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املرتجم مقدمة

َرْسل برتراند موقف إىل نُشري أن عىل حرصنا الكتاب، هذا من األول للجزء تصديرنا يف
الكتاب عنوان يؤكده الذي االرتباط وهو الغربية، بالحضارة الفلسفة ارتباط مشكلة من
ذاته املعنى هذا تأكيد إىل يعود املؤلف أنَّ الكتاب هذا خاتمة يف القارئ، يرى وسوف ذاته.
عىل الكتاب يف القتصاره رئيسيَّني سببنَي يُقدم فهو كتابه. من األخرية الصفحات يف ويُربزه
األول الرشق»: حكمة اسم عادة عليه يُطلق «ملا مجاًال إفساحه وعدم الغرب، حكمة معالجة
منهما كلٌّ ر تطوَّ بحيث ُمنفصلني طريَقني يف سارا قد والرشقي، الغربي العاَلَمني، أنَّ هو
أنه هي فريدة، ِبِسمة اتسم قد الغرب يف الفلسفة ر تطوُّ أن هو والثاني األخر. عن بمعزل
عىل أضفى الذي هو االرتباط هذا وكان بالعلم، ُمرتبًطا اليونانيني، أيام منذ طريقه يف سار

الرشقي». العقل الت «تأمُّ عن يميزها الذي الطابع ذلك الغربية الحضارة
العنان لِفكره املرء أطلق ولو آخر، وال لها أول ال اعرتاضاٍت يُثريان التعليالن هذان
بعضاملالحظات نورد أن حسبنا ولكن، كاملة. دراسة إىل املوضوع لهذا مناقشته الحتاجت
الهام. املوضوع هذا يف التفكري من مزيٍد إىل القارئ ذهن ز نُحفِّ كيما هذه؛ َرْسل آراء عىل
من ُمستقل اتجاٍه يف منهما كل نَمْت قد والغربية الرشقية الحضارتني بأن القول إنَّ
يصُدق الحكم هذا أن الجائز فمن التحفظات. من بكثري إال قبوله يمكن ال التطور، اتجاهات
حضارة عىل بالقطع يرسي ال ولكنه والصينية، كالهندية األقىص، الرشق حضارات عىل
مرِّ عىل وثيًقا الغربية والحضارة الحضارة هذه بني التداُخل كان فقد األوسط. الرشق
من طويلة سلسلًة كان إنما الحالة هذه يف التطور مسار أن القول َليمكن حتى التاريخ،
تفصل قاطعة خطوٍط رْسم امُلستحيل من يجعل الذي التفاعل ومن والتأثُّر، التأثري حاالت
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الحقائق تلك إىل نشري أن الصدد هذا يف ويكفينا الحالتنَي. كلتا يف النموِّ اتجاهات بني
تأثري ثُم القديمة، الرشقية بالحضارات الُقدامى اليونانيني تأثُّر عن معروفة أصبحت التي
الذي ال الفعَّ الدور ذلك وأخريًا، اإلسالم، عالم يف وفلسفة، علًما ذاتها، اليونانية الحضارة
يف الوسطى العصور عالم وهْدم للنهضة األوىل القواعد إرساء يف العربية الثقافة مارسته

أوروبا.
نموِّ عن نتحدَّث حني االنفصال كلَّ ُمنفِصلني َمسارين بوجود القول يَستحيل وهكذا
املسيحية أن تذكَّرنا وإذا األوسط. الرشق حضارات بنموِّ عالقته يف األوروبية الحضارة
األسايس، محورها هي تكن لم إن الغرب، لحضارة الرئيسية الدعامات إحدى تمثل التي
تاريخيٍّا وارتبطت رشقية، تُربٍة يف املميزة ِسماتها واكتسبت ونَمْت نشأت عقيدة ذاتها هي
ال َرْسل أصدره الذي الُحكم أنَّ لنا يتَِّضح عندئٍذ — االرتباط أوثق القديمة الرشق بعقائد
أنه أساس عىل إال املوضوع هذا يف َرْسل موقف َفهم إىل سبيل وال ته. ِعالَّ عىل يُقبَل أن يمكن
األقىص، الرشق حضارات إالَّ ِذهنه يف يكن ولم حسابه، من األوسط الرشق حضارات أسقط
الضآلة من تأثريُه كان الرشقية الحضارات وبني الغرب بني التفاُعل أنَّ يعتقد كان أنه أو

صواب. عىل كان أنه نعتقد ال الحالتني كلتا ويف — به االعتداد يجوز ال بحيث
أن بالطبع، الصحيح فمن اإلشكاالت. من مزيًدا يُثري كان فربَّما الثاني التعليل ا أمَّ
الفلسفة، لتاريخ األوىل البدايات وأنَّ واحدة، العرصاليوناني يف كانت والعلم الفلسفة جذور
يُدم لم االرتباط هذا ولكن العلم. لتاريخ األوىل البدايات ذاتها هي كانت العرص، ذلك يف
وتحوَّل األوروبية، الوسطى العصور من األكرب الجزء طوال الِعلم صوت سكت فقد طويًال.
مطلع يف حيِويَّته األوروبي الفكر استعاد وحني الالهوتية. املسائل إىل الفلسفة اهتمام
تاريخ يف ُمبسًطا مقرًرا درس من وكل والعلم. الفلسفة طريقا افرتق الحديث، العرص
القديمة، العصور يف الفلسفة يف مندمجًة كانت أن بعد العلوم، أن يعلم والعلم الفلسفة
القول يُعد لم بحيث الحديث؛ العرص بداية منذ اآلخر، تلَو منها الواحد عنها، تستقلُّ أخذت
ما بقدر للعلوم، امُلستمرة الرعاية تُقدِّم أمٌّ الفلسفة أنَّ يعني العلوم» أم «الفلسفة بأن
عنها، استقلوا قد الفلسفة أبناء وأن «أصل»، أي التاريخي، باملعنى أمٌّ أنها يعني أصبح
وأمهاتهم األبناء بني يحُدث كما تماًما بمراحل، وتجاوزوها املستقلة، حياتهم لهم وأصبحت

الواقعية. الحياة يف
منذ نهائيٍّا بالعلوم ِصلتَها قطعت الغربية الفلسفة أنَّ هذه مالحظتنا تعني هل ولكن،
الفلسفات فُمعظم االختالف؛ كل ذلك عن يختلف األمر أن شكَّ ال الحديث؟ العرص مطلع
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يف تستوي العلم، من اتخذته ُمعني موقف ضوء يف إال تُفهم ال الغرب يف الكربى الحديثة
من ولكن وهورسل. هيجل وحتى وكانْت، وليبنتس واسبينوزا وديكارت بيكن فلسفة ذلك
يف قائًما كان الذي االرتباط شكل وبني بالعلم، االرتباط من النوع هذا بني نُفرِّق أن الواجب
وكان واحدة، الفلسفة وبدايات العلم بدايات كانت اليونانية املرحلة ففي اليوناني. العرص
للعلوم أصبحت حني العرصالحديث، يف أما العلم. إنتاج يف إسهام ذاته هو الفلسفي اإلنتاج
له، الحًقا وإما للعلم ًدا ُممهِّ إما الفلسفة َدور أصبح فقد الخاصة، وموضوعاتها مناهجها
الفلسفة تُحاول قد واحدة. غايًة معه يستهدف وال واحد، طريٍق عىل معه يسري ال ولكنه
يف تدَّعي ال ولكنها الكون، إىل شاملة نظرٍة يف نتائجه جمع تُحاول وقد العلم، «تأسيس»
ال ولكنها عليه، التعليق أو له، التمهيد مهمة تتوىلَّ قد إنها العلم. «تصنع» أنها حالٍة أية

الطبيعية. قوانني كشف أجل من الدءوب التدريجي سعِيه يف تشاركه أنها أبًدا تزُعم
منذ بالذات، الغربية الفلسفة ارتباط عن َرْسل أصدره الذي العام الحكم فإنَّ وهكذا
التي امُلبسطة الصيغة من بكثرٍي أعَقَد أبعاٍد ضوء يف يُفهم أن ينبغي بالعلم، نشأتها،

املؤلف. استخدمها
الغربية الفلسفة وأنَّ إطالقها، عىل صحيحة هذه َرْسل قضية أنَّ جدًال لنفِرض ولكن
أنَّ حني (عىل األوىل نشأتها منذ بالعلم الوثيق بارتباطها الفلسفات من غريها عن تميَّزت
فحسب)، دينية أو أخالقية مسائل يف تفكريًا كانت — ضمنًا يُفَهم كما — الرشقية الحكمة
قد الغرب يف الفلسفة أن هو منه يُستنتج ما أقىص إنَّ الحكم. هذا عليه يدلُّ الذي فما
ر تصوُّ من اإلطالق عىل يمنع ال هذا ولكن بالعلم، ُمرتبًطا ُمعينًا، طريًقا لنفسها اختارت
أو السياسة أو الدين أو باألخالق فيها ترتبط ُمغايرة، ُطرق يف تسري أخرى فلسفاٍت
غريها، دون انفردت، الغربية الفلسفة بأنَّ َرْسل، مع نُسلم، أن نستطيع إننا املجتمع.
هي هذه أنَّ وهَي ذلك، من إليها يُخَلص التي النتيجة ولكن البداية، منذ بالعلم بارتباطها
الغربية فالفلسفة اإلطالق. عىل املقدمة هذه عن تلَزم ال باالهتمام، الجديرة الوحيدة الفلسفة
الفلسفات ة لكافَّ ُملزًما يكون أن ينبغي ال طريق وهو بالعلم، االرتباط طريق «اختارت» قد
الفلسفات، بقيَّة عىل به يحُكم ا عامٍّ مقياًسا االختيار هذا من َرْسل يتَّخذ وحني األخرى.
وجهة باتخاذ ويبدأ بها، لها شأَن ال أُُسس عىل األخرى الفلسفات يُحاِسب الواقع يف فهو
من وليس هذه! النظر لوجهة تحقيقهم عدم اآلخرين عىل يَعيب ثم الغربية الفلسفة نظر
وعجِزه ذاته، حول األوروبي الفكر تمركز مظاهر من مظهًرا هنا ها املرء يلَمح أن الصعب

الخاص. منظوره غري منظوٍر من العالم إدراك عن
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املوضوعية حدود إيضاح هو ما بقدر النقد ليستوجيه كله الحديث هذا الهَدفمن إنَّ
أو موضوعيٍّا، يكون أن يستطيع ال املؤرِّخ أنَّ طويل وقٍت منذ تبنيَّ فقد الفلسفي. الفكر يف
الخاصة وميوله هاته وتوجُّ ألفكاره شأن ال ُمحايًدا َموقًفا يعرضها التي األحداث إزاء يِقف
امُلنزَّهة، الحقيقة إنَّ إذ املؤرخ؛ عن ُمختلًفا الدَّوام عىل نفسه يرى كان الفيلسوف ولكن به.
فإن ذلك ومع دائًما. امُلعلن هدفه هي الذاتية، العوامل كافة عىل تسمو التي الخالصة،
وعن بيئته، وعن حضارته، عن كليًة ينسلخ أن يستطيع ال فهو ثم ومن إنسان، الفيلسوف

تربيته. وعن بلده،
من األقل، عىل قدًرا، يحمل أنه عىل يدل ما هذا َرْسل كتاب يف رأيْنا قد كنَّا وإذا
أخرى لتحيُّزاٍت أمثلًة كتابه يف نجد أن استطاعتنا ففي كلها، الغربية الحضارة تحيُّزات
بَدْت ربما أهميًة — إنجلرتا — بالده يف الفلسفية االتجاهات عىل يُضفي فهو نطاًقا. أضيَق
دليًال ويكفي الفلسفة. تاريخ إىل ُمتوازنة نظرة لَديه تكوَّنت من إىل بالنسبة فيها ُمبالًغا
له، دت مهَّ التي واملقدِّمات امَلنفعة، مذهب قدَّمه الذي امُلفصل العْرض إىل نرجع أن ذلك عىل
التاريخ يف املذهب هذا مكانة تُربِّره ال حجًما شَغل عْرٌض وهو — له الرئيسيني وامُلمثلني
ُمعظم فيها يشِرتك ِسمة هذه إنَّ للحق، إحقاًقا نقول، أن ينبغي ذلك ومع للفلسفة. العام
فرنسية شخصياٍت بالتفصيل يعالج الفرنيس فاملؤرخ األوروبيِّني: من الفلسفة مؤرِّخي
هذا مثل وقل األخرى. الفلسفات يف بكثري منها أهمَّ شخصيَّاٍت حساب عىل األهمية، ثانوية
امليدان نفس يف منه مفرَّ ال أمًرا التحيُّز يبدو وهكذا إلخ. … واإلسباني واإليطايل، األملاني عن

التحيُّز! من يتحرَّرون كيف الناس ليُعلِّم أصًال ظهر الذي
باهتماماته بعضاألحيان تأثَّرتيف قد الفالسفة عىل َرْسل أحكام فإنَّ أخرى جهٍة ومن
حيث الكتاب، هذا من األول للجزء تقديمنا يف أبَديناها أن سبَق مالحظٌة وهي — الرياضية
من الجزء هذا ويف بالرياضيات. كافيًا اهتماًما يُبِد لم ألنه أرسطو شأن من تقليله إىل أْرشنا
ذلك من األهمَّ ولكنَّ الفلسفة، يف الرياضية االتجاهات ر تطوُّ زائد، ٍع بتوسُّ يتتبَّع، نراه كتابه
يُدركون ذاته الوقت يف يكونوا لم ألنهم إال ليشءٍ ال الفالسفة بعض قْدر من ينتِقص أنه
فرانسس الكبري الفيلسوف عىل ُحكمه ذلك عىل مثَل وأبرز للرياضيات. ة الخاصَّ األهمية
أي جديًدا، عرصه يف كان الذي االستقرائي، بيكن منهج يف يجد َرْسل يكاد ال إذ بيكن؛
ال ألفكاره، الحقة قراءٍة خالل من بيكن ينتقد َرْسل بأن املرء ويشُعر إيجابي، عنرص
لم َرْسل فإن وهكذا بيكن. يُمثلها كان التي التاريخية للحظة وتقدير َفهم أساس عىل
يل التأمُّ الفكر أنصار ضدَّ يُخوضه بيكن كان الذي املرير الرصاع إىل اإلطالق عىل يلتِفت
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جهٍد أدنى يبذلون وال األقَدمني، ُكتب من الطبيعة قوانني عىل يستدلُّون ن ممَّ االستنباطي،
قه حقَّ الذي اإلنجاز أهمية إىل يلتِفت لم إنه أي — بأنفسهم ومالحظتها خصائصها مُلتابعة
العلمية؛ األوساط عىل ُمسيطرة تزال ال التقليدية املدرسية الروح فيه كانَت عٍرص يف بيكن
وإىل بالكتب، ال بالطبيعة املبارش االتصال من ُمستمدٍّ للعلم، جديٍد منهٍج إىل الدعوة أعني
من بدًال ألهدافه، وإخضاعها الطبيعة عىل اإلنسان سيطرة تحقيق هي للعلم، جديدة غايٍة
الفلسفة داريس من الكثريين أن شكَّ وال إزاءها. ل امُلتأمِّ امُلتفرج موقَف بالوقوف االكتفاء
أكثر رآها التي هبز، فلسفة إىل الواضح انحيازه عىل َرْسل يواِفقوا أن قبل كثريًا سيرتدَّدون

بالرياضيات. أكرب اهتماًما أبدى قد األول أن مُلجرَّد بيكن، فلسفة من بكثرٍي أهميًة
للفلسفة َرْسل قدَّمه الذي العرض يف التحيُّز جوانب بعض إىل نبَّهنا أن بعد أنَّنا، عىل
أفًقا وأوسع موضوعيًة أكثر فيها كان أخرى جوانب له نذُكر أن ينبغي واملعارصة، الحديثة

عرصه. يف عاش إنجليزي فيلسوٍف من املرء عه يتوقَّ قد ا ممَّ
من األول النصف يف أملانيا ضدَّ إنجلرتا خاضتْهما اللتنَي العامِليَّتني الَحربنَي ألنَّ ذلك
تركت قد هائلة، مادية وخسائر برشية تضحياٍت من عليهما ترتَّب وما العرشين، القرن
الفكر من شديًدا نفوًرا الفلسفة، أهل من كانوا لو حتى اإلنجليز، من كبري عدٍد نفوس يف
وتغنَّوا األملانية العسكرية الروح عوا شجَّ إنهم عنهم ِقيل الذين أولئك تجاه سيما وال األملاني،
بالفلسفة امُلشتغلني من كامل جيل هناك كان وهكذا الجرماني. والعنرص الدولة بأمجاد
أن أساس عىل هيجل عىل يتحامل عام، بوجٍه األنجلوسكسونية الثقافة يف بل إنجلرتا، يف
نيتشه ويُهاجم األملانية، العدوانية النزعة أصول من أصًال كان الربوسية للدولة تمجيده
وإرادة والرصاع الحرب ملفاهيم الغالب) يف موضوعي (غري خاص تفسرٍي عىل بناء بعنٍف
قد األملان، أعدائه إزاء العادي الربيطاني اإلنسان بها أحسَّ التي املرارة ألنَّ ذلك لديه؛ القوة

كامل. بوضوٍح عنها نتحدَّث التي الفرتة يف بالفلسفة امُلشتغلني كتابات عىل انعكست
موقًفا منهما واتَّخذ العامليتنَي عارصالحربنَي قد أنه من الرغم فعىل َرْسل، برتراند أما
قد األقل، عىل الكتاب هذا يف أنه له نُسجل أن فينبغي ناضج، سيايس وعي عىل يدلُّ واضًحا
لفلسفة ُمعالجته ففي الشعبني. بني العداء عن امُلنبعثة املرارة تلك قليل غري حدٍّ إىل تجاوز
من وسِخر السياسية فلسفته هاجم أنه صحيح واالعتدال، التواُزن من قليل غري قْدر هيجل

الجديل. ومنهجه هيجل لفكر ُمنصًفا عام بوجٍه كان ولكنه الربوسية، للدولة تمجيده
العلمية الحقائق تستنبط التي الطبيعية، هيجل بفلسفة قويٍّا تنديًدا ندَّد قد كان وإذا
من حتى الباحثني، من كبري عدد إيَّاه يُشاركه اتجاٍه يف يسري ذلك يف كان فقد عقليٍّا،
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الثاني) (الجزء الغرب حكمة

واحٌد أنه عىل نيتشه إىل اإلنجليز ُمعارصيه من كثرٍي نظرة َرْسل تجاوز فقد وبامِلثل األملان.
معقول قْدر فيها ُمعالجة فلسفته وعالج والطغيان، القوة وُحكم بالنازية ين امُلبرشِّ من
الهجوم تجنَّب حيث املاركسية، من موقفه عىل أيًضا ذلك وينطبق والتعاطف. الفهم من

فيها. والضعف القوَّة جوانب عن املوضوعي، امُلفكر بروح وتحدَّث، امُلتشنِّج
إزاء َموقفه يف واضًحا فكريٍّا نضوًجا الكتاب هذا يف َرْسل أبدى ذلك مقابل ويف
فهو لها. دين امُلمهِّ أهمِّ من واحًدا ذاته هو كان التي املعارصة املنطقية التجريبية الفلسفات
بذلك مخالًفا العلمي، املنهج يف «الفرض» فكرة عن للدفاع طويلة صفحاٍت كتابه يف يُفرد
الفرضرضبًا يف ويرى للوقائع املبارشة بالشهادة االلتزام إىل يميل الذي التجريبي الرتاث
املنطقية الوضعية ُمسايرة عن امتناعه يف بوضوٍح نضوجه ويَظهر املأمون. غري الخيال من
عىل امليتافيزيقا» «تفنيد موقف أنصار من ليس فهو امليتافيزيقا. عىل الحادِّ هجومها يف
أنَّ ويرى معنًى. بال قضايا أنها ة بحجَّ امليتافيزيقية القضايا استبعاد يرُفض وهو اإلطالق
والرياضة) املنطق قضايا جانب (إىل أنها عىل التجريبي للتحقيق القابلة بالقضايا االكتفاء
والقصور؛ يق الضِّ شديدة نظر وجهة إىل يؤدي االكتفاء هذا معنى عىل تنطوي التي هي
اللغوي التحليل مدارس هاجم كما األساس، هذا عىل املنطقية الوضعية هاجم هنا ومن
أنَّ َرْسل أكد ذلك من العكس وعىل الفلسفة. ة مهمَّ إىل محدودة نظرٍة عن تعبريًا بوصفها
النظرية وأنَّ العلم، إىل لة امُلوصِّ الطُّرق من واحًدا األحيان بعض يف تكون قد امليتافيزيقا
أن عىل يدلُّ موقٌف وهو امليتافيزيقا من تقُرب للظواهر ُكيل تفسرٍي إىل سعِيها يف العلمية
مراحله يف كان أن بعد للفلسفة، األفق الواسع الفهم طريق يف بعيًدا شوًطا قطع قد فكَره

اآلن. يهاجمها التي يقة الضَّ االتجاهات تلك مع التعاطف إىل أقرَب األوىل
حقيقة إىل كتابه من األخرية الصفحات يف العميقة إشارته هو ذلك عن تعبرٍي أبلغ ولعلَّ
أرجاء ُمعظم عىل يُسيطر فكٍر بني األوروبي، الفكر يسود الذي الحادِّ الفلسفي االنقسام
أو الوجودي أو امِلثايل بالرتاث بآخر، أو بشكٍل ترتبط، فلسفات وتسوُده الداخل، من القارة
األنجلوسكسونية، البالد يف يُسود وفكر الفلسفة، تاريخ يف املستمرة االتجاهات من غريهما
دامت ما ة العامَّ الفلسفية األحكام إصدار عن ويمتنع اللغوي، التحليل عىل أساًسا ويرتكز
بقوله االنفصال هذا عىل علَّق حني حقٍّ عىل َرْسل كان ولقد التحليل. هذا أمام تصُمد ال
اسم يستحقُّ اآلخر الطرف به يقوم ما بأن يعتقد يُعد لم طرٍف «كل أنَّ حدِّ إىل وصل إنه

اإلنجليزي). األصل من (ص٣٠١ الفلسفة»
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املرتجم مقدمة

العرشين. القرن يف إالَّ تاريخها، طوال الفلسفة، تعرفه لم جديد وضٌع بالفعل هذا
عىل «رحمة» كان االختالف هذا إنَّ إذ فحْسب؛ فلسفية مدارس بني خالًفا املسألة تُعد فلم
ففي الطرَفني. بني املتبادل االعرتاف عَدم هي الجديدة الظاهرة إنَّ بل تاريخه. طوال الفكر
كل كان عرش، والثامن عرش السابع القرننَي يف والتجريبيِّني العقليني بني الخالف أيام أشدِّ
الواقعية األدلة أبرز من وكان به. يعِرتف كان ولكنه تفنيده، إىل ويسعى اآلخر يهاجم فريٍق
ُروَّاد من كان كانْت، مثل كبري أملاني فيلسوف يعرتف أن التعايُش، هذا عىل أيًضا والرمزية
ُسباته من أيقظه الذي هو هيوم، ديفيد مثل كبريًا، تجريبيٍّا فيلسوًفا بأنَّ األملانية، املثالية
أرض عىل يدور كان ولكنه حاد، خالف إذن هناك كان النقدي. وغري القطعي الفكري
فإن اليوم أما األرض. هذه داخل موقًعا لآلخر بأن منهما كلٌّ يُسلم طرَفني وبني الفلسفة،
— فال» «جان تعبري حدِّ عىل — بأنها التحليلية الفلسفة يِصف األوروبية القارة فيلسوف
ال األمريكي أو اإلنجليزي الفيلسوف أن حني عىل الثرثرة.» من التخلص إىل تهدف «ثرثرة
العمومية، الشديدة القضايا من مجموعًة إال األوروبية الوجود فلسفة أو امليتافيزيقا يف يرى
باختصاٍر أنها أي دقيق؛ منطقي أو لغوي تحليٍل أي أمام تنهار التي التساُهل، الشديدة

«فلسفة». ليست
ُمعِرتف غري طريِقه يف منهما كلٌّ ويسري الطرَفني، بني التفاُهم جسور تنعِدم هكذا
بني األيديولوجي االنقسام عن يُعرب ال الحادَّ االنقسام هذا أنَّ للنظر وامُللِفت باآلخر.
امُلعسكر بلدان قلب يف قليلة) (باستثناءات كله يدور ألنه واالشرتاكي، الرأسمايل امُلعسكَرين
الجدليَّة املادية فلسفته يُقدِّم االشرتاكي املعسكر أنَّ ذلك إىل أضْفنا فإذا ذاته. الرأسمايل
التاريخي بالتأثري اعرتافه استثنَينا (إذا التيَّاَرين هذَين عن بعيد حدٍّ إىل ُمستقلة بطريقٍة
الفلسفة تاريخ يعرفه لم جديد وْضٍع عن واضحة صورة لَدينا َعت تجمَّ هيجل)، ِلِمثالية

قبل. من
لنا يجوز وهل املعارص؟ اإلنسان تمزُّق عن تعبريًا الفلسفي االنقسام هذا جاء فهل
بأنها الدائم ادِّعائها برغم العقول، بني التفاهم تحقيق عن عجزت ألنها الفلسفة نُِدين أن
أقوى هذا هل وتنزُّه؟ بموضوعيٍة — إنساٍن أي — اإلنسان عقل تُخاطب التي وحَدها هي
عىل قادرًة نفسها تجد حني نجاحها، مظاهر أعظم هو أم الفلسفة، يف اإلخفاق مظاهر

املعارصة؟ حياتنا يُميز الذي تفاُهم» و«الالَّ «االنقطاع» ذلك عن بوضوٍح التعبري
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الثاني) (الجزء الغرب حكمة

عندي شكَّ وال عنها، إجابٍة عن والبحث فيها التفكري مهمة للقارئ أتُرك أسئلة تلك
األقل، عىل أو بنفسه، اإلجابة إىل يهتدي أن عىل له ُمعني خريَ ستكون الكتاب هذا قراءة أنَّ
تاريخها، طوال الفلسفة، كانت ما بذلك فيُحقق الوعي، من بمزيٍد يُفكر أن عىل زه ستُحفِّ

إليه. تطَمح

زكريا فؤاد
١٩٨٣م أغسطس
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األول الفصل

احلديثة الفلسفة نشأة

أخذت عرش، الرابع القرن خالل االختفاء يف العالم إىل الوسطى العصور نظرة بدأْت حني
فِمن اليوم. نعرفه كما الحديث العالم تشكيل عىل عِمَلت جديدة ُقًوى بالتدريج تظهر
لظهور نتيجًة ُمستقر غري الوسيط للمجتمع اإلقطاعي البناء أصبح االجتماعية، الوجهة
كل عن الخارجني األرض ُمالك ضدَّ الُحكام مع تحالفوا الذين ار التجَّ من قوية طبقٍة
أسلحة ظهرت عندما حصانِتهم من قدًرا النبالء فَقَد السياسية، الوجهة ومن سلطة.
عِيصُّ كانت فإذا التقليدية. قالعهم يف الصمود عليهم امُلستحيل من جعلت أفضل، هجومية

ذلك. عىل قادر البارود فإنَّ القلعة، أسوار اقتحام عن عاجزة وفئوسهم الفالحني
تراُجع بدء وقت من امتدَّت التي االنتقال فرتة َمعالم تُحدد ُكربى حركاٍت أربع وهناك

عرش. السابع القرن يف األمام إىل الُكربى القفزة حتى الوسطى العصور
عرش. والسادس عرش الخامس القرننَي يف اإليطالية النهضة هي الحركات هذه أوىل
العصور يف السائدة التفكري بطرق بُعمٍق ُمتأثًرا يزال ال كان دانتي أنَّ من الرغم فعىل
لإلنسان ُمتاحًة املكتوبة الكِلمة جعلت التي األداة تلك الشعبية باللغة قدَّم فإنه الوسطى،
وبرتارك Boccaccio بوكاشيو مثل كتاب وبظهور الالتينية. باللغة امُللمِّ غري العادي
الدنيوية. القدماء بثقافة االهتمام عاد وقد الدُّنيوية. العليا امُلثل إىل َعودة حدثت Petrarch
السائد الكنيس الرتاث عىل خروًجا يُمثِّل وكان والعلوم، الفنون جميع يف جليٍّا ذلك وظهر
العصور يف العام الجوَّ تُسود الالهوتية االهتمامات كانت فبينما الوسطى، العصور يف
استمدَّت الحقيقة هذه ومن باإلنسان. اهتماًما أكثر النهضة عرص ُمفكرو أصبح الوسطى،



الثاني) (الجزء الغرب حكمة

ثاني كانت التي 1،Humanism اإلنسانية» «النزعة وهو اسَمها، الجديدة الثقافية الحركة
مباًرشا تأثريًا ككلٍّ النهضة أثَّرت وبينما الفرتة. هذه يف امُلؤثرة الجديدة الكربى العوامل
امُلفكرين عىل تأثريها مجال اقترص اإلنسانية الحركة فإنَّ الحياة، إىل ة العامَّ النظرة يف
كانت بل الوطنية، للوحدة دائمة بعٍث حركة اإليطالية بالنهضة تقِرتن ولم والباحثني.
السائدة. الفوىضهي وكانت دولة-مدينة، منها كلٌّ يشمل صغرية أقاليم إىل مة ُمقسَّ البالد
ولم وإسبانيا، النمسا ملوك إليها ينتمي كان التي هابسربج أرسة إيطاليا عىل وسيطرت
تأثريها لها كان النهضة حركة أنَّ غري عرش. التاسع القرن أواسط يف إال سيادة ذا بلًدا تُصبح
هذه يف فظهر الواطئة، واألرايض وفرنسا أملانيا إىل الشمال نحو تدريجيٍّا وانتقلت القوي،

اإليطاليِّني. أسالفهم ظهور عىل قرٍن حوايل مرور بعد عظام، إنسانيُّون باحثون البالد
وهو لُوثر، به أتى الذي يني الدِّ لإلصالح ُمعارصًة اإلنسانية الحركة كانت أملانيا ويف
أنَّ والواقع الوسطى، العصور عالم أزالت التي الكربى العوامل بنَي من الثالث العامل
اإلصالح. أشكال من شكٍل حدوث برضورة ما وقٍت منذ تعِرتف داخلها يف كانت الكنيسة
غري الكنيسة، حكومة يف تتفىشَّ كانت التي السيئة امُلمارسات اإلنسانيون املفكرون انتقد كما
وعندما جميًعا. هؤالء من أقوى كانت الذهب إىل وامُلتعطشني الطُموحني البابوات قبضة أنَّ
حركة فإنَّ وهكذا بقسوة. وأدانتها روما عارضتْها بالفعل يني الدِّ اإلصالح حركة ظهرت
العاملية، الكنيسة نطاق داخل جديدة حركًة بوصفها تُستوَعب أن يمكن كان التي اإلصالح،
الربوتستانتية الكنائس من عدٍد من تتألف أصبحْت بحيث وتطوَّرت االنعزال، إىل اضُطرَّت
الصدع رأِْب أوان كان أخريًا، نفسها تُصلح الكاثوليكية الكنيسة بدأت وحني القومية.
وتَدين نفسها. عىل ُمنقسمة الغربية املسيحية ظلَّت الحني ذلك ومنذ فات. قد الديني
أي ،Universal Priesthood الجميع» «كهانة بفكرة اإلنسانية للحركة اإلصالحية املذاهب

ُوَسطاء. ُقُسس إىل حاجٍة يف املسيح وليس باهلل، مبارش اتصال عىل إنساٍن كل أنَّ
اإلحياء وهو التجريبية الدراسات إحياء عن مبارشًة نشأ فقد الرابع الهام ر التطوُّ أما
يف هائل تقدُّم حَدث التاليني القرنني وخالل .Occam أوكام عند النقد حركة استهلَّتْه الذي

من اسمها تستمدُّ ال النهضة عرص يف اإلنسانية النزعة أنَّ والفلسفة الحضارة ُمؤرخي من كثري يرى 1

التي ،Humanities اإلنسانية بالعلوم الشديد اهتمامها من أيًضا بل فحسب، باإلنسان االهتمام إىل عودتها
أهمَّ ونَرشوا قوا حقَّ الذين الجادِّين الباحثني من مجموعٍة أيدي عىل كربى نهضًة الحني ذلك يف نهَضت
(امُلرتجم) والشعر. واألدب والتاريخ كالفلسفة اإلنسانيات، ميادين مختلف يف الكالسيكي العرص كتابات
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الحديثة الفلسفة نشأة

كربنيكوس، يِد الشمسعىل مركزية نظام اكتشاف2 إعادة ها أهمِّ من ُمتعددة، علمية ميادين
عرش، السابع القرن ومنذ ١٥٤٣م. عام الكشف هذا فيه عَرض الذي الكتاب طبع وقد
الهائل تطويرها طريق عن واستطاعت رسيًعا، ًما تقدُّ والرياضية الفيزيائية العلوم أحرَزِت
من يُضفيه ما جانب إىل العلمي، الرتاث أنَّ والواقع للغرب. السيادة تضَمن أن للتكنولوجيا
امتدَّت مكاٍن كلِّ ويف امُلستقل. الفكر عىل امُلشجعة العوامل أكرب من ذاته هو مادية، مكاسب

املادي.3 عها توسُّ أعقاب يف تأتي السياسية الُعليا ُمثلها كانت الغربية، الحضارة إليه
نظرة أساسها يف هي العلمي البحث نمو عن تولَّدت التي ة العامَّ النظرة كانت ولقد
للظواهر). تفسري (أي للمظاهر إنقاذٌ هي العلم فممارسة جديد؛ من بُعثت وقد اليونانيني
األحكام تلك عن االختالف كلَّ مختلفة العلمي الرتاث يكتسبها التي السلطة كانت ولقد
تفِرضسيطرتَها أن طريقها عن تُحاول الوسطى العصور يف الكنيسة كانت التي القطعيَّة
من جامدة ملجموعٍة وفًقا تعيش التي ج، امُلتدرِّ التكوين ذات الجماعة أن صحيح الناس. عىل
فيها تختلف التي املسائل جميع يف واحد بصوٍت تتكلم أن بعيد حدٍّ إىل يمكنها امُلعتقدات،
ق، التفوُّ عىل عالمة االتجاه د املوحَّ اإلجماع هذا أنَّ البعض ر ويتصوَّ العلميني. الباحثني آراء
شكٍّ من وليس ذلك. يُوِجب الذي السبب أوضح قد الرأي هذا أصحاب من أحد يكن لم وإن
اإلطالق عىل يؤدِّي ال هذا أنَّ غري بالقوَّة، شعوًرا أنصاره عىل يُضفي قد اإلجماع هذا أنَّ يف
أعىل. بصوٍت تُعَلن كونها ملجرَّد أصَدَق تُصبح ال القضية أنَّ مثلما أصح، موقفهم جْعل إىل
أو الشاملة العقلية اللغة قوانني هو احرتامه العلمي البحث عىل يتعنيَّ الذي الوحيد فاليشء

(الديالكتيك). الجدل سقراط، بتعبري
إذ آخر؛ نوٍع من خطًرا جلب قد التكنولوجية تطبيقاته يف للعلم الباهر النجاح أنَّ عىل
إليه هت ُوجِّ لو تحقيقه عن اإلنسان يعجز يشء يُوجد يكاد ال أنه يعتقدون الكثريون أصبح

اليونانيني أنَّ الكتاب هذا من األول الجزء يف أكَّد ألنه النظام هذا اكتشاف إعادة عن هنا رسل يتحدَّث 2

وتثبيتِه. الكْشف هذا تطوير دون حال املسيحية ظهور ولكن حضارتهم، مراحل آِخر يف إليه لوا توصَّ قد
(املرتجم)

ويتجاهل الغربي، االستعمار عن مبارش غري دفاًعا ن يتضمَّ ألنه رسل؛ من ُمستغربًا الحسُّ هذا يبدو 3

الُعليا امُلثل تلك مع يتعاَرض والذي له، خضعْت التي الشعوب عىل االستعمار هذا مارسه الذي القهر
كان فقد البالد هذه خارج أما نفسها، بالدها يف الحضارة هذه امتداد يقصد أنه الجائز ومن الغربية.

(املرتجم) حياته. سنوات آخر يف نفسه رسل أدرك كما تماًما، ذلك عكس عىل األمر
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الحديثة التكنولوجيا يف الكربى الكشوف أنَّ والواقع املناسبة. بالطريقة وُمورست جهوده
عاتقهم عىل يأخذون الذين ألولئك يبدو أن بدَّ وال كثرية، وأيٍد عقوٍل تضاُفر عىل تعتمد
هي هامة، حقيقًة هنا يُغفلون أنهم غري لها، حدود ال ُقدراتهم أنَّ جديدة، مشاريع يف البدء
هذه ويف إنسانية. أهداًفا تخُدم أن وينبغي إنسانيٍّا، جهًدا تقتيض كلها املشاريع هذه أنَّ
االعتدال. حدود كافة يتجاوز تهديًدا طيَّاته يف يحمل املعارص عاَلمنا نجد بالذات الناحية
يل، التأمُّ النظر إىل داخليٍّا َميًال يُضفي اإلنسان عىل الرتكيز فإنَّ الفلسفي، امليدان يف أما
يُصبح إذ القوة؛ فلسفات تستلهمها التي تلك مع كليًة تتعارض نظر وجهة يُولِّد وهذا
للتساؤل يشء كل ويتعرَّض الخاصة، ومَلكاته لقدراته ناقًدا الحالة هذه يف اإلنسان
إىل الذاتية النظرة هذه وتؤدي املبارشة. الشخصية التجارب بعض عدا فيما والتحدي،
تجاهل إىل امَليل عن وتكلًفا مبالغًة يقلُّ ال يشء ذاته يف هو الشكِّ أشكال من ُمتطرف شكٍل

وسط. حلٍّ عن البحث رضورة بوضوح تظهر وهكذا كلية. الفرد
أهمية لهما َرين بتطوُّ تتميَّز عنها نتحدَّث التي االنتقال فرتة أنَّ نالحظ أن وينبغي
هذا ويرجع تحريكها، يمكن منفصلة حروًفا تستخِدم التي املطبعة اخرتاع أولهما خاصة.
ألنَّ ذلك حال؛ أية عىل بالغرب األمر يتعلق ما بقْدر عرش، الخامس القرن إىل االخرتاع
يف معروفة تكن لم ولكنها قرون، خمسة قبل الطريقة هذه استخَدموا قد كانوا الصينيني
الذي هو وهذا هائل، حدٍّ إىل الجديدة األفكار تداول نطاق اتسع الطباعة وبظهور أوروبا.
بني مطبوًعا امُلقدس الكتاب تواُفر ألنَّ ذلك القديمة. السلطات هدم عىل النهاية يف ساعد
أمور عىل الوصاية ادِّعاءها الكنيسة عىل أفسد قد محلية، لغاٍت إىل ومرتجًما الناس، أيدي
العلمانية. إىل بالعودة لت عجَّ قد ذاتها األسباب هذه فإنَّ عام، بوجٍه املعرفة عن أما العقيدة.
القديم، للنظام ناقدًة كانت جديدة سياسية نظرياٍت نرش عىل الطباعة تأثري يقترص ولم
بَدوره وهذا القدماء. ملؤلفات طبعاٍت ينرشوا أن أيًضا اإلنسانية الحركة لعلماء أتاح إنه بل
عام. بوجٍه التعليم مستوى رفع إىل وأدَّى الكالسيكية، املصادر دراسة يف ق التعمُّ عىل ع شجَّ
تصَحبْه لم ما مؤكدة نعمًة يكون لن الطباعة اخرتاع أن إىل نُشري أن امُلفيد من ولعلَّ
بها تُطبع التي السهولة بنفس طبعه يمكن الزَّيف ألن ذلك املناقشة؛ لحرية ضمانات
عىل القدرِة من كثريًا اإلنسان يفيد ولن اليُرس. ِمن القْدر بنفس ينترش أن ويمكن الحقيقة،
الواسع فالتداُول ُمناقشة. بال أمامه املطروحة املادة يقبل أن عليه امُلحتَّم من كان لو القراءة
والنقد. الكالم حرية تتوافر حيث إال العلمي البحث تقدُّم عىل يساعد ال املطبوعة للكلمة
ًة حدَّ أشدَّ املشكلة هذه أصبحت ولقد أُِميِّني. نظلَّ أن لنا األفضل يكون الحرية هذه وبَغري
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الجماهريي. واإلعالم لالتصال الوحيد القوي الوسيط هي تُعد لم الطباعة ألن هذه أيامنا يف
بُدونها التي الدائمة اليَقظة هذه ممارسة أهمية ازدادْت والتليفزيون الالسلكي اخرتاع فمنذ

االختفاء. يف معانيها بأعمِّ الحرية تبدأ
التي األرض عن أصحَّ فكرًة يكوِّنون الناس بدأ أوسع، نطاٍق عىل املعلومات وبانتشار
مجاالٍت فتَحْت االستكشاف رحالت من سلسلة طريق عن ذلك ق تحقَّ وقد عليها، يعيشون
امُلعارصة، الكشوف هذه تحقيق أتاح ما وكان عية. التوسُّ وجهوده الغرب الندفاع جديدة
فحتى القديم. الفلك علم إىل العودة وكذلك وامِلالحة، السفن صناعة يف الفنية التحسينات
للُمحيط الساحلية الخطوط عن باالبتعاد تُغامر فن السُّ تكن لم عرش الخامس القرن
هو األهم السبب ولكنَّ ذلك، من جدوى هناك يكن لم أنه منها ألسباٍب وذلك األطليس،
ومن املالح. ه تُوجِّ َمعالم أيَُّة فيها تُكن لم مناطق بدخول املغامرة املأمون من يكن لم أنه
استطاعة يف أصبح الحني ذلك ومنذ البعيدة، البحار آفاق فتح البوصلة استخدام فإنَّ هنا

جديدة. بحرية وطرق أراٍض عن بحثًا املحيطات عبور امُلستكشِفني
ُمحكم ُمتناهيًا، ساكنًا، حيًزا الوسطى العصور إلنسان بالنسبة العالم كان لقد
فلِكها، يف تسري أن ينبغي التي النجوم من بدءًا امُلقدرة؛ وظيفته فيه يشء فلكلِّ التنظيم؛
أنَّ غري فيه. ُولِد الذي االجتماعي املركز ُملتزًما يعيش أن عليه يتعنيَّ الذي اإلنسان حتى

امُلساملة. الهادئة الصورة هذه أركان ِبُجرأة زعزع قد النهضة عرص
فمن العالم. إىل جديدة نظرٍة تكوين نتيجتُهما كانت ُمتعارضان اتِّجاهان وظهر
يحتلُّ اإلنسان أصبح بحيث حيلته، وَسعِة اإلنسان بُقدرة أكرب ثقة هناك أصبحت جهة،
أقلَّ الكون يف اإلنسان مركز أصبح ذاته الوقت يف ولكن املرسح. عىل الرئيسية املكانة اآلن
اآلراء هذه بوادر وتظهر الفالسفة، خيال يف تأثريه يُمارس بدأ الالنهائي املكان ألن سيطرة،
(١٤٠١–١٤٦٤م)، Nicolas Cusanus كوزانوس نيكوالس األملاني الكردينال كتابات يف

الكربنيكي. النظام يف اآلراء هذه أُدِمجت التايل القرن ويف
إنَّ القائل الرأي وهو وأفالطون، لفيثاغورس القديم الرأي إىل عودة حدثت وبامِلثل
لألشياء القائم النظام قلبَِت الت التأمُّ هذه كل ريايض. نموذج أساس عىل مبني العالم
وقد والعلماني. الكنَيس امليداننَي يف الراسخة القديمة السلطات وهدمت عقب، عىل رأًسا
يحُسن ذلك ومع كبري. نجاٍح دون ولكن الجديدة، الِبدَع انتشار تطويق الكنيسة حاولت
برونو جوردانو تُِدين أن ١٦٠٠م، عام حتى استطاعت التفتيش محاكم أن نذكر أن بنا
ارتكاب إىل القائم النظام كهنة عاد وهكذا حرًقا. باملوت عليه وتحُكم Giordano Bruno
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ُحكم إصدار إىل الفتنة من خوفهم دفعهم إذ قبل؛ من كثرية أحياٍن يف يقرتفونه كانوا ما
َضعف مدى عن كشف ذاته الحكم هذا أنَّ غري مختلًفا. يكون أن عىل يجرؤ من عىل وحيش
جديدة مفاهيم بدأت فقد السيايس امليدان يف أما يدعمه. أنه يُفرتَض كان الذي املوقف

الوراثيني. الحكَّام سلطة نطاق بالتدريج يضيق وأخذ تدريجيٍّا، ر تتطوَّ للسلطة
كافة يف ُمفيًدا ًرا تطوُّ يكن لم الديني اإلصالح حركة أحدثتْه الذي االنقسام أن عىل
اإلله بأنَّ أخريًا الناس يقنع قد ُمتعدِّدة دينية مذاهب ظهور أنَّ املرء اعتقد فربما جوانبه.
إليه دعا قد كان الذي الرأي هو بالفعل وهذا ُمتباينة، عديدة بطرٍق يُعبَد أن يمكن الواحد
أنَّ هو بالفعل حدث الذي ولكن الديني، اإلصالح حركة ظهور قبل Cusanus كوزانوس

الواضحة. النتيجة هذه تستخلص لم عندئٍذ امُلتديِّنني الناس أذهان
كانت ماٍض من مفاجئة يقظة بوصفها تبدأ لم األوروبية النهضة فإنَّ الحال وبطبيعة
ظلَّت القديم الرتاث آثار بعض أنَّ رأينا لقد بل عميق؛ ُسبات يف راقدًة القدماء معرفة فيه
هذا من حادَّة تقسيم بخطوط يتجزَّأ ال ببساطة، فالتاريخ، الوسطى. العصور طوال باقيًة
فإذا ذلك، وعىل بعناية. ُعولجت إذا مفيدة تكون التميُّزات هذه مثل فإنَّ ذلك ومع النوع.
االختالفات بعض وجود يعني هذا فإنَّ إيطايل، نهضة عرص عن التحدُّث املرشوع من كان
تضادٌّ مثًال فهناك الحديث؛ العرص وبني الوسطى العصور يف السائد املايض بني الواضحة
التي القومية، باللغات املكتوبة العلمانية واملؤلفات الكنسية املدرسيِّني مؤلَّفات بني واضح
اإلنسانية الحركة سبق قد األدبي اإلحياء هذا أنَّ والواقع عرش. الرابع القرن يف تظهر بدأت
الجديدة املؤلفات كانت ولقد جديد. من الكالسيكية املصادر معرفة فيها بُِعثت التي
اإلقبال من بكثرٍي أوسع عليها اإلقبال أصبح وبذلك للتوصيل، أداًة الشعوب لغاِت تستخِدم

للتعبري. وسيلتَهم بوصِفها بالالتينية احتفظوا الذين العلم، أهل كتابات عىل
العصور نظرة قيود من يتحرَّرون الناس أخذ عنها نتحدَّث التي الفرتة ففي وهكذا
الدنيوية االهتمامات هي أوًال، استُلِهَمْت التي املصادر وكانت امليادين. كافة يف الوسطى
أضَفْت القديم املايض إىل نظرٍة يف تكُمن أصبحت ذلك وبعد العرص، ذلك يف تزايَدت التي
الوقت ذلك يف تكوَّن الذي القديمة العصور ر تصوُّ فإنَّ الحال وبطبيعة مثالية. صبغًة عليه
الرؤية هذه وظلت تاريخه. يف االستمرارية اكتشاف أعاد جيٍل حماسة ما حدٍّ إىل شوَّهته قد
من اآلن لَدينا ما أنَّ يف جدال وال عرش. التاسع القرن حتى سائدًة الرومانتيكية إىل األقرب

وُكتَّابه. النهضة عرص فناني لدى كان ا ممَّ بكثرٍي أفضل األمور بهذه معرفة
الحضارة آثار فيه كانت الذي البلد وهي — إيطاليا يف النهضة لحركة أصبحت ولقد
يف بعُد فيما لها أصبح ا ممَّ أقوى ركيزة — املاضية للعصور ملموسًة رموًزا تُقدِّم القديمة
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نحٍو عىل السياسية، الوجهة من ُمنقسمة عندئٍذ إيطاليا كانت األلب. شمال الواقعة البالد
ة عدَّ تُوجد كانت إيطاليا شمال ففي القديمة؛ اليونان يف موجوًدا كان ما بعيد حدٍّ إىل يُشبه
نابويل مملكة الجنوب ويف البابا، ُحكم منطقة كانت الوسط ويف دولة، منها كلٌّ يؤلِّف ُمدن
نزاعات هناك وكانت وفلورنسة، والبندقية ميالنو هي الشمال مدن أقوى وكانت وصقلية،
الرغم وعىل مدينة. كل داخل امُلتنافسة الفئات بني رصاعات عن فضًال دويالت، بني دائمة
البلد فإنَّ هائلة، وقسوة برباعٍة تتمُّ كانت بالثأر األخذ وتباُدل الفردية املؤامرات أنَّ من
بمساعدة بعًضا بعضهم يُحارب املدن وُحكَّام النُّبالء كان إذ كبري؛ رضر به يلَحق لم ككلٍّ
قد هذه االسرتخاء حالة أنَّ عىل حياتهم. عىل املحافظة هو هدفهم كان ُمحِرتفني ُمرتزقة
واإلمرباطور. فرنسا ملك بني للمعارك ميدانًا إيطاليا أصبحت عندما حاسم ٌ تغريُّ عليها طرأ
ضمِّ وبني بينها حال الذي الحدِّ إىل نفسها عىل ُمنقسمة كانت إيطاليا فإنَّ ذلك ومع
حدٍّ إىل خاضعة ُمنقسمة، البالد ظلَّت وهكذا الخارجي، الغزو مواجهة أجل من صفوفها
بني امُلتكررة الرصاعات يف هابسبورج آل حليف النرص كان ولقد األجنبية. للسيطرة بعيد
تحت الواقعة األرايض أنَّ حني عىل إسبانية، وصقلية نابويل وظلَّت واإلمرباطورية. فرنسا
معقٌل وهي — ميالنو وأصبَحت اآلخرون. يُحَرُمه باستقالٍل تتمتَّع ظلَّت البابا سيطرة
وكان ١٥٣٥م. عام اإلسبانية هابسبورج ألرسة تابعة — Guelf الجويلف لجماعة حصني
أيدي عىل هزيمة أيَة يُعانوا لم أنهم منها ألسباٍب وذلك ما؛ حدٍّ خاصإىل مركز البندقية ألهل
الحروب طريق عن وثراء قوًة اكتسبوا قد وكانوا البيزنطية. ارتباطاتهم ومنها الربابرة،
البحر أرجاء ة كافَّ يف التجارة عىل سيطروا جنوا، يف منافسيهم هزموا أن وبعد الصليبية،
البندقية بدأت ١٤٥٣م، عام القسطنطينية عىل الُعثمانيون األتراك استوىل وعندما املتوسط،
العالم واكتشاف الهند إىل الصالح الرجاء رأس طريق كْشف بذلك ل عجَّ ا ممَّ وكان تتدهور،

الجديد.
يسبق فلم النهضة. حركة لواء حملْت مدينة أهم هي فلورنسة مدينة كانت ولقد
وامُلفكرين؛ الفنَّانني من الالمعة الكوكبة هذه ِمثل أنجبْت أن أثينا، باستثناء مدينة، ألية
وكذلك فلورنسة، أهل من كثريون وغريهم دافنيش وليوناردو أنجلو وميكل دانتي كان إذ
نفي يف سببًا كانت التي الداخلية، فلورنسة مشاكل أدَّت فرتة وبعد بعد. فيما جاليليو كان
تحكم هذه النُّبالء ار التجَّ أرسة وظلت الحكم، عىل Medici مديتيش آل استيالء إىل دانتي،
قصرية. ُمتقطعة فرتاٍت باستثناء ١٤٠٠م، عام منذ قرون ثالثة عىل يربو ما طوال املدينة
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البابوات أبدى جهٍة فمن مزدَوج. تأثري النهضة لعْرص فكان البابوية إىل بالنسبة أما
الفنون. ُرعاة كبار من وأصبحوا اإلنسانية الحركة لباحثي العلمية بالجهود ُمستنريًا اهتماًما
منحة من ُمستَمدَّة كانت الزمنية بالسلطة امُلتعلقة البابوية ادِّعاءات أنَّ من الرغم وعىل
اإلعجاب شديد كان (١٤٤٧–١٤٥٥م) الخامس نيكوالس البابا فهان امُلزيفة، قسطنطني
مألوفة. غري أخرى آراء يعتنق وكان التزوير كشف الذي ،Lorenzo Valla فاال بلرونتسو
إطار عن الخارجة آرائه من الرغم عىل البابا ملكتب أمينًا امُلدقق األديب هذا ُعنيِّ وهكذا
أفقدت دنيوية اهتماماٍت ظهور إىل أدَّى اإليمان معايري من التخفيف هذا أنَّ عىل الكنيسة.
إسكندر البابا مثل لرجاٍل الشخصية الحياة وكانت الرُّوحي. تأثريها من كبريًا قدًرا البابوية
األرض. عىل الرب ُممثل من عة امُلتوقَّ التقوى تلك عن بعيدة (١٤٩٢–١٥٠٣م) السادس
كبرية مبالغ استنزفت السادسعرشقد القرن لبابوات الدنيوية األطماع فإن ذلك عن وفضًال
الديني. اإلصالح حركة يف ذُروته بلغ واستياءٍ سخٍط إىل أدى هذا كل الخارج. من ُجلبت

كربى، بأعماٍل عموًما، تأِت، لم اإليطالية النهضة حركة بأنَّ القول يمكن الفلسفة، ويف
دراسة إعادة وأدت النطاق، واسع فلسفيٍّ ٍل تأمُّ ال للمنابع، كشف إعادة فرتة تلك كانت فقد
فلورنسة وشهدت املدارس. يف السائدة األرسطية النزعة تحدي إىل خاص، بوجٍه أفالطون،
وكان عرش، الخامس القرن أوائل يف فلورنسة أكاديمية افتتاح مديتيش كوزيمودي عهد يف
إنَّ عام بوجٍه القول ويمكن القائمة. الجامعات خالف عىل ألفالطون منحاًزا املعهد هذا
يف حدثت التي الكربى الفلسفية رات للتطوُّ الطريق دت مهَّ قد اإلنسانيني الباحثني جهود

عرش. السابع القرن
وتصلُّب الكنيسة جمود من الناس حرَّرت قد النهضة حركة أنَّ من الرغم وعىل
التنجيم، اكتسب فقد القديمة. الخرافة رضوب مختلف من تُنقذهم لم فإنها معتقداتها،
املتعلمني إىل الجهلة من عدواه وانتقلت واسعة شعبيًة دائًما، تُحاربه الكنيسة كانت الذي
األطوار ذوي األبرياء من مئات وأُحِرَق بَدوره، واسعا به االعتقاد فكان السحر ا أمَّ أيًضا،
ليس السحرة.4 اصطياد فإنَّ الحال وبطبيعة السحر. ممارسة بتُهمة أحياء وهم الغريبة

تلك عن يُعربِّ إذ بالسحر؛ امُلشتغلني تصيُّد من أكثر هو ما عىل Witch-hunting اإلنجليزي التعبري يدلُّ 4
كان كما لهم، ظاملة تَُهم تلفيق بعد األبرياء ضدَّ السلطات بعض بها تقوم التي اإلضطهادية املمارسات
كانت كما تماًما حياته، فرتات بعض خالل نفسه لَرْسل حدث ما وهو مثًال، املكارثية أمريكا يف يحُدث

(املرتجم) منهم. التخلص أجل من أبرياء ألناٍس النهضة عرص يف ه تَوجَّ السحر ممارسة تُهمة
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اقرتن وقد الضحية. حرق هو امُلتَّبع األسلوب يُعد لم وإن هذه، أيامنا يف حتى مجهوًال أمًرا
السلوك معايري هيبة بَضياع الوسطى العصور عن املوروث الفكري والجمود ب التعصُّ ربط
اكتساب دون حال الذي هو أخرى، أسباب إىل باإلضافة هذا، وكان السائدة. وقواعده
فقد الشمال. من اآلتية األجنبية األخطار وجه يف القومي التكاُمل أشكال من شكًال إيطاليا
فنِّ الرفيع، الفنِّ ذلك ارتقاء ووصل امُلتبادل، والغشِّ النادرة باملؤتمرات العرصحافًال كان
هذا مثل ويف الصنعة. اكتمال من له نظريَ ال مستًوى إىل واألعداء، امُلنافسني من التخلص
أشكال من لالستمرار قابل شكل أي يتولَّد أن يستحيل الثقة وانعدام الخداع من الجوِّ

السيايس. التعاون
هي بارزة، شخصيًة اإليطالية النهضة أنجبت السياسية، الفلسفة ميدان ويف
ابنًا كان الذي (١٤٦٩–١٥٢٧م)، Niccolo Machiavelli ماكيافييل نيكولو شخصية
مديتيش أرسة طردت عندما ١٤٩٤م، عام بالسياسة اشتغاله بدأ وقد فلورنسة. من مُلحاٍم
امُلصلح Savonarola سافوناروال لتأثري املدينة خضعت الوقت هذا يف فلورنسة. من
الشديد حماُسه دَفعه وقد عرصه. يف امُلنتَرشين والفساد للرذيلة تصدَّى الذي الدُّومنيكاني
حرًقا فأُعِدم بورجيا، أرسة إىل ينتمي الذي البابا السادس، إسكندر مع التصاُدم إىل
السلطة طبيعة عن أفكاًرا األحداث هذه تُثري أن الرضوري من وكان ١٤٩٨م. عام يف
يُخِفقون امُلسلحني غري األنبياء إنَّ يقول بعُد فيما ماكيافييل كتب وقد السيايس. والنجاح
كانت َمنفية، بورجيا أُرسة فيه ظلَّت الذي الوقت وخالل بساقوناروال. مثًال ورضب دائًما،
عام يف الُحكم إىل األرسة عودة حتى ا عامٍّ منصبًا يحتلُّ ماكيافييل وظلَّ جمهورية، فلورنسة
عودِتها بعد أصبح فقد السابقة، الفرتة طوال األرسة هذه عارض قد كان وملَّا ١٥١٢م.
يف للكتابة الحني ذلك منذ حياته وكرَّس العامة، الحياة اعتزال عىل فأُرِغم فيه. مرغوٍب غري
الستمالة بذلها التي املحاولة تنجح ولم موضوعات. من بها يتَّصل وما السياسية الفلسفة
عام يف الثاني لورنتسو إىل «األمري» املشهور كتابه إهداء طريق عن أخرى مرة مديتيش آل
اإلمرباطور ُمرتزقة فيها قام التي السنة وهي ١٥٢٧م، سنة ماكيافييل تُويفِّ وقد ١٥١٣م.

ونهِبها. روما باجتياح الخامس شارل
«األمري» هما السياسة يف ماكيافييل ألَّفهما اللَّذان الكبريان الكتابان كان ولقد
التي الوسائل دراسة ة مهمَّ عاتقه عىل منهما األول ويأخذ .«Discourses و«الخطابات
دراسة يُقدم الثاني أنَّ حني عىل عليها، املحافظة بها ويتمُّ االستبدادية القوة بها تكتسب
يُقدمها التي التعاليم تنطوي وال الحكم. أنواع مختلف ظلِّ يف وُممارستها للسلطة عامة
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يكون كيف له تُبنيِّ الحاكم إىل خالصة نصيحة لتقديم محاولة أية عىل «األمري» كتاب
السلطة اكتساب إىل تؤدِّي رشيرة ُممارسات هناك بأنَّ يعِرتف الكتاب إنَّ بل فاضًال. حاكًما
ولكن املذموم، الرشير معناه «املاكيافييل»، لفظ اكتساب يف السبب هو هذا وكان السياسية.
ميدان كان فقد مبدأ. هو حيث الرشمن إىل يدعو يكن لم أنه ملكيافييل، إنصاًفا القول، ينبغي
وكانت النووية، الفيزياء عالم أبحاث شأن ذلك يف شأنه والرش، الخري نطاق خارج يقع بحثه
رحمة. بال قاسيًا تكون أن فعليك السلطة اكتساب أردَت إذا إنك هي يعرضها التي ة الحجَّ
ويف بها. ملاكيافييل شأن ال تماًما، أخرى مسألة فهي ا، رشٍّ أم خريًا هذا كان إذا ما مسألة أما
إلدانته معنى ال لكن املسألة، بهذه كافيًا اهتماًما إبدائه عَدم عليه يَعيب أن املرء استطاعة
ال «األمري» كتاب يُقدِّمه ما ألن ذلك فعًال؛ موجودة كانت كما القوة لسياسة دراسته بسبب

النهضة. عرص خالل إيطاليا يف شائعة كانت التي للُممارسات تلخيًصا يكون أن يعدو
يف فلورنسة، جمهورية خدمة يف العامة بالوظائف اشتغاله خالل ماكيافييل، أُوِفد ولقد
خفايا كثٍب يدُرسعن لكي كبرية فرصًة له أتاحت التي امُلتنوعة الدبلوماسية املهام من عدٍد
Cesar بورجيا تشيزاري إىل ُقرب عن الدبلومايس عمله خالل تعرَّف وقد السيايس. التآمر
تشيزاري خطَّط وقد أبيه. عن نذالة يقلُّ يكن لم الذي السادس، إسكندر ابن ،Borgia
فتمَّ أبوه. فيه يموت الذي اليوم يأتي عندما مركزه لتأمني هائلة وُجرأة برباعٍة بورجيا
العسكرية الناحية ومن الطموحات، هذه سبيل يعرتض كان الذي أخيه، من التخلص
بهذه االحتفاظ عىل بعُد فيما م وصمَّ البابوية، امُلمتلكات توسيع عىل أباه تشيزاري ساعد
حتى يشء كل عمل من بدَّ ال فكان البابا، منصب عىل الخالفة إىل بالنسبة أما لنفسه. األقاليم
منقطعة براعٍة عن بورجيا تشيزاري كشف وقد أصدقائه. من واحٌد املنصب هذا يشغل
يتظاهر تارًة فكان األهداف، هذه تحقيق إىل السعي يف فائق، ديبلومايس دهاءٍ وعن النظري،
هذه ضحايا سؤال امُلستحيل فمن الحال وبطبيعة املوت. رضبة يُسدِّد وتارة بالصداقة،
ألبَدوا بتجرُّد األمر إىل نظروا لو أنهم الظنِّ أغلب ولكن مشاعرهم، عن السياسية املمارسات
ألنه ُخَطُطه أخفقت النهاية ويف العرص. مزاج كان فهكذا املؤكدة، بورجيا برباعة إعجابهم
البابوية عرش عىل أبيه خليفة وكان ١٥٠٣م. عام يف أبوه مات عندما مريًضا ذاته هو كان
اها توخَّ التي باألهداف سلَّمنا ولو بورجيا. آلل لدودا عدوٍّا كان الذي الثاني، يوليوس هو
كال هذا أجل ومن باقتدار، إليها سعى بأنه نعرف أن واجبنا من لكان بورجيا تشيزاري
إىل يطمحون ن ممَّ لَغريه نموذًجا بوصفه عليه يُثني «األمري» يف فهو املديح. ماكيافييل له
إىل ينُظر جعلته التي هي العرص ذلك يف السائدة العامة املعايري أن شكَّ وال السلطة.
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السابع القرننَي بني الواقعة الفرتة يف أما عنه. الدفاع يمكن يشء أنها عىل كهذه ممارساٍت
األساليب هذه ِمثل التَّغايضعن العموم، وجِه عىل املمكن، من يكن فلم عرش والتاسع عرش
أخرى مرًة أنجب العرشين القرن ولكنَّ األقل، عىل علنًا تُمتََدح تكن لم أو القسوة، يف امُلمِعنة

ماكيافييل. لدى املعروف الرتاث إىل امُلنتمني السياسيني القادة من عدًدا
كان الذي العارش» «ليو البابوي العرش اعتىل ١٥٢١م عام حتى ١٥١٣م عام ومنذ
فقد األرسة، هذه استمالة عندئٍذ يُحاول ماكيافييل كان وملَّا مديتيش. أرسة إىل ينتمي
العبارات ببعض ُمكتفيًا البابوية، السلطة موضوع يف يخوض أن «األمري» كتاب يف تجنَّب
تجاه أقوى نقديٍّا موقًفا «الخطابات» كتاب يف يتَّخذ ولكنه الدينية. املسحة ذات السطحية
أصحاب أنماط يف يبحث فهو أوضح. أخالقية بِصبغٍة هنا كلُّه موقفه ويصطبغ البابوية،
نظر وقد بالطُّغاة. وُمنتهيًا الدينية العقائد يس بُمؤسِّ بادئًا قيمتهم، ترتيب حسب السلطة
تكون أن اإلطالق عىل ا ُمهمٍّ فليس (عملية). برجماتية نظرًة الدولة يف الدين وظيفة إىل
عىل االجتماعي التماُسك من قدٍر إضفاء عىل تساعد دامت ما باطلة، أو صحيحة العقيدة
ظلِّ يف تماًما يُربِّره ما له يُصبح الِبدَع أصحاب أو املاِرقني اضطهاد فإنَّ وبالطبع الدولة.
الذي الفاضل غري الحياة أسلوب أن هو األول لسببنَي: يُهاجمها فإنه الكنيسة أما كهذا. رأٍي
االهتمامات أنَّ هو والثاني الدين، يف الشعبية الثقة زعزع قد قساوستها من كثريٌ يَحياه
يف ولنالحظ اإليطالية. الوطنية الوحدة وجه يف عَقبة كانت للبابوية والسياسية الدنيوية
سعيهم يف فوا، ترصَّ قد السياسيني البابوات بأن اعرتافه مع تماًما يتمىشَّ هذا أنَّ َدد الصَّ هذا
شأن له يكن لم «األمري» كتاب أنَّ حني وعىل فائقة. برباعٍة الخاصة، أهدافهم تحقيق إىل

اهتمامه. يُوليها أحيانًا كان «الخطابات» كتاب فإنَّ بالغايات،
ليسوا الحكام أنَّ رصاحًة «األمري» كتاب يُبني التقليدية، األخالقية باملعايري يتعلق وفيما
أن الحاكم استطاعة يف فإنَّ األخالقية، القوانني إطاعة املصلحة تتطلَّب لم فما بها. ُمقيدين
يظلَّ أن شاء ما إذا األحيان من كثرٍي يف ذلك يفعل أن واجبه من إنَّ بل كلها. عنها يخُرج
االزدواجية هذه وبفضل فاضًال. اآلخرين نظر يف يبدو أن ذاته الوقت يف وعليه السلطة. يف

بموقعه. يحتِفظ أن الحاكم يستطيع وحَدها
الضوابط نظرية «الخطابات» لكتاب ة العامَّ املناقشة يف ماكيافييل ويعرض
تستطيع حتى ما دستوريٌة سلطٌة املجتمع فئات لكافة تكون أن بدَّ فال والتواُزنات.
إىل النظرية هذه وترجع املتبادلة. الرقابة من قدًرا بينها فيما تُمارس أن الفئات هذه
القرن يف لوك جون بفضل بارزة مكانة لها أصبحت وقد أفالطون، عند «السيايس» محاورة
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تأثريه له كان ماكيافييل فإن وهكذا عرش. الثامن القرن يف مونتسكيو وبفضل عرش، السابع
يف تأثريه له كان ِمثلما الحديث، العرص يف الليرباليني السياسيني الفالسفة نظريات يف
املدى إىل االزدواجية نظرية يُمارسون فالكثريون امُلعارصين. امُلستبدِّين الحكَّام ممارسات
ماكيافييل. يبحثها ال والتي اها، تتعدَّ ال التي حدودها لها كانت وإن إليه، لهم تُوصِّ الذي

عرش، الخامس القرن خالل إيطاليا اكتسحت التي النهضة، حركة استغرقت لقد
بعض األحياء قوى عىل طرأت وقد األلب، جبال شمال تأثريها تمارس لكي الوقت بعض
يف ظلَّت الجديدة النظرة أنَّ التغيريات هذه من شماًال، انترشت عندما ة الهامَّ ات التغريُّ
كان َلما ة الدقَّ شئنا لو إننا بل بعيد، حدٍّ إىل وحَدهم واملعرفة العلم أهل يهمُّ أمًرا الشمال
الشمال يف يُوَجد يكن لم إذ اإلحياء، أو البْعث بمعنى نهضٍة عن نتحدَّث أن نا حقُّ من
تراث أنَّ حني وعىل جديد، من يُولد أن اآلن املمكن من وأصبح قبل من موجوًدا كان يشءٌ
الشمال يف روما تأثري فإنَّ الجنوب، يف ة عامَّ الناس نظر يف ما غامٌض معنًى له املايضكان
ثم ومن األول، املحلِّ يف العلم أهل الجديدة الحركة قاد وهكذا موجود. غري أو تًا مؤقَّ كان
تستطيع ال الشمالية اإلنسانية الحركة هذه كانت وملَّا ما. بقدٍر محدوًدا عليها اإلقبال كان
أكثر طابًعا جوانبها بعض يف اتَّخذت فقد الفنِّي، امليدان يف القوة بنفس ذاتها عن التعبري
مما وضوًحا وأكثر حدَّة أشدَّ الوسطى العصور سلطة عن انفصالها كان النهاية ويف ية. جدِّ
راضني يكونوا لم اإلنسانية الحركة باحثي من كثريًا أن من الرغم وعىل إيطاليا. يف حَدث
أن ما، نحٍو عىل ع امُلتوقَّ من كان فقد اإلصالح، حركة أحدثته الذي الديني االنشقاق عن

الشمال. يف النهضة حركة أعقاب يف حَدث إْن ذلك يحُدث
عىل االختالف كل مختلفة الناس حياة يف الدين وظيفة أصبحت النهضة عرص ومنذ
بمايض املبارش االرتباط ما بمعنًى تُمثل البابوية كانت إيطاليا ففي األلب. جبال جانبي
النظام طابع إىل أقرَب أصبحْت فقد ذاتها، العقيدة ممارسة عن ا أمَّ الرومانية. اإلمرباطورية
يتمُّ التي امُلكرتثة غري الطريقة بنفس أداؤه يتمُّ العادية الحياة من وجزءًا امُلتكرِّر، الرتيب
الطابع بهذا َمُشوبة إيطاليا يف الدينية املمارسة تِجد اليوم وحتى الرشب، أو األكل بها
جعال سببان هناك كان وهكذا األخرى. البالد يف بنظائرها ُقورنت ما إذا س، امُلتحمِّ غري
كانت الكنيسة أن هو أولهما املوجود؛ الديني الرتاث عن تامٍّ انشقاٍق حدوث امُلستحيل من
طريق يف عقبًة مكيافييل، أشار كما البابوية، كانت لو حتى املؤسسة، من جزءًا ما بمعنًى
العميق االقتناع بنفس تُعتنَق تكن لم امُلعتقدات أن هو وثانيهما اإليطالية، الوطنية الوحدة
يف اإلنسانية الحركة رجال أما اقتىضاألمر. إذا جذرية اٍت تغريُّ إىل يؤدِّي أن يمكن كان الذي

26



الحديثة الفلسفة نشأة

كانوا وهكذا منها. يُعاني أصبح التي وباإلساءات بالدين أصيل اهتمام لديهم فكان الشمال
امُلستويات بها تقوم كانت التي الهابطة للممارسات ة بشدَّ ُمعادين الجدلية كتاباتهم يف
رجال كبار يكن لم الذي الوطنية بالعزَّة الشعور ذلك تقدَّم ما إىل ولنُِضْف الكنيسة. يف الُعليا
التي األموال تلك ِحرصعىل مجرَّد املسألة تكن فلم دائًما. حسابه يعملون اإليطاليني الدين
الطريقة مبارشعىل ُسخط مسألة أيًضا كانت بل وتجميلها، روما إعاشة أجل من تُدفع كانت
الشمال. يف جدية أكثر النيوتونيِّني إىل بها ينظرون امِلرُحون اإليطاليون كان التي عة امُلرتفِّ
مدينة من Erasmus إرازموس هو الشمالية اإلنسانية الحركة شخصيَّات أعظم كان
فحال العرشين، يبلُغ أن قبل يا تُوفِّ قد إرازموس والدا وكان (١٤٦٦–١٥٣٦م). روتردام
األوصياء أَرْسله ذلك من وبدًال بالجامعة. مبارشًة االلتحاق وبني بينه يبدو ما عىل ذلك
وقد .Steyn شتاين يف أوغسطني بدير الوقت حان عندما والتحق للرُّهبان، مدرسة إىل عليه
وقع التي الجامدة الصارمة املدرسية للنزعة دائمة كراهيًة لديه امُلبكرة التجارب هذه ولََّدت
ساعده وبذلك له، سكرتريًا Cambrai كامرباي أسُقف َعيَّنه ١٤٩٤م عام ويف حبائلها. يف
الجوَّ ولكن لباريس، زيارات عدة ذلك وتلْت شتاين. يف الرَّهبنة ُعزلة من التخلص عىل
امُلتنازعة الِفَرق ألنَّ ذلك جديدة. معرفٍة اكتساب عىل ُمشجًعا يكن لم الرسبون يف الفلسفي
حركة مواجهة يف أحقادها تناَسْت قد األوكامي ولوليام األكويني لتوما بالوالء تدين التي

اإلنسانية. النزعة رجال مواجهة يف واحًدا ا صفٍّ تِقف وأصبحت اإلحياء،
واألهمُّ Colet كولت قابل حيث إلنجلرتا، قصرية بزيارٍة قام ١٤٩٩م عام نهاية ويف
اليونانية اللغة دراسة واصل القارَّة إىل عودته وعند .Thomas More مور توماس ذلك من
درجة عىل حصل ١٥٠٦م عام يف إيطاليا زار وعندما رفيًعا. مستًوى فيها بلغ حتى
١٥٦١م عام ويف اليونانية. يف عليه ق يتفوَّ من هناك يِجد لم ولكنه تورينو، يف الدكتوراه
ذُيوًعا أكثرها فإنَّ ُكتبه عن ا أمَّ املطبعة. يف تظهر باليونانية الجديد للعهد نرشة أول أخرج
لندن يف مور بيت يف ألَّفه ساِخر وكتاب وهو «The Praise of Folly الحماقة «امتداح هو
الكتاب هذا يف مور. اسم عىل ساخرة تَوِرية ن يتضمَّ اليوناني العنوان وكان ١٥٠٩م، عام
وضاعة عىل مريرًة هجماٍت البرش، حماقات عىل السخرية من كبرٍي قْدٍر جانب إىل نجد
تأييده يُعلن لم فإنه الرصيحة، انتقاداته من الرغم عىل ولكن وكهنتها. الكنسية امُلؤسسات
الربوتستانتي بالرأي يؤمن كان فقد الوقت. حان عندما الديني اإلصالح لحركة الرصيح
يف ولكنه له، داعي ال الالهوت وأن ُمباًرشا، اتصاًال باهلل يتَّصل اإلنسان إنَّ القائل امَلحض
اإلصالح حركة أعقاب يف نشأت التي ينية الدِّ املنازعات إىل يُستدَرج أن رَفض ذاته الوقت
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االنشقاق بأنَّ حال أيَِّة عىل وأحسَّ ُكتبه، ونرش العلمية بأعماله اهتماًما أكثر وكان الديني.
سقيمة، أمور ما، بقْدٍر هي الخالفات هذه أمثال بأنَّ االعرتاف ومع مؤِسف. أمٌر حَدث الذي
ولكن للكاثوليكية، تأييده إرازموس أعلن النهاية ويف تجاهلها. يستحيل مشاكل كانت فقد

معدنًا. منه أقوى رجٌل املرسح واحتلَّ تتضاءل، بدأت قد كانت عندئٍذ أهميته
الدراسة أنَّ والواقع التعليم. ميدان يف تأثريه هو إرازموس خلَّفه تأثرٍي أبقى كان ولقد
وجهات سادت حيثما الثانوي التعليم لُبَّ تُشكِّل قريب عهٍد حتى كانت التي اإلنسانية،
هو حيث من َعمِله يف أما والتعليمية، األدبية لجهوده بالكثري تدين الغربية، األوروبية النظر
جمهوًرا يستهدف كان إذ للنصوص؛ الشامل النقدي بالفحص دائًما يهتمُّ يكن فلم نارش
املحلية، باللغات يكتب لم نفسه الوقت ويف األكاديميني، صني امُلتخصِّ من أوسَع القرَّاء من

الالتينية. اللغة مكانة دعم عىل حريًصا العكس عىل كان بل
–١٤٧٨) مور توماس السري هيما اإلنسانية الحركة رجال أبرز فكان إنجلرتا يف أما
اليونانية، اللغة دراسة بدأ حيث أكسفورد إىل عرشة الرابعة يف وهو انتقل الذي ١٥٣٥م)،
إليه نظر قد أباه أن شكَّ وال وي. السَّ الخط عن االنحراف من نوًعا عندئٍذ يُعدُّ ذلك وكان
القانون. يدُرس جعله فقد ثَم ومن نفسه، طريقه يف يسري أن يُريده كان إذ الشك؛ بعني
االتصال هذا وأدَّى مرة. ألول إنجلرتا األخري هذا زار عندما إرازموس قابل ١٤٩٧م عام ويف
مرَّ قصري وقٍت وبعد اليونانية. بدراساته مور اهتمام تقوية إىل الجديدة باملعرفة امُلتجدِّد
يف تخىلَّ ولكنه 5.Carthusian الكارثوزية الطريقة ف تقشُّ ومارس الزهد، من بمرحلٍة
إرازموس صديقه نصائح بينها من يكون قد ألسباٍب وذلك الرهبنة، أفكار عن النهاية
بصورٍة وقوفه بسبب بَرز حيث الربملان، يف عضًوا أصبح ١٥٥٤م عام ويف عنها. باالبتعاد
١٥٠٩م عام يف امللك مات وعندما السابع. لهنري املالية املطالب وجه يف ومبارشة رصيحة
الوظائف يُمارس لكي الثامن هنري استدعاه ما رسعان ولكن مِلهنته. غ التفرُّ إىل مور عاد
بدًال امُلستشارين كبري فأصبح املناصب، أرفع إىل ارتقى الوقت وبميض أخرى. مرَّة العامة
يُدم لم السلطة يف مور بقاء ولكن ١٥٢٩م. عام يف األخري سقوط بعد Wolsey ولزي من
Catherin of Aragon أراجون من كاترين من امللك لطالق ُمعارًضا كان فقد طويًال؛
دعوٍة قبول رفض عندما عليه امللك غضب أثار وقد ١٥٣٢م. عام منصبه من واستقال

تَنذُر وكانت ١٠٨٤م، عام فرنسا يف Bruno برونو القديس سها أسَّ املسيحية، الرَّهبة ُطرق من طريقة 5

(املرتجم) بسيطة. زاهدة بطريقٍة للَعيش نفسها
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١٥٣٤م عام يف السيادة قانون صدر وعندما .Anne Boleyn بولني آن تتويج لحضور
برج إىل فأُرِسل اليمني، يُقِسم أن مور رفض الجديدة، للكنيسة رئيًسا امللك من وجعل
يملك ال الربملان إنَّ قوله بسبب الخيانة بتهمة أُدين حيث ١٥٣٥م عام يف وُحوكم لندن،
يكن لم وهكذا الرأي. هذا بسبب باإلعدام عليه وُحكم للكنيسة، رئيًسا امللك من يجعل أن

العرص. سمات من ِسمًة السياسية األمور يف التسامح
ُشهرته وترتكز اليوم. تُقرأ تكاد ال كتاباته ُمعظم ولكن اإلنتاج، غزير كاتبًا مور كان
اجتماعية يعِرضنظريًة كتاب وهو «اليوتوبيا»، باسم يُشتَهر سيايس خيايل عمل عىل كلها
شكَل العمل هذا ويتَِّخذ أفالطون، جمهورية واضح، هو كما تستلِهم، لية، تأمُّ وسياسية
يحرص، وهو هذا. الجزيرة مجتمع يف سنواٍت خمس فعاش سفينته، أُغرقت ار لبحَّ رواية
ملكية هناك تكون فحيثما األسباب، نفس لذلك ويُقدِّم التملُّك، مشاعية عىل أفالطون، مثل
امتلكوا إذا الناس فإنَّ ذلك عن وفضًال امُلشرتك. للصالح احرتام يقوم أن يمكن ال خاصة،
بحقيقٍة ُمقدًما «اليوتويبا» وتُسلِّم ثرواتهم. تختلف ما بقْدر أنفسهم عىل انقسموا األشياء
امللكية أنَّ ذلك عىل ويرتتَّب ُمتساوين. جميًعا يكونوا أن ينبغي الناس أنَّ هي أساسية،
زائر اليوتوبيا أهل إىل يأتي وعندما بها. السماح ينبغي ال ثَم ومن مفسدة، ة الخاصَّ
امَلشاعي الطابع ذلك هو عنها لرضائهم األسايس السبب يكون املسيحية، عن يُحدِّثهم

بامللكية. الخاصة لتعاليمها
وخمسون وثالٌث عاصمة فهناك كبري. بتفصيٍل امُلثىل الدولة هذه تنظيم مور ويِصف
يدخل أن واحٍد أي يستطيع ُمتماثلة مساكن وبها النَمط، نفس عىل كلها َمبنية أخرى، مدينة
الريف يف وتنتِرش له. معنى ال أمًرا الرسقة يجعل ة خاصَّ ملكية وجود عدم ألن ذلك منها؛ أيٍّا
املالبس، نفس يلبس شخٍص كل فإنَّ امللبس، عن أما ُمماثل. نحٍو عىل كلها تُدار مزارع
املتزوِّجات، وغري امُلتزوِّجات النساء مالبس بني ثانويٍّا، كان وإن ُمفيد، تمييز باستثناء
املوضة تقلُّبات أما عليه، هي ما عىل دائًما تظلُّ وهي للنظر، ُملفتة غري بأنها املاليس وتتَِّسم
جميًعا فهم الوترية. نفس عىل املواطنني جميع عند العمل حياة وتسري أحد. يعرفها فال
يف أخرى مرة ويستيقظون مساءً الثامنة يف ويعودون اليوم، يف ساعاٍت ستَّ يشتغلون
«وال العقلية جهودهم عىل للمعرفة االستعداد يملكون الذين أولئك ويُركز صباًحا. الرابعة
نوع فهو الُحكم نظام أما الحاكمة. الهيئة تُختار الفئة هذه ومن آخر.» عمٍل بأيِّ يقومون
الحياة، مدى الدولة رئيس ويُنتخب ُمبارش غري اقرتاٍع طريق عن النيابية الديمقراطية من
الحياة تخضع كذلك عزلُه، امُلمكن من كان يفعل لم فإن ف، الترصُّ يُحِسن أن رشيطة
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الحدِّ عىل تقتِرص فإنها األجنبية، البالد مع العالقات عن أما صارمة. لقواعد االجتماعية
ويُفَرض استرياده. ينبغي ثم ومن الفاضلة؛ الدولة يف للحديد وجود وال األسايس. األدنى
النفس، عن دفاًعا إال أبًدا تُشنُّ ال الحرُب كانت وإن والنساء، الرجال عىل العسكري التدريب
ويتم ذلك. أمكن كلما ُمرتزقة طريق عن القتال ويتمُّ ُمضطَهدة، أَُمم أو الُحلفاء مساعدة أو
القوات أجور دفع أجل من التجاري التبادل طريق عن النفيسة املعادن من صندوٍق إنشاء
املال، إىل يحتاجون ال فإنهم أنفسهم البالد أهل إىل بالنسبة أما الحرب. زمن يف امُلرتزقة
وإن فامُللحدون، بسيًطا. واحًدا قيًدا ثمة أنَّ غري ف. والتقشُّ ب التعصُّ من ُمتحرِّرة وحياتهم
أن يمكن وال املواطنني، بمركز يتمتَّعون ال تدخل، دون آرائهم باعتناق لهم يُسمح كان
بني من يُجلبون الوضيعة، األعمال يف خرة بالسُّ يشتغلون ال ُعمَّ وهناك الحكومة، يدخلوا
العقاب يتجنَّبوا لكي هربوا الذين األجانب من أو خطرية، جرائم يف عليهم املحكوم صفوف

ذاتها. بالهم يف
حدٍّ إىل ُمملة ستكون امُلحكم النظام ذات الدولة هذه ِمثل يف الحياة أنَّ يف جدال وال
نا يُهمُّ الذي اليشء أنَّ غري امُلثىل. الدول كافة فيها تشرتك ِسمة الواقع يف وتلك يطاق، ال
مسألة إىل الجديدة التحرُّرية النظرة تلك هو املوضوع، لهذا مور ُمعالجة يف غريه من أكثر
أوروبا يف املسيحي املجتمع هزَّت قد كانت الديني اإلصالح حركة ألن ذلك الديني، التساُمح
سبَقت شخصيات وجود عن قبل من ثنا تحدَّ وقد السلطة. إزاء امُلستسلم موقفه وزعزعت
إىل اإلصالح حركة أدَّت وحني الدينية، األمور يف التسامح إىل قبلها من ودَعت األحداث هذه
الوقت؛ بُميض التسامح فكرة تُسود أن الرضوري من كان أوروبا، يف دائم ديني انقساٍم
غري أنه النهاية يف وتبنيَّ ُجرِّب قد كان بالُجملة، والقْمع اإلبادة وهو اآلخر، البديل ألنَّ ذلك
القرن يف كانت للجميع الدينية امُلعتقدات احرتام الواجب من إنَّ القائلة الفكرة أنَّ غري ُمجٍد.

