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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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اإلخضاع لجوديث بتلر؛ وعدة أبحاث منشورة منها: الترجمة تفكيكيا:ً الخطاب النسوي نموذجا
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في الحديث عن التيارات الفكرية والسياسية التي تصّدرت املشهد السيا�سي العربي في القرن املنصرم، تحديًدا بعد الحرب 
تناول هذه  يصعب  الدينية،  األصولية  إلى  الوصول  والليبرالية حتى  باالشتراكية  مروًرا  القومية  من  ابتداًء  الثانية،  العاملية 
التيارات موضوعًيا أو تحليلها ألسباب شكلية وضمنية عديدة. تنشأ الصعوبة الشكلية األولى نتيجة خلط كبير شائع بين 
وانقطاع  وفهمها،  الفكرية  التيارات  لهذه  نة 

ّ
املبط واألفكار  النظريات  على  االطالع  في  عظيم  وفقر  واملفاهيم،  املصطلحات 

معرفي، تحديًدا لدى جيل االنهزامات السياسية عن كل ما هو جديد، أي عن الدراسات الحديثة التي ساهمت كثيًرا في تطوير 
تتبّدل أو يتغّير طابعها بين مكان وآخر وزمن وآخر، وُيضفى على  الليبرالية وكأنها واحدة لم  تناَول 

ُ
ت هذه األفكار. فغالًبا ما 

تناول املادية التاريخية كمرادف للمادية الجدلية، 
ُ
تناول املاركسية كمرادف للشيوعية، أو ت

ُ
الديمقراطية طابع جوهري، وت

ه عاٍر تماًما 
ّ
هم بأنه أعطى األولوية للمثال على الواقع، وهذا كل وُيجمع هيغل برواد الرومنطيقية في القرن الثامن عشر، وُيتَّ

من الصحة. أما الصعوبة الضمنية الثانية، وهي أشّد كثيًرا من األولى، فسببها ركام عظيم من مشاعر الضغينة والكراهية 
 بعد جيل ويفرض 

ً
والحقد بين هذه التيارات، أو للدقة بين الشخصيات األساسية املتناِزعة في هذه التيارات، ركام يورَّث جيال

على املرء إما الخوض في نزاعات الضغينة أو رفع اليد عن النقاش والسكوت تماًما. 

بعيًدا عن نزاعات الضغينة  السياسية،  التيارات  بهذه  املتعلقة  الجوانب  لكن مقالتنا هذه غايتها محاولة حسم بعض 
والقراءات النظرية السطحية، وبطريقة أخرى مختلفة، غايتها األساسية النظر، ال في فاعلية هذه التيارات أو قابلية تطبيقها 

أو منطقية طرحها، بل في مدى عقالنيتها أو عاطفيتها من جهة، وفي كيفية اعتمالها في النفس من جهة أخرى. 

إلى  ه  توجَّ ما  غالًبا  التي  االتهامات  في  نظرنا  إذا  السياسية بصورة واضحة  بالتيارات  النفسية  العوامل  ارتباط  آثار  نجد 
ِهم القوميون  ِهم الديمقراطيون بالعقالنية والبرود، واتُّ ِهم االشتراكيون بالرومنسية والعاطفية، واتُّ هذه التيارات، فكثيًرا ما اتُّ
من  أساسًيا  جزًءا  كانت  »النفسية«  األسئلة  أن  نرى  ا، 

ً
إذ واالندفاعية.  باالنفعالية  الدينيون  األصوليون  هم  واتُّ بالرغبوية، 

محاوالت تحليل أي تيار فكري سيا�سي أو نقده، أو حتى محاوالت الدفاع عن أي تيار فكري سيا�سي أو مهاجمته. وبسبب 
التالُزم الجوهري بين األسئلة النفسية واألسئلة السياسية، حصلت مزاوجة أكاديمية بين مجال التحليل النف�سي ومجاالت 
تنشأ  تماًما،  وهنا  لين. 

