ثقافة وفنون

 300عام على والدة صاحب «العقد االجتماعي»

جان جاك روسو المسكون بفكرة
العدل والمساواة
يحتفي مثقفو العالم هذه األيام بمرور  300عام على والدة الفيلسوف واألديب
ورائد علم األنثروبولوجيا جان جاك روسو  ، Jean-Jacques Rousseauوهو صاحب نتاج فلسفي
ال في مجاالت السياسة والتعليم واألدب.
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ثقافة وفنون
قلة من الكتاب واملفكرين ملعت كما ملع رو�سو ،من خالل �أعماله و�شخ�صه على
ال�سواء ،لثالثة قرون متوا�صلة .وقد ولد يف جنيف عام  1712حيث �أم�ضى ال�ست
ع�شرة �سنة الأوىل من حياته .كانت عائلته من �أ�صول فرن�سية ،وا�ستقرت يف
جنيف عام  1549هرب ًا من اال�ضطهاد الديني الذي حلق بالربوت�ستانت.
انتقل من �سوي�سرا �إىل فرن�سا ،حيث �أقام يف منطقتي الرون �ألب والواز ،وعا�ش
رو�سو متنق ًال من منطقة �إىل �أخرى ،ومل يعرف اال�ستقرار يف مكان واحد طوال
حياته .عانى منذ والدته العديد من الأزمات ال�صحية والنف�سية ،فلقد توفيت
والدته وهي تلده ،ثم تخلى عنه والده وهو يف العا�شرة من عمره .عن موت والدته
قال« :والدتي ماتت من �أجلي ،ووالدتي كانت �أوىل امل�آ�سي التي حلقت بي».
بين األدب والفكر السياسي

تتعدد اهتمامات رو�سو و�أنواع الكتابة التي مار�سها خالل حياته ،من املو�سيقى
والأدب وامل�سرح� ،إىل الفكر والفل�سفة وال�سرية الذاتية ،خ�صو�ص ًا يف «االعرتافات»
( ،)1770-1765فاالهتمام بال�ش�أن الرتبوي الذي يطالعنا ب�شكل خا�ص يف كتابه
«�إمييل� ،أو ما يتعلّق بالرتبية» ( ،)1762الذي ير�سم فيه امل�سار الذي مرّت به
طاقات الإن�سان الواحد الفَرد �أي�ضاً .يف روايته «�إيلوييز اجلديدة» التي �صدرت
عام  1761يعد رو�سو �أحد رواد الأدب الرومان�سي ،وقد �ضمّنها مواقفه من احلب
والطبيعة والقيم الأخالقية .وك�شفت هذه الرواية ،مثل ن�صو�ص �أخرى كثرية،
عن عالقته بالطبيعة ،وكان من ع�شاقها الكبار ،فالطبيعة كانت ملج�أ له وعزاء.
وقد دعا يف كتاباته �إىل العودة �إليها ،حتى يكت�سب الإن�سان فيها خرباته بنف�سه.
«�أحالم املتن ّزه الوحيد» كان حم�صلة جتواله يف الطبيعة واهتمامه بعلم النبات
على اختالف �أنواعه .وقد كتب احللم ال�سابع والأخري منها عام � ،1777أي قبل
�سنة واحدة من وفاته التي ح�صلت من دون �أن ينهي الكتاب .بل يذهب بع�ض
البحاثة �إىل القول �إن افتتانه بالطبيعة �ألهاه عن الهدف الأ�سا�سي مل�شروعه
هذا :كتابة �سرية حياة «�إن�سان وحيد على الأر���ض كما لو �أنه يف كوكب �آخر
غريب» .لكن ذلك مل مينعه من تبجيل الطبيعة ،ور�ؤيته �أن االق�تراب منها
«يخفف من م�شاعر الغمّ واحلزن».
يف فكره ال�سيا�سي ،حدد رو�سو اخلطوط العري�ضة للنظم
التي هي�أت للدميقراطية ،كما �أر�سى فكرة املواطن الفَرد
القادر على امل�شاركة يف بناء جمتمع دميقراطي ،فكان بذلك
�أحد الفال�سفة الذين مهدت �أفكارهم للثورة الفرن�سية .ففي
كتابه «خطاب حول من�ش�أ عدم امل�ساواة بني الب�شر و�أ�س�سه»
نقَد العبودية وامللكية اخلا�صة ب�صفتهما من �أ�سباب الظلم
وعدم امل�ساواة .وكان قد ا�ست�شرف امل�ستقبل بقوله�« :إننا
نقرتب من ع�صر الثورات» .ت�شكل �أفكار رو�سو ال�سيا�سية،
كما جتلت بالأخ�ص يف كتابه «العقد االجتماعي» الذي �صدر
عام  ،1762عالمة بارزة يف تاريخ الفل�سفة ال�سيا�سية ،وقد
ا�ستهلّه بعبارة «الإن�سان ولد حر ًا وهو مقيّد بال�سال�سل».
�أراد �أن يقول �إن فئة من الب�شر ت�سيطر على فئة �أخرى ،و�إن
الإن�سان عبد لنوازعه ولأهوائه .يف هذا الإطار �أي�ضاً ،يرى
�أن القوة ال ميكنها �أن ت�ؤ�س�س للحقوق ،و�أن النظام ال�سيا�سي