لالنتباه. ُمثريًة لَجْعلها يكفي الذي الحدِّ إىل غريبًة تزال ال عرش السادس
بالسياسة ُمرتبًطا أوروبا يف الدين أصبح أْن الديني اإلصالح حركة نتائج من كان ولقد
ومن إنجلرتا. يف الحال هي كما قومي، أساٍس عىل يقوم كان ما وكثريًا أوضح، بصورٍة
السائد. وحَده هو شامل ديني مذهٌب هناك ظلَّ لو يحُدث أن يمكن كان ما هذا أنَّ الواضح
مور مثل ُمفكرون انتقَده الذي هو الدِّيني للوالء الجديد السيايس الطابع هذا كان ولقد
أنهم كيف إرازموس حالة يف قبل من رأيْنا ولقد اإلصالح. حركة تأييد عن امتنَعوا عندما
ينتقدون كانوا أنهم غري اإلصالح، من نوٍع إيجاد رضورة عىل األساس يف ُمتَّفقني كانوا
أنهم يف جدال وال االنفصال. كلَّ ُمنفصلة عقيدة بظهور اقرتن الذي الحادَّ والنزاع الُعنف
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بوضوح إنجلرتا يف الديني لالنقسام القومي الطابع ظهر ولقد تماًما. حقٍّ عىل ذلك يف كانوا
السيايس اإلطار من جزءًا تكون لكي تماًما تَصلُح حديثًا أقيمت التي الكنيسة كانت إذ تام؛
الذي الُعنف بنفس جوانبه بعض يف االنفصال يكن لم ذاته الوقت ويف الحكومي، للجهاز
روما. عن النِّسبي االستقالل من العهد قديم تراٌث هناك كان إذ األخرى؛ البالد يف عليه كان
املناصب أصحاب تعيني يف صوتُه له يكون أن عىل الحاكم هذا َر أُمِّ الفاتح وليام أيام ومنذ
اليوم، حتى بريطانيا يف باقيًا الجديدة الكنيسة يف لروما امُلضادُّ االتجاه زال وما الكنسية.
الواليات يف قائًما ظلَّ أنه كما الربوتستانت، بني العرش وراثة عىل املحافظة يف ُمتمثًال
شخٍص ألي يسمح يكن لم الذي املكتوب غري القانون ذلك يف ١٩٦٠م عام حتى املتحدة

للجمهورية.6 رئيًسا يكون بأن الرومانية الكاثوليكية للكنيسة تابع
تغريُّ قرون، ببضعِة النهضة حركة عاصفة تهبَّ أن قبل هناك، كان أنه رأينا لقد
أدَّت التي األسباب أما الكنيسة. سيطرة عن القديمة اآلراء هَدم الثقايف املناخ يف تدريجي
لو كما األمر يبدو الخارجي السطح فعىل وُمتشابكة. ُمتنوِّعة فهي الثوري التغيري هذا إىل
السليم املبدأ هذا أنَّ غري واإلنسان. هللا بني ل التدخُّ يف الدين رجال سلطة عىل تمرًُّدا كان
أنظار لفتْت قد ذاتها الكنيسة تكن لم لو وحَده طريَقه ليُشقَّ كان ما التدخل) عدم (مبدأ
من كثرٍي ففي الفعيل، ومسلكها به تِعُظهم ما بني الشديد التبايُن إىل بمفاسدها، الناس،
مذموًما أمًرا ذاته يف ليُعدَّ هذا كان وما واسعة. أراَيض يملكون الكنيسة رجال كان األحيان
عن أما لكهنِته. الدنيوي السلوك وبني املسيح تعاليم بني التوفيق الصعب من يكن لم لو
يف تسري أن يمكن املسيحية إن قبل من قال قد كان أوكام فإن الدينية امُلعتقدات مسائل
الشامل اإلصالح عنارص جميع فإن وهكذا روما. ألسُقف الجامحة السيطرة بغري طريقها
السعي ر يتطوَّ ولم الكنيسة، إطار يف بالفعل موجودًة كانت املسيحي للعالم الدينية للحياة

سياسية. لعوامل نتيجًة إال النهاية، يف حاسًما، انقساًما يُصبح بحيث اإلصالح إىل
الذين اإلنسانية الحركة علماء من أقلَّ ذاتهم اإلصالح لرجال الثقايف املستوى كان
املفكرون يجد التي الثورية الحماسة تلك يملكون كانوا أنهم غري الطريق. لهم دوا مهَّ
(١٤٨٣–١٥٤٦م) لوثر مارتن كان ولقد إبدائها. يف صعوبًة األحيان من كثرٍي يف الناِقدون

املتحدة، للواليات رئيًسا كيندي جون فيه انتُخب الذي العام أنه هو ١٩٦٠م تاريخ تحديد يف السبب 6
(املرتجم) تاريخها. يف كاثوليكي رئيس أول وهو
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صكوك بيع أعني الهابطة، املمارسة تلك فيه وأثارت لالهوت وُمعلًما أوغسطينيٍّا راهبًا
نشاطه خرج ١٥١٧م عام ويف غريه. للكثريين حَدث كما عارًما، أخالقيٍّا استياءً الغفران،
عىل علقها وثيقٍة يف لها سجَّ التي املشهورة، والتِّسعني الخمس بالقضايا ونادي العلن، إىل
الكنسية السلطة تحدَّى حني ذهنه، يف يكن ولم .Wittenberg فتنربج قلعة كنيسة باب
كانت الشائكة املسألة هذه أنَّ غري جديًدا. دينيٍّا مذهبًا يُقيم أن النقطة، هذه يف الُعليا
أجنبية. لدولة تُدفع كانت التي الضخمة املالية الحصص هي كاملة، سياسية مشكلًة تُثري
املسألة تُعد لم ١٥٢٠م، عام يف الكنيسة من بطرِده البابوي املرسوم علنًا لوثر حَرق وعندما
حركة وأصبحْت موقًفا، يتَّخذون األملان والحكَّام األمراء بدأ إذ الديني؛ اإلصالح عىل تقتِرص

خفاء. األشدَّ البابا سلطة ضدَّ لألملان سياسية ثورًة اإلصالح
أشهر، عرشة ملدة ُمختفيًا لوثر ظلَّ ١٥٢١م، عام يف 7Worms فرمز مجلس وبعد
هو حيث من العمل، هذا إن القول ويمكن الشعبية. باللغة الجديد العهد كتابة وأعاد
بالنسبة اإللهية للكوميديا كان الذي التأثري نفس األملان إىل بالنسبة له كان أدبية، وثيقة
بني ِنطاٍق أوسع عىل اإلنجيل كلمات انتشار عىل حاٍل أية عىل ساعد وقد اإليطاليني. إىل
تبايُن وجود اآلن يُدرك أن القراءة عىل قادر شخٍص أي استطاعة يف وأصبح الناس،
ُمضاًفا بالذات، العامل هذا وكان القائم. االجتماعي والنظام املسيح تعاليم بني شاسع
بعيٍد حدٍّ إىل هو الوحيدة، السلطة أنه عىل اإلنجيل إىل الجديدة الربوتستانتية النظرة إليه
يكن لم لوثر أن غري ١٥٢٤م. عام يف الفالحني ثورة عليه قامت الذي املعنوي األساس
السياسيني؛ أسيادهم تحدَّوا الذين أولئك ضدَّ وقوفه برصاحٍة وأعلن ديمقراطيٍّا، ُمصلًحا
اقرتنت وقد الوسطى. العصور بمنظور األمور ل يتأمَّ السيايس تفكريه يف ظلَّ ألنه ذلك
بوحشية. النهاية يف وسحَقْت اإلطارات، جميع من والقسوة الُعنف من كبري بقدٍر الثورة
للعقيدة األصلية الدفع قوَّة إضعاف إىل االجتماعية للثورة الفاشلة املحاولة هذه وأدَّت
اإلصالح مؤيدو أصدره نداءٍ من ذاته «الربوتستانت» لفظ جاء ولقد ما. حدٍّ إىل اإلصالحية
١٥٢٩م عام يف العمل يُعيد أن اإلمرباطور محاولة عىل (Protested) فيه وا واحتجُّ الديني
غري القانون. عن خارجون وأتباعه امُلصلح أنَّ أعلن قد كان الذي فرمز»، «مجلس بأحكام
ُمطارًدا أخرى مرًة لوثر أصبح فقد اآلن أما ١٥٢٦م. عام حتى موقوًفا ظلَّ اإلجراء هذا أنَّ

لبحث الخامس شارل اإلمرباطور إليه دعا األملانية الواليات مُلمثيل اجتماعا عقد فقد ترمز مجلس كان 7

(املرتجم) لوثر. بآراء د يُندِّ مرسوًما االجتماع أصدر وقد فرمز، مدينة يف لوثر مارتن قضية
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غري ١٥٣٠م. عام يف Augsburg آوجسربج مجلس يحرض لم ثم ومن اإلمرباطورية، يف
عام ويف تُسَحق، أن من أقوى الحني ذلك يف أصبحت قد كانت الربوتستانتية الحركة أنَّ
إعطاء إىل نورمربج، يف الديني الصلح اتفاقية بموجب كارًها، اإلمرباطور اضطرَّ ١٥٣٢م

بُحرية. الجديدة عقيدتهم ممارسة يُريدون الذين ألولئك ضماناٍت
فرنسا ويف الواطئة األرايض يف برسعٍة الجديدة اإلصالحية الحركة انترشت وقد
–١٥٠٩) Jean Calvin كالفان جان هو لوثر بعد تأثريًا اإلصالحيني أقوى وكان وسويرسا.
يف وهو اإلصالحية الحركة إىل ل وتحوَّ جنيف، يف امُلقام به استقرَّ فرنيس وهو ١٥٦٤م)،
يف للربوتستانتية الرُّوحي الرائد الحني ذلك منذ أصبح ثم عمره، من العرشينيات أوائل
رصامة أشدُّ فهي ثَم ومن أوغسطينية، نزعٍة ذو مذهب والكلفينية واألرايضالواطئة. فرنسا
(البيوريتانية)، التطهريية الُعليا امُلثُل بقوٍة فيها وتتغلغل التبشريية. اللوثرية من وتصلُّبًا
األقل مات السِّ إحدى تلك كانت ولقد ًما. ُمقدَّ ُمقدرة مسألة الخالص أنَّ إىل تذهب كما
الفكرة. هذه من بتربُّؤها ُصنًعا الرُّومانية الكنيسة أحسنِت وقد املسيحي، لالهوت جاذبيًة
لدى دام ما وهلة، ألوِل لها بَدْت ربما التي األرضار تلك إىل عمليٍّا تؤدي ال الفكرة أنَّ غري

امُلختارين. امُلصطَفني من واحًدا نفسه يعتِرب أن يف الحرية شخٍص كلِّ
مزَّقتها دينية حروبًا عرش السادس القرن من الثاني النصف يف فرنسا شهدت ولقد
فإنَّ أملانيا، يف الحال كانت وكما الكاثوليك. وبني اإلصالحيني Huguenots الهوجنوت بني
نقول أن ونستطيع ُجزئيٍّا. اقتصادية كانت بل خالصة، دينيًة تكن لم القالقل هذه أسباب
التي العامة التغيريات أعراض من َسويٍّا كانت واالقتصادية الدينية العوامل إن أدقَّ بعبارٍة
العقيدة ألنَّ ذلك الحديث. العرص إىل الوسطى العصور من االنتقال مرحلة بها تميَّزت
التجارة ظهور مع جنٍب إىل جنبًا تسري (البيوريتانية) التطهريية وِسماتها اإلصالحية
الذي التساُمح ملرسوم نتيجًة الوقت لبعض فرنسا يف الدينية النزاعات هدأت ولقد الحديثة.
هاجرت ١٦٨٥م، عام يف املرسوم أُلغي عندما ولكن ١٥٩٨م، عام Nantes نانت يف أُعلن

وأملانيا. إنجلرتا يف واستقرَّت األصيل موطنها من الهوجنوت من كبرية أعداٌد
حماية إىل تحتاج كانت فقد عاملية، عقيدًة تكن لم الربوتستانتية أنَّ إىل ونظًرا
القومية لكنائسهم رؤساء يُصبحوا أن إىل يَميلون كانوا الذين الدول، رؤساء من السياسيني
كانوا الذين الربوتستانت، الكنيسة رجال إنَّ إذ ِنقمة؛ ثَوب يف ِنعمٌة تلك وكانت أيًضا.
يقلُّون األحيان من كثرٍي يف يكونوا لم وإن الكاثوليك، الرومان نظرائهم ُسلطة إىل يفتقرون
النهاية ويف األذى. من كبري قدٍر إلحاق عىل امُلطلقة القدرة لديهم تكن لم تًا، وتزمُّ بًا تعصُّ عنها

33



الثاني) (الجزء الغرب حكمة

عاجًزا كان الطرَفني من كلٌّ دام ما حاسمة، وغري عقيمة الدينية املنازعات أنَّ الناس أدرك
الوقت. بُميضِّ الفعيل الديني التساُمح ظهر السلبي اإلدراك هذا ومن اآلخر. عىل القضاء عن
أواسط يف جديدة إصالحية حركٌة ظهرْت فقد ذاتها، الرومانية الكنيسة داخل يف أما
لويوال من إجناثيوس سها أسَّ التي الجزويت، جماعة عىل تركَّزت عرش، السادس القرن
نُظِّمت وقد ١٥٤٠م، عام يف رسميٍّا بها واعُرتِف (١٤٩١–١٥٥٦م)، Ignatius of Loyola
ِمن ا أمَّ كُجندي. السابق بعمِله لويوال فيها تأثَّر عسكرية، أُسٍس عىل الجزويتية الجمعية هذه
الربوتستانت، بها أخذ التي األوغسطينية التعاليم يُعارضون الجزويت فكان العقيدة حيث
التبشريي، العمل عىل ُمنصبَّة العملية أنشطتُهم وكانت يشء. كلِّ قبل اإلرادة ُحرية ويؤكِّدون

والهرطقات. الِبدَع شأفة واستئصال والتعليم،
فإن للمسيحية، جديد قصور إىل أدَّت قد الشمال يف اإلنسانية الحركة أنَّ حني وعىل
يف الكاثوليكية كانت فقد بالدِّين. كثريًا يهتمون يكونوا لم اإليطاليني اإلنسانيني املفكرين
اإلنسان، ضمري يف بُعمق يتغلغل ال اليومية الحياة من ُجزءًا اآلن، هي كما عندئٍذ، إيطاليا
إثارة عىل قدرة أقلَّ قطًعا وكان حياتهم، يف أقلَّ بَدوٍر يقوم ما، بمعنًى الدِّين، وكان
الكاثوليكية فإن يني، الدِّ الهَرم محور كانت روما أنَّ إىل فنظًرا ذلك عن وفضًال مشاعرهم.
إنَّ القول ويمكن لإليطاليني. الوطني الكربياء تجَرح أن املمكن من يكن لم الرومانية
كان كما الدولة عبادة مبدأ آثار من باقيًا أثًرا ا، جدٍّ حقيقية بصورٍة كانت، الكاثوليكية
كنيسة حكومة يف اإليطايل النفوذ سيطرة زالت وما القديمة. اإلمرباطورية أيام يف موجودا

اآلن. إىل قائمة روما
اإليطاليني، اإلنسانية الحركة رجال تفكري يف بكثرٍي أعظم أهمية له كانت عامل وهناك
مرًة ينصبُّ التأكيد بدأ إذ وأفالطون؛ للفيثاغوريني الريايض، بالرتاث االهتمام تجدُّد هو
عليه. بُنِي قد كان الذي األرسطي الرتاث محلَّ حلَّ وبذلك للعالم، العددي الرتكيب عىل أخرى
يف العلمي للبحث الرائع اإلحياء ذلك إىل أدَّت التي الرئيسية التطورات من واحًدا ذلك وكان
ظهر ما بقدر مكان أي يف بوضوٍح ذلك يظهر ولم عرش. والسابع عرش السادس القرننَي
مبارشًة ترتبط العمارة هذه كانت إذ وتطبيقيٍّا؛ نظريٍّا اإليطالية النهضة عرص عمارة يف
،Vitruvius فرتوفيوس أعمال معامله حدََّدت كما ة وخاصَّ القديم، الكالسيكي بالرتاث
يُولون املعماريون أصبح وهكذا امليالد. بعد األول القرن إىل امُلنتمي الروماني املعماري
الجمال. يف رياضية نظريٍة مع ذلك وترافق املبنى، أجزاء مختلف بني للنَِّسب كربى أهمية
النَِّسب انسجام هو إنما يونانية، مصادر عىل ُمرتكًزا فرتوفيوس، قال كما الجمال، ألنَّ ذلك
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عن يكِشف املناسبة بهذه وهو فيثاغورية. مصادر إىل مبارشة يرتدُّ الرأي وهذا الصحيحة،
العني أن الواضح من إنَّ إذ امُلثل؛ نظرية دعائم تُثبَّت أن بواسطتها يمكن أخرى طريقٍة
ومع ما، مبنًى أجزاء مختلف بني العددية العالقات عىل ة بدقَّ تحُكم أن تستطيع ال امُلجرَّدة
ومن الجمالية، امُلتعة من نوع ذلك عىل يرتتَّب َمعِنيَّة، دقيقة ِنَسٍب تطبيق يتمُّ فعندما ذلك

الكمال. يضمن أعىل، مثًال بوصفها النَِّسب، هذه مثل وجود فإن ثَم
اإلنسانية الحركة ُمفكري أهمِّ من واحًدا (١٤٠٤–١٤٧٢م) Alberti ألربتي كان ولقد
ميادين يف ِحَرٍف ة عدَّ أداء يُجيد البندقية مدينة إىل ينتمي الذي امُلفكر هذا وكان اإليطاليني،
هو دواًما مارسها التي التأثريات أكثر كان وربما عرصه، يف العادة جَرِت كما ُمتعدِّدة،
وموسيقيٍّا. اًما ورسَّ وشاعًرا فيلسوًفا ذاته الوقت يف كان أنه غري العمارة، ميدان يف تأثريه
الفيثاغوري التأثري لفهم أساًسا كان (الهارموني) التواُفق عن أولية بمعرفة اإلملام أنَّ وكما
النهضة، عرص يف العمارة حالة يف نفسها، املعرفة هذه كانت فكذلك اليونانية، الفلسفة يف
النظرية هذه جوهر عن التعبري ويمكن املبنى. تصميم يف املطلوبة النَِّسب إلدراك الزمًة
البرصي التوافق معيار هو الفيثاغورية املسافات بني القائم معي السَّ التوافق إنَّ بالقول
موسيقى بأنها بعُد فيما العمارة وصف عندما «جوته» أن والواقع املعماري. التصميم يف
به يقوم كان الذي العمل عىل حرفيٍّا ينطبق أن يمكن شيئًا يقول هذه بعبارته كان دة، ُمجمَّ
تُقدِّم كانت مة امُلنغَّ األوتار عىل امَلبنية التوافق نظرية فإن وهكذا النهضة. عرص ِمعماريُّو
Giorgione جورجوني مثل فنانون ها يُفرسِّ كان النحو هذا وعىل الرفيع. للفن ا عامٍّ معياًرا
ويف البرشي، الجسم تركيب يف موجود التناُسب مبدأ أنَّ هؤالء وجد كذلك وليوناردو.
مبارشة فيثاغورية يكون أن يعدو ال كله وهذا األخالقية، اإلنسان لحياة الصحية املمارسة
اإلحياء حركة يف الهائل تأثريه له كان آخر دور لها يُصبح هنا الرياضة أن غري ومقصودة.
يرتفع العدد، يَستخِدم أن يمكنه ما بقدر فن، أي ألنَّ ذلك التالية. القرون خالل العلمي
ينطبق كان وإن املوسيقى، حالة يف يكون ما أوضح ذلك ويظهر أسمى، مستًوى إىل تلقائيٍّا
اإلنسانيني امُلفكرين اهتمامات ع تنوُّ ما، حدٍّ إىل أيًضا، يفرس وهذا األخرى. الفنون عىل أيًضا
والعمارة. بالفنِّ االشتغال بني منهم الكثريين جْمع خاص بوجٍه ويُفرسِّ العرص، ذلك يف
أما الكون. عليه يقوم الذي للتصميم شامًال مفتاًحا تُقدِّم كانت النِّسب رياضيات ألنَّ ذلك
بالطبع يظلُّ أمر فهو الجمال، لعلم وشامًال سليًما أساًسا النظرية هذه جعل إمكان مسالة
معايريَ للجمال وضَعْت أنها هي حال، أيِة عىل الكربى، ميزتها أنَّ غري للخالف. موضوًعا

املقاصد. أو باملشاعر تتقيَّد ال فيها، شكَّ ال موضوعيًة
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يُسيطر جديدة قدراٍت اإلنسان أتعَب قد األشياء يف العَددي البناء إدراك فإنَّ وهكذا
أن الصدد هذا يف ولنتذكَّر هللا. إىل أقرب ُمعني، بمعنًى اإلنسان، وجعل بيئته، عىل بها
نحٍو عىل اإلنسان كان وكلما الريايضاألعظم. أنه عىل إلَههم رون يتصوَّ كانوا الفيثاغوريني
وليس األلوهية. إىل أقرَب بذلك كان وتحسينها، الرياضية َمواهبه ممارسة عىل قادًرا ما
ُمعارضًة كانت أنها حتى أو اإليمان، إىل تفتِقر كانت اإلنسانية الحركة أنَّ ذلك معنى
األخذ سبيل عىل تُقبَل كانت الشائعة الدينية امُلمارسات أنَّ لنا يُبني إنه بل السائدة. للعقيدة
السابقة القديمة األفكار هو بحقٍّ امُلفكرين خيال يُلِهب كان ما أنَّ حني عىل مألوف، هو بما
وأصبح جديد، أفالطوني تيَّار الفلسفة ميدان يف أخرى مرة بَرَز وهكذا سقراط. لعرص
وهي ألثينا التفاؤلية بالنزعة يُذكِّرنا اإلنسان بقدرات امُلفكرون يُبِديه الذي الزائد االهتمام

مجِدها. أوج يف
يعتقد البعض كان وإذا الحديث. العلم نموُّ فيه بدأ الذي العقيل املناخ هو هذا كان
قفزت كما عتاده، بكامل عرش، السابع القرن مطلع يف الحياة إىل فجأًة بزغ قد العلم أنَّ
ذلك الصواب. عن البُعد كلَّ بعيٌد الواقع يف االعتقاد هذا فإنَّ زيوس، رأس من أثينا اإللهة
وبامِلثل النهضة. لعرص الفيثاغوري الرتاث عىل وعي، وعن مبارشة، َمبني العلم إحياء ألنَّ
الباحث وعمل الفنان عمل بني تعاُرض الرتاث ذلك يف يُوَجد يكن لم أنه نؤكِّد أن ينبغي
عن إال جوهرها يُدَرك ال التي الحقيقة، عن الخاصة، بطريقته يبحث، منهما فكلٌّ العلمي،
مكان. كل يف العدديَّة النماذج هذه يرى لكي حوله ينظر أن إال املرء عىل وما األعداد. طريق
األرسطي االتجاه عن جذريٍّا مختلفة ومشكالته العالم إىل الجديدة النظرة هذه كانت ولقد
تعتمد تكن لم إنها حيث من العقيل، ت والتزمُّ للجمود ُمضادة كانت فقد املدرسيِّني. عند
يف أحيانًا، تذهب كانت أنها الجائز ومن وحده. األعداد ِعلم سلطة عىل بل النصوص، عىل
الحدود، تجاوز خطر دائًما ُحسباننا يف نضع أن يجب إذ ينبغي؛ مما أبعَد الناحية، هذه
عنها، نتحدَّث التي الحالة يف التطرُّف، كان ولقد األخرى. امليادين ة كافَّ يف يحُدث كما
أحد وهذا ِسحرية. رموز وكأنها األعداد عىل تعتمد رياضية ُصوفية نزعٍة ظهور يف يتمثل
فقد ذلك عن وفضًال التالية. القرون يف النَِّسب نظرية ُسمعة إساءة إىل أدَّت التي العوامل
العبقرية عىل وخانقة طبيعية غري قيوًدا تفِرض الفيثاغورية املسافات بأنَّ اإلحساس ساد
واملعايري القواعد ضدَّ هذا الرومانيس الفعل ردَّ أنَّ الجائز ومن التصميم. لواضع اإلبداعية
القريب املستقبل يف تحُدث أن املمكن من وأصبح الحايل، عرصنا يف أغراَضه استنفد قد

النهضة. عرص يف تَشيع كانت التي املبادئ بعض إىل عودٌة
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لم عرش والسادس عرش الخامس القرننَي فإنَّ الدقيق بمعناها الفلسفة ميدان يف أما
املعارف امتداد بأنَّ أخرى جهٍة ومن خاصة. بصورٍة ُمتميَِّزين اإلجمال، وجه عىل يكونا،
وأفالطون فيثاغورس لُرتاث القوي اإلحياء ذلك وذاك، هذا وقبل الكتب، وانتشار الجديدة،

عرش. السابع القرن يف الكربى الفلسفية للمذاهب الطريق د مهَّ ذلك كلُّ القديم،
التي الكربى، العلمية الثورة ظهرت القديمة التفكري ألساليب اإلحياء هذا أعقاب ويف
عن بالتدريج تتخىلَّ وأخذت متفاوتة بدرجاٍت بالفيثاغورية ك تتمسَّ نزعًة بوصفها بدأت
املظاهر تجاوز إىل األمر بها وانتهى والفلك، الفيزياء َميداني يف السائدة األرسطية األفكار
بتلك يُقومون الذين الُعلماء كان كلِّه هذا ويف العمومية. شديد ُمثمر فْرٍض واكتشاف

األفالطوني. اث الرتُّ إىل مبارشًة ينتمون أنهم يعلمون األبحاث
كربنيكوس هو الشمس مركزية يف أرسطارخوس نظرية إحياء عىل عمل من أول كان
جنوبًا شبابه يف سافر قد هذا البولندي الدين رجل وكان (١٤٧٣–١٥٤٣م)، Copernicus
النزعة عرف وهنالك ١٥٥٠م، عام روما يف الرياضيَّات بتدريس قام حيث إيطاليا، إىل
ة عدَّ يف الدراسة من سنواٍت بضع وبعد اإليطاليني. اإلنسانية الحركة علماء عند الفيثاغورية
رئيًسا عمله استأنف ١٥١٢م عام وبعد ١٥٠٥م، عام يف بولندا إىل عاد إيطالية، جامعات
مهنة زاوَل قد كان وإْن األساس، يف إداريٍّا عمله وكان ،Frauenburg فراونربج يف للكنيسة
أبحاثَه يُتابع فراِغه أوقات يف وكان آلَخر. آٍن من إيطاليا، يف درَسها قد كان التي الطب،
إيطاليا. يف إقامته خالل الشمس بمركزية القائل الفْرض إىل تنبَّه قد كان أن بعد الفلكية،
الحصول يمكنه كان بما ُمستعينًا آرائه اختبار يحاول عنها نتحدَّث التي الفكرة يف وأخذ

أدوات. من عندئٍذ عليه
دورات «يف بعنوان كتاٍب يف وافيًا عرًضا كلها األفكار هذه كربنيكوس عرض وقد
يف عرَضها كما النظرية تكن ولم فيه. تُويفِّ الذي العام يف إال يُنَرش لم السماوية»، األجرام
إىل ترجع ُمسبقة أفكار جوانبها بعض يف تُمليها وكانت صعوبات، من تخلو الكتاب ذلك
باطِّراد الكواكب تتحرك أن الرضوري من أن يرى كربنيكوس كان فقد فيثاغورس؛ أيام
هي امُلطَّردة والحركة الكمال، رمز الدائرة ألن بها، ُمسلًَّما قضية هذا ويرى دوائر، يف
بمداراٍت الشمس مركزية فكرة أن غري السماوي. بالُجرم يليق الذي الوحيد الحركة نوع
ُمحيط عىل الدوَّارة األفالك من كثريًا أرقى عندئٍذ، امُلتوافرة املالحظات إطار يف كانت، دائرية
يستطيع بسيٍط فْرٍض إزاء أخريًا أنفسنا نجد هنا إننا إذ بطليموس؛ بها قال التي الشمس،
جانب من شديٍد بعداءٍ الكربنيكية النظرية استُقِبلت ولقد الظواهر. كل يفرسِّ أن وحَده
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جديدة حركة بداية هذه بأنَّ حق، عن شعروا، ألنهم ذلك الكاثوليك. عن فضًال اللوثريِّني
تلك األقل عىل تهِدم أن ذاتها، عقيدتهم تهدم لم إن شأنها، من العقائدي، للجمود ُمضادة
التطور أن نجد كنا وإذا الدينية. ساتهم مؤسَّ عليها تعتمد كانت التي السلطوية املبادئ
يرجع ذلك فإن الربوتستانتية، البالد يف النهاية، يف أساًسا حدث قد العلمية للحركة الهائل

أعضائها. أفكار عىل فْرضسيطرتها عن القومية للكنائس النِّسبي العجز إىل
وتمثَّل الفلكية، األبحاث (١٥٤٦–١٦٠١م) Tycho Brahe تيكوبراهي واصل وقد
من ظالًال ألقي كذلك الكواكب، حركات عن ودقيقة هائلة سجالٍت تقديم يف أكرب إسهامه
ال القمر وراء فيما الواقعة املنطقة أنَّ أوضح حني األرسطية الفلكية النظريَّات عىل الشكِّ
يوميٍّا، شكله يُغريِّ يكن لم ١٥٧٢م عام يف ظهر جديًدا نجًما أن تبنيَّ إذ ؛ التغريُّ من تخلو
امُلذنَّبات أن إثبات أمكن كما بكثرٍي القمر من أبعَد مسافة عىل يكون أن بدَّ فال ثم ومن

القمر. فلك وراء فيما تتحرك
يف يعمل كبلر وكان هائلة. خطوًة خطا فقد (١٥٧١–١٦٣٠م) Kepler كبلر أما
أستاذه) تركها (التي الفلكية األرصاد ت سجالَّ درس وعندما لتيكوبراهي. مساعًدا شبابه
الظواهر تُفرسِّ تكن لم كربنيكوس بها يقول كان التي الدائرية املدارات أن له تبنيَّ بدقة،
ذلك عن وفضًال مركزيها. أحد الشمس تحتلُّ بيضاوية املدارات أنَّ وأدرك صحيًحا، تفسريًا
تظلُّ ما، بكوكٍب الشمس يربط قطر نصف ُمعيَّنة لحظٍة يف يعُربها التي املساحة أن تبنيَّ
إىل الكوكب دوران مدَّة مربع ِنسبة أن اتَّضح فقد وأخريًا الكوكب. هذا إىل بالنسبة ثابتًة

الكواكب. جميع حالة يف واحدًة تظلُّ الشمس وبني بينه املسافة متوسط مكعب
الفيثاغوري الرتاث عن جذريٍّا خروًجا تُشكِّل كانت التي الثالثة، كبلر قوانني هي تلك
تلك عن التخيلِّ الرضوري من أن واضًحا وأصبح كربنيكوس، يتَّبعه كان الذي الَحريف
جَرِت ولقد الدائرية. الحركة عىل اإلرصار أمثال من العلم، نطاق عن الخارجة العنارص
دائري مدار كفاية عدم فيها يتَِّضح كان التي الحاالت يف بطليموس، أيام منذ العادة
ُمعني، فلك ُمحيط حول تدور حركاٍت طريق عن تعقيًدا أكثر مدارات تُضاف أن بسيط،
املالحظات أن غري الشمس. إىل بالنسبة القمر حركات التقريب وجه عىل تُعلِّل طريقة وهي
أن تستطيع ال فإنها امُلحيط، حول املدارية اإلضافات تلك كانت مهما أنه أثبتَت ة دقَّ األكثر
الصعوبة هذه استئصال إىل كبلر قانون أدَّى وقد املرصودة. للمدارات شامًال وصًفا تُقدِّم
مداراتها يف الكواكب حركة أنَّ الثاني قانونه أثبت ذاته الوقت ويف واحدة. دفعًة جذورها من
حني حركتها من أكرب برسعٍة تتحرَّك الشمس إىل أقرَب الكواكب تكون فحني ُمطَّردة. ليسْت
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عىل االعتماد بخطورة االعرتاف إىل الناس دَفع ذلك كل مدارها. من األبعد األجزاء يف تكون
أخرى جهٍة ومن ذاتها. الوقائع إىل الرجوع دون ُصوفية أو جمالية مبادئ عىل ُمرتكزة آراء
للفيثاغورية، الرئيسية الرياضية للمبادئ قويٍّا دعًما تُشكل كانت الثالثة كبلر قوانني فإن
أصبح وبامِلثل الواقع. يف لَفهمها مفتاًحا يُقدِّم الذي هو للظواهر العددي البناء أنَّ وبدا
بوضوح، عادًة تظهر ال عالقات عن البحث يقتيض للظواهر بتفسرٍي اإلتيان أنَّ واضًحا
الباحث ة ومهمَّ هرقليطس، ذلك عن عربَّ كما ُمختبئة، لها وفًقا الكون يسري التي فاملقاييس
يُخالف أالَّ قصوى أهمية له ا ممَّ فإنَّ ذاته الوقت ويف عنها. اللثام إماطة هي إنما العلمي

بحثه. نطاق عن خارٍج ُمعني بمبدأٍ يحتفظ أن ملجرد الظواهر الباحث
االكتفاء فإنَّ بالخطر، محفوف أمٌر جهة، من هو، الظواهر تجاُهل كان إذا ولكن
الخالصة الفكرية الت التأمُّ أشدِّ عن أخرى، جهٍة من بالعلم، إرضاًرا يقلُّ ال آليٍّا بتسجيلها
تظلَّ لم إن إنك قوله يف صواٍب عىل كان ألنه ذلك أرسطو؛ هو لذلك َمثٍل وأوَضُح شطًطا.
األجسام تلك حالة يف نُالحظه ما بالقطع هو وهذا سيتوقف، فإنه األجسام من جسًما تدفع
النجوم، عىل يصُدق هذا أن ذلك من استنتج حني خطأ عىل كان ولكنه دفَعها، نستطيع التي
بدَّ ال بأنها االعتقاد ظهر ثَم ومن السماء، حول بأنفسنا ندفَعها أن نحن نستطيع ال التي
يرتكز األجسام حركة ميدان يف السليم غري النظري التفكري هذا كل آخر. نحٍو عىل ُمتحركة
أنَّ نجد أيًضا وهنا الخارجي. بمظهرها االكتفاء يف بُولغ التي الظواهر من مجموعٍة عىل
تأثري هو دفعها يستمرُّ ال حني األجسام تباطؤ يُسبِّب فما وُمختبئ، كامن الصحيح التحليل
نستطيع ال فإننا الحال وبطبيعة بذاته. يتحرَّك الجسم لظلَّ العوائق هذه أزلَت ولو العوائق،
ملدة تستمر الحركات أن وُمالحظة منها اإلقالل نستطيع ولكننا العوائق. جميع إزاحة عمليٍّا
يُعوق يشء فيها يعود ال التي ية الحدِّ الحالة يف أما مسارها. تطهري يمكن ما بقدِر أطول
جاليليو وضَعه الديناميكا يف الجديد الفرض هذا الُحرة. حركته يف يستمرُّ فإنه الجسم،
الجديدة النظرة هذه كانت ولقد الحديث. العلم يس ُمؤسِّ أعظم من وهو (١٥٦٤–١٦٤٢م)،
أن تفِرتض أوًَّال فهي ناحيتنَي: يف األرسطي املذهب عن جذريٍّا خروًجا تُمثل الديناميكا إىل
تماًما. السكون شأن شأنها طبيعية الحركة إنَّ بل لألجسام، ُمميِّزة حالًة ليس السكون
الكلمة، هذه به تُستخَدم كانت الخاصالذي باملعنى الطبيعية، الحركة أنَّ أثبتت فقد وثانيًا
من ٌل تدخُّ يحُدث لم فإذا مستقيم. خطٍّ يف الحركة هي وإنما الدائرية، الحركة هي ليست

ُمستقيم. خطٍّ يف متجانسة برسعٍة يتحرَّك يظلُّ فإنه ما، جسٍم طريق يف نوٍع أي
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التي القوانني َفهم دون تُحول النقدية الرُّوح إىل امُلفتقرة النظرة نفس كانت ولقد
يسُقط كثافًة األكثر الجسم أنَّ فعًال الواقعة األمور فمن سليًما. فهًما األجسام سقوط تحكم
الحالة هذه يف ولكن امُلتساوية، الكتلة ذي األخفِّ الجسم من أرسَع الجوي الغالف يف
أصبح فكلما األجسام؛ فيه تسُقط الذي الوسط إعاقة االعتبار يف يُؤَخذ أن ينبغي بَدورها
غ امُلفرَّ املكان ويف الرسعة، بنفس السقوط. إىل األجسام اتَّجهت تخلخًال، أكثر الوسط هذا
أن الساقطة باألجسام املتعلقة امُلالحظات أثبتت وقد بدقة. ُمتساوية الرسعة هذه تصبح
غري الرسعة دامت فما ذلك وعىل ثانية؛ كلِّ يف قدًما وثالثني اثنني بمعدل تزيد السقوط رسعة
الطبيعية الحركة يف ل يتدخَّ يشء هناك يكون أن بدَّ فال باطراد، تتسارع وإنما متجانسة،

األرض. تُحدثها التي الجاذبية قوة هو اليشء هذا لألجسام.
مسألة وهي املقذوفات، مسار عن جاليليو أبحاث يف أهميتها الكشوف لهذه كانت ولقد
مبدأ ُطبِّق فهنا جاليليو. يرعى كان الذي تسكانيا، دوق إىل بالنسبة عسكرية أهمية لها كانت
الحركة إىل ننُظر أن أمكننا قذيفة مسار دَرْسنا فلو للنظر، ُملفتة حالة عىل للديناميكا هام
ُمتجانسة، أفقية إحداهما وُمستقلتنَي، ُمنفصلتنَي ُجزئيتنَي حركتنَي من ُمركَّبة أنها عىل
بالجمع تنتُج التي الحركة أما األجسام. سقوط قوانني تحكمها ثَمَّ ومن رأسية، واألخرى
لرتكيب بسيطة حالة وهذه ُمكافئ. قطع شكل عىل مساًرا تتبع أنها فيتبنيَّ االثنني بني
أخرى كمية مقادير وهنالك امُلتوازيات، بني الجْمع لقانون تخضع ُموجهة كمية مقادير
والقوى. امُلعجلة، والرسعات العادية، عات الرسُّ وهي ذاته، النحو هذا عىل ُمعالجتها يُمكن
بعض إليها وأضاف الشمس، مركزية بنظرية أخذ جاليليو فإنَّ الفلك علم ميدان يف أما
ذلك قبل ع اخُرتِ قد كان (تلسكوب) ُمقرِّب ِمنظاٍر تحسني عىل عمل فقد الهامة. الكشوف
األرسطية رات التصوُّ عىل نهائيٍّا قَضْت التي الظواهر من عدًدا به والحظ هولندا، يف بقليل
النجوم. من هائل عدد من تتألَّف التبَّانة دْرب مجرَّة أن تبنيَّ فقد السماوي؛ للعالم الباطلة
أيد وقد لنظريته، وفًقا أوجه، له تكون أن بدَّ ال الزهرة كوكب أن ذكر قد كربنيكوس وكان
حول تدور أنها وتبنيَّ امُلشرتى، أقمار عن املنظار هذا كشف وبامِلثل ذلك. جاليليو منظار
الِقَدم منذ الراسخة األخطاء قلبَِت الكشوف هذه كل كبلر. لقوانني وفًقا األصيل كوكبها
الذي امُلقرِّب املنظار إدانة إىل العقيدة بَحرفيَّة امُلتمسكني باملدرسيِّني وأدَّت عقب، عىل رأًسا
يَلفُت مما إنَّ فنقول األحداث نستِبق أن ونستطيع األوهام. يف الغارق ُسباتهم صفو عكَّر
كونت أوجست ألنَّ ذلك قرون، ثالثة بعد حدث قد الُقرب كلَّ هذا من قريبًا شيئًا أنَّ النظر
املعنى وبهذا الغازات. لقوانني البسيطة الصورة هَدم ألنه (امليكروسكوب) امِلجَهر أدان قد
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الهائلة السطحية تلك يف وأرسطو الوضعيِّني بني كثرية مشرتكة نقاط هنالك كانت أنه نِجد
الفيزياء. يف مالحظاته بها اتَّسمت التي

الدين ورجال جاليليو بني صدام آجًال، أو عاجًال يقع، أن امُلحتَّم من كان ولقد
سلوكه أنَّ غري التفتيش، ملحاكم ُملفتة جلسٍة يف ١٦١٦م، عام يف أدين وبالفعل املحافظني،
عام يف املحكمة إىل أخرى مرة ِسيق بحيث واالمتثال الخضوع عن بعيًدا ذلك بعد بدا
ووعد تراجع، عليه، الحملة يُهدِّئ ولكي علنية. املرة هذه يف كانت املحكمة ولكن ١٦٣٣م،
امُلتداولة الروايات وتقول األرض. بحركة املتعلقة األفكار كلِّ عن فصاعًدا اآلن من يتخىلَّ بأن
أما تتحرَّك.» فإنها ذلك «ومع قائًال، لنفسه تمتم ولكنه به، أُِمر ما فعل إنه األلُسن عىل
البحث استئصال يف نجحت التفتيش محكمة أنَّ غري خارجيٍّا، مظهًرا بالطبع فكان تراُجعه

قرون. لعدَّة إيطاليا يف العلمي
خطاها التي تلك هي الديناميكا يف عامة نظريٍة وْضع طريق يف األخرية الخطوة وكانت
العامة النظرية تلك نها تتضمَّ التي املفاهيم معظم وكانت (١٦٤٢–١٧٢٧م). نيوتن إسحق
من أول كان نيوتن ولكنَّ منفصلة. بطريقٍة تلميًحا إليها أُشري أو قبل من استُخِدمت قد
الرياضية املبادئ كتابه ويف له. السابقون إليها ل توصَّ التي لإلشارات الكامل املغزى أدرك
عىل ر، طوَّ ثم للحركة، قوانني ثالثة عرض ١٦٨٧م، عام صدر الذي الطبيعية، للفلسفة
مبدأ عن تعميميٍّا تعبريًا قانوٍن أول كان للديناميكا. استنباطيٍّا تفسريًا اليونانيني، طريقة
مستقيم؛ خطٍّ يف ثابتة برسعٍة تتحرك يشء يُعْقها لم إذا األجسام، جميع إنَّ فقال جاليليو،
الحركة سبب بأنها القوة فيُعرِّف الثاني القانون أما متُجانسة. برسعة ة، الدقَّ شئنا إذا أي
وأما الرسعة. عجلة يف الكتلة رضب حاصل مع ُمتناسبًة القوة وتكون امُلتجانسة، غري
ويف االتجاه. يف له ا وُمضادٍّ له ُمساويًا فعٍل ردَّ فعٍل لكل إنَّ القائل املبدأ فهو الثالث القانون
يف األوىل الخطوات اتَّخذا قد وكبلر كربنيكوس كان الذي النهائي التفسري م قدَّ الفلك ميدان
املادة، من جزأين أي بني هنالك، أنَّ عىل ينصُّ الذي للجاذبية، العام القانون وهو سبيله،
املسافة ُمربع مع عكسيٍّا وتتناسب كتلتهما رضب حاصل مع طرديٍّا تتناَسب جذٍب قوة
حتى وُمذنَّباتها وأقمارها الكواكب حركة تفسري املمكن من أصبح النحو هذا وعىل بينهما.
فإذن آخر، جزءٍ كل يف يؤثر املادة من جزءٍ كل كان ملَّا إنه بل املعروفة. تفاصيلها أدق
األخرى األجسام تُسبِّبها التي املدارات انحرافات حساب املمكن من جعلت النظرية هذه
قوانني عن أما قبل. من تحقيقه من أخرى نظرية أية تتمكن لم ما وهو ة، تامَّ ٍة بدقَّ
للكون الريايض املفتاح أن بدا وهكذا نيوتن. لنظرية نتائج مجرَّد اآلن أصبحت فقد كبلر
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املعادالت هي الحقائق هذه عن اآلن بها تُعربِّ التي النهائية والصورة أخريًا، اكتُشف قد
املحسوس بالواقع ُمتعلقة عاِرضة دخيلة تفاصيل أية من خَلْت التي للحركة، التفاُضلية
من حتى أعمَّ كان الذي آينشتني، تفسري عىل يصدق نفسه اليشء وهذا عليه. تنطبق الذي
وتكتنِفها هذا، يوِمنا حتى للجَدل موضوًعا زالت ما النِّسبية نظرية فإنَّ ذلك ومع هذا،
الديناميكا عن للتعبري الرياضية األداة إنَّ فنقول نيوتن، إىل لنَُعد ولكن، داخلية، صعوباٌت
ذلك ومنذ ُمستقلة. بطريقٍة أيًضا Leibniz ليبنتس اكتشَفه الذي التفاُضل، حساب هي

هائلة. بقفزاٍت تتقدَّمان والفيزياء الرياضة أخذت الحني
عن Gilbert جلربت بحث نُِرش فقد هائلة. أخرى عرشكشوًفا السابع القرن شهد وقد
التموُّجية النظرية Huygens هوجنز عرض القرن أواسط ويف ١٦٥٠م. عام املغناطيسية
١٦٢٨م. عام يف مطبوعة الدموية الدورة عن Harvey هاريف كشوف وظهرْت الضوء. يف
«The Sceptical Chemist ق امُلدقَّ «الكيميائي كتابه يف R. Boyle بويل روبرت ووضع
إىل وعاد والُخرافات، األرسار يف Alchemist الُقدامى الكيميائيني إلغراق ا حدٍّ (١٦٦١م)
بدوره أدى مما األدوات، صناعة يف كبري تقدُّم ق وتحقَّ ديمقريطس. عند الذرِّية النظرية
هذا وأعقب النظريات. يف أفضل راٍت تطوُّ إىل األخرى هي أفَضْت أدق، مالحظات إتاحة إىل
الغربية ألوروبا السيطرة ق حقَّ ُمناظر، تكنولوجي ر تطوُّ العلمي للنشاط الرائع ر التفجُّ
الثورة بفضل أخرى مرة انتعَشْت قد اليونانية الروح فإن وهكذا قرون. ثالثة طوال

بَدورها. الفلسفة عىل انعكاساته كلِّه لهذا وكان العلمية،
جانب عىل قبل من ينصبُّ الظواهر، تفسري عملية يف للفالسفة، األكرب الجهد كان لقد
وجيهة. أسباب بالطبع ولهذا شيئًا؛ عنها يقول أحٌد يكد فلم ذاتها الظواهر أما التفسري،
املنطقي الجانب عىل امُلفرط الرتكيز عىل فعل ردُّ عنه نتحدَّث الذي العرص يف ظهر ولكن
التجريبي البحث يظلُّ التي املالحظة، مادة عن للكالم ً ُمهيَّأ الجوُّ وأصبح لالستنباط، البْحت
القياس، وهي أرسطو، وضعها التي األورجانون)8 (أو القديمة األداة تُعد فلم عقيًما، بدونها
جديد. أورجانون أو جديدة، أداة قيام الرضوري من وبدا العلم، يف التقدُّم لتحقيق صالحًة
Francis Bacon بيكن فرانسس هو رصاحًة املوضوعات هذه عالج من أول كان
ونشأ قانونيٍّا، تعليًما ى وتلقَّ امللكية، األختام لحامل ابنًا بيكن كان وقد (١٥٦١–١٦٢٦م)

العصور يف املدرسية الفلسفة أطلقتْه وإنما نفسه، أرسطو إىل يرِجع ال األورجانون اسم أن يُالحظ 8

(املرتجم) الحني. ذلك يف بحٍث كل أداة كانت التي ألرسطو، املنطقية املؤلَّفات مجموع عىل الوسطى
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الربملان دخل وقد الحكومي، السلك يف العمل إىل به تؤدِّي أن الطبيعي من كان بيئٍة يف
إسكس أُدين وعندما .Essexإسكس لإليرل ُمستشاًرا أصبح ثُم والعرشين، الثالثِة يف وهو
يف أبًدا يُفلح لم أنه من الرغم عىل إليزابيث، امللكة صفِّ إىل بيكن انحاز الخيانة، بتهمة
بدْت ١٦٠٣م، عام يف العرش عىل األول جيمس خَلَفها عندما ولكن الكاملة. ِثقِتها اكتساب
١٦١٧م عام يف شغل حتى بيكن مكانة ارتفعت وبالفعل األمل. من بمزيٍد ًة مبرشِّ األمور له
.Verulam فريوالم بارون لقب وُمنح امللك، ُمستشار التايل العام يف وأصبح أبيه، منصب
ى تلقَّ بأنه فاتَّهموه السيايس، ُمستقبله عىل للقضاء ١٦٢٠م عام يف تآَمروا أعداءه ولكن
ولكنه به، اعرتف بل االتهام، عىل بيكن يعِرتض ولم امللكية. املحكمة قضايا يف رشاوى
الذي الُحكم وكان بالهدايا. أبًدا تتأثر لم أصدَرها التي األحكام إنَّ بالقول نفسه عن دافع
الوقت طوال لندن برج يف وَسجنُه جنيه، ألف ٤٥ مبلغ تغريمه هو اللوردات ه ضدَّ أصدره
تمَّ وقد الربملان. يف ومقعِده السيايس منصبه من املستقبل يف وحرمانه امللك، يشاؤه الذي
ملدة احتجازه عىل اقترص فقد الثاني الجزء أما القايس، الحكم هذا من األول الجزء تنفيذ
ُمعتكًفا عاش الحني ذلك ومنذ بالفعل. ذ نُفِّ فقد السيايس العمل عن إبعاده وأما أيام. أربعة

للكتابة. وُمتفرًغا
القانون يف فكتب االهتمامات، ُمتعدِّد النهضة، عرص أقطاب شأن شأنه بيكن، كان
–١٥٣٣) Montaigne مونتني كان أدبي شكل وهي ،Essays بمقاالته واشتُهر والتاريخ،
هو الفلسفية بيكن ُكتب وأشهر قريب. وقٍت منذ فرنسا يف ابتكره قد ١٥٩٢م)
وُكِتب ١٦٠٥م، عام يف نُرش الذي ،The Advancement of Learning املعرفة» «تقدُّم
يُوحي كما الكتاب، وهدف التالية، ألبحاثه األرض بيكن فيه د يُمهِّ كتاب وهو باإلنجليزية،
املسائل يف أما وبيئته. ظروفه عىل اإلنسان سيطرة وزيادة املعرفة نطاق توسيع هو عنوانه،
بَميدانه كلٌّ والعقل اإليمان يهتمَّ أن إىل فدعا أوكام، بموقف شبيًها موقًفا اتََّخذ فقد الدينية
إىل يَعزوها التي الوحيدة والوظيفة اآلخر، حدود عىل أحدهما يتعدَّى أن دون الخاص

باإليمان. املقبولة املبادئ من النتائج استخالص هي الديني امليدان يف العقل،
ه أكدَّ ما فإنَّ الصحيح، بمعناها العلمية، املعرفة أجل من السعي إىل بالنسبة أما
التي القياس نظرية محل يحلُّ للكشف، جديدة أداة أو جديد منهٍج إىل الحاجة هو بيكن
وضعها التي الجديدة الصيغة يف املنهج هذا بيكن وجد وقد للعيان، واضًحا إفالسها أصبح
من أرسطو استخَدَمها فقد جديدًة ذاتها يف تكن لم االستقراء فكرة أنَّ والواقع لالستقراء.
لألمثلة، البسيط التعداد هي كانت الحني ذلك حتى االستقراء استخدام طريقة ولكن قبل،
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التي للظواهر قوائم وضع يف تتمثَّل فعالية، أكثر طريقٍة إىل اهتدى أنه فرأى بيكن أما
هذه إىل تفتِقر التي بالظواهر قوائم وكذلك البحث، موضوع هي ُمعينة صفٍة يف تشرتك
كان النحو هذا وعىل متفاوتة. بدرجاٍت الصفة هذه تملك التي بالظواهر وقوائم الصفة،
إىل هذه القوائم بطريقة الوصول أمكن فإذا ما. لصفٍة امُلميِّزة مة السِّ عن الكشف يف يأُمل
العملية الناحية ِمن أما بحِثنا. نهاية إىل حتًما وصْلنا قد نكون فعندئٍذ والشمول، الكمال

أساسها. عىل ما بتخمنٍي نُغامر ثم ُجزئية بقائمٍة نكتفَي أن فعَلينا
كان الذي العلمي، للمنهج بيكن قدَّمه الذي العْرض لبُّ هو شديد، باختصار هذا،
عن النظرية هذه فيها عَرض التي الدراسة عنوان ويُعربِّ للكشف. جديدة أداًة فيه يرى
يحلَّ أن ١٦٢٠م، عام نُِرش الذي الجديد»، «األورجانون من القْصد كان إذ الرأي؛ هذا
َقبوًال يلَق لم عملية، طريقة هو حيث من املنهج هذا أنَّ غري أرسطو. أورجانون محلَّ
ألهمية تأكيده كان وإن ُمخطئًا، كان فقد املنهج، يف نظرية هو حيث من أما العلماء، لدى
أنَّ والواقع امُلتطرفة. التقليدية العقلية النزعة من يَشفي مفيًدا دواءً منه جعل قد املالحظة
التصنيف عىل تعتِمد فهي اإلطالق؛ عىل أرسطو تجاوز يف بالفعل تفلح ال الجديدة األداة
املناِسب املكان أو الفئة بإيجاد كفيلة الالزم التدقيق ُمراعاة إنَّ القائلة الفكرة وعىل وحَده،
املالئم، االسم ومعه الصحيح، املكان إىل نهتدي إن ما فإننا الرأي، لهذا وتبًعا يشء. لكلِّ
يصلُح الوصف هذا أنَّ عىل عليها. سيطرنا قد نكون حتى ُمحدَّدة، صفٍة أو كيفيٍة أليِة
عىل بيكن كان فقد الفروض بصياغة يتعلَّق فيما أما اإلحصائي. البحث عىل لالنطباق
هي الواقع، يف الحقيقية تُه مهمَّ تكون الذي االستقراء، عىل َمبنية أنها اعتقاده يف خطأٍ
املرء لدى يكون أن يقتيض املالحظات من بسلسلٍة القيام ُمجرَّد إنَّ بل الفروض. اختبار
القواعد من مجموعة بشأنه تُوَضع أن يمكن الفروضفال اكتشاف أما أوىل. فرٌض قبل من
للكشف، أداة وجود بإمكان اعتقد عندما الخطأ كلَّ ُمخطئًا كان بيكن أن والواقع العامة.
للطبيعة. ُمذهلة جديدة أرساٍر عن اللثام يُميط أن آليٍّا تطبيقها طريق عن املرء يستطيع
رفض فإنَّ ذلك عن وفضًال اإلطالق.9 عىل الطريقة بهذه يتمُّ ال الفروض وضع ألنَّ ذلك
ومن العلمي. البحث يف االستنباط وظيفة أهمية من اإلقالل إىل به أدى قد للقياس بيكن

يكن لم بيكن ألنَّ بالذات؛ الناحية هذه يف بيكن عىل املؤلِّف ُحكم يف التَّجنِّي من شيئًا هناك أنَّ يل يبدو 9

التي امُللتزمة، التجريبية نزعتُه وكانت العلمي، البحث يف بها واالستعانة الفروض وضع أنصار من أصًال
يف سائدا كان كما الخالص العقيل ل التأمُّ يف ُمضادٍّ تطرٍُّف عىل فعٍل ردَّ كونها إىل راجًعا ها تطرفُّ كان
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قد كانت التي الرياضية للمناهج كبريًا تقديًرا يُبِد لم أنه خاص، بوجٍه باملالحظة، الجدير
بسيٌط جانب إالَّ هو ما الفروض اختبار يف االستقراء دور ألنَّ ذلك عرصه. يف تتطوَّر بدأْت
َعيني موقٍف إىل الفروض من يقوُدنا الذي الريايض االستنباط وبغري املنهج، جوانب من

اختباره. علينا يتعنيَّ بما معرفة لَدينا تتوافر ال لالختبار، قابل
فهو اإلنسان لها يتعرَّض التي الخطة رضوب مُلختلف بيكن قدَّمه الذي العرض أما
الخطأ من أنواع أربعة يف للوقوع ُمعرَّضون رأيه، يف فنحن، تشويًقا. فلسفته أجزاء أكثر من
النوع (أو القبيلة أوهام أوًال فهناك .Idols األوهام» أو «األصنام اسم عليها أطلق العقيل،
تفكرينا، اتجاه يف أمانينا تحكُّم أمثلتها ومن بًرشا، كوننا ملجرَّد فيها نَقع التي البرشي)
فعًال. موجود هو ما عىل يزيد نظاًما الطبيعية الظواهر يف نجد أن عنا توقُّ خاص وبوجٍه
عدد. وال الحرصلها وهذه شخص، كلِّ يف الفردية عف الضَّ نقاط وهي الكهف، أوهام وهناك
خطأ وهو باأللفاظ، االنبهار إىل الذهن َميل عن الناجمة األخطاء وهي السوق»، «أوهام أما
عن تنشأ التي األخطاء تلك هي املرسح» «أوهام فإن وأخريًا خاص. بوجٍه الفلسفة يف يتفىشَّ
األرسطي. املذهب هو الصدد هذا يف بيكن لدي ل امُلفضَّ وامَلثَل الفكرية، واملدارس املذاهب
جميع فاتته قد العلمي، بالبحث اهتماٍم من أبداه ما كلِّ من الرغم عىل بيكن، إن
أنه من الرغم وعىل كبلر، أعمال يعرف لم فهو تقريبًا. عرصه يف أهمية األكثر رات التطوُّ

الدموية. الدورة عن طبيبه بأبحاث يعِرف لم فإنه هاريف، يِد عىل العالج ى يتلقَّ كان
هو ًة، عامَّ الفلسفة إىل بالنسبة وكذلك التجريبي، املذهب إىل بالنسبة بيكن، من واألهم
جوانب يف ينتمي هبز أنَّ حني فعىل (١٥٨٨–١٦٧٩م) Thomas Hobbes هبز توماس
كان ما وهو الريايض، املنهج يُقدِّر ذاته الوقت يف كان فقد التجريبي، الرتاث إىل ُمعينة
العلمي البحث يف االستنباط بوظيفة وعيه فإن وهكذا وديكارت. جاليليو وبني بينه يربط

بيكن. إليه ل توصَّ ر تصوُّ أي من بكثرٍي أنضَج العلمي للمنهج َره تصوُّ جعل
ُمتعنتًا رشًسا قًسا أبوه كان فقد كثري، بخري تُبرشِّ أرسته مع األوىل هبز حياة تكن لم

طفًال. يزال ما هبز فيه كان وقٍت يف لندن يف اختفى
عاتقه عىل فأخذ باملسئولية، شعور لَديه إنسانًا كان ُه عمَّ أنَّ حظِّه ُحسن ومن
عرشة الرابعة سنِّ ويف أطفاًال، أنجب قد يكن لم ألنه ة وخاصَّ الصغري، أخيه ابن تربية

الفروض من بشدة ويُحذِّر امُلعطاة، املالحظات يتجاوز أال عليه تُحتِّم النزعة هذه كانت كله، السابق الرتاث
(املرتجم) مأمونة. غري عقليًة قفزاٍت بوصفها
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املدريس املنطق وكان الكالسيكية، والفلسفات اآلداب درس حيث أكسفورد إىل هبز ه تَوجَّ
لهذَين شديدة بكراهية هبز شعر وقد الدراسة، برنامج من جزءًا أرسطو وميتافيزيقا
لوليم ا خاصٍّ ُمعلًما أصبح ١٦٠٨م عام ويف حياته. طوال له ُمالزمًة ظلَّت املوضوَعني،
يف تلميذَه رافق سنتنَي وبعد ،Devonshire ديفونشري إيرل ابن W. Cavendishكافندش
وِرث وعندما الحني. ذلك يف تقليديٍّا شيئًا كانت التي األوروبية، القارة عرب الكربى الرحلة
البارزة الشخصيات من كثرٍي إىل هبز تعرَّف طريِقه وعن لهبز، راعيًا أصبح اللقب، تلميذه
ثم الوقت، لبعض باريس إىل هبز ه توجَّ ١٦٢٨م، عام يف راعيه مات وعندما عرصه. يف
عام يف الشاب اإليرل مع رَحل أخرى ومرة السابق. تلميذه البن ا خاصٍّ ُمعلًما ليُصبح عاد
أصدقائه، وحلقة Mersenne مرسني قابل باريس ويف وإيطاليا، فرنسا لزيارة ١٦٣٤م
صياغًة يكتُب وبدأ ١٦٣٧ عام يف بالده إىل وعاد فلورنسة. يف جاليليو زار ١٦٣٦م عام ويف
الرصاع يف الطرَفني من أيٍّا تُعِجب لم السيادة عن آراءه أنَّ غري السياسية. لنظريَّتِه أوىل
فقد الحذر إىل بطبيعتِه ميَّاًال كان وملا والجمهوريني. امللكيِّني بني ينَشب بدأ قد كان الذي

١٦٥١م. إىل ١٦٤٥م من عاش حيث فرنسا إىل رحل
وملَّا ديكارت. وقابل مرسني بحلقة أخرى مرًة ارتبط باريس يف هذه سنواته وخالل
وِضمنهم إنجلرتا، من الهاربني امَللكيِّني الالجئني مع البداية يف ودِّية بعالقة ارتبط قد كان
كتاب نرش عندما الجميع أغضب فإنه الثاني، تشارلز امللك بعد فيما سيُصبح الذي األمري
العلمية طريقته تُعجبهم لم امللكيني أصدقاءه ألنَّ ذلك ١٦٥١م. عام «Leviathan «التِّنني
عليه أخذوا الفرنسية الكنيسة رجال أنَّ حني عىل الوالء، مشكلة معالجة يف الالشخصية
يف املرة هذه سار ولكنه أخرى، مرة الفرار عىل رأيُه استقرَّ لذلك للكاثوليكية. خصومته
السياسية. الحياة من وانسَحَب لكرومويل استسلم حيث إنجلرتا، إىل وعاد امُلضاد االتجاه
«ووليس هو فيها خصُمه كان عنيفة فكرية معركٍة يف دخل هبز حياة من املرحلة هذه ويف
فإنَّ العلم، هذا يف قدراته يُفوق بالرياضيات هبز إعجاب كان وملَّا أكسفورد. من «Wallis
خالفات استمرَّت وقد بينهما. الناِشب الجَدل يف بسهولة انترص أستاذًا، كان الذي خصَمه

حياته. نهاية حتى الرياضة علماء مع هبز
مقداره معاٍش عىل حصل إنه بل امللك، لدى الَحظوة هبز استعاد امللكية عودة وبعد
مضمون. غري أمًرا ظلَّ قد له دْفُعها كان وإن كريمة كانت ِهبة وهي السنة، يف جنيه مائة
وحريق بالناس فتك الذي الطاعون وباء إثر عىل الشعب بني الُخرافات ت تفشَّ عندما ولكن
لهبز التِّنني، كتاب فأصبح اإللحاد، موضوع حول تحقيًقا الربملان أجرى الكبري، لندن
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مسألة أية عن شيئًا ينُرش أن هبز يستطع لم الحني ذلك ومنذ الجارح. للنقد ا خاصٍّ هدًفا
حياته ِسني أُخَريات يف يحظى كان حيث الخارج، يف إال شائكة سياسية أو اجتماعية

بالده. يف سمعتَه تفوق بسمعة الطويلة
التجريبية املدرسة بها تتميَّز أصبحت عنارصكثرية أساَس الفلسفة يف هبز وضع ولقد
من العامة الفلسفية آراءه طبَّق وفيه «التنني»، هو أعماله أهمُّ وكان بعد. فيما اإلنجليزية
النظرية بحث إىل ينتقل أن قبل الكتاب، لكن والسيادة. الُحكم يف نظرية وْضع أجل
الجزء ففي العام. الفلسفي مَلوقفه وافيًا ُموجًزا التقديم سبيل عىل ن يتضمَّ االجتماعية،
مصحوبًا دقيقة، ميكانيكية أُسٍس عىل البرشي النفس ولِعلم لإلنسان تفسريًا نجد األول
وديكارت، جاليليو مثل يرى، وهو املعرفة. ونظرية اللغة عن الفلسفية الت التأمُّ ببعض
عىل الخارجية، األجسام يف ميكانيكية حركة عن ينتُج تجربتنا نطاق يف يدخل يشءٍ أيَّ أنَّ
فينًا. ذاتية هي بل األشياء، يف تُوَجد ال شابهها وما والروائح واألصوات املرئيات أنَّ حني
يف ة فجَّ نظرية تُدرِّس زالت ما الجامعات أنَّ املوضوع، هذا سياق يف عَرًضا، يذكر وهو
الجامعات يرفض ال أنه بُخبٍث يضيف ثُم أرسطو، آراء عىل مبنية emanations االنبعاثات
عىل يَُدلَّنا أن له بدَّ فال الدولة، يف موقعها عن بعد فيما سيتحدَّث كان ملَّا ولكنه عام، بوجٍه
رأيه ويقوم الفارغ. الكالم من اإلكثار بينها من والتي إصالحها يتعنيَّ التي عيوبها أهمِّ
تامَّ اسميٍّا موقًفا اللغة موضوع يف يتَِّخذ كما الرتابُط، أو التداعي فكرة عىل النفس علم يف
الربهان طابع نفس لها العقل ووظيفة الوحيد، العلم هي الهندسة أن يرى وهو االتساق.
مفاهيم نَستخِدم أال عىل لها صياغتنا يف ونحِرص بالتعريفات، نبدأ أن فَعلينا الهندسة يف
كما فطريٍّا ليس أنه أي باملران، يُكتََسب شيئًا العقل يكون املعنى وبهذا لذاتها. ُمناقضًة

الحركة. فكرة أساس عىل لالنفعاالت عْرٌض ذلك وييل ديكارت. اعتقد
ويسعى ُمتساوين، الطبيعية حالتهم يف يكونون الناس أنَّ هبز يرى أخرى جهة ومن
للكلِّ حْرب حالة بينهم تقوم بحيث اآلخرين، حساب عىل ذاته عىل املحافظة إىل منهم كل
ويفوِّضون سويٍّا يتجمعون امُلزعج، الكابوس هذا من الناس يتخلَّص ولكي الكل. ضدَّ
كان ا فلمَّ الكتاب. من الثاني الجزء موضوع هو وهذا مركزية. لُسلطة الخاصة قدراتهم
يتفقون ُصنعهم، ِمن ميثاق أو اتفاق إىل يصلون فإنهم التنافس، إىل وميَّالني عقالء الناس
يكون ال النظام، هذا مثل قيام وبمجرَّد اختيارهم. من ُمعينة لُسلطة الخضوع عىل فيه
يحقُّ وال باالتفاق. امُللزمون هم الحاكمون، ال املحكومون، دام ما التمرُّد، يف الحق ألحٍد
من أصال اختري التي الحماية توفري عن الحَكم عجز إذا إال االتفاق يفسخوا أن للناس
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عىل القائمة الدولة باسم النوع هذا من عقد عىل يرتكز الذي املجتمع ى ويُسمَّ أجلها.
عاديني، رجاٍل من مركَّب عمالق برجٍل أشبه وهي ،Commonwealth مشرتكة مصلحة
وإْن باإلله، أشبه فإنها اإلنسان، من وأقوى أضخم الدولة هذه كانت وملا «بالتنني». أي
سيادة ذات بأنها املركزية السلطة وتُوَصف فانية، أنها يف العاديني الناس مع تشرتك كانت
الثالث الجزء أما الحياة. جوانب ة كافَّ يف ُمطلقة سلطة تعني السيادة وهذه ،Sovereign
هبز كان ولقد عاملية. كنيسة وجود عدم معه يتعنيَّ الذي للسبب إيضاًحا فيقدِّم الكتاب من
الكنيسة تكون أن الرضوري من رأى ثَم ومن الكلمة، لهذه الكامل باملعنى «إراستيٍّا».10
روما كنيسة إىل انتقاده ه يوجِّ الرابع الجزء ويف املدنية. للسلطات خاضعة قومية سة مؤسَّ
التي السياسية بالقالقل هبز نظرية تأثرت لقد فيها. هذا الخضوع رشط توافر لعَدم
آراؤه كانت ولذا الداخيل؛ االنشقاق هو منه وينِفر يخشاه ما أكثر وكان عرصه. يف انترشت
فكانت بعد، فيما لوك عرَضها كما والضوابط، القيود فكرة أما ثمن. بأي السالم تنُشد
من تحرُّرها رغم السياسية، للمسائل ُمعالجته طريقة أنَّ عىل التفكري. يف أسلوبه عن غريبة
ره تصوُّ يكن ولم املشكالت. تبسيط يف اإلفراط إىل تميل كانت الصوفية، والنزعة الُخرافة

فيه. عاش الذي السيايس املوقف ملواجهة كافيًا للدولة
بالرياضيات، امُلتزايد االهتمام عىل الباحثني شجع قد النهضة عرص أنَّ رأينا لقد
املنهج، أهمية هي النهضة، عرص بعد ما ُمفكري تشغل كانت أخرى رئيسية مسألة وهناك
رينيه عند العامالن هذان امتزج ولقد وهبز. بيكن حالة يف قبل من الحظناها مسألة وهي
طريقة عىل جديًدا فلسفيٍّا مذهبًا ليؤلِّفا (١٥٩٦–١٦٥٠م) Rene Descartes ديكارت
الحديثة. الفلسفة س مؤسِّ حق، عن يَُعد، كان هنا ومن شاملة. مذاهب تكوين يف القدماء

ُمستشاًرا أبوه كان إذ النبالء؛ طبقة من نيا الدُّ الرشيحة إىل تنتمي ديكارت أرسة كانت
Laفليش ال مدرسة يف ١٦١٢م حتى ١٦٠٤م عام منذ تتلمذ وقد بريتاني. مقاطعة لربملان
بأساٍس زوَّدته أنها عن فضًال جيًدا، كالسيكيٍّا تعليًما إليه قدَّمت التي اليسوعية، Fleche
فيها، دراسته أنهى أن وبعد الحني. ذلك يف تُعلَّم كانت كما الرياضية العلوم ملعرفة متني
تخرج حيث ،Poitiers بواتييه يف القانون دراسة بدأ التايل العام ويف باريس، إىل ه توجَّ

أتباع ومن مشهوًرا طبيبًا كان سويرسي الهوتي وهو (١٥٢٤–١٥٨٣م) Erastus إراستوس إىل نسبة 10
الدولة، عن الكنيسة استقالل يرفضون من عىل إنجلرتا يف «اإلراستني» أب ويُطلق اإلصالحية، الحركات

(املرتجم) بها. يقول كان نفسه إراستوس أنَّ املؤكد من ليس فكرة هذه أنَّ مع
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إىل سافر ١٦١٨م عام ففي آخر. ميداٍن عىل ُمركَّزة كانت اهتماماته أن غري ١٦١٦م. عام
١٦١٩م عام ويف الرياضيات. لدراسة طويًال وقتًا له أتاح ا ممَّ بالجيش، لاللتحاق هولندا
فقد العالَم يُشاهَد أن عىل ديكارت حرص إىل ونظًرا جادة، بداية عاًما الثالثني حرب بدأت
استلهمتها التي الرئيسية األفكار إىل اهتدى العام ذلك شتاء ويف بافاريا. جيش إىل انضمَّ
أبَرَد يوم ففي املنهج». يف «املقال كتاب يف لنا وصَفها تجربة خالل من وذلك فلسفته،
يف الدفءُ رسى وعندما الحَجرية، املدفأة بُقرب وجلس كوخ، إىل ديكارت لجأ امُلعتاد، من
كلها لفلسفته العامة الخطوط كانت حتى اليوم ذلك نهاية حلَّت إن وما يفكر، بدأ أوصاله،
إىل عاد ثم ١٦٢٢م، عام حتى بالجيش ُملتحًقا ديكارت ظلَّ وقد بوضوح. له فت تكشَّ قد
وجد فرنسا إىل عاد وحني عامني. طوال بها بِقي حيث إيطاليا، زار التايل العام ويف باريس،
إىل ونظًرا ما، حدٍّ إىل انعزاليٍّا بطبيعته كان وملا كثرية. أمور عن تُلهيه موطنه يف الحياة أن
وهناك ١٦٢٨م، عام يف هولندا إىل رحل فقد يشء، صفوه يعكر ال جوٍّ يف العمل عىل حرصه
متمتًعا ُمستقلة حياًة يعيش أن من واسعة، تكن لم التي ُممتلكاته باع أن بعد تمكن،
باستثناء هولندا يف بِقي التالية والعرشين اإلحدى األعوام وطوال الراحة. من معقول بِقسط
التي األُسس عىل فلسفته، تفاصيل يضع بدأ وبالتدريج لباريس. قصرية زيارات ثالث
الفيزياء، يف هام كتاٍب نْرش عن امتنع ولكنه ملنهجه. اكتشافه وقت يف إليها اهتدى قد كان
يف جاليليو محكمة أنباء إليه ترامت عندما الكربنيكي، الفلكي بالنظام فيه أخذ قد كان
بدا إذ وُمجادالت؛ خالفات يف يتورَّط أال هو عليه يحرص ما أشد كان ولقد ١٦٣٣م. عام
كان أنه عىل تدلُّ الظواهر كل فإنَّ ذلك عن وفضًال الثمني. للوقت َمضيعة ذلك يف أنَّ له
اكتفى ولذلك الصدد. هذا يف معتقداته نقاء مدى أبًدا نعلم لن كنا وإن ُمخلًصا، كاثوليكيٍّا
أما والهندسة. الجوية، واألرصاد البرصيات، عن أجزاء ثالثة من مجموعة بنرش ديكارت
لهذه ُمقدمة يكون أن هو منه القصد فكان ١٦٣٧م، عام ظهر الذي املنهج»، يف «املقال
عرض حيث الهندسة يف دراسته هي الدراسات هذه أشهر كان ولقد الثالث. الدراسات
عام يف وأعقبه الت»، «التأمُّ كتاب نرش ١٦٤١م عام ويف وطبَّقها. الهنديس التحليل مبادئ
عام ويف بافاريا. أمري ابنة اليزابيث، لألمرية أهداه الذي الفلسفة»، «مبادئ بكتاب ١٦٤٤م
نفسه العام هذا ويف نفسها. األمرية إىل أُهِديت النفس انفعاالت عن دراسة كتب ١٦٤٩م
من النهاية يف وتمكنت ديكارت، بأعمال اهتماًما السويد، ملكة كريستينا، امللكة أبدت
فيها د تتجسَّ شخصية االسكندنافية امللكة هذه كانت ولقد ستوكهلم. إىل بالرحيل إقناعه
يُعلمها أن عىل اإلرصار إىل وعنادها إرادتها قوة دفعتها فقد بحق، النهضة عرص روح
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نفسه ديكارت وجد وهكذا يوم. كل من صباًحا الخامسة الساعة يف الفلسفة ديكارت
أكثر ذلك وكان السويدي، الشتاء ليل ظلمة يف يستيقظ أن هو فلسفي غري بواجٍب ُملزًما