ّ
ومحل رين 

ّ
مفك من  بعدهم  جاء  وَمن  فرانكفورت  مدرسة  ري 

ّ
مفك بواسطة  والفلسفة  االجتماع  علم 

الصعوبة الثالثة في تناول هذا املوضوع والتي تتمثل بخلٍط كبيٍر في املصطلحات النفسية من جانب معظم من حاولوا التعّدي 
ط بين العاطفة واالنفعال، 

َ
على املجال النف�سي من دون دراية أو اطالع كاٍف واستخدموا املصطلحات بعشوائية. فغالًبا ما ُيخل

ناول هذه 
َ
ت

ُ
بين الرغبة واإلرادة، بين الدافع والغريزة، بين املتعة واللذة، بين األيديولوجيا والتماهي، وبين العقل واملنطق، وت

ف لغاية النقد أو الهجوم.
َّ
وظ

ُ
املصطلحات بشكل أعمى وت

ولضبط املصطلحات حتى يستقيم النقاش، ننطلق من التحليل النف�سي الالكانّي الذي يرى أن هناك متعة نفسية خاصة 
جًدا jouissance تمّيز الذات البشرية عن باقي الكائنات الحّية، متعة تتجاوز الجوع والشبع، تتجاوز حسابات املنطق، متعة 
خرِج الذات من إيقاع الحياة اليومية وحاجاتها البيولوجية املباشرة، وتدفع 

ُ
كِسب اإلنسان صفة الذات، وت

ُ
أصيلة هي التي ت

(. تحمي الذات هذه 
ً

الذات نحو أفعال فائضة عن الحاجة املنطقية البيولوجية )كفعل الحب وفعل الفن وفعل الثورة مثال
املتعة وتضبطها بشكل غير واٍع، حتى ال تتجاوز حدوًدا معينة، من خالل رغبة الذات في �سيء معين أو شخص معين أو غاية 
(. والرغبة، هي أيًضا، جوهرية تمّيزنا بوصفنا كائنات لغوية. وال تتكّرس املتعة في شكل رغبة إال من خالل 

ً
معينة )سياسية مثال

الحب. بكلمات بسيطة أخرى، إن ما يقف وراء رغباتنا في الفعل السيا�سي كثيٌر من املتع الذاتية األصيلة، كثيٌر من الحب 
نقص هذه املتعة الذاتية من قيمة الفعل السيا�سي، بل إن الُبعد 

ُ
)حب الذات، حب اآلخر، حب املعرفة، حب التغيير(. وال ت
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 .
ً

ا وأصيال
ً
السيا�سي للذات ال ينشأ إال من هذه املتعة الذاتية، وهي تحديًدا ما ُيكسب الفعل السيا�سي قيمته ويجعله صادق

وعلى الرغم من أن هذه املتعة الذاتية تخضع للخطابات املختلفة السياسية والثقافية السائدة التي تؤدِلجها وترّوِضها 
بما يناسب رموزها وأجنداتها، فإن هذا الخضوع هو ما يجعلنا ذواًتا، وهو ما يربط واحدنا باآلخر، فينشأ بيننا هذا الرابط 
االجتماعي والعاطفي األصيل. غير أن هذه املتعة الذاتية املرتبطة بالسلطة الرمزية للخطابات، هي وحدها التي تسمح للذات 
ا من هذا االرتباط العاطفي بالخطاب 

ً
ا من هذه املتعة، وانطالق

ً
ا، انطالق

ً
بأن تثور على الخطاب وإخضاع الخطاب لها. إذ

السيا�سي أيًضا، تنبثق مطالبات الذات بالتحرر من الخطاب نفسه، تنطلق املطالبة بالحرية وبالثورة وبالتغيير وبإسقاط 
الفلسفية  العاطفي ينشأ الفن واألدب والشعر واملوسيقى، وتبرز األسئلة  األنظمة السياسية القمعية، ومن هذا االرتباط 
د الفيلسوف السلوفيني سالفوي جيجيك أن الذاتية هي عملية تتألف من مرحلتين: »ارتباط عاطفي أولي، أي 

ّ
الكبرى. يؤك

خضوع لآلخر، ثم إنكار لهذا اآلخر، أي أخذ مسافة منه، وهو ما يفتح املجال للحرية واالستقاللية«. وعليه، ال يمكن إلغاء 
الُبعد العاطفي األصيل للذات البشرية، ال يمكن إلغاء االرتباط العاطفي باآلخر، إال بإلغاء الذات البشرية نفسها، وإلغاء 

ها بمعناها العميق. وسنعود إلى هذه النقطة في ختام املقالة.
ّ
الثقافة كلها، وإلغاء السياسة كل