ال ميكن �أن ينه�ض على �أ�سا�س العبودية« ،فالعبيد املقيّدون بالأغالل يخ�سرون
كل �شيء ،مبا يف ذلك الرغبة يف اخلروج من القيود».
كما يرى رو�سو �أن الب�شر يعي�شون يف حالة �صراع دائ��م ،ولكي يتمكنوا من
اال�ستمرار ،فعليهم �أن يتحدوا ويت�ضامنوا يف ما بينهم .ويالحظ �أن كل �شرعية
�سيا�سية �إمنا تنبني على اجلماعة والإرادة العامة .ومن الأف�ضل ،بالن�سبة
�إليه� ،أن يتو�صل النا�س �إىل �سنّ عقد بينهم يتخلى فيه الفرد عن احلرية
املطلقة ليخ�ضع لقوانني متليها امل�صلحة العامة .هكذا تكون ال�سيادة لل�شعب
كله ال لفرد معني ،فالطاغية ال ي�ؤمن بال�شعب .والتجمع هو الذي ي�ضمن الأمن
واحرتام القوانني واحلقوق� ،شريطة �أن يظل الفرد م�ستق ًال له ذاتيته وحريته،
لي�صبح يف نهاية املطاف جت�سيد ًا للإن�سان وللمواطن يف �آن واحد .وهكذا ف�إن
�أحد الأهداف اجلوهرية لـ«العقد االجتماعي» هو الت�أ�سي�س جلمهورية �أو لدولة
يعي�ش النا�س مت�ساوين �أحرار ًا يف كنفها.
يف كتاباته ال�سيا�سية ر�سم رو�سو �إذ ًا اخلطوط العري�ضة للنظم التي كان يعتقد
�أنها �ضرورية لإقامة دميقراطية ي�شارك فيها جميع املواطنني .من هنا يُعد
«العقد االجتماعي» حمطة �أ�سا�سية يف تاريخ الأفكار ال�سيا�سية .ولقد ا�ستوحت
منه الثورة الفرن�سية ،وا�ستلهم �أفكاره �إع�لانُ حقوق الإن�سان واملواطن الذي
�صيغ عام  .1789و�إذا كان قد جرى االعتماد عليه بهذه ال�صورة ،فلأنه نق�ض
الأف�ك��ار اجل��اه��زة ،واحتوى على �أفكار مناه�ضة للظلم والعبودية ،وللنظام
ال�سيا�سي واالجتماعي القائم ،بالإ�ضافة �إىل انت�صاره للحرية ،وهو القائل:
«�أن يتخلّى الإن�سان عن حريته معناه �أنه تخلى عن �إن�سانيته» .لقد قام امل�شروع
الفكري لرو�سو على نق�ض الأفكار والأ�ساطري التي كانت �سائدة يف زمانه ،ون�سف
الأيديولوجيات املبنية على اخلرافات ،ولي�س على العلم واملنطق .وهذا ما جعل
بع�ضهم يرى �أن م�شروعه هو ،يف املقام الأول ،م�شروع هدم .لكنه الهدم مبا هو
حلظة بناء جديد ،بح�سب مقولة الفيل�سوف هايدجر.
لقد �أخ�ضع رو�سو كل �شيء للفكر النقدي انطالق ًا من مبد�أ �أن كل �شيء قابل
للنقد و�إع��ادة النظر ،وذلك من �أجل اخلروج من الأفكار امل�سبقة .وهذا ما
اخت�صره نيت�شه يف القرن التا�سع ع�شر بقوله «�إن اليقني �سجن» .ويقت�ضي
الكف عن �سيا�سة التمويه واعتقال �إمكانات
هذا املنطق ّ
العقل ،من �أجل توفري الظروف املالئمة للتقدم .هكذا ميكن
النظر اليوم �إىل �أطروحات بع�ض املفكرين الغربيني الذين
ا�ستلهموا �أفكار فال�سفة ع�صر الأن��وار ،ومن بينهم رو�سو،
رائد التنظري للدميقراطية ،املنادي ب�إر�ساء التجمع الب�شري
على �أ�س�س �إن�سانية ت�أخذ يف االعتبار �أهمية العدل وامل�ساواة
والأخوّة والت�ضامن.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ،ت�ت�راوح امل��واق��ف م��ن رو� �س��و ،منذ القرن
الثامن ع�شر حتى اليوم ،بني م�ؤيد لأفكاره ،ومعار�ض لها،
�أو بني م�ؤيد لبع�ض �أفكاره ،ومعار�ض لبع�ضها الآخ��ر .لكن
هذا الواقع ال ينفي �أهمية املوقع الذي احتله يف ع�صره ،حتى
�إن الفيل�سوف الفرن�سي ديدرو ،وهو من منتقديه ،طلب منه
امل�شاركة يف الكتابة يف مو�سوعته العلمية ال�شهرية� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن كثريين من فال�سفة القرن الع�شرين ومفكريه