١٦٥٠م. فرباير يف ومات املَرض فداَهَمه صحته، تحتِمله ا ممَّ
وكان بالرياضيات، اهتمامه حصيلة املطاف، نهاية يف هو، ديكارت منهج كان لقد
ل يوصِّ أن يمكن التي النتائج نطاق اتِّساع مدي الفلسفة، ميدان يف قبل، من أثبت قد ديكارت
لخصائص وصٍف تقديم التحلييل، املنهج باستخدام املمكن، من كان إذ املنهج؛ هذا إليها
املنهج، بأن يؤمن ديكارت وكان بسيطة. معادالٍت طريق عن املنحنيات من كاملة فئاٍت
وبذلك أخرى، ميادين إىل يمتدَّ أن يمكن الرياضيات، ميدان يف النجاح هذا كل أحرز الذي
الهدف وكان الرياضيات. يف إليه ل يتوصَّ الذي نفسه اليقني نوع إىل يِصل أن للباحث يُتيح
نستخدم كيما نتَّبعها أن ينبغي التي واإلرشادات القواعد بيان هو املنهج» يف «املقال من
أنَّ يرى ديكارت كان فقد ذاته، العقل إىل بالنسبة أما أشمل. وجٍه عىل العقلية َملكاتنا
يستعملونه منَّا البعض أن هو اختالفات من بيننا ما وكل فيه، ُمتساوون جميًعا الناس
بها يعِرتف نقطة وهي باملمارسة، نكتسبه يشء املنهج أنَّ غري اآلخر. البعض من أفضل
لنا يُبني أن إىل يهدف بل منهًجا، علينا يفرض أن يريد ال ألنه ضمنية، بصورٍة ديكارت
الكتاب هذا يف ديكارت يُقدِّمه الذي العرض ويتَّخذ بنجاح. عقله ذاته هو استخَدَم كيف
الغامض الكالم بذلك شبابه يف يقتنع لم املؤلف أنَّ كيف لنا يروي إذ الذاتية؛ السرية طابع
رأي من فما الفلسفة ميدان يف أما املجاالت. كل يف املرء يِجده الذي اليقني، إىل امُلفتقر
استنتاجاتها به تتسم ما بسبب الرياضيات أعجبتْه ولقد ما. شخٌص واعتنَقه إال ممجوج
تخىلَّ وهكذا الصحيح. النحو عىل تُستخَدم كيف بعُد أدرك قد يكن لم أنه غري يقني، من
بقدر بينها فيما تختلف الناس عادات أنَّ له تبني ولكن أسفاره، وبدأ الُكتب من التعلُّم عن
إىل يهتدي علَّه داخله يف ينظر أن عىل عزُمه استقرَّ النهاية، ويف الفالسفة. آراء تختلف ما

قبل. من عنها ثْنا تحدَّ التي املدفأة، بُقرب تفكريه واقعة حدثت هنا ومن الحقيقة،
أن يمكن الذي وحَده هو واحد شخص كله يُنجزه الذي العمل أنَّ ديكارت الحظ وإذ
عىل وأُرِغم تعلمه أن له سبق يشء كل يرفض أن قرَّر فإنه نحو، أي عىل ُمرضيًا يكون
تظلُّ التي املعارف وحَدها هي والجرب والهندسة املنطق فإن وهكذا تسليًما. به يُسلِّم أن
هي األوىل قواعد؛ أربع إىل اهتدى املعارف هذه ومن الشامل، الرفض هذا وسط صامدًة
إىل مشكلة كل م نُقسِّ أن هي والثانية وامُلتميزة. الواضحة األفكار سوى يشءٍ أي نقبل أال
امُلركَّب، إىل البسيط من تفكرينا يف نسري أن هي والثالثة لحلِّها. يلَزم األجزاء من عدٍد أي
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إىل فتدعونا الرابعة القاعدة أما بالفعل. ترتيب هناك يكون ال حيث ترتيٍب وجود ُمفرتضني
الذي املنهج هو هذا شيئًا. نُغِفل لم أنَّنا من نتأكَّد كيما دقيقة بُمراجعات دائًما نقوم أن
نُطلق ما يخرتع أن له أتاح ا ممَّ الهندسية، املشكالت عىل الجرب تطبيق يف ديكارت استخَدمه
من أنَّ ديكارت رأى فقد الفلسفة عىل املنهج هذا تطبيق أما التحليلية. الهندسة اسم عليه
ذلك مأزًقا؛ نواِجه فإننا باألخالق يتعلق وفيما قليًال. العمر به يتقدَّم حتى إرجاءه الواجب
عاجلة، قراراٍت نتَِّخذ أن حياتنا يف علينا يتعنيَّ ذلك ومع العلوم، ترتيب يف األخرية هي ألنها
(الربجماتي)، العميل باملعيار له، ر يوفِّ للسلوك مؤقتًا قانونًا لنفسه ديكارت وَضع لذلك
يظلَّ وأن وعاداتها، بالده لقوانني يمتثل أن قرَّر هنا ومن للحياة. ُممكنة ظروٍف أفضل
اتجاٍه يف يسري أن عىل ذهنه يستقرَّ أن بمجرد وإرصاٍر بتصميٍم يسلك وأن بعقيدته، ُمؤمنا
وفًقا رغباته ويُكيِّف قدره، يُغري أن من بدًال نفسه يف يتحكم أن أخريًا يحاول وأن ُمعني،

للفلسفة. نفسه ينذُر أن ديكارت قرَّر الحني ذلك ومنذ العكس. ال األشياء لنظام
الحواس شهادة املنهجي. الشكِّ إىل امليتافيزيقا، عىل يُطبَّق حني ديكارت، منهج ويؤدي
للشك، تعرًُّضا أقلَّ كونها رغم ذاتها، الرياضيات إنَّ بل فيها. الشك من بدَّ وال مؤكدة غري
الضالل. طريق يف عمًدا تقوُدنا هائلة قدرة ذات قوًة أنَّ الجائز من ألنَّ فيها، االرتياب ينبغي
ذاته. تشككه هو به يعِرتف أن امُلتشكك عىل يتحتَّم الذي الوحيد اليشء يظلُّ كله هذا وبعد
القضية هذه ففي موجود. فأنا إذن أفكر أنا األساسية: ديكارت صيغة أساس هو وهذا
ُمفكر، كائن أنه استنتج وهكذا للميتافيزيقا. واملتميزة الواضحة البداية نقطة ديكارت وجد
ديكارت انتقل ثم أيًضا، الجسم عن ُمستقل ثَمَّ ومن الطبيعية، العنارص عن تماًما ُمستقل
وملا األنطولوجي. للدليل تكراٍر عىل جوهره يف ينطوي برهانًا له قدَّم الذي هللا، وجود إىل
فنظًرا واملتميزة. الواضحة أفكارنا بشأن يخَدعنا أن يمكن فال بالرضورة صادًقا هللا كان
تكون أن بدَّ فال تعبريه، حسب االمتداد، عن أو األجسام، عن النوع هذا من فكرة لَدينا أنَّ إىل
مفروًضا كان الذي بالرتتيب الفيزيائية للمسائل عام عْرض ذلك وييل موجودة. األجسام
االمتداد خالل من يشء كل يُفرس فهو املنشورة. غري دراسته يف املسائل هذه به تُعاَلج أن
الدموية للدورة تفسريًا ديكارت ويُقدِّم األحياء. علم عىل حتى ذلك يُطبق وهو والحركة.
الذي الدم يجعل بحيث التسخني، جهاز بوظيفة القلب ِقيام إىل ترجع أنها أساس عىل
بني شيًِّقا جدًال أثار ا ممَّ هاريف، مالحظات عن بالطبع يختلف تفسري وهو يتمدَّد، يدُخله
إىل تؤدِّي امليكانيكية النظرية هذه أن فنالحظ املنهج»، يف «املقال إىل لنُعد ولكن الرُجلني.
نستدلَّ أننا يُفرتَض نتيجة وهي فيها، ُروح ال آلية، كائنات الحيوانات إنَّ القائل الرأي
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ذلك ويؤدي العقل. إىل تفتقر أنها بدَّ فال ثَمَّ ومن تتكلم ال الحيوانات كون من أيًضا عليها
خلودها، استنتاج إىل ويقودنا جسده، عن ُمستقلة اإلنسان نفس إنَّ القائل الرأي دعم إىل
جاليليو، محكمة إىل تلميًحا املقال، يُشري وأخريًا تهدمها. أخرى قوى تُوَجد ال دامت ما
يف املقال نرش هو الوسط الحلُّ يكون النهاية ويف النرش، عدم أو النرش مسألة ويناقش
رسالة هي شديد، باختصار هذه إليها. مدخًال املقال يكون التي الثالث والدراسات املنهج،

الديكارتية. الفلسفة ملبادئ موجزة صورًة يُقدِّم الذي «املقال»،
أسلوب هي حيث من الطريقة، فهذه املنهجي. الشكِّ طريقة هو املذهب هذا يف ما وأهم
ديكارت يُنقذ ما ولكن هيوم. حالة يف بعُد فيما حدث كما الشامل، الشك إىل تؤدي إجرائي،
الخاص. الذهني نشاطه يف يجدها التي واملتميزة، الواضحة أفكاره هو الشكاكة النتائج من
نظر يف فإنها الحواس، عن ُمستقلة والحركة، االمتداد أمثال من العامة، األفكار كانت ا فلمَّ
أما األصيل، باملعنى معرفة تُولِّد التي هي األولية الصفات هذه ومثل فطرية، ديكارت
غري ذلك. شابََه وما وامللَمس والطعم كاللون الثانوية، الصفات عىل فينصبُّ الحيسِّ اإلدراك
املشهور املثَل ديكارت يُقدِّم الت التأمُّ كتاب ويف األشياء. يف حقيقًة تُوَجد ال الصفات هذه أن
الذي اليشء أما النقطة. هذه ح يوضِّ مثًال يِرضب لكي امُلتغرية، ومظاهرها الشمع لقطعة

العقل. يعرفها فطرية فكرة وهو االمتداد، فهو الوقت طوال عليه هو ما عىل يظلُّ
يتطرَّق ال التي البداية نقاط بوصفها األفكار تؤكد الديكارتية الفلسفة فإن وهكذا
اتجاهها يف سواء الحني، ذلك منذ األوروبية الفلسفة عىل تأثريه لذلك كان وقد شك. إليها
الصيغة أن من الرغم عىل حتى صحيًحا الرأي هذا ويظلُّ التجريبي. اتجاهها يف أم العقيل
كلَّ صحيحة ذاتها يف ليست ر، التطوُّ هذا عليها ارتكز التي موجود.» فأنا إذن أفكر «أنا
الفكر أن هي ُمضمرة، بُمسلَّمة اعرتَْفنا إذا إال سليمة تكون ال العبارة هذه ألنَّ ذلك الصحة.
إذن أميش، «أنا نقول: أن القضية هذه مع لتساوى ذلك، نفعل لم ولو بذاتها، واعية عملية
وقد موجوًدا، أكون أن بدَّ ال أنَّني بالفعل الصحيح فمن أميش كنُت إذا ألنني موجود.» فأنا
قد أنَّني بالطبع نالحظ أن ينبغي ولكن ،Gassendi وجاسندي هبز االعرتاض هذا أثار
أنَّني أعتقد أن يمكن ال أنني حني عىل ماشيًا، الواقع يف أكون ال عندما أميش أنَّني أعتِقد
يف حدوثها يفرض التي الذات، إىل اإلحالة هذه أن أي بالفعل. ُمفكًرا أكون ال حني أفكر
الشك، عن بمنأًى يبدو الذي طابعها ديكارت صيغة عىل تُضفي التي هي التفكري، عملية
أساسه. من املبدأ انهار بعد، فيما هيوم فعل كما الذاتي، الوعي طابع عنها أزلَت فإذا
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ال خاص يقنٍي عىل تنطوي الخاصة الذهنية املرء تجارب أنَّ الصحيح من يظلُّ ذلك ومع
األخرى. األحداث فيه تشاركها

واملادة، العقل ثنائية العهد، القديمة الثنائية لتلك الديكارتية الفلسفة تأكيد أدى ولقد
كهذه فلسفة أيَِّة عىل يتعنيَّ التي املشكلة وهي والجسم، الذهن بني العالقة مشكلة إبراز إىل
الخاص، مجراه يف منهما كلٌّ يسري والذهني املادي العامَلني أن يبدو ألنه ذلك تواجهها. أن
بوجٍه امُلستحيل من يكون الرأي لهذا ووفًقا الخاصة، مبادئه تحُكمه الذي بذاته، امُلكتفي
أي عىل املادي العالم عىل تؤثِّر أن يمكن كاإلرادة نفسية أو ذهنية عملياٍت بأن القول خاص
عىل البرشية النفس بُقدرة اعرتف حني القاعدة، لهذه استثناءً ذاته ديكارت وضع وقد نحو.
املهرب هذا أنَّ غري الكم. حيث ليسمن ولكن االتجاه، حيث من الحيوية األرواح حركة تغيري
فقد هنا ومن الحركة؛ وقوانني يتفق ال أنه عن فضًال مذهبه، مع يتمىشَّ يكن لم امُلصطنع
العالقة نُفرس ولكي الجسم. تحريك يستطيع ال الذهن أنَّ ورأوا ديكارت أتباع عنه استغني
جسمية حركة حدثت كلما إنه بحيث مقدًما ُرتِّب قد العالم أنَّ نفرتض أن ينبغي بينهما
الصحيح الذهني الحدث نعتربه ما املناسب، الوقت ويف الذهني، امليدان يف يطرأ ُمعينة،
خلفاء الرأي بهذا قال وقد مبارش. ارتباط أي هناك يكون أن دون الحركة، لهذه امُلصاحب
Malebranche ومالربانش (١٦٢٤–١٦٦٩م) Geulinex جولينكس وخاصة ديكارت،
،«Occasionalism املناسبة «مذهب اسم النظرية هذه عىل ويطلق (١٦٣٨–١٧١٥م).
مساراتها يف والذهنية املادية األحداث سالسل تسري بحيث الكون يُرتِّب هللا أنَّ يرى ألنه
الصحيحة املناسبة يف دائًما يَقع السلسلتني إحدى يف الحادث يجعل نحٍو عىل امُلتوازية
به يرضب لكي الساعتنَي تشبيه جولينكس ابتدع وقد األخرى. السلسلة يف حَدث لوقوع
كاملة، بدقة الوقت عىل منهما كل تدلُّ ساعتان لدينا كانت فإذا النظرية. هذه يوضح مثًال
نسمع بينما الساعة، اكتمال إىل العقرب يُشري عندما إحداهما إىل ننُظر أن وسعنا ففي
جعلت التي هي األوىل الساعة بأنَّ االعتقاد إىل هذا بنا يؤدي وقد األخرى. الساعة دقات
بحيث هللا ضبطهما اللتنَي الساعتنَي بهاتنَي أشبَُه والجسم الذهن أنَّ والواقع تدق. الثانية
املناسبة، مذهب فإن وبالطبع األخرى. ملجرى واملوازي امُلستقل مجراها يف كلٌّ تسريان
أن املضبوط، الوقت معرفة أجل من نستطيع، إننا فكما امُلحرجة. الصعوبات بعض يُثري
الذهنية األحداث عىل نستدلَّ أن املمكن من يبدو فكذلك الساعتنَي، إحدى عن نستغني

فحسب. لها امُلوازية املادية األحداث إىل باإلشارة
وهكذا املهمة. هذه مثل نجاح إمكان يضمن الذي هو ذاته املناسبة، مبدأ أنَّ والواقع
وحَدها. املادية األحداث خالل من الذهنية األحوال عن كاملة نظريًة نقدم أن يُمكننا
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علم فيها ع وتوسَّ عرش، الثامن القرن يف املاديُّون الفالسفة بالفعل بها قام محاولة وهي
عىل يعمل أن من بدًال املناسبة، مذهب فإنَّ وهكذا العرشين. القرن يف السلوكي النفس
يمكن زائًدا كيانًا النفس جعل إىل األمر نهاية يف يؤدي الجسم، عن النفس استقالل ضمان
األحوال. كل يف غريرضوري كيانًا الجسم جعل إىل ذلك، بعكس يؤدي، قد أو عنه، االستغناء
من يكن لم هنا ومن املسيحية، واملبادئ يتفق ال هذا فإنَّ املرء، يُفضله الذي الرأي كان وأيٍّا
ومن الكنيسة. لدى املمنوعات قائمة عىل مضمونًا مكانًا ديكارت مؤلَّفات تجد أن امُلستغَرب
والواقع ُمتَّسقة. بطريقة الحرَّة اإلرادة تفسري يُمكنه ال الديكارتي املذهب أن ذلك أسباب
الفيزيائي املادي، للعالم الديكارتي التفسري بها يتَِّسم التي الصارمة الحتمية النزعة أن
عرشوالتاسع الثامن القرننَي يف املادي املذهب تشجيع يف كبري بدوٍر أسهمت قد والبيولوجي،

نيوتن. بفيزياء ارتباطها يف النزعة هذه إىل ننظر عندما وخاصًة عرش،
مشكلة إىل تماًما تقليدية نظرة حصيلة املطاف نهاية يف هي الديكارتية الثنائية إن
هو فالجوهر اللفظ. هذا املدرسيُّون الفالسفة به استخَدم الذي الفنِّي باملعنى الجوهر،
ُمتبايننَي، بجوهَرين ديكارت اعرتف وقد ودائم. ُمستقل ذاته هو أنه غري الصفات، حامل
بذاته، ُمكتٍف منهما كالٍّ ألنَّ نحو، أيِّ عىل يتفاعال أن يمكنهما ال والعقل، املادة أعني
قِبلنا لو أنَّنا الواضح من ولكن بينهما، الهوة عبور أجل من «املناسبة» فكرة ظهرت وقد
املمكن فمن نشاء، حدٍّ أي إىل عليه االعتماد وبني بيننا يشء يُحول فلن املبدأ هذا بمثل
االتجاه، هذا يف Leibniz ليبنتس سار وقد ذاته، يف جوهر أنه عىل عقٍل كلِّ إىل النظر مثًال
من له نهاية ال بعدٍد القول عىل تنطوي التي «monads الرُّوحية «الذرَّات نظرية فوضع
إىل يعود أن املرء يستطيع ذلك مقابل ويف تنسيًقا، بينها ولكن ُمستقلة، كلها الجواهر،
الذي هو األخري االتجاه وهذا واحد، جوهر إالَّ يُوجد ال بأنه فيقول بارمنيدس نظر وجهة
التاريخ عرفها التي الواحدية املذاهب أشدَّ نظريته كانت ربما الذي اسبينوزا، فيه سار

ورصامة. اتِّساًقا
رحل يهودية ألرسٍة ابنا أمسرتدام، يف ُولد الذي (١٦٣٢–١٦٧٧م) اسبينوزا كان
لكي الربتغال يف ديارهم عن — تَِعيه تزال ال األرسة ذاكرة كانت وقٍت قبل — أجدادها
امُلسلمني خروج ألنَّ ذلك الخاصة. طريقتهم عىل هللا يعبدوا أن فيه يمكنهم مكانًا يجدوا
ب التعصُّ يُسوده حكًما تنُرش لكي التفتيش ملحاكم الفرصة أتاح قد والربتغال إسبانيا من
أخفَّ استخَدْمنا إذا هذا مريحة، غري املسيحيني غري إىل بالنسبة الحياة جعل مما الديني،
الطغيان حكم ضدَّ حرٍب يف الديني اإلصالح عرص أثناء كانت فقد هولندا أما ممكن. تعبري
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لطائفٍة موطنًا أمسرتدام وأصبحت االضطهاد، لضحايا ملجأ قدَّمت ثم ومن إسبانيا؛ يف
األوىل. وتربيتَه تعليمه اسبينوزا ى تلقَّ اإلطار هذا ويف كبرية. يهودية

له أتاحت وقد د. امُلتوقِّ ذهنه إلرضاء تكفي تكن لم التقليدية الدراسات هذه أن عىل
العلم إحياء حركة أحدثوا الذين املفكرين أولئك كتابات عىل يطلع أن بالالتينية معرفته
املستحيل من أن وجد ما ورسعان الجديَدين. والفلسفة العلم تشجيع عىل وعملوا الكربى،
اليهودية. للطائفة شديًدا حرًجا سبَّب ا ممَّ لليهود، الحرفية العقيدة إطار يف البقاء عليه
وشعروا الخاصة، طريقتهم عىل تني ُمتزمِّ كانوا الديني اإلصالح حركة الهوتيي أنَّ والواقع
كان الذي العام التسامح جوِّ صفو يُعكر قد عنيفة نقدية بطريقة للدين رفٍض أيَّ بأن
وُصبَّت اليهودي الكنيس من النهاية يف اسبينوزا طرد وهكذا الحني. ذلك يف هولندا يُسود

املقدس. الكتاب لعنات كل رأسه عىل
عىل ُمنطويًا بطبيعته كان ألنه وخاصة التامة، العزلة اسبينوزا التزم الحني ذلك ومنذ
صقل من رزَقه يكتسب وكان األصدقاء، من صغرية حلقٍة وسط هدوءٍ يف وعاش نفسه،
كان التي االعتزال حياة من الرغم عىل ولكن الفلسفي. ل للتأمُّ حياته ويُكرِّس العدسات،
ذوي املعجبني من عدٍد مع بعُد فيما الرسائل يتبادل وأخذ برسعٍة ُشهرته ذاعت يعيشها،
لم اسبينوزا أن غري الهاي، يف تقابال قد أنهما املعروف ومن ليبنتس. أهمهم كان النفوذ،
كريس بافاريا أمري عرضعليه ١٦٧٣م عام ففي عزلته. من أحٌد يُخرَجه أن عىل أبًدا يوافق
لهذا رفضه أسباب وكانت ُمهذبًا، العْرضرفًضا رفض ولكنه هيدلربج، جامعة يف الفلسفة
أكفُّ فسوف الشباب لتعليم تفرَّغُت لو أنني «أعتقد أوًال: يقول إذ الكثري؛ عن تنمُّ الَرشف
أحُرص أن يل ينبغي التي الحدود هي ما أدري ال فإني ذلك عن وفضًال الفلسفة. ممارسة عن
ترى وهكذا … السائدة العقيدة عىل الخروج يف راغبًا أبدو ال حتى التفلُسف حرية فيها
واحد لسبٍب الدروس إلقاء عن سأمتنع إنني بل أفضل، حظٍّ يف باألمل نفيس أُعلل ال أنني
الطريقة.» بهذه وجه أفضل عىل اكتسابها أستطيع أنني أعتقد التي السكينة إيثاري هو

الرتكيز عىل ُقدرة عن تكشف أنها غري حجمها يف ضخمًة تكن فلم اسبينوزا كتابات أما
كانت والدين األلوهية يف آراءه أن غري إليها. الوصول يستحيل، وربما ينُدر، املنطقية والدقة
ُصبَّت قد األخالقي، النظري التفكري يف الجادة جهوده كل برغم أنه، حدِّ إىل لعرصه سابقًة
كتابه أنَّ كما آثًما، شيطانًا بوصفه ذلك، بعد عام مائة وطوال عرصه يف اللعنات، عليه
وفاته. بعد إال نُرشه يمكن لم بحيث الخطورة من ُمعارصيه نظر يف كان «األخالق» األعظم
أنَّ غري «هبز»، نظرية مع كثرية ُمشرتكة عنارص عىل السياسية نظريته وتنطوي
وجود من الرغم عىل االختالف كل مختلف اسبينوزا نظرية عليه ترتكز كانت الذي األساس
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لقيام رضورية أنها اعتقدا التي مات السِّ من كثرٍي عىل بينهما االتفاق من به بأس ال قْدٍر
يستنبط اسبينوزا فإن تجريبي، أساٍس عىل آراءه يقيم هبز أن حني فعىل صالح، مجتمع
استدالله قوة مدى يُدرك أن يستطيع ال املرء إن بل ة. العامَّ امليتافيزيقية نظريته من نتائجه
من واحٌد هذا أنَّ والواقع واحدة. كربى دراسة أنها عىل كلها الفلسفية أعماله إىل نظر إذا إال
السياسية الكتابات تأثري من أضعَف اسبينوزا لكتابات املبارش التأثري جعلت التي األسباب
حيًة ُمشكالٍت كانت ناقشها التي املسائل أن نذكر أن ينبغي ولكن التجريبيِّني. للفالسفة
الجهاز أداء يف الحرية به تقوم الذي األسايس الدور أن غري عرصه. يف حدٍّ أبعِد إىل وحقيقية
القرن يف سائًدا أصبح الذي الواسع النطاق عىل عندئٍذ به ُمعرتًفا يكن لم لعمله السيايس

عرش. التاسع
ونظريته ميتافيزيقاه إنَّ بل هبز، خالف عىل التفكري حرية أنصار من اسبينوزا كان
إطار يف إال الصحيح الوجه عىل عملها أداء تستطيع ال الدولة بأن القول تستتبع األخالقية
سياسية الهوتية «دراسة كتاب يف كبرية بحماسة املسألة هذه يناقش وهو الحرية. هذه
ما، حدٍّ إىل مألوف غري طابًعا الكتاب هذا ويتَّخذ .«Tractatus Theologico-Politicu
وهنا اإلنجيل. نقد خالل من مبارش غري نحٍو عىل فيه تُعالج املوضوعات هذه إنَّ حيث من
بعد عليه يُطلق أصبح ما خاص، بوجٍه القديم العهد إىل بالنسبة بدأ، قد اسبينوزا أن نجد
العهد (أي املصدر هذا من تاريخية أمثلة يدرس وهو األعىل». «النقد اسم الزمان من قرننَي
االجتماعي الوجود صميم إىل تنتمي التفكري حرية أن إثبات إىل منها ويخلُص القديم)،
«ومع فيها: يقول رائعة فكرة إىل الختامي، االستنتاج سبيل عىل يِصل املسألة هذه ويف
ولكن األحيان. بعض يف أرضار عليها ترتتَّب الحرية هذه مثل بأنَّ أعرتف أن ينبغي ذلك
عليه ترتتَّب أن معه يستحيل الحكمة من بقْدر يشءٍ أي يُنشئ أن استطاع الذي ذا من
النقائص من يزيد أن بدَّ ال بالقوانني يشء كلَّ يحُكم أن إىل يرمي من إنَّ ضارة؟ نتائج
إىل أحيانًا ذلك أدَّى لو حتى به، يسمح أن ينبغي منعه يمكن ما ولكن يُقللها. أن من بدًال
أكثر أنها عىل الديمقراطية إىل ينظر لم أنه يف هبز عن اسبينوزا يختلف كذلك ر».» «الرضَّ
الواقعة األمور يف سليمة مراسيم تُصدر ًال تعقُّ الحكومات فأكثر عقالنية، امُلجتمع تنظيمات
الحكومة هذه ومثل والتعليم. بالعقيدة املتعلقة املسائل يف أيديَها وتكفُّ سلطتها، نطاق يف
االقتصادية. امللكية حيث من ومتميزة بمسئوليتها وعٌي لَديها طبقة هناك تكون حني تنشأ
كان الذي باملعنى العقلية، إمكاناتهم تحقيق ُفَرص أفضل للناس تُتاح كهذه دولة ظلِّ يف
إليه يهدف ما امليتافيزيقي، ملذهبه وفًقا هي، العقلية اإلمكانات وهذه اسبينوزا، يقصده
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أنَّ بالفعل الصحيح من يكون فقد الحكومات، أفضل مسألة عن أما بطبيعِتهم. البَرش
فيه تُتاح الذي هو واألمان، الحرية من قدٍر عىل فيه النشاط ف يتوقَّ الذي التجاري املجتمع
عىل واضًحا مثًال كانت اسبينوزا، بلد هولندا، أن شكَّ وال ليربايل. حكم إلقامة فرصة أكرب

الرأي. هذا صحة
الذي التاريخي للرتتيب وفًقا ِرسنا قد نكون «األخالق»، إىل ذلك بعد ننتقل وحني
إنَّ القول ويمكن بها. البدء يقتيض املنطقي الرتتيب كان وإن اسبينوزا، كتابات به نُِرشت
ميتافيزيقا أوًَّال هنا نجد ألننا ذلك ُمحتواه. إىل بالقياس ما حدٍّ إىل ُمضلِّل الكتاب هذا عنوان
العقالني الفيلسوف يضعه الذي التخطيط لذلك إيضاح عىل ِضمنًا تنطوي التي اسبينوزا،
القرن يف العقلية املسائل أهمِّ من املسالة هذه أصبحت ولقد علميٍّا. الطبيعة بحث أجل من
واالنفعاالت، اإلرادة وسيكولوجية الذهن، موضوع حول يدور عرٌض ذلك وييل عرش. السابع

سبق. ما عىل َمبنية أخالقية نظرية ثم
من ومجموعة بتعريفاٍت يبدأ إذ إقليدس، هندسة طريقة عىل معروض كلُّه والكتاب
من تقتضيه ما كل مع عنها، الالزمة للقضايا الكاملة املجموعة يستمدُّ ومنها امُلسلَّمات،
مرغوبة، أو شائعة اليوم تُعد لم التفلُسف يف الطريقة وهذه وتفسريات. ونتائج براهني
يشء يُعجبهم ال الذين أولئك نظر يف بحقٍّ غريبًا تدريبًا اسبينوزا مذهب يبدو أن بدَّ وال
الغرابة، من القْدر هذا عىل تركيبه، يف يبدو، ال املذهب هذا ولكن الصحافة. أنباء آخر سوى

الدقيق. امُلنضبط التفكري أعمال أروع من عمًال ذاته، يف يظل، إنه بل
تعريًفا تشمل تعريفات ستَّة يعرض وهو هللا. مشكلة الكتاب من األول الباب يبحث
سبعة امُلسلَّمات وتضع املدرسية، للفلسفة التقليدي لالستعمال وفًقا هلل وتعريًفا للجوهر
نتابع أن هو علينا ما كل يكون الحني ذلك ومنذ آخر. تربيٌر لها يُقدَّم ال أساسية فروض
تعريف بها تمَّ التي الطريقة من يبدو إذ إقليدس؛ عند الحال هي كما النتائج، استخالص
يجب أنه عىل اسبينوزا ويُدلل ُكلية، بنفِسه نفسه يُفرسِّ شيئًا يكون أن ينبغي أنه الجوهر
يُدلِّل كما عليه. التأثري بعض الحدود لتلك لكان محدوًدا كان لو إنه إذ ُمتناهيًا، ال يكون أن
وهو ككل، العالم هو الجوهر هذا أنَّ لنا ويتبنيَّ واحد، جوهر إال يُوَجد أن يمكن ال أنه عىل
اليشء، ونفس واحد هما كلها، األشياء مجموع أي والكون، هللا فإنَّ هنا ومن ذاته. هللا بامِلثل
العْرض أن نؤكد أن وينبغي اسبينوزا، عند املشهورة األلوهية»، «شمول نظرية هي وهذه
يف تمرين كلها املسألة إن بل التصوُّف، من قدٍر أي ذاته يف ن يتضمَّ ال اسبينوزا يُقدمه الذي
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عبقرية، برباعٍة املعروضة وامُلسلَّمات التعريفات من مجموعة عىل مبنيٌّ االستنباطي، املنطق
الفلسفة. تاريخ يف املذهبي البناء أمثلة أعظم ذلك كان وربما

بحرفية كني امُلتمسِّ نظر يف حدٍّ أبعِد إىل مكروًها أمًرا والطبيعة بنيهللا التوحيد كان لقد
بسيط، استنباطي لُربهاٍن نتيجة مجرَّد كان فقد ذلك ومع امُلعسكرات. كافة يف العقيدة
البعض شعور إيذاء إىل يؤدي كان وإذا سليًما، نجده ذاته، يف الربهان هذا ل نتأمَّ وحني
والجوهر هللا دام وما الناس. مشاعر باحرتام ُملتزًما ليس املنطق أنَّ عىل دليل إال هذا فما
إليها ينتهي التي النتيجة إن بل ة، الُحجَّ هذه عىل ُغبار فال التقليدية بالطريقة يُعَرفان
ِسمة اللفظني هذَين يف بأنَّ االعرتاف إىل بالبعض هذا يؤدي وقد نفسها. تفرض اسبينوزا

مألوفة. غري ُمعينة
من ُجزء أنها عىل الكثرية البرشية عقولنا إىل اسبينوزا ينظر النظرية، هذه مع يًا وتمشِّ
أو الخطأ قوام «إنَّ يقول: إذ والتميُّز؛ للوضوح تأكيده ديكارت يشارك وهو اإللهي. العقل
امُلختلطة.» امُلضطربة أي الكافية، غري األفكار عليه تنطوي اإلدراك، إىل افتقار هو البطالن
نظام معرفة إىل مؤكد نحٍو عىل نصل حتى ُمطابقة، أو كافية، أفكار لدينا ن تتكوَّ إن وما
ل يتأمَّ أْن العقل طبيعة ومن وترابطها. األفكار نظام ذاته هو الذي وترابطها، األشياء
ذلك، عىل قدرًة ازدْدنا وكلما رضورية. هي حيث من بل عرضية، هي حيث من ال األشياء
السياق هذا ويف اليشء، نفس يعني ما وهو بالعالم د التوحُّ أو باهلل، د التوحُّ من اقرتابًا ازدْدنا
األشياء يُدرك أن العقل طبيعة من «إنَّ فيها: يقول التي املشهورة عبارته اسبينوزا وضع
يرى العقل إنَّ القول عىل ترتتَّب نتيجة الواقع يف وتلك ُمعينة.» زمانية ال نظٍر وجهة من

رضورية. هي حيث من األشياء
إىل الوصول من الذهن يُمنع كيف اسبينوزا يُبنيِّ األخالق، كتاب من الثالث الباب ويف
لنا، الدافعة فالقوَّة ذلك. دون يُحول الذي االنفعاالت تأثري بسبب للكون، كاملة عقلية رؤية
ف الرصِّ األناني املبدأ هذا أنَّ البعض اعتقد وربما الذات. ِحفظ هي أفعالنا، كل وراء من
عن كلية يغفل الَفهم هذا أنَّ غري مصالحنا، يف إال نُفكر ال منافقون بأننا جميًعا يدَمُغنا
آجًال، أو عاجًال عليه، لزاًما يِجد ة، الخاصَّ مصلحته عن بحِثه يف اإلنسان ألنَّ ذلك املقصود.
«من األشياء رؤية من تمكن كلما هذا مسعاه ق يُحقِّ وهو هللا. مع الوحدة إىل يسعى أن

قبل. من ذكْرنا كما زمانية، ال نظر وجهة من أي األزل»، منظور
يكون فاإلنسان الصحيح. بمعناها األخالقية اسبينوزا فلسفة نجد األخريَين البابنَي ويف
عىل الواقع، يف يرسي وهذا الخارجية. واألسباب للمؤثرات خاضًعا دام ما عبوديٍة حالة يف
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خاضًعا يعود ال هللا، مع الوحدة تحقيق اإلنسان يستطيع ما بقدر ولكن ُمتناه. يشء كلِّ
أكثَر بتواُفقه املرء، فإن وهكذا يشء. لتحكُّم يخضع ال مجموعه يف الكون ألنَّ املؤثرات، لهذه
أو االستقالل، بَعينِها هي الحرية ألنَّ ذلك الحرية. من ُمناظًرا قدًرا يكتسب الكل، مع فأكثَر
نستطيع النحو هذا وعىل هللا، عىل إال يصُدق ال وهو ،Self-Determination الذاتي التحكم
هو الجهل أن وأفالطون، سقراط مثل اسبينوزا، رأي ولقد الخوف. من أنفسنا نُحرِّر أن
الذي األسايس الرشط هي للكون، األفضل الَفهم بمعنى املعرفة، بينما رش، لكلِّ األوىل العلة
املوت. يف يُفكر يكن لم سقراط، خالف عىل ولكنه، القويم، والسلوك الحكمة إىل لنا يُوصِّ
املوت.» يف ال الحياة يف ل تأمُّ هي إنما وحكمته املوت، هو الُحر اإلنسان فيه يفكر ما أقلَّ «إنَّ
ال ألنهما بالرش، ُمتَِّصَفني الطبيعة أو هللا يكون أن املحال فمن عدًما، أو سلبًا الرش كان وملَّا
كان وملَّا امُلمكن. الوحيد العالم هذا يف وجٍه أفضل عىل هو إنما يشء وكل يشء، إىل يفتقران
ذاته، ِحفظ إىل به يؤدي نحٍو عىل العملية، الشئون يف يسلك أن عليه فإنَّ ُمتناهيًا اإلنسان

الكون. مع الت الصِّ من به االحتفاظ يستطيع ما بأقوى يحتفظ كيما
بالنسبة أهميتُه وتكُمن اسبينوزا. ملذهب العامة الخطوط هي شديد، باختصار هذه،
عىل حتمي تفسرٍي من ِضمنًا به يُوحي فيما عرش السابع القرن يف العلمية الحركة إىل
الذي األوىل املرشوع هو املذهب هذا أنَّ والواقع الكون. يف يحُدث ما لكل واحٍد مستًوى
تُقبَل أن يمكن ال املحاولة هذه مثل أنَّ عىل للعلم، د موحَّ لنسٍق ُمستقبًال فيه ع التوسُّ سيتمُّ
األخالقية، الناحية من يمكن ال وباملثل ة. الهامَّ التحفظات بعض إبداء بعَد إال هذه أيامنا يف
هو مثًال، دة، امُلتعمَّ القسوة أعمال من عمٍل فكلُّ فحسب، سلبيٌّ يشء الرشَّ بأن االعرتاف
املسيحية إليه تُشري ما هو هذا أنَّ الجائز ومن ككل. العاَلم جبني عىل ودائمة إيجابية وصمة
ردُّه لكان اسبينوزا، إىل كهذا اعرتاض ه ُوجِّ ولو األوىل، الخطيئة نظرية يف خفيٍّ طرٍف من
هذا أنَّ غري األزل»، منظور «من لناها تأمَّ إذا دة ُمتعمَّ تكون أن يمكن ال قسوٍة أية أنَّ هو
الكربى اإلنجازات من واحًدا يظلُّ اسبينوزا مذهب فإنَّ ذلك ومع إثباته. يسُهل ال يشء
القديم، العهد طابع من شيئًا تحِمل لهجِته رصامة أنَّ من الرغم وعىل الغربية، للفلسفة
بوصفه العالم إلظهار العظام، اليونانيِّني طريقة عىل الكربى، املحاوالت إحدى يُمثل فإنه

للَفهم. قابًال شامًال كالٍّ
بينها. فيما االختالف شديدة حلوٍل إىل قبل، من رأينا كما الجوهر، مشكلة أدَّت لقد
ليبنتس بها أتى التي اإلجابة فإنَّ ُمتطرف واحدي بمذهٍب ك تمسَّ قد اسبينوزا كان وإذا
النظريَّتنَي بني فإنَّ ذلك ومع الجواهر، من نهائيٍّا ال وتفِرتضعدًدا امُلضاد، الطرف إىل تذهب
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وإْن الذرِّي، باملذهب بارمنيدس تربط التي الت للصِّ ُمشاِبهة النواحي، بعض من ِصالت
ليبنتس فنظرية ينبغي. ا ممَّ أبعد بالثانية األوىل الحالة تشبيه يف نذهب أال الواجب من كان
امتداد، له يكون أن يمكن ال واحًدا، كان إذا الجوهر، إن القائلة الفكرة عىل النهاية يف ترتكز
ذلك ومن الجواهر. من مجموعة إال به تُوَصف أن يُمكن وال بالتعدُّد، يُوحي االمتداد ألنَّ
ال فهو ثم ومن ُممتد، غري منها كل ُمتناٍه، ال حدٍّ إىل كثرية جواهر هناك أنَّ عىل استدلَّ
هي أساسية بِسمٍة تتَِّسم التي الروحية، الذرات اسم الجواهر هذه عىل يُطلق وهو مادي.

الكلمة. لهذه عام بمعنى نفوًسا كونها
وقد جامعيٍّا، أستاذًا أبوه كان حيث ليبتسج، يف (١٦٤٦–١٧١٦م) ليبنتس ُولد وقد
التحَق عرشة الخامسة سنِّ ويف ُمتدفقة. نقدية عقلية مواهب عن ُمبكرة سنٍّ منذ كشف
لدراسة «Jena «يينا إىل انتقل ثم عاَمني، بعد وتخرج الفلسفة، درس حيث بالجامعة،
ليبتسج، جامعة من القانون يف الدكتوراه عىل للحصول تقدَّم العرشين سنِّ ويف القانون.
تساُمًحا، أكثر فكانت Altdorf آلتدورف جامعة أما سنِّه. ِصَغر بسبب ُرِفض طَلبَه ولكنَّ
كانت الذي ليبنتس، أنَّ غري جامعيٍّا. كرسيٍّا عليه عرضْت بل الدرجَة بمنِحِه تكتِف ولم
التحق ١٦٦٧م عام ويف العْرض. لهذا يستِجب لم االختالف، كلَّ مختلفة أشياء ِذهنه يف
سياسيٍّا وكان الكبار، األمراء أحد وهو ،Mainzمينتس أساقفة كبري الدبلومايسمع لك بالسِّ
كما الثالثني. حروب جحيم من لإلمرباطورية امُلمزَّقة البقايا إنقاذ عاتقه عىل أخذ نشًطا

بالده. بغزو عرش، الرابع لويس فرنسا، ملك قيام دون الحيلولة أهدافه من كان
من تقُرب ُمدًة هناك وظلَّ ١٦٧٢م، الغَرضعام لهذا باريس إىل ليبنتس ه توجَّ وهكذا
غري ضدَّ الحربية طاقاته بتوجيه الشمس،11 امللك يُقنع أن هي ُخطته وكانت سنوات. أربع
خاللها قابل قد ليبنتس كان وإن أخفقت،12 تَه مهمَّ ولكن مرص. يغزو وبأن املسيحيني،
باريس يف الجديدة امَلوجة هو مالربانش كان فقد الكبار، وُعلمائه عرصه فالسفة من كثريًا
Jansenism الجانسيني املذهب ُممثيل أكرب Arnauld أرنو إىل بالنسبة الحال وكذلك
ويف .Huygens هيجنز الهولندي الفيزياء عالم إىل ليبنتس تعرَّف كذلك باسكال. منذ

.(Le Roi-Soleil) عرش الرابع لويس عىل يُطلقونه الفرنسيون كان الذي اللقب 11
يف مرص عىل الفرنسية للحملة تمهيًدا ُمحاولته كانت فقد ة، املهمَّ هذه يف ليبنرت إخفاق من الرغم عىل 12

الرشق بني مرص موقع أهمية إىل فرنسا تنبَّهت أن بعد التايل، القرن أواخر يف الفرنسية الثورة أعقاب
(املرتجم) والغرب.
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،Oldenburg وأولدنربج ،R. Bolyle بويل الكيميائي قابل حيث لندن إىل ه توجَّ ١٦٧٣م عام
وبعَد عضويتها. إىل ليبنتس انضمَّ والتي حديثًا أُنِشئت قد كانت التي امللكية الجمعية أمني
دوق عليه عرض نفسه، العام يف لديه، يعمل ليبنتس كان الذي األساقفة كبري موت
العرض هذا يقبَل لم ليبنتس ولكن هانوفر، مكتبة أمني منصب Brunswick برنسفيك
يف باريس، يف وجوده أثناء يشتغل، بدأ ١٦٧٥م عام ويف الخارج. يف ظلَّ بل الفور، عىل
قد كان الذي نيوتن عن ُمستقل نحٍو عىل الفرع هذا واكتشف والتكامل، التفاُضل حساب
كما والتكاُمل التفاُضل حساب صيغة ليبنتس نرش فرتٍة وبعد قصري، بوقٍت قبله اكتشفه
١٦٨٤م، عام Acta Eroditorum العلميني الباحثني أعمال مجلة يف ذلك وكان اكتشَفها،
نيوتن. عند التفاُضل نظرية صيغة من العلم لهذا الحديثة الصورة إىل أقَرُب الصيغة وهذه
ظهور إىل ذلك أدى وقد لنيوتن. الطبيعية» الفلسفة «مبادئ كتاب ظهر سنوات ثالث وبعد
كلُّ أخذ العلمية املسائل الخالف هذا يف املشرتكون يُعاِلج أن من وبدًال وعقيم، طويل خالٍف
ألنَّ قرن، ملدة اإلنجليزية الرياضيات ر تأخُّ عليه ترتَّب ا ممَّ وطنه، ابن إىل ينحاز منهم فريٍق
مرونة أكثر أداًة كانت الفرنسيُّون، بها أخذ والتي ليبنتس، وضَعها التي التدوين طريقة
أمني منصب شغل ثُم الهاي، يف اسبينوزا بزيارة ليبنتس قام ١٦٧٦م عام ويف للتحليل.
كتاب مادة جمع يف طويًال أمىضوقتًا وقد وفاته، حتى املنصب هذا يف وظلَّ هانوفر، مكتبة
واصل فقد ذلك عن وفضًال والفلسفية. العلمية دراساته تابع كما برنسفيك، تاريخ يف
عالًجا يُقدِّم أن وحاول األوروبي، السيايس املرسح إىل الحيوية إلعادة ُخطط وْضع يف عمله
األمري أصبح وعندما اء. صمَّ آذانا إال تلَق لم مرشوعاته أنَّ غري الكبري، الديني لالنقسام
ليكون ليبنتس إىل الدعوة ه تُوجَّ لم ١٧١٤م، عام يف بريطانيا عىل ملًكا هانوفر، من جورج،
الخالف ذلك أصداء هو لذلك الرئييس السبب وكان لندن، إىل له امُلرافقة الحاشية ِضمن
وبأنَّ باملرارة شاعًرا األضواء، وراء ظلَّ وهكذا والتكامل. التفاُضل حساب حول امُلؤِسف

بعاَمني. ذلك بعد ومات تجاهلوه، قد الناس
غري أعماله أنَّ منها ألسباٍب وذلك مناقشتها، السهل من فليس ليبنتس فلسفة أما
بمراجعتها ُعني لو ق يتحقَّ أن يمكن كان الذي الصقل إىل تفتقر كانت ما وكثريًا مكتملة،
هو لذلك الرئييس السبب أنَّ عىل األوان. فواِت قبل فيها االتِّساق عدم جوانب واكتشف
النادرة، الفراغ لحظات يف الفلسفة يكتُب كان فقد ليبنتس؛ لحياة الخارجية الظروف
يجعل الذي هو أهم، آخر سببًا هناك أنَّ غري واالنقطاع. للتأخري تتعرَّض كتاباته وكانت
لفلسفته، املزَدَوجة الطبيعة عن ناشئ السبب هذا األحيان. بعض يف عسريًة ليبنتس قراءة
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الرُّوحية، الذرَّات نظرية إىل أفضت التي وهي الجوهر، ميتافيزيقا جهٍة من لَديه نجد إذ
الته لتأمُّ مواٍز خطٍّ يف كثرية، نواٍح من تسري، منطقية نظرية أخرى وجهٍة من ونِجد
يُبدي، كان ذاته ليبنتس أنَّ غري نظرنا، يف الجانبني أهم هو املنطق كان وربما امليتافزيقية.
املرء أنَّ مؤكًدا له بدا لقد بل فلسفته. بجانبي االهتمام من ُمتساويًا قدًرا واضح، هو كما
يلقى يُعد لم الرأي هذا أنَّ عىل صعوبة. بال اآلخر إىل املجالني أحد من االنتقال يستطيع
إنَّ القائلة الفكرة أنَّ من الرغم عىل اإلنجليز، الفالسفة بني األقل عىل وذلك اليوم، قبوًال
عن أما الخاصة. ُعيوبه له ميتافيزيقي رأٌي نفسها هي بذاتهما ُمكتِفيان واملنطق اللغة
العرصببعض ذلك يف العلمية رات للتطوُّ تدين أنها نالحظ أن امُلهمِّ فمن ليبنتس، ميتافيزيقا
الذرات نظرية تشمل وهي حياته، أثناء امليتافيزيقية كتاباته نُرشت وقد ة. الهامَّ ِسماتها
املؤلَّفات أما قرننَي. ُقرابة عليها ترتِكز فيلسوًفا، بوصفه ليبنتس، شهرة ظلت التي الروحية

القرن. هذا أوائل يف إال ه تستحقُّ الذي التقدير تلَق ولم منشورة، غريَ فظلت املنطقية
الجوهر ملشكلة إجابًة تُقدِّم كانت املنطقية ليبنتس نظريات فإنَّ قبل، من ذكرنا وكما
الجواهر إنَّ القائل الرأي يف اسبينوزا مع يشرتك وهو الروحية. الذرَّات فكرة خالل من
بني سببية رابطة وجود استحالة استنتاج إىل التوِّ عىل هذا ويؤدي بينها. فيما تتفاعل ال
نوافذ. بال الروحية) (الذرات املونادات إنَّ بقوله عنه يُعربِّ ما وهو ُروحيتنَي، ذرَّتنَي أيِّ
أنَّ وهي األطراف، كافة بها يعِرتف التي الحقيقة تلك وبني هذا بني ق نُوفِّ كيف ولكن
نظرية خالل من رسيًعا الردُّ يأتي هنا سببية؟ بعالقات ُمرتبطة تبدو الكون أجزاء مختلف
فنِصل ُمتناهيًا، ال الساعات هذه عدد نجعل أن هو علينا ما وكل الساعتنَي. عن «جولينكس»
تعكس مونادة كلَّ إن تقول التي ،Pre-established harmony امُلقدَّر االنسجام نظرية إىل
يف مستقل نحٍو عىل تسري امُلونادات كل إنَّ بحيث األمر دبَّر قد هللا أن بمعنى بأكمله، الكون

برباعة. مت ُصمِّ التي امُلتوازية املسارات من هائل نظاٍم يف الخاصة، مساراتها
أنها عن فضًال كيفيٍّا، بينها فيما تختلف كلها فإنها جوهًرا، مونادة كل كانت وملَّا
دامت ما مختلفة، موانع لها إن القول أفادنا ملا الدقة شئنا ولو مختلفة. نظٍر وجهات تحتلُّ
يَّتان، حسِّ ظاهرتان والزمان فاملكان زمان. يف وتَقع مكانًا تشغل التي بالكيانات ليسْت
تكون بحيث املونادات تنظيم فهي ورائهما من الكامنة الحقيقة أما حقيقيَّني. ليسا وهما
بحيث قليًال، مختلف نحٍو عىل الكون تعكس مونادة فكل املختلفة. نظرها وجهة منها لكلٍّ
مونادتان وجدت ولو األوجه. جميع من ُمتشابَهني االنعكاسات هذه من اثنني أيُّ يكون ال
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الالُمتميِّزات هوية مبدأ معنى هو وهذا واحدة، الحقيقة يف لكانتا يشءٍ كلِّ يف ُمتماثلتان
ليبنتس. عند 13identity of the indescernibles

املوقع يف مونادتان تختلف أن املمكن من إنَّ تدقيق، بغري لقولنا، معنى فال وهكذا
وحَده.

الوضوح لدرجة وفًقا ترتيبها استطاعتنا يف فإن مختلفة، املونادات جميع كانت وملَّا
البرشية واألجسام املونادات، من هائل حشٍد من يتألف يشءٍ فكلُّ العالم. بها تعكس التي
الباِقني عن تتميَّز ُمسيطرة مونادة هنا نجدها أننا غري النحو، هذا عىل ُمنظمة بدورها
اإلنسانية، النفس اسم تخصيًصا، عليه، نطلق ما هي امُلميَّزة املونادة هذه رؤيتها. بوضوح
كانت ثَمَّ ومن فانية، غري مادية، ال وكلها نفوًسا، ُمعني، بمعنى املونادات، جميع كانت وإن
وإنما فحْسب، إدراكها يف الزائد بالوضوح النفس أو امُلسيطرة املونادة تتميَّز وال خالدة،
بطريقتها لها التاِبعة املونادات تستهدفها التي الغايات داخلها يف تضمُّ بأنها أيًضا تتميَّز
أنَّ غري كاٍف، سبب أجل من يحُدث الكون يف يشء فكل سلًفا، املقدَّر االنسجام يُسودها التي
تتَِّسم ال البرشي الكائن أجلها من يسلك التي األسباب إنَّ حيث من مجالها، الحرة لإلرادة
من النوع هذا يملك هللا فإنَّ كذلك املنطقية. الرضورة به تتَِّسم الذي الصارم اإللزام بذلك
اإلرادة حرية نظرية أن والواقع املنطق. قوانني تخرق ال الحرية هذه كانت وإن الحرية،
كانت اسبينوزا، عن راضيًة تكن لم التي األوساط لدى مقبوًال ليبنتس جعلت التي هذه،
بل املونادة، فكرة خالل من ليبنتس قدَّمه الذي املذهبي التفسري ذلك عن ما حدٍّ إىل خارجة

بعد. فيما سنرى كما الواقع يف معه تتعاَرض هي
عرًضا يُقدِّم ليبنتس فإنَّ الفلسفة يف الدوام عىل تُثار التي هللا، وجود مسألة عن أما
هو األربعة براهينِه من برهان وأول قبل. من رأيناها التي امليتافزيقية الرباهني ألهم كامًال
كما األوىل العلَّة بُرهان أشكال من شكل والثاني أنسلم، القديس عند األنطولوجي الربهان
ليبنتس يقول التي الرضورية، الحقيقة فكرة عىل قائم برهاٌن يأتي ثم أرسطو. عند نجده
سلًفا، املقدَّر االنسجام فكرة عىل قائًما برهانا نجد وأخريًا، فيه. تُوَجد إلهيٍّا عقًال تتطلَّب إنها
الرباهني هذه تناوْلنا وقد الكون. يف والغائية النظام بُرهان أشكال من شكل الواقع يف وهو

شيئان هناك يكون أن املستحيل من إنَّ والقائل كتاباته، من كثرٍي يف ليبنتس عنه عربَّ الذي املبدأ هو 13

يف بينهما التمييز يستحيل اللذين الشيئني إن أي العدد، حيث من مختلفان ولكنهما يشء، كلِّ يف ُمتماثالن
(املرتجم) واحد. يشء الواقع يف هما يشءٍ أي
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ما ورسعان عليها. تُؤَخذ أن يمكن التي املآِخذ وأوضْحنا أخرى، مواضع يف قبل من جميًعا
إىل بالنسبة أما عام. بوجٍه النوع هذا من ميتافيزيقية براهني تقديم إمكان «كانْت» أنكر
نظريٍة يف النهائية اللمسة هو إنما هلل امليتافيزيقي ر التصوُّ أن نذُكر أن فينبغي الالهوت،
ومن وعواطفنا، بمشاعرنا عالقة لأللوهية تكون ال ر التصوُّ هذا ويف األشياء. طبيعة عن
يف الالهوت، رجال فإنَّ وهكذا املقدَّسة، الكتُب يف نجدها كما األلوهية عن مختلفة فهي ثَمَّ
التي النظرية األلوهية تلك عىل يَُعوِّلون يعودوا لم الُجدد، التوماويِّني باستثناء عمومهم،

التقليدية. الفلسفة إلينا قدَّمتْها
الجديدة الكشوف تلك ليبنتس، ميتافيزيقا استلهمتْها التي العنارص من كان ولقد
Leeuwenhoek ليفنهوك اكتشف فقد (امليكروسكوب). امِلْجهر بمساعدة ترتاكم كانت التي
عضوية بكائنات مليئة املاء قطرة أن وتبنيَّ الدقيقة، املجهريَّة الكائنات (١٦٣٢–١٧٢٣م)
عوامل أدَّت وقد اليومي. عاملنا من أصغر نطاق عىل كامل بعالٍم أشبََه ذلك وكان صغرية.
نفسية نقاٍط من إليه نِصل ما آخر بوصفها (املوناد) الروحية الذرة فكرة إىل كهذه
العام االتجاه هذا إىل يُشري الجديد الالُمتناهيات حساب أنَّ وبدا ة. ُممتدَّ غري ميتافيزيقية
فهو النهائية. امُلكوِّنات لهذه العضوية الطبيعة هو هنا ليبنتس يُهمُّ ما أنَّ والواقع نفسه.
أنَّ من الرغم وعىل والديكارتيون. جاليليو أكَّدها التي اآللية النظرة تلك عن يفرق هذا يف
واحٍد يف الطاقة بقاء مبدأ كْشف إىل به أدَّى فإنه ليبنتس، وجه يف صعوباٍت خلق قد هذا
ر تطوُّ أنَّ غري .(least action) األدنى الفعل مبدأ كشف إىل وكذلك امُلبكرة، أشكاله من

وديكارت. جاليليو وضعها التي للمبادئ وفًقا سار قد عمومه يف الفيزياء
كبريًا عدًدا املنطقي مذهبه يف قدَّم قد ليبنتس أنَّ الصحيح من يظلُّ األمر، كان وأيٍّا
مقبولة. تكن لم لو حتى األقل عىل فهًما أسهل ميتافيزيقاه تجعل التي التلميحات من
لنفسه يتَِّخذ وهو أرسطو، عند واملحمول املوضوع منطق تقبَّل ليبنتس إنَّ بالقول ولنبدأ
أنه عىل ينصُّ الذي التناقض، مبدأ أولهما ني: عامَّ منطقيَّني مبدأين من أساسيتنَي بديهيتنَي
السبب مبدأ وثانيهما كاذبة، واألخرى صادقًة إحداهما تكون أن وَجب قضيتان تناقضت إذا
أسباٍب عن تلَزم حارضة واقعٍة أية أنَّ عىل ينصُّ والذي قبل، من عنه ثنا تحدَّ الذي الكايف
به حدَّدها الذي باملعنى التحليلية القضايا حالة عىل املبدأين هذين فلنطبق كافية، سابقة
العمالت «كل كالقضية للمحمول، نًا ُمتضمِّ املوضوع فيها يكون التي القضايا أعني ليبنتس،
صادقة، القضايا هذه كل التناقضأنَّ مبدأ من يتَِّضح عندئٍذ املعدن.» من مصنوعة املعدنية
أنها إىل نظًرا الصادقة القضايا جميع بأنَّ القول إىل يؤدي الكايف السبب مبدأ أن حني عىل
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عىل يراها الذي هو وحَده هللا كان وإْن التحلييل، النوع من هي كافية، أُسٍس عىل تقوم
هي كما وهنا، طارئة. تبدو الحقائق هذه فإنَّ البرشي العقل إىل بالنسبة أما النحو، هذا
العالم يفعله ما ألنَّ ذلك للعلم. املثايل الربنامج مُلعالجة محاولة نجد اسبينوزا، عند الحال
فيه يبدو نحٍو عىل تقديمه ثم العرض إىل ل التوصُّ محاولة هو إنما للنظريات وضعه عند
يملك الذي هو وحده هللا كان وملَّا املعنى. بهذا رضوريٍّا يبدو ثم ومن آخر، ليشءٍ نتيجًة

الرضورة. ضوء يف يشءٍ كلَّ يرى فإنه الكامل، العلم
ن ُمتضمَّ منطقي موضوع كل حياة تاريخ ألنَّ نتيجة فهو الجواهر تفاعل عدم أما
الطابع وهو عليه، يصُدق ما هو تاريخه كون عن يلزم القول وهذا مفهومه. يف بالفعل
غري سلًفا. امُلقدَّر باالنسجام التسليم إىل تُضطرُّ وهكذا الصادقة، القضايا لجميع التحلييل
اسبينوزا، تفسري عن الخاصة، طريقته عىل حتميًة يقلُّ ال ة، الدقَّ شئنا إذا التفسري، هذا أنَّ
للعالم، وخلقه هللا عن أما فيه. مكاٌن قبل من أوضحناُه الذي باملعنى اإلرادة لحرية وليس
هذا يف أخرى نظرية ليبنتس لدى أنَّ غري ممكن. عالٍم أحسن خلق إىل به تؤدي خرييَّتَه فإنَّ
نظرية من ُمستوحاًة تبدو النظرية هذه اإلطالق. عىل والخلق هللا فيها يظهر ال املوضوع،
نهاية ففي الواقع. إىل اإلمكان من االنتقال إىل السعي أو ،entelechy الكمال يف أرسطو
ُمعني، زمن أي خالل فيه، يتبدَّى الذي ذلك هو يُوَجد الذي العالم يكون سوف املطاف
واحد. آٍن يف اإلمكانات كل ق تتحقَّ أن امُلستحيل من بأنَّ العلم مع ق، التحقُّ من قْدٍر أعظم
محاوالته من بعًضا لنَرش واملحمول، املوضوع بمنطق الشديد ليبنتس ك تمسُّ ولوال
ِبقرٍن ُمبكًرا امليدان هذا يف البحث لبدأ حَدث قد ذلك كان ولو الريايض، املنطق ميدان يف
بالكمال، تتَِّسم شاملة رمزية لغٍة اخرتاع املمكن من أنَّ ليبنتس رأى فقد الزمان. من
العقول برغم ما، حدٍّ إىل ُمترسًعا رأيًا ذلك كان وربما حساب. عملية مجرد التفكري وتجعل
اللغة عن أما املنطق. ميدان يف ذلك بعد معروًفا أصبح ا ممَّ بالكثري تنبأ أنه غري اإللكرتونية،
لقد الكامل. اإللهي العلم من البَرش يقِرتب أن يف األمل عن آَخر تعبري هي فإنما الكاملة،
كاملة، عاملية لغة عن بحٍث من عليه يرتتَّب وما املتميزة، الواضحة األفكار وراء السعي كان
هذا أنَّ قبل من الحظنا وقد الديكارتي، الرتاث يف للفلسفة الرئيسيَّان العقليَّان الهدفان هما
نسري طريٌق هو هنا ها إزاءه نحن ما فإنَّ ذاته الوقت ويف العلم. أهداف ما، بقدٍر يطابق،
بصورٍة وذلك بالفعل، هذا ليبنتس أدرك ولقد إليها. نِصل نهائية غاية هو ا ممَّ أكثر فيه
أنَّنا عىل الكامل، العلم يمتلك الذي هو وحَده هللا أنَّ إىل ذهب عندما األقل، عىل ضمنية
العظيم اإليطايل الفيلسوف أعمال يف العقالني الفكري لالتجاه بكثرٍي ًة حدَّ أشدَّ نقًدا نجد
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التي ليبنتس، عبارة أدَّت فقد (١٦٦٨–١٧٤٤م)، Giambattista Vico فيكو جامباتستا
اإليطايل الفيلسوف بهذا أدَّت فيكو، ذلك يف بما هللا، يخاف مسيحي أي يقبلها أن يمكن
بطريقة العالم يعرف فإنه مخلوق، اإلنسان أن إىل فنظًرا للمعرفة. جديد مبدأ وْضع إىل
فإنَّ ولذا خلَقه؛ قد املرء يكون أن هو فيكو، عند اليشء، معرفة رشط ألنَّ ذلك ناقصة.
ويمكننا نعمل. أو نصنَع ما إال نعرف أن نستطيع ال أننا هي للمبدأ األساسية الصيغة
بمعناه األخري اللفظ يُفَهم أن برشط للواقع، ُمماثلة الحقيقة إنَّ بقولنا ذلك عن نُعربِّ أن

األصيل.
وكان نابويل، يف ُولد وقد مماته. من عاًما خمسني وبعد زمانه يف معروٍف غري فيكو ظلَّ
جامعة يف للبالغة أستاذًا عمره من والثالثني الحادية يف وأصبح للُكتب، صغريًا بائًعا أبوه
ولقد ١٧٤١م. عام يف اعتزاله حتى ما حدٍّ إىل امُلتواضع املنصب هذا يشَغل وظلَّ نابويل.
أرسته، وعىل نفسه عىل يُنفق كيما عليه، لزاًما وكان حياته، أيام معظم طوال فقريًا كان
لحساب عادية غري أدبية بأعماٍل والقيام دروسخصوصية بإعطاء الهزيل ُمرتَّبه يدعم أن
الحظ يخُدمه ولم رسالته، غموض أهمها من ألسباٍب َفهمه ُمعارصوه يستطع ولم النُّبالء،

معه. بالرتاُسل أو مستواه من ُمفكر أيِّ بمقابلة أبًدا
عظيمة النتائج من عدٍد إىل تؤدي نع، الصُّ أو الفعل هي الحقيقة إنَّ القائلة النظرية إنَّ
ألنَّ ذلك يقينية. معرفة تُعَرف الرياضية الحقائق كانت ملاذا لنا تُعلل أوًال فهي األهمية.
تجريدية بطريقٍة قواعد وْضع طريق عن الريايض العلم صنَع الذي هو ذاته اإلنسان
صنعناها أننا هو الرياضيات َفهم عىل قاِدرين يجعلنا الذي فالسبب ذاته، هو اختارها
معرفة َن نكوِّ أن لنا تُتيح ال الرياضيات أن فيكو يعتِقد ذاته الوقت ويف الصحيح. باملعنى
قد أنها بمعنى ال مجردة، الرياضة أنَّ يعتقد ألنه ذلك العقالنيون. اعتقد ما بقْدر بالطبيعة
بناء هي حيث ومن الطبيعة، عن ُمنفصلة هي حيث من بل التجربة، من بالتجريد انتُِزعت
وحَده هللا كان ثم ومن هللا، صنَعها فقد ذاتها الطبيعة أما البرشي. الذهن شيََّده اعتباطي
أن فعليه الطبيعة، عن شيئًا يعِرف أن اإلنسان شاء ولو يفهَمها. أن يستطيع الذي هو
األساليب باتِّباع يكتفي أْن ال وامُلالحظة، التجربة فيه يستخِدم تجريبيٍّا موقًفا لنفسه يتَِّخذ
ولكن ديكارت. مع ال بيكن، مع التعاُطف إىل بكثرٍي أقرَب فيكو كان وهكذا الرياضية،
الذي الدور يُدرك لم الرياضيات، استخدام ضدَّ لنا تحذيره يف فيكو، بأن نعرتف أن ينبغي
تحذيًرا هنا نجد بأنَّنا ذاته الوقت يف نعِرتف أن ينبغي ذلك ومع العلمي، البحث يف تلعبه
التجريبي، البحث مكانًة األحيان بعض يف لنفسه يدَّعي الذي الجامح، الريايض ل التأمُّ من

الطرفني. هذين بني ما مكاٍن يف يَقع الصحيح املوقف أنَّ قبل من الحْظنا وقد
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بواسطة مصنوعة كونها من يقينها تستمدُّ الرياضيات إنَّ القائلة النظرية أدَّت ولقد
مع يختلفون قد هؤالء كان وإن الالحقني، الُكتَّاب من كبري عدٍد يف التأثري إىل البرش
أن السياق هذا يف ويُمكننا حدَّده. الذي باملعنى اعتباطية الرياضة إن القائلة فيكو فكرة
جوبلو قدَّمها التي التفسريات إىل وكذلك ،Sorel سوريل املاركيس الكاتب آراء إىل نشري
Utilitarian املنفعي التفسريَين عىل أيًضا ذلك ويصُدق .Meyerson ومايرسون Goblot
عقول استهوى قد االعتباطية مفهوم فإنَّ أخرى جهٍة ومن الرياضيات. لطبيعة والربجماتي
من فإنَّ وبالطبع االتساع. شديدة لعبة أنها عىل الرياضيات إىل ينظرون الذين الشكليني،
أننا غري فيكو. مارسه الذي املبارش التأثري مقدار ما الحاالت جميع يف نذُكر أن الصعب
من كثرٍي يف لألفكار فإنَّ ذلك ومع فيكو، أعمال دَرسا أنهما وسوريل ماركس عن نعِرف
فإنَّ وهكذا بوعي. محسوًسا تأثريها يُصبح بنريان بها الناس إلشعار خفية طرًقا األحيان
من لكثرٍي بذوًرا تحوي واسع، نطاق عىل معروفة تكن لم أنها من الرغم عىل فيكو أعمال

عرش. التاسع القرن يف الفلسفة عىل طرأت التي رات التطوُّ
أنَّ يرى كان فقد التاريخ. نظرية فهي فيكو ملبدأ الثانية الرئيسية النتيجة أما
الواقع إىل تُشري وال اإلنسان، ُصنع من ألنها كاملة معرفة تُعَرف أن يمكن الرياضيات
تُشري كانت وإْن هللا، ُصنع من ألنها كامل نحٍو عىل معرفتها يمكن فال الطبيعة أما الفعيل.
تركيبًا الرياضيات يف يرى من كل عند هذا يوِمنا إىل حيًَّة تزال ال ُمفارقة وهذه الواقع. إىل
من الكاملة للمعرفة قابًال يكون جديد، علٍم إىل يهتدي أن حاول فيكو أن عىل خالًصا، ذهنيٍّا
يتضاَفر حيث التاريخ، يف وجَده ما وهذا أخرى. جهٍة من الواقعي العالم عىل وينصبُّ جهة،
الديكارتية املدرسة أتباع ألنَّ عقب، عىل رأًسا التقليدي الرأي يقلب رأي وهو وهللا، اإلنسان
املجتمع إنَّ القائل الرأي إحياء أُعيد وقد ِعلمي. غري أنه أساس عىل التاريخ يستبعدون كانوا
األملاني الفيلسوف يد عىل املايض، القرن يف الجامدة املادة من خريًا يعِرف ألن ذاته يف قابل

.Sombart وزومبارت Max Weber فيرب مكس االجتماع وعاملي ،Dilthey دلتاي
كتاب وهو الجديد»، «العلم أسماه كتاٍب يف وجٍه أكمل عىل الجديد فرَضه فيكو ويقدِّم
الحديث، القارئ إىل بالنسبة مشكلة يُمثل الكتاب هذا أنَّ عىل ُمتعددة. ِصيًَغا فيكو له وضع
فاملؤلف يِجب. كما بينها التمييز األحوال كل يف يمكن ال ُمتعددة عنارص من مزيج ألنه
مبارشة، تاريخية مسائل ويف تجريبية، مشكالٍت يف الفلسفية، املسائل جانب إىل يبحث،
ذاته فيكو أن أحيانًا ليبدو إنه بل هذه. امُلتعددة البحث اتجاهات بني الفصل الصعب ومن
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هذه من الرغم عىل ولكن، آخر. نوٍع إىل املسائل من نوٍع من ينزلِق بأنه واعيًا يكن لم
األهمية. عظيمة نظريًة يعِرض الكتاب فإنَّ كلها، والغوامض العيوب

الواقعة؟ أو فعله، يتمُّ الذي اليشء ذاتها هي الحقيقة إنَّ بالَقول إذن املقصود فما
كلَّ الصحيحة النتائج بعض منه الستخلْصنا كثب، عن التقليدي غري املبدأ هذا اختربْنا لو
أن يمكن الفعل أنَّ الصحيح من ألنَّ ذلك (املعريف). اإلبستمولوجي املستوى عىل الصحة
َفهم من يزيد ذكية بطريقٍة ما فعٍل أداء أنَّ يف جدال وال معرفتنا، تحسني يف يُساعدنا
البرشي. الجهد أو الفعل ميدان يف ممكن نحٍو أوضح عىل يحُدث هذا أنَّ وواضح له. املرء
قطعة َفهم نُجيد لكي يكفي ال إذ للموسيقى؛ َفهمنا ذلك، ح تُوضِّ التي الجيدة األمثلة ومن
امُلدوَّنة قراءة طريق عن التعبري جاز إْن بنائها إعادة ينبغي بل إليها، نستمع أن موسيقية،
هي هذه ألنَّ ذلك والخربة. املهارة إىل نسبيٍّا تفتقر بطريقٍة ذلك تمَّ لو حتى عزِفها، أو
يصُدق الرأي هذا مثل أنَّ غري بالتدريج، والخربة املهارة بها تُكتَسب التي الطريقة بعينها
تُكِسب البحث موضوع باملادة عمله يُمكن بما الة الفعَّ فاملعرفة بدوره، العلمي البحث عىل
امُلجرَّدة. الخارجية املعرفة مجرَّد من يكتسبها التي تلك تُفوق الواقع عىل سيطرًة املرء
ولكن بعد. فيما سنرى كما الربجماتية، Peirece بريس فلسفة عليها ترتكز فكرة وهذه
بفهمه ذلك يُدرك اإلنسان ألن للنظر، ُملفت علمي كشف عىل ينطوي ال حال، أية عىل هذا،
نتعلَّم أن الرياضيات يف يكفي ال فإنه وهكذا الكمال. يصنع التدريب إن يقول حني العادي
مجموعٍة عىل النظرية معلوماته تطبيق عىل قادًرا املرء يكون أن ينبغي بل النظريات،
لصالح امُلنزَّه البحث عن التخيلِّ إىل دعوًة ذلك يعني وال امُلحدَّدة، املشكالت من ُمتنوِّعة
هي عملية بطريقٍة ُمطبقة وهي املفاهيم رؤية إن إذ ذلك؛ عكس عىل األمر إنَّ بل املنفعة،
بالنظرية بَه الشَّ قريبة ظاهريٍّا، هذه، النظر وجهة تبدو وقد لها، صحيًحا فهًما تُكسبنا التي
جميًعا لألشياء مقياًسا اإلنسان من يجعل ال فيكو أنَّ غري بروتاجورس. عند الربجماتية
يف الوقائع، تركيب يُعيد الذي ال، الفعَّ العنرص هو يؤكده ما إنَّ بل السفسطائي، باملعنى
نهائيٍّا. معياًرا شخٍص لكلِّ يبدو ما اتِّخاذ عن االختالف كلَّ مختلف يشء وهو املعرفة عملية
عند امُلتميزة الواضحة األفكار مع يتعارضبشدَّة الفاعلية تأكيد فإنَّ أخرى جهة ومن
مصدر األخري هذا أنَّ أساس عىل الخيال عن يتباعد العقيل املذهب أن حني فعىل العقليني.
أنَّنا يرى وهو الكشف. عملية يف دوَره يؤكد ذلك، عكس عىل فيكو فإن والخلط، لالضطراب
وانعدام الغموض إىل أقرب مواقف إطار يف نُفكر مفاهيم، أو راٍت تصوُّ إىل نِصل أن قبل
فكرية غموضعملية من كان مهما ألنه الصواب، كل ليسصائبًا الرأي هذا أنَّ عىل التجدُّد.
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كان وربما رات، التصوُّ من مضموٍن من تماًما خَلْت وقد نتخيلها أن الصعب فمن ُمعينة،
التصوُّري الفكر أنَّ حني عىل ومجازات، صوًرا يستخِدم البدائي الفكر إن نقول أن األفضل
كله هذا من نستنِتج أن امُلمكن ومن والتعقيد. االرتقاء يف مرحلٍة آِخر هو Conceptual
من االنتهاء بعد الِعلم مع يتعامل العقيل املذهب يُقدِّمه الذي العرض أن هي ة هامَّ حقيقًة
عن فيكشف فيكو كتابات يف ن امُلتضمَّ العرض أما للعرض. يصلح برتتيٍب ويُقدِّمه إنتاجه،
عن بوضوٍح تُعربِّ ال فيكو أعمال ولكن االخرتاع. ترتيب حسب ويسري نموِّه، خالل العلم

األفكار. هذه من كبري قدٍر
أن نستطيع أنَّنا يرى فيكو فإن اإلنسان، ُصنع من هو الذي التاريخ إىل بالنسبة أما
العملية القوانني كشف يستطيع املؤرخ أنَّ رأيه من وكان اليقني، من قدٍر أعظم فيه نُحقق
استمرار وسبب وقعت، ما نحو عىل األحداث وقوع سبب خاللها من ويُفرسِّ التاريخ ملسار
التنبؤ يمكن تفصيٍل كلَّ إن يقول ال فيكو أنَّ عىل للتنبؤ. قابلة بطريقٍة املستقبل يف حدوثها
رأيه، يف فهناك، عام. نحٍو عىل معرفتها يمكن العريضة الخطوط إن يقول وإنما آليٍّا، به
وكما والجْزر، املدِّ شأن شأنها دورات، يف تسري الناس وحظوظ البرش. أمور يف وجزر مدٌّ
فيكو أنَّ غري لسقراط. السابقة الفرتة هو الدورات لنظرية األول املصدر فإن قبُل من رأيْنا
امُلتكرِّرة املراحل صورة عن بَحَث حني وذلك القديمة، األفكار هذه عىل جديًدا لونًا يُضفي

وُمَمثلها. املرسحية ُمؤلِّف بوصفه اإلنسان، عقل يف للتاريخ
تعود أن من بدًال هيجل، عند التاريخ نظرية إىل ُقدًما تتطلَّع فيكو نظرية فإنَّ وهكذا
الدراسة مع تالؤًما أكثر التاريخية املشكلة إىل النظرة هذه فإن ذاته الوقت ويف الوراء. إىل
وهكذا العقليون. بها قال التي Order والرتتيب النظام نظريات من للتاريخ التجريبية
التشويه نوع عن تعرب روسو، بعِده ومن هبز، عنها عرب كما االجتماعي، العقد نظرية فإن
تكاد بطريقة بل ميكانيكية، بطريقٍة إليها منظوٌر اجتماعية نظرية فهي للعقليني. امُلميز
نموٌّ أنه عىل االجتماعي التنظيم إىل بالنظر له فتسمح فيكو نظرية أما رياضية. تكون
الرتاكم طريق عن املشرتكة، للحياة أشكاًال ببطءٍ رون يطوِّ بَرش فيه ينخِرط ج، ُمتدرِّ طبيعي
أصبحوا وقد أنفسهم يجدون يفرتضبًرشا االجتماعي العقد أنَّ حني عىل لُرتاثهم، التدريجي
جديد مجتمٍع يف الحياة تبَعث والحساب، التدبُّر عىل قادرة عاقلة كائناٍت مفاجئة بصورٍة