العقالنية  بين الحركة  أو فلنقل  العاطفية،  العقلية والنزعة  النزعة  بين  املعتادة  الساذجة  املقارنة  في  ناحية أخرى،  من 
والعقالنية  التنويرية  الحركة  إرث  على  لٍع 

ّ
مط كلُّ  جيًدا  فَيعِرف  األوروبية،  القارة  في   

ً
أوال نشأتا  اللتين  الرومنسية  والحركة 

الغربية التي نادت بالعقل واملنطق وأنكرت العواطف واملشاعر واألحاسيس، أنها لم تكن خالية، في أي جزء من أجزائها، وأي 
ق ما حّققته من  ممارسة من ممارساتها، وأي ثورة من ثوراتها، وأي خطاب من خطاباتها، من العواطف، وأنها ما كانت لُتحّقِ
دون مغازلة العاطفة الدينية في بعض األحيان ومغازلة العواطف الوطنية في أحيان أخرى، بل إنها قامت بصورة أساسية 
بين  املتحدة األميركية(  للواليات  اآلباء املؤسسين  في خطابات  )ونجد ذلك بصورة واضحة  في خطاباتها نفسها  على فجوات 
ادعاء العلم واملنطق وإنكار العواطف من جهة، واللعب على وتيرة العواطف واملتع الذاتية بصورة ضمنية من جهة أخرى. 
يقول الفيلسوف السيا�سي اليوناني يانيس ستافراكاكيس: »إن تحريك املتعة هو الشرط املسبق الضروري لتحقيق التماهي 
مع الخطاب )من خطابات القومية إلى خطابات االستهالكية(. وينطبق ذلك أيًضا على األخالق الديمقراطية الراديكالية في 
د من جديد، لم يكن هناك، على مّر تاريخ، حركة ثورية واحدة أو تغيير سيا�سي أو اجتماعي 

َّ
ا، ولتأكيد املؤك

ً
السياسة.« إذ

واحد خاٍل من العواطف. 

أليست هذه  الذاتية غير أخالقية؟  العاطفة  تكون  أن  يمكن  أال   :
ً
تعقيًدا وإشكالية األكثر  الحّساسة  تبرز األسئلة  وهنا 

العاطفة تحديًدا ما تستهدفه الخطابات السياسية األيديولوجية من أجل إخضاع الشعوب ألجنداتها؟ ألم يكن االندفاع 
العاطفي السبب األساس وراء هيمنة أنظمة الحكم الشمولية؟ وألم يقف فرط العاطفة كمحّرك أساس للتيارات الدينية 
ف الُبُعد العاطفي البطولي األصيل لدى الذات البشرية من 

َّ
األصولية أو للدعوات الطائفية والعنصرية؟ أال ُيمكن أن ُيوظ

أجل تكريس فكرة القائد أو الزعيم املقّدس الذي ال ُيمّس؟

نعم، كل ما سبق ذكره صحيح. نعم، يمكن أن تكون العاطفة الذاتية غير أخالقية، ويمكن أن تصبح العاطفة عمياء 
وغير نبيلة. لكن، شأنها شأن أي �سيء آخر، شأنها شأن العقل نفسه الذي يمكن أن يسّوغ لنفسه ما هو غير أخالقي، يمكن 

ا، العقل والعاطفة في الوزر سواء. 
ً
أن تصبح العاطفة غير أخالقية. إذ
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وهنا يمكننا أن نطرح أسئلة مقابلة على العقل: ألم تتحّول العقالنية إلى أداتية غايتها السيطرة على اإلنسان والطبيعة؟ 
ألم تساهم العقالنية الحداثية التي جاء بها التنوير بصورة أساس في ظهور االستعمار والعنصرية والذكورية التي تستند إلى 
البراهين العقلية والعلمية؟ حين نزيل الُبعد العاطفي البطولي من الذات البشرية، ما الذي يحّل محله؟ أال يحّل ُبعد التخاذل 
التعددية  بكلمات  وزّيناها  الذاتية  املصلحة  هذه  جّملنا  ومهما  السيا�سي؟  الفعل  في  الفاقعة  الذاتية  واملصلحة  والتقاعس 

الثقافية والنزعات الفردانية يبقى السؤال: ما حدود هذه املصلحة الذاتية وهذه الفردانية؟ وَمن يضع هذه الحدود؟ 