وضع روسو أساس المجتمع والسياسة الديمقراطيين :الشرعية تأتي من الشعب .لكنه فتح ،في الوقت
نفسه طريق ًا محفوفة بالمخاطر من خالل تحديده لمفهوم «اإلرادة العامة» االستبدادي
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ثقافة وفنون
يعدّونه من �أوائ��ل من در�س العالقات االجتماعية بني الب�شر ،و�أ�س�س لفكر
�سيا�سي جديد ،حتى لو ر�أى عدد من ه�ؤالء �أن بع�ض مناحي فكره ،وال �سيّما
ما يرتبط منها بحكم اجلماعة ،قد يفتح الباب �أمام اال�ستبداد ،وي�سوغ اللجوء
�إليه .غري �أن��ه ،على الرغم من م�ضيّ ثالثة قرون على والدت��ه ،ال يزال يثري
اهتمام القراء من خمتلف الأجيال ،وهو من �أكرث الذين كتبوا باللغة الفرن�سية
�شهر ًة يف اخلارج .وال يزال نتاجه ،الفكري منه بالأخ�ص ،رائج ًا على نطاق
وا�سع بني الأجيال اجلديدة ،فقد بيعت من كتابه «العقد االجتماعي» (عن دار
«فالماريون» الباري�سية وحدها) � 60ألف ن�سخة عام  ،2009كما بيع يف العام
نف�سه � 30ألف ًا من كتاب «خطاب حول من�ش�أ عدم امل�ساواة بني الب�شر و�أ�س�سه».
روسو والعالم العربي

ولئن كان رو�سو ال يح�ضر بقوة يف امل�شهد الفكري يف العامل العربي ،قيا�س ًا
بدول �أخ��رى� ،شرق ًا وغرباً ،ف�إن االهتمام به وب�أفكاره بدا جلي ًا منذ نهاية
القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين من بع�ض املفكرين الذين انفتحوا
على الثقافة الفرن�سية� ،أو �أقاموا يف فرن�سا ،ويف مقدمتهم جمال الدين
الأفغاين وحممد عبده ،والحق ًا طه ح�سني ،وبع�ض الذين �شغلهم التفكري
يف ال�سلطة وطبيعة احلكم ،ويف الهوية واحلداثة .ومن املعروف �أن رفاعة
الطهطاوي ،الذي ذهب �إىل فرن�سا �ضمن بعثة علمية يف الن�صف الأول من
القرن التا�سع ع�شر ،ترجمَ � ،أو �أ�شرف بنف�سه على نقل «العقد االجتماعي»
لرو�سو ،وجزء من «القامو�س الفل�سفي» لفولتري ،و«روح ال�شرائع» ملونت�سكيو،