عقيل. قراٍر عىل ينطوي إرادي بفعل
تبدأ فاللغة خاص، بوجٍه اللغة عىل أيًضا يصُدق عام بوجٍه املجتمع عىل يصُدق وما
إىل بعضهم املعلومات ينقلوا أن امُلشرتكة، نشاطهم أوجه خالل الناس، عىل يتعنيَّ عندما
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اللغة تُصبح وعندما رمزية، وأفعاٍل إيماءاٍت من البدائية، صورتها يف اللغة، وتتألَّف بعض.
إىل البسيطة، باألشياء والطبيعي املبارش االرتباط من ُمتدرِّج ر بتطوُّ العالمات تمرُّ منطوقًة
علمية تُصبح ال وهي شاعرية، تكون أن بدَّ ال اللغة بداية إنَّ بل عليها، ُمصطلح أنماٍط
عندما خطأ عىل اللغوي الرتكيب مبادئ قنَّنوا الذين النحويُّون كان ولقد بالتدريج، إال
رأينا وقد مقصود. واٍع بناءٌ أنها عىل اللغة إىل ونظروا أيًضا، هنا العقليني برأي أخذوا
للحضارة، ُمتأخر نتاٌج والفلسفية العلمية اللغة أن القديمة للفلسفة دراستنا عند قبل، من
أشياء يقولوا كيما عرصهم يف السائدة اللغة مع خارًقا جهًدا الناس بذل كيف لنا وتبنيَّ
مهمة ألنَّ ذلك األحيان. بعض يف الناس ينساه ا هامٍّ مبدأ زال ما هذا أن والواقع جديدة.
بهدِف أدقَّ لغوية أدوات صياغة بالضبط هي العادية، باللغة يبدآن اللذَين والفلسفة العلم
إىل الديكارتية الدعوة يف نة امُلتضمَّ القيِّمة الرسالة هي وتلك الجديدة، األبحاث ُمعالجة
النحو، هذا عىل املسألة إىل نظر قد ذاته فيكو أن يبدو ال أنه عىل امُلتميزة. الواضحة األفكار

العلم. إىل بالنسبة العقلية الفلسفة أهمية فاتتُْه هنا ومن
نأخذ أن ا فإمَّ ُمتعارضتنَي؛ طريقتنَي بإحدى اللغة إىل ننُظر أن استطاعتنا يف إن
األفكار تُسوده حسابًا فنُعدَّها ليبنتس، فعل كما اللغة، إىل امُلتطرفة العقلية بالنظرة
أن وإما ورصاحة، بوضوح الحساب قواعد فيه وتُعَرض خطواته، كل يف امُلتميزة الواضحة
وسائل بوصفها بها، نَمْت التي للطريقة تبًعا الطبيعية اللغات إىل فيكو، فعل كما ننظر،
لها. تشويٌه أنها أساس عىل لها ُصورية صيغٍة لوْضع محاولة أية رْفض مع للتواُصل،
الوحيد املعيار ويكون الحاجة، عن زائدة الواقع يف املنطق مهمة تكون الرأي لهذا وتبًعا
النظر وجهتَي كلتا أنَّ عىل ذاتها. للغة الفعيل االستخدام هو إلينا املعنى توصيل يمكنه الذي
نهائي هدٌف أنه عىل ر التطوُّ اتجاه إىل ً خطأ ينظر فالعقالني خطأ. عىل هاتني امُلتطرَِّفتنَي
إمكانية أية دون يُحول صورية صياغة ألية القاطع الرفض أن حني عىل بلوغه، يمكن
وجهة فإن ذلك عن وفضًال وقت. أي يف فيه أنفسنا نجد الذي الضيِّق املنظور لتجاوز
صفات من يلزم ما بكلِّ يتَِّسم العادي الحديث إنَّ القائل بالرأي عادة ترتِبط األخرية النظر
والتحيُّزات األخطار حسبانه يف يأخذ ال والتفاؤل، ع الترسُّ شديد رأي وهو والتميُّز، الوضوح

امُلعتاد. الحديث يف ماثلًة تزال ال التي السابقة الفلسفية
ظلَّ فقد االجتماع، علم ميدان يف فيكو بها قام التي امُلتمرِّدة التنظريات من الرغم وعىل
مسألة أما مذهبه. يف مكانًا النقلية للعقيدة يجد أن األقل، عىل حاول أو مخلًصا، كاثوليكيٍّا
ليس االتِّساق أن غري … أخرى مسألة بالطبع فتلك لالتِّساق، فقدان دون ُممكنًا هذا كان إْن
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عرش التاسع للقرن العجيب استباقه يف باألحرى، تكُمن، فيكو أهمية إن بل فيكو، مزايا من
عىل ويأخذ امُلثىل، للدولة العقليِّني ر تصوُّ عن يبتِعد االجتماع علم ففي الفلسفية. راته وتطوُّ
أصالته كانت هذا ويف رها، وتطوُّ امُلجتمعات نموِّ كيفية دراسة هي تجريبية ًة مهمَّ عاتقه
ارتباًطا يرتبط ذلك كل البرشية. الحضارة عن حقيقية نظريًة لديه نجد مرة وألول كبرية،
هي الحقيقة إنَّ القائلة الفكرة وهي كله: تفكريُه حولها دار التي الرئيسية بالفكرة وثيًقا

الالتيني. التعبري حسب ،Verum Factum أي الفعل،

71





الثاني الفصل

اإلنجليزية التجريبية

شمال يف والفلسفة السياسة إزاء جديد موقٌف الديني، اإلصالح عرص أعقاب يف يظهر، بدأ
لروما والخضوع الدينية الحروب فرتة عىل فعٍل ردَّ بوصِفه املوقف هذا ظهر وقد أوروبا.
ترتَّبت التي الفظائع عن بمنأًى بعيد، حدٍّ إىل إنجلرتا، ظلَّت فقد وهولندا. إنجلرتا يف مركًزا
لفرتٍة ظلوا والكاثوليك الربوتستانت أنَّ صحيح األوروبية. القارة يف الديني االنقسام عىل
ري التطهُّ املذهب وأنَّ الشديد، الحماس إىل تفتقر بطريقٍة بعًضا بعضهم يضطهد ما
فظائع تُرتكب لم ذلك ومع الكنيسة. مع دائٍم نزاٍع يف كان كرومويل عهد يف (البيوريتاني)
فقد الهولنديون أما عسكري. أجنبي تدخل يحُدث لم أنه ذلك من واألهم واسع. نطاٍق عىل
الكاثوليكية، إسبانيا ضدَّ ومرير طويل رصاع وبعَد كاملة، الدينية الحروب عواقب لوا تحمَّ
االستقالل هذا أصبح ثم ١٦٠٩م، عام يف ت املؤقَّ باستقاللهم اعرتاًفا األمر آِخر قوا حقَّ

١٦٤٨م. عام وستفاليا معاهدة بعد نهائيٍّا
اسم والثقايف االجتماعي امليدان مشكالت تجاه الجديد املوقف هذا عىل ويُطلق
من عدًدا ثناياها يف يُدرك أن املرء يستطيع الغموض، إىل أقَرُب تسمية وهي الليربالية،
عىل ليس ولكن األول، املحلِّ يف بروتستانتية أوًال، الليربالية كانت فقد امُلتميزة. مات السِّ
للفكرة تطويًرا تكون أن إىل بكثرٍي أقرَب كانت أنها والواقع يقة. الضَّ الكالفينية الطريقة
هذا — الخاصة بطريقته هللا مع أموره يُسوِّي أن فرٍد كلِّ عىل إن القائلة الربوتستانتية
نتاًجا الليربالية كانت وملَّا االقتصادية. باألعمال يرضُّ ت والتزمُّ ب التعصُّ أن عن فضًال
فقد يَديها، عىل ق يتحقَّ والصناعي التجاري التقدُّم كان التي الصاعدة الوسطى للطبقات
األرستقراطية، الطبقة لدى خت ترسَّ والتي التمييز، عىل القائمة للتقاليد ُمعارضًة كانت
ففي وهكذا التساُمح. هو الليربايل املوقف محور كان ثَمَّ ومن سواء. حدٍّ عىل امللكية ولدي
األخرى، األوروبية البالد معظم يُمزِّق الديني الرصاع فيه كان الذي عرش، السابع القرن
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أنواع لكافة مالذًا الهولندية الجمهورية كانت العذاب، يُسومها األعمى ب التعصُّ وكان
السلطة تلك أبًدا تكتِسب لم الربوتستانتية الكنائس ألنَّ ذلك األحرار. وامُلفكرين الرافضني
أخذت هنا ومن الوسطى؛ العصور خالل بها تمتَّعت قد الكاثوليكية كانت التي السياسية

ملحوظة. بصورة أهمية تزداد الدولة سلطة
الخاصة، بجهودهم وممتلكاتهم ثروتهم اكتسبوا الذين الوسطى، الطبقة ار تجَّ كان
الديمقراطية نحو تتَِّجه الحركة كانت لذلك للملوك. امُلطلقة السلطة إىل بسخٍط ينظرون
اإللهي الحقِّ إنكار جانب وإىل امللوك. سلطة من الحدِّ وعىل التملُّك حقوق عىل امَلبنيَّة
الخاصة، بجهودهم أوضاعهم يتجاوزوا أن الناس استطاعة يف بأن شعور ظهر للملوك،

بالتعليم. متزايًدا اهتماًما الناس بدأ ثم ومن
كانت، أيٍّا الحكومة إىل بارتياٍب ينُظرون كانوا الناس إنَّ عام بوجٍه القول ويمكن
الُحر. نموِّها وجه يف عقبًة وتقف التجارة، يف ع التوسُّ احتياجات تُلبي ال أنها أساس عىل
ا ممَّ والنظام، القانون إىل للحاجة الُقصوى باألهمية اعرتاف هناك كان ذاته الوقت ويف
ورث الفرتة هذه ومن الحكومة. إىل ه تُوجَّ التي املعارضة من ما حدٍّ إىل التخفيف إىل أدى
االجتماعي امليدان يف يعني الذي امليل وهو الوسطى، الحلول إىل املشهور َميلهم اإلنجليز

الثورة. عىل اإلصالح إيثار
للتحرُّر قوة اسُمها، يُوحي كما كانت، عرش السابع القرن ليربالية فإنَّ وهكذا
السيايس الطغيان؛ رضوب كافة من يُمارسونها كانوا من حرَّرت فقد .(liberation)
امُلتداعي الوسطى العصور تراث كان الذي الطغيان ذلك والعقيل، واالقتصادي والديني
اتَّصفت الذي األعمى الحماس لذلك ة ُمضادَّ الليربالية كانت وبامِلثل به. ُمتشبثٍّا يزال ال
للترشيع الكنيسة تدَّعيها كانت التي السلطة ورفضت امُلتطرفة، الربوتستانتية الِفَرق به
نظرتها بفضل حماًسا امُلتقدة امُلبكرة، الليربالية ظلَّت وهكذا والفلسفة. العلم أمور يف
نكساٍت تُعاني أن دون هائلًة خطواٍت تخطو لها، حدود ال بطاقٍة واملندفعة املتفائلة،
هو جديد، نوٍع من إقطاعي ُمستنقٍع يف أوروبا فأغرق فيينا مؤتمر جاء أن إىل كربى،

امُلقدَّس». «الحلف
حدٍّ إىل للعرص العامة باألوضاع ُمرتبًطا وهولندا إنجلرتا يف الليربالية نموُّ كان ولقد
وأمريكا فرنسا وخاصة أخرى، بالٍد يف مارست أنها غري كبرية، ضجة إثارة إىل معه تؤدِّ لم

التالية. األحداث تشكيل يف ثوريٍّا تأثريًا الشمالية،
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الالهوت وكان للفردية. احرتامه الليربايل لالتجاه الرئيسية مات السِّ من كان ولقد
بالضمري، املتعلقة األمور يف القوانني وْضع السلطة حقِّ من ليس أنه أكد قد الربوتستانتي
االقتصاد ففي والفلسفي؛ االقتصادي امليداننَي يف ذاتها الفردية النزعة هذه وتغلغلْت
التاسع القرن يف املنفعة» «مذهب قام الذي Laissez-Faire يعَمل دعه مبدأ يف تمثَّلت
التي املعرفة، بنظرية االهتمام تأكيد إىل أدَّى الفلسفة ويف عقليٍّا. تربيره أجل من عرش
أفكر «أنا الشهرية ديكارت عبارة وكانت الحني. ذلك منذ كثريًا الفالسفة بها انشغل
وجوده إىل فرد كل تردُّ ألنها الفردية، النزعة هذه عن بوضوٍح ة ُمعربِّ موجود.» فأنا إذن

للمعرفة. أساًسا بوصفه الشخيص
ذا يُعدُّ العقل وكان عقالنية، نظرية أساسها يف الفردية النزعة هذه كانت ولقد
عىل عالمٌة أنه عىل املرء يف واألهواء االنفعاالت تحكم إىل يُنَظر كان بينما قصوى، أهمية
بحيث الفردية النزعة يف امُلفكرون ع توسَّ فقد عرش التاسع القرن يف أما . التحرضُّ انعدام
عدٍد ظهور إىل الرومانتيكية، الحركة ذروة خالل وأدَّت، ذاتها، االنفعاالت تشمل أصبحت
الحال بطبيعة أدى ا ممَّ لألقوى؛ الذاتية اإلرادة قْدر من تُعيل كانت التي القوة فلسفات من
دام ما بنفسها، نفسها تهدم النظريات هذه مثل إنَّ بل لليربالية. تماًما مضاد يشءٍ إىل
منافسة من َخوًفا النجاح، إىل قاده الذي لَّم السُّ يُحطِّم أن له بدَّ ال ينجح الذي الشخص

طموًحا. يُعادلونه آخَرين أشخاٍص
يكن لم هنا ومن العام، الرأي لدى العقيل املناخ يف تأثريها الليربالية للنزعة كان ولقد
السياسية، نظرياتهم يف ليرباليٍّا موقًفا يتَّخذون امُلفكرين من بعًضا نجد أن امُلستغَرب من
كان فقد جذريٍّا، اختالًفا عنها مختلفة فلسفية آراءً األخرى امليادين يف يعتنقون أنهم مع

اإلنجليز. التجريبيُّون كان ما بقْدر ليرباليٍّا اسبينوزا
قويٍّا مصدًرا الليربالية أصبحت عرش، التاسع القرن يف الصناعي املجتمع وبظهور
تولَّت بعد وفيما قاسيٍّا. استغالًال امُلستَغلَّة العاملة الطبقات ألوضاع االجتماعي لإلصالح
عىل الليربالية وظلَّت الصاعدة، االشرتاكية الحركة قوى هي نضالية، ُكثٌر قوى املهمة هذه
سياسية، قوة هي حيث من أنها، امُلؤِسف ومن جامدة. عقيدة بال حركًة العموم وجه
ربما والتي األىس، إىل تدعو التي الحايل عرصنا ِسمات فمن تماًما. ُمستهلكة اآلن أصبحت
يجدون يعودوا لم الناس ُمعَظم أنَّ القرن، هذا يف امُلتالِحقة العاملية الكوارث حصيلة كانت

صارمة. جامدة سياسية عقيدة بدون ليعيشوا الشجاعة أنفسهم يف
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إحياء هو أحدهما للتطور: رئيسيَّني تياَرين إىل الفلسفية ديكارت أعمال أدَّت لقد
والثاني وليبنتس. اسبينوزا عرش السابع القرن يف ُدعاِته أكرب كان الذي العقيل، الرتاث
هذَين نستخِدم أال امُلهمِّ من ولكن اإلنجليزية. التجريبية اسم عام بوجٍه عليه يُطلق ما
التي العقبات أكرب من ألنَّ ذلك ر. التحجُّ يف ُمفرطة بطريقٍة والتجريبية) (العقلية الوصَفني
عمياء بطريقٍة امُلفكرين تصنيف آخر، ميدان أي يف بل الفلسفة، يف الَفهم طريق تعِرتض
املألوف التقسيم فإنَّ ذلك ومع عليهم. نُطلقها ثابتة ألوصاٍف وفًقا الجمود، يف ُمفرطة
الُحكم هذا ويظلُّ الرتاثنَي. كال يف البارزة مات السِّ بعض إىل يُشري وإنما ُجزافيٍّا، ليس
السياسية، نظريتهم يف كشفوا، قد اإلنجليز التجريبيِّني أن من الرغم عىل حتى صحيًحا

تفكريهم. يف واضحة عقلية نزعٍة عن
Berckeley وباركيل ،Locke لوك وهم الحركة، لهذه العظام الثالثة امُلمثلون كان
إنجلرتا يف األهلية الحرب من املمتدَّة الفرتة التقريب وجه عىل يَُغطُّون ،Hume وهيوم
(بيوريتانية) رية تطهُّ نشأة (١٦٣٢–١٧٥٤م) لوك جون نشأ ولقد الفرنسية. الثورة حتى
حني عىل األهلية، الحرب خالل الربملان قوات صفِّ يف حارب قد أبوه وكان الدقيق، باملعنى
كان التسامح أنَّ إىل نظًرا مًعا، النزاع طَرَيف عن الوقت بُميض انفصل قد نفسه لوك أنَّ
حيث ١٦٤٦م، عام وستمنسرت بمدرسة لوك التحق وقد العامة. نظرته دعائم أهم من
أكسفورد إىل سنواٍت ستِّ بعد انتقل ثم الكالسيكية، اآلداب يف التقليدي األساس اكتسب
ُمعلًما بوصفه ذلك وبعد طالبًا، بوصفه أوًال التالية، عرشة الخمس السنوات قىض حيث
تزال ال كانت التي املدرسية النزعة يف يروقه ما لوك يجد ولم والفلسفة. اليونانية للغة
وبفلسفة العلمية بالتجارب أكرب اهتماًما أبدى أنه، حني عىل أكسفورد، يف عندئٍذ سائدة
النظرة هذه بمثل يتَِّسم رجل نظر يف بالخري تُبرشِّ القائمة الكنيسة تكن ولم ديكارت.
Boyle بويل إىل تعرَّف الفرتة هذه ويف الطب. يدُرس أن األمر آخر قرَّر لذلك امُلتسامحة؛
رافق قد كان ذلك وقبل ١٦٦٨م. عام ست أُسِّ التي امللكية بالجمعية ُمرتبًطا كان الذي
أشيل اللورد التايل العام يف قابل ثم ١٦٦٥م، عام يف براندنربج أمري إىل دبلوماسية ِبعثًة
صديًقا فأصبح شافتسربي، إيرل لقَب يحِمل من أول بعد فيما أصبح الذي ،Ashley

١٦٨٢م. عام حتى له ومساعًدا لشافتسربي
Essay Concern- البرشي الفهم يف «دراسة كتاب هو الفلسفية لوك ُمؤلفات وأشهر
امُلناقشات من لسلسلٍة نتيجة ١٦٧١م عام بدأه الذي ،«ing Human Understanding
البرشية املعرفة لنطاق أويل بتقديٍر القيام امُلفيد من أن فيها له اتَّضح أصدقائه، مع
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التالية الثالث السنوات وقىض لوك رحل ١٦٧٥م، عام شافتسربي ُعزل وعندما وحدودها.
شافتسربي عاد ١٦٧٥م عام ويف البارزين. عرصه ُمفكري من كثريًا قابل حيث فرنسا، يف
لوك فاستأنف الخاص، امللكي للمجلس رئيًسا وأصبح السيايس، املرسح يف الظهور إىل
اعتالء ُدون الحيلولة إىل يسعى شافتسربي وكان التالية. السنة يف لإليرل مساعًدا عمله
فاشًال تمرًُّدا بعُد فيما قاد الذي ،Monmouth مونموت ُمؤيًِّدا العْرش، الثاني جيمس
عىل لوك حول بهات الشُّ حامت وقد ١٦٨٣م. عام أمسرتدام يف َمنفيٍّا مات النهاية ويف
باسٍم ما فرتًة يعيش وظلَّ نفسه، العام يف هولندا إىل فهَرب األمر، يف تواطأ أنه أساس
وخالل «الدراسة». كتابة أنهى الوقت هذا ويف األصيل. بلده إىل تسليمه ليتجنَّب ُمستعار
اعتىل ١٦٨٨م عام ويف الحكم». عن و«دراستنَي التساُمح» يف «رسالة كتب الفرتة هذه
الدراسة ونُِرشت قصري، وقٍت بعد وطنه إىل لوك وعاد إنجلرتا، عرش أورانج» أوف «وليام
لها، التالية الطبعات إعداد يف األخرية سنواته من األكرب الجزء لوك وقىض ١٦٩٠م، عام

ِكتابُه. أثارها التي املناقشات خوض ويف
ولتحديد الذهن، حدود لبيان مبارشة محاولة مرة ألول نجد «الدراسة»، كتاب يف
أن ِضمنًا افرتضوا قد العقليُّون كان حني وعىل بها. القيام يُمكننا التي األبحاث نوع
تفاؤًال أقلَّ كانت الجديدة لوك نظرة فإنَّ املطاف، نهاية يف بلوغها يمكن الكاملة املعرفة
فهو ثم ومن تفاؤيل، مذهب العموم وجه عىل هو العقيل املذهب أنَّ والواقع الصدد. هذا يف
لوك به قام الذي (اإلبستمولوجي) املعريف البحث أما نقدي. غري — الزاوية هذه من —
يُحدِّد ُحكًما مقدًما تُصدر ال أنها أولهما بمعنَينَي: تجريبية تُعدُّ نقدية لفلسفة أساس فهو
ية؛ الِحسِّ التجربة عنرص تؤكد أنها وثانيهما العقليون، فعل كما البرشية، املعرفة نطاق
وجون وهيوم باركيل لواءه حمل الذي التجريبي للرتاث بدايًة النظرة هذه كانت لذلك
فإنَّ وهكذا كانت. عند النقدية الفلسفة بداية نقطة أيًضا كانت إنها بل مل، استورت
إزالة هو ما بقْدر جديد مذهٍب تقديم ليس الكتاب هذا يف عاتقه عىل لوك يأُخذه ما
أعمال من تواُضًعا أكثر رآه هدًفا لنفسه يضع نراه هذا ويف القديمة. والتحيُّزات األوهام
أنه يرى جانبه من فهو يبارى.» ال الذي نيوتن «السيد مثل املعرفة، لْرصح البنائني كبار
امُلهمالت بعض ويُزيح قليًال، األرض ر يُطهِّ تابًعا عامًال أشتغل أن الطموح من «حسبي

املعرفة.» طريق تعِرتض التي
مما وحَدها، التجربة عىل املعرفة بناء يف الجديد الربنامج هذا يف األوىل والخطوة
جميع أنَّ والواقع وليبنتس. ديكارت بها قال التي الفطرية األفكار رفض رضورة يَعني
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للنمو، قابل فينا، املغروز االستعداد من نوًعا َمولدنا منذ لَدينا بأنَّ يُسلِّمون األطراف
يتعلم لم الذي الذهن أنَّ افرتاض من جدوى ال ولكن األشياء. من عدٍد تعلُّم لنا ويُتيح
املعرفة هذه بني التمييز علينا الستحال كذلك األمر كان ولو كُمون، حالة يف مضمونًا يملك
بنفس نقول أن عندئٍذ إمكاننا يف ويكون التجربة، من حقيقًة تأتي التي األخرى واملعرفة
يف عرضْت التي التذكُّر نظرية به تقول ما هو بَعينه وهذا فطرية، معرفة كل إنَّ القوة

«مينون». محاورة
الفعيل. بمضمونها التجربة تُزوِّدها بيضاء، كصفحٍة الذهن يبدأ أن ينبغي ذلك وعىل
االتساع. شديد بمعنًى يُستخَدم لفظ وهو األفكار، اسم املضمون هذا عىل لوك ويطلق
اإلحساس، أفكار أوًال فهناك موضوعاتها: حسب نوَعني، إىل عام بوجٍه األفكار وتنقسم
أفكار فهو اآلخر، النوع أما نا، حواسِّ طريق عن الخارجي العالم مالحظة من تأتي التي
يلِفت شيئًا لوك يُقدِّم ال الحدِّ هذا وإىل ذاته. الذهن يُالحظ عندما تنشأ التي االنعكاس
عن أتى قد يكن لم ما يشء فيه يُوَجد ال الذهن إنَّ القائل الرأي ألنَّ ذلك ته. بِجدَّ نظرنا
الذهن يستثني ًظا تحفُّ ليينتس أضاف وقد قديًما، مدرسيٍّا تعبريًا كان الحواس، طريق
هي هذه إنَّ القائل الرأي فهو للتجريبية، واملميز الجديد، أما الصيغة. هذه من ذاته
نتجاوز أن لنا وتأمُّ تفكرينا خالل أبًدا، نستطيع ال فإنَّنا وهكذا للمعرفة، الوحيدة املصادر

واالنعكاس. اإلحساس طريق عن اكتسبناه ما حدود
ُمرضيًا معياًرا يُقدِّم ال وهو وُمركَّبة، بسيطة إىل األفكار تقسيم إىل لوك وينتقل
ال يشء وهذا أجزاء، إىل تقسيمها يمكن ال حني بسيطة بأنها األفكار يِصف ألنه للبساطة؛
استخدامه يف نفسه مع ُمتسًقا يكن لم لوك أنَّ عن فضًال تفسري، هو حيث من كثريًا يُفيدنا
هي املوجودة الوحيدة األفكار كانت فإذا واِضح، يقوله أن يحاول ما أنَّ غري العبارة. لهذه
بها تتألَّف التي الطريقة إيضاح املمكن من يكون أن بدَّ فال واالنعكاس، اإلحساس أفكار
من امُلركَّبة األفكار تنشأ كيف أخرى بعبارٍة أو هذَين، األفكار نوَعي من الذهن محتويات
Modes وأحوال Substances جواهر إىل امُلركَّبة األفكار وتنقسم بسيطة، أفكار ع تجمُّ
بذاتها، تُوَجد أن يمكنها التي األشياء عن ُمركبة أفكار فالجواهر .Relations وعالقات
ُمركبة أفكاًرا الواقع يف فليسْت العالقات وأما الجواهر. عىل تعتِمد األحوال أنَّ حني عىل
بذاتها قائمة فئة فهي بعد؛ فيما ذاته لوك أدرك كما اإلطالق، عىل لوك حدَّده الذي باملعنى
هذه العالقة فكرة لوَجْدنا السببية حالة مثًال لنا تأمَّ فلو الذهنية. املقارنة عملية عن تنشأ
رأي يف َمبنية فكانت الرضوري االرتباط فكرة أما . التغريُّ مالحظة عند ذهننا عىل تطرأ
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النقطة بعُد فيما هيوم أكَّد وقد التجربة. عىل قائمة وليست ُمسبَق افرتاٍض عىل لوك،
األوىل. النقطة «كانْت» أكد حني عىل السابقتنَي، النقطتنَي من الثانية

لديه املرء بأنَّ القول عىل لوك، نظر يف ينطوي ما شيئًا يعرف املرء بأنَّ القول إن
واستخدام العقليني، تراث ُمسايرة سوى شيئًا لوك يفعل لم املسألة هذه ويف ما. يقني
هو إنما لوك رأي يف نعرفه، ما أنَّ عىل وسقراط. أفالطون إىل يرجع بمعنى «يَعرف» لفظ
فإن الحال وبطبيعة تُمثله. أو العالم ر تُصوِّ بأنها تُوصف بدورها األفكار وهذه أفكار،
دافع التي التجريبية يتجاوز لوك تجعل العالم تمثيل فكرة عىل القائمة املعرفة نظرية
ُوسعنا يف يكون فلن األفكار، هو نعرفه ما كل كان إذا ألنه ذلك الحماس. هذا بكلِّ عنها
الرأي هذا فإنَّ حال أية وعىل األشياء. لعالم ُمطابقة األفكار هذه كانت إن نعرف أن أبًدا
تُشبه بطريقٍة األفكار عىل تدلُّ األلفاظ إن القائل الرأي إىل بفيلسوفنا يؤدي املعرفة عن
عالمات األلفاظ أنَّ هو فرًقا، الحالتنَي بني أنَّ غري األشياء. عىل األفكار داللة بعيد حدٍّ إىل
التجربة كانت وملَّا األفكار. عن تُقال أن يمكن ال ِصفة وهي عليها، ُمتعارف أو اصطالحية
العامة. املجرَّدة، األفكار يُنتج الذي هو ذاته الذهن نشاط فإنَّ جزئية، بأفكار إال تُزوِّدنا ال
يُشارك فإنه الدراسة، يف عرضية بطريقٍة عنه يُعرب الذي اللغة، أصل يف لوك رأي عن أما

املجاز. بأهمية اعرتاَفه فيكو
الخطأ. تفسري محاولة لوك، عند املعرفة نظرية يف الرئيسية الصعوبات من إن
يف قبل من رأيناه الذي طابعها بالضبط هو عنده املشكلة تتَّخذه الذي الطابع أن والواقع
قنْص محلَّ لوك عند البيضاء الصفحة أحلْلنا ما إذا وذلك ألفالطون، «تيتاتوس» محاورة
املستحيل من أنَّ يبدو عندئٍذ الطيور. َموِضع األفكار ووَضْعنا أفالطون، عند الطيور
بال يُقِلق ال املشكالت من النوع هذا أنَّ غري الخطأ، يف املرء يقع أن النظرية لهذه وفًقا
تنشأ حني املوضوع يرتك ما وكثريًا ملوضوعاته، معالجته يف منهجيٍّا ليس فهو عادة. لوك
بطريقٍة الفلسفية املشكالت ُمعالجة إىل العميل الذهني تكوينه به أدَّى وقد صعوبات.
كما بالفعل، كان لقد ذاته. مع ُمتَّسق موقٍف إىل الوصول مشكلة يواِجَه أن دون تجزيئية

تابًعا. عامًال قال،
ونقلية، عقلية إىل للحقيقة التقليدي بالتقسيم لوك أخذ فقد الالهوت، مسائل يف أما
ولقد ُمستقًال. طابًعا اتَّخذ قد إيمانه كان وإْن باملسيحية، ُمخلًصا مؤمنًا الدوام عىل وظلَّ
الذين أولئك حالة أي الهَوس، حدِّ إىل يصل الذي الديني الحماس هو منه ينفر ما أشدَّ كان
القرنني يف الدينيِّني الزعماء من كثرٍي مثل عليهم، ُمتسلًطا إلهيٍّا إلهاًما هناك أنَّ يعتقدون
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وهو مًعا، والوحي العقل يهِدم بَهم تعصُّ أن يرى كان فقد عرش. والسابع عرش السادس
حال، أية عىل األمر، حقيقة ولكن مأساوية. بطريقٍة الدينية الحروب فظائع أكدتُْه رأي

لعرصه. العام الفلسفي االتجاه ذلك يف متابًعا للعقل، األولوية جعل قد لوك أنَّ هي
والتجريبية العقل بني يجمع الذي املزيج نفس نجد السياسية لوك نظريات ويف
يف ُكِتبَتا اللتنَي «الحكومة» عن رسالتَيه يف اآلراء هذه عن عربَّ وقد التجزيئية.
فيلمر روبرت السري ألََّفه ُكتيب عىل ا ردٍّ الرسالتنَي هاتني أوىل وكانت ١٦٨٩-١٦٩٠م،
اإللهي الحقِّ لفكرة ُمتطرفة صياغًة وتحوي ،«Patriarcha األب «امللك بعنوان Filmer
كان وإن هدمه، يف صعوبًة لوك يجد ال الذي الوراثي املبدأ عىل النظرية هذه وتقوم للملك،
مقبول الواقع يف إنه بل البرشي العقل مع يتعارض ال ذاته يف املبدأ أن نالحظ أن يُمكننا

االقتصادي.1 امليدان يف واسع نطاق عىل
أن قبل أنه يعتقد هبز، مثل فهو، الخاصة. نظريَّتَه لوك يعرض الثانية الدراسة ويف
الطبيعي، القانون يحُكمها طبيعية حالٍة يف يعيشون الناس كان املدنية، الحكومة تقوم
مثل فيُبنى، الحكومة نشوء يف لوك رأي أما التقليدية. املدرسة إىل تنتمي اآلراء هذه وكل
كانت وقد العقيل. املذهب عنها يقول نظرية وهي االجتماعي، العقد نظرية عىل هبز، رأي
أدنى كانت وإن اإللهي، امللوك بحقِّ يؤمنون من إىل بالنسبة ًما تقدُّ تُمثل النظرية هذه
رأي يف هو االجتماعي العقد إىل ز يُحفِّ الذي األسايس والدافع فيكو. نظرية من مستًوى
العمل يف هم حقِّ عن يتنازلون االتفاقات، بهذه الناس يلتزم فحني امللكية. حماية لوك،
امللك أن إىل ونظًرا الحكومة. إىل به ويعهدون شئونهم، عن الوحيدين املدافعني بوصفهم
أي ُحكم جواز بعدم القائل املبدأ فإن منازعات، يف يدُخل قد امللكي، النظام يف ذاته،
وقد التنفيذية. السلطة عن القضائية السلطة استقالل يُحتِّم الخاصة قضيته يف إنسان
فإننا لوك عند أما التفصيل. من بمزيٍد السلطات فصل مسألة بعد فيما مونتسكيو تناول
للملك التنفيذية بالسلطة خاص بوجٍه معنيٍّا وكان املسائل، لهذه ُمتكامل عرٍض أول نجد
لها تكون أن ينبغي التي هي الترشيعية فالسلطة للربملان. الترشيعية الوظيفة مواجهة يف
ُممثلة هي تُعد الذي املجتمع ذلك ككل، املجتمع أمام فقط مسئولة ألنها الُعليا، الكلمة

امللوك وراثة مبدأ يوازي وهو االقتصاد، ميدان يف به ُمعرتَف الثروة وراثة مبدأ أن إىل هنا رسل يُشري 1

ملناصبهم.
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أنَّ الواضح من والترشيعية؟ التنفيذية السلطتان تتصاَدم حني عمله ينبغي الذي فما له.
بالفعل وهذا االستسالم، عىل الحاالت هذه يف تُجرب أن ينبغي التي هي التنفيذية السلطة

األهلية. الحرب إثارة إىل القمعية أساليبه أدَّت الذي األول، تشارلز للملك حدث ما
الواجب من يكون متى نُقرِّر أن بها يمكن التي الطريقة مسألة ذلك بعد وتبقى
أساس عىل العميل، الواقع يف عادة، تُقرَّر األمور هذه ُمشاكس. حاكم ضدَّ القوة استخدام
بهذه واعيًا يبدو لوك أن من الرغم وعىل إخفاقها. أو النزاع موضوع القضية نجاح
التفكري اتجاه مع يتمىشَّ رأيه فإنَّ الغموض، من يشء فيها بصورٍة ولكن الحقيقة،
عاقل إنسان أي أن يفِرتض كان فقد عقالنيٍّا. عمومه يف كان الذي لعرصه، السيايس
خلفية يف تكُمن الطبيعي القانون نظرية أنَّ أخرى مرة نجد وهنا الصواب، هو ما يعرف
النوع. هذا من مبدأ أساس عىل إال تقديره يمكن ال فعٍل أي صواب ألنَّ ذلك التفكري؛ هذا
عن يتحدَّث ال ذاته لوك أنَّ والواقع ا. خاصٍّ دوًرا القضائية، الثالثة، السلطة تلعب وهنا
الوقت، بُميض اكتسبَت السلطة هذه أنَّ غري ُمستقلة، سلطة بوصفها القضائية السلطة
أن لها أتاح ا ممَّ االستقالل، تمام ُمستقًال َمركًزا مقبوًال، السلطات فصل مبدأ كان حيثما
نسًقا الثالث السلطات تكون النحو هذا وعىل أخرى، سلطاٍت أية بني التحكيم بدور تقوم
إىل بالنسبة جوهري مبدأ وهذا طاغية، قوٍة ظهور دون تُحول التي املتبادلة الضوابط من

السياسية. الليربالية
الوزراء مجلس يملكها التي والسلطات الحزبي، البناء جمود فإنَّ اآلن، إنجلرتا يف أما
للفصل مثال أوضح ولكن والترشيعية، التنفيذية السلطتني بني الفصل من ما حدٍّ إىل تُقلل
األمريكية، املتحدة الواليات حكومة يف يُوجد لوك ره تَصوَّ الذي النحو عىل السلطات بني
فإن عام بوجٍه الدولة عن أما مستقل. نحٍو عىل الكونجرس ومجلسا الرئيس يعمل حيث

الفرد. حساب عىل هائلة، أبعاًدا اتخذت حتى لوك، أيام منذ زادت، سلطاتها
أعماَله فإن أصالة، أكثرهم من أو امُلفكرين أعمق من يكن لم لوك أن من الرغم وعىل
بدءوا ممن واحٌد الفلسفة يف فهو مًعا، والسياسة الفلسفة يف وباقيًا قويٍّا تأثريًا مارست قد
بنتام ثم وهيوم، باركيل ذلك بعد ره طوَّ فكري اتجاه وهو الحديث، التجريبي املذهب
القرن يف الفرنسية «املوسوعيِّني» حركة كانت فقد ذلك عن وفضًال مل. استورت وجون
تدين املاركسية فإن كذلك وأتباعه. و روسُّ باستثناء بعيد، حدٍّ إىل بلوك ُمتأثرة عرش الثامن

لوك. جون لتأثري العلمي بمذاقها
ذلك يف إنجلرتا يف بالفعل يُماَرس كان ملا تلخيًصا السياسية لوك نظريات كانت لقد
أما ضخمة. تقلباٍت إنجلرتا يف تُحِدث أن النظريات لهذه ع نتوقَّ أن لنا يكن لم لذلك الوقت.
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ضخمة تغيريات إىل لوك ليربالية أدَّت إذ ذلك؛ خالف عىل األمر كان فقد وفرنسا أمريكا يف
الدستور صانه الذي القومي، األعىل امَلثل هي الليربالية أصبحت أمريكا ففي وثورية.
الليربالية فإن بإخالص، دائًما تُراَعى ال أنها الُعليا امُلثل ِسمات من أنَّ ومع شديد، بحرٍص
تغيري. أي عليها يطرأ يكاد ال لدرجٍة أمريكا يف تُماَرس ظلَّت قد مبدأ، هي حيث من املبكرة،
نيوتن؛ أحرَزه الذي الكاسح باالنتصار يرتبط الهائل لوك نجاح أن ا حقٍّ الغريب ومن
فإن وبامِلثل حاسمة. نهائية بصورٍة أرسطو سلطة عىل قضْت قد نيوتن فيزياء ألن ذلك
اإللهي، امللوك حق ذت نفَّ قد القليل، يف إال ُمبتَكرة تكن لم وإن السياسية، لوك نظرية
املدرسيون، به قال الذي الطبيعة قانون عىل مبنية للدولة، جديدة نظريٍة إقامة إىل وسَعْت
الطابع ويظهر الحديثة. لألوضاع ُمالئًما تجعله التي التعديالت عليه أدخلت أن بعد
االستقالل إعالن فصيغة التالية. األحداث عىل تأثرياتها خالل من الجهود لهذه العلمي
كانت التي جيفرسون عبارة فرانكلني عدَّل وحني بوضوح. طابعها تحمل ذاتها األمريكي
التعبري عن فاستعاض إنكارها.» إىل سبيل ال ُمقدسة الحقائق هذه بأن نؤمن «إننا تقول
لغة عن بذلك يُعرب كان فقد بذاتها.» «واضحة بالتعبري إنكارها.» إىل سبيل ال «ُمقدَّسة

الفلسفية. لوك
السيايس الطغيان كان فقد أمريكا. من حتى أقوى لوك تأثري كان فقد فرنسا يف أما
درجة إىل امُلضاد، الوجَه يُمثل 2Ancien regime القديم النظام يُمارسه الذي البايل
نيوتن مفاهيم فإن ذلك عن وفضًال إنجلرتا. يف السائدة الليربالية للمبادئ املؤلم، الوضوح
ميدان ويف العالم. إىل عهًدا، األقدم الديكارتية النظرة محلَّ العلمي، امليدان يف حلَّت، قد
عىل اإلنجليزية، الحرَّة التجارة بسياسة كثريًا يُعجبون الفرنسيُّون كان بَدوره، االقتصاد
الثامن القرن طوال فرنسا، يف تسود كانت وهكذا ما. حدٍّ إىل فهمها أساءوا أنهم من الرغم
تأثري عىل يشءٍ كلِّ قبَل مبنية ،(anglophilia) إنجليزي هو ما كل عشق من حالة عرش،

لوك.
فيما ُعرف الذي االنقسام ذلك األوىل للمرة أظهرْت التي هي لوك فلسفة كانت ولقد
هو األوروبية القارة داخل للفلسفة العام الطابع كان الحديثة. األوروبية الفلسفة يف بعُد

يكاد وهو ١٧٨٩م، عام الفرنسية الثورة قبل فرنسا يف سائًدا كان الذي امللكي العهد عىل يُطَلق تعبري 2

أنظمة فيها تتغريَّ عندما العربية البالد يف امُلستخدم البائد» «العهد تعبري — بالطبع الفارق مع — يعادل
(املرتجم) الحكم.
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،a priori َقبْيل طابع ذات عليها ترتكز التي الُحَجج وكانت الشامخة. املذاهب ِبناء طابع
أما التفصيلية. باملسائل الشاملة تعميماتها يف تكِرتث، األحيان من كثري يف تكن ولم
عدًدا تُعالج فهي العلم. يف التجريبي البحث منهج أدقَّ بصورٍة فتتبع اإلنجليزية الفلسفة
الختبار تخضعها عامة مبادئ تقدم وعندما تجزيئية، بطريقٍة األصغر املسائل من كبريًا

امُلبارشة. األدلة
ذاته، يف اتِّساقه برغم القبيل، املذهب نجد امُلعالجة، طريقة يف االختالفات لهذه ونتيجًة
اعتمادها فإنَّ التجريبية الفلسفة أما األساسية. ُمرتكزاته ُزعِزعت ما إذا بأكمله يتهاوى
منها. ُمعينة مواضيع يف خطأ وجود تبنيَّ ما إذا تنهار ال يجعلها املالحظة الوقائع عىل
يرتكز التجريبي فالهرم مقلوبًا، أحُدهما يبنى هرَمني بني باالختالف أشبَُه هنا واالختالف
القبيل الهرم أما فيه، ُمعني جزءٍ من كتلة سقطْت ما إذا ينهار ال فهو ثم ومن قاعدته، عىل

باإلصبع. دفعتَه لو حتى ويتداعى رأسه عىل فريتكز
خاص، بوجٍه األخالق ميدان يف ظهوًرا أوضح املنهج لهذا العملية النتائج أنَّ والواقع
لو ُمرعب خراٍب إىل جامًدا مذهبًا بوصفها ُوِضعت للخري نظرية تؤدِّي أن امُلمكن فمن
أنه يف جدال وال تطبيقها. أجل من اإللهية العناية مبعوث نفسه تخيل غشوًما طاغيًة أنَّ
السعادة. يف األساسية الرغبة من تبدأ ألنها النفعية األخالق يزَدُرون من هناك يكون قد
تحسني أجل من النهاية، يف يفعل سوف النظرية هذه يؤيد من أن املؤكد من أنَّ غري
مثالية غايٍة تحقيق إىل يسعى الذي املتصلِّب، ت امُلتزمِّ امُلصلح يفعل ا ممَّ أكثر أقرانه، حال
آَخر اختالٌف األخالق، حول النظر وجهات يف االختالف هذا ويناظر الوسائل. كانت مهما
إىل كبري َميل لوك بُرتاث امُلتأثرين الليرباليني لدى يكن لم إذ السياسة؛ إزاء املواقف يف
يف بذاتها تُعالج أن ينبغي مشكلة فكل ُمجردة. مبادئ عىل املبنية الشاملة التغيريات
املذهبية عن بالخروج يكتفي ال الذي التجريبي، التجزيئي، الطابع وهذا ُحرَّة. مناقشة
الذي هو إنجلرتا، يف االجتماعية واملمارسة الُحكم به يتَِّسم والذي يُعاديها، بل الجامدة،

القارة. داخل األوروبيني بقية لدى السخط من كبريًا قدًرا يُثري
إىل يَدُعون املنفعة مذهب أصحاب من لوك، عند الليربايل املذهب خلفاء كان ولقد
البَرش، يف املشاعر أنبَل تستثري ال قد فكرة وهي امُلستنري، الذاتي النفع عىل تقوم أخالٍق
باسم ا، حقٍّ بطولية بطريقٍة ارتُكبت التي الفظائع تلك تتجنَّب ذاته الوقت يف ولكنها
الناس أنَّ حقيقة تجاهلْت ولكنها احرتاًما، أكثر أهداًفا لنفسها َوضَعت أرفع، مذاهب

تجريدات. ليسوا
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امُلجردة، األفكار يف رأيَه لوك، نظرية فيها وقعْت التي الخطرية األخطاء من أنَّ عىل
املعرفة نظرية تركتها التي الكليَّات، مشكلة مُلعالجة محاولة بالطبع كان إنما الرأي وهذا
النهاية يف تبقى ملا محددة، أمثلٍة ِمن ُجرِّْدنا لو أننا هي والصعوبة حل. دون لوك عند
ال التي الفكرة وهي للُمثلَّث، املجردة بالفكرة مثًال لذلك لوك ويرضب اإلطالق. عىل يشء
حادَّة، وال الساَقني متساوية وال األضالع ُمتساوية وال قائمة، أو ُمنحرفة تكون أن ينبغي
املجردة األفكار نظرية نقد كان هنا ومن مًعا، آٍن يف منها أحد وال األفكار هذه كل وإنما

باركيل. فلسفة يف البدء نقطة هو
إيرلندية ألرسة ١٦٨٥م، عام إيرلندا يف (١٦٨٥–١٧٥٣م) باركيل جورج ولد
بدأت حيث دبلن، يف ترينتي، بكلية عرشة الخامسة يف وهو التحق وقد إنجليزية،
املوضوعات جانب إىل لوك، فلسفة وكذلك نيوتن، بها جاء التي الجديدة املعارف تزدِهر
التي األعمال نَرش التالية السنوات وخالل كليته، يف زميًال اخِتري ١٧٠٧م عام ويف التقليدية.
أما الثالثني. يبلغ وملَّا ُشهرته أْوج إىل وصل قد فهو فيلسوًفا. بوصفه ُشهرته عليها قامت
عاش و١٧٢١م ١٧١٣م بني وفيما أخرى. لقضايا طاقاته كرَّس فقد التالية السنوات يف
منصب يف ُعنيِّ ترينيف كلية إىل عاد وعندما األوروبية. القارة ويف إنجلرتا يف وسافر باركيل
هذه إىل وصل وعندما .Dery دري لكلية عميًدا ١٧٢٤م عام يف أصبح ثم قيادي، زمالة
،١٧٢٨ عام أمريكا إىل فرَحل برمودا، يف للتبشري كلية تشييد أجل من يعمل بدأ املرحلة
إنجلند نيو سكان بني دعوته ينُرش وأخذ تُسانده، سوف الحكومة بأن تأكيداٍت معه حامًال
عن التخيلِّ إىل واضطرَّ الحكومة، به وعدتُْه الذي الَعون يتلقَّ لم ولكنه تأييدهم. طالبًا
وظلَّ ،Cloyne لكلوين أسقًفا ُعنيِّ عاَمني وبعد لندن، إىل عاد ١٧٣٢م عام ويف خططه.
١٧٥٢م، عام أكسفورد إىل زيارة يف ذهب قد كان إذ وفاته؛ حتى املنصب هذا يشغل

التايل. العام أول يف تُويفِّ وهناك
ُمدَرًكا. كونه يساوي يشءٍ أي وجود أنَّ هي باركيل فلسفة يف األساسية القضية إن
يَرشح أن من أبًدا يتمكن لم أنه درجة إىل بذاتها واضحًة الصيغة هذه له بَدْت وقد
هذه ألنَّ ذلك يقوله. أن يحاول كان الذي ما اقتناًعا، منه أقلَّ كانوا الذين مُلعارصيه،
فال لإلنسان. الطبيعي الحسُّ يراه ما مع بشدَّة ُمتعارضة األوىل للوهلة تبدو الصيغة
يف تُوَجد يُدركها التي األشياء أن يبدو ما عىل الرأي هذا يتطلَّب كما عادًة يعتقد أحد
دعا الذي التجريبي الرأي إنَّ ضمنية بصورٍة يقول باركيل أن هي املسألة ولكن ذهنه.
باطلة. املوضوع فكرة من يجعل ُمتسقة، بصورة دائًما طبَّقه قد يكن لم وإن لوك إليه
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كما باألرجل، األحجار رضب طريق عن تفنيده يمكن باركيل بأن االدعاء فإنَّ هنا ومن
كانت إذا ما مسألة فإن وبالطبع هدف. أي ق يُحقِّ ال ادِّعاء هو جونسون، الدكتور ل فصَّ
ولكن أخرى، مسألة هي لوك، يُواجهها التي للصعوبات عالج النهاية يف هي باركيل نظرية
تصحيح إىل يسعى وإنما ُمحرية، بألغاٍز يُربكنا أن يُحاول ال باركىل أن نذكر أن ينبغي
يمكن ال إذ ا؛ تامٍّ نجاًحا نجح األقل، عىل هذا ويف لوك. عند امُلتَّسقة غري األفكار بعض
لوك. بها قال التي املعرفة نظرية ظل يف خارجي وعاَلٍم داخيل عاَلٍم بني بالتمييز االحتفاظ
وبنظريٍة لوك، بها قال التي كتلك لألفكار بنظرية واحد آٍن يف ك نتمسَّ أن امُلستحيل ومن
«كانْت» قدَّمه الذي التفسري واجه وقد للمعرفة. representative تصويرية أو تمثيلية

بعد. فيما تماًما مشابهة صعوبة ذاتها املشكلة لهذه
جديدة نظرية سبيل يف «محاولة هو األفكار نظرية باركيل فيه انتقد كتاب أول كان
عرصه يف شائعة كانت التي الخلط مظاهر بعض بمناقشة يبدأ الكتاب هذا ويف لإلبصار»،
يبدو الذي للُّغز الصحيح الحل خاص بوجٍه يقدِّم وهو ، الحيسِّ اإلدراك موضوع حول
العني عدسة عىل امُلنطبعة الصورة أنَّ من الرغم عىل معقولة األشياء نرى أننا وهو ُمحريًا،
عىل َمبنيٌّ أنه أثبَت باركيل ولكن الحني، ذلك يف شائًعا اللغز هذا كان وقد مقلوبة. تكون
األشياء إىل بالنظر وليس بأعيُننا، نرى أننا هي فاملسألة البساطة. غاية بسيطة ُمغالطة
الذي اإلهمال هو هذا الفهم سوء سبب فإنَّ وهكذا شاشة. إىل ننُظر وكأنَّنا الخلف من
ذلك بعد باركيل وينتقل البرصي. اإلدراك لغة إىل الهندسية البرصيات من ننزلِق يجعلنا
ُمختلف لنا تسمح التي األشياء بني أساسيٍّا تمييًزا تُقدِّم الِحيسِّ اإلدراك يف نظرية وضع إىل

موضوعاتها. عن نقولها أن الحواسِّ
الذهن يف أفكار هي وإنما خارجية، ألشياء إدراًكا رأيه يف ليسْت البرصية فاإلدراكاُت
لإلحساس، أفكاًرا بوصفها الذهن يف تُوَجد اللَّْمسية اإلدراكات أنَّ من الرغم وعىل فحسب.
أعماله يف التمييز هذا أزال قد كان وإن فيزيائية، بموضوعات تتعلق بأنها يِصُفها فإنه
يجعل الذي والسبب فقط. الحس عن بأفكاٍر تزوِّدنا اإلدراكات كل وأصبحت الالحقة،
وهذا نوعية. اإلحساسات جميع أنَّ هو األخرى، عن كالٍّ النحو، هذا عىل منعزلًة الحواسَّ
ميتافيزيقي حامل إال هي ما املادة ألنَّ ذلك باملادية. يه يُسمِّ ملا باركيل رفض يُعلِّل بدوره
فال الخالصة املادة أما ذهنية. مضامني تُشكِّل تجارب إىل تؤدي التي وحَدها هي لصفاٍت
عىل ذاته الوصف هذا وينطبق الحاجة. إليه تدعو ال تجريد فإنها ثَمَّ ومن تجربتها، يمكن
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بِقَي َلما نوعية، سماٍت من فيه ما كل مثًال املثلث عن نزْعَت فلو لوك. عند املجردة األفكار
بالاليشء. تجربة لَدينا تكون أن امُلحال ومن الدقيق، باملعنى يشءٌ النهاية يف

الكتاب من عام بعد أي ١٧١٠م، عام نُِرش الذي البرشية» املعرفة «مبادئ كتاب ويف
يكون أن معناه اليشء، يكون فأن ُمهادنة: أو ظ تحفُّ بال صيغتَه باركيل يعِرض السابق،
نستطيع ما كل إنَّ إذ بجدية؛ أُِخذت لو لوك ِلتجريبية النهائية النتيجة هي هذه مدَرًكا.
لَدينا هذه تكون عندما ُمعينة انعكاسات أو بإحساساٍت تجارب لَدينا إنَّ هو نقوله أن
يف ل تُسجَّ التي التجارب عىل فقط نقترص ال فإننا وهكذا أخرى. أوقاٍت يف ال بالفعل،
القول ويمكن لَدينا. تكون عندما وحَدها التجارب بهذه التسليم إىل نُضطرُّ إننا بل الذهن،
عندما لَديك تكون التجارب إن إذ اإلطالق؛ عىل غريبًا شيئًا ليس هذا إنَّ معني بمعنًى
يف إال معنى له يكون ال موجود، يشء أيَّ إنَّ والقول آخر، وقٍت أي يف ال موجودة، تكون
لهذا ووفًقا واحد. يشء هما ُمدَرًكا وكونه اليشء وجود فإن ثَمَّ ومن خاللها، ومن التجربة
وهو ُمدَركة، غري فكرة عن أو ُمجرَّبة، غري تجربة عن للكالم معنى هناك يكون ال الرأي
Phenomenalist ظاهرية بنظريات يقولون ُمعارصون فالسفة به يقول زال ال موقف
أما محسوسة. غري ية حسِّ ُمعطيات هناك تكون ال النظريات هذه ظلِّ ففي املعرفة. يف
حقيقٍة عن ة ُمعربِّ تكون أن بدَّ ال اإلطالق، عىل ُممكنة كانت إن فإنها، املجردة األفكار عن
الصحيح التجريبي الرأي أما لوك. تجريبية فيه وقعْت تناُقٌض وهذا تُجرَّب، أن يمكن ال

فحْسب. تجربته يمكن ما امتداده يف يُعادل الواقع أنَّ إىل فيذهب
أفكار أنه لوك ظنَّ ما أنَّ إىل باركيل يُشري الكليَّات؟ مشكلة ُمعالجة ينبغي إذن فكيف
إىل تُشري وإنما منفرد، يشءٍ أيِّ إىل تُشري ال هذه أنَّ غري كلية. أسماء إال هو إْن مجردة
أي عن للتعبري يُستخَدم «امُلثلث» لفظ فإنَّ وهكذا األشياء. من مجموعٍة ِضمن واحٍد أي
ترتبط امُلجرَّدة األفكار نظرية يف الصعوبة أنَّ والواقع تجريد. إىل يُشري ال ولكنه مثلث،
نوعية أو ُمحدَّدة غري بَدورها فهي قراطية. السُّ الصور صَدد يف ناقشناها التي بالصعوبة
ساد فقد ذلك، مع أو عاملنا، غري آخر عالٍم يف تعيش الوصف بهذا وهي اإلطالق، عىل

َمعرفتَها. املمكن من بأنَّ االعتقاد
به قال تمييٍز كلَّ أيًضا يرُفض بل امُلجرَّدة، األفكار بإنكار يكتفي ال باركيل أنَّ عىل
امُلرتتِّبة representative التمثيلية املعرفة نظرية وكذلك واألفكار، املوضوعات بني لوك
أن إىل جهٍة من نذهب أن أنفسنا، مع ُمتسقني تجريبيِّني كنا لو يُمكننا كيف إذ عليه؛
األفكار أن أخرى جهة من ونؤكد وانعكاس، إحساٍس ألفكار تجربة هي إنما تجربٍة كل
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قبل من رأيْنا لقد تُعَرف؟ ألْن قابلة حتى أو معروفة، ذاتها هي ليست موضوعاٍت تطابق
باركيل أما واملظاهر، ذاتها يف األشياء بني بعد، فيما «ْْكانْت» أجراه تمييز، بوادر لوك عند
مع ية ُمتمشِّ غري بوصِفها رفضها يف تماًما حقٍّ عىل وهو قاطًعا، رفًضا األوىل فريُفض
هو ا حقٍّ عنه ونتحدَّث نعرفه أن يُمكننا ما فكل باركيل، مثالية لبُّ هو وهذا لوك. تجريبية
الرأي املعرفة يف التمثيلية النظرية جانب إىل اعتنق قد لوك أنَّ ولنالحظ ذهنية، مضامني
ولقد بالعكس. والعكس كلمتها، تناظرها فكرة فكل لألفكار، عالماٌت الكلمات إنَّ القائل
يقول أن لوك عىل يتعني وهكذا املجردة، األفكار نظرية أصُل هو الباطل الرأي هذا كان
من املعلومات تنتقل النحو هذا وعىل الفكرة، يستدعي ما حديٍث يف بكلمٍة الترصيح إن

آَخر. إىل شخٍص
عندما نفهمه ما ألنَّ ذلك اللغة، إىل النظرة هذه تفنيد يف صعوبًة باركيل يجد وال
امُلنفصل اللفظية املعاني من سلسلة ال لكالمه، اإلجمايل املعنى هو ما شخٍص إىل نستمع
ذلك إىل نضيف أن يُمكننا بل العقد. كحبَّات ذلك بعد تُنَْظم والتي بعض، عن بعضها
يُعطي فكيف أخرى، مرة حال، أية عىل ستعود، التمثيل بعملية املتعلقة الصعوبة إنَّ قولنا
فكرة وجود عن يُعربِّ أن عىل قادًرا املرء يكون أن يقتيض هذا إنَّ أسماء؟ األفكاَر املرء
من سيظلُّ الحالة هذه يف حتى ولكن أسماء، ذلك بعد يُعطيها ثم ذهنه، يف ُمعينة ُمحددة
النظرية به تقول ملا وفًقا الفكرة ألنَّ التطابق، عن التعبري يمكن كيف نرى أن امُلستحيل

فادح. نقٌص يَُشويه للغة لوك يُقدمه الذي التفسري فإنَّ وهكذا لفظية، غري ذاتها،
قد مما غرابًة أقلَّ يجعلها باركيل ملثالية تفسرٍي تقديم املرء استطاعة يف أنَّ رأيْنا لقد
بأنها تتَِّسم استخالصها إىل باركيل اضُطرَّ التي النتائج بعض أنَّ غري األوىل. للوهلة تبدو
برضورة القول من مهَرَب فال إدراكي نشاط هناك كان إذا أنه له بدا فقد إقناًعا؛ أقل
يكون ال أفكار له تكون حني الذهن، أن عىل النشاط. بهذا تقوم أرواح أو أذهاٍن وجود
الراء)، (بفتح ُمدَرًكا كونه يف يكُمن ال وجوده فإنَّ ثَمَّ ومن الخاصة، لتجربته موضوًعا
باركيل موقف مع تتَِّسق ال الذهن إىل النظرة هذه أنَّ غري (بكرسها). ُمدِرًكا كونه يف بل
هو النحو هذا عىل يتصوَّر الذي الذهن أن لوجْدنا املسألة فحْصنا لو ألننا ذلك الخاص؛
يُدِرك ال يشء فهو لوك، عند باركيل انتقَدها التي املجردة الفكرة تلك نوع من بالضبط
يُمارس ال حني للذهن يحُدث ما مسألة أما املجرد. باملعنى يُدِرك وإنما ذاك، أو اليشء هذا
كما اإلدراك، إما يعني الوجود كان إذا الواضح، فمن ا. خاصٍّ حالٍّ تتطلَّب فإنها نشاطه،
إن األفكار، حالة يف كما ُمدَرًكا، اليشء كون ا وإمَّ نشاطها، تُمارس التي األذهان حالة يف
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يدخل وهكذا أبدا. ال فعَّ هو الذي اإللهي الذهن يف فكرًة يكون أن بدَّ ال الفعال غري الذهن
اإلله هذا وظيفة ألنَّ ذلك نظرية. صعوبة ملواجهة إال ليشءٍ ال الفلسفي اإلله هذا باركيل
املادية باملوضوعات يه نُسمِّ ما لذلك، وتبًعا األذهان، وجود استمرار ضمان عىل تقترص
من التجاوز، من قْدٌر فيها محاولة هو الفكرة لهذه نقدمه الذي العرض أنَّ والواقع أيضا.
تفكري من الجزء هذا أنَّ عىل السليم. العقل يَقبله أن يمكن ا ممَّ باركيل كالم تقريب أجل

الفلسفية. الوجهة من وأهمية قيمًة األجزاء أقلُّ هو باركيل
كونه هو اليشء وجود إنَّ القائلة باركيل صيغة أنَّ املقام هذا يف نؤكد أن لنا بدَّ وال
يف يقوله ما إنَّ بل العلمية. التجربة طريق عن يتقرَّر أنه يعتقد شيئًا تقول ال ُمدَرًكا،
الصحيح الوجه عىل اللغوية مفرداتنا نستخِدم كيف ة بدقَّ ل نتأمَّ أن يكفينا أنه هو الواقع
له ليست هنا به يقوم ما فإنَّ وهكذا صحيحة. تكون أن بدَّ ال الصيغة هذه أنَّ نُدِرك لكي
ُمعينة. ألفاظ استخدام بها ينبغي التي للطريقة تحديد مجرد هو وإنما ميتافزيقية، داللة
بطريقٍة ُمدَرًكا» و«كونه «الوجود» لفَظي نستخِدم أن نُقرِّر ما فبقْدر الحال وبطبيعة
الطريقة هي هذه أنَّ فقط يعتقد ال باركيل ولكن للشك. مجال هناك يكون ال ُمرادفة،
النحو هذا عىل بالفعل نستخدمها إننا يقول بل األلفاظ، هذه بها نستخِدم أن ينبغي التي
ذلك ومع ما، حدٍّ إىل معقوًال رأيًا يكون قد هذا أن قبل من بيَّنَّا ولقد ة. بدقَّ نتحدَّث عندما
الذي الحدِّ إىل صحيحًة ليَسْت الكالم يف هذه باركيل طريقة بأن يشُعر أن املرء حقِّ فمن

يُعتَقد. كان
ال وهللا الذهن عن ميتافيزيقية نظرية يستخلص أنه هو نُالحظه أن ينبغي ما وأول
هذه عىل كثريًا نُلحَّ لن أنَّنا من الرغم وعىل فلسفته. أجزاء بقية مع اإلطالق عىل تتمىشَّ
العادية الحديث ُطُرق عن داٍع بال يخرج باركيل مصطلح بأن نشُعر قد فإننا النقطة،
أجله من ينبغي سببًا ليس حال أية عىل وهو للمناقشة، قابًال أمًرا هذا كان وإْن املألوفة،
باركيل يُقدِّمه الذي العرض فإن تماًما األمر هذا عن النظر بغضِّ ولكن رأيه. نرُفض أن
النقطة هذه أهمية من يزيد ومما النقد. من كبري لقدٍر يُعرِّضه فلسفي َضعٍف عىل ينطوي
كما حق، عن أكَّد فقد اإلبصار، يف نظريته عَرض حني عينه الخطأ هذا يف وقَع باركيل أنَّ
إنَّ عام بوجٍه القول يمكن وبامِلثل إليهما. ينُظر وال بعينَيه يرى املرء أن قبل، من ذكْرنا
يُالحظه، لكي التعبري، جاز إن ذهِنه، فوق يُحلِّق ال يُدرك حني ولكنه بذهنه، يُدرك املرء
ما نرى إننا القول نقبَل ال أنَّنا وكما أذهاننا، نالحظ ال كذلك أعيُنَنا، نالحظ ال أنَّنا فكما
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األقل عىل يُثِبت وهذا الذهن، يف ما نُدِرك إننا نقول أن ينبغي ال كذلك العني، عدسة عىل
باركيل.» به يُقم لم دقيق بحٍث إىل تحتاج الذهن «يف عبارة أنَّ

طريقة لرْفض قوية أسباب هناك تكون قد أنه هو النقد هذا يُثبته الذي واألمر
يف أورْدناه الذي التشبيه أساس عىل وذلك ُمختلف، مصطلح لحساب الكالم، يف باركيل
تكون أن الناحية، هذه يف يمكن، باركيل، صياغة أنَّ الواضح من يبدو إذ السابق؛ امَلثل
باركيل، ُمعالجة يف ُمنصفة طريقًة ليسْت هذه أنَّ البعض يرى وقد حد، أبعِد إىل ُمضلِّلة
رأى ألنه ذلك الناقد؛ من يطلُبه بأن خليًقا ذاته باركيل كان ما هو األرجح، عىل هذا، ولكن
يف املسألة هذه عن عربَّ وقد امُلضلِّلة، الكالم أساليب عن الكْشف هي الفيلسوف ة مهمَّ أن
من أكرب القْدر بأن االعتقاد إىل العموم وجه عىل أميل «إنني بقوله: «املبادئ» كتابه مقدمة
املعرفة، طريق يف عثرٍة حَجر وقفْت والتي قبل، من الفالسفة شغلت التي الصعاب تلك
نشكو ثم الغبار، نُثري بأن نبدأ فنحن إلينا؛ تها برمَّ ترجع الصعاب، هذه كل يكن لم إن

الرؤية.» عىل ُقدرتنا عدم من
مادة يُقدِّم فال وفيلونوس» هيالس بني «محاورات الثاني الرئييس باركيل كتاب أما
بأسلوب ولكن السابقة، أعماله يف عنها عربَّ التي اآلراء يُكرِّر وإنما للمناقشة، جديدة

القارئ. َفهم إىل أقرُب هو الذي الحوار
الذهن كان فإن االنتقادات. من لعدٍد تتعرَّض لوك، عرَضها كما األفكار، نظرية إنَّ
بني باركيل، أوضح كما التمييز، يستحيل فعندئٍذ ية، الحسِّ االنطباعات سوى يعِرف ال
ينبغي امُلتكامل النقدي العرض أنَّ غري الثانوية. والصفات األولية الكيفيَّات) (أو الصفات
وهكذا األذهان. بوجود يُسلِّم يزال ال كان الذي باركيل، إليه ذهب ا ممَّ حتى أبعَد يذهب أن
ويف املنطقية. نتائجها منها استخلص بحيث لوك تجريبية ر طوَّ الذي هو هيوم كان
الذي هو لذلك، نتيجة هيوم إليه ل يتوصَّ الذي الشك، موقف يف اإلرساف أنَّ سنجد النهاية

األصلية. امُلسلَّمات يف األخطاء يكشف
الثانية سنِّ يف بالجامعة التحق حيث إدنربه، يف (١٧١١–١٧٧٦م) هيوم ديفد ولد
عرشة، السادسة يبلُغ وملَّا الجامعة ترك اآلداب، يف تقليديٍّا برنامًجا درس أن وبعد عرشة.
الفلسفة يف تكُمن كانت األصلية اهتماماته أنَّ غري القانون. يدُرس أن ما لفرتٍة وحاول
لفرتٍة تجاري مرشوع يف هيوم انشغل أن وبعد فيها. ص يتخصَّ أن النهاية يف قرَّر التي
سنوات. ثالث ملدة أقام حيث فرنسا إىل أبحر ١٧٣٤م عام ويف بُرسعة. عنه تخىلَّ قصرية،
إيَّاه تمنحه حسبما حياته أسلوب تكييف إىل اضُطرَّ فقد محدودة، موارده كانت وملا
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ألهدافه كليًة غ يتفرَّ حتى ة، تامَّ صدٍر برحابة القيود هذه َقِبل وقد ضئيلة، ُمتَع من األقدار
الفكرية.