ليست اإلجابة عن األسئلة السابقة التي طرحناها على العاطفة أو على العقل ضرورية. ما ُيهّمنا في هذه املقالة أن نوّضح 
أن فظائع وجرائم القرن املنصرم أو أي جرائم أخرى ال تتحمل العاطفة والرومنطيقية مسؤوليتها، كما يّدعي بعض الكّتاب. 
 السؤال عن وجهته األساسية والتي يجب أن تكون األخالق. بكلمات أخرى، تنبغي 

ُ
بل إن مساءلة العقل أو العاطفة تحِرف

إعادة توجيه السؤال من العاطفة أو العقل إلى األخالق. 

لكن، هنا يبرز سؤال جديد، أّي أخالق؟ ما طبيعة هذه األخالق املطلوبة؟ وما الذي يحول دون أن تتحول هذه األخالق إلى 
خطاب سيا�سي جديد غايته اإلخضاع والسيطرة؟ هنا تماًما ينبغي التمييز بدقة شديدة بين مفهومين لألخالق، فهناك خلط 
بين األخالق Morals واإليطيقا Ethics، وفي هذا الشأن يقول جيجيك: »تهتم األخالق Morality باتساق العالقات مع اآلخرين؛ 
ل قاعدتها الصفرية في املقولة )ال تفعل بي ما ال تريد أن ُيفَعل بك(. أما األخالق Ethics، على النقيض من ذلك، 

ّ
حيث تتمث

فإنها معنية باتساق عالقتي مع ذاتي، بإخال�سي لرغبتي الخاصة«. وعليه، األخالق األولى  Morality هي التي يشعر املرء بأنها 
تأتي من الخارج، ال من داخله، هي األخالق الكانطية، التي تضع نموذًجا مثالًيا وتعتقد بأنه يجب استخدام العقل لتحديد 
كيفية تصرف الناس، ويجب إخضاع العالم إلى املثال العقلي، وتجب إطاعة األمر األخالقي املطلق، الخالي من العواطف. 
ر األدبي البريطاني تيري إيغلتون: »إن جّردنا األخالق من العواطف كلها، فسينتهي بنا الحال إلى 

ّ
في هذا الشأن، يقول املنظ

د َوْحَدُه يمكن أن يأخذنا إلى ما هو أبعد من عواطفنا  رؤية رجل مثل كانط ]...[ لقد أخطأ كانط في تصّوره أن التفكير املجرَّ
دة، ال يرون أن العقالنية والفو�سى متالزمان«. وفي  الداخلية ]...[ الذين يؤمنون بأن القيمة األخالقية يجب أن تكون مجرَّ
ذلك، تتشابه األخالق الكانطية مع األخالق الدينية وأخالقيات األنظمة الشمولية والقيم والعادات االجتماعية التي تحاول 
الخطابات الثقافية والسياسية املختلفة أن تقّدمها لنا وأن تفرضها علينا بأشكال هوياتية مختلفة بحيث ال يبقى لنا سوى 
قدر زهيد من الحرية. وليس غريًبا هنا أن الضابط النازي أدولف أيخمان الذي ُيعَرف بأنه الوحش الذي أشرف على إحراق 
ماليين اليهود في أفران الغاز قد أشار بنفسه إلى كانط أثناء محاكمته حيث قال: »كنت أقوم بواجبي وأطيع األوامر ليس إال«. 
وليس غريًبا أن حّنة آرندت قد عّدت هذا النوع من الجرائم بالـ »تافه«، فكل من يطيع األوامر الخارجية العقلية بهذا الشكل 
ال يمكن أن يكون عقلًيا أو منطقًيا حًقا، وال يمكن أن يعّول على فعله، وإن بدا الفعل أخالقًيا أو عقلًيا في الظاهر. يقول 
إيغلتون: »هذا هو القانون األخالقي الشهير إليمانويل كانط، الذي يخضع له الناس جميًعا بالصورة نفسها، والذي يتمتع 
مات؛ ال يمكن اختزاله إلى أي مبدأ أكثر أولية 

َّ
ا خالًصا، فهذا القانون من املَسل بقوة األمر اإللهي الكاملة بينما يظل شأًنا دنيويًّ

وال يخضع للتفسير املنطقي«.