ما مكانة رو�سو يف امل�شهد الفل�سفي منذ ع�صر الأنوار حتى اليوم؟

ينتمي رو�سو �إىل ع�صر الأنوار ،غري �أننا نخطئ �إذا عددناه واحد ًا من فال�سفة
الأنوار� .صحيح �أنه �شارك �أولئك الفال�سفة يف الرغبة يف �إعادة ما �سمّاه «العقد
االجتماعي» ،وكان رائد ًا يف ذلك ،وله �أتباع لدى كبار �صانعي الثورة الفرن�سية،
خ�صو�ص ًا روب�سبيري ،لكن ال�صحيح كذلك �أن��ه كان يقف يف الطرف املقابل
لتيارات فكر الأنوار يف الكثري من املجاالت ،ومنها كرهه للعلوم والفنون .وهذا
ما دفع ك ًال من دي��درو وفولتري (ولك ّل منهما �أ�سبابه �أي�ضاً) �إىل التعبري عن
خالفهما معه ب�صورة جلية .بالن�سبة �إىل م�س�ألة متجيد الطبيعة ،اتهمه فولتري
ب�أنه �أراد �أن ي�سيرّ الإن�سان على �أربع �أرجل ،وهو ي�أكل ع�شب الأر�ض .ورو�سو،
الذي اختار عن ق�صد ،االبتعاد عن الب�شر كان قد تبنّى عبارة ديدرو القائلة �إن
«ال�شرير وحده فقط هو الذي يعي�ش مبفرده».

الكاتبة الفرنسية دانيال سالناف:

روسو معاصرنا بتمزقه
وقلقه

وم��ا خ�صائ�ص ف �ك��ره ال���س�ي��ا��س��ي؟ ومب� ��اذا يتميز ه��ذا ال�ف�ك��ر م�ق��ارن� ًة
بالفال�سفة الآخرين ،قدامى ومعا�صرين؟

دانييل �سالناف  Danièle Sallenaveع�ضو الأكادميية الفرن�سية ،حائزة
جائزة «رينودو» عن كتابها «�أبواب غوبيو» ،واجلائزة الأدبية الكربى للأكادميية
الفرن�سية .وقد و�ضعت ترجمات عدة �أبرزها لنتاج املخرج ال�سينمائي الإيطايل
بيار باولو بازوليني .وف�ض ًال عن هذا وذاك ،هي من الكتاب املعروفني بالتعمق
يف نتاج رو�سو ،ومن ع�شاق نتاجه الأدبي بالأخ�ص ،كما ال تفت�أ تقر�ؤه با�ستمرار.
يف احلوار التايل ،الذي �أجرته معها «�آفاق امل�ستقبل» ،تنظر �سالناف نظرة نقدية
�إىل فكر رو�سو ،كما ت�شري �إىل معنى احلداثة يف فكره ال�سيا�سي املركب واملت�شعب
وما بقي من ت�أثريه حتى زمننا هذا .وهنا احلوار:
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ما مييزه هو فكرة العقد االجتماعي ،وكانت �آن��ذاك فكرة ثورية تقول �إن
ال�شعب م�صدر كل �سيادة .وهنا تكمن القطيعة الكربى .ل�ستُ فيل�سوفة ،لكنني
مل �أنقطع يوم ًا عن قراءة رو�سو ،و�أ�شعر حياله ب�إعجاب كبري ،وال �سيما بالن�سبة
�إىل نتاجه الأدبي« :االعرتافات» ،و«�أحالم املتنزّه الوحيد» .لكني �أرف�ض الكثري
من �أطروحاته ،وما يتعلق منها بالرتبية خ�صو�صاً� .إنيّ �أرف�ض وب�شكل عام
نظرية الرتبية «الطبيعية» التي انطلقت منها جميع البدع التي تطالعنا يف املجال
الرتبوي اليوم� .أما بالن�سبة �إىل تربية البنات ،فيتمنّى رو�سو لو �أن �صويف ،التي
�ست�صبح الحق ًا زوجة �إمييل ،تنمي مواهبها «لتفيد زوجها متاماً ،كما ت�ستعد فتاة
�ألبانية �شابة لدخول حرمي �أ�صفهان»�«( .إمييل» ،الكتاب اخلام�س).
كان رو�سو نقي�ض الفيل�سوف وال�سيا�سي الفرن�سي كوندور�سي ()1794-1743