البرشية». الطبيعة يف «دراسة مؤلفاته أشَهَر كتب فرنسا، يف هيوم إقامة وخالل
الفلسفية هيوم ُشهرة أصبحت الذي الكتاب أكمل قد كان والعرشين السادسة بَلَغ فحني
من هيوم عودة من قصري وقٍت بعَد لندن يف الدراسة نُِرشت وقد بعد. فيما عليه ترتِكز
عىل تدلُّ عالماٍت يحِمل الكتاب أنَّ والواقع يًا. ُمدوِّ إخفاًقا البداية يف الَقْت ولكنها سفره.
ال التي الرصيحة لهجِته حيث من وإنما الفلسفي مضمونه حيث من ال كاتبه، سنِّ ِصَغر
أن يحاول لم رفٌض وهو السائدة، الدينية للمبادئ رفَضه فإنَّ كذلك االندفاع. من تخلو
يف ١٧٤٤م، عام هيوم، أخفق كهذه أسباٍب أجل ومن ُشهرته. إذاعة عىل يساعد لم يُخِفيَه،
بخدمة التحق ١٧٤٦م عام ويف إدنربه. بجامعة الفلسفة كريس أستاذ وظيفة عىل الحصول
وإيطاليا، النمسا إىل دبلوماسية بعثة يف التايل العام يف معه وذهب كلري، سانت الجنرال
ذلك ومنذ ،١٧٤٨ عام بالتقاُعد له يسمح املال من مبلًغا يدَِّخر أن املهام هذه له أتاَحْت وقد
املؤلَّفات من عدًدا عاًما عرش خمسة تبلغ فرتٍة خالل نَرش وقد لعمله. حياته كرَّس الحني
جلب إنجلرتا» «تاريخ يف بكتاٍب جميًعا وتَوََّجها والسياسة، واألخالق املعرفة نظرية يف
السكرتري بوصفه فرنسا، إىل أخرى مرًة ذهب ١٧٦٣م عام ويف مًعا. والثروة الشهرة له
قائًما وأصبح للسفارة، أمينًا أصبح عاَمني وبعَد املرة. هذه الربيطاني للسفري الشخيص
من الحق وقت يف جديدة وظيفٍة يف ُعنيِّ أن إىل بالده، إىل السفري استدعي عندما باألعمال
يشَغل وظلَّ الخارجية لوزارة وكيًال وأصبح بالده إىل عاد ١٧٦٦م عام ويف نفسه، العام
إدنربه. يف قضاها فقد األخرية سنواته أما ١٧٦٩م. عام تقاعد أن إىل عاَمني ملدَّة املركز هذا
اإلنسان. علم يه يُسمِّ ما يحُكمه بحٍث كل أن الدراسة مقدمة يف ذَكر كما هيوم، يرى
املذهب اعتباره يف يضع وإنما األرض، بتطهري فقط يهتمُّ ال وباركيل، لوك خالف عىل فهو،
وتُوحي لإلنسان. علم هو املذهب وهذا بعد. فيما تشييده املمكن من يكون قد الذي
وذلك األوروبية، القارة يف السائد العقيل باملذهب تأثَّر بأنه جديد مذهٍب تشييد محاولته
باملبادئ ُمتأثِّرين ظلُّوا الذين الفرنسيني امُلفكرين وبني بينَه ربطْت التي الت الصِّ بسبب
يف البحث إىل بهيوم أدَّى لإلنسان ِعلٍم إقامة إىل التطلع فإنَّ حال أية وعىل الديكارتية.
ُقدرات نطاق يف البحث هي ذلك يف بدايته نقطة وكانت عام، بوجٍه البرشية الطبيعة

اها. تتعدَّ ال التي والحدود الذهنية اإلنسان
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هذا عىل بناءً يجد ولم لوك، عند اإلحساس نظرية يف األسايس املبدأ يقبل هيوم كان
يف به وعٌي لَدينا ما كلَّ ألنَّ ذلك باركيل؛ عند الذات أو الذهن نظرية نقد يف صعوبًة الرأي
ظهور إىل يؤدي االنطباعات هذه من واحٌد ة ثمَّ وليس االنطباعات، هو ية الحسِّ التجربة
بوصفها للنفس ُمعالجته أنَّ يف يشكُّ كان ذاته باركيل أنَّ والواقع الشخصية. الهوية فكرة
لَدينا تكون أن إمكان يقبَل أن يستطع ولم ُمصطنعة، بطريقٍة بمذهبه أُلِحقْت قد جوهًرا
غري النفس. عن «notion ًرا «تصوُّ لَدينا إن القائل الرأي تقدَّم فقد ثم ومن عنها، فكرة
إىل الواقع يف يؤدي هذا فإنَّ قاله، ما كان أيٍّا ولكن رات. التصوُّ هذه ُكنَْه أبًدا يرشح لم أنه

األفكار. يف الخاصة نظريته هْدم
يف نظريته خالل ترسي التي العامة امُلسلَّمات من عدٍد عىل مبنية هيوم ُحَجج إن
امُلصطلح كان وإْن لوك، عند األفكار نظرية مع املبدأ حيث من يتفق فهو بأرسها. املعرفة
محتوى تؤلِّف بوصفها وأفكار انطباعاٍت عن يتحدَّث فهيوم مختلًفا. استخَدمه الذي
لالنعكاس، وأفكاٍر لإلحساس أفكاٍر إىل لألفكار لوك تقسيم يُناِظر ال تمييز وهو إدراكاتنا،

التصنيف. هذا مع يتقاطع وإنما
كالذاكرة. نشاٍط أوجه من أو ية، الحسِّ التجربة من يبدأ قد هيوم، رأي يف واالنطباع
حيوية منها أقلُّ أنها يف ية الِحسِّ التجربة عن تختلف أفكاًرا تُنِتج االنطباعات أنَّ يذُكر وهو
التجربة يف ما وقٍت يف سبقتْها قد تكون أن بدَّ ال التي االنطباعات من باِهتة نَُسخ فاألفكار
ينبغي وهنا فيه، املوجودة األفكار يستخِدم يُفكر عندما الذهن فإنَّ حال أية وعىل ية. الحسِّ
هيوم رأي يف فالتفكري للكلمة. الحريف اإلغريقي باملعنى «idea «الفكرة لفظ يُفَهم أن
يدلُّ األصل يف كان التينيٍّا لفًظا استخَدْمنا إذا (imagination) تخيل أو َور، بالصُّ تفكري
التخيُّل، ويف اإلحساس يف سواء التجربة، مجموع عىل يُطِلق وهو نفسه. املعنى هذا عىل

.perception اإلدراك اسم
يذهب عندما لوك طريق يف يسري فهيوم هامة. نقاٍط عدَّة نُالحظ أن علينا ينبغي هنا
تفكيَك املمكن ِمن أنَّ هيوم يرى وهكذا ما. بمعنًى وُمتميِّزة ُمنفصلة االنطباعات أن إىل
هي االنطباعات أن ذلك عىل ويرتتَّب لها، املكوِّنة البسيطة انطباعاتها إىل دة ُمعقَّ تجربة
ا فلمَّ ذلك عن وفضًال ُمنفصل. نحٍو عىل تصويرها يمكن ثَمَّ ومن تجربة؛ لكل البناء أحجار
يمكن التفكري يف ألنفسنا تصويره يُمكننا ما كلَّ فإنَّ لالنطباع، باهتة نُسًخا األفكار كانت
أنَّ نفسها األُُسس هذه من نَستنِتج أن نستطيع كذلك ُممكنة. لتجربٍة موضوًعا يكون أن
بقدر يمتدُّ املمكن التخيُّل نطاق فإنَّ وهكذا تجربته. بامِلثل يمكن ال تخيُّله يمكننا ال ما
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هيوم. ُحَجج َفهم شئنا ما إذا جيًدا نذكره أن ينبغي أمر وهذا املمكنة. التجربة مدى
مثله أنَّنا ر يتصوَّ وعندما آخر. أو يشءٍ تخيُّل نحاول أن إىل الدوام عىل يدعونا ألنه ذلك
للتجربة. موضوًعا يكون أن يمكن ال امُلفرتَض اليشء أن يؤكِّد ذلك، نفعل أن نستطيع ال

ُمتعاقبة. إدراكاٍت من تتألَّف عنده التجربة فإنَّ وهكذا
يكُمن وهنا اإلدراكات. بني آخر ارتباٍط أي ر نتصوَّ أن يمكننا ال التعاُقب، هذا وخارج
أنَّ يَرون فالعقليون وأتباعه. لوك وتجريبية العقيل ديكارت مذهب بني األسايس الفرق
أن فيُنكر هيوم أما معرفتها، يمكن ارتباطات وهي األشياء، بني وثيقة ارتباطاٍت هناك
فمن موجودة، كانت لو حتى أنها، إىل يذهب األصحِّ عىل أو كهذه، ارتباطات هناك تكون
أو لالنطباعات تعاُقبات هو إنما معرفته يُمكننا ما وكل معرفتها. نستطيع ال أنَّنا املؤكد
أعمق، أخرى ارتباطاٍت وجود عَدم أو وجود مسألة يف التفكري مجرَّد فإنَّ ثَمَّ ومن األفكار،

للوقت. َمضيَعة هو إنما
ننُظر أن اآلن نستطيع هيوم، عند املعرفة لنظرية ة العامَّ مات السِّ هذه ضوء يف
يف الرئيسية املسائل بعض إلثبات بها أتى التي ة الخاصَّ الُحَجج يف اإلمعان من بمزيٍد
الكتاب نهاية عند «الدراسة» ناقَشتْها التي الشخصية، الهوية بمسألة ولنبدأ فلسفته.
كل يف أننا رون يتصوَّ فالسفة «هناك إنَّ بالقول هيوم يبدأ الفهم». «يف وعنوانه األول،
الوجود. يف واستمرارها بوجودها نشُعر وأننا «ذاتنا»، يه نُسمِّ بما بوضوح واُعون لحظة
غري الكاملة. وبساطتها هويَّتها من العقيل، الربهان شهادة يتجاوز حدٍّ إىل واثقون وهم
التجربة، وراء من تكُمن الذات بأن للقول تُساق التي األسباب جميع أنَّ تُثبت التجربة أنَّ
مع تتعاَرض القاطعة التأكيدات هذه كل أنَّ الحظ ُسوء من ولكن النقد. أمام تصُمد ال
منه تُستَمدَّ أن يمكن الذي االنطباع هو ما إذ شهادتها؛ إىل يستندون التي التجربة نفس
أن يمكن ال ثم ومن كهذا، انطباع يُوَجد أن يمكن ال أنه هيوم لنا ويُبني الفكرة؟» هذه

للذات. فكرة هناك تكون
الجزئية إدراكاتنا ترتبط كيف نرى أن نستطيع ال أننا هي أخرى صعوبة وهناك
«إنَّ اإلدراكات عن فيقول الُحَجج، تقديم يف امُلميَّزة طريقته إىل هيوم يلجأ وهنا بالذات.
وال ُمستقلة، وجودها يمكن كما ُمستقلًة بحثُها ويمكن بينها، فيما تختلف كلها هذه
ترتبط وكيف الذات إىل تنتمي إذن نحٍو أيِّ فعىل وجودها. يدعم يشءٍ أيِّ إىل بها حاجة
الدوام عىل أصاِدُف «ذاتي»، يه أُسمِّ فيما أقىصحدٍّ إىل ق أتعمَّ عندما جانبي، من إنَّني بها؟
أو للُحبِّ الظل، أو للنور الربودة، أو للحرارة إدراًكا ذاك؛ أو النوع هذا من ُمعينًا إدراًكا
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إدراٍك ِبَغري هذه «بذاتي» أُمِسك أن وقٍت أي يف عيلَّ يستحيل ولكن اللذَّة. أو لأللم الكراهية،
بناءً شخٍص أيُّ اعتقَد «لو قليل: بعد يضيف ثم اإلدراك.» عدا ما يشءٍ أيَّ أُالِحظ أن أو
بأنني االعرتاف من يل مناَص فال ذاته، عن مختلفة فكرًة لديه أن نزيه، جادٍّ تفكري عىل
عىل يكون قد أنه هو أقوله أن يمكنني ما وكل ذلك. من أبعَد معه التفاُهم أستطيع ال
ينُظر أنه الواضح من ولكن النقطة.» هذه يف أساسيٍّا اختالًفا ُمختلفان وأننا مثيل، حقٍّ
فيما وأؤكد، ألتجاَرس «إنَّني قائًال: كالمه ويواصل مرىض، أنهم عىل الناس هؤالء أمثال إىل
تتعاَقب التي امُلختلفة، اإلدراكات من مجموعة أو حزمة إالَّ ليسوا أنهم البرش، ببقية يتعلَّق

دائمة.» حركة أو صريورة يف وتظلُّ رها، تصوُّ يمكن ال برسعة بعض وراء بعضها
ولكنه التعاُقب.» عىل عديدة إدراكات فيه تظهر الذي املرسح من نوع الذهن «إن
يؤلِّف فما يُضلِّلنا؛ أال ينبغي باملرسح التشبيه «إن مرشوًطا: التشبيه هذا فيجعل يعود
تعرض الذي املكان عن فكرة أدنى لَدينا وليست وحَدها، امُلتعاقبة اإلدراكات هو الذهن
بالهوية الناس لدى الباطل االعتقاد سبب أما منها.» تتألف التي املواد أو املناظر، هذه فيه
نكوِّنها التي الهوية فكرة وبني امُلتعاقبة األفكار بني الخلط إىل نَميل أنَّنا فهو الشخصية،
«النفس» فكرة إىل بنا يؤدِّي وهذا الزمن. من فرتٍة طوال عليه هو ما عىل يظلُّ يشءٍ عن
امُلتعاقبة. تجاربنا يف بالفعل يُوَجد الذي التنوع إخفاء أجل من و«الجوهر»، و«الذات»،
ألنَّنا ذلك فحْسب، األلفاظ حول جدًال ليس الهوية حول يدور الذي الجَدل فإنَّ وهكذا
يكون ال ُمتقطعة، أو ُمتنوِّعة موضوعاٍت إىل صحيح، غري بمعنًى الهوية، نعزو عندما
بيشءٍ باعتقاٍد العادة يف مصحوبًا يكون بل فحسب، التعبري يف ً خطأ نرتكبه الذي الخطأ
مصحوبًا األقل عىل يكون أو تفسريه. يستحيل غامض وإما متقطع، غري ثابت إما َوْهمي،
ويُقدِّم االستعداد، هذا يعمل كيف ليُبنيِّ هيوم ينتقل ثُم األوهام. هذه مثل لتقبُّل باستعداٍد
الفكرة تلك أذهاننا عىل بها تطرأ التي للطريقة تفسريًا الرتابُطي النفس علم خالل من

الشخصية. الهوية فكرة أنها نعتقد التي
مطولة نصوٍص اقتباس إىل الِتجاؤنا أما الرتابُط، مبدأ إىل قليٍل بعد نعود وسوف
أفضل طريقٌة ة ثَمَّ ليس أنه عن فضًال هذا أسلوبه، رشاقة فيه ُعذًرا فيكفينا هيوم، من
استنَّ قد ذاته الوضوح هذا أن والواقع ذاته. هيوم طريقة من املشكلة لعْرض وأوضح
أن يستطع لم أحًدا أنَّ الجائز من كان وإن بريطانيا، يف الفلسفية الكتابة يف حميدة ُسنة

أسلوبه. كمال يف هيوم يُجاري
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فالعقليون هيوم. عند الِعلِّية نظرية فهي بحثُها علينا يتعنيَّ التي الثانية املسألة أما
رأيناه ما ذلك مثال األشياء؛ طبيعة يف كامنة ِسمة واملعلول الِعلَّة بني الرابطة أن يَرون
الرحابة من كاٍف بقْدٍر األشياء لنا تأمَّ ما إذا امُلمكن، من بأن اعتقاده من اسبينوزا عند
عليه، هي ما عىل تكون أن ينبغي الظواهر كل أنَّ استنباطية بطريقٍة نُثِبَت أن واالتساع،
املنظور. هذا من األشياء رؤية عىل القادر هو وحده هللا أن عادة به امُلعرتَف من كان وإن
ُمشاِبٍه لسبٍب وذلك معرفتها، يمكن ال السببية الروابط هذه مثل فإنَّ هيوم نظرية يف أما
إىل الباطلة نظرتنا مصدر أما الشخصية. الهوية فكرة نقد عند قدَّمناه الذي لذلك ا جدٍّ
التي لألطراف الرضوري االرتباط ننِسَب ألن استعدادنا يف فيكُمن الرابطة هذه طبيعة

األفكار. من ُمعيَّنة تعاُقبات ن تُكوِّ
resemblance التشابُه هي عالقات، ثالث عىل القائم بالرتابُط ع تتجمَّ األفكار أن عىل
العالقات هذه عىل يُطِلق وهو واملعلول. والِعلَّة والزمان، املكان يف contiguity والتجاُور
نواٍح يف تُناِظر وهي األفكار، بني املقارنة يف بدوٍر تقوم ألنها الفلسفية، العالقات اسم
ُمحتوياته بني العقل يقارن عندما رأينا كما تنشأ التي لوك، عند االنعكاس أفكاَر ُمعينة
الفلسفية، العالقات حاالت جميع يف ما بقدٍر يتدخل التشابُه إنَّ القول ويمكن الخاصة.
التشابه، العالقات: هذه من أنواع سبعة بني هيوم ويُميز ُمستحيلة. بدونه املقارنة دامِت ما
والِعلِّيَّة. والتضاد، الكيف، ودرجات العددية، والعالقات واملكان، الزمان وعالقات والهوية،
بعد والِعلِّية، والزمان، املكان وعالقات الهوية خاص بوجٍه يختار األنواع هذه بني ومن
بينها. املقارنة تحُدث التي األفكار عىل فقط تعتِمد األخرى األربعة األنواع أنَّ أثبَت أن
الشكل، ذلك فكرة عىل فقط تعتِمد ُمعنيَّ هنديس شكٍل يف العددية العالقات أنَّ ذلك مثال
الهوية حالة يف أما ويقني. معرفٍة إىل تؤدي بأنها تُوَصف التي هي األربعة العالقات وهذه
نقوم أن فيها نستطيع ال التي الحاالت يف فإننا والِعلِّية، الزمانية، املكانية والعالقات
الوحيدة هي والِعلِّية ية. الِحسِّ التجربة عىل نعتِمد أن علينا يتعنيَّ تجريدية، باستدالالٍت
تعتمدان األُخَريان دامت ما االستدالل، يف حقيقية وظيفة لها التي العالقات هذه بني من
الحال وكذلك ما، سببي مبدأ عىل بناءً ما موضوٍع هوية عىل االستدالل من بدَّ فال عليها،
األحيان من كثرٍي يف كان هيوم أنَّ هنا باملالحظة الجدير ومن الزمانية. املكانية العالقات يف
الدقة دواعي كانت الذي الوقت يف األشياء، عن العادية الحديث أساليب إىل سهًوا ينزلق

فحسب. األفكار عن الحديث عىل نظريته يف يقترص أن فيه عليه تُحتِّم
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من الِعلِّية عالقة إىل بها ل نتوصَّ التي للطريقة نفسيٍّا تفسريًا ذلك بعد هيوم ويُقدِّم
ذهنيًة عادًة يكون الحيسِّ اإلدراك يف ُمعني نوٍع من ملوضوَعني امُلتكرِّر فاالرتباط التجربة.
العادة هذه تبلغ وعندما االنطباعات. تُنتجهما اللتني الفكرتنَي بني الربط إىل بنا تؤدي
ترابط الذهن يف يستدعي الحس يف واحٍد موضوٍع ظهور مجرد فإن القوة، من كافيًا ا حدٍّ
ذهنية. عادة تعبريه، حْسب الِعلِّية، وإنما رضوري، أو حتمي يشء هذا يف فليس الفكرتنَي.
أن قبل من رأينا قد ألننا ذلك االتساق؛ كل ُمتَّسقة ليست هيوم معالجة أنَّ عىل
خالل من تفرس هنا الِعلِّية أن حني عىل الِعلِّية، عن ناشئ بأنه يُوَصف ذاته الرتابُط
الذهنية، العادات تولُّد لطريقة تفسري هو حيث من الرتابط، مبدأ فإن ذلك ومع الرتابط.
ذاته، هيوم إىل بالنسبة أما الهام. تأثريها لها زال ما السيكولوجي، للتفسري مفيدة أداة
من ليس األقل عىل أو ذهنية، استعدادات أو عادات عن الكالم الواقع يف ه حقِّ من فليس
كان الكاملة، الدقة يلتِزم فيها كان التي اللحظات يف ألنه ذلك تكوينها. عن الكالم ه حقِّ
تنمية يمكنه يشء يُوَجد ال وهكذا لإلدراكات. تعاُقب مجرد بأنه رأيْنا، كما الذهن، يِصف
ُمعينة، أنماٍط تطوير إىل واقعيٍّا تؤدي اإلدراكات تُعاقبات إنَّ القول ينفع ال كما عادات،
عىل ُوسِعنا، يف يكن لم ما غموض، عن يتمُّ املجردة، صورته يف حتى ذاته، التعبري دام ما

قة. موفَّ ُصدفة مجرد من أكثر يبدو التطوير ذلك نجعل أن ما، نحٍو
بها يُطاِلب كما واملعلول، الِعلَّة بني االرتباط رضورة أنَّ قطًعا الواضح من إن
صاَدْفنا مهما ألننا ذلك هيوم؛ عند املعرفة نظرية من تُستخَلص أن يمكن ال العقليون،
قد الرضورة انطباع إنَّ مرحلة أية يف نقول أن نستطيع لن ومنتظمة، دائمة عات تجمُّ من
كان ملَّا ولكن الرضورة. عن فكرة قيام يستحيل وهكذا االنطباعات. تعاُقبات إىل أضيف
ُمعينة نفسية آلية هناك تكون أن بدَّ فال امُلخالف، الرأي إىل وَميَّالني عقليني، الناس بعض
أْن عىل تعوُِّدنا فالتجربة الذهنية. العادات َدور يأتي بالضبط وهنا تُضلِّلهم. التي هي
بأنَّ االعتقاد إىل املطاف نهاية يف ننقاد بحيث العديدة، أسبابها عىل ترتتَّب النتائج نرى
ما إذا تربيُرها يستحيل التي هي األخرية الخطوة هذه ولكن كذلك. يكون أن بدَّ ال األمر

التجريبي. هيوم مذهب قِبْلنا
وهو واملعلومات. الِعَلل عىل بها نحُكم قواعد بوضع للِعلِّية مناقشته هيوم ويختم
قبل يستعيد، هيوم ولكن مل. إستورت جون عند االستقراء قواعد عاٍم بمائة يستِبق هنا
أن يمكنه يشء أي «إن يقول: فهو للِعلية. الرئيسية مات السِّ من بعًضا القواعد، عرضهذه
فعددها ذاتها القواعد أما باالرتباط. ى يُسمَّ ما وجود بعدم يُذكِّرنا وبذلك يشء.» أيَّ يُنِتج
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والزمان.» املكان يف ُمتجاوَرين يكونا أن ينبغي واملعلول «الِعلة أن عىل تنصُّ أولها ثمانية.
وجود الرضوري «من أن هي والثالثة النتيجة.» يسِبَق أن يِجب «السبب أنَّ هي والثانية
ففي مل؛ لقوانني استباق فيها قواعد عدة ذلك وتىل والنتيجة.» السبب بني دائم تالُزٍم
هيوم يقول مبدأ وهو واحدة، نتيجًة دائًما يُنِتج الواحد السبب إنَّ يقول الرابعة، القاعدة
يكون حيثما إنه تقول التي الخامسة، القاعدة ذلك عىل وترتتَّب التجربة. من نستمدُّه إننا
هذه بني ُمشرتك يشء طريق عن ذلك يحُدث أن بدَّ ال واحدة، نتيجة ُمتعددة ألسباٍب
النتيجة يف االختالف إنَّ تقول التي السادسة القاعدة عىل نستدلُّ وباملثل جميًعا، األسباب

هنا. لِذْكرهما داعَي فال األخريتان القاعدتان أما السبب. يف اختالٍف عن يكِشف
قبل من رأيْنا ولقد الشك. موقف هي للمعرفة هيوم بحث إليها يؤدي التي النتيجة إن
لفظ أنَّ عىل امليتافيزيقية. املذاهب ألصحاب ُمعارضني كانوا القديمة العصور شكَّاكي أن
يُوحي والذي الحني، ذلك منذ اكتسبَه الذي الشعبي باملعنى يُفَهم أن ينبغي ال «الشكَّاك»
بعنايٍة يبحث شخًصا ببساطٍة يَعني األصيل اليوناني فاللفظ املزِمن، د الرتدُّ من بنوٍع
الشكَّاك كان إجاباتهم، وجدوا بأنهم يشُعرون كانوا املذاهب أصحاب أنَّ حني فعىل ودقة.
يعرفون الذي االسم أصبح الوقت بُمِيض ولكن البحث، واصلوا فقد ثَمَّ ومن تأكًُّدا، أقلَّ
املعنى وبهذا البحث. يف استمرارهم عىل يدلُّ مما أكثر الثِّقة، إىل افتقارهم عىل يدلُّ به
أشياء هناك إنَّ القائلة النتيجة إىل ل توصَّ كالشكَّاك، ألنه، ذلك شكاكة. هيوم فلسفة كانت
نحو. أي عىل تربيرها يمكن ال بينما بها، ُمسلًَّما قضيًة اليومية حياتنا يف نأخذها ُمعينة
املشاكل إزاء ُمحدًدا موقًفا يتَِّخذ أن عن عاجز الشكَّاك أنَّ املرء يتخيَّل أال ينبغي وبالطبع
موقف عرض أن بعد هيوم، فإنَّ ولذا اليومية. الحياة مسار خالل تُواِجهه التي الجارية
العادية: املرء أعمال وجه يف الوقوف إىل يؤدي ال هذا بأنَّ قاطع بوضوٍح ح رصَّ الشك،
نفيس أُجِهد أنَّني يبدو التي ة، الُحجَّ هذه عىل بِصدٍق أوافق كنُت إذا عما هنا سئلُت «لو
يشءٍ كل أن يَرون الذين الشكَّاكني هؤالء من واحًدا بحقٍّ كنُت إذا ا وعمَّ دعمها، أجل من
أن ألجبُت البُطالن، أو الحقيقة من قْدر بأي يتَّسم ال يشء أي عىل ُحكمنا وأنَّ مؤكد، غري
كان وال وثبات، بإخالٍص الرأي بهذا أقول أبًدا أكن لم وأنَّني صميمه، يف لغٌو السؤال هذا
أن وقاهرة، ُمطلقة رضورة بُحكم الطبيعة، علينا حتَّمْت فقد به. يقول آخر شخص أي
أخطاء تفنيد أجل من نفسه يُجهد الذي ذلك أما … ونشُعر س نتنفَّ مثلما أحكاًما نُصدر

«… ُمعارض فيه له ليس نزاٍع يف دخل قد الواقع يف فإنه الكامل، الشكِّ هذا
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إىل تام بجالءٍ يُبنيِّ لها هيوم تطوير فإنَّ لوك، عرَضها التي األفكار نظرية عن أما
الطريق هذا يف يسري أن يستطيع ال املرء ألنَّ ذلك النهاية. يف النظرية هذه مثل تؤدي أين
يقول ما نعني ال الِعلِّية عن عادًة نتحدَّث عندما أننا يعتقد املرء كان إذا أما ذلك. من أبعَد
فمن جديد. من البدء الرضوري من يكون فعندئٍذ نَعنيه، أن ينبغي أو نَعنيه إنَّنا هيوم
تَالُزم أنها أساس عىل الِعلِّية إىل ينُظرون العادي اإلنسان وال العلماء ال أنه تماًما الواضح
شيئًا يقصدون كانوا إذا خطأ عىل جميًعا أنهم فهو هذا عىل هيوم ردُّ أما فحْسب. دائم
ألنَّ ذلك الحد. عن زائد باستخفاٍف العقليني موقف يستبِعُد هيوم كان ربما ولكن آخر،
حالة يف لنا اتَّضح ما وهذا العالم، به يقوم ما بكثرٍي أفضَل نحٍو عىل يِصف العقيل املذهب
تلَزم استنباطي نََسٍق خالل من السببية العالقات عرض هو الِعلم هدف إن اسبينوزا.
تلزم أنها أي مقدماته، عن الصحيح الربهان نتيجة تلزم ِمثلما األسباب عن النتائج فيه
نظلَّ أن بدَّ فال ذاتها، امُلقدِّمات إىل بالنسبة صحيًحا يظلُّ هيوم نقد ولكن بالرضورة.

امُلقدِّمات. هذه من شكاًكا أو فاِحًصا موقًفا نلتزم
موقف يؤدي وهنا اإلنسان. علم يف يرتكز األول هيوم اهتمام أنَّ قبل من ذكرنا لقد
عىل ُقدرتنا عدم نُثِبت إن ما ألننا، ذلك والدين؛ األخالق ميداني يف جذري تغيرٍي إىل الشك
األقل عىل وذلك بَدورها، األخالقية األوامر قوة تتهاوى حتى الرضورية، االرتباطات معرفة
األخالق أساس يُصبح فهنا عقلية. بُحجج األخالقية املبادئ تربير فيه املرغوب من كان إذا
سيجعلُنا، هذا بأنَّ يعِرتف نفسه هيوم ولكن هيوم. عند ذاتها للسببية َضعفه يف ُمماثًال
تربيره. ُوسعنا يف يكن لم لو حتى نشاء، رأٍي أيِّ اتِّخاذ يف أحراًرا العملية، الوجهة من
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والرومانتيكية عرصالتنوير

ُمتسامًحا، عمومه يف كان الذي موقفها اإلنجليزية، التجريبية الحركة ِسمات أبرز من كان
أن ينبغي التساُمح أنَّ لوك أكد وهكذا ُمخالفة. فكريًة اتجاهاٍت يتَِّبعون الذين أولئك تجاه
عامة، بالدِّين ك يتمسَّ يكن لم هيوم أنَّ من الرغم وعىل الكاثوليك.1 إىل حتى تمييز، بال يمتدَّ
التي الحماسة لتلك ُمعارًضا كان فقد خاص، بوجٍه الرُّومانية بالكاثوليكية يستخفُّ وكان
العقيل للمناخ ُممثًِّال عموِمه يف امُلستنري املوقف هذا أصبح وقد للقمع. رضوري رشٌط هي
والواقع أملانيا. يف ثم أوًال، فرنسا يف قدٍم موطئ عَرش الثامن القرن خالل واكتسب للعرص،
بعد) فيما األملان يها يُسمِّ أصبح كما Aufklarung (أو Enlightenment التنوير حركة أنَّ
الرصاعات نتيجة كانت وإنما ُمعينة، فلسفية مدرسة بأية دائًما ارتباًطا ُمرتبطًة تكن لم
فمبدأ عرش. والسابع عرش السادس القرنان شهدها التي الحاِسمة غري الدموية الدينية
الوقت ويف اسبينوزا. عند كان ما بقْدر لوك عند ُمستحبٍّا رأينا، كما كان، الديني التسامح
كان ألنه ذلك املدى. بعيدة سياسية نتائج اإليمان مسائل يف الجديد املوقف لهذا كان ذاته
مع تتمىشَّ ال اإللهية امللوك فحقوق ميدان. أي يف الجامحة السلطة وجه يف يِقف أن بدَّ ال
نهاية قبل إنجلرتا يف ذروته بلغ قد الديني الرصاع وكان الدين. حول اآلراء عن الُحرِّ التعبري
فإنه ديمقراطيٍّا، يكن لم عنه انبثََق الذي الدستور أنَّ من وبالرغم عرش. السابع القرن
يف االمتيازات ذوي النبالء ُحكم تُميِّز كانت التي السيئة التطرُّفات بعض من ُمتحرًرا كان

البابا). (أهل الكاثوليك عىل يدلُّ ازدرائي تعبريٌ وهو ،«Papists «البابويُّون هو هنا امُلستخَدم التعبري 1
(املرتجم)
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الوْضع فكان فرنسا يف أما عنيفة. قالقل حدوث ع امُلتوقَّ من يكن لم هنا ومن األخرى. البالد
١٧٨٩م. لثورة األرض تمهيد أجل من كبرية جهوًدا التنوير قوى بذلت فهناك ُمختلًفا.
التي الثالثني، األعوام حروب فمنذ بعيد. حدٍّ إىل ثقايف إحياءٍ مسألة التنوير ظلَّ أملانيا ويف
الثقافية للسيطرة خاضعًة أملانيا كانت بالتدريج، جراحها د تُضمِّ طويلة فرتة أملانيا ظلَّت
بروسيا ظهور بعَد إالَّ الفرنسية للثقافة خضوعهم من التحرُّر يف األملان يبدأ ولم لفرنسا.

عرش. الثامن القرن من الثاني النصف يف اآلداب وإحياء األكرب، فردريك عهد يف
كان حني فعىل العلمية. املعرفة بانتشار أيًضا ُمرتبطة التنوير حركة كانت ولقد
االتجاه أصبح والكنيسة، أرسطو سلطة إىل ارتكاًزا كثرية بأموٍر يُسلِّمون املايض يف الناس
الديني، امليدان يف طَرحت، قد الربوتستانتية أنَّ وكما العلماء. بآراء االقتداء هو الجديد
من أصبح فكذلك هو، تقديره حسب يترصَّف أن ينبغي شخص كل إنَّ القائلة الفكرة
يَضعوا أن ِمن بدًال بأنفسهم، الطبيعة إىل يتطلعوا أن العلمي، امليدان يف اآلن، الناس واجب
بدأت وهكذا البالية. النظريَّات عن يُدافعون كانوا الذين أولئك أقوال يف العمياء ثقتَهم

الغربية. أوروبا يف الحياة وجه تُغريِّ الِعلم كشوف
فإنَّ فرنسا، يف األمر، آِخر القديم، النظام سحقِت الفرنسية الثورة أنَّ حني وعىل
كانت «عادلني». مُلستبدِّين عرش، الثامن القرن سنوات ُمعظم طوال خاضعًة كانت أملانيا
كل من الرغم وعىل كثرية. ُمعوِّقات اعرتضتْها قد كانت وإن ما، بقْدٍر مكفولة الرأي حرية
بدأ لبلٍد حالٍة أفضل تُمثل كانت ربما فإنها عسكرية، طبيعة من بروسيا به تتَّسم كانت ما
األكرب فردريك كان فقد األقل. عىل الثقايف امليدان يف الليربالية، أشكال من شكٌل فيه يظهر
الخالص عن البحث بحرية شخٍص لكلِّ وسمح للدولة، األول الخادم بأنه نفسه يِصف

الدولة. حدود داخل الخاصة، طريقته عىل لنفسه
تستهِدف امُلستقل، العقيل النشاط تقدير إىل عودًة جوهره يف التنوير عرص كان لقد
الناس أن الجائز ومن قبل. من يُسود الظالم كان حيث النور نرش — الحريف باملعنى —
سعيَهم أنَّ غري والحماس، التفاني من بُروٍح مدفوعني النور هذا نرش إىل يْسَعون كانوا
يظهر بدأ فقد ذلك ومع العارمة. االنفعاالت عىل يرتكز الحياة يف أسلوبًا يُمثل يكن لم هذا

للرومانتيكية. العاتية القوة هو مضادة: قوٍَّة تأثري عندئٍذ
بالنظرة ُمعينة نواٍح يف تُذكرنا عالقة التنوير وحركة الرومانتيكية الحركة بني إنَّ
مثالية، بصبغٍة امُلصطِبغ ر التصوُّ ذلك إىل ترجع فجذورها األبولونية. مقابل يف الديونيزية
خالل فرنسا يف الحركة تطوَّرت وقد القديمة. اليونان عن النهضة عرص كوَّنه والذي
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فعٍل ردَّ تُمثل ر التطوُّ هذا يف وكانت لالنفعاالت، عبادة أصبحت بحيث عرش الثامن القرن
لدى السيايس الفكر كان وبينما العقليني. امُلفكرين لدى عة امُلرتفِّ الباردة املوضوعية عىل
عليه، واملحافظة والسيايس االجتماعي االستقرار إقرار إىل هبز، أيام منذ يسعى، العقليني
امُلغامرات عن يبحثون أخذوا هنا ومن خطر، يف العيش يفضلون الرومانتيكيُّون كان فقد
قْدر من تَُحطُّ أنها أساس عىل والسالمة الراحة واحتقروا األمان، إىل السعي من بدًال
وهكذا األسمى. هي للخطر امُلعرضة الحياة أنَّ — األقل عىل نظريٍّا — ورأوا اإلنسان،
شَظٍف حياة يحيا الذي الفقري الفالح فكرة املثالية، بغة بالصِّ امُلصطِبغة الفكرة انبثقت
حرٍّا، يعيش بأن هذا عن يُعوَّض ولكنه الصغرية، أرضه قطعة يف يبذُله الذي جهده من
لة بالصِّ لالحتفاظ خاصة قيمًة يُولون كانوا لقد املدن. حضارة فساد عن بمنأًى ويظلَّ
حركة أما جوهره، يف ريفيٍّا له سون يتحمَّ الذي الفقر نوع وكان الطبيعة، مع الوثيقة
الثورة ألن حقٍّ عىل ذلك يف كانوا ولقد األوائل، الرومانتيكيني نظر يف لعنًة فكانت التصنيع
العقود يف ولكن واملادي، االجتماعي امُلستوينَي عىل الُقبح، من الكثري جلبِت الصناعية
ومنذ املاركسية، بتأثري الصناعية، العاملة الطبقة إىل رومانتيكية نظرٌة ظهرت التالية
فإن ذلك ومع الصناعيُّون. العمال منه يشكو كان ا ممَّ للكثري االستجابة تمت الحني ذلك

السياسة. يف سائدًة زالت ما «العامل» إىل الرومانتيكية النظرة
أنَّ الصدد هذا يف ولنذُكر القومية. للرُّوح إحياء الرومانتيكية بالحركة ارتبط وقد
القومية، املشاعر عن بعيدًة صميمها يف كانت والفلسفة العلم يف الكربى العقلية الجهود
تستطع لم أنها من الرغم عىل حتى سياسية، حدوًدا تعرف ال قوًة التنوير حركة كانت كما
الرومانتيكية أما الكاثوليكية. مع جنٍب إىل جنبًا وإسبانيا، إيطاليا مثل بالٍد يف تزدهر أن
للوطنية. ُصوفية رات تصوُّ ظهور عىل وساعدت القومية الفوارق تقوية عىل عملْت فقد
أصبَحِت إذ لهبز؛ التنِّني، كتاب عىل ترتَّبت التي عة امُلتوقَّ غري النتائج إحدى هذه كانت ولقد
القومي الشعور هذا به، ة الخاصَّ اإلرادة من نوًعا يملك أوسع، نطاٍق عىل شخًصا تَُعدُّ األمة
التي إنجلرتا، أما ١٧٨٩م. ثورة أشعلت التي القوى عىل السيطرة له أصبحت الجديد
ظروٍف يف القومي الحس اكتسبَِت قد فكانت طبيعية، حدوًدا حظها، لُحسن تملك، كانت
ويف ُمهاجمته. يمكن ال َمنيًعا للعالم ة العامَّ الظروف وسط مركزها أنَّ وبدا بكثري، أهدأ
كل من ُمعادون ُحكام بها يرتبَّص كان التي الفتية، الفرنسية الجمهورية فإن ذلك مقابل
أما بهويتها. التلقائي االقتناع هذا مثل داخلها يف ي تُنمِّ أن وسعها يف يكن لم الجوانب،
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احتلَّت أن بعد سيما ال ذلك، من حتى أصعَب االقتناع هذا مثل كان فقد األملان حالة يف
١٨١٣م، عام يف التحرير حروب نشبْت وعندما أراضيهم. اإلمرباطورية نابليون جيوش
ع تتجمَّ التي النقطة هي بروسيا وأصبحت الوطني، الحسِّ من عارمة فورًة تستلِهم كانت
األملان الشعراء من بعًضا أنَّ نُالحظ أن الطريف ومن األملانية. القومية األماني عندها

املستقبل.2 يف املتاعب يجلب قد أمٌر هذا بأنَّ تنبَّئوا قد العظام
املعايري عىل يشءٍ كلِّ يف وارتكزوا باملنفعة، عالقة له ما كلَّ الرومانتيكيُّون ازدرى لقد
االقتصادية، املسائل يف وكذلك واألخالق، السلوك يف آرائهم عىل ينطبق وهذا الجمالية،
كان الطبيعة، يف الجمال بأوُجه يتعلَّق وفيما بفكرهم. طاَفْت قد املسائل هذه كانت إن
ُمقيَّدة ُمملَّة الوسطى الطبقة حياة لهم بَدْت وقد ع، وامُلرتفِّ العنيف الجمال إىل يتَِّجه َميلهم
اليوم أصبْحنا قد كنَّا وإذا حق. عىل الرأي هذا يف كانوا أنهم والحق خانقة. بأعراٍف
الذين الرومانتيكيِّني تمرُّد ذلك أسباب أهمِّ من فإنَّ القيود، هذه إىل بالنسبة تساُمًحا أكثر

عرصهم. أعراَف تحدَّوا
اتِّجاَهني يف الفلسفية الوجهة من تأثريها مارسْت قد الرومانتيكية إنَّ القول ويمكن
عقَلنا أعمْلنا لو أننا يف الهادئ األمل ومعه للعقل، امُلفِرط التأكيد أوًال فهناك ُمتعارَضني،
من النوع هذا األبد. إىل صعوباتنا ة كافَّ َلُحلَّت تُواجهنا، التي املشكالت يف القوة من بمزيٍد
أعمال يف يظهر عرش، السابع القرن ُمفكرو يعرفه يكن لم الذي الرومانتيكية، العقالنية
يف وذلك النفعيني، لدى تأثريه يظهر كذلك ماركس. فلسفة يف وبعَدهم األملان، امِلثاليِّني
وهو التعليم، طريق عن حدٍّ غري إىل للتشكُّل قابل امُلجرد، باملعنى اإلنسان، أنَّ افرتاضهم
خالصة ثقافيًة أكانت سواء عام، بوجٍه الطوباوية األفكار أنَّ والواقع البطالن. واضح أمر
تمثيل. خريَ الرومانتيكية العقالنية تُمثل نواتج هي إنما االجتماعي، امليدان إىل ُمنتمية أم
القول ويمكن العقل. قْدر من اإلقالل إىل ذاتها الرومانتيكية الحركة أدَّت فقد ذلك ومع
ُمعينة جوانب يف هو مظاهره، أشهر الوجودية كانت ربما الذي الالعقيل، املوقف هذا إنَّ

الفرد. عىل الصناعي امُلجتمع يُمارسه كان الذي املتزايد العدوان عىل تمرُّد
شخصية أشهر كانت فربما الشعراء، هم ًسا تحمُّ الرومانتيكية مؤيدي أشد كان
امتزاُجها يؤدي التي العنارص كلَّ فيه نِجد إذ بايرون؛ شخصية هي رومانتيكية

األملانية، العسكرية النزعة ستجلبها التي والكوارث بالحروب الشعراء هؤالء تنبُّؤ يف تكُمن هنا الطرافة 2
(املرتجم) والثانية. األوىل الحربنَي يف ة وخاصَّ
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األعراف واحتقار والتحدِّي، التمرُّد، نِجد ففيه الكامل. باملعنى رومانتيكي تكويٍن إىل
ميسولونجي ُمستنَقعات يف املوت إنَّ القول ويمكن النبيل. وامَلسلك ر والتهوُّ السائدة،
رومانتيكي تعبري أعظم هو إنما اليونانيني، عند الُحرية قضية عن دفاًعا Missolonghi
أملانيا يف الالحق الرومانتيكي الشعر عىل تأثريَه بايرون مارس ولقد التاريخ. مرِّ عىل
بأنه رصاحًة نفسه وصف Lermontov لريمونتوف الرويس الشاعر أنَّ كما وفرنسا.
Leopardi ليوباردي وهو العظيم، الرومانتيكي شاعرها إليطاليا كان كذلك تلميذه،
القرن مطلع يف إيطاليا منها تُعاني كانت التي اليائسة القمع حالة أعماله تعكس الذي

عرش. التاسع
«املوسوعة» هو عرش الثامن القرن يف التنوير عرص خلَّفه الذي البارز األثر إنَّ
الرجال هؤالء أدار فقد فرنسا. يف والعلماء الُكتَّاب من مجموعٌة تْها أعدَّ التي العظيمة
القوة العلم يف ورأوا امليتافيزيقيني، والفالسفة الدين رجال لتعاليم تام، بوعٍي ظهورهم،
امُلتاحة العلمية املعرفة كلَّ ضخم عمٍل يف جَمعوا وهكذا العقيل. امليدان يف الجديدة الدافعة
وصف هي حيث من بل فحسب، أبجديٍّا ترتيبًا ُمرتبًا سجالٍّ بوصِفها ال عرصهم، يف
الة فعَّ أداًة العمل بهذا يُنتجوا أن يأُملون وكانوا العالم. مع التعاُمل يف العلمية للطريقة
الشخصيات معظم املهمة هذه يف أسهم وقد القائمة. السلطة جهالة ضدَّ الرصاع يف
أولهما ا. خاصٍّ تنويًها ان يستحقَّ اثنان هؤالء ومن عرش. الثامن القرن يف والعلمية األدبية
لكونه نتيجة ُشهرته من قدٍر أكرب جاء ربما الذي (١٧١٧–١٧٨٣م) D’Alembert داملبري
يف كان ولكنه اسمه. عليه يُطَلق النظرية امليكانيكا يف أسايس مبدأ وهناك رياضيٍّا، عامًلا
املوسوعة. مُلقدِّمة كتابته إسهاماته بني ومن واسعة. وأدبية فلسفية اهتماماٍت ذا الواقع
فهو تحريرها بمسئوليات القيام يف األكرب العبء أكتافه عىل يحمل كان الذي الرجل أما
كلَّ يرفض وكان ُمتعدِّدة، موضوعاٍت يف كتَب الذي (١٧١٣–١٧٨٤م)، Diderot ديدرو

للعقيدة. التقليدية األشكال
ديدرو رأي كان فقد األوسع. باملعنى للدِّين ُمعاديًا عمًال تكن لم املوسوعة أنَّ عىل
–١٦٩٤) فولتري أنَّ كما اسبينوزا. عند Pantheism األلوهية شمول بمذهب الشبَِه قريَب
إلٌه يُوَجد يكن لم لو إنه قال الضخم، العمل ذلك يف كبري بدوٍر أسهم الذي ١٧٧٨م)،
الدينية املؤسسة مسيحية بشدَّة يُعارض كان فقد الحال وبطبيعة نبتِدعه. أن علينا لوَجب
أنهم لو غاياتها الناس ق يُحقِّ للطبيعة، خارقة قوٍَّة بوجود يؤمن كان ولكنه الرسمية،
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3Pelagianism بيالجيوس مذهب صور من صورة الواقع يف وتلك خرية. حياًة عاشوا
إنَّ القائل ليبنتس رأي من يسَخر ذاته الوقت ويف التقليدية. االرتباطات ة كافَّ من خالية
هنا ومن ُمحاربته. ينبغي إيجابيٍّا شيئًا بوصِفه ِّ بالرشَّ اعرتف إذ ممكن، عالم أحسن عاملنا

للعقيدة. التقليدية األشكال ضدَّ والِرشس املرير رصاعه كان
كان ولقد لعقيدتهم. رفضهم يف بكثري تطرًُّفا أشدَّ كانوا الفرنسيني املاديني أنَّ عىل
«مذهب يؤدي كيف رأيْنا فلقد ديكارت؛ بها قال كما الجوهر لنظرية تطويًرا مذهبهم
دام فما املادة. جانب إىل الذهن دراسة عن واقعيٍّا االستغناء إىل «Occasionalism املناسبة
عن االستغناء وسعنا ففي تماًما، متوازية بطريقٍة يعمالن املادي والعالم الذهني العالم
Lamettrie المرتي كتاب يف املادية للنظرية عرٍض أفضل نجد أن ونستطيع منهما. أيٍّ
بجوهٍر واحتفظ ديكارت، ثُنائية فيه رفض الذي «L’homme machine اآللة «اإلنسان
به تقول كانت الذي باملعنى جامدة ليست املادة هذه أنَّ غري املادة. هو فقط، واحد
حركة. يف تكون أن ينبغي أنها ذاتها يف املادة ِسمات من إنَّ بل القديمة، اآللية النظريات
سيقول الذي التعبري حسب هو، إلٍه أي افرتاض أنَّ كما أول، ُمحرك إىل حاجة ثمة وليس
وظيفة الذهنية القدرة تكون الرأي لهذا وتبًعا رضوري. غري افرتاٌض بعد، فيما البالس به
للُمونادات، ليبنتس ر بتصوُّ ما عالقًة النظرية لهذه أنَّ والواقع املادي. العالم وظائف من
فإنَّ ذلك ومع املونادات. نهائية ال مقابل يف واحد بجوهٍر إال تُقل لم أنها من الرغم عىل
ِشبه وظيفًة أحيانًا للمادة إنَّ القائلة الفكرة ما حدٍّ إىل يُشبه «نفوس» املونادات بأن القول
القائلة: النظرية ماركس منه استمدَّ الذي املصدر هو هذا أنَّ الصدد هذا يف ولنذُكر عقلية.

العضوي. الجسمي التنظيم نواتج من ناتج العقل إنَّ
الذي الدين، عن تماًما مستقلة مواقف املاديُّون هؤالء اتَّخذ النظرية هذه أساس وعىل
ملصالحهم تحقيًقا والقساوسة الُحكام عليها ع يُشجِّ أخطاًرا تحِمل نرشه طريقة أن رأوا
ماركس كان أيًضا هذا ويف الجهالء. يف يتحكموا أن لهم األسهل من دام ما الخاصة،
حملة من الهدف كان ولقد للشعب. أفيونًا بوصفه الدين عن تحدَّث عندما للماديني مدينًا
الذي والعقل الِعلم طريق إىل الناس دعوة هو وامليتافيزيقي الدِّيني التفكري عىل املاديني
مع يشرتكون ذلك يف وهم األرض، عىل الفردوس أشكال من شكٍل إقامة إىل يؤدي أن يمكن

(٣٦٠–٤٢٠ (حوايل Pelagiusبيالجيوس اإلنجليزي الراهب مرة أول به قال املسيحية، عىل ُمتمرِّد مذهب 3

(املرتجم) وحَده. هو بيِده املرء خالص أنَّ ويرى األوىل الخطيئة فكرة يرُفض وكان ميالدية،
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ولكن أيًضا، األفكار هذه تستلِهم ماركس عند الطوباوية االشرتاكية أنَّ كما «املوسوِعيني»،
االعرتاف ومع رومانتيكي. لَوْهٍم ضحايا الناحية هذه يف كانوا الجميع إنَّ القول يمكن
هائًال عونًا إلينا م يقدِّ ومشاكلها الحياة من ُمستنري موقٍف اتخاذ إن القائل الرأي بصحة
الحلول أنَّ الواضح فمن صعوباتنا، عىل بها نتغلب مناسبة حلوٍل إيجاد إىل َسعِينا يف

العالم. هذا إىل تنتمي أن يمكن ال املشكالت لكافة الدائمة النهائية
بعد ولكن العقل. أولوية هو تأكيده عىل جميًعا املفكرون هؤالء حرص ما كان لقد
كان أسمى»، «كائنًا الناس اخرتع السائدة، العقيدة أركان زعزعْت التي الفرنسية الثورة
نفسه الوقت ويف للعقل، تأليًها جوهره يف ذلك وكان معني. يوٌم به لالحتفال ُص يُخصَّ
مؤسس الفوازييه، حوكم فقد أخرى، ُمعينة مسائل يف للعقل كبريًا احرتاًما الثورة تُبِد لم
إصالحاٍت ذلك قبل اقرتح قد وكان اإلرهاب، عهد يف ثورية محكمة أمام الحديثة الكيمياء
النظام يف منصبًا َشغِله مجرَّد ولكن الزراعة، شئون عىل مرشًفا كان عندما مفيدة رضيبيًة
أعظم من إنه للمحكمة قيل وحني الشعب. ضدَّ جرائم بارتكاب يتَِّهمونه جعلهم القديم،

بامِلقصلة. رأسه قطعت وهكذا العلماء، إىل بها حاجة ال الجمهورية بأن ردَّت العلماء،
وفيها عرش، الثامن القرن يف التنوير لعرص رمز معينة، نواٍح يف هي، املوسوعة إنَّ
ُمستقبٍل تحقيق هو منها الهَدف بينما الهادئة، العقلية املناقشة عىل االهتمام ينصبُّ
حركة نَمْت املوسوعة فيه ظهرت الذي الوقت نفس يف ولكن للبرش، سعادة أكثر جديد
(١٧١٢–١٧٧٨م). روسو جاك جان ُممثليها أبرز من كان للعقل، ُمعادية رومانتيكية
النظرية ميدان يف أعماله نستثِنَي أن لنا جاز إذا الدقيق، باملعنى فيلسوًفا روسو يُكن ولم
األدبي نشاطه جوانب سائر إىل باإلضافة لها، كان التي األعمال وهي والرتبية، السياسية

بعد. فيما الرومانتيكية الحركة يف كبري تأثريٌ الواسع،
القصة كانت وإْن االعرتافات، كتاب يف الخاصة لحياته سجالٍّ و روسُّ إلينا م ويُقدِّ
جنيف، يف روسو ُولِد وقد الشاعرية. امُلبالغات بفعل ما حدٍّ إىل ُشوَِّهت قد يَرويها التي
أن وبعد اته. عمَّ إحدى يد عىل فُربَِّي ُمبكرة سنٍّ يف وهو والداه ومات كالفينية، ألرسة
واحدٌة له تُرْق لم ولكن مختلفة، ِمَهن عدة يف العمل جرَّب عرشة الثانية يف املدرسة ترك
ألسباٍب الكاثوليكية اعتنق تورينو ويف هاربًا، بيته عن رحل عرشة السادسة ويف منها.
ولكنه الشهريات، السيدات إحدى بخدمة التحَق ثم الوقت، بعَض يعتنقها وظلَّ مصلحية،
ويف أشهر، ثالثة بعد السيدة هذه يَت تُوفِّ حني الطريق قارعة عىل أخرى مرًة نفسه وجَد
يعتمد الذي للشخص األخالقي املوقف عن تكِشف مشهورة حادثة وقَعْت املناسبة هذه
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كان التي السيدة من َرسَقه وشاًحا يملك كان روسو أن تبنيَّ فقد وحَدها. أحاسيسه عىل
عىل جزاءها الخادمة هذه فلِقيَت إيَّاه، أعطتْه قد خادمًة أن و روسُّ وزعم عندها. يعمل
بالفتاة تعلُّقه كان العمل هذا إىل دفعه ما إنَّ «االعرتافات» يف يقول و روسُّ ولكن رسقتها.
االعرتافات ن تتضمَّ وال تفسريًا. يقدِّم أن إليه ُطِلب حني بباله يخُطر من أول جعلها مما
ُعذره، ولكن كاذبة، بشهادٍة أدىل أنه بالطبع يُنكر ال وهو أنَّبَه. ضمريه أنَّ إىل إشارة أية

سيئة. ِبنِيٍة ذلك يفعل لم أنه هو األرجح، عىل
قد كانت التي M. de Warens فاران دي مدام تُدعى بسيدة روسو ارتبط ذلك وبعد
وعشيقًة ا أُمٍّ أصبحت ولكنها كثرية، بأعواٍم تكربُه وكانت الكاثوليكية، إىل بدورها تحوََّلت
عام ويف بيتِها. يف التالية العرش السنوات من كبريًا جزءًا و روسُّ قىض وقد مًعا. آٍن يف له
يف راِتبُه ر تأخَّ حني استقال ولكنه البندقية، يف الفرنيس للسفري سكرتريًا أصبح ١٧٤٣م
،Therese le Vasseur لوفاسري بترييز ١٧٤٥م عام حوايل التقى باريس ويف الوصول.
أخرى ُمغامرات يف دخوله مع له، زوجًة بوصِفها الحني ذلك منذ معها عاش خادمة وهي
اللَُّقطاء. دار إىل جميًعا أُِخذوا أطفال خمسة له أنجبَْت وقد الوقت. نفس يف آلَخر آٍن من
مع تكن ولم جاهلة، قبيحة، فقرية، كانت إذ واضًحا؛ فليس الفتاة بهذه ارتباطه سبب أما

ق. بالتفوُّ روسو إحساس تزيد كانت عيوبها أن يبدو ولكن األمانة، شديدة ذلك
نظََّمت السنة هذه ففي ١٧٥٠م؛ عام يف إال كاتبًا بوصفه معروًفا روسو يُصبح ولم
البرشية، أفادت قد والفنون اآلداب كانت إذا ما مسألِة حول سهلًة مسابقة ديجون جامعة
إنَّ فقال بارعة، بُحَجٍج ولكن بالنَّفي، السؤال عن فيه أجاب ببحٍث الجائزة روسو فنال

لها. عبيًدا أصبحوا طبيعية غري حاجات عىل الناس عوَّدت الثقافة
ظهوره إىل أدَّت التي الدوافع ألنَّ الِعلم وأدان أثينا، ُمقابل يف إسربطة موقف وأيََّد
النبيل، الهمجي فهو بحقٍّ الفاضل أما فاسد، امُلتحرضِّ اإلنسان أنَّ وذكر هابطة. كانت
ولكن (١٧٥٤م). الالُمساواة» يف «بحث كتابه يف اآلراء هذه يف ذلك بعد روسو ع توسَّ وقد
للمؤلف، واالزِدراء السخرية كاَل التايل، العام يف الكتاب من نسخة وصلتُْه عندما فولتري،

بعد. فيما تشاُحنهما إىل أدَّت إهانة وهي
الكالفينية إىل وعاد جنيف، األصيل، بلده إىل للعودة دعوة روسو َقِبل ١٧٥٤م عام ويف
يف بحث وهو «إميل» كتاب ظهر ١٧٦٢م عام ويف الجنسية. عىل الحصول يستطيع لكي
أُِدين وقد االجتماعية. نظريَّته فيه عرض الذي االجتماعي» «العقد كتاب ظهر كما الرتبية،
الهيئات جميع أغضب والذي الطبيعي، للدِّين قدَّمه الذي العْرض بسبب األول الكتابان:
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أوًال، شاتل نيو إىل و روسُّ فرَّ وقد الديمقراطي. اتِّجاهه بسبب والثاني السواء، عىل ينية الدِّ
امللك من معاٍش عىل حصل بل هيوم، قابل حيث بريطانيا، إىل ذلك وبعد بروسيا، إىل ثم
جنونية، اضطهاد عقدة لَديه وتكوَّنت الجميع مع تشاجر النهاية يف ولكنه الثالث. جورج

وبؤس. فاقٍة يف األخرية سنواته قىض حيث باريس إىل فعاد
شكَّلت التي القوية املؤثِّرات من واحًدا العقل مقابل يف املشاعر عن روسو دفاع كان
يُفرِّق الربوتستنتي لالهوت جديد طريٍق رسم نتائجه من كان كما الرومانتيكية. الحركة
الطريق كان للقدماء. الفلسفي اث الرتُّ تابع الذي التوماوي املذهب وبني بوضوح بينه
نابًعا الوجود بهذا الشعور ويجعل هللا، وجود براهني عن يستغني الجديد الربوتستنتي
أنَّ األخالق، ميدان يف روسو، رأى وبامِلثل العقل. من مساعدة دون اإلنسان قلب من
أن شكَّ وال يُضلِّلنا. العقل أنَّ حني عىل الصحيح، الطريق إىل تَهدينا الطبيعية مشاعرنا
نظرية وهو املدرسية، والحركة وأرسطو ألفالطون تماًما ُمضاد الرومانتيكي املوقف هذا
دعائم عىل يرتكز دام ما الفعل من نوع أيَّ وتُقرُّ تماًما، عشوائية ألنها الخطورة، شديدة
كتاب ثنايا يف الطبيعي للدين روسو قدَّمه الذي العْرض جاء ولقد فاعله. لدى انفعالية
العاطفي الالهوت أنَّ والواقع سافوي». من قسٍّ «اعرتافات يف ع بتوسُّ وُعِرض «إميل»
عىل بالعقل ِصلته يقطع ألنه ، ُمعنيَّ بمعنًى ُمهاجمته، يمكن ال روسو به أتى الذي الجديد

األوىل. البداية منذ أوكام، طريقة
أحسن يف روسو فيه نجد إذ مختلفة؛ بروٍح ُكتب فقد االجتماعي» «العقد كتاب أما
كُكل، للجماعة حقوقهم يُفوِّضون حني األفراد إنَّ يقول وفيه النظرية. كتابته حاالت
إن يقول حني التحوُّط، من لنوع مجاًال يرتك روسو أن صحيح ُحرِّياتهم. جميع يفقدون
هو فيه، مشكوٍك افرتاٍض عىل يتوقَّف هذا ولكن ُمعينة، طبيعية بحقوٍق يحتفظ اإلنسان
ُسلطة ألية خاضٍع غري نفسه الحاكم بينما الدَّوام، عىل الحقوق هذه سيحِرتم الحاكم أنَّ
عىل قًرسا ذ يُنفَّ الذي املركَّب الُحكم من نوع وهي العامة»، «اإلرادة هي وإرادته أعىل،

الفردية. إرادتُهم معه تتَِّفق ال قد الذين أولئك
لُسوء روسو فإنَّ العامة، باإلرادة املقصود عىل يتوقَّف الكثري أنَّ من الرغم وعىل
املصالح جانبًا تركنا إذا أنَّنا، هو بالنظرية املقصود أنَّ ويبدو ع. بتوسُّ يرشحها ال الحظِّ
جميعهم. فيه يشرتكون الذاتية املصلحة من نوع ذلك وراء من يبقى لألفراد، امُلتعارضة
أنَّ يرى وهو النهائية. نتائجها يستخِلص حتى أبًدا الفكرة هذه يُتابع ال روسو ولكن
الخاصة، التنظيمات من نوع أي تحُظر أن لها بدَّ ال املبادئ لهذه وفًقا تسري التي الدولة
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عنارص جميع لَدينا تكتِمل وهكذا واقتصادية، سياسية غاياٍت تستهدف التي تلك وخاصًة
يمكن كيف لنا يُبنيِّ ال فإنه بذلك، وعٍي عىل يبدو روسو أنَّ من الرغم وعىل شمويل، نظام
يتحدَّث كان أنه منها نفهم أن بدَّ فال الديمقراطية إىل إشاراته عن أما النتائج. هذه تجنب
يف أوًال الكتاب َفهم أُيسء فقد وبالطبع النيابية. الحكومة عن ال القديمة، الدولة مدينة عن
أيَّدوه. الذين الثورة زعماء أوساط يف بعُد وفيما نظرياته، عارضوا الذين أولئك أوساط

اتِّجاَهني رأيْنا، كما ديكارت، بعد األوروبية الفلسفة عىل طرأ الذي ر التطوُّ اتَّخذ لقد
وهناك األوروبية، القارة يف ظهَرْت التي العقلية املذاهب مختلف جهٍة من فهناك ُمختلفني؛
من بالذاتية، مًعا االتِّجاهان ويتَِّصف اإلنجليزية، للتجريبية العام الخطُّ أخرى جهٍة من
أويل ببحٍث القيام ة مهمَّ عاتقه عىل لوك أخذ فقد الخاصة. بالتجربة َمعِنيَّان إنهما حيث
نحو، أوضح عىل هيوم أبرزها التي الكربى، املشكلة وكانت البرشي. الذهن نطاق ملعرفة
ُمعينة عاداٍت ن نُكوِّ أنَّنا هي هيوم إجابة وكانت الظواهر، بني الروابط تفسري كيفية هي
قوله يف حتى هيوم تجاوز فقد قبل، من أوضْحنا وكما ُمرتبطة. األشياء نرى تجعلنا
إشارًة العبارة هذه يف فإن ذلك ومع ة، التامَّ الدقة التَزم لو به، ُمقدِّماته تسَمح ما هذا،
التي هي لهيوم «كانْت» قراءة أنَّ والواقع الصعوبة. هذه لحلِّ املمكنة الطُرق إحدى إىل
التي العادة بتلك كانْت ارتقى فقد الجامد)، (اليقيني الدجماطيقي ُسباته من أيقظتْه
وإن هيوم، مشكلة من ببساطٍة تخلَّص وبذلك العقيل، املبدأ مرتبة إىل هيوم عنها تحدَّث

به. خاصة جديدة أخرى بصعوباٍت بالطبع نفسه كبَّل قد كان
يُبارح ولم الرشقية بروسيا يف كونجزبرج، يف (١٧٢٤–١٨٠٤م) كانْت إيمانويل ُولِد
نزعة من بجانٍب األوىل نشأته منذ محتفًظا ظلَّ وقد حياته. طوال أبًدا األصلية بلدتَه
درس وقد األخالقية. كتابتِه ويف العام حياته أسلوب يف تأثريه له كان Pietism الورع
اهتماماته بأنَّ شَعر التي بالفلسفة وُمنتهيًا بالالهوت، بادئًا كونجزبرج، جامعة يف كانْت
خصوصيٍّا ُمدرًسا العمل من يرتزق سنواٍت بضع ظلَّ وقد فيها. تكُمن إنما الحقيقية
وظيفة عىل ١٧٧٥م عام يف حصل أن إىل الزراعية، األرض ك ُمالَّ من األرستقراطيني ألبناء
املنطق كريس أستاذ وظيفة إىل ي ُرقِّ ١٧٧٠م عام ويف كونجزبرج. يف للفلسفة ُمحارض
لم كانْت أنَّ من الرغم وعىل وفاته. حتى يشغلها ظلَّ التي الوظيفة وهي وامليتافيزيقا،
انتظام من وبَلغ وامُلثابرة، والدأب التنظيم شديدة حياًة عاش فإنه الزُّهد، يف ُمفرًطا يكن
يكن ولم أمامهم. مروره لحظات عىل ساعاتهم يضبطون كانوا مدينته أهل أنَّ عاداته
وكان امُلستقرَّة. حياته أساليب بفضل األمراض من أفلَت ولكنه البُنيان، َمتنَي رجًال كانْت
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أما اجتماعية. مناسباٍت حرض ما إذا دائًما الرتحيب يلقى بارًعا، ثًا ُمحدِّ ذاته الوقت يف
ميدان ويف التنوير، عرص يف امُلفكر يكون ما كأحسن ليرباليٍّا فكان السياسية املسائل يف
الفرنسية، بالثورة ب رحَّ وقد التقليدية. غري الربوتستانتية من نوًعا يُمثِّل موقفه كان الدين
لم ولكنها واسعة، ُشهرة العظيمة الفلسفية مؤلَّفاته أكسبَتْه وقد الجمهورية. املبادئ وأيَّد
مدينة أهل ولكنَّ الذهنية، مَلَكاته تدهورت األخرية حياته سنوات ويف ثروة. أيَة له تجلب
لم َرشف وهو مهيب، موكٍب يف جنازته ُشيَِّعت مات وعندما به. فخورين كانوا كونجزبرج

القليل. أقلُّ إال الفالسفة من به يحَظ
يف جميًعا فيها يُحارض كان ع، التنوُّ شديدة موضوعاٍت تشمل «كانْت» أعمال كانت
إذا هذا، يوِمنا حتى بأهميته ُمحتفًظا ظلَّ الذي هو األعمال هذه من والقليل ما، وقٍت
آراء فيها وأبدى نيوتن، فيزياء أساس عىل بأكملها بُنِيت الكون نشأة يف نظريًة استثنَينا
فلسفة هو خاص بوجٍه هنا نا يُهمُّ الذي ولكن مستقلة، بصورٍة البالس بعُد فيما بها قال
تطهري يف منه رغبًة النقدية، املشكلة طَرح من أول كان لوك أنَّ والواقع النقدية. كانْت
هيوم. عند الشكِّ مذهب إىل حتمية بطريقٍة أدَّى لوك بعد األفكار مسار ولكن األرض،
أن من بدًال ألنه ذلك امليدان؛ هذا يف كوبرنيكية» «ثورة أسماه ما استحدث فقد كانْت أما
تفسري يف رشع هيوم، فعل كما التجربة، أساس عىل العقلية املفاهيم يُفرسِّ أن يحاول
تُقيم كانت فلسفته إن ُمعني بمعنًي القول ويمكن العقلية. املفاهيم أساس عىل التجربة
قال التي الفطرية واملبادئ جهة، من اإلنجليزية للتجريبية امُلتطرِّف املوقف بني تواُزنًا
صعبة كانت نظريتَه أنَّ من الرغم وعىل أخرى. جهٍة من الديكارتي العقيل املذهب بها
خطوطها استيعاب نُحاول أن واجبنا من فإنَّ جوانبها، من كثرٍي يف للنقد وقابلة دة وُمعقَّ
الالحق. الفلسفي ر التطوُّ عىل مارَستْه الذي الهائل التأثري ذلك نفهم أن شئنا ما إذا العامة
التجربة، من تبدأ إنما معرفٍة كلَّ إنَّ القول يف والتجريبيِّني هيوم مع كانْت اتَّفق لقد
بني التمييز الواجب من أنَّ هي الرأي، هذا إىل هامة مالحظًة خالفهم، عىل أضاف، ولكنه
املعرفة أنَّ فرغم ذلك، وعىل املعرفة. تلك تتَِّخذها التي والصورة بالفعل، املعرفة يُنِتج ما
الفكرة هذه عن التعبري ويُمكننا وحَدها. منها تُستَمدُّ ال فإنها التجربة، طريق عن تنشأ
ليسْت ولكنها للمعرفة، رضوري رشط ية الِحسِّ التجربة إنَّ بالقول مختلف نحٍو عىل
الخام املادة ل تُحوِّ التي التنظيم ومبادئ املعرفة، تتَّخذها التي فالصورة لها؛ كافيًا رشًطا
هذه أن الواضح ومن املعرفة. من كانْت، رأي يف تُستَمد، ال ذاتها هي معرفة، إىل للتجربة

بذلك. قال قد كانْت يكن لم وإن ديكارت، به قال الذي باملعنى فطرية املبادئ
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العامة املبادئ عىل — أرسطي مصطلح وهو — «املقوالت» اسم كانت أطلق وقد
وملَّا معرفة. صورة يف التجربة تشكيل أجل من عنده من الذِّهن يُضفيها التي للعقل،
القضايا. بصورة ُمرتبطًة املقوالت هذه تكون أن بدَّ فال قضايا، شكَل تتَِّخذ املعرفة كانت
ُمتعلقة هامة مسألٍة لبْحث ف نتوقَّ أن مقوالته، كانْت استمدَّ كيف نُبنيِّ أن قبل علينا ولكن
التقليدي، األرسطي للمنطق قبوله يف ليبنتس يُتابع «كانْت» كان فقد القضايا. بتصنيف
عليه. تحسنٍي إدخال يستحيل كامل املنطق هذا أن أعتقَد إنه بل واملحمول، املوضوع منطق
للمحمول، نا ُمتضمِّ فيها املوضوع يكون قضايا بني التمييز املمكن فمن األساس، هذا وعىل
عن تُعربِّ ألنها األول، النوع من ُممتدَّة» األجسام «كل فالقضية كذلك. تكون ال وأخرى
وكل تحليلية، ى تُسمَّ القضايا هذه ومثل «الجسم» مفهوم تعريف بها يَتمُّ التي الطريقة
فهي وزن» لها األجسام «كل القضية أما حها. تُوضِّ أو األلفاظ تَرشح أنها هو تفعله ما
ولذا الوزن؛ صفة وجود عىل ذاتها يف تنطوي ال الجسم فكرة ألنَّ ذلك الثاني؛ النوع من

ذاتي. تناُقٍض يف الوقوع دون إنكارها امُلمكن ومن تركيبية قضية هذه فإنَّ
القضايا. بني التمييز يف الطريقة هذه جانب إىل للتصنيف آَخَر أساًسا كانْت أدخل وقد
a Priori القبلية املعرفة اسم التجربة عن املبدأ حيث من امُلستقلة املعرفة عىل يُطِلق فهو
هو الهام اليشء ولكن .a Posteriori بَعدية فيسميها التجربة من تُستَمدُّ التي تلك أما
الصعوبات من كانْت يتخلص بعينِه النحو هذا وعىل يتقاطعان. التصنيَفني هذَين أنَّ
عىل التصنيَفني إىل ينُظروا بأن خليقني كانوا الذين هيوم، مثل التجريبيِّني تواِجه التي
والرتكيبي قبيل، هو ما لكلِّ ُمساويًا التحلييل يكون بحيث واحد، يشءٍ عن ان يُعربِّ أنهما
فقد األول، الشطر عىل وافق أنه من الرغم فعىل كانْت أما بعدي. هو ما لكلِّ ُمساويًا
كتاب من العام والهدف مًعا. آٍن يف وتركيبية قبلية قضايا وجود املمكن من أنَّ أكَّد
الهدف أما ممكنة. القبلية الرتكيبية األحكام تكون كيف إثبات هو الخالص» العقل «نقد
قبلية رأيه يف الرياضية القضايا ألنَّ الخالصة؛ أو البحتة الرياضة قيام إمكان فهو األخصُّ
والسبعة الخمسة جمع حاصل وهو الحساب، من ُمستَمدٌّ يرضبه الذي وامَلثَل تركيبية.
الرقمان استخدم حيث ألفالطون، «تيتاتوس» محاورة من شك بال ُمستمدٌّ مثَل وهو
ذاته الوقت يف هي بينما التجربة من تُستَمدُّ ال ألنها قبلية، ١٢ = ٧ + ٥ فالقضية ذاتهما،
األساس هذا وعىل الجمع، ورمز و٧ ٥ َري تصوُّ يف نًا متضمَّ ليس ١٢ مفهوم ألن تركيبية

تركيبية. قبلية الرياضة أنَّ كانْت يرى
أمام هيوم قدَّمه الذي التفسري تعثَّر فقد السببية. مبدأ هو هام آخر مثَل وهناك
أما واألفكار. االنطباعات نظرية إطار يف ُمستحيًال يبدو الذي الرضوري، االرتباط عقبة
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تأكيًدا إال قبلية بأنها السببية وصُف وليس قبيل، تركيبي مبدأ السببية فإن كانْت عند
عادة بأنها يِصْفها لم كانْت ولكن التجربة، من تُستَمدُّ أن يمكن ال إنها القائل هيوم لرأي
ألننا تركيبية وهي َمعريف، مبدأ أنها عىل إليها نَظَر وإنما خارجية، رشوط فيها تتحكم
تركيبي قبيل مبدأ فإنها ذلك ومع لفظي، ذاتي تناُقض يف نَقع أن دون إنكارها نستطيع

قليل. بعد سنرى كما املعرفة، قيام بُدونه يستحيل
للفهم، قبلية راٌت تصوُّ املقوالت هذه إنَّ كانْت. عند املقوالت نظرية إىل اآلن ولنُعد
صورة يف قبل، من أْرشنا كما عنها، البحث من بدَّ وال الرياضة. رات تصوُّ عن تختلف
قائمة استنتاج املنطق، إىل كانْت نظرة إطار يف املمكن، من يُصبح وهكذا القضايا.
القائمة الستنباط طريقٍة إىل اهتدى أنه اعتقد قد كانْت إنَّ بل طبيعية، بطريقٍة املقوالت
الكم هي للقضايا ُمعيَّنة تقليدية صورية ِسمات بني بالتمييز فبدأ للمقوالت، الكاملة
بالَكم، يتعلَّق ففيما .modality والجهة relation واإلضافة ،quality والكيف ،quantity
وهذه والشخصية. والجزئية الكلية القضايا بني يُميزون أرسطو أيام منذ املناطقة كان
يكون فقد القضية كيُف أما التَّوايل. عىل والكلية والكثرة الوحدة مقوالت تُناظرها األنواع
نستطيع كذلك والتحديد. ْلب والسَّ الواقعية مقوالت وتُناظرها محدوًدا، أو سالبًا أو ُموجبًا
ومن منفصلة، ورشطية ُمتصلة ورشطية َحملية إىل اإلضافة حيث من القضايا تقسيم
قد وأخريًا املتبادل. والتأثري والنتيجة، والسبب والعَرض، الجوهر مقوالت نستخلص هذه
لها امُلناظرة واملقوالت رضورية. أو تقريرية أو احتماليًَّة الجهة، حيث من القضية، تكون

والعَرض. الرضورة وأخريًا والالوجود، والوجود واالستحالة، اإلمكان يف
من ليس أنه كما للمقوالت، كانْت استنباط تفاصيل يف الَخوض إىل بحاجٍة ولْسنا
تعتمد دامت ما ر، تصوَّ كما ُمكتملة تكن لم كانْت عند املقوالت قائمة أنَّ نرى أن الصعب
من تُستَمدُّ ال والتي العامة، رات التصوُّ فكرة ولكن املنطق. إىل ما حدٍّ إىل ضيقة نظرٍة عىل
الفلسفية. أهميتها لها فكرًة تظلُّ التجربة، ميدان يف تأثريها لها يكون ذلك ومع التجربة،
العْرض يقبل أالَّ املرء ُوسع يف كان وإْن هيوم، مشكلة عن اإلجابات بإحدى تُزوِّدنا وهي

كانْت. لها قدَّمه الذي
من أنَّ إثبات إىل انتقل شكلية، أُسٍس عىل مقوالته قائمة كانْت استنبط أن وبعد
تكتِسب أن فقبل وهكذا اآلخرين. إىل نقلُها يمكن تجربة أيَِّة قياَم املقوالت، بَغري املستحيل،
نحٍو عىل توحيدها أو تنظيُمها ينبني املعرفة، صفَة نا حواسِّ إىل تِصل التي االنطباعات
املمكن من يكون لن (معرفية) إبستمولوجية مشكلة وتلك الذهني. النشاط طريق عن ما،
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يقول فهو ة. بدقَّ للمصطلحات استخدامه طريقة حدَّدنا إذا إال منها كانْت موقف إيضاح
اآلتية التجربة تأثري ي تلقِّ تقترصعىل التي الحواس، عىل جهٍة من تنطوي املعرفة عملية إنَّ
من بدَّ وال سويٍّا، هذه الحسِّ عنارص يرِبط الذي الَفهم عىل أخرى جهٍة ومن الخارج، من
الفكرة هذه عن الِحقة مرحلٍة يف هيجل عرب وقد العقل. وبني الفهم أو الذهن بني التمييز
القول ويُمكننا يُفرِّقهم. ما هو الفهم أنَّ حني عىل الناس، د يُوحِّ ما هو العقل إنَّ بقوله
ولكنهم العقل، لنعمة ماِلكني أو عقالء، يكونون ما بقْدر ُمتساوين يكونون الناس إنَّ
به يتعلق فيما الناس يتفاوت إيجابي ل تعقُّ األخري هذا ألنَّ بالَفهم؛ يتعلق فيما يتفاَوتون

هائًال. تفاوتًا
عليه يطِلق ما ق تحقُّ من بدَّ ال أحكام يف صياغتها يمكن تجربة املرء لدى تكون ولكي
انطباعات أنَّ الواضح فمن .«unity of apperception الذاتي الوعي «وحدة اسم كانْت
به تتَِّسم الذي التقطُّع من وبدًال تَتابُعها، رسعة كانت مهما كافية، غري امُلنعزلة هيوم
رأي يف املستحيل فمن االتصال. من بنوٍع كانْت يقول التجريبيني، عند ية الحسِّ التجربة
يكون التي املقوالت إطار يف ذلك يكن لم ما خارجي يشءٍ بأي تجربة لَدينا تكون أن كانْت
دام ما كافيٍّا، رشًطا ليست فإنها وبالطبع التجربة. هذه مثل لحدوث رضوريٍّا رشًطا عَملها
ما أن يبدو وهكذا ل. تتدخَّ بدورها املقوالت ولكن دورها. الحواسُّ تلَعَب أن الرضوري من
ما لالنطباعات، سلبي استقباٍل مجرَّد تكون خالصة تجربٍة قيام إمكان هو كانْت يُنكره

عنها. التعبري يستحيل التي الوعي تيَّارات ِذهننا يف يكن لم
الحْدس إىل ينتميان َقبْليان ان خاصَّ مفهومان أنهما يرى فهو والزمان، املكان عن أما
املسالة لهذه كانْت مناقشة اتََّسمْت وقد التوايل. عىل والداخيل الخارجي للعالم الخالص
النظرية وُخالصة تماًما. ُمقنعة ليسْت العموم وجه عىل ُحَجَجه أن كما التعقيد، من بقْدٍر
يكون الناحية هذه ويف التجربة. تستحيل والزمان للمكان قبلية مفاهيم بدون أنه هي كلها
أنَّ غري قبلية. راٍت بتصوُّ تتشكَّل التجربة فإنَّ وهكذا للمقوالت. ُمشاِبَهني والزمان املكان
املصادر هذه الذهن. عن خارجة موضوعات أيًضا فيه تتحكم التجربة قيام إىل يدفع ما
املظاهر مقابل يف «noumena ذاتها يف «باألشياء كانْت يها يُسمِّ التجربة منها تُستَمدُّ التي
باليشء تجربة لَدينا تكون أن يستحيل كانْت لنظرية وتبًعا .phenomena الظواهر أو
أي (مع واملقوالت والزمان املكان تضاُفر طريق عن تحُدث تجربٍة كل دامت ما ذاته، يف
يف األشياء هذه وجود عىل نستدلَّ أن هو إليه ل التوصُّ يمكننا ما وأقىص خارجي). عنرص
نفسه هذا لكان الدقة شئنا لو ولكن لالنطباعات. امُلفرتَض الخارجي املصدر من ذاتها
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لو وحتى املصادر، هذه مثل وجود الكتشاف مستقلة طريقًة نملك ال ُدْمنا ما مستحيًال،
ذلك ية. الِحسِّ انطباعاتنا تُسبِّب بأنها القول عن عاجزين لظلْلنا كهذه طريقة لَدينا كانت
رات التصوُّ شبكة يف الدخول إىل ُعدنا أنَّنا ذلك معنى لكان بَبية السَّ عن ثنا تحدَّ لو ألنَّنا
مرًة لوك واجهها التي الصعوبة تُعود وهنا الَفهم. إطار يف عملها تُماِرس التي القبلية
ظهور إىل يؤدِّي خارجي عاَلم عن بالتحدُّث له تسمح ال لوك نظرية أنَّ فِمثلما أخرى،
هي أنها أساس عىل ذاتها يف أشياء عن التحدُّث لكانْت يَحقُّ ال فكذلك اإلحساس، أفكار

الظواهر. تُسبِّب التي
إىل يَهدف ميتافيزيقي كياٌن هو والزمان، املكان خارج هو الذي ذاته، يف اليشء إنَّ
بني مشرتك بأنه وصُفه يمكن للتجربة بمجاٍل واالعرتاف الشك نزعة تجنُّب من تمكيننا
تتَِّسم كانْت عند املعرفة نظرية أنَّ من الرغم عىل األقل، عىل inter-subjective الذَّوات
املكان وجود يقبل ال ألنه املوقف هذا اتخاذ إىل كانْت اضُطرَّ ولقد الذاتية. من بقدٍر
أصبح َلما القبلية رات التصوُّ قائمة من االثنني هذين حذْفنا ولو مستقل، نحٍو عىل والزمان
بنظرية ِمساس دون به القيام يمكن يشء هذا أن شكَّ وال ذاته. يف لليشء داٍع هناك
ذاتها يف األشياء جعل االختالف، كل مختلًفا آخر سببًا هناك أنَّ غري كانْت. عند املقوالت
قليل، بعَد إليها سننتِقل التي األخالقية نظريته به وأعني كانْت، إىل بالنسبة رضورية
… تماًما القبلية واملبادئ رات التصوُّ نطاق خارج يَقع ذاته يف اليشء أنَّ اآلن لنُالحظ ولكن
الحدود نتجاوز قلَّما أنَّنا نظرية، بطريقٍة رات التصوُّ هذه استخدام أخطار من أنَّ والواقع
ميدان الحدود بهذه وأعني مرشوعة. بطريقة القبلية رات التصوُّ هذه خاللها تنطبق التي
الذي والديالكتيك، امليتافيزيقا هو عقيم مجاٍل يف لدخْلنا امليدان هذا تجاوْزنا فلو التجربة.

مذموًما. معنًى كانْت نظر يف يحمل
املسائل بني من واحدة مسألًة إال يُعالج ال الخالص» العقل «نقد ِكتاب أنَّ غري
يعِرض ال ولكنه املعرفة حدود يرُسم فهو علينا. نفسها تفِرض التي الثالث الرئيسية
يف يدخل امَلوضوَعني هذين وأول «الُحكم». اسم كانت عليه يُطِلق وما اإلرادة ِلَموضوَعي
بمعني كانْت فيستخدمه الُحكم أما العميل». العقل «نقد كتاب يف ويُعاَلج األخالق، نطاق
ها له نعِرض لن الذي الحكم» مَلكة «نقد ِكتاب موضوع وهو الغايات، أو األهداف تقدير
ويف العميل» العقل «نقد يف ناقَشها كما األخالقية كانْت نظرية بإيجاٍز ل لنتأمَّ ولكن هنا،

األخالق». «ميتافيزيقا
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السلوك أو الفعل به يكون الذي باملعنى عميل طابٍع ذات بأنها تُوصف اإلرادة إنَّ
و«العميل» ،theoretical «النظري» كلمتا تُفَهم أن بدَّ وال النظرية. املعرفة لعملية مقابًال
يرتِبطان، هما حيث من اليونانية، اللغة يف األصيل بمعناهما السياق هذا يف practical
كيف هو: العميل للعقل األسايس السؤال فإنَّ وهكذا و«الفعل». «بالرؤية» التوايل، عىل
قد األخالق كانت إذا ألنه ذلك الثورة؛ من بنوٍع كانْت يقوم أيًضا هنا نسلك؟ أن ينبغي
أنها يفرتض كانْت فإنَّ خارجية، مؤثراٌت تحُكمها اإلرادة أنَّ دائًما تفِرتض قبل من ظلَّت
استقالًال ُمستقلة بأنها اإلرادة وْصف يمكن املعنى وبهذا الخاص، قانونها نفسها تُعطي
أو األهداف يف إليها نهتدي لن فإننا للسلوك، عامة مبادئ إىل نصل أن أرْدنا فإذا ذاتيٍّا،
كانت يُسميه ما إىل ل نتوصَّ لكي وذلك داخلنا؛ عنها البحث ينبغي بل الخارجية، األسباب
ِقواُمه يكون أن يمكن ال األخالقي القانون هذا أن الواضح من ولكن األخالقي. بالقانون
نسلك أن ينبغي التي الطريقة عىل يَدلَّنا أن يُمكنه ال القانون فهذا ُمحددة. جزئية أوامر
أن الذاتي، االستقالل ملبدأ وفًقا علينا، ينبغي ما بَعينه هذا ألن ُمحددة، حالة أية يف بها
يُطِلق ما هو تجريبي، مضمون أي من خاٍل بحت، شكيل مبدأ لَدينا ى يتبقَّ وبذلك نتجنَّبه،
إزاء أخرى مرًة أنفسنا نجد وهنا .categorical imperative امُلطلق األمر اسم كانْت عليه
استخدامه يف الرتكيبي القبيل مفهوم للعقل، العميل االستخدام يف يناظر، ن ُمهجَّ مفهوٍم
(cathegorical امُلطلق التقرير صيغة تجتمع أن يستحيل التقليدي املنطق ففي النظري.
ُمعينة قضايا هنالك أنَّ إىل يذهب كانْت ولكنَّ .(imperative) األمر صيغة مع mood)
أوامر يها يُسمِّ التي تلك وهي مرشوطة، غري تكون أن يمكن يكون، أن يِجب بما ُمتعلقة
دائًما اسلك اآلتي: امُلطلق األمر يف يتمثَّل لألخالق األسمى املبدأ أنَّ يرى وهكذا ُمطلقة،
العبارة هذه أنَّ والواقع شامًال. كليٍّا قانونًا لإلرادة هة امُلوجِّ املبادئ تكون أن يمكن بحيث
ألخيك أِحبَّ املأثور: القول عن ُمعقدة، استعراضية بطريقٍة آخر، تعبريٌ هي إنما الصارمة
موقٍف أيِّ عن دفاعه أو لنفسه املرء استثناء عدالة يُنكر مبدأ أنه أي لنفسك. تُِحبُّ ما

وحَده. به خاصٍّ
صوري مبدأ هو كانْت عند األخالق عليه ترتكز الذي امُلطلق األمر أنَّ الحْظنا لقد
هذا دام ما النظري، العقل ميدان إىل ُمنتميًا يكون أن يستحيل الوصف وبهذا شكيل، أو
بهذا تتحدَّد التي ة، الَخريِّ اإلرادة أنَّ ذلك من كانْت ويستنتج الظواهر. عىل ُمنصبٍّا العقل
وظيفة أخريًا لنا تتَّضح وهنا ذاتها. يف األشياء عالم إىل تنتمي أن ينبغي امُلطلق، األمر
األشياء أما واملعلول، الِعلَّة مقولة ة وبخاصَّ املقوالت، مع تتطابق فالظواهر ذاته. يف اليشء
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مأزق من التخلُّص من كانْت يتمكن النحو هذا وعىل القيود. هذه مِلثل تخضع فال ذاتها يف
يخضع الظواهر، عالم إىل ُمنتميًا اإلنسان يكون ما فبقْدر الحتميَّة، مقابل يف الُحرَّة اإلرادة
يف اليشء عالم إىل ينتمي أخالقي، فاعل هو حيث من اإلنسان، ولكنَّ الحتمية. لقوانينه
يتحدَّد مصريه كان وإْن ا، حقٍّ بارع حلٌّ هذا أنَّ والواِقع ُحرة. إرادة فلَديه ثَم وِمن ذاته،

الفكرة. هذه انهارت إذا ينهار بحيث ذاته، يف اليشء فكرة ملصري تبًعا
ألنَّ ذلك الكالفينية. االستقامة من صارم عنٍرص عىل تنطوي كانْت عند األخالق إن
نابًعا سلوكنا يكون أن هو أهمية له الذي الوحيد اليشء أنَّ األخالق هذه يف الواضح من
من ُملزًما، تكون الذي باليشء استمتاُعك يكون الرأي لهذا وتبًعا الصحيحة. املبادئ من
فإذا األخالقي. السلوك وجه يف فعلية عقبًة االستمتاع هذا يكون بعمله، األخالقية، الوجهة
يكون ال عندئٍذ ة، الشدَّ وقت يف مساعدته إىل بامَليل لذلك تبًعا وأشُعر جاري، أحبُّ كنُت
ُمماثل طيِّب بعمٍل للقيام تكون التي األخالقية القيمة نفس كانْت، ملبدأ وفًقا الفعل، لهذا
الواجبات من مجموعة إىل كلها املسألة ل تتحوَّ وبذلك تماًما، مكروه سِمج شخٍص تجاه
فهو الفاعل أما مبدأ. عىل بناء بل رغبة، عىل بناءً ال نؤديها، التي السارَّة، غري الثقيلة

رشط. أو َقيٍد بال ة الَخريِّ وحَدها هي تعدُّ التي ة، الَخريِّ اإلرادة
الوقتية. للُميول االنقياد عن نمتِنع أن ينبغي أننا تماًما الصحيح من فإنَّ وبالطبع
مع ُمتعارًضا املبدأ هذا كان لو حتى املبدأ، بدافع فعًال فيها ف نترصَّ كثرية ظروف وهناك
هذا ِمثل فْرض الرضوري من يكون أن الشاذَّة األمور من يبدو ذلك ومع املبارشة. رغباِتنا
أنَّ إىل راجًعا كان الرأي بهذا كانْت اعتقاد أنَّ ويُجوز اإلنسان. أفعال كلِّ عىل الحصار
أنَّ بباِله يخطر أن لجاز ذلك ولوال حد، أبَعِد إىل نَظري بطابع عمومها يف اتَّسَمت حياته
املمكن من يكون أن دون خريًا، نُعدَّها أن لنا يحقُّ كثرية أموًرا ة الخاصَّ املشاعر ميدان يف
أعراٌض الكانْتية األخالق إىل ه يُوجَّ أن املمكن من ولكن عام. قانون إىل منها أيٍّ تحويل
تستطيع فعندئٍذ القصد، أو الذهنية الحالة عىل كله ل امُلعوَّ كان فإذا بكثري. ذلك من أهمُّ
واجٌب فعلتَه ما بأنَّ تشُعر أْن هو عليك ما وكل منها، َمخرج ال مآِزَق يف نفسك تُوِقع أن
كان ولو اإلطالق.4 عىل لها قيمَة فال ِفعلك إليها يؤدي قد التي السيئة النتائج أما عليك.