ويترتب على ذلك، دمار الذات والذاتية نفسها. وسبب هذا الدمار ليس تجاهل العاطفة والرغبة األصيلة للذات البشرية 
وما يرافقها من متع فحسب، بل السبب باألحرى هو الصراع الذاتي الذي ينشأ بين رغبات املرء الداخلية األصيلة واألوامر 
األخالقية العقلية الخارجية، والذي ينتهي بفناء الذات، وانحالل الُبعد العاطفي األصيل للذات، واالرتباط العاطفي الذي 
يربط الذات باآلخر، فتحلُّ اللذة الفردية السطحية، النفسية أو الجسدية، محّل املتعة الذاتية، واألهم من ذلك كله، يفقد 
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ب بالحرية. وعليه، لم تكن أخالق أنظمة الهيمنة الشمولية والتيارات 
َ
املرء أيًضا الُبعد الذي من خالله تحدث الثورات وُيطال

ا قائمة على الرغبة وعلى العاطفة والرومنطيقية، كما ُيزعم، بل كانت قائمة على 
ً
القومية والنازية واألصولية الدينية أخالق

نقص في الرغبة ونقص في العاطفة ونقص في الرومنطيقية، كانت قائمة على العقل )على العقل الحداثّي بصورة خاصة، حتى 
ال ن�سيء إلى العقل كما يسيئون إلى العاطفة( وحده، على العقل املثالي الكانطي، على العقل منزوع العاطفة واملتعة الذاتية 
األصيلة، كانت قائمة على الرؤى العقلية الطوباوية، وفناء الذات وتفكيك ارتباطاتها العاطفية االجتماعية باآلخرين بحرمانها 
رة  ة السيطرة الفوضوية ولذة اإلخضاع السلطوية املدّمِ

ّ
من رغباتها وحريتها األصيلة، فتحّل اللذة محّل العاطفة املفقودة، لذ

منطقية  وغير  أخالقية  غير  تصبح  ال  كبيرة،  بصورة  الذاتية،  العاطفة  أن  أي  العليا.  واملثالية  األخالقية  األوامر  خالل  من 
قَمع بأوامر خارجية 

ُ
 منحرفة )كالعاطفة الطائفية والعاطفة العنصرية العمياء وغيرها( إال حين ت

ً
ومدّمرة، وال تتخذ أشكاال

تتناقض مع الرغبات األصيلة للذات. يفتقر مجتمع الحداثة للمتعة الذاتية، للرومنطيقية الطيبة، للوعي الذاتي الذي ال 
 ما ُيلجأ إلى األفكار الطوباوية حول مجتمعات 

ً
ينشأ إال من خالل عالقة انعكاسية مع الذات، ولتعويض هذه السلبية، عادة

سعيدة خالية من الشرور إلبقاء الشعوب تحت سيطرة الوهم والهويات املتخّيلة. وهذا أحد أسباب ظهور ما بعد الحداثة 
التي ال تخلو هي األخرى من مشكالت، إال أنها كانت على حق في ثورتها من هذا املنطلق على العقل الحداثي. 

أو  الواقع،  على  للفكرة  األولوية  هيغل  يجعل  لم  املثال،  مستوى  إلى  الواقع  رفع  محاوالت  عن   
ً

مسؤوال هيغل  يكن  لم 
للرومنطيقية على العقالنية، كما تّدعي كل قراءة ساذجة وزائفة لهيغل pseudo- Hegelian reading، أكانت القراءة يسارية 
Ethics، هو النوع الذي َيخُرج من الذات نفسها،  أم يمينية، وهذا ما سيأخذنا إلى النوع الثاني من األخالق وهو اإليطيقا، 
ويقصد اتساقها مع نفسها، عالقتها مع نفسها، ومع رغباتها األصيلة في الحب والعمل واإلبداع والحرية وأشياء أخرى كثيرة. 
التحليل  منظور  من  الذاتية،  الرغبة  عن  ي 

ّ
التخل ويكون  الذاتية،  للرغبة  اإلخالص  إلى  األخالق  من  النوع  هذا  يدعو  حيث 