ثقافة وفنون

وغريها من الكتب الفكرية امل�ؤ�س�سة� ،إىل لغة ال�ضاد .ثم �أعاد عادل زعيرت،
يف منت�صف الأربعينيات من القرن املا�ضي ،ترجمة «العقد االجتماعي» يف
كتاب �صدر عن «دار املعارف» يف م�صر .واليوم انتهى امل�ؤرخ والباحث املغربي
عبدال�سالم �ش ّدادي من �إجناز ترجمة جديدة ت�شتمل على جممل كتابات الفكر
ال�سيا�سي لرو�سو .و�سبق ل�شدادي �أن ترجم «مقدمة ابن خلدون» �إىل الفرن�سية
مع درا�سة نقدية لها ،وقد �صدرت هذه الرتجمة عن دار «غاليمار» الباري�سية
�ضمن �سل�سلة «البلياد» العريقة .من ناحية �أخرى ،تبقى الدرا�سات اجلامعية
التي تتناول رو�سو قليلة ج��د ًا يف العامل العربي ،ف�ض ًال عن �أن الأطروحات
التي تقدم بها بع�ض املفكرين العرب ،التي تدور يف فلك امل�سائل التي ناق�شها
�صاحب «العقد االجتماعي» ال تزال حمدودة ومتعرثة �أمام �صعوبة اخرتاق

املناخ ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف ال�سائد منذ عقود.
�إن االلتفات �إىل جتربة رو�سو واملرحلة التي جاء فيها� ،أي «ع�صر الأنوار» ،هو
اليوم م�س�ألة �ضرورية يف العامل العربي الذي يعي�ش مرحلة حتول كربى حتتاج
�إىل حتكيم العقل ،وال�ق��راءة املو�ضوعية للتاريخ ،وتفعيل احل�س النقدي،
مبا ي�ساعد املجتمعات العربية على �إع��ادة التفكري يف نظامها االجتماعي
واالقت�صادي وال�سيا�سي ،و�إر�ساء �أ�س�س جمتمع يحرتم �أبناءه وي�ؤمّن لهم
احلرية والعدالة وامل�ساواة.
* كاتبة و�إعالمية مقيمة يف باري�س
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الذي متنى ،عند بداية الثورة� ،أن متنح املر�أة حق االنتخاب .وكان كوندور�سي
يت�ساءل :ملاذا يحول «عار�ض م�ؤقت» دون م�شاركة املر�أة يف حياة املدينة؟! مع
ذلك� ،أ�شعر بالقرب من رو�سو يف ما يتعلّق مبقاربته للحياة وعالقته بالعامل ،حتى
لو كنتُ �أخالفه الر�أي يف �أن الإن�سان طيب بطبيعته ،لكن املجتمع هو امل�س�ؤول عن
ف�ساده� .إال �أن هذا ال يعني �أنني �أوافق على �أن الإن�سان �سيئ بطبيعته� .أعتقد �أنه
ال توجد طبيعة �إن�سانية ،بل يوجد �شرط �إن�ساين.