اإلنسان ألنَّ الخرية؛ اإلرادة جانب إىل والفهم، املعرفة عىل اإلنسان ِحرص رضورة إىل هنا َرسل يُشري 4

أخالقيٍّا ُمحاسبته املمكن من يكون ولن َخرية، وإرادة طيبة ِبنِيٍَّة كثرية سيئة أموًرا يفعل قد الجاهل
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الجهل أنَّ من يُحذِّره أن ه حقِّ من لكان األخالق، هذه أنصار من واحًدا حاَوَر قد سقراط
الخطايا. َرشُّ هو إنما

األخرى؛ النتائج بعض وراءها تَجرُّ فإنها ذاته، يف لليشء األخالقية الوظيفة عن أما
إثباَت النظري، العقل إطار يف املستحيل من أنَّ الخالص» العقل «نقد يف كانت بنيَّ فقد
مجاًال بالفعل يرتُك الخالص للعقل يل التأمُّ النشاط أنَّ غري العقلية. ة بالُحجَّ هللا وجود
االعتقاد. لهذا عقيل بأساٍس يُزوِّدنا الذي وحَده هو العَميل العقل ولكنَّ هللا. وجود لفكرة
املستحيل من دام ما الفكرة هذه بَقبول العميل، املجال يف ُملَزمون، الواقع يف إنَّنا بل
بناء السلوك إمكان أنَّ يرى ألنه ذلك الصحيح. باملعنى أخالقي نشاط يُوَجد أن بدونها
موجوًدا. هللا يكون أن العملية، الناحية من عنه، يلَزم األخالقي للقانون امُلطلق األمر عىل
بوليَم يُذكرنا فاصًال خطٍّا ما، نحٍو عىل ترُسم، كانْت نظرية إنَّ القول ويمكن
للمعرفة يضع أن هو عاتِقه عىل الخالص» العقل «نقد كتاب يأُخذه ما ألنَّ ذلك األوكامي.
ولكنه نظرية، كحقيقٍة معرفته يمكن ال هللا فوجود لإليمان. املجال إفساح أجل من حدوًدا
االعتبار بَعني نأُخذ أن رضورة مع عملية، أسباٍب عىل بناءً إيمانًا بوصِفه نفسه يفِرض
قال التي األخالق فإنَّ ذلك ومع قبل. من أوضحناهما اللذين والعميل النظري َمعنيَي
بحقٍّ أهمية له ما ألنَّ ذلك جامدة. دينية عقيدٍة بأية للتقيُّد مجاًال له ترتُك لم كانْت بها
إىل حقٍّ غري عن فتُنَسب للعقائد الجامدة امُلحدَّدة التعاليم أما األخالقي، القانون هو إنما
الوحيدة العقيدة هي املسيحية أنَّ اعتقد قد كانْت أنَّ من الرغم فعىل وهكذا، إلهي. مصدر
أن إىل الربوسية بالحكومة أدَّت قد الدِّين يف آراءه فإنَّ األخالقي، القانون مع ية امُلتمشِّ

رسميٍّا. حظًرا عليه تفرض
السالم يف آراؤه لَزَمِنها، سبًقا هذه عن تَِقلَّ ولم بها، نادى التي األخرى اآلراء ومن
ومن ١٧٩٥م. عام يف نُرش الدائم» «السالم بعنوان ُكتيٍب يف عَرَضها كما الدويل والتعاون
بني عاملي واتحاد ِنيابية، حكومة قيام الُكتيِّب، هذا يف اقرتحها التي الرئيسية األفكار

هذا. عرصنا يف نَذُكرهما بأن أحرانا ما فكرتان وهما الدول،

الِعلم فكرة حساب عَمل رضورة عن التالية الجملة يف يُعربِّ ولهذا كانْت. به يُنادي الذي املبدأ اتَّبَْعنا إذا
كانْت. أكَّدها التي والنِّيَّة اإلرادة فكرة جانب إىل األخالقية، للفضيلة ُمراِدفًة سقراط جعلها التي واملعرفة،

(املرتجم)
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عىل ولكن هيوم، مشكلة عن اإلجابة من نوًعا رأيْنا، كما كانْت، فلسفة قدَّمت لقد
األملانية امِلثالية الحركة يف كانْت خلفاء بادر ولذلك ذاتها. يف األشياء فكرة إدخال حساب
هم أدخلوها التي رات التطوُّ كانت وإْن ر، التصوُّ هذا يف الضعف ِنقاط عن الكْشف إىل

للنقد. بدورها تتعرَّض املعرفة نظرية عىل أنفسهم
أنه عىل العقل إىل نظروا إذ الثنائية؛ تجنُّب وسائل من وسيلًة املاديني ِفكر كان لقد
أْن فهي األخرى الوسيلة أما العضوية. املادة لتنظيم ُمعينة أشكاٍل عن ناتجة ظاهرة
إرصار كان ولقد ما، بمعنًى للعقل ِنتاج أنه عىل الخارجي العالم إىل وتنظر اآلية، تَقِلب
فشته أما األخرية. الخطوة هذه اتِّخاذ يف رغبته عَدم عن تعبريًا ذاتها يف األشياء عىل كانْت

وعي. عن اتَّخذَها فقد Fichte
كريم راٍع َده وتعهَّ الفقر، عليها يغلب عائلية ظروٍف يف (١٧٦٢–١٨١٤م) فشته ولد
عىل يعيش خصوصيٍّا ُمدرًسا أصبح بعُد وفيما والجامعي، املدريس تعليمه فرتة طوال
الفيلسوف عن للبحث الفور عىل ه تَوجَّ كانْت كتابات يِده يف وقَعْت وحني الفقر. حافة
نجاًحا الدراسة هذه أحرَزت وقد الوحي، عن نقدية دراسٍة نرش عىل ساعَده الذي الكبري،
لدى القبول تلَق لم الدِّين يف آراءه أنَّ غري Jena يينا يف أستاذًا فشته وأصبح فوريٍّا،
أصدر ١٨٠٨م عام ويف الحكومي. بالسلك والتحَق برلني، إىل املدينة هذه فغادر السلطات،
نابليون. يُقاوموا أن كُكل األملان فيه ناشد الذي األملانية»، ة األمَّ إىل «نداءات الشهري كتابه
أنَّ ِفشته رأي ففي ما. بقدٍر حادَّة صورًة النداءات هذه يف األملانية القومية اتَّخذت وقد
قد كان إْن تماًما الواضح من وليس واحد». يشء هما أملانيٍّا وكونه أخالقيٍّا املرء «كون
فيها مسألة األوىل ولكن صحيح. لفظي تعريف أنها أم تجريبية حقيقة هذه أنَّ اعتقد
من قدًرا التعريف هذا يف أنَّ عىل القارئ معي يتَِّفق فسوف تعريًفا كانت إْن أما نَظر،

الشذوذ!
وظلَّ فيها، أستاذًا فشته أصبح ١٨١٠م، عام يف برلني جامعة ست أُسِّ وعندما
أْرَسل ١٨١٣م، عام التحرير حروب نشبت وحني وفاته. حتى املنصب بهذا ُمحتفًظا
للثورة ًسا ُمتحمِّ كان الكثريين، شأن شأنه أنه والواقع الفرنسيني. ضدَّ ليحاربوا تالميذه

نابليون. يِد عىل عليها طرأ الذي للتشويه ُمعاديًا كان ولكنه الفرنسية،
ببناء امُلتعلقة املاركسية املفاهيم بعض السيايس، تفكريه يف فشته، استبَق ولقد
أهمية له الذي األمر ولكنَّ والتوزيع، اإلنتاج عىل الدولة فيه تُسيطر اشرتاكي اقتصاٍد
عىل الردُّ منه الهَدف كان الذي األنا، يف مذهبه هو هنا، ها نظِرنا وجهة من أكرب، فلسفية
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كانْت، عند الذاتي الوعي وحدة فكرة ُمعينة جوانب يف يُناظر الذي فاألنا، كانْت، ثُنائية
فهو التجربة عالم أما كانْت، حدَّده الذي باملعنى الذاتي باالستقالل يتَِّسم ال فعَّ كيان هو
فإننا واع، غري اإلسقاط هذا أنَّ إىل ونظًرا بالالأنا، يه يُسمِّ لألنا، الالواعي اإلسقاط من نوع
ُمشكلتها فإنَّ ذاتها يف األشياء عن أما علينا، مفروًضا خارجيٍّا عامًلا هناك أنَّ ً خطأ نتصوَّر
يف األشياء عن الكالم أنَّ والواقع ظواهر. إال ليس نعرفه ما ألنَّ أصًال، تنشأ أن يمكن ال
أنَّ غري يُعَرف. أن — تعريفه حسب — يمكن ال ما بمعرفة أشبَُه وهو لذاته، ُمناقض ذاتها
تدخل ال كانت وملَّا مرشوطة. غري أيًضا هي بل فحسب، واعيٍة غري ليسْت اإلسقاط عملية
من ُحرة، عملية بوصِفها تنبثِق، إنها السببية. بمقولة تتحدَّد ال فإنها تجربتنا، نطاق يف
االشتقاقي. بمعناها العملية، كلمة تُفَهم أن ينبغي حيث لألنا، واألخالقية العملية الطبيعة
مع التعاُمل يف بها يقوم مهامُّ األنا يف يشيع الذي ال الفعَّ للمبدأ يكون الطريقة فبهذه

الخاص. إسقاطه
مذهب صعوبات بالفعل تتجنَّب الخيالية الروح من بقدٍر تتَِّسم التي النظرية هذه
النظرية هذه نتائج ومن الهيجيل، املذهب استَبََقت فإنها بعد، فيما سنرى وكما الثنائي،
يف Schelling شلنج بالفعل حاوَله ما وهذا األنا، من العالم نْسج املمكن من تجعل أنها

بعد. فيما الطبيعية فلسفته هيجل استوحى ومنه األمر، أول
هولدرلن الرومانتيكي والشاعر هيجل مثل (١٧٧٥–١٨٥٤م)، شلنج كان
عندما له صديَقني األخريان هذان أصبح وقد 5،Swabian شقابي أصل من Holderlin
فيه، أثَّرا اللذان الرئيسيَّان املصدران وكان عرشة. الخامسة سنِّ يف توبنجن بجامعة التحق
أسلوبه ورشاقة املبكر ذكائه بفضل تمكن وقد وفشته. كانْت هما الفلسفية، الوجهة من
وهناك والعرشين. الثالثة يبلغ أن قبل يينا يف الفلسفة كريس عىل الحصول من األدبي
شليجل األخَوين عرف كما ،Novalisونوفالس Tieck تيك الرومانتيكيَّني الشاعرين عَرف
مع باالشرتاك األخري، هذا قام وقد August وأوجست Friedrich فريدرش :Schlegel
شلنج، تزوَّجها بالطالق زوجته عن انفصل وعندما األملانية. إىل شيكسبري برتجمة تيك،
ُمتابًعا بالعالم ا ُمهتمٍّ شلنج كان وقد عاًما، عرش باثني يصُغرها كان أنه من الرغم عىل

Bade- فورتمربج «باده هو أملانيا غرب يف إقليم إىل ينتمي من وتعني ،Schwabich األملانية يف 5

من هامة فرتة الثالثة هؤالء فيها عاش التي ،«Tubingen «توبنجن ُمدنه أشهر ومن ،«Wurttemberg
(املرتجم) حياتهم.
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الطبيعة» «فلسفة كتابه نرش قد كان والعرشين الخامسة يبلغ أن وقبل راته. تطوُّ آلِخر
يتجاهل لم شلنج أن ويُالَحظ للطبيعة. قبليٍّا تفسريًا يُقدِّم أن فيه عاتقه عىل أخذ الذي
من يكون أن بدَّ ال أنه اعتقد وإنما هذه، محاولته يف التجريبي للعلم الفعيل الوضع
تتَِّسم ال التي العمومية، الشديدة املبادئ من العلمية الكشوف هذه استنباط الحًقا، املمكن،
عند العظيل املذهب من مالمح املحاولة هذه يف يتبنيَّ أن املرء ويستطيع التجريبي. بالطابع
يحاول الذي العالم إىل ينظر شلنج ألنَّ ذلك فشته؛ عند الفاعلية بفكرة ُمقرتنًا اسبينوزا،
وقد خامًدا. جامًدا له بدا التجريبي العلم عاَلم أنَّ حني عىل ال، فعَّ عالم أنه عىل استنباطه
املسائل يف األثريية الت التأمُّ هذه مثل أن شكَّ وال هذا. منهجه يف بعُد فيما هيجل تابَعه
الكثري املناقشات هذه ففي الفهم؛ ُمستحيل يكون يكاد أمًرا الحديث للقارئ تبدو العلمية
ولقد مضحكة. بالفعل تبدو التي التفاصيل من كبري قْدر وفيها الفارغ، اللفظي اللغو من

بعد. فيما املثالية الفلسفة سمعة إىل أساءت التي األسباب أحد هذا كان
هذا يرفض املتأخرة سنواته يف أصبح ذاته شلنج أن هو للنظر امُللفت اليشء ولكن
وكانت الدينية، الصوفية إىل اهتمامه ل تحوَّ املبكرة، مرحلته فبعَد التفلُسف. من النوع
١٨٤١م عام يف ُدِعي وعندما قطيعة. هيجل وبني بينه وقعْت كما يت، تُوفِّ قد األوىل زوجته
،V. Cousin كوزان فيكتور الفرنيس الفيلسوف ألعمال األملانية للرتجمة مقدمة كتابة إىل
أسماء، يذُكر لم أنه صحيح الطبيعية. هيجل فلسفة عىل َشعواء حملة ليشنَّ الفرصة اغتنم
الوضوح؛ كل واضًحا كان مقصده أن غري مات، قد حال أية عىل كان هاجَمه الذي وأنَّ
من ولكن قبلية، مبادئ من التجريبية الحقائق استنباط إمكان ة بشدَّ شلنج يُنكر فهنا
الطبيعية فلسفته، يهدم الهجوم هذا أنَّ عندئٍذ وعٍي عن أدرك قد كان إن نُقرِّر أن الصعب

هيجل. عند نظريتها يهدم مثلما ذاته، هو
(الديالكتيكي) الجَديل للمنهج صوًرا وشلنج فشته من كلٍّ لدى نجد أن استطاعتنا ويف
تجاوز بمهمة األنا يُواِجه كيف فشته عند رأيْنا فقد بعد. فيما هيجل يستخدمه سوف كما
يف ع تتجمَّ التي األضداد فكرة هي أساسية فكرًة نجد الطبيعية شلنج فلسفة ويف الالأنا.
الجدل مصدر فإنَّ ذلك ومع أوضح. بصورة الهيجيل بالجدل تُبرش فكرة وهي وحدة،
جمع هو مجموعٍة كل يف الثالث الطرف أنَّ أوضح حيث كانْت؛ عند املقوالت قائمة يف يكمن
الكثرة ضدَّ ما، بمعنًى هي الوحدة أن ذلك مثال ان. ِضدَّ هما اللذين والثاني، األول بني
بني الجمع إىل يؤدي وهذا الوحدات، من كثرة عىل تنطوي الُكليَّة أن حني عىل عكسها، أو

األُولينَي. الفكرتنَي
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شاد وقد األخرية، املنهجية صورتَها األملانية املثالية الفلسفة اكتسبَت هيجل يد وعىل
زالت ما فلسفيٍّا بناءً املبكر، عهده يف شلنج ومن فشته من أخذَها ملحاٍت عىل بناءً هيجل،
ذلك عن وفضًال الصواب. إىل تفتقر التي ِسماته كل من الرغم عىل وفائدته، أهميته له
يف بل وحَدها، أملانيا يف ال املفكرين، من كامل جيٍل عىل املدى بعيد تأثري للهيجلية كان فقد
بفلسفة للتأثُّر قابلة غري العموم وجه عىل ظلَّْت فقد فرنسا أما بعد. فيما بدورها إنجلرتا
التعبري دون يُحول الذي لألصل، الشديد الغموض هو ذلك سبب كان وربما هيجل،6
املادية يف خاص، بوجٍه حيَّة، هيجل فلسفة زالت وما املعالم. واضحة فرنسية بلغٍة عنه
أخطاء عن يكِشف جيًدا مثًال ذاته الوقت يف إلينا م تُقدِّ التي وإنجلز، ماركس عند الجدلية

الفلسفة. هذه
الوقت نفس يف توبنجن يف ودرس شتوتجارت، يف (١٧٧٠–١٨٣١م) هيجل ولد
يف شلنج إىل انضمَّ ثم بالتدريس، ما وقتًا اشتغل وقد هناك. شلنج فيه يدُرس كان الذي
معركة عشيََّة الروح» «ظاهريات كتابة سنوات، خمس بعد أتمَّ وهناك .١٨٠١ عام يينا
بضع ُمحرًرا واشتغل الظافرة، الفرنسية الجيوش دخول قبل املدينة عن رحل وقد يينا.
ويف املنطق». «علم كتاب ألَّف حيث نورمربج، يف ثانوية ملدرسة ناظًرا أصبح ثم سنوات،
استُدعي وأخريًا الفلسفية» العلوم «موسوعة وألَّف هيدلربج، يف أستاذًا أصبح ١٨١٦م عام
ذلك. بعد يشغله ظلَّ الذي املنصب وهو ١٨١٨م، عام برلني يف الفلسفة كريس لشْغل

للدولة. الرسمية التعاليم هي فلسفته فأصبحت بربوسيا، اإلعجاب شديد هيجل وكان
فقط ذلك يرِجع وال بأكمله. الفلسفي النتاج يف املؤلَّفات أصعب من هيجل كتابات إن
والرديء الثقيل األسلوب إىل أيًضا يرجع بل يُعالجها، كان التي املوضوعات طبيعة إىل
وتبَعث كتاباته، يف تتناثر رائعة مجازات هناك أنَّ صحيح املؤلِّف. به يكتُب كان الذي
عليها. يغلب الذي الغموض وْقع من للتخفيف تكفي ال ولكنها القارئ، عقل يف الراحة

تمييز إىل بالذاكرة نعود أن علينا هيجل، إليه يَرمي الذي الهدف فهم نحاول ولكي
أولوية تؤكد بأنها الهيجلية الفلسفة وْصف يمكن عندئٍذ والعميل. النظري بني كانْت
التاريخي والطابع للتاريخ كبريًا اهتماًما أوىل السبب ولهذا للكلمة؛ األصيل باملعنى العميل،

ضخمة نهضة تُوَجد حيث فرنسا، يف للفلسفة الحارض الوضع عىل ينطبق ال الُحكم هذا أنَّ يل يبدو 6

J. d’Hondt ودونت Kojeveوكوجيف ،«J. Hyppolite «إيبوليت روَّادها، أهم من كان الهيجلية، للدراسات
(املرتجم) غريهم. وكثريون
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وفشته كانت إىل جذوره بعض ترجع الذي الجَديل، املنهج عن أما برشي. نشاٍط لكلِّ
الحركات فيه تسري الذي ر للتطوُّ إدراكه من أهميته إىل تنبَّه قد هيجل أن شكَّ فال وشلنج،
أن خاص بوجٍه له بدا وقد وهبوطها. صعودها يف باألرجوحة أشبَُه هو والذي التاريخية
ويرفع قبل. من ذكْرنا كما النمط، لهذا وفًقا يسري كان لسقراط السابقة الفلسفة ر تطوُّ
َمطلبنَي من الجَديل املسار أنَّ والواقع التاريخي. للتفسري مبدأ َمرتبة إىل املنهج هذا هيجل
ينتِقل هيجل ولكن الفائدة، غاية مفيد أمٌر ذاته يف هو الوسط الحل من نوع إىل ُمتضادَّين
عن وغنيٌّ املبدأ. هذا أساس عىل امُلتباينة بمراحله يمرَّ أن بدَّ ال كان التاريخ أنَّ بيان إىل
لألحداث بنَمٍط فاالعرتاف الحقائق، تشويه طريق عن إال إثباته يمكن ال أمر هذا أنَّ البيان
نقد فإنَّ ولذا االختالف. كلَّ مختلف يشء املبدأ هذا من التاريخ واستنباط يشء، التاريخية

الطبيعة. فلسفة عىل ينطبق ما بقْدر امليدان هذا عىل ينطبق أن يمكن شلنج
يُناظره الذي الخري، مثال إىل سقراط بَسْعي ُمعينة نواٍح يف يُذكِّرنا الجديل املنهج إن
بعد النهاية، يف يؤدي السقراطي الجدل أنَّ فكما املطلقة؛ بالفكرة أسماه ما هيجل عند
الفكرة إىل الهيجيل الجدل يصَعد فكذلك الخري، صورة إىل الخاصة، الفروض تفنيد
ال أو به نقتنع قد ْرشٌح وهو املنطق، عن كتاِبه يف العملية هذه هيجل رشح وقد املطلقة.
للميتافيزيقا. الواقع يف مرادف هيجل عند املنطق أنَّ أذهاننا عن يَغيب أال وينبغي نقتنع.
عمليٍة يف األخرى من الواحدة تنسج التي للمقوالت عْرض املنطق تحت يندرج وهكذا
.Synthesis امُلركَّب إىل ثم Antithesis نقيضه إىل Thesis الوضع من تنتقل ديالكتيكية
البداية نقطة كانت وقد للمقوالت. «كانْت» مناقشة من ُمستوحاة الفكرة هذه أنَّ شكَّ وال
سار هيجل ولكن الوحدة، مقولة هي «كانْت»، شأن شأنه هيجل، قدمه الذي العْرض يف
حتى املقوالت، من ما، حدٍّ إىل اعتباطية طويلة، سلسلًة وشيَّد الخاص، طريقه يف ذلك بعد
الوحدة. إىل وُعدنا كاملة دورًة ُدْرنا قد نكون املرحلة هذه وعند املطلقة، الفكرة إىل وصل
الفكرة أنَّ والواقع الُربهان، ولسالمة لالكتمال ضمان أنه عىل هذا إىل هيجل نظر ولقد
االختالفات. جمع فيها تُستَوَعب التي تلك أي الوحدة، أمثلة أرفع بوصِفها ف تتكشَّ املطلقة
أفضل َفهٍم اكتساب عىل تساعدنا فإنها املطلق، إىل تؤدي التي الجدلية العملية أما
يتجاوز أمر هو بسيطة بلُغة العملية لهذه رشٍح تقديم أن شكَّ وال امُلعقدة. الفكرة لهذه
تلك من واحٍد إىل أخرى مرة هنا يعود هيجل ولكن آخر. شخٍص أي وقدرة هيجل، قدرة
فكرة ترتكز ال شخٍص بني الفارق يَرشح فهو مؤلفاته؛ بها تحتشد التي اإليضاحية األمثلة
الصالة بداللة فيُشبِّهه املسار، بهذا مرَّ وآَخر الجديل، باملسار معرفٍة عىل عنده املطلق
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الطفل عند ولكنها نفسها، األلفاظ يتلو فكالهما عجوز؛ لرجٍل وداللتها طفل، إىل بالنسبة
عمٍر تجارَب العجوز لدى تُثري أنها حني عىل األصوات، من مجموعٍة من أكثر تعني ال

كامل.
الحقيقة هو نهايته، إىل املسار فيه يصل الذي املطلق، بأنَّ الجديل املبدأ يُنادي وهكذا
من جزءٍ أي أنَّ ذلك عىل ويرتتَّب باسبينوزا. ُمتأثِّرا هيجل كان الفكرة هذه ويف الوحيدة.
ارتبط إذا إال معناه يكتِسب ال إنه بل ال، فعَّ معنى أو حقيقة ذاته يف له ليست الكلِّ
أن ينبغي التي والوحيدة الواحدة القضية أنَّ األساس هذا عىل ويبدو بأكمله. بالكون
يشء وأي الحقيقي، هو وحَده فالكل حقيقة. امُلطلقة الفكرة أنَّ هي بها بالترصيح نُغامر
املطلقة للفكرة تعريٍف عن بحثْنا لو أما جزئية. حقيقة إال له تكون أن يمكن ال جزئي
منها املقصود أنَّ غري منه. جدوى ال أمًرا يغدو بحيث الغموض من لوَجْدناه هيجل، عند
مفهوم وهذا ذاتها، يف تُفكِّر التي الفكرة هي هيجل، عند املطلقة، فالفكرة للغاية. بسيط
ُمغلَّف معروف، غري ُمنعزل كياٌن هو الذي أرسطو، إلَه ُمعيَّنة نواٍح يف يُناِظر ميتافيزيقي
والكون هو كان الذي اسبينوزا، بإله املفهوم هذا يُذكِّرنا أخرى نواٍح ويف الخاص، بفكِره
مثل يبدأ فهو الثنائية. من نوٍع أيَّ يرُفض اسبينوزا، مثل هيجل، أنَّ والواقع واحًدا. شيئًا

الفكرة. حول يدور حديثه فإن ثَمَّ ومن العقيل، من فشته،
إىل يدعو ا ممَّ وليس التاريخ. عىل العامة امليتافيزيقية النظرية هذه هيجل ويطبق
هيجل إنَّ إذ امليدان؛ هذا يف ُمعينة ة عامَّ أنماًطا تُالئم النظرية هذه نجد أن االستغراب
لألحداث التفصييل العْرض أنَّ غري التاريخ. من الواقع، يف الجديل، املبدأ استمدَّ إنما
املطلق نحو املسار فإنَّ كذلك القبلية. الطريقة بهذه يلتِمس أالَّ رأينا، كما ينبغي، الخاصة
من كبري بقدٍر تتَِّسم التي القومية الدِّعايات بعض لتقديم فرصًة له يُتيح التاريخ يف
الربوسية الدولة يف النهائية مرحلته إىل وصل قد التاريخ أنَّ نظِره يف يبدو إذ الَفجاجة؛
فلسفة يف إليها هيجل ينتهي التي النتيجة هي هذه هيجل. عرص يف قائمًة كانت كما
العظيم الجديل الفيلسوف أن لنا لبدا الحايل بمنظورنا األمر لنا تأمَّ لو أنَّنا شكَّ وال التاريخ.

ما. حدٍّ إىل ًعا ُمترسِّ كان هذا استنتاجه يف
شمولية. بطريقٍة تُنظَّم لدولٍة هيجل إيثار إىل الُحجج من نفسه النمط هذا ويؤدي
هم األملان ألنَّ ذلك هيجل، رأي يف األملان، مهمة يشءٍ كلِّ قبل هو التاريخ يف الروح ر فتطوُّ
سلبيٍّا، مفهوًما ليست الحرية أنَّ عىل الشامل، الُكيل بنطاقها الُحرية موا تفهَّ الذين وحَدهم
ولكن هيجل. مع فيه نتَِّفق أن يمكن ما وهو ما، قانوني ببناءٍ ترتِبط أن ينبغي وإنما
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أن يبدو كما الحرية، تُوجد القانون يُوجد حيثما بأنه القول عليها يرتتَّب ال القضية هذه
القانون، إلطاعة مرادفًة «الحرية» لكانت كذلك، األمر كان لو إذ بالفعل؛ يعتقد هيجل
ملحة ذاته الوقت يف هناك ولكن اعتْدناه، الذي معناها عن ما حدٍّ إىل يختلف معنًى وهو
يف رأسه بْرضب عادة يقوم الذي خص فالشَّ الحرية. عن هيجل فكرة يف القيمة عظيمة
يمكن الجماجم، من صالبًة أكثر الطوب قوالب بأنَّ االعرتاف يريد ال ألنه الطوب، من جداٍر
بالعالم االعرتاف يف الحرية تكُمن املعنى وبهذا ُحر. بأنه ليس ولكن بامُلثابرة، يُوَصف أن
الذي االتجاه إدراك يف تكُمن أنها أعني باألوهام؛ النفس تعليل من بدًال عليه هو ما عىل
عندما ولكن قبل.7 من رأيْنا كما هرقليطس، إليها أمَلَح فكرة وهي الرضورة، فيه تسري
للقول سبٍب أي هناك يبدو فال بروسيا، يف السائدة الخاصة بالقوانني ُمتعلًقا األمر يكون
الوصف، بهذا وصَفها ألنَّ ذلك منطقية؛ رضورٍة ذات تكون أن ينبغي القوانني هذه إنَّ
ألوامر عمياء طاعًة الربيء، األعزل املواطن عىل يفرض إنما يفعل، أن عىل هيجل يميل كما

به.8 يؤَمر ما يفعل أن هي ُحريته تُصبح بحيث بلِده،
ألنه ذلك للتاريخ، مالحظة عن نشأت أخرى ِسمٍة من الجديل املنهج استُوحي وقد
قيمًة يُضفي هرقليطس، مثل هيجل، كان ولقد ُمتعاِرضة. قوى بني الرصاع ُعنرص يؤكد
السلم. من أخالقيٍّا أرفع الحْرب بأنَّ القول حدِّ إىل يذهب وهو والنزاع. الرصاع عىل كبرية
وواضٌح الُخلقي. واالنحالل عف الضَّ فيها لدبَّ ضدَّهم، تُحارب أعداء لألَُمم يكن لم فلو
رفض وقد جميًعا. األشياء أمُّ هي الحْرب إنَّ هرقليطس لقول حسابًا هنا يعمل هيجل أن
مؤتمر عن انبثق الذي املقدس الِحلف عاَرض كما عاملي، باتِّحاٍد املتعلقة كانْت فكرة

الحرية بني التعاُرض ألغي الذي اسبينوزا، عند الوضوح كل واضحًة كانت أنها نُضيف أن ويُمكننا 7

هيجل أنَّ املؤكد ومن الكون. يف السائدة الرضورة َفهم يف تكون إنما الحقيقية الحرية أنَّ وأكد والحتميَّة،
(املرتجم) مبارش. نحٍو عىل باسبينوزا ُمتأثِّرا هذا رأيه يف كان

القانون فكلمة السابقة؛ السطور يف استخدمها كما «القانون» معني إىل املؤلف يُنبِّه أن الواجب من كان 8

امُلستخَدم الواحد اللفظ ندع أال الواجب ومن الدولة، يف القانون عن تماًما مختلًفا شيئًا تعني الطبيعة يف
الفعيل امَلجرى عن تعبري الطبيعي فالقانون واحدة؛ فكرٍة إزاء أننا ر نتصوَّ بحيث يخَدُعنا الحالتنَي يف
سلوك لتشكيل محاولٍة عن فيُعربِّ الدولة قانون أما الحرية، مع ُمتعارًضا فهمه يكن لم هنا ومن لألحداث،
املحاولة هذه من الهدف كان إذا الحرية مع يتعاَرض األحيان من كثرٍي يف وهو مقصودة، بطريقٍة الناس

(املرتجم) املحكومني. عىل امُلستِبدِّ الُحكم سيطرة َضمان هو
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نتيجًة للتشويه بأِرسها تعرََّضت قد والتاريخ للسياسة مناقشته إنَّ القول ويمكن فينا.
الواسعة فيكو نظرة إىل يفتقر هذا يف وهو السيايس، بالتاريخ الجانب األُحادي الهتمامه
النتيجة إىل ل يتوصَّ أن هيجل وسع يف كان فما واآلداب. الفنون أهمية يُدرك جعلتْه التي
وأخالقية؛ معنوية ًة صحَّ األمة تكتِسب لكي رضوري الخارجيني األعداء وجود إنَّ القائلة
التَّضح ذلك، من أرحَب منظوًرا املرء اتَّخذ لو أما الضيِّق. باملعنى سيايس منظوٍر من إال
القتال ُروح عن للتنفيس واسًعا مجاًال تُتيح كثرية عنارص معني ُمجتمع أي يف أن له
تُحلَّ أن ينبغي األمم بني الخالفات بأنَّ القائل الرأي أنَّ والواقع املواطنني. لدى الصحيَّة
امُلتبادلة ُمعامالتها وأنَّ بينها، اجتماعي عقٍد قيام استحالة يفِرتض إنما الحرب طريق عن
هذه ويف وزن. وحَدها للقوَّة يكون حيث امُلتحرضة؛ غري الطبيعة حالة يف تظلَّ أن ينبغي
أنَّ أثبتَت الحالية عصورنا ألنَّ وذلك هيجل، من بكثرٍي أعمَق كانْت، بصرية كانت الناحية
ذروٍة بلوغ بالفعل يعني الشامل الدمار وهذا شامل، دماٍر إىل النهاية يف تؤدي الحرب

ًسا.9 تحمُّ الهيجلية ُدعاة أشدَّ تُريض أن بدَّ ال جدلية
مع حقيقًة تنسِجم ال والتاريخ السياسة يف هيجل نظرية أن ا حقٍّ الغريب ومن
للواحد، ُمماثلًة ليسْت الجدلية العملية إليها تِصل التي الكليَّة ألن ذلك الخاص؛ منطقه
إلله ُمماثلة ليسْت إنها بل فيه، تَمايُز أو َع تنوُّ ال ُمتجانس هو الذي بارمنيدس، عند
يندمج حتى الكون مع ًدا توحُّ الفرد فيه يزداد والذي الطبيعة، ذاته هو كان الذي اسبينوزا
العضوي، الكلِّ أساس عىل يفكر ذلك، من العكس عىل «هيجل» ألن ذلك األمر؛ آِخر فيه
الفرد يكتِسب ال الرأي، لهذا وتبًعا ديوي. فلسفة يف بعُد فيما تأثريها لها كان فكرة وهي
خطر وربما العضوي. الكائن أجزاء ترتبط مثلما بالكل، ارتباطه من إالَّ الكاملة حقيقته
ساٍت مؤسَّ بوجود القائلة الفكرة َقبول إىل بهيجل يُؤدي بأن خليًقا كان هذا أنَّ املرء ببال
الوحيدة السلطة هي فالدولة القبيل؛ هذا من يشء أي يقبل ال ولكنه الدولة، داخل متنوعة

هيجل آراء عىل فيه امُلباَلغ التحاُمل من قدًرا الساخرة، اللهجة هذه وراء من نُدرك، أن السهل من 9

حرب هنا املقصود بأنَّ بإقناعه كفيلة كانت هرقليطس إىل املؤلِّف إشارة فُمجرد والرصاع، بالحرب املتعلقة
عىل حْرب األول املحلِّ يف إنها الدول. بني امُلسلَّحة الحرب وليست ونمو، ٍر تطوُّ كلُّ يحتاجها التي األضداد،
الصورة لتأثري خاضًعا السطور هذه يف كان رسل ولكن العسكري، املستوى عىل ال امليتافيزيقي، املستوى
وهي بها الشديد هيجل إعجاب قبل من أكَّد والتي بالحْرب، إالَّ تعيش ال التي الروسية الدولة عن النَمطية

(املرتجم) العرشين. القرن يف األملان ضدَّ بريطانيا خاضتْها التي الضارية بالحروب تأثََّرت صورة
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أن صالًحا، بروتستانتيٍّا بوصفه هيجل، إىل بالنسبة الطبيعي من كان ولقد الطاغية.
أما الكنيسة، لتنظيم القومي الطابع يضمن هذا ألنَّ الكنيسة، عىل الدولة بسيطرة يُنادي
الواقع يف يُعدُّ ما بسبب امُلعاَرضة موقف منها هيجل وقف فقد روما كنيسة إىل بالنسبة
دولية. هيئًة كونها وهي األخرى، االعتبارات كافة عن النظر بغضِّ فيها أساسية ميزًة
منظمة عضوية اهتماماٍت تحقيق أجل من امُلستقل عي للسَّ مجاًال هيجل يرتُك لم كذلك
بأوجه ب يُرحِّ أن العضوي، لرأيه وفًقا ينبغي، كان أنه من الرغم عىل املجتمع، داخل
ولكن قبولها. يمكن ال فهذه الهوايات، ممارسة أو النزيه البحث عن أما هذه. النشاط
له هدف ال ناٍد يف عوا يتجمَّ بأن الربيد طوابع جمع لهواة مثًال يسمح ال أساس أيِّ عىل
املاركسية التعاليم أنَّ باملالحظة الجدير من الطوابع؟ بجمع امُلشرتك اهتمامهم ُمتابعة إال
يُنَظر النشاط أوجه فجميع الناحية، هذه يف الهيجلية من كبري بقدٍر تحتفظ الرسمية.10
يف الطوابع، لهواة جمعية هناك كانت فإذا الدولة. مصلحة مبارشًة تخُدم أنها عىل إليها
أعضاءها فإنَّ االشرتاكية، الثورة تمجيد عىل يساعد أنه عىل عمِلها إىل تنظر ال النظام، ظلِّ

آخر. يشءٍ أيِّ من أو الطوابع جْمع من بحْزٍم َممنوعني أنفسهم سيجدون
أخرى مسألٍة يف السيايس ومذهبه السياسية هيجل نظرية بني اتِّساق عَدم وهناك
سبٍب وجود عدم عن له يكشف أن بدَّ ال كان الجديل ملبدئه الدقيق التطبيق ألن ذلك هامة.
«كانْت»، اقرتحه ملا مماثًال يكون قد نحٍو عىل األمم، بني معنوي تنظيم قيام دون يُحول
أن شكَّ وال بروسيا. مملكة هو أنه يبدو السياسة يف املطلق أنَّ هي األمر حقيقة ولكن
أناس هناك كان أنه يُنكر أن يستطيع ال املرء أنَّ صحيح باطل. النتيجة لهذه استنباطه
يف الراحة يبعث كهذه بأموٍر اإليمان كان إذا ولكن القضية. بهذه طيبة، بنيٍَّة يؤمنون،
مبادئ القضايا هذه أن نعلن أْن السليم الفكر مع يتعارض ا ممَّ فإنَّ الناس، بعض نفوس
والفظائع التحيُّزات لكلِّ زائفة أعذاًرا يلتِمس أن املرء يستطيع املنهج فبهذا العقل. يُمليها

حد. أبعد إىل هيِّنًا شيئًا كله األمر ويصبح عاملنا يف تُرتكب التي

التعاليم فعبارة مقصودة؛ كانت ربما ُمغاَلطة عىل ينطوي ق، ُموفَّ غري تعبريًا هنا املؤلِّف يستخِدم 10

دولٍة يف لها الرسمية والتطبيقات يشء، املاركسية التعاليم إنَّ حيث من لذاتها، ُمناِقضة الرسمية املاركسية
الساخرة، انتقاداته عليها تنطبق ُمعيَّنة اشرتاكية دول يف ُممارسات هنالك كانت وإذا آخر. يشء الدول من
التغيريات وبني النظرية التعاليم بني يُفرِّق أن الفيلسوف واجب فِمن املاركسية، باسم الناس إىل وتُقدَّم

(املرتجم) الدول. إلحدى رسمية سياسًة تُصبح عندما عليها تطرأ التي
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الحْظنا لقد هيجل. مذهب يف املركزية الفكرة بحقٍّ هو الذي الجدل، إىل لنُعد واآلن،
ُمناقضة قضية ثم ما، قضيٌة أُوالها مراحل؛ ثالث عىل تنطوي الجدلية الخطوة أن قبُل من
قد ذلك. ح يوضِّ بسيًطا مثًال ولنقدِّم مركَّب. تنظيٍم يف االثنتان ع يتجمَّ وأخريًا تُعارضها،
ليس الذهب إن القائلة امُلضادة بالقضية عليه فيُعرتَض قيِّم، الذهب إنَّ ما شخٌص يقول
الظروف. عىل تتوقَّف الذهب قيمة إنَّ بالقول املركَّب إىل ل التوصُّ يتمُّ قد وعندئٍذ قيًِّما.
ُمقابل يف مأكوالت إلعطائك استعداٍد عىل أناًسا تِجد حيث أكسفورد،11 شارع يف كنَت فإذا
الذهب، من كيًسا حامًال الصحراء يف تائًها كنَت إذا أما قيًِّما. الذهب يكون فعندئٍذ ذهبك،
عمل الرضوري من أنَّ يبدو وهكذا قيمة. للذهب تكون ال فعندئٍذ املاء، إىل حاجٍة يف وكنَت
ولكنه هيجل، من موافقًة ليلقى املثَل هذا يكن لم وربما حالة، كل يف الظروف حساب
يُصبح املركَّب أنَّ هي هيجل يؤكِّدها التي الفكرة أنَّ عىل املجال. هذا يف أغراضنا يخُدم
الكون إىل نِصل حتى دواليك وهكذا جديد، من ذاتها الجدلية العملية وتبدأ جديدة، قضية
ينَُظر عندما إال تظهر ال يشءٍ أليِّ الكاملة الداللة أنَّ هي كلِّه هذا وراء من والفكرة بأكمله.

كُكل. العالم داخل وضعه يف أي امُلمكنة، ارتباطاته جميع يف إليه
التاريخي باملحتوى يتعلَّق أولها التعليمات. من مجموعًة نطرح أن ينبغي وهنا
التوفيق يستحيل مطالب فيها توَجد حاالٍت هناك أنَّ الصحة كلَّ الصحيح فِمن للجَدل.
أرغب ال إنَّني مثًال أقول فقد الوسطى، الحلول من نوٍع طريق عن تَسويتها ويتم بينها،
وتُرصُّ امُلضاد املوقف بالطبع تتَِّخذ الرضائب مصلحة أنَّ حني عىل الدخل، رضيبة دفع يف
الطرَفني كال يُريض الذي الوسط الحل من نوٍع إىل نِصل وأخريًا يشء. كلَّ تأخذ أن عىل
ال الوسط الحل أنَّ مالحظة وينبغي اإلطالق. عىل فيه غموض ال يشء وهذا ما. حدٍّ إىل
تحتاج املنطقية النقطة وهذه ُمتضادَّين. مطلبنَي عن بل ُمتناِقضني، َمطلبني عن ينشأ
كِذَب يستلِزم إحداهما ِصدق كان إذا ُمتناقضتنَي تكونان فالقضيَّتان اإليضاح. بعض إىل
كاذبتنَي مًعا تكونا أن املمكن فِمن تان امُلتضادَّ القضيَّتان أما بالعكس. والعكس األخرى،
الحل أنَّ السابق املثال يف نجد وهكذا صادَقتنَي. مًعا تكونا أن املمكن من يكن لم وإن
يف عمله يُماِرس الجدل يجعل الذي واليشء مًعا. امُلتعاِرضني املطلبني كال يُخالف الوسط
االتفاق من نوٍع إىل ل التوصُّ كثرية حاالت يف املمكن من أنَّ هو الفعلية التاريخية الحاالت

(املرتجم) لندن. يف املزدِحمة التجارية الشوارع أشهر من 11

126



والرومانتيكية التنوير عرص

إىل للوصول الكايف الصرب الطرَفني لدى يكن لم فإْن وبالطبع متعارضة. مطالب عىل بناءً
األقوى الطرف يربح النهاية ويف عنًفا، أشدَّ اللعبة تصبح أن املمكن فمن مقبولة، صيغٍة
عىل بعد فيما املتعارضة املطالب إىل يُنَظر قد الحالة هذه ويف امليدان. يف الخارس ويرتك
فحني محتوًما، ليس وقوعه ألنَّ بعد، فيما إال يحُدث ال هذا ولكن ُمتناقضة، مطالب أنها
أحدهما يكون ال الرضائب، عن ُمتعارضان رأيان الدولة سلطات ولدى املواطن لدى يكون

اآلخر. إبادة إىل ُمضطرٍّا
الناحية هذه ويف مماثل. لنموذٍج وفًقا يسري الثقايف ر التطوُّ أنَّ امُلالَحظ من وثانيًا،
الطريقة هي بالضبط وهذه أفالطون. محاورات يف والجواب السؤال تباُدل إىل الجَدل يرتدُّ
اعرتاضات، عدة تُثار وقد ما، يُعَرضموقٌف إذ مشكلة. تعِرتضه حني الذِّهن بها يعمل التي
املوضوع، يف أدقَّ برأٍي األخذ طريق عن تسوية، إىل ل التوصُّ يتمَّ أن إما املناقشة وخالل
َقبول الرضوري من أنَّ الفكر إمعان بعَد بدا إذا األصلية، القضية عن التخيلِّ يتمَّ أن وإما
التي القضايا أكانت سواء توفيقي، حلٍّ إىل ل التوصُّ يمكن الحالة هذه ويف االعرتاضات. أحد
إنَّ القائلة هرقليطس فقضية ُمتضادَّة، أم ُمتناقضة األخرى مواجهة يف منها كلٌّ توَضع
تان، ُمتضادَّ قضيَّتان هما يتحرَّك، يشء ال أنه القائلة بارمنيدس وقضية يتحرَّك، يشء كلَّ
يتحرَّك، ال األشياء بعض إنَّ بالقول هرقليطس، رأي عىل اعرتاضه يف املرء، يكتفي قد ولكن
الحلِّ إىل ل التوصُّ يُمكننا الحالتنَي كلتا ويف ُمتناقضتنَي. القضيَّتان تكون الحالة هذه ويف

يتحرَّك. ال وبعضها يتحرَّك األشياء بعض إنَّ يقول الذي الوسط
فالتناُقض به. لالعرتاف استعداٍد عىل هيجل يكن لم هام فارٍق إبراز إىل ذلك ويؤدي
ُمناقًضا شخٌص يكون أن يمكن حيث ،discourse الخطاب أو املقال يف يحُدث ال يشءٌ
يف أما أخرى. لقضيٍة ُمناقضة قضية تكون أن يمكن حيث أدق، بعبارٍة أو آخر، لشخٍص
أيٍّا ألُخرى، مناقضًة تكون أن يُمكن ال فالواقعة تناُقض. ة ثمَّ فليس اليومية الوقائع عاَلم
ليسا والِغنى الفقر فإنَّ وهكذا والعالم. اللغة بني العالقة عن به تقول الذي الرأي كان

فحسب. ُمختلفان هما بل ُمتناقَضني،
هذا تجاهل إىل يتَِّجه فإنه روحية، نظرًة العالم إىل ينُظر هيجل أنَّ إىل نظًرا ولكن،
الذي السبب نُدرك أن الرأي، لهذا وفًقا السهل فمن ذلك عن وفضًال األسايس. التمييز
هو حيث من أيًضا بل فحسب، املعرفة لنظرية أداًة بوصِفه ال الجَدل، تطبيق إىل يؤدي
هيجل إنَّ لُقْلنا ًصا، تخصُّ أكثر بلغٍة ذلك عن نُعربِّ أن ِشئنا ولو للعالم، مبارش وْصف
مكانة أيًضا يُعطيه بل فحْسب، باملعرفة) (متعلقة إيستمولوجية مكانة منهجه يُعطي ال
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جدليٍّا تفسريًا بُموجبه هيجل يقدِّم الذي األساس هو وهذا بالوجود)، (متعلقة أنطولوجية
قد املاركسيني ولكنَّ الجدل. هذا عىل شلنج اعرتاض عن قبُل من ثنا تحدَّ ولقد للطبيعة.
محلَّ «المرتي» بها قال التي املادية املبادئ وضعوا أنهم عدا فيما بكامله، الهراء هذا تبنَّوا

العقل. لجانب امُلتحيِّز هيجل تأكيد
بالرقم هيجل وَلع هو الجديل، املنهج عن ينبثِق للتحيُّز، آَخر غريب مظهر وهناك
الخطوات تلك هو الجدل قوام أنَّ ملجرد الرقم لهذا يخضع يشءٍ كلَّ أنَّ يبدو إذ ثالثة،
هيجل وجْدنا تقسيم، إىل ما يشءٌ احتاج فكلَّما وهكذا واملركَّب، ونقيضه الوضع الثالث،
عالم ثم الرشقي، العالم يُميز مثًال، للتاريخ، قدَّمه الذي العرض ففي ثالثة، إىل مه يُقسِّ
وبالطبع حساب. أيَّ لهم يعمل يكاد فال الباقون أما األملان، عاَلم وأخريًا والرومان، اليونان
حيث ِمن أما ،symmetry والتماثل التناُسق زاوية من إليه نُِظر إذا مقبول أمٌر هذا فإنَّ
املوسوعة، يف نجد وبامِلثل اإلطالق. عىل ُمقنًعا يبدو ال فإنه التاريخية للدراسة منهج هو
عنه ينبثِق الذي ذاته، يف الوجود أوًال فهناك للروح. الثالث املراحل يُناِظر ثالثيٍّا، نقًشا
وهي تغايُر، حالة يف خالَلها تكون ذاتها، عن خروج بمرحلة الروح تمرُّ ثم املنطق،
الجدلية واإلياب الذهاب رحلة الروح تُكمل وأخريًا الطبيعة. فلسفة يف تُناَقش التي املرحلة
كلها العملية هذه إىل هيجل وينُظر الروح، فلسفة املرحلة هذه وتُناظر ذاتها، إىل وتعود
أنصار أنَّ حدِّ إىل السليم العقل يُجايف التنظري من نوع هذا ولكن جديل، ُمثلَّث أنها عىل

عنه. الدفاع يحاولون يعودوا لم أنفسهم هيجل
يف قيمة له ا عمَّ نغفل أال النقدية، املالحظات هذه أبَدينا أْن بعد واجبنا، من ولكن
استبصاًرا هنا يُبدي هيجل أنَّ بالجدل، يتعلَّق فيما أوًال، امُلالَحظ فِمن هيجل، فلسفة
أساس عىل يسري ما كثريًا العقل إنَّ إذ العقل، يتَِّبعها التي باملسارات يتعلَّق فيما عميًقا
النمو سيكولوجية يف إسهام هو حيث من الجدل، إنَّ القول ويمكن الجديل، النموذج هذا
تؤكد الهيجلية فإن وثانيًا احة. اللمَّ املالحظة عىل ُقدرة عن ُمعني، مًدى إىل ينمُّ، العقيل،
الطريقة أنَّ غري الزمان، من بقرٍن ذلك قبل «فيكو» إليها أملح ما نحو عىل التاريخ أهمية
كان وربما األلفاظ، استخدام يف ة الدقَّ إىل افتقاٌر يُشوبها موقفه هيجل بها يعِرض التي
هي الفلسفة إنَّ هيجل يقول حني فمثًال ذاتها. للغة ُمعنيَّ شاعري ٍر بتصوُّ يرتبط هذا
فهيجل الجديل، املبدأ ضوء يف العبارة هذه إىل ننُظر أن ينبغي ذاته، تاريخها دراسة
الجدل، دراسة فإن ثم ومن الجديل، للنموذج وفًقا بالرضورة تنمو الفلسفة إنَّ يقول
هذا أن شكَّ وال الفلسفة. تاريخ لدراسة ُمطابقًة تبدو الفلسفة، يف األسايس املبدأ هو الذي

128



والرومانتيكية التنوير عرص

عن يشءٍ معرفة يُحتِّم للفلسفة الصحيح الفهم إنَّ القائلة الفكرة عن االلِتواء شديد تعبري
هيجل أنَّ والواقع فارًغا. لغًوا ليس قطًعا ولكنه املرء، عليه يواِفق ال قد رأٌي وهو تاريخها،
للَّغِة أنَّ يرى كان إنه بل لأللفاظ، املختلفة باملعاني صياغاته، يف يتالَعب، كان ما كثريًا
أن ا حقٍّ الغريب وِمن يستخدمونها. من عقول من أسمى هو الذي الكاِمن العقل من نوًعا
هذه. أيامنا يف أكسفورد يف العاديُّون اللغة فالسفة به يقول هذا من ا جدٍّ قريبًا رأيٍّا هناك
لذلك أيدينا، متناَول يف امُلطَلق أنَّ هيجل رأى فقد التاريخي، الوْضع إىل بالنسبة أما
أن بعد الحقة، بصورٍة دائًما تأتي رأيه يف كانت فلسفية مذاهب تشييد الطبيعي من كان
مقدمة يف حدٍّ أبعد إىل بارعة بصورٍة ذلك عن عربَّ وقد وقَعت. قد ذاتها األحداث تكون

الغسق.»12 يحلُّ حني إالَّ تحليقها تبدأ ال منريفا بُومة «إنَّ قال: حني القانون، فلسفة
هو الفلسفة: تاريخ مرِّ عىل الظهور يعاود ا عامٍّ ً مبدأ تستلِهم الهيجلية الفلسفة إنَّ
ثَم ومن كُكل، الكون إطار يف إليه يُنَظر لم ما العاَلم من جزءٍ أي فهم املستحيل من أنَّ

الوحيدة. الحقيقة هو الكل فإنَّ
أن بارمنيدس ذكر فعندما لسقراط. السابقني لدى قبُل من موجوًدا كان الرأي هذا
الفالسفة فإنَّ كذلك القبيل، هذا من يشءٍ عن التعبري يحاول كان ساكنة، كرة الكون
األشياء إنَّ قالوا عندما تلميًحا الفكرة هذه إىل أشاروا الفيثاغورية املدرسة يف الرياضيِّني
وحَده الكل إنَّ القائل الرأي يُمثِّل إسبينوزا كان إلينا، أقرَب وقٍت ويف أعداد. كلها
اث الرتُّ طريق يف فساروا الرياضيون الفيزيائيون جاء ثُم امُلطَلق. باملعنى الحقيقي هو
مدفوًعا بأكمِله الكون تُفرسِّ التي الُعليا الواحدة يغة الصِّ عن بحثُهم وكان الفيثاغوري،
والذي نيوتن، فيزياء أحرَزتْه الذي الباهر م التقدُّ ذلك، أمثلة وِمن نفسه. االعتقاد بهذا
يُثبت أن الصعب من ليس أنه عىل البالس. نظرية مثل كونية نظرياٍت يف ذروته بلغ
الخطأ فِمن ذاته الوقت ويف بأِرسه. الكون يضمُّ بنَسٍق املتعلِّقة امِلثالية الفكرة بُطالن املرء
غري غامضة بطريقٍة ذلك كان ولو حتى إليه، ترمي ما لتَبنيُّ محاولة دون كليًَّة رفضها

املعاِلم. محدَّدة

يظهر ال الفلسفي املذهب أنَّ هو هيجل يقصده ما كان ثَم ومن والفلسفة، للِحكمة، منريفا بُومة ترمز 12
رأٌي يُقابله أن يُمكن الرأي وهذا بالفعل، حدثْت قد عنها يُعربِّ التي رات والتطوُّ األوضاع تكون أن بعَد إال
أو لألحداث الِحق تلخيٍص مجرَّد ال بعد، فيما ستأتي ألوضاٍع استباقا، الفلسفية املذاهب يف يرى آخر

(املرتجم) عليها. تاٍل تعليق
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منه، ُمعنيَّ جانٍب يف صحيحة، بطريقٍة يُعربِّ املثاِليِّني مذهب أنَّ هي ة الهامَّ املسألة إنَّ
َفهمنا توسيع إىل بالفعل يهدف الِعلم مرشوع ألنَّ ذلك العلمية. النظرية إليه تطمح ا عمَّ
االرتباطات عىل الضوء يُلقي وهكذا الدَّوام. عىل اتِّساًعا تزداد بطريقٍة للطبيعة املنهجي
أحداث من الدوام عىل متزايًدا عدًدا ويدرج قبل، من إليها ينتِبه أحٌد يكن لم التي امُلتباَدلة
أيُّ املبدأ، حيث من ر، التطوُّ لهذا يكون وال متكامًال، نسًقا تؤلِّف نظريٍة إطار يف الطبيعة
أن ينبغي وإنما استثناءات، بأية تسمح ال العلمية النظرية فإن ذلك عن وفضًال نهاية.
املذهب إن القول يمكن وهكذا يشء. ال ا وإمَّ يشءٍ كلُّ إما فهي شامل؛ نحٍو عىل تنطِبق
إلهي ِعلم وهو كُكل، للِعلم األفالطوني املثال من نوع هو املثايل به يقول الذي النَسق أو
بعض من هو، يشء بكلِّ ما، نحٍو عىل يشءٍ كل ارتباط أنَّ والواقع ليبنتس. ره تصوَّ كما
باألشياء بارتباطها تتغريَّ األشياء أنَّ الصحيح من ليس ولكن بها، ُمعرتَف حقيقٌة النواحي،
املسألة هذه يف فادًحا ً خطأ ترتِكب الِعلم إىل النَظر يف الطريقة تلك فإنَّ وهكذا األخرى.
وانتهى تمَّ ِنتاٌج وكأنها كلِّها املسألة إظهار تحاول حني خطأ عىل أيًضا وهي الثانية،
املوقف أنَّ ويبدو نهاية. له تكون أن استحالة العلمي للبحث املميِّزة مات السِّ من أنَّ مع
من األخري الجزء يف سادت التي العلمية التفاؤلية بالنَّزعة كبري حدٍّ إىل ُمرتبط الهيجيل
قريبة أصبحت األسئلة جميع عن اإلجابات أنَّ الجميع اعتقد حني عرش، التاسع القْرن

البداية. منذ املرء ع يَتوقَّ أن يمكن كان كما وْهم، هذا أنَّ بعُد فيما ثبََت ثم املنال،
اإللهي العلم فكرة إىل اللجوء الصدد، هذا يف املرء، يحاول أن امُلجدي غري من أنَّ عىل
ينتمي الذي هو ليس بشأنه، رأيُنا كان أيٍّا فيه، نعيش الذي العاَلم فهذا موقفه. لتربير
بنا. عالقة لها تكون أن يمكن فال عاَلِمنا عن الخارجة العوالم أما الِعلم، هذا مثل إليه
عىل ذاتها النتيجة هذه نُثبت أن نستطيع ولكنَّنا ُمزيَّف. مفهوم املثايل النَسق فإنَّ وهكذا
امُلعتقدات من بمجموعٍة أوِمن فأنا َمثَل. ْرضب طريق عن املبارش الطابع إىل أقَرَب نحٍو
شيئًا يقبَل فال الهيجيل أما بكنجهام. قْرص من أعىل نلسون عمود إنَّ كالقول الصحيحة،
الحقيقة َفهم أجل من لك بدَّ فال عنه. تتكلَّم ما تدري ال «إنك بقوله: يعِرتض بل ذلك، من
وملاذا، بناهما الذي ومن البناءين، يف امُلستخَدمة املواد أنواع تعِرف أْن عنها، تتحدَّث التي
يكون أْن قبل بأِرسه للَكون حسابًا تعمل أن عليَك سيكون النهاية ويف حد، غري إىل وهكذا
القرص.» من أعىل نلسون عمود إنَّ تقول حني تقصده ما تعِرف إنك تقول أن ك حقِّ من
أعرف أن قبل يشءٍ كلَّ أعِرف أن عيلَّ يتعنيَّ أنه هي بالطبع، الرأي، هذا يف امُلشكلة ولكنَّ
لن أحًدا ولكنَّ األوىل، الخطوة اتِّخاذ يف أَرشع أن حتى عيلَّ يستحيل وبذلك يشء، أيَّ
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باألمر هذا فليس ذلك، عن وفضًال كليًة. الذِّهن خايل بأنه االعرتاف حدَّ التواُضع به يبلُغ
ال ذلك غري يف كنُت وإْن القرص، من أعىل نلسون عمود أنَّ بالفعل أعِرف فأنا الصحيح،
تعِرف أن دون شيئًا تعرف أن تستطيع أنك األمر وحقيقة شامًال، إلهيٍّا علًما لنفيس أدَّعي
املفردات تعِرف أن دون صحيحة بطريقٍة لفظٍّا تستخِدم أن تستطيع مثلما عنه، يشءٍ كلَّ
تكوِّن األطفال أللعاب مجموعٍة من قطعة أية أنَّ يؤكِّد وكأنه هنا ليبدو هيجل وإنَّ كلها.
أما كلِّه. الشكل حلِّ إىل ل التوصُّ يتمَّ لم ما معنًى لها يكون أن يمكن ال واحًدا، شكًال
استطعَت َلما كذلك األمر يكن لم ولو الخاص، معناها قطعٍة لكل بأنَّ فيعِرتف التجريبي

سويٍّا. القطع تجميع يف تبدأ أن
لو ألنه ذلك األخالق؛ ميدان يف هامة نتائج املنطقي النََّسق فكرة إىل ه امُلوجَّ النقد ولهذا
بَدورها، صحيحة عليها املبنيَّة األخالقية النظرية لكانت صحيحة، املنطقية النظرية كانت

كثرية. العرتاضاٍت يُفتَح الباب فإنَّ ُقلنا، ما نحو عىل واألمر أما
ففي نقيض. طرَيف عىل لوك وليربالية الهيجلية تِقف األخالق) (أي امليدان هذا يف
تكون بل ذاتهم، يف أهمية لهم فليسْت األفراد ا أمَّ بذاتها، ة خريِّ الدولة أن هيجل رأي
من فتبدأ الليربالية أما فحْسب. إليه ينتمون الذي الكل أمجاد يف يُسهمون ما بقْدر أهمية
أنَّ وواضح ألفرادها. الشخصية املصالح تخُدم أنها عىل الدولة إىل وتنُظر اآلخر، الطَرف
التساُمح فيدعم الليربايل الرأي أما والطغيان. امُلفرطة والقسوة ب التعصُّ يُولِّد املثايل الرأي

االتجاهات. مختلف بني والتوفيق واالحرتام
وعىل ُمرتابًطا. نَسًقا بوصفه العاَلم إىل للنَظر محاولة هي إنما هيجل مثالية إنَّ
بل اإلطالق، عىل ذاتي اتجاٌه للهيجلية فليس الروح، هو فيها االهتمام محور أن من الرغم
بعُد فيما شلنج انتقد كيف رأيْنا أن سبَق ولقد موضوعية. مثالية بأنها نِصَفها أن يُمكننا
البدء نقطة هو الفلسفية، الوجهة من كان النقد وهذا جديل، أساٍس عىل امُلشيَّد املذهب
Soren كريكجور سورين هو دنمركي فيلسوف هيجل عىل شنَُّه الذي العنيف الهجوم يف
حوايل بعد أصبحْت ولكنَّها عرصه، يف كبري تأثريٌ لكتاباته يكن لم الذي Kierkegaard

الوجودية. الحركة مصدر عاًما خمسني
يف وهو بجامعتها التحق التي كوبنهاجن، يف (١٨١٣–١٨٥٥م) كريكجور ُولِد
ِحرفة عن واستعاض شبابه يف الدنمركية العاصمة إىل َقِدم قد أبوه وكان عرشة، السابعة
يُصاِدف االبن يكن لم وهكذا كبريًا، نجاًحا فيها أحَرَز التي التجارية باألعمال الزراعة
والذكاء، البديهة حضور أبيه عن كريكجور وِرث وقد رزٍق مورد عن البحث أجل من عناءً
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وكان الالهوت، يف املاجستري درجة عىل حصل ١٨٤١م عام ويف يل. التأمُّ املزاج عن فضًال
إليه ينُظر كان ملا كافيًا تقديًرا تُبِد لم أنها يبدو فتاًة د، تردُّ بعد خطب، قد ذلك خالل
إىل دراسته انتهاء بعد سفِره ثم الخطبة، بفسخه األمر وانتهى الالهوتية، رسالته أنه عىل
والفلسفة، الالهوتي ل للتأمُّ حياته كرَّس الحني ذلك ومنذ يُحارض، شلنج كان حيث برلني
شخًصا وتزوَّجت املعقول، املسلك سلكت فقد خطيبته، ما وقٍت يف كانت التي الفتاة أما

آخر.
الفلسفة بني شلنج ميَّز لقد هيجل. مذهب إىل شلنج هه وجَّ الذي النقد إىل فلنُعْد
أن شئنا إذا املاهيَّات، أو الكليَّات أو رات التصوُّ يف تبحث األوىل اإليجابية؛ والفلسفة السلبية
فتتعلَّق اإليجابية الفلسفة أما األشياء. «ُكنه» يف تبحث أنها أي املدريس، املصطلح نستخِدم
االستقطاب بمبدأ الصيغة هذه وتُذكِّرنا اإليجابي. املستوى إىل تنتِقل أي الفعيل، بالوجود
املرحلتنَي بهاتنَي مرَّ الذي الخاص، الفلسفي ره تطوُّ سَلَكه الذي وباملسار شلنج عند
وعىل للكلَمتنَي، املعنى بهذا «إيجابية»، والالحقة «سلبية»، األوىل شلنج فكتابات عينيهما،
امليدان يف ُمنغمًسا نفسه وجد أْن بعد أنه هو هيجل إىل ه امُلوجَّ األسايس النقد فإن ذلك
الوجودية. أصل يرِجع النقد هذا وإىل منه، اإليجابي الواقع عاَلم استنباط إىل سعى السلبي،
كريكجور لدى آَخر اعرتاٌض وهناك هيجل، عىل منطقيٍّا اعرتاًضا إال ليس هذا أنَّ غري
جاف، نَظري اتِّجاه فالهيجلية الوجداني، أو العاطفي االعرتاض هو أهمية، هذا عن يقلُّ ال
األملانية امِلثالية الفلسفة عىل يَصُدق النقد هذا إنَّ بل مجاًال، النفس النفعاالت يرتُك ال يكاد
يتَِّجه، كان التنوير عرص أنَّ ولنتذكَّر منه. تنُج لم األخرية شلنج الت تأمُّ وحتى عام، بوجٍه
إليها يُعيد أن فرُييد كريكجور أما االرتياب، من بنوٍع االنفعاالت إىل النَظر إىل ذلك، قبل
األخالقي االتجاه مع ويتعاَرض الشعراء، رومانتيكية مع يتمىشَّ وهذا الفلسفي، احرتاَمها
عن اإلرادة فصَلِت إذ الوجودية، أن والواِقع بالجهل. والرشَّ باملعرفة الخري يربط الذي
أْن إىل اإلنسان حاجة إىل انتباهنا تلِفَت أن حاولْت إنما بالضبط، أوكام طريقة عىل العقل،
له يُتيح مما لإلرادة، التلقائية امُلمارسة بدافع بل فلسفي، لتفكرٍي نتيجًة ال ويختار، يفعل
يف الدينية املعتقدات قبول يُصبح إذ البساطة؛ يف غاية نحٍو عىل لإليمان مجاًال يُفسح أن

حرٍّا. إراديٍّا فعًال الحالة هذه
ما وهو املاهية، يسبق الوجود إنَّ القول صيغة أحيانًا الوجودي املبدأ هذا ويتَِّخذ
وهو يكونُه، ما نعِرف ذلك وبعد كائن، اليشء أنَّ أوًال نعِرف إنَّنا بَقولِنا عنه التعبري يمكن
اإلرادة كريكجور وضع ولقد أفالطون. قبل أرسطو أو ، الُكيلِّ قبَل الجزئي وْضع يعني ما
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يتعلَّق ما كلِّ يف ينبغي ا ممَّ أكثر ِعلميِّني نكون أن علينا يتعنيَّ ال أنه إىل وذهب العقل، قبَل
األشياء يمسَّ أن يمكنه ال عام، هو فيما إالَّ يبَحث أْن يستطيع ال الذي فالِعلم باإلنسان.
إىل تنُفذ التي والوجودية التفكري بطُرق كريكجور يعِرتف ذلك مقابل ويف الخارج. من إال
حقيقية أهمية له ما نُغِفل أنَّنا يرى التحديد، وجِه عىل اإلنسان حالة ويف األشياء. باطن
تُفَهم أن يمكن ال فرٍد ألي الخاصة النوعية فاملشاعر علمية، بطريقٍة فهمه حاَوْلنا ما إذا

وجوديٍّا. إال
يُنظموا بأن للناس تسمح أن من عقالنية أشدُّ األخالقية النظريات أنَّ كريكجور ويري
الفرد لسلوك امُلميز الطابع م تتفهَّ أن منها نظريٍة أية استطاعة يف فليس لها. وفًقا حياتهم
أو عكسية أمثلٍة إىل دائًما االهتداء امُلمكن فمن ذلك عن وفضًال سليمة. بطريقٍة األخالقي
اتِّخاذ إىل كريكجور دعا األسباب، هذه ِمثل أجل ومن القاعدة، تُخالف استثنائية حاالٍت
األوغسطيني الرتاث مع يتمىشَّ موقف وهو لحياتنا، أُسًسا األخالقية، ال الدينية، املبادئ
وليس وأوامره، هللا أمام إال مسئوًال يكون ال فاإلنسان الربوتستانتية. يف تأثريُه له ظلَّ الذي
مسألة كريكجور عند فالدين العالقة. هذه لتغيري ل يتدخَّ أن آخر برشي كائٍن أي حقِّ من

النفس. داخل من ينبثِق دام ما وجودي، تفكري
به تؤدِّي أن الطبيعي من كان ولكن اإلخالص، شديد مسيحيٍّا كريكجور كان لقد
كان فقد جامدة، سة مؤسَّ بوصفها الدنمركية الرسمية الكنيسة مع التصاُدم إىل آراؤه
ينبغي هللا وجود إنَّ إذ املدرسيني؛ كبار صاَغه الذي النحو عىل العقالني الالهوت يُعارض
املاهيَّات. ميدان إىل تنتمي براهني بأية الوجود هذا إثبات املستحيل ومن وجوديٍّا، يُدَرك أن

والعقل. اإليمان بني قبل، من ُقلنا كما كريكجور، يفصل وهكذا
نقد أساسه يف هو انطالقه، نقطة كريكجور فكر منه اتَّخذ الذي هيجل، نقد إنَّ
بنفس تتَِّصف ال النقد، هذا عىل بناء ظهرْت التي الوجودية الفلسفة أنَّ غري صحيح،
ومن لها. حرص ال مُلتناِقضات يُعرِّضها العقل لنطاق تضييقها ألن ذلك الصحة. من القْدر
يكاد بل فحسب، ًعا متوقَّ أمًرا ليس اإليمان، مستوى عىل التناقض، هذا مثل أنَّ املعروف
أومن ما ألنَّ «أومن هو بالوحي املؤمنون يحِرتمه قديم شعار فهناك ترحيب. موضع يكون
حقٍّ عىل ُمعني، بمعنًى إنهم، القول ويمكن «Cedro quia absurdum معقول، غري به
ُمتعاَرف غري بيشء تتعلَّق أن لك فخري اإليمان، يف حريتك ممارسة تودُّ كنَت فإذا ذلك، يف

عليه.

133



الثاني) (الجزء الغرب حكمة

يف املبالغة عن خطورًة يَقلُّ ال العقل شأن من اإلقالل أن نتذكَّر أن الواجب من ولكن
بأنَّ االعتقاد خطأ يف وقع هنا ومن ينبغي، ا ممَّ أرفع نظرًة العقل إىل نَظر فهيجل تقديره،
وذهب امُلضاد، االتجاه يف تطرَّف فقد كريكجور أما العقل. عن يتولَّد أن يمكن كله الكون
الجدير وحَده هو الذي والخاص، النَّوعي إدراك عىل مساعدتنا عن عاجز العقل أن إىل
الرومانتيكية. املبادئ جوهر مع يتمىشَّ وهو للعلم، قيمٍة أية يُنكر الرأي هذا مثل باملعرفة.
عىل الرومانتيكي، الحياة ألسلوب العنيف انتقاده من الرغم عىل كريكجور، فإنَّ وهكذا
باملعنى رومانتيكيٍّا ذاته هو كان الخارجية، املؤثرات لتقلُّبات كلية خاضع أنه أساس
هو إنما الوجودية التفكري أساليب أساسه عىل تقوم الذي املبدأ نفس إنَّ بل الصحيح.