النف�سي الالكاني أيًضا، هو ذنب الأخالقي. في هذا النموذج األخالقي، ال يتصرف املرء باالعتماد على مرجع أو شخص آخر، 
أو ما يسميه التحليل النف�سي بـ »اآلخر الكبير«، لُيملي عليه الصحيح والخاطئ، بل يكون املرء هو، برغبته الجوهرية ومتعته 
األصيلة، مرجع نفسه. )وبسبب الخلط الكبير والشائع بين املصطلحات، تجدر اإلشارة هنا من جديد إلى أن املتعة الذاتية 
ذة هي قيمة جوهرية، وغايته تحقيق أكبر 

ّ
ذة Hedonism، الذي َيعتِقد أن الل

ّ
jouissance تختلف عن ما ُيسمى بمذهب الل

ق الرغبة«(.
ّ
د الفيلسوف الفرن�سي جيل دولوز: »إن اللذة انقطاع في تدف

ّ
قدر ممكن منها، وهنا يؤك

 كّل قراءة جيدة وعميقة لهيغل تعرف أن نموذج هيغل ليس عاطفًيا خالًيا من العقل، وليس عقلًيا خالًيا من العاطفة، 
ليس تصورًيا يجنح إلى األفكار والتصّورات وحدها، وليس واقعًيا يسمح بمقاربة الواقع من دون فكر، ليس عقالنًيا يستثني 
التجربة الحسية، وليس حسًيا تجريبًيا يعتمد على املحايث فحسب الستنباط املعرفة، وليس مثالًيا، كما ُيفَهم عادة، بل 
 مع كل إخفاق جديد. إن فلسفة هيغل 

ً
إن ماديته تكمن في أن التركيب synthesis ال يتحقق إال مادًيا، ويصبح أكثر مادية

هي فلسفة في اإلخفاق، في تبّدل الوعي والوقوف من جديد بعد كل إخفاق، إال أن الذات في كل إخفاق جديد تقف بطريقة 
َزل السلبية 

َ
خت

ُ
ل العليا. فال ت

ُ
ث
ُ
جديدة، وهنا يكمن الُبعد العاطفي البطولي واألصيل للذات. هي ليست فلسفة خطية غائية في امل

في  السياسية املؤدِلجة(  الواقع السيا�سي وتأثير الخطابات  نتيجة   
ً

اللذة السلطوية مثال العاطفة وظهور  في  القائمة )نقص 
مطلق إيجابي )فرط في العقالنية والدعوة إلى إنكار العاطفة والتوّجه نحو الواقع الفج بمعزل عن كل تصّور وكل فكر(، بل 
على العكس، يظهر الواقع اإليجابي كنتيجة لجمع املتناقضات و«سلب السلب« أو »نفي النفي« )من دون الوصول إلى غاية 
ل اإلخفاق  مطلقة، أي على عكس القراءة املاركسية لهيغل(، يؤكد جيجيك: »إن ما يعنيه نفي النفي هو: تبّدل في املنظور ُيحّوِ
إلى نجاح حقيقي«. وال تكون الروح املطلق لدى هيغل سوى تلك الروح التي تدرك أنها مخفقة باستمرار ال محالة. وليس في 
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ذلك انهزامية أو عدمية، كما يمكن أن ُيفَهم، بل هي دعوة إلى الوقوف من جديد واالستمرار من جديد في عالم غير مثالي.

ه حتى نحو العقل، بل نحو األخالق والنموذج  ه السؤال نحو العاطفة، وال يوجَّ دنا عليه سابًقا، ال ُيوجَّ
ّ

د ما أك
ّ

هكذا، نؤك
األخالقي الذي نتبعه ونخضع له. وربما يكون النموذج األخالقي، الهيغلي الالكاني، املنطقي والرومنطيقي، هو تحديًدا ما نحتاج 
التي وحدها، بجميع تناقضاتها،  نا نكسب ذاتيتنا من جديد 

ّ
إليه. ليست املشكلة في الرومنطيقية، بل يلزمنا كثير منها، عل

تسمح لنا أن نثور بصدق، تسمح لنا أن نطالب بالحرية بأصالة، تسمح لنا بأن نقول »ال« من دون خوف، تسمح لنا بأن نؤمن 
من جديد بإمكانية انتصار ثوراتنا الصغيرة والكبيرة حين تدّل جميع املؤشرات على الفشل، تدفعنا دفًعا إلى أن نعيش رغباتنا 

ومتعنا النفسية والجسدية، وأن نحب اآلخر بمعقولية ورومنطيقية في اآلن نفسه.
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