف ثقافة ما املقّدس 
ول احملّرمات فحسب، بل هناك أفكار واعتقادات، وهناك أرابب. عندما نعتقد يف إله، يتمّلكنا هذا 

أجل فكرة. وهؤلء الذين متلكتهم    فكرة، ميكن أن منوت من  ثلمبويعطينا أوامر:" مت من أجلي"،  اإلله،  
واإلسالم   اليهودية  واحد:  إبله  تدين  أداين  ثالثة  هناك  وهاذون.  جماني  هم  أفكاران  ليست  أفكار 
واملسيحية، ولكنها غي قادرة على بلوغ حّد أدىن من الفهم، من أجل التوافق حول منزلة املكان املقدس  

وآاثر املسيح، وهناك مسجد عمر وعاصمة الدولة    للبعض ولآلخرين على حّد السواء، هناك القدس 
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العربية، هي غي قادرة على التوافق، أيمران الدين من جهة:" أحبوا بعضكم البعض"، وهذا ما يعين بوجه  
من الوجوه افهموا بعضكم البعض، غي أنه أمكن للدين نفسه احلّث على التفتيش، واحلروب الصليبية  

 م بي الربوتستانتيي والكاثوليك اخل. 16الدين يف القرن  والزندقة، وحروب يف صلب ذات  

الكل،    مركز  يف  جمتمعنا  جعل  وهو  اجملتمع،  على  ومتركز  الذات  على  متركز  إذن  مركز    و  هناك  يف 
يقول   الفكرة،  هذه  إىل  إذن  نصل  تكون كارثية.  أن  ميكن  واليت  والعمى  الالفهم  مصادر  الذات،إهنا 

، وهو مقاوم وقع نفيه، كتب شهادة عن ذلك تسمى"اجلنس  eelmRobert Anthل"روابر أنتال"
البشري"، شهادة مباشرة جدا، وجّد إنسانية فقال:" تريد اجملتمعات أن تفصلنا عن اجلنس البشري، إهنا 
لن تقدر على ذلك، ولكن حنن أيضا لن نقدر على فصل جاّلدينا عن اجلنس البشري، هم أيضا بشر  

ع  الفهم ما مين  أبنه جالدين" إنه درس عظيم يقّدمه لنا " أنتال" وقد أقول  يف ذات الوقت الذي هم في
 ن حماربة اجلاّلدين.م أبدا

التعليم   فتقر إليها ي ممقتضي فهم اآلخر. هذا يف اعتقادي يقتضي فهم اآلخر فهم ذواتنا، وفهم ذواتنا ي  
 لحقا."احلديث عنه  وهو ما قد أييت 

 

 املصدر 

  (  2006 أكتوبر  20 مورانّإلدرغار مداخلة )    *    
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