الخْلط. يُسوده رومانتيكي ر تصوُّ
ذاته العالم إنَّ القائلة للفكرة إنكاًرا أساسه، يف لهيجل، الوجودية رفض كان هكذا
املضاد باملعنى املعرفة، يف واقعية نظريًة تفِرتض الوجودية أنَّ والواقع نَسًقا. ن يكوِّ
ومن رصاحة. املوضوع هذا إىل يتطرَّق لم ذاته كريكجور أنَّ من الرغم عىل املثالية، للنظرة
نوٍع إىل ُعدنا إذا هيجل فلسفة عن االختالف، كل مختلف آَخر، اعرتاض ينشأ أن امُلمكن

شوبنهور. فلسفة يف نجده ما وهو لة، امُلعدَّ الكانتية الثنائية من
من لتاجٍر ابنًا (١٧٨٩–١٨٦٠م) Arthur Schopenhauer شوبنهور آرتور كان
وعندما إلنجلرتا، احرتامه األخري هذا يشارك وكان بفولتري، معجبًا كان Danzig دانتسج
ويف هامبورج، إىل األرسة انتقلت ١٧٩٣م، عام يف الُحرَّة دانتسج مدينة بروسيا ت ضمَّ
أن فيهما كاد عامني ملدَّة أقام حيث باريس، يف لإلقامة شوبنهور انتقل ١٧٩٧م عام
حوايل ملدة داخلية بمدرسٍة والتحق إنجلرتا إىل رحل ١٨٠٣م عام ويف األصلية، لُغته ينىس
وقد اللغة، تعلم ولكنه اإلنجليزية، للمدارس كارًها لجعله كافيًا هذا وكان أشهر ستة
قام هامبورج، إىل عاد وعندما اللندنية، «التايمس» جريدة قراءة املتأخرة سنواته يف اعتاد
وعندئٍذ أبوه، مات أْن بمجرد عنها تخىلَّ ولكنه بالتجارة، لالشتغال ُمتحمسة غري بمحاولٍة
كثري ه يؤمُّ أدبي صالون صاحبة قصري، وقٍت بعد أصبحت، حيث فيمار، إىل ه أمُّ انتقَلْت
فيما أصبحْت ذاتها هي إنها بل هناك. يُقيمون كانوا الذين الكبار والكتَّاب الشعراء من
أسلوب عىل يثور بدأ الحاد، ِمزاجه تُشاركه تكن لم الذي ابنها، أنَّ غري روائية، كاتبًة بعُد
حصل والعرشين، الحادية بلغ وعندما االستقالل، من قليل غري بقدٍر يتَِّسم الذي حياتها

واألم. االبن بني تدريجي تباُعٌد عليه ترتَّب بسيط، مرياٍث عىل
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عام جوتنجن يف أوًال فدرس الجامعي، بالتعليم يلتِحق أن املرياث هذا له أتاح وقد
حيث ١٨١١م، عام برلني إىل انتقل ثم األوىل، للمرة كانْت فلسفة عىل اطَّلع حيث ١٨٠٩م،
يزدري كان ولكنه فشته، دروس من بعًضا حرض وقد أساًسا، الِعلم عىل دراساته تركَّزت
األحداث هذه ولكنَّ التحرير،13 حرب نِشبْت عندما ١٨١٣م، عام دراسته أتمَّ وقد فلسفته،
بدأ حيث فيمار، يف جوته عىل تعرَّف التالية األعوام وخالل دائمة، حماسٍة أية فيه تُِثر لم

برلني. جامعة يف يحارض بدأ ١٨١٩م عام ويف الهندي، التصوُّف يف دراساته
هذه يُخفي أن األمانة من ليس أنه ورأى الشخصية، بعبقريته تامٍّ اقتناٍع عىل وكان
حدَّد السبب ولهذا بعُد. بها عَرفوا قد يكونون ال ربما الذين البرش، بقية عن الحقيقة
من استجابًة يِجد لم وحني هيجل، فيها يحارض التي الساعة نفس هو موعًدا ملحارضاته
بالفعل ظلَّ حيث فرانكفورت يف واإلقامة املحارضات إلقاء عن ف التوقُّ قرَّر الهيجليني،

حياته. من امُلتبقي الجزء طوال
واإلحباط، باملرارة الشعور يتملَّكه مغروًرا، إنسان، هو حيث من شوبنهور، كان لقد

حياته. نهاية يف إال تُواِته لم الشهرة هذه ولكن هرة، الشُّ إىل توَّاًقا وكان
الرئييس كتابه ظهر فقد مبكِّرة. سنٍّ يف الفلسفية آرائه إىل ل توصَّ قد شوبنهور كان
لقَي وقد بالضبط، الثالثني سنِّ يف كان عندما ١٨١٨م، عام يف وتمثًُّال» إرادة «العالم
احتفظ كانْت، لنظرية ُمعدًال شكًال قدَّم الكتاب هذا ويف ا، تامٍّ تجاهًال البداية يف الكتاب
يف اليشء أنَّ يرى كان كانْت، خالف عىل شوبنهور، ولكن ذاته، يف باليشء عمٍد عن فيه
ظواهر من يتألَّف أنه عىل كانْت، فعل كما التجربة، عالم إىل ينظر وهكذا اإلرادة، هو ذاته
غري ذاتها، يف األشياء من مجموعة ليس الظواهر هذه يُسبب ما أنَّ غري الكانْتي، باملعنى
من كثريًا يقِرتب موقف وهذا ذاته. يف يشء هي التي اإلرادة هو وإنما للمعرفة، القابلة
يف تقع أنها عىل اإلرادة إىل ينُظر كان «كانْت» أنَّ رأيْنا فقد التقليدي: الكانْتي الرأي
حركة التجربة عالم يف يُناظرها ما كان إرادتي، مارسُت فإذا ذاتها. يف األشياء جانب
املناسبة مذهب تجاوز يف بالفعل ينجح لم هنا كانْت أنَّ الصدد، هذا يف ولنُالِحظ، جسمي.
األشياء بني سببية عالقة هناك تكون أن قبل، من رأيْنا كما يمكن، ال إذ Occasionalism؛

والظواهر. ذاتها يف

(املرتجم) بونابارت. نابليون عهد يف الفرنيس االحتالل من األملانية الواليات تحرير هنا املقصود 13

135



الثاني) (الجزء الغرب حكمة

اإلرادة، يف حقيقتُه تكُمن مظهر أنه عىل الجسم إىل ينُظر شويبهور فإن حاٍل أية وعىل
واملقوالت. والزمان املكان يتجاَوز ذاتها يف األشياء عالم فإنَّ كانْت، عند الحال هي وكما
ال فهَي ثَمَّ ومن األمور، لهذه بَدورها تخضع ال ذاته، يف يشءٌ هي حيث من فاإلرادة،
يتعلَّق ما بقْدر أعني حقيقيٍّا، أكون ما فبقْدر وحدانيتها، يعني ا ممَّ مكانية، ال زمانية،
ينتمي خداع هو إنما واالنفصال التميُّز إنَّ بل منفصًال، أو ُمتميًزا أكون ال بإرادتي، األمر

الشاملة. الواحدة اإلرادة هي ذلك عكس عىل فإرادتي، الظواهر. عالم إىل
العذاب عن ومسئولة رشيرة، أساسها يف أنها عىل اإلرادة هذه إىل شوبنهور نظر ولقد
هيجل، عند هي كما ليست املعرفة فإنَّ ذلك عن وفضًال بالحياة. حتًما يرتبط الذي
تتَِّسم التي التفاؤلية النزعة تلك من فبدًال وهكذا للعذاب. مصدر هي وإنما للحرية، منبًعا
أما للسعادة، فيها مكان ال تشاؤمية نظرٌة شوبنهور لدى سادت العقالنية. املذاهب بها
جدًدا ضحايا يقدِّم أنه هو التناُسل يفعله ما كل ألنَّ رشيرة، عملية بدوره فكان الجنس
املرأة أنَّ يعتِقد كان إذ للمرأة، شوبنهور بكراهية الرأي هذا ارتبط ولقد والعذاب. لأللم

الرجل. دور من ًدا تعمُّ أكثر دوًرا الصَدد هذا يف تؤدي
هذا عىل ترتبط الكانْتية املعرفة نظرية يجعل منطقي سبب يُوَجد ال أنه والواقع
بُحكم يكن، لم نفسه شوبنهور أن األمر يف ما وكل العالم. إىل تشاؤمية بنظرٍة النحو
تحقيقه. يستحيل يشء السعادة أنَّ أعلن فقد ثَمَّ ومن سعيًدا، يكون أن عىل قادًرا مزاجه،
أفضَل املالية أحواله وأصبحت بمؤلَّفاته، يعِرتف العالم بدأ القاتمة، حياته نهاية وُقرب
نظريته. من الرغم عىل املَرح، من املزيد نحَو فجأة التحوُّل إىل به أدَّى ا ممَّ ما، حدٍّ إىل
بخرييَّة ثقِته يف امُلفِرط العقالني املوِقف نِصف أن بامِلثل الصواب من فليس ذلك ومع
اسبينوزا مثل ُمفكر فيه يكن لم الذي الوقت ففي الصحيح. املوِقف هو بأنه العالم، هذا
الطَرف إىل شوبنهور ذهب الرش.14 لرؤية األقل، عىل النظرية الوجهة من استعداد، عىل

يشء. أي يف خريًا يرى أن يستِطع ولم املضاد،

ولكن الرش، بحقيقة اعرتافه عَدم أساس عىل التفاؤليِّني ِضمن اسبينوزا يُدرج هنا َرِسل أنَّ يالحظ 14

مستوى عىل ألحِدهما وإنكاره الخري، من أيًضا يتَِّخذه كان الرش من اسبينوزا اتَّخذه موقٍف كلَّ أنَّ الواقع
شوبنهور لتشاؤم امُلضاد الطَرف هو اسبينوزا يكن لم ولذلك اآلخر، عىل تلقائيا ينسِحب كان الفعيل الواقع

(املرتجم) الرش. أو بالخري العالم صبغ عن عة امُلرتفِّ والنظرة األخالقي الحياد إىل أقَرَب موقفه كان بل
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البوذية. األساطري يف يُلتَمس أن ينبغي األليم الوضع هذا حلَّ أنَّ شوبنهور رأى ولقد
طريق عن نستطيع، فإنَّنا ثَم ومن بَعينها، لإلرادة ممارستُنا هو فينا األلم يُسبِّب فما
تجعلنا وفية الصُّ فالغيبوبة العَدم، أي «النرفانا» إىل النهاية يف نِصل أْن اإلرادة، تخدير
عىل العالم نرى أن نستطيع وهكذا والبطالن. للوهم يرُمز الذي «املايا»، حجاب نخرتق
يف تؤدِّي ال الوحدة معرفة أنَّ غري اإلرادة. نقَهر املعرفة، هذه نكتسب أْن وبعد واحد، أنه
إكهارت أمثال من الغربيني وفية الصُّ لدى الحال هي كما باهلل، االتِّصال إىل الحالة هذه
واحًدا، شيئًا وهللا هو كان الذي اسبينوزا بعالم االتحاد إىل تؤدي ال أنها كما ،Eckhart
— ذلك من العكس عىل — يُزوِّدنا وعذابه، هللا مع والتعاطف بالكل، االستبصار إنَّ بل

العدم. إىل بَمهرٍب
املدرسة يف العقالنية املذاهب عكس عىل اإلرادة، أهمية تؤكد شوبنهور فلسفة إن
كثرية مشرتكة نقاٌط بينهم تجمع تكن لم عديدون فالسفة الرأي بهذا أخذ وقد الهيجلية.
كثريًا تهتمُّ الوجودية فإنَّ وبامِلثل الربجماتيني. لدى وكذلك نيتشه، لدى نجده إذ أخرى؛
فإنها شوبنهور، مذهب يف تَشيع التي التصوُّف نزعة عن أما العقل. مقابل يف باإلرادة

للفلسفة. الرئييس التيار خارج تِقف
العاَلم من مخرٍج إيجاد إىل النهاية يف تسعى شوبنهور فلسفة كانت إذا أنه والحق
وليس امُلضاد، الطريق يف يسري (١٨٤٤–١٩٠٠م) Nietzsche نيتشه فإنَّ ورصاعاته،
املألوف، باملعنى فيلسوًفا ليس إنه إذ نيتشه؛ تفكري مضمون املرء ص يُلخِّ أن السهل من
إنسانية نزعٍة صاحب بأنه نِصفه أن لنا جاز وربما آلرائه. منهجيٍّا عرًضا يرتُك ولم
اإلنسان علوِّ هو تأكيده عىل يحِرص ما أول كان فقد للكلمة، الحريف باملعنى أرستقراطية
بالصالبة االهتمام إبداء إىل ذلك به أدَّى وقد شخصية. واألقوى صحًة األوفر أعني األفضل،
يكن لم وإن الشائعة، األخالق معايري ما حدٍّ إىل يُخالف أمر وهو البؤس، مواجهة يف
مات السِّ هذه عىل اهتمامهم الكثريون ركَّز ولقد بالرضورة. الفعلية امُلمارسات يُخالف
الطغيان عىل القائمة باألنظمة ُمبًرشا نيتشه يف فرأوا الطبيعي، سياقها يف يَضُعوها أن دون
بعض استمدُّوا قد الطغاة بعض أنَّ بالفعل الجائز ومن الحارض، عرصنا يف السيايس
يف يفهموه لم أناٍس رشور عن مسئوًال نَُعدَّه أن العْدل من ليس ولكن نيتشه، من الوحي
طرأ ما بقوٍة يُعاِرض بأن خليًقا كان نيتشه ألن ذلك سطحيٍّا. فهًما إال األحوال، أحسن
رات. التطوُّ هذه يشهد حتى به امتدَّ قد العمر كان لو سياسية، رات تطوُّ من ذاته بلِده عىل
التقوى تُسودها عائلية تنشئًة يعني كان ا ممَّ بروتستانتي، لقسيٍس ابنًا نيتشه كان
نِجدها التي الرفيعة األخالقية النغمة تلك يف باقيًا العنرص هذا تأثري ظلَّ وقد واالستقامة.
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أنه امُلبكر شبابه منذ أثبت وقد مداه، أقىص التمرُّد فيها يبلُغ التي تلك حتى أعماله، يف
بجامعة القديمة اللغات لِفقه أستاذًا والعرشين الرابعة يف وأصبح ُممتاز، علمي باحث
قد نيتشه كان وملَّا وبروسيا. فرنسا بني الحرب اندلَعِت التاريخ هذا من عاٍم وبعد بازل،
العسكرية، الخدمة يف ُممرًضا بالعمل يكتفي أن عليه كان فقد سويرسيٍّا، مواطنًا أصبح
بازل. إىل وأُعيد الخدمة من ح ُرسِّ بالدوسنتاريا، إلصابته نتيجة صحته تدهورْت أن وبعد
األمراض من التام الشفاء إىل أبًدا يِصل ولم جيدة، حالة يف أبًدا تكن لم ته صحَّ أن والواقع
وإن ١٨٧٩م، عام يف منصِبه من االستقالة إىل اضطرَّ وهكذا تجنيده، أثناء أصابته التي
وقد معقول، حدٍّ إىل مريحة حياًة يحيا أن له أتاح سخيٍّ معاٍش عىل حصل قد كان
معظم يف وكان التأليفي، عمَله ُمواصًال وإيطاليا، سويرسا يف التالية العرشة األعوام قىض
نتيجًة إصابته وكانت بالجنون، أُصيب ١٨٨٩م عام ويف أحد، به يعِرف ال منعزًال األحيان

وفاته. حتى الجنون حالة يف وظلَّ دراسته، أيام به أصيَب تناُسيل ملرٍض رة متأخِّ
قبل ما عرص يف اليونانية الُعليا امُلثُل من األول املحلِّ يف ُمستوحاة نيتشه أعمال إنَّ
الرتاجيديا» «ميالد األول الرئييس كتابه يف استحدث وقد إسربطة، يف ة وخاصَّ سقراط،
فاملزاج اليونانية، للروح والديونيزية األبولونية الحالتنَي بني املشهور التمييز (١٩٧٢م)،
اإلنسان، حياة يف املأساة حقيقة عىل بالتعرُّف ُمرتبط االنفعال الشديد القاتم الديونيزي
يف األليم الجانب تأثري تُعوِّض التي الصافية الرؤية من نوع فهو األوليمبي البانثيون أما
أن نستطيع وهكذا النفس، يف األبولوني العنرص من الرؤية هذه وتنبثِق البرشية، الحياة
رأيْنا وقد العارمة، الديونيزية الرغبات عىل أبولوني تَساٍم بأنها اإلغريقية املأساة نِصف

املسائل. هذه يف ُمشابهة آراء له كانت أرسطو أن قبُل من
الرتاجيديا ألصول قدَّمه الذي العرض هذا من بعد، فيما نيتشه، استخلص وقد
لتطهري بديلة وسيلًة املأساة يف يرى ال أرسطو، خالف عىل فهو، املأساوي، البطل فكرة
شوبنهور كان وبينما عليه. هي ما عىل للحياة إيجابيٍّا قبوًال فيها يرى وإنما االنفعاالت،
املمكن من أنَّ يعتِقد تفاؤليٍّا، موقًفا يتَِّخذ نيتشه نجد تشاؤمية، نتيجٍة إىل ل توصَّ قد
أن يُالَحظ أن ينبغي ولكن صحيًحا، تفسريًا اإلغريقية املأساة ت َ ُفرسِّ ما إذا إليه ل التوصُّ
لحقائق العدواني القبول من نوع هو وإنما الناس، بني الشائع باملعنى تفاؤًال ليس هذا
شوًطا يميض ولكنه اإلرادة، بأولوية شوبنهور مثل يعِرتف، إنه القاسية؛ الصعبة الحياة
يف رأى شوبنهور أنَّ حني عىل الحر، اإلنسان ِسمات أبرز القوية اإلرادة يف ويرى أبعد،

رش. لكل مصدًرا اإلرادة
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السادة هما الخاصة، أخالقيَّتُه منهما لكلٍّ الناس، من نوَعني بني نيتشه ويُميز
الخري وراء «ما كتابه يف التمييز هذا عىل املبنية األخالقية النظرية يعرض وهو والعبيد،
باالستقالل الخري فيها يرتبط التي السادة، أخالق جهة من فلَدينا (١٨٨٦م). والرش»
بها يتَِّصف التي الفضائل جميع أعني ذلك، شابه وما النفس، عىل واالعتماد والكرم
والوضاعة الخضوع فهي امُلقابلة النقائص أما أرسطو، عند الكبرية النفس ذو اإلنسان
عىل يُعادل والرش الخري بني التقابُل نجد وهنا الرش، تُمثِّل وهذه إليها، وما والتهيُّب
ُمختلٍف مبدأ عىل فتقوم العبيد أخالق أما والحقري. النبيل بني التضادَّ التقريب وجه
شأنه من ما كل ويف الشامل االستسالم من نوع يف يكون عندها فالخري االختالف. كلَّ
يف خريًا تَُعدُّ التي الصفات بتلك تُندِّد أنها حني عىل الطموح، ووأد امُلعاناة عن التخفيف
السادة أخالق يف الُحر الشخص ألنَّ ذلك أخالق، سوء مجرد ال ا، رشٍّ وتراها السادة أخالق
البطل أخالق أما ا. رشٍّ نظره يف يُعدُّ الخوف يُثري سلوك وكل ُمرعبًا، العبيد نظر يف يبدو

والرش. الخري وراء فيما فتقع Superman األرقى اإلنسان أو
دعوٍة صورة عىل زرادشت» تكلَّم «هكذا كتابه يف األفكار هذه عَرض قد نيتشه وكان
يف عظيًما فنَّانًا نيتشه كان وبالفعل املقدَّس، الكتاب كلمات أسلوبها يف تحكي أخالقية

الفلسفة. إىل منها املنثور الشعر إىل أقرَب مؤلَّفاته لتبدو حتى األدب،
الجماعية اإلنسانية من الجديد النوع ذلك ظهور هو نيتشه إىل األمور أبغض كان لقد
أْن هي رأيه، يف للمجتمع، الصحيحة فالوظيفة الجديدة، التكنولوجيا ر تطوُّ مع نَمْت التي
األرستقراطي. األعىل املثَل قون يُحقِّ الذين العظماء من القلَّة تلك لتفريخ معمٍل بمثابة يكون
له، أهمية ال أمًرا نظره يف فتبدو البسطاء للناس هذا يُسبِّبها أن يمكن التي امُلعاناة أما
أفالطون. جمهورية يف امُلثىل للدولة بعيد حدٍّ إىل مشابًها تَخيَّله الذي الدولة نوع كان ولقد
أنَّ رأيه ويف العبيد. أخالق بها تستعني أدواٍت مجرد التقليدية العقائد يف يرى وكان
وإنما إليه، سعيه يتَّجه ال ثَم وِمن مات.»15 قد «الرب بأن يعِرتف أن ينبغي الُحر اإلنسان
ذلك املسيحية، هو العبيد ألخالق نموذٍج أوضح أنَّ نيتشه ويرى اإلنسان. من أعىل نوٍع إىل

وكما «هللا» أو اإلله، من بدًال «الرب» لفظ باستخدام لنيتشه املشهورة العبارة هذه نُرتجم أن آثْرنا 15
مالءمًة أكثر فهو ثَم ومن املسيحية، الكتابات يف استعماًال اكثر «الرب» تعبري ألنَّ وذلك ترجمتها، تشيع
التحديد وجه عىل واملسيحية نيتشه بني الحادِّ الرصاع سياق يف ِقيلت العبارة هذه ألنَّ نيتشه، يقصده ِلما
عىل ُمرتِكزة هي حيث من بأِرسها، الغربية الحضارة موت بذلك يُعلن أنه ين امُلفرسِّ بعض يرى بينما
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وتبدي أفضل، أخروية حياٍة يف باألمل النفوس تُعلل عندما التشاؤم إىل تتَِّجه املسيحية ألنَّ
سنواته يف فاجنر، اتِّجاه كان ولقد والشفقة. كالتواُضع الهابطة، للفضائل عاليًا تقديًرا
كان الذي املوسيقي الفنان هذا مهاجمة إىل بنيتشه أدَّى الذي هو املسيحية نحو املتأخرة،
تُصاحبها فكانت نيتشه عند البطولة عبادة أما اإلعجاب. إىل يدعو صديًقا يراه قبُل من
وهو — كالقطيع — الرشقية الطريقة عىل النساء معاملة تُحبِّذ للمرأة كارهة حادة نزعٌة

اللطيف. الجنس مع التعاُمل عن نيتشه عجز رأيْنا يف يعكس اتِّجاه
امُلفيدة املالحظات من قليل غري قدٍر عىل تنطوي األخالقية النظرية هذه أنَّ عىل
كثرية إيجابية جوانب فهناك حياتهم. شئون معالجة يف وأساليبهم البرش أنماط ملختلف
ولكنَّا ذاته. عىل املرء يُمارسها أْن بْرشط واالنضباط، الرصامة من نوٍع إىل الدعوة فكرة يف
لها تتحمَّ التي امُلعاناة إزاء التامِّ االكرتاث عَدم بفكرة السهولة بنفس نقتِنع، أن نستطيع ال

القلَّة. لصالح الكثرة

املسيحي بالُقرب امُلرتبط األصيل سياقها عن العبارة يُخرج قد آخر لفٍظ أي استخدام فإنَّ ولذلك املسيحية
(املرتجم) بالذات.
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املُعارصة والفلسفات مذهباملنفعة

املثالية الفلسفة كانت الفلسفي. الفكر يف آخر تياًرا ولنتناول الوراء، إىل قرنًا اآلن لنُعِد
هذه نجَمْت وقد جذريٍّا، تغريًا تتغريَّ املادية ظروفه أخذت عاَلٍم يف روا تطوَّ قد ادها ونُقَّ
سار ولقد عرش، الثامن القرن يف إنجلرتا يف بدأت التي الصناعية الثورة عن التطورات
تركيب عىل تحسينات وأُدخلت حد. أقىص إىل متدرِّجة بُخًطى البداية يف اآلالت إدخال
التي البخارية، اآللة تطوير كانت الحاسمة الخطوة ولكن النسيج، إنتاج فزاد األنوال
بأعداٍد ظهرت التي الِوَرش يف اآلالت تشغيل أجل من له، حدَّ ال للطاقة مصدًرا أتاَحْت
تعمل التي يات الغالَّ استخدام هي البخار إنتاج يف فعاليًة الطُرق أكثر وكانت هائلة.
شديدة كانت ظروٍف ظلِّ يف وذلك الفحم، استخراج يف كبري ر تطوُّ حَدَث وهكذا بالفْحم.
من كانت، التصنيع عرص من األوىل األيام أنَّ والواقع األحيان. من كثرٍي يف والقسوة الُقبح

بحق. كئيبة قاسية فرتًة اإلنسانية الناحية
ذُروتَها. إنجلرتا يف 1Enclosure التسييج حركة بلَغْت عرش، الثامن القرن وخالل
حول سياٍج بوضع النُّبالء فيها قام حاالت قرون، عدَّة طوال هناك، كانت أنه صحيح
كان الذين الريف لُسكَّان مصاعب خلق مما الخاص، استخدامهم أجل من َمشاع أرٍض
فإنَّ ذلك ومع املشاع. األرض من يَجنُونها التي املنافع عىل ما حدٍّ إىل ف يتوقَّ رزُقهم
اقتالع إىل أدَّى أن عرش، الثامن القرن قبل له، يسبق لم االمتيازات تلك عىل التعدِّي هذا

أرٍض عىل يَدِهم بوضع ك امُلالَّ كبار يقوم أْن أي املعارصة، لُغتنا يف اليد، وضع يُشبه يشء بها املقصود 1
ينتِفعون كانوا الذين الفقراء الفالحني يطردون ثُمَّ حولها، سوٍر أو سياٍج بناء طريق عن مشاًعا، كانت

(املرتجم) ذلك. قبل منها
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بحثًا والصغرية الكبرية املدن إىل دفًعا ودفعهم جذورهم من الريف سكَّان من كبرية أعداٍد
الجديدة. املصانع استوعبتهم الذين هم أعيُنُهم الناس وهؤالء لالرتزاق. جديدة طُرٍق عن
املُدن أحياء أفقر يف يعيشون كانوا فإنهم استغاللهم وقسوة أجورهم ضآلة إىل ونظًرا
انتَرشْت التي Slums الضخمة الرثة الصناعية األحياء أُُسس بذلك واضِعني وضواحيها،

عرش. التاسع القرن يف
الذين أولئك جانب من الشك، من كبري بقدٍر البداية يف اآلالت اخرتاع ُقوِبل ولقد
له. أهميَة ال شيئًا اليدوية الصناعات يف مهاراتهم ستجعل الجديدة اآلالت بأنَّ شعروا
أن يخشون كانوا الذين ال العمَّ من مقاومًة يَلقى اآللة أداء يف تحسنٍي كل كان وبامِلثل
إذ هذا، يومنا حتى قائًما الَخوف من النوع هذا زال وما أرزاقهم، قطع إىل ذلك يؤدي
كما تماًما إلكرتونيٍّا، تُدار التي اآلالت إدخال إىل االرتياب بَعني تنُظر ال العمَّ نقابات إنَّ
امُلتشائمني ولكن البخار. بطاقِة يسري الذي القول إىل بالنسبة املايض القرن يف يحُدث كان
من بدًال العالم، يف الصناعية الدول ألنَّ ذلك الدَّوام. عىل ُمخطئني املسألة، هذه يف كانوا،
عىل بالتَّدريج يرتفعان ورخاؤها ثروتها أخذْت َمعيشتها، مستوى هبوط من تُعاني أن
العرص أول يف العاملة الطبقة تعاسة بأنَّ االعرتاف من بدَّ فال ذلك ومع املستويات. كافة
من بعٍض إىل ْت أدَّ التي األسباب من الجهل وكان ا. حقٍّ شديدًة كانت إنجلرتا يف الصناعي
ِمثلها صادف قد أحٌد يكن ولم جديدة، كانت ظهرْت التي املشكالت إنَّ إذ النتائج، أسوأ
تكن لم الزراعية، امِللكية وعىل اليدوية الَحَرف عىل امُلرتِكزة القديمة، فالليربالية قبل. من
وعندما الصناعي. للمجتمع الجديدة الضخمة املشكالت ملواجهة يكفي الذي بالقْدر مِرنًة
القديمة. األخطاء هذه ح يُصحِّ أْن الوقت ِبُميض استطاع ولكنَّه ببطء، سار اإلصالح جاء
األوروبية، القارة بلدان بقية يف حدث كما ًرا، ُمتأخِّ التصنيع فيها بدأ التي الحاالت يف أما
املشكالت ألن قسوة، أقلَّ كانت الصناعي املجتمع ر تطوُّ واجهْت التي املصاعب بعض فإنَّ

أفضل. نحٍو عىل ُفِهَمت قد عندئٍذ كانت
والتكنولوجيا، الِعلم بني التفاُعل إىل تدريجي اتجاٌه بدأ عرش، التاسع القرن أوائل ومنذ
العلمية املبادئ ولكن الدوام، عىل ما بقدٍر موجوًدا، كان التفاعل هذا ِمثل فإنَّ وبالطبع
وإنتاجها، التكنولوجية ات املعدَّ تصميم يف التصنيع، عهد منذ منهجية، بطريقٍة تُطبَّق بدأت
القوة مصدر هي البخارية اآللة كانت ولقد املادي، ع للتوسُّ ُمتسارع نموٍّ إىل أدى مما
للمبادئ شامل علمي بحٍث حركة عرش التاسع القرن من األول النِّصف وشهد الجديدة،
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وأدَّى الحرارية، الديناميكا هو جديد ِعلٍم قيام إىل أدَّى ا ممَّ اآللة، تلك عليها تنطوي التي
كفاءة. أعظم آالٍت مون يُصمِّ كيف املهندسني تعليم إىل بَدوره الِعلم هذا

ميدان يف األخرى الطاقة أشكال كل محلَّ تحلُّ البخارية اآللة بدأِت ذاته الوقت ويف
السكك من واسعة شبكٌة كانت حتى عرش، التاسع القرن منتصف حلَّ إْن وما املواصالت.
املراكب محلَّ تحلُّ البخارية السفن بدأِت كما الشمالية، وأمريكا أوروبا يف تنمو الحديدية
تأثَّروا الذين الناس حياة يف هائلة اٍت تغريُّ كلها التجديدات هذه أحدثْت وقد الرشاعية.
إىل ميَّاًال حيوانًا العموم، وجه عىل اإلنسان، نرى كنَّا وإذا العاَلم. إىل نظرتهم ويف بها،
يف اختالٍل إىل أدى ا ممَّ السياسية، حكمتَه تُفوق أخذْت التكنولوجية قدراته فإنَّ املحافظة،

اليوم. حتى منه نربأ لم التواُزن
االقتصاد، ِعلم بمسائل االهتمام تجديد إىل الصناعي لإلنتاج األول ر التطوُّ أدَّى ولقد
بذاتها، قائمة دراسة هو حيث من الحديثة، العصور يف السيايس االقتصاد فإنَّ وهكذا
ينتمي للفلسفة أستاذًا كان الذي (١٧٢٣–١٧٩٠م) سميث آدم أعمال إىل بظهوره يَدين
أقامه الذي االتجاه نفس يف األخالق يف مؤلَّفاته سارت ولقد هيوم. ديفيد موطن نفس إىل
يدين وهو االقتصاد، يف أعماله من أهميًة أقلَّ اإلجمال وجه عىل كانت ولكنها هيوم،
ألول بُِذلت الكتاب هذا ففي (١٧٧٦م). األمم» «ثروة عنوان ل تحمُّ التي لدراسته بُشهرته
اهتمَّ وقد ما، لبلٍد االقتصادية الحياة يف تؤثِّر التي القوى مختلف لدراسة محاولة مرٍة
َلع السِّ إنتاج يزداد كيف اإلسهاب من بيشءٍ فأوضح العمل، تقسيم بمشكلة خاص بوجٍه
عامل منها بكلٍّ يقوم املراحل، من عدٍد إىل ُمعيَّنة سلعٍة صناعة تجزيء تمَّ ما إذا الصناعية
ل توصَّ التي النتائج وكانت الدبابيس، صناعة هو ا خاصٍّ مثاًال اختار ولقد ُمتخصص.

اإلنتاج. ألرقام فعلية مالحظاٍت عىل شكٍّ بغري َمبنيًَّة إليها
بعد واسع نطاٍق عىل الصناعة يف ُطبِّق قد العمل تقسيم مبدأ فإنَّ حاٍل أية وعىل
أن ينبغي إنسانية مشكالت هناك فإنَّ وبالطبع الكاملة، فعاليتَه وأثبَت قصري، بوقٍت ذلك
اهتمامه العامل إفقاد حدِّ إىل تجزَّأ ما إذا ص امُلتخصِّ العمل ألنَّ بدورها، االعتبار يف تؤَخذ
تماًما واضحًة تكن لم الصعوبة هذه ولكنَّ النهاية، يف العامل ُمعاناة إىل يؤدي بعمله،
من النوع هذا يف العاملني عىل الالإنساني تأثريها أصبح بينما سميث، عرص يف لألذهان

الحديثة. الصناعة يف الكربى املشكالت من واحدًة اآلالت
صحيح اإلنجليز. به يتميز مبحثًا طويلة لفرتٍة ظلَّ السيايس االقتصاد أنَّ والواقع
ت اهتمَّ قد عرش الثامن القرن يف الفرنسية (الفيزيوقراط) الطبيعة، ُحكم مدرسة أنَّ
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آدم لكتاب كان الذي األثر نفس لها يكن لم كتاباتهم أنَّ غري االقتصادية، باملشكالت
التايل الهام اإلسهام وكان الكالسيكي، االقتصاد إنجيل أصبح قد األخري هذا إنَّ إذ سميث؛
النظرية وهي العمل، عىل امَلبنية القيمة يف Ricardo ريكاردو نظرية هو امليدان هذا يف

ماركس. تبنَّاها التي
امَلنفعة، بفكرة االهتمام من نوًعا جلب التصنيع ظهور فإنَّ الفلسفي امليدان يف ا أمَّ
إىل تفتِقر كانت التي الفلسفة هذه ولكن ة، بشدَّ الرومانتيكيُّون يُعاِرضه كان اهتماٌم وهو
الحاجة كانت الذي االجتماعي اإلصالح ميدان يف األمر آِخر لها كانت والتشويق، الجاذبية
بني أثارته الذي الرومانتيكي السخط ذلك إليه أدَّى ما كلَّ بكثرٍي تُفوق نتائج إليه ًة ماسَّ
منظمة، تدريجيًة املنفعة فلسفة إليها تدعو التي التغريات كانت لقد واملثاليني. الشعراء
التي ماركس، نظرية يف مختلًفا كان األمر ولكنَّ أهدافها، عن األمور أبعَد الثورة وكانت
املثالية يف تة امُلتزمِّ العنارص من بكثرٍي تصطِبغ ظلَّْت والتي عاطفية، منها أكثر كانت
التغيري هو األخرية الحالة هذه يف الهَدف أصبح فقد لها، مصدًرا كانت التي الهيجلية

بالُعنف. القائم للنظام الكامل
ف تتكشَّ لم التكنولوجي للمجتمع الكربى اإلنسانية املشكالت أنَّ نالِحظ أْن وينبغي
العاملة الطبقة عىل املجتمع ذلك جرَّها التي اآلالم تلك يُعانوا لم الذين ألولئك الفور عىل
يف تُعدُّ كانت ولكنها األَسف، إىل يدعو شيئًا األليمة الحقائق هذه تكون قد الصناعية،
خالل تزعزع قد هذا ر وامُلتحجِّ الجامد االكرتاث عَدم أنَّ عىل منه، مفرَّ ال شيئًا األمر مبدأ
التصنيع. إليها أدَّى التي املشكالت إىل الكتَّاب تنبَّه عندما املايض، القرن من الثاني النصف
االضطرابات أنَّ صحيح الحقائق. هذه إىل املجتمع تنمية يف ١٨٤٨م ثورة أسهَمْت وقد
عن الرضا عَدم من قدًرا وراءها ترَكْت ولكنها سياسية، مناورة هي حيث من أخفَقْت قد
وِمن إنجلرتا، يف Dickens ديكنز أعمال يف املشكالت هذه وجدت وقد االجتماعية. األوضاع

الوضع. بحقيقة أعظم وعٍي نْرش عىل ساعد تعبريًا فرنسا، يف Zola زوال بعِده
األمراض كلَّ تشفي التي العالج أنواع أهم من أنَّ العرص ذلك يف املصلحون رأى لقد
تام. صواٍب عىل ذلك يف يكونوا لم ربما ولكنهم التعليم، من كاٍف قدٍر توفري االجتماعية،
القضاء إىل ذاته يف يؤدي ال والحساب والكتابة القراءة شخٍص كلِّ بتعليم االكتفاء ألنَّ ذلك
يف هي التي — القدرات هذه أن الصحيح من ليس أنه كما االجتماعية. املشكالت عىل
السليم. الطريق يف الصناعي املجتمع َسري أجِل من عنها غناء ال — شك بال مفيدة ذاتها
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املبدأ، حيث من بها، يقوم أن يمكن صة امُلتخصِّ الروتينية األعمال من كبري قدٌر فهناك
ُمعيَّنة، مشكالٍت حلِّ عىل مبارشة غري بصورٍة يساعد أن يمكن التعليم أنَّ غري يون. أُمِّ
تحسني عىل املصاعب، ل تحمُّ عليهم يتعنيَّ الذين أولئك مساعدة إىل أحيانًا يؤدي دام ما
ال التعليمية الدراسات تقديم عىل االقتصار أنَّ الواضح فمن ذاته الوقت ويف مصريهم.
القائم النظام بأنَّ االعتقاد إىل بالناس يؤدي قد إنه بل بالرضورة، النتائج هذه إىل يؤدي
النحو هذا عىل العقول تشكيل يكون ما وكثريًا عليه. يكون أن ينبغي ما عىل هو لألشياء
أنَّ إىل ذهبوا عندما حقٍّ عىل اإلصالح أنصار كان فقد كلِّه هذا ومع بعيد. حدٍّ إىل اًال فعَّ
بها تتعلَّق التي للموضوعات معقول َفهم ساد إذا إال حلُّها يمكن ال ُمعيَّنة مشكالٍت هناك

التعليم. من ُمعنيَّ قدٍر إىل بالفعل يحتاج الفهم وهذا املشكالت، هذه
ميادين إىل السلع، إنتاج ميدان يف سميث آدم إليه دعا الذي العمل، تقسيم امتدَّ ولقد
قد عرش، التاسع القرن خالل العلمي البحث ألنَّ ذلك تقريبًا. القْدر بنفس العقيل النشاط

التعبري. هذا جاز إْن مصنًعا، أصبح
هتشسون إىل خاص، بوجٍه ترجع، أخالقية نظريٍة من املنفعة مذهب اشتُقَّ لقد
هو الخري أنَّ باختصار، النظرية وترى ١٧٢٥م. عام عرضها قد كان الذي ،Hutcheson
تفوُّق فيها يبلُغ التي تلك هي بلوغها يمكن حالٍة أفضل فإنَّ هنا ومن األلم، هو والرش اللذَّة
باسم يُعَرف وأصبح الرأي، بهذا Bentham بنتام أخذ وقد مداه. أقىص األلم عىل اللذة
يشءٍ كلِّ قبل معنيٍّا (١٧٤٨–١٨٣٢م) بنتام جريمي كان .Utilitarianism املنفعة مذهب
.Beccaria وبيكاريا Helvetius هلفسيوس من األساسية أفكاره استمدَّ حيث بالترشيع،
الكفيلة الترشيعية األساليب عن لدراساٍت أساٌس يشءٍ كلِّ قبَل هي بنتام عند فاألخالق
عليها أطلق ملجموعٍة زعيما بنتام كان ولقد األوضاع. عىل التحسينات أفضل بإدخال
االجتماعي باإلصالح كبريًا اهتماًما يُبدون أفرادها كان الفلسفيون»، «الراديكاليون اسم
الطبقة تحتِكرها التي واالمتيازات الكنيسة لُسلطة عام بوجٍه ُمعاِرضني وكانوا والتعليم،
تكن لم بآراءٍ وبدأ هادئ، انطوائي مزاٍج ذا فكان نفسه بنتام أما املجتمع. يف الحاِكمة
الشديد، خجِله من الرغم عىل أصبح، الالحقة حياته يف ولكنه واضحة، بصورٍة ُمتطرِّفة

شديدة. بعدوانيٍة الدِّين يُنكر
إبداء يف الراديكاليني من زمالئه مع يتَِّفق وكان بالتعليم، االهتمام شديد بنتام كان
نتذكَّر أن وينبغي املجتمع. عيوب مداواة عىل للتعليم املحدودة غري بالقدرة ُمطلقة ثقٍة
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عىل ُمقتًرصا دخولهما وكان الجامعتنَي،2 سوى عرصه، يف إنجلرتا، يف توَجد تكن لم أنه
النصف يف إال الشاذِّ الوضع هذا تصحيح يتم ولم الرصيحة. األنجليكانية العقيدة أصحاب
التعليم ُفَرص إتاحة مهمة عاتقه عىل بنتام أخذ وقد عرش. التاسع القرن من الثاني
القائمة. سات املؤسَّ تفرضها كانت التي الصارمة الرشوط فيهم تتوافر لم ملن الجامعي
عام لندن يف الجامعية الكلية إنشاء عىل ساعدْت التي املجموعة أفراد من واحًدا وكان
يف يكن ولم دينية، اختبارات أية الطالب عىل تُفَرض تكن لم الكلية هذه ويف ١٨٢٥م.
وعندما الدين، عن تماًما خرج قد الحني ذلك يف ذاته بنتام وكان للعبادة. مكاٍن أي الكلية
ويرتدي الشمع من بغطاءٍ يُكىس أن بعد العظمي، هيكلُه الكلية يف يبقى أن اشرتط مات
ألحد دائمة ذكرى فيه ليكون معروًضا هذا الجالس تمثاله زال وما املناسبة، املالبس

الكلية. هذه يس مؤسِّ
عرش، الثامن القرن إىل ترجعان رئيسيتنَي فكرتنَي عىل َمبنية بنتام فلسفة كانت
من األمر، آِخر املبدأ هذا وينبثِق .Hartley هارتيل أكََّده الذي التَّداعي مبدأ هي أُوالهما
طريق عن السببي االعتماد فكرة تفسري يف يُستخَدم حيث هيوم، عند السببية نظرية
اآللية هو التداعي مبدأ يُصبح بعد، فيما بنتام عند وكذلك هارتيل، وعند املعاني. تداعي
املادة عىل عمله يُماِرس الذي هذا، الواحد مبدأه بنتام وضع وهكذا النفس. ِعلم يف الرئيسية
وفاعليته، الذهن إىل امُلنتمية رات للتصوُّ التقليدي الجهاز محلَّ التجربة، من امُلقدَّمة الخام
عىل ذهنية راٍت تصوُّ ن يتضمَّ ال النفس، لِعلم حتميٍّا تفسريًا يُقدِّم أْن ذلك له أتاح وقد
نظرية أصبحت بعد، وفيما جذورها، من أوكام» «سكني اجتثَّتها قد هذه وكأنَّ اإلطالق،
املوقف نفس عىل مبنيًة Pavlov بافلوف وضَعها التي (الرشطي)، امُلكيف امُلنعِكس الفعل

التداعي. فكرة عىل القائم النفس علم عليه يرتِكز الذي
السعادة من قدٍر أكِرب عن البحث إىل تدعو التي النفعية القاعدة فهو الثاني املبدأ أما
يسعى ما إنَّ حيث من النفس بِعلم القاعدة هذه وترتبط قبل، من إليها أْرشنا والتي
السعادة وكلمة ألنفسهم، السعادة من قدٍر أكرب تحصيل بنتام رأي يف هو بلوغه إىل الناس
سعيه يف شخص، أيَّ أن من التأكُّد هي القانون ة فمهمَّ اللذَّة. لكلمة هذا معناها يف ُمساوية
النحو هذا وعىل الهَدف. نفس إىل السعي يف اآلخرين حقَّ يمسَّ لن القصوى، سعادته إىل

(املرتجم) وكيمربدج. أكسفورد جاِمعتَي يقصد 2
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امُلشرتك الهَدف هو هذا كان ولقد الناس، من عدٍد ألكرب السعادة من قدٍر أكرب ق يتحقَّ
صيغته يف الهدف، هذا ويبدو بينهم، فيما اختلفوا مهما جميًعا، املنفعة مذهب ألصحاب
عن بعيدة ورائه من تكُمن التي النوايا أنَّ غري حماًسا، يُثري ال فاتًرا ً مبدأ هذه، الرديئة
ق حقَّ قد اإلصالح، تستهِدف حركة هو حيث من املنفعة، مذهب ألنَّ ذلك البعد، كلَّ ذلك
ويف كبرية، ضجٍة دون ذلك فعل وقد ُمجتمعة، املثالية الفلسفات قتْه حقَّ ا ممَّ أكثر قطًعا
عىل التفسري يقبَل كان الناس من عدٍد ألكرب السعادة من قْدٍر أعظم مبدأ فإنَّ ذاته الوقت
التجاري التبادل لحرية ُمربًرا الليرباليني االقتصاد رجال أيدي يف أصبح فقد آخر، نحٍو
أعظم إىل عوائق، وبال بجديَّة إنسان، كلِّ سعي أنَّ يفِرتض كان إذ يعمل». «دْعه ومبدأ
من قدٍر أكرب ق يُحقِّ أن — السليم الترشيع وجود مع — بدَّ ال لنفسه، اللذَّة من قدٍر
قد املرء أنَّ صحيح التفاؤل. يف ُمرسفني هذا يف كانوا الليرباليني أنَّ غري للمجتمع، السعادة
املعرفة من االستزادة عىل حرصوا ما إذا الناس إن القائلة الفكرة سقراطية، بروٍح يقبَل،
إيذائهم إىل النهاية يف سيؤدي املجتمع إيذاء أنَّ إىل عادًة لون يتوصَّ أفعالهم، نتائج وحسبوا
فون يترصَّ ما وكثريًا بعناية، األمور هذه يف دائًما يفكرون ال الناس ولكنَّ أنفسهم، هم
بضماناٍت ُمقيَّدة هذه أياِمنا يف أصبحت يعمل» «دْعه نظرية فإنَّ لذلك وجهل، باندفاٍع

امُلطَلق. طابعها من تحدُّ ُمعيَّنة
يُلِحق أن دون أهدافه تحقيق إىل فرٍد كلِّ سْعَي يضَمن جهاًزا يعدُّ فالقانون وإذن
الهام واليشء الجريمة، منع بل االنتقام، ليسِت العقوبة وظيفة فإنَّ وهكذا بأقرانه، رضًرا
كما فادحا، الَقصاص يكون أْن إال تُعاَقب، أن ينبغي ُمعيَّنة يات تعدِّ هناك تكون أن هو
بال اإلعدام عقوبة توقيع بنتام عاَرض وقد الحني، ذلك يف إنجلرتا يف السائد االتجاه كان

بسيطة. جرائم وعىل شديد، بتوسٍع فيه تُفَرض كانت الذي الوقت يف تمييز،
الواضح من أنَّ هي األوىل النفعية. األخالق عىل ترتتَّبان هامتنَي نتيجتنَي هناك إنَّ
وعىل السعادة، إىل القوة من القْدر بنفس ُميوًال معينة، نواٍح يف جميًعا، الناس لدى أن
وكان تجديًدا، وقته يف كان الرأي هذا متساوية. وفَرٍص بحقوٍق يتمتعوا أن بدَّ فال ذلك
التي الثانية النتيجة أما الراديكاليني، ملجموعة اإلصالحي الربنامج يف األساسية البنود من
ثابتًة. األوضاع ظلَِّت إذا إالَّ بلوُغه يمكن ال السعادة من قدٍر أكرب أنَّ فهي استخالصها يمكن
واألمن، امُلساواة هما غريهما إىل بالنسبة األولوية لهما تكون اللذين االعتباَرين فإنَّ وهكذا
اإلنسان»، «حقوق شأن شأنها الحرية، ألنَّ ذلك أهمية. أقلَّ بنتام رآها فقد الحرية ا أمَّ
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يؤيد السياسية الوجهة من كان ولقد ما، نحٍو عىل ورومانتيكية ميتافيزيقية له بَدْت قد
يف مذهبه صعوبات إحدى يُشكِّل هذا فإنَّ وبالطبع الديمقراطية. ال العادل، االستبداد
يف بالفعل ع امُلرشِّ يسري أن تضَمن وسيلة هناك ليست أنه الواضح من إنَّ إذ املنفعة؛
دائًما عون املرشِّ يسلك أْن ذاتها، النفسية نظريته ضوء يف يقتيض، هذا إنَّ بل عادل، طريٍق
ليس قبل، من ُقلنا كما االفرتاض، هذا أنَّ غري كاملة. معرفة أساس عىل شديد، نظٍر ببُعد
ال العملية، بالسياسة متعلِّقة مسألة هي حيث من الصعوبة، فهذه الصحة. كلَّ صحيًحا
عني امُلرشِّ أنَّ من التأكُّد هو محاولته يمكن ما وأقىص األبد، وإىل واحدة مرًة تُزاح أن يمكن

حالة. كل يف ُمعنيَّ بقدٍر إال الغارب عىل الحبل لهم يُرتَك لن
يف املاديُّون الفالسفة عليه سار الذي الخط نفس يف اإلجماعي، نقِده يف بنتام، ويسري
فهو بعد. فيما ماركس بها سيقول التي األفكار من كثريًا يستِبُق وهو عرش، الثامن القرن
دفاًعا الحاِكمة الطبقة فرضتْها دة ُمتعمَّ خدعة هي إنما السائدة التضحية أخالق أنَّ يرى
تضحية. بأية بنفسها تقوم ال ولكنها اآلخرين. ِمن التضحيات ع تتوقَّ فهي مصالحها. عن

النفعي. مبدأه بنتام وَضع كلِّه هذا ُمقابل ويف
القوة فإنَّ حمايته، خالل للراديكاليِّني الِفعيل الزعيم هو ظلَّ قد بنتام أنَّ حني وعىل
كان ولقد (١٧٧٣–١٨٣٦م). James Mill مل جيمس كان الحركة وراء من الدافعة
امليدان ويف الرومانتيكيِّني. ويزدري األخالق يف النفعية آراءه بنتام يُشارك مل جيمس
بتقديراٍت يقومون بحيث والربهان، ة بالحجَّ الناس إقناع املمكن من أنَّ اعتقد السيايس
بأهمية فيه ُمباَلغ اعتقاد هذا مع يتمىشَّ وكان فيها. عملية خطوٍة اتِّخاذ قبل لألمور عقلية
مل استوارت جون مل، جيمس ابن هو امُلسبقة االعتقادات هذه ضحية وكان التعليم.
يف شكا فقد رحمة. بال التعليمية أبيه نظريات عليه ُطبِّقت الذي (١٨٠٦–١٨٧٣م)،
حياتي.» يف الكريكت ألعب ولم أبًدا، طفًال أكن «لم قائًال: حياته من رة متأخِّ مرحلٍة
األخرى التعليمية املوضوعات كل وأعقبتها الثالثة، يف وهو اليونانية درس ذلك، من وبدًال
عصبي بانهياٍر إصابته إىل امُلخيفة التجربة هذه تؤدي أن الطبيعي من وكان األوان. قبل
بحركة إيجابيٍّا اهتماًما بعُد فيما مل أبدى وقد مبارشة. والعرشين الحادية يبلُغ أن قبل
كان التي الزعامة مرتبة بتقلُّد يكِرتث لم ولكنه الثالثينيَّات، خالل الربملاني اإلصالح
و١٨٦٨م ١٨٦٥م عاَمي بني الواقعة الفرتة يف انتُِخب وقد قبله. من وبنتام أبوه يشغلها
ويسري العام، االقرتاع حقِّ إىل يدعو وظلَّ وستمنسرت، دائرة عن العموم مجلس يف عضًوا

بنتام. طريقة عىل لالستعمار، والعداء بالليربالية عمومه يف يتَِّصف كان اتجاٍه يف
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الكتاب وكان تقريبًا. يشءٍ بكلِّ لغريه َمدينًا فلسفته يف مل استوارت جون كان ولقد
«System of Logic املنطق يف «نَسق كتاب هو آخر يشءٍ أيِّ من أكثَر ُشهرته أذاع الذي
لالستقراء، ُمعالجته هو عرصه، إىل بالنسبة الكتاب، يف الجديد اليشء وكان (١٨٤٣م).
السببي االرتباط بقواعد بعيد حدٍّ إىل تُذكِّرنا القواعد من مجموعٍة عىل رأيه يف يقوم الذي
تربير إيجاد االستقرائي، املنطق يُواجهها التي الدائمة املشكالت من كان ولقد هيوم. عند
هو النحو هذا عىل للسري مربًِّرا يُعطي ما أنَّ هو مل رأي وكان االستقرائي. للربهان
هذا فإنَّ وبالطبع مستوى. أعىل عىل استقراء ذاته هو الذي الطبيعة، يف امُلالَحظ االطِّراد
هذا أنَّ غري األمر. بهذا يكِرتث لم أنه يبدو كان وإن مفرغة، حلقًة كلها ة الحجَّ يجعل
هذه هذا. يومنا حتى املناطقة تؤرِّق زالت ما بكثري، أعمَّ مشكلٍة عىل ينطوي الوضع
عىل االستقراء، يَرون ال الناس إنَّ بالقول عامة، بصورٍة عنها، التعبري يمكن الصعوبة
تربيٍر إيجاد من بدَّ فال ذلك وعىل عليه، يكون أن ينبغي الذي بالقْدر ُمحرتًما حال، أية
ذلك دائًما. به االعرتاف يَشيع يكن لم وإْن منه، َمخرج ال مأزٍق إىل يؤدي هذا ولكن له.
استقرائيٍّا ذاته هو يكون أْن يمكن فال االستنباطي. املنطق إىل تنتمي مسألة التربير ألنَّ
ُمضطر بأنه يشُعر أحد فال نفسه االستنباط أما تربيُره. يِجب ما هو االستقراء كان إْن
نرتُك أن هو الوحيد املخرج كان وربما العصور. أقدم منذ ُمحرتًَما كان ألنه تربيره، إىل

التربيرية. االستنباطية بالحَجج ربَطه نحاول أن دون هو، كما مختلًفا االستقراء
«مذهب بعنوان دراسٍة يف ن ُمتضمَّ فهو النفعية لألخالق مل قدَّمه الذي العْرض أما
الذي أبيقور، مثل مل، كان ولقد بكثري. بنتام تتجاوز ال دراسة وهي (١٨٦٣م)، املنفعة»
بعض إنَّ النهاية يف يقول ألن استعداٍد عىل املنفعة، بمذهب القائلني أول يعدَّ أن يمكن
باللذَّات املقصود إيضاح يف حقيقيٍّا نجاًحا ينجح ال ولكنَّه اآلخر. بعضها من أعىل اللذَّات
ال أمر وهذا البحتة. الكمية االختالفات ُمقابل يف النوع)، (أو الَكيف حيث من األفضل
به، يقِرتن الذي اللذَّات وحساب السعادة، من قْدر أعظم مبدأ دام ما الدهشة، إىل يدعو

الكم. لصالح الَكيف يُزيل
إليه يسعى ما هي اللذَّة إن القائل النفعي املبدأ يُثبت برهاٍن تقديم مل حاول وحني
شيئًا أنَّ عىل تقديمه يمكن الذي الوحيد الدليل «إنَّ فادًحا. خطأ ارتكب بالفعل، الناس
الصوت أن عىل الوحيد والدليل بالفعل. يَرونه الناس أنَّ هو ،Visible للرؤية قابل ما
األخرى املصادر عن يُقال هذا ومثل يسمعونه، الناس أنَّ هو ،audible يُسَمع ألْن قابل
مرغوب ما شيئًا أنَّ إلثبات به اإلتيان يمكن الذي الوحيد الدليل أنَّ أعتِقد وبامِلثل لتجربتنا.
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تشابٍُه عىل مبنيَّة ُمغالطة هذه ولكن بالفعل.» فيه يرغبون الناس أن هو ،desirable فيه
املمكن من كان إْن للرؤية قابل إنه اليشء عن يقول فاملرء منطقيٍّا. اختالًفا يحُجب لفظي
مرغوب إنه يشءٍ عن قلَت فإْن املعنى. يف التباٌس فهناك فيه» «مرغوب حالة يف أما رؤيته.
إىل النحو هذا عىل أتحدَّث وحني بالفعل. فيه أرغب أنَّني هو أعنيه ما كلُّ يكون قد فيه،
أُحبُّه ما اإلجمال، وجه عىل يُشبهان، يحبُّه ال وما يُحبُّه ما أنَّ بالطبع أفِرض آخر شخٍص
كالًما ذلك لكان بالفعل، فيه ترغب فيه املرغوب إنَّ املعنى بهذا ُقلنا فإْن أُحبُّه. ال وما أنا
كما فيه، مرغوبًا بوصفه يشءٍ عن فيه نتحدَّث آخر معنًى هناك أنَّ غري شيئًا. يُساوي ال
نكون أن ينبغي أنَّنا هو بالفعل هذا يعنيه فما فيها. مرغوب األمانة إنَّ نقول حني يحُدث
«ما تشبيه ألنَّ قطًعا، باطلة مل ة حجَّ فإنَّ وهكذا أخالقيٍّا. ُحكًما هنا نُصِدر أنَّنا أي أُمناء،
غري تَشبيه هو الثاني) (باملعنى desirable فيه مرغوب هو بما «Visible رؤيته يمكن
ينبغي ما نستنبط أن نستطيع ال إنَّنا قال حني هيوم إليه أشار أنَّ سبق ما وهذا صحيح.

كائن. هو ا ممَّ يكون أن
خطأ تُثبت مبارشة مضادَّة أمثلًة املرء يقدِّم أن حال، أية عىل السهل، من أنَّ عىل
ال بالفعل، فيه يُرَغب ما بأنها اللذَّة فيه تُعرَّف الذي التاِفه املعنى فباستثناء املبدأ. هذا
بدَّ ال رغبٍة إشباع كان وإن اللذَّة، هو أرغبه ما إنَّ القول عام بوجٍه الصحيح من يكون
تربطه ال يشءٍ يف فيها أرغب قد حاالت فهنالك ذلك عن وفضًال اللذَّة. إىل بي يؤدي أن
يربَح أن يف مثًال املرء يرغب فقد لدي. الرغبة هذه وجود سوى مبارشة عالقة أية بحياتي
لعدٍد يتعرَّض املنفعة مبدأ فإنَّ وهكذا بالفعل. عليه يُراهن أن دون سباًقا معني حصاٌن
لنشاٍط مصدًرا املنفعة أخالق تكون أن املمكن فِمن ذلك ومع الجدية. االعرتاضات من
ق تحقُّ يف يتمثَّل الخري أنَّ هو األخالقية النظرية تلك به تنادى ما إنَّ إذ ال. فعَّ اجتماعي
النظر بغضِّ به التصديق يمكن ال أمر وهذا الناس، من عدٍد ألكرب السعادة من قدٍر أعظم
ال. أم الكلية السعادة هذه من يزيد نحٍو عىل دائًما يسلكون الناس كان إذا ا عمَّ تماًما
هَدف فإنَّ وبامِلثل القصوى. السعادة تحقيق ضمان هي القانون وظيفة تكون عندئٍذ
الوصول يكون ما بقْدِر ُمثىل، تنظيماٍت إىل الوصول يكون لن األساس هذا عىل اإلصالح
وتلك املواطن. عىل السعادة من قْدٍر إسباغ إىل بالفعل تؤدي للتطبيق قابلة تنظيماٍت إىل

الديمقراطية. النظرية هي
يف آلرائه عرٍض وأفضل الحرية. عن ًسا متحمِّ ُمدافًعا بنتام، عكس عىل مل، كان لقد
مل وكان (١٨٥٩م) الحرية» «عن املشهورة دراسته يف نِجده الذي ذلك هو املسألة هذه
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تزوََّجها قد كان التي Harriet Taylor تيلور هاريت مع باالشرتاك الدراسة هذه كتب قد
حرية عن قويٍّا دفاًعا مل يقدِّم الدراسة هذه يف األول. زوجها وفاة بعد ١٨٥١م، عام
هنا وهو رعاياها. حياة يف ل التدخُّ يف الدولة لسلطة حدوٍد وْضع ويقِرتح واملناقشة، الفكر

كلِّه. الخري منبع هي بأنها املسيحية ادعاء خاص بوجٍه يُعاِرض
الزيادة عرش، الثامن القرن نهاية عند بوضوٍح تظهر بدأت التي املشكالت من كان
اضطلع وقد الوفيات. نسبة يُقلِّل التطعيم بدأ عندما طرأْت التي السكَّان، يف الرسيعة
االقتصاد، يف عامًلا كان الذي (١٧٦٦–١٨٣٤م) Malthus مالثوس املشكلة هذه بدراسة
يف فعَرض إنجليكانيٍّا. كنيسة رجل ذاته الوقت يف وكان الراديكاليِّني، لجماعة وصديًقا
السكان زيادة نسبة إنَّ القائلة النظرية (١٧٩٧م) السكان» يف «دراسة املشهور كتابه
هندسية، بمتوالية يتزايدون السكان أن حني فعىل الغذائية. املوارد زيادة برسعٍة تتجاَوز
تحديد معها يتعنيَّ نقطٌة تأتي أن بدَّ وال حسابية. بنسبة إال تتزايد ال الغذاء موارد فإنَّ
مسألة يف تقليديٍّا مسيحيٍّا موقًفا مالثوس اتَّخذ وقد هائلة. مجاعاٌت ت تفشَّ وإالَّ األعداد،
يمارسون كيف يعرفون بحيث الناس تعليم من بدَّ فال التحديد. هذا بها يتمُّ التي الطريقة
ج، تزوَّ عندما نفسه، مالثوس أحرز ولقد ُمنخفضة. السكان أعداد تظلُّ وبذلك ف»، «التعفُّ
لَديه كانت سنوات أربع فخالل الخاصة: حالته عىل النظرية هذه تطبيق يف باهًرا نجاًحا

أطفال. ثالثة من مكوَّنة أرسة
من املطلوب بالقْدر تتَِّسم ال أنها اآلن فيبدو النظرية هذه انتصار من الرغم وعىل
فبينما األصح. هو كان املسألة هذه يف Condorcet كوندورسيه رأي أنَّ يبدو بل الفعالية،
باملعنى النسل تحديد إىل قبله من يدعو كوندورسيه نجد ف»، «التعفُّ إىل مالثوس دعا
تندِرج، كانت األساليب هذه مثل إنَّ إذ أبًدا؛ مالثوس له يغفره لم أمٌر وهذا الحديث.
بطرٍق النسل تحديد إىل ينُظر وكان الرذيلة، فئة ِضمن الصارمة األخالقية لنظريته وفًقا

البغاء. مُلمارسة ما، نحٍو عىل معادًال، كان لو كما مصَطنَعة
العامة. املسألة هذه حول منقِسمة البداية يف كانت الراديكاليني جماعة أنَّ والواقع
مع االتفاق إىل أقرَب كانا واالبن، األب مل، أنَّ حني عىل مالثوس، يؤيد بنتام كان فقد
عرشة، الثامنة يف وهو مرة ذات مل استوارت جون عىل ُقبض وقد كوندورسيه. آراء
عليه وُحكم فقري، ايل ُعمَّ حيٍّ وسَط النسل تحديد وسائل عن ُكتيبات بتوزيع قيامه خالل
الحرية، موضوع يظلَّ أن امُلستغَرب من يكن لم هنا ومن الجريمة. هذه عىل جزاءً بالسجن

اهتمامه. تشغل كانت التي املوضوعات أهم من واحًدا عمومه يف
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االقتصاد يف األهمية عظيم إسهاًما ذلك مع كان السكان» يف «دراسة كتاب أنَّ عىل
أخرى. ميادين يف ذلك بعد ُطوِّرت التي األساسية املفاهيم من عدًدا وقدَّم السيايس،
االنتقاء مبدأ وهي (١٨٥٩–١٨٨٢م)، داروين استمدَّها التي تلك املفاهيم، هذه أهمِّ ومن
الهنديس املعدَّل مشكلة داروين ناقش فعندما البقاء. أجل من الرصاع وفكرة الطبيعي،
األنواع» «أصل كتابه يف قال رصاع، من عليه يرتتَّب وما العضوية، الكائنات لزيادة
الحيواني العاَلَمني عىل مضاَعفة بقوَّة مطبَّقة مالثوس نظرية هي هذه إنَّ (١٨٥٩م)،
الغذاء، يف ُمستحَدثة زيادة الحالة، هذه يف هناك، تكون أن يمكن ال إذ بأرسهما، والنباتي
أجل من الجميع يُخوضه الذي الرصاع هذا ففي الحرص سبيل عىل للتناُسل ضبط وال
وهذه بيئته، مع تكيًُّفا األفضل العضوي للكائن النرص يكون املحدودة، الَعيش وسائل
الحرة املنافَسة لفكرة امتداد مجرد ما بمعنًى وهي داروين. عند األصلح بقاء نظرية هي
أن االجتماعي، امليدان يف عليها، ينبغي املنافسة هذه أنَّ غري بنتام. أنصار بها قال كما
وعندما قيوًدا. يعرف ال الطبيعة يف الدارويني التناُفس أنَّ حني عىل ُمعيَّنة، لقواعد تخضع
دكتاتوريات منه تستلِهم مصدًرا أصبحت السياسية، اللغة إىل األصلح بقاء نظرية تُرِجمت
هذه شهد قد نفسه داروين كان لو أنه عىل السيايس. تفكريها من جانبًا العرشين القرن
يؤيد وكان ليرباليٍّا، ذاته هو كان ألنه يُقرَّها، أن امُلستبَعد من لكان لنظريته، االمتدادات

اإلصالحي. وبرنامجها الراديكاليني جماعة
التي ر، التطوُّ نظرية فهو بكثري، أصالًة واألقل داروين، أعمال من اآلخر الجزء أما
هنا داروين فعله ما فكل كسيمندر. أنا اليوناني الفيلسوف إىل رأيْنا، كما بدايتها، يف ترتدُّ
للطبيعة. الدءوب مالحظته عىل امَلبنيَّة الواقعية التفصيالت من هائلة كميًة قدَّم أنه هو
أقوى أُسٍس عىل ترتكز قطًعا كانت ولكنها تتفاَوت، قيمتها فإنَّ ر التطوُّ عىل براهينه أما
الداروينية النظرية فإن حاٍل أية وعىل الكبري. اليوناني سلُفه عليها ارتكز التي تلك من
وملَّا الواسع. الشعبي النقاش ساحة عىل مرٍة ألول التطوُّر فرض طرحت التي هي كانت
فإنها قديم، ُكيل عضوي كائٍن من الطبيعي االنتقاء أساس عىل األنواع أصل تُفرسِّ كانت
الكنيسة عنها تدافع كانت والتي التكوين، سفر نَها تضمَّ التي للقصة ُمعارضة كانت
من كني امُلتمسِّ املسيحيني وبني الداروينيني بني مريٍر رصاٍع إىل ذلك أدى وقد الرسمية.
الكبري البيولوجيا عالم الرصاع هذا يف داروين أنصار أقوى من كان ولقد الطوائف. جميع
ذلك منذ تُها حدَّ ْت خفَّ قد الرصاعات هذه كانت وإذا .Thomas Huxley هكسىل توماس
عارمة مشاعر النزاع، احتدام وقت يف تُثار، كانت أنه نُالحظ أن فينبغي ما، حدٍّ إىل الحني
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أنَّ أعتقد شخصيٍّا وأنا الُعليا. والِقردة اإلنسان بني مشرتك أصٍل وجود مسألة حول
هم البَرش من فقط القليلني أن حني عىل الِقَردة، مشاعر يجرح أن بدَّ ال كهذا اقرتاًحا

هذه. أيَّاِمنا يف منه يغضبون الذين
وإىل االشرتاكية إىل مبارشًة وأدَّى الراديكاليني مع بدأ ر للتطوُّ آخر طريق وهناك
لبنتام صديًقا كان الذي (١٧٧٢–١٨٢٣م)، ريكاردو نرش ١٨١٧م عام ففي ماركس.
عرض الكتاب هذا يف الرضيبية». والسياسة السيايس االقتصاد «مبادئ كتابه مل، وجيمس
تربطها القيمة يف ونظرية العلمية، األوساط تجاهَلتْها الربح، يف سليمة نظريًة ريكاردو
فحسب. فيها املبذول العمل كمية عىل تتوقَّف سلعٍة ألية التباُدلية القيمة أنَّ وترى بالعمل،
حقِّ من بأنَّ ١٨٢٥م، عام يف يقول، أن إىل Hodgskin هودسكني بتوماس ذلك أدَّى وقد
صاحب أو الرأسمايل إىل ربٍح تقديم أما ولََّدها. التي الِقيَم أرباح عىل يحُصل أن العامل

ِرسقة. إالَّ فليس األرض،
Robert أوين روبرت شخص يف قضيتهم عن مدافًعا ال العمَّ وجد ذاته الوقت ويف
New Lanark نيوالنارك يف به، ة الخاصَّ النسيج مصانع يف أدخل قد كان الذي Owen
وأعلن رفيعة، أخالقية آراءً يعتنق رجًال أوين كان ال. العمَّ مُلعاملة ة الجدَّ كلَّ جديدة أُسًسا
ممارساته أثبتَْت وقد خطأ. عندئٍذ، سائًدا كان الذي للعمال، اإلنساني غري االستغالل أنَّ
يشتغلوا أن ودون للعمال، ُمجزية أجوٍر دفع مع بربٍح اقتصادي عمٍل إدارة املمكن من أنَّ
للمصانع»، «قوانني أول وراء من الدافعة القوة هو أوين كان ولقد الحد. عن زائدة ساعات
عام ويف تحقيقه. يف يأمل كان مما بكثرٍي أقلَّ كانت القوانني هذه أحكام أنَّ من الرغم عىل

باالشرتاكيني. مرة ألول ون يُسمَّ أوين أتباع أصبح ١٨٢٧م
كانت التعاليم هذه أنَّ يبدو إذ الراديكاليني، جماعة تُعِجب لم أوين تعاليم أنَّ عىل
املنافسة تحبيذ إىل أميَل الليرباليون كان الناحية هذه ويف امللكية. عن السائدة األفكار تهِدم
أوين قيادة تحت نَمْت التي الحركة أدَّت وقد عنها. تنُجم أن يمكن التي والفوائد الحرَّة
ولكن األول. عهدها يف النقابية الحركة دعم عىل وساعدت التعاوني، النظام ظهور إىل
فقد اجتماعية. فلسفٍة إىل افتقارها إىل نظًرا فوريٍّا نجاًحا تُحِرز لم امُلبكرة رات التطوُّ هذه
عىل وكان الرئيسية. بفكرته قاطع إيمان عليه يسيطر عمليٍّا رجًال يشءٍ كلِّ قبل أوين كان
يف ماركس ارتكز وقد االشرتاكية. للحركة فلسفي أساٍس تقديم مهمة يتوىلَّ أْن ماركس
االقتصادية، الناحية من ريكاردو، بها قال كما العمل، عىل املبنية القيمة نظرية عىل هذا
الصَدد هذا ويف الفلسفي. للبحث أداة بوصفه الهيجيل (الجدل) الديالكتيك عىل وكذلك
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أنها النهاية يف أثبتَت أخرى لنظرياٍت االنطالق نقطة كان إنما املنفعة مذهب أنَّ نجد
بكثري. تأثريًا منه أقوى

أنتجتْهم الذين القدِّيسني عدد بكثرة املوزيل، نهر عىل Trevesتريف بلدة تميَّزت لقد
كانت إنها بل فحسب، أمربوز القديس رأس مسقط تكن لم ألنَّها ذلك تاريخها. طوال
من كان، ماركس أنَّ يف جدال وال (١٨١٣–١٨٨٣م). ماركس كارل رأس مسقط أيًضا
س مؤسِّ هو كان فقد كذلك. األمر يكون أن العدل من وكان اإلثنني، أنجح القداسة، ناحية
رين املتأخِّ امُلعتنقني من واحٍد مجرَّد القداسة يف وزميله مواطنه كان بَينما َستْه، قدَّ حركٍة

بها. يؤمن كان التي للعقيدة
بقوة، تأثَّر وقد الربوتستانتية. إىل تحوَّلت يهودية أرسٍة من ينحِدر ماركس كان
اشتغل ثم عندئٍذ. السائدة املوجة هي كانت التي بالهيجلية الجامعية، دراسته أيام خالل
الراين» «مجلة الربوسية السلطات حظرت عندما فجأة ف توقَّ هذا عمَله ولكن بالصحافة،
كبار إىل وتعرَّف فرنسا إىل ماركس سافر عندئٍذ ١٨٤٣م. عام بها يعمل كان التي
كان الذي Friedrich Engels إنجلز فريدرش قابل باريس ويف الفرنسيني. االشرتاكيني
له أتاح مما األخري، املصنع يُدير إنجلز وكان ومانشسرت. أملانيا يف مصانع يملك أبوه
«البيان ماركس نَرش وقد إنجلرتا. يف والصناعة العمل مشكالت عىل ماركس يطَِّلع أن
عام ويف وأملانيا. فرنسا يف الثورة، يف بنشاٍط وشارك ١٨٤٨م، ثورة عشية الشيوعي»
باستثناء — ظلَّ حيث لندن، إىل فالتجأ بنفيه، حكًما بروسيا حكومة أصدرت ١٨٤٩م
يعيشون وأُرسته ماركس كان وقد حياته. نهاية حتى — موطنه إىل قصرية رحالٍت بضع
فقره، من الرغم عىل كان، ماركس ولكن إنجلز. إليهم يقدِّمها التي املعونة عىل أساًسا
وشيكة بأنها شَعر التي االجتماعية للثورة الطريق بذلك ًدا ُممهِّ بحماسة، ويكتُب يدرس

الوقوع.
ارتباطه أوًال فهناك رئيسية. مؤثِّرات ثالثة بفعل ماركس تفكري تشكَّل لقد
إىل وسْعِيه للرومانتيكية معارضته يف لهم ُمماثًال كان الذين الفلسفيني، بالراديكاليني
القيمة نظرية ريكاردو عن أخذ فقد علمية، بأنها نفسها تِصف اجتماعية نظريٍة إيجاد
ومالثوس ريكاردو كان فقد مختلفة. بطريقة ها فرسَّ قد كان وإْن العمل، عىل امُلرتكزة
، يتغريَّ ال ثابت القائم االجتماعي النظام بأن ِضمني تسليٍم أساس عىل تفكريهما يبنيان
يؤدي ا ممَّ الكفاف، مستوى عند باقيًة العمل أجور تجعل الحرَّة املنافسة فإنَّ ثَم ومن
الرأسمايل يستغلُّ الذي العامل نظر بوجهة فيأُخذ ماركس أما السكان. أعداد ضبط إىل
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من الرأسمايل يبتزُّها الفائضة القيمة وهذه أجَره، تفوق قيمًة يُنتج العامل فهذا عمله.
مسألة الواقع يف ليست هذه ولكن . ُمستغالٍّ يكون النحو هذا وعىل الخاصة، منفعته أجل
البرش من كبرية أعداٍد تضاُفر يقتيض صناعي نطاٍق عىل سلع إنتاج إنَّ إذ شخصية؛
اإلنتاج، يف نظاٍم خالل من االستغالل فهم ينبغي ذلك وعىل ات. املعدَّ من ضخمة وكميات

النظام. بهذا ككل الرأسمالية والطبقة العاملة الطبقة عالقات خالل ومن
األمر ألنَّ ذلك الهيجيل؛ املذهب وهو ماركس، لتفكري الثاني املصدر إىل بنا يؤدي وهذا
النظام أو فالنسق الفرد. ال الكيل النَسق هو هيجل، عند كان ما بقْدر ماركس، عند الهام
الناحية هذه ويف الجزئية. األرضار أو الرشور ال له، التصدِّي ينبغي الذي هو االقتصادي
املاركيس فاملذهب وإصالحاتهم. الراديكاليني ليربالية مع تام اختالٍف عىل ماركس كان
السبب هو هذا يكون وقد هيجلية. أساسها يف هي فلسفية بنظرياٍت االرتباط أوثَق يرتبط
يف اإلنجليز إن إذ وقٍت أيِّ يف إنجلرتا يف حقيقية شعبية أيَة للماركسية يجعل لم الذي

بالفلسفة. كثريًا يتأثرون ال عمومهم
ر التطوُّ إىل التاريخية ماركس نظرة منه استُِمدَّت الذي األصل هو هيجل كان كذلك
ماركس اقتبسه الذي (الديالكتيك)، بالجَدل ترتبط رية التطوُّ النظرة فهذه االجتماعي.
ماركس تفسري نجد وهنا جدلية. بطريقٍة يتقدَّم التاريخي فاملسار هيجل. عن تغيري بال
بطريقٍة للتاريخ املحرِّكة القوة إىل ينُظر منهما كلٌّ كان وإن منهجه، يف تماًما هيجليٍّا
تصبو التي للروح متدرًِّجا ذاتيٍّا ًقا تحقُّ التاريخ مجرى يكون هيجل فعند مختلفة.
باملجتمع امُلطَلق وعن اإلنتاج، بأساليب الروح عن فيستعيض ماركس أما امُلطَلق. إىل
االجتماعية الطبقات بني داخلية توتُّراٍت الوقت بُميضِّ يُولِّد اإلنتاج يف نظاٍم فكلُّ الالطبقي.
أعىل. مركَّب إىل ماركس، يها يُسمِّ كما املتناِقضات، هذه تنحلُّ ثم به. ترتبط التي املختلفة
أن إىل ُمستعرَّة تظلُّ حرب وهي الطبقية، الحرب هو الجَديل الرصاع يتِّخذه الذي والطابع
ال حتى املرحلة هذه بلوغ يتم إن وما طبقي. ال ُمجتمع االشرتاكية، ظلِّ يف محلها، يحلَّ
وتسرتيح. تهدأ أن عندئٍذ الجدلية العملية وتستطيع أجله، من يُحاَرب يشء هناك يعود
فهي ماركس عند أما الربوسية، الدولة هي هيجل، عند األرض، يف هللا جنة كانت لقد

الالطبقي. املجتمع
يستنبط وكالهما هيجل، عن حتميًة تقلُّ ال بطريقٍة التاريخ ر تطوُّ إىل ماركس وينُظر
بال ينطبق أن يمكن هيجل إىل ه امُلوجَّ النقد فإنَّ لذلك ميتافيزيقية. نظريٍة من هذه نظرتَُه
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ألحداٍث ذكيٍّ فهٍم عن تكِشف ما بقْدر ماركس، مالحظات أنَّ والواقع ماركس. عىل تغيرٍي
تدَّعي. كما منه تستنبط منطٍق إىل تحتاج ال بالفعل، وقعت ُمعيَّنة تاريخية

انتقد فإنه منهجه، يف هيجليٍّا كان ماركس َمه قدَّ الذي العْرض أنَّ حني عىل ولكن،
نقلب أن الواجب من إنَّ ماركس قال وهكذا للعالم. الرُّوحية للطبيعة هيجل تأكيد ٍة بشدَّ
القرن شِهدها التي املادية باملذاهب األخذ طريق عن ذلك ق وحقَّ عقب، عىل رأًسا هيجل
ولكن املاركسية. الفلسفة يف الثالث الرئييس العنرص نِجد املادية هذه ويف عرش. الثامن
املادي العنرص جانبًا ترْكنا فإذا القديمة. للنظريَّات جديًدا تفسريًا أيًضا هنا يُقدِّم ماركس
اآليل. النوع من ليست الفلسفية ماركس مادية أنَّ وجْدنا للتاريخ، االقتصادي التفسري يف

فيكو. إىل ترتدُّ الفاعلية يف نظرية يكون أن إىل أقرب ماركس به يقول كان ما إنَّ بل
عن عرشة اإلحدى قضاياه يف وردْت مشهورة عبارة يف املسألة هذه عن عربَّ وقد
ولكن شتَّى، أنحاء عىل العالم تفسري عىل الفالسفة اقترص «لقد فقال: (١٨٤٥م) فويرباخ
إىل يُذكِّرنا للحقيقة بمفهوم الصَدد هذا يف يتقدَّم وهو تغيريه.» هي الحقيقية املهمة
ليسْت عنَده فالحقيقة الربجماتي. املذهب أشكال بعض ويستبق فيكو، بصيغة بعيٍد حدٍّ
بالنزعة فرتتبط لية التأمُّ النظرة أما باملمارسة. إثباته ينبغي يشء هي وإنما ل، تأمُّ مسألة

الالطبقية. االشرتاكية
الفاعلية فكرة وبني املادي املذهب بني يمزج أْن هو به القيام ماركس يحاول ما إنَّ
اآللية املذاهب ألنَّ ونظًرا خاص. بوجٍه وهيجل عام، بوجٍه املثالية املدرسة رتْها طوَّ التي
الفرصة أتاحِت فإنها فيها، لها مكاٍن وجود لعدم هذه، الفاعلية فكرة عن تخلَّْت قد كانت
رضورة بالطبع رأى قد ماركس كان وإْن النظرية، من الجانب هذا ر تطوِّ كيما للمثالية

نحو. أي عىل منها اإلفادة يُمكن أن قبل عِقب عىل رأًسا قْلِبها
أنه املؤكد من كان وإن به، كامل وعٍي عىل ماركس يكن لم فربما فيكو، تأثُّر عن أما
مؤكًدا الجدلية، املادية اسم الخاصة نظريته عىل أطَلَق وقد الجديد» «العلم كتاب عَرف

والهيجيل. التطوُّري عنرصها بذلك
بعيد. حدٍّ إىل املستوى وعالية دة ُمعقَّ املاركسية النظرية أنَّ لنا يتَِّضح كلِّه هذا من
عىل ينطِبق أنه أنصاره يدَّعي فلسفي مذهب هي الجَدلية املادية نظرية أنَّ والواقع
الفلسفي، النظري التفكري من كبري قدٍر إىل ع، ُمتوقَّ هو كما ذلك، أدَّى وقد شامل. نطاٍق
التجريبية. العلمية للبحوث ترُكها األفضل من كان مسائل حول الهيجلية، الطريقة عىل
فيه انتقد الذي «Anti-Duhring دورنج «ضد إنجلز كتاب يف لذلك مثاٍل أول ويظهر
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الذي للسبب، لة املفصَّ الديالكتيكية التفسريات أنَّ غري دورنج. األملاني الفيلسوف نظريات
أساس وعىل كيفية، ات تغريُّ تُصبح حتى ترتاكم كمية ات تغريُّ أساس عىل يغيل، املاء يجعل
هيجل. عند الطبيعة فلسفة عن شطًطا يقلُّ ال هذا كل — النفي ونفي والنفي التناُقض
بورجوازية. غاياٍت يستهِدف أنه ة بحجَّ التقليدي بالِعلم التنديد من الواقع يف جدوى فال
ملجتمٍع العامة العلمية االهتمامات إنَّ قال عندما ُمصيبًا األرجح عىل ماركس كان لقد
القول يمكن وهكذا عليه. امُلسيِطرة للفئة االجتماعية املصالح عن ُمعني بقدٍر تُعربِّ ما
الطبقة قوَّة من وزاد التجاري، ع التوسُّ لصالح تمَّ النهضة عرص يف الفلك علم إحياء إنَّ
إحدى تفسري السهل من ليس أنه يُالحظ أن املرء ُوسع يف كان وإْن الصاعدة، الوسطى
الواضح فِمن أساسيَّان: َعيبان يُشوبها النظرية هذه أنَّ غري األُخرى. خالل من الظاهرتنَي
عىل ُمرتبًطا يكون أن يتعنيَّ ال ُمعنيَّ ِعلمي ميدان يف خاصة جزئية مشكالٍت حلَّ أنَّ أوًال
نُنِكر أن بالطبع ذلك معنى وليس االجتماعية. الضغوط أشكال من شكٍل بأي نحٍو أي
املشكالت ولكن عاجلة. وقتية لحاجٍة استجابًة ُمعيَّنة مشكلة فيها تُعاَلج حاالٍت هناك أنَّ
يف الثانية الضعف نقطة إىل بنا يؤدي وهذا الطريقة. بهذه تُحلُّ ال عمومها يف العلمية
ُمستقلة. قوًة بوصفها العلمية بالحركة اعرتافه عدم بها وأعني الجديل، املادي التفسري
وأمور الِعلمي البحث بني ة هامَّ روابط وجود يُنكر ال أحًدا إنَّ أخرى، مرًة هنا، ولنُقل
دفٍع قوة الوقت، بُميضِّ اكتسبت، قد الِعلم ممارسة أنَّ غري املجتمع. يف تحُدث أخرى
أنواع كافة عىل يصُدق وهذا الذاتي. االستقالل من ُمعيَّنًا قدًرا لها تضَمن بها، خاصة
يف أهميَّتها الجدلية للمادية كان فبينما ذلك، وعىل الغَرض. من امُلنزَّه املوضوعي البحث
يف تُفرط حني تُخطئ نجدها املجتمع، حياة تشكيل يف االقتصادية املؤثرات أهمية إيضاح