واحلداثة ،كيف تتج�سد يف فكره؟ وما الذي يحدد منحاها يف نتاجه؟

ال �أعرف ما الفكر احلديث .و�إذا �أخذنا معنى هذه الكلمة مبا يعني الزمن
الراهن ،ف�إنني �أق��ول ،مرة �أخرى �أي�ضاً� ،إن ما ميكن �أن ن َِ�صفَه باحلداثة هو
«العقد االجتماعي» ،وحتديده لفكرة ال�شعب ال�سيد� .أ�ضيف �أن ما هو «حديث»
يف نظري �أي�ض ًا هو الإح�سا�س بالأمل الذي طبع �شخ�ص رو�سو ونتاجه .وهو ما
كان لين�ضوي حتت لواء التقدم الذي ي�ؤمّن �سعادة الإن�سان من خالل التحول
االجتماعي ،بل بقي متعلق ًا بعامل قائم على احتاد القلوب والتبادل ال�صامت
بينها ،وهو عامل ،يف جزء منه ،متوهّ م .غري �أن رو�سو كان على �صواب يف رف�ضه
التام لكل �أ�شكال عدم امل�ساواة.
من �أجل هذه الأ�سباب كلها ،كان ال بد لهذا املفكر من �أن يكون غري حمتمل.
�إنه مملوء بالتناق�ضات ،ولذلك فهو حديث ،ذلك �أن �إن�سان اليوم ،الذي اجتاز
هذه الن�سبة الكبرية من اخليبات ،وعا�ش الآمال التي كانت معقودة على الأنوار،
هو نف�سه �أي�ض ًا مملوء بالتناق�ضات ،وغري قادر على معرفة �إذا ما كان يريد
احلرية فع ًال مع ما يرافقها من اقتالع و�شعور بالوحدة� ،أو �أن يظل يف املقام
الأول مطمئناً ،متكئ ًا على دفء املجموعة واملجتمع .ما يجعل رو�سو معا�صر ًا لنا
هو التمزق الذي عا�شه مع نف�سه ،والقلق الذي رافقه طوال حياته.

ما اجلديد ال��ذي قدمه رو�سو بالن�سبة �إىل فكرة االنتقال من احلالة

الطبيعية �إىل احلالة املدنية؟

يف �أوروبا حيث ا�ضطر الفكر اليوناين -على الرغم من ع�صر النه�ضة� -إىل
�أن يرتك مكانه للتوحيد امل�سيحي ،كانت فكرة اخلطيئة الأ�صلية و�ضرورة التوبة
تهيمن على م�س�ألة احلالة الطبيعية .ولقد عار�ض رو�سو هذا التيار ،فالإن�سان
بالن�سبة �إليه طيب بطبيعته� ،أما ال�شر في�أتي من كونه يعي�ش داخل املجتمع� .أف�ضل
امل�ؤ�س�سات هي التي تعرف كيف حتافظ على ما �سماه املفكر جان �ستاروبن�سكي
«ال�شفافية» يف العالقات بني الب�شر .رو�سو ترعبه فكرة الدميقراطية التمثيلية،
وهو يف�ضل الدميقراطية املبا�شرة ،ويف�ضل حياة مدينية ب�سيطة تتخللها �أعياد
واحتفاالت جمهورية و�شعبية تن�صهر فيها جمموعات الب�شر.

�إىل �أيّ مدى �أ�سهم «العقد االجتماعي» يف الت�أ�سي�س للدولة احلديثة،
وللعالقة بني الفرد واملجتمع؟

قدم رو�سو ت�صور ًا ملفهوم الدولة احلديثة ،وو�ضع �أ�سا�س املجتمع وال�سيا�سة
الدميقراطيني :ال�شرعية ت�أتي من ال�شعب .لكنه فتح ،يف الوقت نف�سه ،طريق ًا
حمفوفة باملخاطر من خالل حتديده ملفهوم «الإرادة العامة» ،حيث ال يوجد
مكان للنقد واملعار�ضة واحلرية الفردية .معار�ضة «الإرادة العامة» لي�ست
م�ستحيلة فقط (ال ميكن �أن نعرت�ض على �أنف�سنا) ،لكنها تبلغ ح ّد الفاجعة لأنها
تبعدك عن املجتمع� .إن فكرة «الإرادة العامة» هي فكرة ا�ستبدادية.

ما هدف القوانني ودورها يف فكر رو�سو ال�سيا�سي؟

مع رو�سو ،ومنذ رو�سو ،تتحدّد الدميقراطية بهذه العبارة التي �أطلقها الكاهن
الكاثوليكي الكوردير  Lacordaireعام « :1848بني القوي وال�ضعيف ،بني الغني
والفقري ،بني ال�سيّد والعبد ،احلرية هي التي ت�ضطهد ،والقانون هو الذي يحرّر».
و�إذا مل يحكم القانون ،ف�إن القوة هي التي حتكم .وهذا اخليار يطالعنا يف �أماكن
عدّة من العامل.
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