الرئيسية. الفكرة هذه أساس عىل األمور تبسيط
توافق لم إْن ألنك ذلك الغريبة. النتائج من عدٍد إىل االجتماعي، امليدان يف ذلك، ويؤدي
واللفظ التقدُّم. صفِّ إىل منحاًزا لسَت أنك عىل إليك فسيُنَظر املاركسية، النظرية عىل
وهكذا «رجعي». هو الجديد الوحي عليهم ينزل لم الذين أولئك عىل يُطَلق الذي ل امُلبجَّ
الجديل املسار أنَّ غري تراجعي. اتجاٍه يف التقدُّم، ضدَّ تعمل أنك هو حرفيٍّا، االستنتاج يكون
النهاية. يف ينتِرص أن بدَّ ال التقدُّم ألنَّ املناسب، الوقت يف اكتساحك سيتم أنه يضَمن
العنارصغري من التخلُّص يف العنف استخدام بها يُربَّر التي الحجة هي هذه تصبح وهكذا
الرسالة ذات العقيدة بصبغة تصطبغ السياسية املاركسية الفلسفة نجد وهنا املسايرة.
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علينا. فهو منَّا ليس من بقوله: منها أسبق أخرى عقيدٍة س مؤسِّ عنها عربَّ التي امُلحدَّدة،
ديمقراطية. نظريٍة أيُة عليه تقوم أن يمكن الذي املبدأ هو ليس هذا أنَّ وواضح

كان بل فحسب، نظريٍّا سياسيٍّا ُمفكًرا يكن لم ماركس بأنَّ القول إىل يُقودنا هذا كل
األخالقية، واالستقامة السخط لهجة كتابتُه تتَِّخذ ما وكثريًا تحريضيٍّا. ثوريٍّا كاتبًا أيًضا
مهما الحتمي طريقه يف سيسري الجَدل كان إن البُعد كل املنطق عن بعيدة لهجة وهي
ة ضجَّ إلثارة معنى فال تذبُل، سوف بعد، فيما لينني قال كما الدولة، كانت فإذا األمر. كان
لناه تأمَّ لو اإلعجاب إىل يدعو كان وإن البعيد، التاريخي الهدف هذا أنَّ غري ًما. ُمقدَّ حوَلها
اللحظة. هذه ويف املكان، هذا يف يعانون الذين ألولئك كبريًا عزاءً يُقدِّم ال نظرية، بطريقٍة
األحوال، كل يف هو، عليه الحصول يمكن لألوضاع تحسنٍي أيِّ إىل السعي فإنَّ ذلك وعىل
للتاريخ. الجَديل ر التطوُّ نظرية مع تماًما ُمتمشيٍّا يكن لم لو حتى باالحرتام، جدير أمٌر
هذا يبدو وبالطبع بالُعنف. القائمة األوضاع قلب هو النظرية هذه إليه تدعو ما ألنَّ ذلك
التاسع القرن يف العاِملة للطبقة األليمة املحنة عن تعبريًا أساسه، يف النظرية، من الجانب
األفكار يُفرسِّ الذي للتاريخ، االقتصادي ماركس لتفسري جيد ِمثال بالفعل وهو عرش،
النظرية هذه ولكن السائد. االقتصادي النظام خالل من عٍرص أيِّ يف السائدة والنظريات
عن تستغني أنها يبدو إذ األقل؛ عىل واحدة ناحيٍة يف الربجماتية من الخطر حدِّ إىل تَقُرب
هذا طبَّْقنا ما فإذا االقتصادية. العوامل فيها تتحكَّم التي امُلسبَقة األفكار لصالح الحقيقة
اجتماعية أوضاًعا تعكس إنما ذاتها هي إنها نقول أن لوَجب ذاتها، النظرية عىل املعيار
من استثناء أنها ِضمنًا تفِرتض النقطة هذه يف املاركسية ولكنَّ ُمحدَّد. زمٍن يف ُمعيَّنة
الرأي هو الجديل املادي النَمط عىل للتاريخ االقتصادي التفسري أنَّ تؤكِّد إذ القاعدة، هذه

الصحيح.
تنبَّأ فقد للتاريخ. الجَديل ر التطوُّ عن تنبُّؤاته يف النجاح كلَّ ناجًحا ماركس يكن ولم
احتكارات. تكوين إىل الوقت بُميضِّ سيؤدي الحرَّة املنافسة نظام بأنَّ الدقة، من بقْدٍر فعًال،
ولكنَّ التقليدية. االقتصادية النظرية خالل من بالفعل إليه ل التوصُّ نستطيع أمر وهذا
والفقراء غنًى، أكثر سيُصبحون األغنياء أنَّ افرتاُضه هو ماركس فيه أخطأ الذي األمر
الثورة. قيام يُحتِّم القوة من حدٍّ إىل «التناقض» لهذا الجَديل التوتُّر يِصل أن إىل ا، رشٍّ أكثر
ابتكَرْت قد العالم يف الصناعية البلدان إنَّ بل اإلطالق، عىل حَدث ما هو هذا يكن فلم
يف ف الترصُّ حرية من الحدِّ طريق عن االجتماعي الرصاع حدَّة من خفضت للتنظيم طرًقا
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لم بالفعل، الثورة جاءت وعندما االجتماعية. الرعاية مشاريع وإدخال االقتصادي امليدان
الزراعية. روسيا يف وإنما أوروبا، من الصناعي الغربي الجزء يف ماركس، تنبَّأ كما تحُدث،
وأهم عرش؟ التاسع القرن أنتَجه عظيم فلسفي مذهٍب آِخر هي املاركسية الفلسفة إنَّ
فضًال الطوباوية، لتنبُّؤاتها الدِّيني الطابع هو الواسع وتأثريها الشديدة جاذبيَّتها أسباب
فإنها، الفلسفية خلفيَّتها عن أما إليه. تدعو الذي العمل برنامج يف الثوري العنرص عن
يف إليها تُنَسب التي ة التامَّ ة بالجدَّ أو الشديدة بالبساطة تتِصف ال ، نُبنيِّ أن حاوْلنا كما
العامة النظريات من عدٍد من واحد هو للتاريخ االقتصادي فالتفسري األحيان. من كثرٍي
النظريات، لهذه األخرى األمثلة ومن هيجل. من األول أصلها استمدَّت التي التاريخ، يف
الجيل إىل تنتمي نظرية وهي الحرية، ة قصَّ بوصفه التاريخ يف Croce كروتشه نظرية
من مبارشًة ُمستمدَّة الخصوص، وجه عىل ماركس، عند التناُقض نظرية كانت ولقد التايل.
الوجهة من ذلك، أدَّى وقد األخري. هذا واجهها التي الصعوبات نفس تُواِجه وهي هيجل،
نصف فحوايل هذا. عرصنا يف الضخامة من قليل غري قدٍر عىل مشكالٍت إثارة إىل السياسية
التعايش إمكان فإنَّ هنا ومن ماركس. بنظريات ضمنيٍّا تِثق أنظمة تحُكمه اليوم العالم

الصارمة. النظرية االلتزامات من التخفيف من قدًرا يقتيض معها لمي السِّ
شخص يف لها خليفًة وجَدْت قد الفلسفية «املوسوعيِّني» حركة فإنَّ فرنسا، يف أما
الراديكاليني يشارك كونت كان ولقد (١٧٩٨–١٨٥٧م). August Comte كونت أوجست
تصنيٍف تقديم عاتقه عىل وأخذ السائدة، للعقائد ومعارضتهم للِعلم احرتامهم الفلسفيني
ُمعارصيه ِمثَل كان ولقد االجتماع. ِعلم إىل وُمنتهيًا بالرياضة بادئًا العلوم، لكل شامل
املثالية عن القليل إالَّ أيًضا، مثلهم عَرف، قد يكن لم وإن للميتافيزيقا، معارًضا اإلنجليز،
واالمتناع التجربة، يف مبارشة ُمعًطى هو بما البدء رضورة إىل الحاجة إىل ونظًرا األملانية.
هذا ومن الوضعية». «الفلسفة اسم مذهبه عىل أطلق فقد الظواهر، تجاوز محاولة عن

الوضعي. املذهب اسم جاء املصدر
ُمحرتمة لعائلة القديمة، الجامعية Montpellier مونبلييه مدينة يف كونت ُولِد
كونت ولكنَّ تًا، ُمتزمِّ وكاثوليكيٍّا النزعة، ملكيَّ أبوه وكان الحكومة. موظفي من وتقليدية
البوليتكنيك معهد يف دراسته وخالل العائلية. لرتبيته والحدود النطاق تجاوز ما رسعان
ذلك أدى وقد األساتذة. أحد ضدَّ بي طالَّ تمرٍُّد يف اشرتاكه بسبب املعهد من ُطِرد بباريس،
نرش والعرشين السادسة سنِّ ويف جامعية. وظيفٍة عىل الحصول من منِعه إىل بعُد فيما
يف الوضعية» الفلسفة يف «دراسة كتابه ظهر ثُم الوضعي، ملذهبه تخطيطي عرٍض أول
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قدًرا كرَّس حياته، من األخرية العرشة األعوام وخالل ١٨٣٠م. عام من بدءًا مجلدات، ستة
الشائعة. العقائد محلَّ تحلَّ أن منها يُريد كان وضعية، ديانٍة معالم لوضع وقته من كبريًا
كان ولقد األلوهية. من بدًال الُعليا، هي اإلنسانية يجعل الجديد املقدَّس كتابه كان وهكذا
وضعتْه العقيل االكتئاب من نوباٍت من يُعاني وكان الصحة، ُمعتلَّ حياته طوال كونت
من بهدايا مصحوبة خاصة، تعليمية دروٍس تقديم من يرتزق وكان االنتحار. حافة عىل
كان كونت أنَّ يبدو ولكن مل. استوارت جون بينهم من كان الذين وامُلعَجبني، األصدقاء
إىل األمر آِخر أدى ا ممَّ بعبقريته، دواًما يعرتفوا أن يقبلون ال الذين أولئك من ينَفُد صربه

له. مل صداقة فتور
فهو دَرَسه، قد كونت كان الذي فيكو، تفكري مع َشبٍَه مالمح تحمل كونت فلسفة إنَّ
املراحل بفكرة املصدر هذا أمدَّه كما البرش، أمور يف التاريخ أولوية فكرة فيكو من يستمدُّ
هذه مالحظته استمدَّ قد ذاته فيكو وكان البرشي. للمجتمع التاريخي التطور يف املختلفة
حالٍة من ينتقل املجتمع إنَّ القائل بالرأي كونت أخذ وقد اليونانية. لألساطري دراسٍة من
الوضعية، باملرحلة يه يُسمِّ ما إىل أخريًا لينتِقل ميتافيزيقية، بمرحلٍة مارٍّا أصلية، الهوتية
أكثر ُمفكًرا فيكو كان الصَدد هذا ويف السعيدة. نهايته إىل التاريخي باملسار تنتِقل التي
عهوٍد إىل حضاري وإنجاز ُرِقيٍّ فرتات من ينتِكس أن يُمكن املجتمع بأنَّ فاعرتف واقعية،
العاَلم تفكُّك أعقبت التي امُلظلمة العصور يف بالفعل حَدث كما جديد، من تعود بربرية
وجْدناه كونت، إىل ُعدنا فإذا أيًضا. الحارض عِرصنا عىل ينطبق هذا كان وربما الروماني.
يف املشهورة كونت نظرية هي وتلك العقالني. الِعلم يحكمها الوضعية املرحلة إنَّ يقول
التشابُه ولكن لهيجل، ُمعيَّنًا صًدى هنا نجد أننا البعض ر تصوَّ وقد الثالث. ر التطوُّ مراحل
(ديالكتيكية)، جدلية بطريقة التالية إىل مرحلة من ر التطوُّ إىل ينُظر ال ألنه ذلك سطحي.
مع بالفعل هيجل فيه يشرتك الذي واألمر بحت. ُصدفة فهي ثالثًا املراحل َكون مسألة أما
وكما التاريخي. املسار إليها يِصل نهائية كماٍل حالة قيام يف التفاؤلية فكرته هو كونت
التفاؤلية للنزعة العامة األعراض أحد هذا كان وهكذا ُمماثلة، آراء ملاركس كانت فقد رأينا

عرش. التاسع القرن يف
ذي التطور بهذا مرَّت قد العلمية امليادين جميع أنَّ إىل الوضعية النظرية تذهب
الرياضة. هو اآلن حتى العوائق جميع اجتياز يتم لم الذي الوحيد والِعلم الثالث. املراحل
معقوًدا األمل كان وإن بكثرة، موجودًة زالت ما امليتافيزيقية املفاهيم فإنَّ الفيزياء يف أما
قدَّم قد Mach ماخ أن كيف بعد فيما نرى وسوف بعيدة. الوضعية املرحلة تكون أال عىل
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كونت حاول الذي واليشء كونت. عرص من عاًما خمسني بعد للميكانيكا وضعيٍّا تفسريًا
شامًال. منطقيٍّا ترتيبًا بأكمله العلمية الدراسة ميدان ترتيب يشء، كلِّ قبل هو، يفعله أن
فإنَّ الحال وبطبيعة «امَلوسوعيني». للفالسفة حقيقي خليفة أنه أثبََت املحاولة هذه ويف
كل ويُسِهم أرسطو. أيام إىل ترتدُّ حد، أبعِد إىل قديمة فكرة هي كهذا برتتيٍب القيام فكرة
نِصل وبذلك تسبقه. التي تلك ليس ولكن تليه، التي العلوم تفسري يف التسلسل هذا يف علٍم
وتنتهي األحياء وِعلم والكيمياء والفيزياء الفلك ثم بالرياضة تبدأ التي كونت، قائمة إىل

االجتماع. بِعلم
ليدلَّ «Sociology االجتماع «ِعلم لفظ كونت نَحَت وقد األخري. هو ا حقٍّ الهام والِعلم
بعد، يُقم لم ِعلم هذا أنَّ كونت رأي ويف اإلنسان». «علم هيوم يَه يُسمِّ أن يمكن كان ما عىل
العلوم آِخَر املنطقية الوجهة من االجتماع علم ويُعدُّ ُسه. مؤسِّ أنه عىل نفسه إىل نظر ولذا
التي االجتماعية األوضاع تجاه باألُلفة نحسُّ واقعيٍّا، نحن، كنا وإن السلسلة يف وأعَقَدها
مظهٍر عن يكشف وهذا البحت. الرياضة بديهيَّات تجاه بها نحسُّ ا ممَّ أكثر فيها نحيا
الحياة ألنَّ ذلك فيكو. عند قبل من صادْفنا ما نحو عىل التاريخي، العامل ألولوية آخر

التاريخ. مسار هي لإلنسان االجتماعية
تتَِّسم كونت، خيال ألهبَْت التي االجتماعية للحياة الوضعية املرحلة كانت ولقد
للمثالية ملحوًظا تأثريًا نجد فهنا الطوباوية. املذاهب جميع فيها تشرتك التي بالعيوب
الوضوح. كلَّ واضحًة التأثري هذا بها استمدَّ التي الطريقة تكن لم وإن كونت، تفكري عىل
التوحيد، إىل ُمتدرًِّجا اتجاًها الثالث، ر التطوُّ مراحل من مرحلٍة كل يف هناك، أنَّ يرى إنه
التي Animism الطبيعة بحيوية نبدأ الالهوتية املرحلة ففي خطوات. بثالث ذاته هو يمرُّ
تعدُّد إىل ننتقل هذه ومن البدائي، اإلنسان يراها التي األشياء جميع إىل األلوهية تَنِسب
الِعلم حالة ويف التوحيد. من املزيد نحو دائًما االتجاه يكون بحيث التوحيد، إىل ثُمَّ اآللهة،
يف أما واحدة. فئٍة تحت املتنوِّعة الظواهر من عدٍد إدراج إىل نسعى أنَّنا االتجاه هذا يعني
يحِمل رأي وهو كُكل، اإلنسانية اتجاه يف األفراد من االنتقال هو الهَدف فإنَّ امُلجتمع حالة
األخالقية لطة للسُّ الُحكم يكون الوضعية، اإلنسانية مرحلة إىل نِصل وعندما هيجلية. نغمًة
فنيِّني. خرباء إىل بها يُعَهد التنفيذية السلطة أنَّ حني عىل العلماء، من صفوٌة يمِلُكها التي
أفالطون. لجمهورية امُلثىل الدولة يف نجده ا عمَّ كثريًا ُمختلًفا العام التنظيم يكون ال وهكذا
لكي الخاصة رغباته من املرء يحدَّ أن يقتيض املذهب فإنَّ األخالقية الناحية من أما
استبعاد حدِّ إىل «القضية» أو الهَدف ألهمية التأكيد هذا اإلنسانية. تقدُّم أجل من يتفانى
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هو وكما املاركسية. السياسية للنظرية امُلميزة مات السِّ من أيًضا هو الخاصة املصالح
وهو النفس، ِعلم من استبطاني نوٍع قيام بإمكان يعِرتف ال الوضعي املذهب فإنَّ ع، متوقَّ
املعرفة عملية قيام استحالة أساس عىل التحديد، وجه عىل املوضوع هذا إنكار يحِرصعىل
بوجٍه الصحيح من ليس أنه يعني كان إذا بصحته نُقرَّ أن يُمكننا رأٌي وهو ذاتها، بمعرفة
الفروض باستبعادها الوضعية ولكن معرفته. العارف يعرف أن املعريف، املوقف يف عام،

التفسري. طبيعة َفهم تُيسء ميتافيزيقية أنها أساس عىل عام بوجٍه
مختلفة نظرة فتُسودها (١٨٣٩–١٩١٤م) C. S. Peirce بريس س. ش. فلسفة أما
أنها أساس عىل الفروض استبعد قد كونت أنَّ حني فعىل الوضعية. عن االختالف كل
ذهني نشاط الفروض صياغة أن يُبنيِّ أن عىل ذلك، بعكس بريس، حَرص ميتافيزيقية،
عن فضًال وكان ُمتماِسك، غري غزيًرا، بريس إنتاج كان ولقد الخاص. منطُقه له أسايس
الوصول السهل من يكن لم هنا ومن جديدة، وأفكار صعبة مشكالٍت مع يتصارع ذلك
يف أصالًة العقول أكثر من واحٌد أنه فيه شكَّ ال ا ممَّ ولكن موقفه. عن واضح رأٍي إىل
اإلطالق. عىل أمريكي ُمفكر أعظم جداٍل بال وهو عرش، التاسع القرن من اآلخر الجزء

بجامعة للرياضيَّات أستاذًا كان ألٍب ماساشوستس، بوالية كيمربدج يف بريس ُولِد
عىل الحصول فرصة لبريس تُتَْح ولم الجامعية. دراسته ذاته بريس ى تلقَّ حيث هارفارد،
وقد سنوات. بضع دامتا التدريس من فرتتنَي استثنينا إذا مضمونة، دائمة أكاديمية وظيفٍة
ُمتدفًقا سيًال العلمية، أعماله جانب إىل وأنتج املساحة، مصلحة يف حكومية وظيفة شغل
عن عجُزه وكان ع، التنوُّ شديدة فلسفية موضوعاٍت حول واملقاالت األبحاث من بانتظاٍم
يتطلَّبها كان كما امُلسايرة ملعايري تجاُهله إىل ما، حدٍّ إىل راجًعا، األستاذية عىل الحصول
والعلماء األصدقاء بعض باستثناء القليلني، فإنَّ ذلك عن وفضًال فيه. عاش الذي املجتمع
بتفانيه يشهد ا وممَّ كامًال. فهًما أحد يفهمه ولم بعبقريته، اعرتفوا الذين هم الباحثني،
أنه من الرغم فعىل به. اآلخرين اعرتاف عَدم إزاء بمرارٍة يشُعر لم أنه أهدافه أجل من
ظلَّ فقد واملَرض، بالفقر منكوبًا حياته من األخرية والعرشين الخمسة األعوام طوال ظلَّ

النهاية. حتى عمله يواِصل
الرأي هذا فإنَّ ذلك ومع الربجماتية. س مؤسِّ بوصفه بريس إىل النظر الشائع من إنَّ
بريس، من تنبثِق ال امُلعارصة الربجماتية ألن ذلك ا؛ جدٍّ هامة ظاٍت بتحفُّ إال َقبوله يمكن ال
أسباب، عدَّة إىل الخلط هذا ظهور ويرجع يقوله. كان بريس أنَّ جيمس وليم اعتقد ا ممَّ بل
نقطة استمدَّ جيمس أن حني عىل رة، املتأخِّ كتاباته يف وضوًحا ازدادت بريس آراء أن أوَّلُها
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يتربَّأ أن بريس حاول ولقد الفهم. ُسوء من ملزيٍد ُعرضًة كانت مبكرة صياغاٍت من انطالقه
«الربجماتوية اسم فلسفته عىل يُطِلق أصبح لذا إليه، جيمس نسبَها التي الربجماتية من
االختالف إىل الناس أنظار ابتكَره الذي الثقيل اللفظ هذا يلِفَت أن آِمًال ،«Pragmaticism

الفلسفتنَي. بني
تسمح بصورٍة الربجماتي املذهب عن امُلبكرة كتاباته من بعٍض يف بريس عربَّ لقد
يربط فبريس بها. تأثر قد جيمس أنَّ عىل باالستدالل حريف، بمعنًى أخذَها ما إذا للمرء،
السعي وراء من الكامنة والدوافع العلمي البحث لطبيعة عامة بمناقشة للحقيقة تعريفه
بلوغ هو وهدفه االرتياح، عدم أو الرضا عدم من نوٍع من ينشأ البحث ألنَّ ذلك إليه.
املرء يقبله الذي والرأي امُلقلقة، املؤثرات استبعاد فيها يتمُّ االستقرار، أو الراحة من حالٍة
أن املرء يستطيع ما بقْدر الحقيقة، هو هذه طة املتوسِّ التواُزن مراحل من مرحلٍة أيِة يف
تقتيض جديدة أدلٌة تظهر قد بأنه لالعتقاد ُعرضًة الدوام عىل املرء يظلُّ ولكن يعرفها.
بريس ويطلق خطأ. نرتكب لم أنَّنا من واِثقني نكون أن يمكن فال موقفه. تغيري منه
وهو «Fallibilism الخطأ من الِعصمة «استحالة اسم البحث يف العامة النظرية هذه عىل
األمر. آِخر الجماعة عليه تستقرُّ الذي الرأي هي الحقيقة إنَّ لها، معرضرشِحه يف يقول،
اثنني العدد أنَّ اعتقْدنا لو ألننا ذلك بالتأكيد. ُممتنع بحرفيَّتِه، أُخذ ما إذا القول، هذا ولكن
فإنَّ األرض، َرت ُدمِّ أن نفسها اللحظة هذه يف حَدث ثم خمسة، يساوي اثنني يف مرضوبًا
األمر، بهذا جرياني جميع اعتقد لو أنه صحيح خطأ. ذلك مع تظلُّ األوىل الباطلة حسبتنا
مختلف أمر هذا أنَّ غري رأيهم، أُشاركهم أنَّني األقل عىل أدَّعي أن جانبي من الفطنة فمن
العصمة» «استحالة مذهب سياق يف بريس قضية إىل النظر ينبغي وهكذا االختالف. كلَّ

به. قال الذي
تزُعم عبارة أية أن يؤكد بريس فإن بَعينها، خاصة حقيقٍة أية تأثُّر إىل بالنسبة أما
فعٍل قيام بإمكان تسمح أن يِجب إنها أي عملية، نتائج لها تكون أن ينبغي حقيقة أنها
الظروف كافة يف نفسه النحو هذا عىل ف للترصُّ استعداٍد وتكوين املستقبل، يف ُمعنيَّ
يغة الصِّ هي وهذه ذاتها. العملية النتائج هذه هو ما قضيٍة معنى إنَّ يُقال وهكذا امُلماثلة.
بريس رأي أنَّ واضًحا يكون أن ينبغي ولكن الربجماتي. مذهبَه جيمس منها استمدَّ التي
أن يمكنك ما هي فالحقيقة .Verum factum الفاعلة الحقيقة يف فيكو صيغة إىل أقرب
فإن كيميائية، مادة عن قضية أو عبارة أصدرَت فإذا امِلثال، سبيل وعىل بقضاياك. تفعله
للفحص تخضع أن يمكن التي املادة خصائص جميع طريق عن م يُدعَّ القضية هذه مدلول
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الربجماتية أما بريس. إليه يرمي كان ما هو ُمجَملة، بصورٍة هذا، أنَّ ويبدو والتجربة.
بوصفه اإلنسان عن بروتاجوراس بصيغة فتُذكِّرنا كله هذا من جيمس استخلَصها التي
فيكو نظرية عنه ت عربَّ ما وهو بريس، يقصده كان ما ُمقابل يف جميًعا، األشياء مقياس

أفضل. بصورٍة
من كثريٌ اعتقد فقد الفروض، ملنطق مناقشته يف أساسيٍّا إسهاًما بريس قدَّم ولقد
كما Deduction استنباط نتيجة إما الفروضهي بأن اتجاهاتهم، اختالف عىل الفالسفة،
بريس أما التجريبيُّون. يرى كما Induction لالستقراء أو االعتقاد، إىل العقليون يَميل
ومختلفة ثالثة منطقية عملية حصيلة فالفروض كاٍف. غري الرأينَي هذين ِكال أنَّ فرأى
اسم الربَّاقة، الجديدة التعبريات اعتاد الذي بأسلوبه بريس، عليها يُطِلق جذريٍّا، اختالًفا
يفرسِّ ألنه ُمعنيَّ بفْرٍض األخذ التقريب، وجه عىل به، ويعني «abduction «االستخالص

الفرض َقبول ولكن استنباط، مسألة الظاهرة تفسري فإنَّ الحال وبطبيعة ما. ظاهرًة
كذلك. ليس

من بعدٍد الرمزي املنطق ميدان يف وقام الرياضيات، يف ُمتمرًِّسا كأبيه، بريس، كان
صيغٍة يف دق الصِّ قيمة لتحديد دق الصِّ قوائم منهج اخرتاع بينها من الهامة، الكشوف
يف الفْضل له كان كذلك واسع. نطاٍق عىل بعُد فيما املناطقة استخَدَمه إجراء وهو ُمركَّبة،

للعالقات. جديد منطٍق وضع
وإْن املرسومة األشكال طريق عن الربهنة أسلوب مذهبه يف بريس استخَدم لقد
ولقد واسًعا، إقباًال تلَق لم الفكرة أنَّ ويبدو ما، حدٍّ إىل دة معقَّ طبََّقها التي القواعد كانت
يف ينال ال الريايض، الربهان يف هام جانٍب تأكيد إىل ة الخاصَّ الربجماتية نظرته أدَّْت
وقد الريايض. الربهان إقامة يف الرتكيب أهمية يؤكد فهو االهتمام: من حظَّه كثرية أحيان
بريس يكن ولم .Meyerson ومايرسون Goblot جوبلو عند أخرى مرًة اآلراء هذه ظهرْت
العلوم تاريخ من بل فحْسب، عرصه يف الجديدة العلمية والكشوف الرياضة من ُمتمكِّنًا
أساًسا ًما ُمقدَّ يفرتض الِعلم أن له بدا الواسع املنظور هذا ومن أيًضا. الفلسفة وتاريخ
إىل واضحة بصورٍة تَميل به، ة خاصَّ ميتافيزيقا صاغ لذلك واقعي. نوٍع من ميتافيزيقيٍّا
من الخاصة صيغته أنَّ يرى إنه بل .Duns Scotus سكوتس دنز عند املدرسية الواقعية
األمر أكان وسواء جنب. إىل جنبًا يسريان املدرسيني، عند الواقعي واملذهب الربجماتية،
جيمس برجماتية مع يشرتك يكن لم الخاص مذهبه أنَّ عىل يدلُّ فإنه يكن، لم أم كذلك

الكثري. يف
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الربجماتية من جعل الذي األمر ولكن ا، جدٍّ ضئيل تأثري زمنه يف لبريس كان لقد
ولم (١٨٤٢–١٩١٠م). جيمس وليم عليها أضفاه الذي التفسري هو تأثريها لها فلسفًة
بريس مذهب إنَّ إذ قبل؛ من ذَكْرنا كما التفسري، هذا عن تماًما راضيًا نفسه بريس يكن

هذه. أيَّاِمنا يف إالَّ وتقديره َفهمه يبدأ ولم جيمس، برجماتية من بكثرٍي أعمق كان
بعقيدته. ًكا ُمتمسِّ بروتستانتيٍّا وكان إنجلند»3 «نيو منطقة إىل ينتمي جيمس كان
كافة إىل الشكِّ بَعني ينظر حرٍّا ُمفكًرا كونه رغم تفكريه، يف أثُرها الخلفية لهذه ظلَّ وقد
جامعة يف ُمتميز أكاديمي تاريخ بريس، عكس عىل له، كان ولقد ت. امُلتزمِّ الالهوت رضوب
يف ظهر قد النفس» علم «مبادئ كتابه أنَّ ومع النفس. لِعلم أستاذًا كان حيث هارفارد،
أنَّ والواقع املوضوع، يف العامة الكتُب أفضل من هذا يوِمنا حتى زال ما فإنه ١٨٩٠م، عام
الشخصيات أهمَّ ، حقٍّ عن يُعدُّ، أصبح ولكنه جانبيٍّا، نشاًطا إليه بالنسبة كانت الفلسفة
قويٍّا ونصريًا كريًما، عطوًفا كان فقد الشخصية صفاته عن أما امليدان. هذا يف األمريكية
كان تفكريه أنَّ من الرغم وعىل جيمس. هنري األديب شقيقه خالف عىل للديمقراطية،
أوسع تأثريًا يُمارس جعاله ومركزه شخصيته فإنَّ بريس، فلسفة إىل بالقياس عمًقا أقلَّ

أمريكا. يف سيما وال الفلسفي، الفكر عىل بكثرٍي
وهو قليل، منذ إليه أْرشنا أحدهما عامَلني، إىل ترجع لجيمس الفلسفية األهمية إنَّ
radical empiricism يُسميها بنظرية فريتِبط اآلخر أما الربجماتية. نرش يف ال الفعَّ دوره
بعنوان مقاٍل يف ١٩٠٤م عام األوىل للمرة النظرية هذه صاغ وقد الجذرية». «التجريبية
التقليدية الثنائية أن إثبات عاتقه عىل جيمس يأخذ املقال هذا يف وجود؟» للوعي «هل
من أنَّ جيمس رأي ففي املعرفة. لنظرية السليم الفهم وجه يف عَقبة واملوضوع للذات
العاَلم موضوعات مقابل يف يوَجد كيانًا بوصِفه الذاتي الوعي فكرة عن التخيلِّ الواجب
كان لو كما واملوضوع الذات تقابُل أساس عىل املعرفة تفسري له يبدو وهكذا املادي.
نملك ال ألننا ذلك الصحيح. باملعنى تجريبيٍّا حاٍل أية عىل ليس معقًدا، عقالنيٍّا تشويًها
إليها ينُظر التي الخالصة» «بالتجربة جيمس يُسميه ما نطاق يتجاوز شيئًا الواقع يف
تُصبح وهكذا فيها. الالحق التجريدي التفكري مقابل يف للحياة العيني االمتالء أنها عىل

سكَّانها ويشُعر أيالند، ورود وكوئيتكت ماساشوستس تشمل املتحدة، الواليات رشق يف واليات مجموعة 3

أنفسهم ويَرون أمريكا، إىل اإلنجليز امُلهاجرين أول فيها نزل التي املنطقة هي هذه ألنَّ خاصٍّ باعتزاٍز
(املرتجم) الواليات. بقية من وأصالة عراقًة أكثر
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عملية جيمس يتابع وال الخالصة. التجربة من مختلفة أجزاءٍ بني عالقة املعرفة عملية
يستعيضون أصبحوا أثره اقتََفوا الذين أولئك أنَّ غري لنظريته، الكاملة التفاصيل وضع
مادة هناك أن تُقرِّر «Neutral monism محايدة «بواحدٍة القديمة الثنائية النظريات عن
تُصنَع التي املادة هي جيمس عند الخالصة فالتجربة وإذن للعالم، فقط واحدة أساسية
التي الربجماتية، نزعته تُشوِّه الجذرية جيمس تجريبية أن نجد وهنا جميًعا. األشياء منها
يستحقُّ الذي الوحيد فاليشء البرشية، الحياة عىل عميل تأثري له ليس يشءٍ بأيِّ تعِرتف ال
البرشية. التجربة بها يَعني كان التي التجربة، من جزءًا يكون ما هو نظره يف االهتمام
يقول كان الذي ،F. C. S. Schiller شيلر س. ك. ف. اإلنجليزي معارصجيمس أطلق ولقد
اإلنسانية «النزعة اسم الخاصة نظريته عىل أطلق املوضوع، هذا حول بهذه شبيهة بآراء
لواحدٍة يتَِّسع أن من أضيق نطاقه أنَّ هي املذهب هذا يف املشكلة ولكن .«Humanism
بها، يضطِلعان لإلنسان، العادية النظرة وكذلك دائًما، العلم كان التي الرئيسية املهام من
نطاقه خارج الدوام عىل يمتدُّ عالٍم من جزءًا بوصفه نفسه إىل ينُظر أن للباحث بدَّ فال
بالرضورة تمتدُّ حدودي كانت فإذا يشء، أي يف للبحث معنًى هنا كان ملا وإالَّ به، الخاص
فعىل وهكذا وأسرتيح. أسُكت أن يل خريًا يكون فعندئٍذ العالم، يَعنيه أن يمكن مًدى أيِّ إىل
والجسم، الذهن عن القديمة الثنائية للنظريات نقده يف حقٍّ عىل كان جيمس أن من الرغم

اعتناقها. يمكن ال الخالصة التجربة يف الخاصة نظريته فإنَّ
فينبغي التجريبي، مقابل يف العقيل باملذهب املتعلِّقة ة العامَّ املسالة إىل بالنسبة أما
تأكيد إىل تميل العقلية املذاهب ألن ذلك جيمس. به يقول مشهور تمييٍز إىل نُشري أن
االنعكايس التفكري ل وتُفضِّ الوحدة تنُشد الطابع، تفاؤلية وهي املادي. حساب عىل الذهني
بأنهم النظريات هذه بِمثل األخذ إىل يميلون َمن جيمس ويِصف التجربة. حساب عىل
بالعاَلم االهتمام إىل ميًال أكثر فهي التجريبية، النظريات أما رقيقة». عقول «أصحاب
ل التأمُّ عىل التجارب إجراء ل وتُفضِّ العالم، يف باالنفصال تعِرتف متشائمة، وهي املادي،
الواجب من ولكن الصلبة». العقول «أصحاب هم اآلراء هذه يؤيدون والذين والتدبُّر،
تنتمي الربجماتية فإن حال أية وعىل ينبغي، ا ممَّ أبعَد التشبيه هذا يف نسري أال بالطبع
بحٍث يف نظريته جيمس رشح وقد الصلب. العقل ذي الجانب إىل الثنائية، هذه يف قطًعا،
منهج جهٍة من فالربجماتية جانبني: لها أنَّ ًحا ُموضِّ (١٩٠٧م)، «الربجماتية» بعنوان
من الربجماتية، أنَّ يؤكد أن عىل يحِرص وهو التجريبي، للموقف معادًال جيمس يراه
مع للتعاُمل وسيلة مجرد هي وإنما بَعينها، نتائج أية ًما ُمقدَّ تفِرض ال منهج، هي حيث
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عملية، فوارق عىل تنطوي ال التي التمييزات أنَّ هو عام، بوجٍه املنهج هذا وقوام العاَلم،
أي يف تنتهي أن يمكن أنها عىل مسألٍة أية إىل للنظر رفض بهذا ويقرتن لها. معنى ال
أي له س يتحمَّ أن بالفعل بدَّ وال بريس، من مبارشة ُمستَمدٌّ كلُّه هذا قاطعة. بصورة وقٍت
قوله يف تماًما حقٍّ عىل جيمس لكان هذا، عىل إال ينطوي ال األمر كان ولو تجريبي. باحث

التفكري. يف قديمة ألساليب جديد اسم إال هي ما الربجماتية إن
وأقلَّ اهتزاًزا أكثر موقٍف إىل الرائعة املبادئ هذه من تدريجيٍّا ينزلِق جيمس أنَّ غري
العلمية النظريات إنَّ القائل الرأي إىل به يؤدي الربجماتي فاملنهج بكثري. استقراًرا منها
فمن الطبيعة. حول أسئلة عن نهائيٍّا مقبولة إجابات ال املستقبل، يف لسلوك أدواٌت هي
يُحِكم أن للساحر تُتيح التي الكلمات من سحرية تعاويذ النظرية يف نرى أال الواجب
أسماه بما مطالبًا ة بدقَّ لفٍظ كل فحص عىل يُرصُّ الربجماتي إن بل الطبيعة. عىل قبضته
التعريف نحو واحدة خطوة إال هذا بعد ى تتبقَّ وال 4.«Cash Value النقدية «قيمته جيمس
جيمس تصوُّر ينتهي املوقف هذا مثل وإىل ُمثمرة. نتائج له ما بأنها للحقيقة الربجماتي

للحقيقة. الوظيفي
فيه مشكوك نوٍع من ميتافيزيقيٍّا مذهبًا ذاتها الربجماتية تُصبح النقطة هذه عند
من بريس أبداه الذي الشديد الحرص يف السبب نفهم أن عندئٍذ ونستطيع حد، أبعد إىل
هذه يف نُحدِّد، أن نريد عندما نِجُدها التي الصعوبة هي األوىل فاملشكلة منها. التربُّؤ أجل
أخرى مشكلة وتبقي ال. أم ُمثمرة ستكون وهل ، ُمعنيَّ رأٍي نتائج املكان، وهذا اللحظة
تكون، ال أو ُمثِمرة تكون أن إما النتائج من معيَّنة مجموعٍة أية أنَّ هي ذلك، عىل ترتتَّب
املشكلة هذه تجنُّب من جدوى وال برجماتية. بطريقٍة ال عادية، بطريقٍة يتحدَّد أمر وهذا
أي َقبول إىل بنا يؤدي هذا إنَّ إذ د، محدَّ غري بقدٍر ُمثِمرة ستكون النتائج إنَّ بالقول
الصعوبة، بهذه الوعي من قدٌر لَديه جيمس أنَّ يبدو حال أية وعىل إطالقه. عىل يشءٍ
سعادته. إىل يؤدي ذلك كان إذا ُمعيَّنة بُمعتقدات األخذ يف اإلنسان بحرية يعِرتف ألنه
اإلطالق عىل ليست هذه أنَّ الواقع ولكن الديني. اإليمان حالة هو ذلك عىل الواضح واملثَل
الرضا بسبب اآلراء بهذه يؤمن ال فهو آراءه. امُلتديِّن الشخص بها يَعتِنق التي الطريقة

وال بشيك، رصفه مقابل يف نقًدا، يَُرصف مبلٍغ عن نتحدَّث كما املايل، باملعنى هنا النقدية، كلمة تُستخَدم 4

(املرتجم) الفحص. أو التقويم بمعنى بالنقد االستخدام لهذا عالقة
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تجعله التي هي فُمعتقداته العكس: هو يحُدث ما إنَّ بل له، ستجلُبه أنها يعتِقد الذي
سعيًدا.

أول منذ الرياضيَّات، بموضوع ا خاصٍّ اهتماًما الدوام عىل يُبدون الفالسفة كان لقد
َلدليل األخرية املائتني األعوام خالل حدث الذي التقدُّم وإنَّ اليونان. يف الفلسفة عهود
ليبنتس صاَغه الذي والتكامل)، (التفاضل الالمتناهيات حساب أدى فقد ذلك. عىل بالغ
ولكنَّ الريايض، اإلبداع ميدان يف األمام إىل هائلة قفزٍة إىل عرش الثامن القرن يف ونيوتن
أساس ال مفاهيم هناك وكانت صحيًحا، فهًما مفهومًة تكن لم للرياضة املنطقية األُسس

واسع. نطاق عىل تُستخَدم لها،
«الالُمتناهيات مفهوم عىل كبريًا اعتماًدا يعتمد األيام تلك يف الريايض التحليل كان
حساب تطبيق يف أسايس بدوٍر يقوم أنه يُعتَقد كان الذي ،«Infinitesimals غر الصِّ يف
هو َغر الصِّ يف الالمتناهي أن هو السائد الرأي وكان حديثًا، امُلخرتَع والتكامل التفاضل
وكان «التاليش». حدِّ إىل صغرية هي وإنما نهائية، ال وليست حجم، بال ليست كمية
التفاضلية املعادالت تكوين يف تُستخَدم التي هي الكميات هذه ِمثل أن هو السائد االعتقاد
خزانة عليها تحتوي التي اآلثار أقدم من واحًدا كان املفهوم هذا فإنَّ وبالطبع والتكاملية.
لهذا ُمماثلة صيغة هي التي الفيثاغوريني، عند الوحدة إىل يرتدُّ ألنه ذلك الرياضيات.
الحديث العرص ويف الفيثاغورية. النظرية زينون انتقد كيف قبل من رأينا ولقد الكيان.
وربما الصغر. يف الالُمتناهيات نظرية عىل نقدية تعليقات الفالسفة عن صدرْت بدوره
النقاط بعض وهناك املفهوم. هذا يف نة امُلتضمَّ الصعوبة إىل أشار من أول باركيل كان
التحذيرات هذه يُعريوا لم الرياضيني أنَّ غري املسائل، لهذه هيجل مناقشة يف احة اللمَّ
ذلك فعلوا؛ وخريًا الخاص، علمهم روا وطوَّ طريقهم، يف مَضوا وإنما البداية، يف انتباًها
من زائد قدٍر فْرض أنَّ ونموِّها، الجديدة الِعلم مباحث نشأة يف الغريبة مات السِّ من ألنَّ
التحرُّر من قدٍر وجود أن حني عىل اإلبداع، ويكِبُت الخيال يخنق األوان قبل عليها الرصامة
ولو حتى املبكرة، مراحله يف العلمي البحث نموِّ عىل يساعد الصارمة الشكلية القيود من

الخطأ. من قدٍر يف بالوقوع املخاطرة هي النتيجة كانت
الدقة. معايري يف التشدُّد فيه يتعنيَّ وقٌت ميدان أي يف العلم ر تطوُّ عىل يأتي ولكن،
هجوٍم أول وجاء عرش. التاسع القرن بداية مع والرصامة ة الدقَّ فكرة تبدأ الرياضة، ففي
الحدود. يف منهجية نظريًة صاغ الذي ،«Cauchy «كويش الفرنيس الريايض جانب من
أصبح أْن إىل أملانيا، يف الالِحقة Weierstrass فايرشرتاوس بأعمال مقرتنًا ذلك، وأدَّى
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Georg Cantor كانتور جورج بحث وقد ُممكنًا، غر الصِّ يف الالمتناهيات عن االستغناء
وراء من تكُمن التي املشكالت وهي الالنهائية، واألعداد للُمتَّصل العامة املشكالت مرة ألول

رات. التطوُّ هذه
أخيل تذكَّرنا فلو ومفارقاته. عرصزينون منذ مشكالٍت تُثري العددية الالنهائية كانت
اآلتي: النحو عىل السباق هذا يف ة امُلحريِّ الجوانب أحد عن نُعربِّ أن ألمكنَنا والسلحفاة،
قد املتسابَقني فإنَّ وهكذا السلحفاة. احتلَّتْه مكان هناك أخيل، فيه مكاٍن كل إىل بالنسبة
قطع أخيل أنَّ الواضح فمن ذلك ومع املواقع. من متساويًا عدًدا بعينه، وقٍت أي يف ، احتالَّ
إنَّ والقائلة العادي، الحسُّ يؤكدها التي الفكرة مع متعارًضا يبدو مما أوسع، مسافًة
كذلك. األمر يعود ال نهائية، ال مجموعاٍت مع نتعامل عندما ولكنَّنا الجزء. من أكرب الكل
نهائية، ال مجموعة هي التي املوجبة، الصحيحة األعداد سلسلة ففي بسيًطا: مثًال فلنأُخذ
هو الباقي أنَّ لنا يبدو قد الفردية، األعداد استبعْدنا فإذا وزوجية. فردية أعداد توَجد
لَدينا كان ما كلَّ يساوي الزوجية األعداد من ى يتبقَّ ما أنَّ الواِقع ولكنَّ به. بدأنا ما نصف
أوًال نكتُب بأن وذلك ة، امُلحريِّ النتيجة هذه إثبات ا جدٍّ السهل ومن البداية. يف األعداد من
عدٍد كل مضاعفة طريق عن عنها ناتجة سلسلة جانبها إىل ثم الطبيعية، األعداد سلسلة
هناك، أنَّ أي الثانية، السلسلة يف مقابًال األوىل السلسلة يف عدٍد لكلِّ فنجد التوايل، عىل
السلسلتنَي من كالٍّ فإنَّ ذلك وعىل بينهما. لواحد» «واحد عالقة الرياضيني، تعبري حدِّ عىل
عىل الجزء يحتوي الالنهائية املجموعات حالة ففي وإذن الحدود. من العدد نفس لها
املجموعة لتعريف كانتور استخدمها التي مة السِّ هي وتلك الكل. يساوي الحدود من عدٍد

الالنهائية.
خاص بوجٍه فبنيَّ الالنهائية، األعداد يف كاملة نظريًة كانتور وَضع األساس هذا وعىل
ننُظر أال بالطبع الواجب من كان وإن مختلفة، أحجاٍم من نهائية ال أعداًدا هناك أنَّ
هي التي الالنهائية أمثلة ومن العادية. األعداد عن بها نتحدَّث التي الطريقة بنفس إليها
كما Continuum امُلتصل أو الحقيقية، األعداد سلسلة الطبيعية، األعداد سلسلة من أعىل
حجمها، حسب ُمرتَّبة العرشية الكسور بجميع قائمة وضْعنا أنَّنا فلنفِرض أحيانًا، ى تُسمَّ
من والثاني األوىل، الفئة من األول الرقم أخذ طريق عن جديًدا عرشيٍّا كًرسا صنْعنا ثم
الناتج العرشي الكرس يكون عندئٍذ واحد. بمقداٍر رقٍم كل ورفْعنا جرٍّا، وهلمَّ الثانية، الفئة
وهذا كاملة. أنها اعتقدنا قد كنَّا التي القائمة نفس يف العرشية الكسور جميع عن مختلًفا
العرشية الكسور فعدد بالكامل. تعدادها يمكن قائمة وضع أصًال املستحيل من أنَّ يُثِبت
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محورية بأنها توَصف التي العملية هذه الطبيعية. األعداد عدد من أعىل بدرجٍة نهائي ال
أيًضا. الرمزي املنطق يف األهمية من يشء بعُد فيما لها كان diagonal

إىل بالنسبة رئيسية أهمية لها أخرى مسألة عرش التاسع القرن نهاية ُقرب أُثريت وقد
تقديم محاولة إىل يتَِّجه العصور أقَدِم منذ الرياضيني طموح كان فقد باملنطق، امُلشتِغل
من ممكن عدٍد أقلِّ من أو واحدة، بدايٍة نقطة من االستنباطات من نَسق أنه عىل ِعلمهم
كتاب ويُمثِّل سقراط، عند للخري» مثال) (أو «صورة جوانب أحد ذلك وكان البداية. نقاط
يف إقليدس طريقة يُشوب كان مما الرغم عىل مطلوبًا، كان ِلما نموذًجا إلقليدس «املبادئ»

عيوب. من العْرض
من صغرية مجموعًة الحساب، حالة يف Peano بيانو اإليطايل الريايض قدَّم وهكذا
عددها األساسية فالقضايا منها. آخر يشءٍ كلِّ استنباط يمكن Postulates املصادرات
مثًال الطبيعية األعداد سلسلة تُعدُّ التي امُلتواليات، فئة بتعريف مًعا تقوم وهي خمسة،
رقم، أيًضا هو رقٍم كلَّ ييل ما أنَّ عىل باختصار، املصادرات، هذه وتنصُّ منها. واحًدا
رقم، هو الذي بالصفر، السلسلة وتبدأ يليه. الذي هو فقط واحًدا آخر رقًما رقم لكل وأنَّ
بواسطته يتمُّ الذي الريايض، االستقراء مبدأ هناك وأخريًا، آخر. رقًما ييل ال ذاته هو ولكنه
كانت إذا هو: املبدأ هذا ونصُّ السلسلة. أفراد جميع إىل امُلنتمية العامة الخصائص إثبات
فإنها صفر، الرقم وإىل يليه، الذي الرقم إىل أيًضا تنتمي «ع» رقم ألي ُمعينة خاصية

السلسلة. يف رقم كلِّ إىل تنتمي
هذا ويف الرياضة، بأُُسس امُلتعلقة باملسائل أكرب اهتمام هناك أصبح بيانو، أيام ومنذ
Formalists الشكليني مدرسة هي األوىل ُمتعارضتان: فكريَّتان مدرستان توَجد امليدان
يف يسريون الذين الحدسيني، مدرسة هي والثانية االتساق عىل اهتمامهم ينصبُّ الذين
عنه. يتحدَّث ما إىل اإلشارة عىل قادًرا يكون بأن املرء ويُطالبون ما، حدٍّ إىل وضعي طريٍق
امُلشتِغل تُهمُّ كلها أنها الرياضية، رات التطوُّ هذه فيها تشرتك التي مات السِّ ومن
أنه والواقع أطرافهما. عند سيندمجان والرياضة املنطق أنَّ هنا بدا لقد بل باملنطق.
دراسة يف هائلة تغريات حدثْت وُمكتِمل، تامٌّ املنطق أن يرى كان الذي «كانْت» أيام منذ
بِصيَغ املنطقية الرباهني مُلعالجة جديدة طُرق خاص بوجٍه واستُحِدثَت املنطقية، النظرية
الذي ذلك هو املنطق معالجة يف الجديدة الطريقة لهذه منهجي عرض أول وكان رياضية.
عرشين ملدة مجهولًة ظلَّْت قد أعماله كانت وإن (١٨٤٨–١٩٢٥م)، Frege فريجه قدَّمه
يف فريجه ظلَّ وقد ١٩٠٣م. عام يف إليها األنظار السطور هذه كاتب لَفَت حتى عاًما،
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يف إال فيلسوف هو حيث من بأهميته االعرتاف يتم ولم للرياضيات، مغموًرا أستاذًا بلِده
األخرية. السنوات

١٨٨٤م عام ويف ١٨٧٩م، عام إىل يرجع فريجه عند الريايض املنطق ظهور كان
جذريًة أكثر معالجٍة خالل من املنهج فيه طبَّق الذي الحساب»، علم «أُُسس كتابه نرش
كانت اقتصاد، من به اتََّسَمت ما كل من الرغم عىل بيانو، بديهيات ألن ذلك بيانو. ملشكلة
أساًسا بالذات القضايا هذه اختيار كان إذ املنطقية؛ النظر وجهة من ُمرضية غري ذلك مع
نفسه بيانو أن والواقع ما. حدٍّ إىل عشوائيٍّا اختياًرا يبدو غريها، من بدًال الريايض، للِعلم
بأعمِّ املسألة هذه حلُّ كان وهكذا املسائل. هذه يف البحث حدِّ إىل وقٍت أي يف يذهب لم

عاتقه. عىل فريجه أخذَها التي ة املهمَّ هو ممكنة صورٍة
منطقية نتيجًة بوصِفها بيانو بديهيَّات عرض هو عاتقه عىل فريجه أخذه ما كان
أنَّ ويُثِبت العشوائية، تُهمة من تخليصها إىل الفور عىل يؤدي وهذا الرمزي، لنَسِقه
استخالص خاص بوجٍه الرضوري من ويبدو للمنطق. امتداد إال هي ما البحتة الرياضة
تُستَوحى املنطق إىل الرياضة إرجاع فكرة أنَّ والواقع ذاته. للعدد ما منطقي تعريٍف
للرياضة األساسية املفردات تقُرص البديهيَّات هذه ألنَّ ذلك بيانو. بديهيات من بوضوٍح
إنَّ بحيث عام، منطقي لفٌظ هو هذَين من الثاني واللفظ و«التايل»، «العدد» لفَظي عىل
منطقيٍّا عرًضا نقدِّم أن هو منطقية مصطلحاٍت إىل كلها مفرداتنا لتحويل يلَزُمنا ما كل
منطقية رات تصوُّ خالل من العدد عرَّف إذ فريجه، فعله ما وهذا (العدد). األول للفظ
كتابهما يف السطور هذه وكاتب هويتهد َمه قدَّ الذي ذلك من كثريًا تعريفه ويقِرتب بحتة.
وهكذا ُمعيَّنة. لفئة امُلماثلة الفئات كل فئة هو العدد أنَّ يذُكران حيث الرياضية»، «املبادئ
عن أما الفئات. هذه كل فئة نفسه هو الذي ثالثة، للعدد َمثَل هي أشياء ثالثة من فئٍة فكلُّ
الثالثة.5 املرتبة من فئة أنه يَتبنيَّ وبذلك الخاصة، األعداد كل فئة فإنه عام، بوجٍه العدد
األعداد أنَّ التعريف، هذا عىل ترتتَّب والتي عة، ُمتوقَّ غري كانت ربما التي مات السِّ ومن
الحاصل فيكون وبرتقالتنَي تفاحات ثالث جمع تستطيع فبينما سويٍّا. جمعها يمكن ال
اثنان. هو ما كل وفئة ثالثة هو ما كل فئة جمع تستطيع ال فإنك الفواكه من قطٍع خمس

فئة أما حدة، عىل عدٍد كلِّ فئة هي الثانية املرتبة وفئة العدد، ذات األشياء فئة هي األوىل املرتبة فئة 5

(املرتجم) عام. بوجٍه العدد فهي الثالثة املرتبة
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قال أْن ألفالطون سبق فقد حال. أية عىل جديًدا كشًفا ليس قبل، من رأينا كما هذا، ولكن
جمُعها. يمكن ال األعداد إنَّ

جملة أية معنى بني للتمييز وضِعه إىل الرياضة معالجة يف فريجه طريقة أدَّت لقد
فطَرفا فارغة. تكرارات مجرَّد ليست املعادالت أنَّ حقيقة لتفسري الزم أمٌر وهو وإشارتها،

املعنى. يف يختلفان ولكنهما اليشء، نفس إىل يُشريان املعادلة
بوصفه كبريًا، تأثريًا يمارس أن له يُقدِّر لم فريجه قدَّمه الذي العْرض أنَّ عىل
الرمزية أما التدوين. يف دة املعقَّ طريقته قطًعا بينها من ألسباٍب الرمزي، املنطق يف نَسًقا
استخدمها التي لتلك عنارصها ببعض فتدين الرياضية» «املبادئ كتاب يف امُلستخَدمة
من كبري عدد أصبح الحني ذلك ومنذ قبوًال. وأسهل مرونًة اكثر أنها تبنيَّ وقد بيانو،
وضعتْه الذي ذلك إحكاًما أشدِّها من الريايض. املنطق ميدان يف يُستخَدم التدوين أساليب
وبامِلثل الثانية. العاملية الحرب خالل تشتَّتت التي املنطق، يف املشهورة البولندية املدرسة
األساسية البديهيَّات عدد وعىل التدوين يف االقتصاد طريقة عىل كبرية تحسينات أدخلت
يمكن واحًدا، منطقيٍّا ثابتًا Sheffer شيفر األمريكي املنطقي استحدث وقد النسق. يف
الجديد املنطقي الثابت هذا وبفضل بَدورها. القضايا حساب ثوابت تعريف خالله من
شديدة فنية مسائل كلها هذه ولكن واحدة. بديهية عىل الرمزي املنطق نَسق إقامة أمكن

بالتفصيل. هنا رشحها يمكن ال التعقيد،
الفالسفة اهتمامات من يُعْد لم البَحت، الصوري جانبه يف الريايض، املنطق أن عىل
رياضيَّاٍت يُمثِّل بالطبع كان وإن الرياضيُّون، يُعاِلجه أصبح وإنما فالسفة، هم حيث من
امُلسلَّمات من تنشأ التي املشكالت هو الفالسفة يهمُّ الذي واألمر ا. جدٍّ خاص نوع من
النَسق. بناء يف الرشوع قبل املرء بها يأخذ التي امُلسلَّمات تلك بالرمزية، امُلتعلقة العامة
عند أحيانًا إليها ل التوصُّ يتمُّ والتي ُمفارقة عىل تنطوي التي بالنتائج يهتمُّ فإنه وبامِلثل

رمزي.6 نَسٍق بناء

نفسه يشغل أال القارئ نَنَصح الريايض، املنطق يف ع التوسُّ يف والراغبني صني امُلتخصِّ الُقرَّاء باستثناء 6

عن عام كتاٍب يف رأيْنا يف لها مكان ال والتي التالية، الصفحة يف لها أمثلًة املؤلِّف ذكر التي بامُلفاَرقات
القارئ ويستطيع الريايضفحْسب، املنطق يف صه تخصُّ بُحكم إال هنا ها َرسل يُدِرجها ولم الفلسفة تاريخ

(املرتجم) املعارصة». «الفرتة موضوع إىل مبارشًة ينتقل أن
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«املبادئ كتاب يف العدد بتعريف يتعلق فيما امُلفارقات هذه إحدى نشأت وقد
جميع فئة أنَّ الواضح من إن إذ الفئات»؛ جميع «فتة مفهوم هو سببها وكان الرياضية»،
تشتِمل فهي ذلك وعىل الفئات، جميع فئة إىل تنتمي فهي ثم ومن فئة، ذاتها هي الفئات
بهذه تتَِّصف ال كثرية أخرى فئاٍت هناك فإنَّ وبالطبع أفرادها. أحد بوصفها نفسها عىل
وهنا العام. االقرتاع بمزايا ذاتها هي تتمتَّع ال االنتخابات يف امُلقَرتِعني كل ففئة الصفة.

لذاتها. أفراًدا تكون ال التي الفئات جميع فئة يف نبحث عندما املفارقة تنشأ
كذلك، أنها افرتَْضنا فإذا ال. أم ذاتها أفراد أحد الفئة هذه كانت إذا ما هي واملسألة
فئتها، أفراد أحد تكون لكي ولكنها ذاتها، عىل تشتمل ال فئة أمثلة أحد تكون ال عندئٍذ
افرتَْضنا، إذا أما فئتها. أفراد أحد ليست أي أوًال، بُِحَث الذي النوع من تكون أن بدَّ ال
لفئٍة مثاًال تكون ال فعندئٍذ ذاتها، أفراد أحد ليسْت البحث موضوع الفئة أنَّ ذلك، بعكس
الفئات إحدى تكون أن بدَّ ال فئتها، يف عضًوا تكون ال لكي أنها غري ذاتها. ن تتضمَّ ال
إىل نصل وهكذا ذاتها. أفراد أحد فهي ثَمَّ ومن حولها، األصيل السؤال ُطِرح التي تلك يف

حالة. كل يف تناُقٍض
ننُظر أالَّ الواجب من أنَّ الحْظنا إذا الصعوبات هذه من التخلُّص امُلمكن من أنَّ عىل
الظروف يف نمتِنع مثلما الفئات، فئات إىل بها ننُظر التي الطريقة بنفس الفئات إىل

األَُمم. مستوى نفس عىل البرش أفراد عن التحدُّث عن العادية
أعضاء هي التي الفئات عن التحدُّث نا حقِّ من ليس أنه الواضح من يُصبح عندئٍذ
الصعوبات أنَّ والواقع املفارقة. طرْحنا عندما عنها بها ثْنا تحدَّ التي بالطريقة ذاتها يف
عام اتفاٍق إىل ل التوصُّ بعد يتم ولم شتَّى، أنحاءٍ عىل ُعولَِجت قد بامُلفارقات املتعلِّقة
نبََّهت قد حال، أية عىل املشكلة هذه ولكن منها. التخلص بها ينبغي التي الطريقة حول
األلفاظ ويف الُجَمل، تركيب طريقة يف التدقيق إىل الشديدة الحاجة إىل أخرى مرًة الفالسفة

فيها. امُلستخَدمة
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األخرية. الثمانني أو السبعني األعوام فلسفة نعاِلج حني تواجهنا ة خاصَّ صعوبات هناك
إليها ننُظر أن معه علينا يصُعب حدٍّ إىل رات التطوُّ هذه من قريبني زلنا ما ألنَّنا ذلك
النقدي التقويم الختبار صَمدوا قد عهًدا األقدم فامُلفكرون املطلوب. وبالتجرد بُعد، من
عىل تساعد تدريجي انتقاءٍ عملية تحُدث الزمن وبُميضِّ لهم، التالية األجيال به تقوم الذي
أْن ثانوي مفكٌر استطاع أِن ا جدٍّ نادرة حاالٍت يف إال يحُدث ولم االختيار. ة مهمَّ تيسري
يلحق أن بالفعل يحُدث كان وإن أعماله، تُربِّره ال الشهرة من قدًرا الطويل املدى يف يُحِرز

النسيان. زوايا يف فيغيبون أهميَّتُهم، لهم بأشخاٍص الظُّلم
صعوبة، تزداد االختيار مسألة فإنَّ القريبة، الفرتة إىل امُلنتِمني امُلفكِّرين حالة يف أما
املايض، إىل بالنسبة امُلمكن من يكون حني وعىل متوازنة. نظرٍة إىل الوصول ُفَرص تقلُّ كما
بني التمييز لنا يُتيح أن من إلينا أقرب الحارض فإن ُمجملها، يف التطور مراحل ل تأمُّ
يكون أن يمكن ال األمر أن والواقع واليقني. الثقة من القدر بنفس القصة عنارص مختلف
فهم إىل يِصل وأن رجعي، بأثٍر حكيًما املرء يكون أن نسبيٍّا السهل فِمن ذلك. خالف عىل
بكل املعارصة ات التغريُّ داللة استنباط املمكن من أن تخيَّلنا لو أما الفلسفي. الرتاث ر تطوُّ
أن هو فيه نأُمل أن يُمِكننا ما وأقىص هيجليٍّا. وهًما ذلك لكان امُلميزة، النوعية تفاصيلها

عهًدا. أسبق بأحداٍث ربُطها يمكن التي ة العامَّ االتجاهات بعض نُدرك
التي الجديدة رات التطوُّ من بعدٍد عرش التاسع القرن من رة املتأخِّ الفرتة تميَّزت لقد
يف القديمة األساليب انهيار أوًال فهناك الحارض. لعرصنا العقيل املناخ يف تأثريها لها كان
يف الهائل النمو ألنَّ ذلك التصنيع. قبَل ما عرص إىل ترجع جذورها كانت التي الحياة،
قبل. من عليه نراها أن اعتْدنا مما ا جدٍّ بكثرٍي أعقَد عمليًة الحياة جعل التكنولوجية القدرة
املطالب أنَّ نالحظ أن يكفينا بل ا، رشٍّ أو خريًا هذا كان إن نُقرِّر أن هنا ِتنا مهمَّ من وليس
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حياتنا نواِصل لكي منَّا املطلوبة الرشوط وأنَّ بكثري، تنوًعا أشدُّ عِرصنا عىل املفروضة
مىض. وقٍت أي يف عليه كانت مما بكثرٍي تعقيًدا أشدُّ امُلعتادة

وسع يف كان أنه حني فعىل بَدوره. والعقيل الثقايف املجال عىل ينعكس كلُّه هذا
عىل عب الصَّ من أصبح علمية، فروع عدَّة من ُمتمكنًا يكون أن قبل من واحٍد شخٍص
علمي بميداٍن حتى متينًة معرفًة واحد شخٌص يكتسب أْن الراهن، الوقت يف ُمتزايد نحٍو
أدَّى قد بالتدريج، ِضيًقا نطاقها يزداد أجزاء إىل العقلية امليادين تفتيت أنَّ والواقع واحد.
هي إنما الصحية غري الحالة وهذه الحوار، لغة يف حقيقي ارتباٍك إىل الحارض العرص يف
عهٍد فحتى املعارص، التكنولوجي املجتمع نمو مع نفسها فرَضْت ُمعيَّنة اٍت تغريُّ حصيلة
فحْسب، بعينه بلٍد يف ال الغربية، أوروبا أرجاء كافة يف تُسود كانت املايض يف بعيًدا ليس
هذه تكن لم وبالطبع التعليم، من ُمعيَّنًا مستًوى بلغوا من كل يتقاَسُمها مشرتكة خلفية
مرتبًطا الفرتة، تلك يف عادة، التعليم كان فقد الُفَرص؛ يف املساواة أو للشمول مظهًرا
إىل الراهن الوقت يف أُزيل وضع وهو محظوظة، قلٍة نصيب من وكان خاص، بامتياٍز
عىل مختلف. نوٍع من ميزٌة هي التي الكفاءة، هو اآلن املقبول الوحيد فاملعيار بعيد. حدٍّ
ص التخصُّ مطالب وأصبحت الحني، ذلك منذ اختفى قد للتفاهم املشرتَك األساس هذا أنَّ
أوسع، اهتماماٍت تنمية فرصة لهم تُتاح أن قبل أضيق، قنواٍت إىل الشباب ه تُوجِّ وضغوطه
والتفاُهم االتصال صعوبة بعيد حدٍّ إىل تزداد أخذت كلِّه لهذا ونتيجًة للعالم. أفضل وفهٍم

البحث. يف مختلفة لفروٍع أنفسهم يكرِّسون الذين أولئك بني
إىل ية املؤدِّ العوامل من أوضح، آخر عاِمل عنه تولَّد قد عرش التاسع القرن أنَّ غري
ظلَّت التي التعبري وسيلِة موَت ثُم انهياَر القرن ذلك شهد فقد والتفاهم. الحوار صعوبة
الالتينية كانت فقد األوروبية؛ األمم كافة يف املثقفني بني مشرتكة وسيلًة قديمة عهوٍد منذ
ولكن النهضة. عرص حتى شيرشون عرص منذ والعلماء واملفكرين الباحثني لغة هي
القرن أوائل يف بالالتينية، املقوَّسة السطوح عن املشهور مؤلََّفه Gauss جاوس كتََب حني
الباحث فإنَّ اليوم أما غابر. بتقليٍد ك التمسُّ من نوًعا أصبح قد ذلك كان عرش، التاسع
أراد ما إذا ة، الخاصَّ لغته غري ثالٍث أو حديثتنَي بلَُغتنَي يلمَّ أن عليه ينبغي فرٍع أيِّ يف
لم هيِّنة، غري مشكلًة هذه أصبحْت وقد صه، تخصُّ ميدان يف تتمُّ التي األعمال عىل االطالع
بُميضِّ عليها، سيتعنيَّ ما حديثًة لغًة أنَّ يبدو كان وإن اآلن، حتى لها حلٍّ إىل االهتداء يتم

قبل. من بها تقوم الالتينية كانت التي الوظيفة تؤدي أن الوقت،
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بني االنفصال عرش، التاسع القرن يف العقلية للحياة األخرى الجديدة مات السِّ ومن
العقيل باملزاج ُقوِرن ما إذا تراجًعا االنفصال هذا ويعدُّ العلمي. والنشاط الفني النشاط
هؤالء أنَّ حني فعىل النهضة. عرص يف اإلنسانية النزعة أصحاب لدى سائًدا كان الذي
التواُفق من واحد عام مبدأ ضوء يف والفن الِعلم ينُشدون كانوا عهًدا األسبق املفكرين
فعٍل ردِّ عن الرومانتيكية، الحركة بتأثري ض، تمخَّ قد عرش التاسع القرن فإنَّ والتناُسب،
أن إليهم ُخيِّل فقد باإلنسان. يُلِحُقها العلمي التقدُّم أن لهم بدا التي األرضار ضدَّ عنيف
يستغني ال التي واملغاَمرة الحرية روح يخنق وتجاربه، بَمعاِمِله الحياة يف العلمي األسلوب
الطبيعة، أرسار تكشف ال التجريبية النظرة بأن القائل الرأي أنَّ الغريب ومن الفنان. عنها
أية وعىل الرومانتيكية. حاالته إحدى يف قطًعا ذلك وكان قبل، من جوته عنه أعرب قد
إليه. أْرشنا الذي االنفصال عن بوضوٍح يُعرب الفنان وَمرَسم املعمل بني التضادَّ فإن حاٍل
السابع القرن فخالل والفلسفة، العلم بني التباُعد من نوٌع حَدث ذاته الوقت ويف
معظم يف الفلسفة، يف هامٍّ بدوٍر قاموا الذين أولئك كان عرش، الثامن القرن وأوائل عرش
هذا أنَّ غري العلمية. املسائل يف ُهواٍة مجرد بأنهم يوَصفوا أْن يمكن ال أشخاًصا األحيان.
عىل وأملانيا إنجلرتا يف عرش، التاسع القرن خالل اختفى الفلسفية النظرة نطاق يف االتِّساع
الفرنسيُّون أما األملانية. املثالية الفلسفة تأثري إىل األول، املحلِّ يف راجًعا ذلك وكان األقل،
لسبٍب األملانية، املثالية تلك تأثري ضد نني ُمحصَّ قبل، من ذكْرنا كما الحني، ذلك يف فكانوا
لم لذلك، ونتيجة يل، التأمُّ الفكر من النوع هذا مع بسهولٍة تتالءم ال لُغتهم أن هو بسيط
االنشقاق هذا ولكن فرنسا، يف التأثري من القْدر نفس والفلسفة العلم بني لالنفصال يكن
كلٌّ يتجاهل ال والفالسفة العلماء أنَّ صحيح الحني. ذلك منذ العموم وجه عىل استمرَّ
ما كثريًا فريٍق كل أنَّ نذُكر أن املعقول من يبدو ذلك ومع ا، تامٍّ تجاهًال اآلخرين منهم
امُلعاِرصين العلماء بعض مغامرات فإنَّ وهكذا اآلخر. الفريق به يقوم ما َفهم يف يُخِفق
يف املثاليِّني الفالسفة محاوالت من توفيًقا أكثر األحيان، أغلب يف ليست الفلسفة ميدان يف

املضاد. االتجاه
قومية عرصخالفاٍت أوروبا يف كان عرش التاسع القرن فإنَّ السيايس الصعيد عىل أما
ة. الحدَّ هذه بِمثل املسائل تلك إىل ينُظر يكن لم الذي األسبق القْرن خالف عىل ُمتزايدة،
سواحل عىل الشتاء شهور يقضوا أن اإلنجليز النبالء ُوسع يف كان عرش الثامن القرن ففي
ضدَّ حربًا تُخوض فرنسا فيه كانت الذي الوقت يف قبل، من اعتادوا كما ط، املتوسِّ البحر
بعد عليه أصبحت مما بعيد حدٍّ إىل أخفَّ ُقبحها، كلِّ مع الحرب، كانت وهكذا إنجلرتا،
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املائة األعوام خالل نِشبت التي الُكربى القومية الحروب يف اختلف قد الوضع ولكن ذلك.
املعارصة. حياتنا يف األمور من العديد شأن شأنها بكثري، أكفأ الحرب فأصبحت األخرية،
ُحكَّامه. يف األزيل الكفاءة انعدام هو الكامل الدَّمار من العالم أنقذ الذي الوحيد واليشء
هذه، أيَّامنا يف الُحكم بمقاليد يُمِسك أن أرشميدس عبقرية مثل يف لشخٍص ُقدِّر ولو
مصرينا لكان املنجنيق، من بدًال ذرية قنابل فه ترصُّ تحت املوضوعة اآلالت تكون بحيث

الفوري. الفناء
رات، التطوُّ هذه بكلِّ تتنبَّأ أن تستطع لم عرش التاسع القرن من األخرية الفرتة أنَّ عىل
بأنَّ يؤمنون الناس جعل العلمي التفاؤل من نوع ذلك، من العكس عىل يسود، كان بل
العلم يف ق تحقَّ الذي الرسيع التقدُّم وأدَّى األرض، يف تِحلَّ أْن أوشكت السماء مملكة
تكون أن ع املتوقَّ وكان مشكالتنا، جميع حلِّ عىل أوشْكنا بأنَّنا االعتقاد إىل والتكنولوجيا
أحدثت قد التايل الجيل كشوف أنَّ غري املهمة، بهذه تضطلع التي األداة هي نيوتن فيزياء
املعروفة املبادئ تطبيق هو أمامنا ى تبقَّ ما كل أن ظنُّوا الذين أولئك لدى عنيفة صدمًة
املتعلِّقة الكشوف فإنَّ كذلك لنا. تعِرض التي الخاصة الحاالت عىل الفيزيائية للنظرية
امُلستقرَّة الهادئة النظرة زعزعة إىل الراهن، عرصنا يف أدَّت قد للذرَّة الداخيل بالرتكيب

املايض. القرن نهاية عند سائدًة كانت التي
يبدو إذ سائًدا؛ العلمية التفاؤلية النزعة هذه من قْدٌر هناك زال فما كله هذا ورغم
هناك ذاته الوقت ويف لها، حدَّ ال والتكنولوجيا العلم طريق عن العاَلم تشكيل إمكانات أن
التكنولوجيا هذه تخلُقه الذي الجديد العاَلم أن يف أنفسهم، الخرباء بني حتى متزايد، شكٌّ
أُِتيحت قد الحايل جيَلنا ألنَّ ذلك سون؛ امُلتحمِّ أنصاره يتخيَّل كما خالصة نعمًة يكون ال قد
وهي الجديد، العاَلم لهذا املؤِسفة النتائج إحدى حياته أثناء يالحظ لكي عديدة فرٌص له
أكثر املجتمع يجعل قد اإللغاء هذا البرش، بني االختالفات من كبري قْدٍر إلغاء املمكن من أنَّ
عقيل، جهٍد كلِّ إىل بالنسبة النهاية بداية بالتأكيد سيكون ولكنه استقراًرا، وأكثر كفاءًة
هيجيل، َوْهم أساسه يف هو الحلم من النوع هذا أنَّ والواِقع آخر. ميداٍن أي يف أو الِعلم يف
أن يمكن عملية العقيل البحث وأن بلوُغها، يُمكن قصوى نهايٍة حاالت هناك أن يفِرتض
ال البحث أنَّ هو ذلك، من العكس عىل والصحيح، باطل، رأٌي هذا أن غري حد. عند تِقف
النوع ذلك من األمر آِخر ستَحمينا التي هي األخرية الحقيقة هذه كانت وربما له، حدوَد

آلَخر. آٍن من الطوباوية األوهام صنَّاع به يحلُم الذي األهداف من
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ذات جديدة اجتماعية مشكالٍت يُثري العلمية السيطرة نطاق يف الهائل االتساع إنَّ
من ُمحاِيدة لكانْت ذاتها يف واخرتاعاتهم الُعلماء كشوف إىل نظْرنا ولو أخالقي. طابع
الخري اتجاه يف تحويلها يمكن التي هي إيَّاها تُكِسبنا التي القوة ولكن األخالقية، الوجهة
نتائج يجعل ما ولكن الصحيح، باملعنى جديدة مشكلًة ليست هذه أن والواقع الرش. أو
الوقت يف املتوافرة الدَّمار ألدوات امُلرِعبة الفعالية هو هذه أيامنا يف خطورًة أشدَّ الِعلم
العلمية املصادر أنَّ هو السابقة، واألوضاع الراهن الوضع بني آخر فارق وهنالك الراهن.
وهكذا التدمري. أجل من تُستخَدم حني فيه تمييز ال طابًعا تتَِّخذ والسيطرة للقوة الحديثة
الجرائم أفظع من كان حني اإلغريق، أيام األوضاع عليه كانت ا عمَّ االبتعاد كلَّ ابتعْدنا

الزيتون. أشجار قْطع الحرب، زمن يف اليوناني يرتكبها أن يمكن التي
األمور أصعب من أنَّ نتذكَّر أن ينبغي التحذيرات، هذه كل هنا وجَّ أن بعد ولكننا
تاريخ طوال اآلن حتى تحُدث فلم ذلك عن وفضًال صحيح. منظوٍر من لعرصه املرء رؤية
الوصول من األمر، نهاية يف والعزم البصرية ذوو فيها يتمكَّن لم واحدة حالٌة حضارتنا،
ذلك ورغم ضاع، قد يشءٍ كل أنَّ فيه يبدو كان الذي الوقت يف األوضاع إلصالح طريقٍة إىل
األعوام ففي املايض. يف حَدث ما كل عن مختلًفا موقًفا نُواِجه أننا نؤكد أن الواجب فمن

َمثيل. التاريخ يف لها يسبق لم مادية ات تغريُّ الغْرب عىل طرأْت األخرية املائة
وضعية نتائج إحدى النهائية، لة امُلحصِّ يف الفلسفة، ضد العلم ِفعل ردُّ كان لقد
وكان الفروض، وضع استبعاد عىل حريًصا كان كونت أنَّ دد الصَّ هذا يف رأيْنا فقد كونْت،
الربنامج هذا ومثل تفسريها، ال وصُفها هو الطبيعية الظواهر إزاء عمله يِجب ما أنَّ يرى
موقٌف يظهر أْن يمكن ال إذ العرص؛ يف العلمي للتفاؤل العامة بالحالة ما نحٍو عىل يرتبط
درجٍة إىل وصل قد الِعلمي العمل بأنَّ الشعور يُسود حني إالَّ النظري التفكري إزاء كهذا

البَرص. مرمى عىل باتْت النهاية وأنَّ االكتمال من
كتبها فقرًة هناك أنَّ بالذات، املوضوع هذا إىل بالنسبة باملالحظة، الجدير ومن
معِرض ففي تشويهها، إىل ذلك فيؤدي سياقها، عن بمعِزٍل الكثريون يقتِبسها نيوتن،
يضع ال أنه حذرة بطريقٍة قال الضوئية األشعة بها تسري التي الطريقة عن نيوتن حديث
يُمكننا ذلك ومع ُمستحيل. هذا أنَّ يقصد ال ولكنَّه تفسريًا، يقدِّم أن يحاول ال فهو فروًضا،
وقٍت طوال تُستخَدم تَظلُّ نيوتن، نظرية مثل قوية نظرية تُطَرح حني بأنه نعِرتف أن
فيزياء أن العلماء اعتقد ما وبقْدِر الفروض. هذه مثل إىل حاجٍة دون اًال فعَّ استخداًما ما
أهمية يؤكدوا أن الطبيعي من كان الباقية، املشكالت جميع تحلَّ أْن عىل توِشك نيوتن
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عىل يَميلون، كانوا املثاليني الفالسفة فإن أخرى جهٍة ومن التفسري. حساب عىل الوصف
ذلك مقابل ويف شامل. واحٍد نَسٍق يف البحث فروع كافة بني الجْمع إىل الهيجليَّة، الطريقة
الوضعي املطلب أما كهذه. واحدية فلسفٍة ضمن تُدَرج أالَّ ينبغي أبحاثهم أنَّ العلماء رأى
إىل العودة وبني بينه وعٍي عن الربط تمَّ فقد ووصفها، التجربة حدود التزام برضورة
يعني تفسريات، تقديم إىل والسعي للظواهر تعليالٍت عن البحث ألن ذلك وأتباعه. «كانْت»
أصًال. التفسري يف امُلستخَدمة املقوالت تنطبق ال حيث ذاتها، يف األشياء ميدان يف الَخوض

اعة. خدَّ وهميَّة ًة مهمَّ التفسريات تقديم ة مهمَّ تكون أن بدَّ ال لذلك
ني امُلهتمِّ العلماء من كاملة ملجموعٍة امُلميِّز الطابع هو العلمية النظرية من املوقف هذا
استخدامهم صَدِد يف نالحظ، أن ينبغي ولكن العلمي، البحث ألعمال الفلسفية بالنتائج
كانْتيَّة ليست املفكرون هؤالء يُمثلها التي النظر وجهة أنَّ املسألة، هذه يف «كانْت» السم
تجعل قبل، من رأينا كما «كانْت»، عند املعرفة نظرية ألنَّ ذلك للكلمة. األصيل باملعنى
التفسري يوَصف الحايل السياق هذا ويف للتجربة. رضوريٍّا رشًطا التفسري مقوالت إطار
العلماء هؤالء عن يُقال أن يمكن ال ولذا التجربة. يتجاوز أنه يفِرتض إذ ِعلمي؛ غري بأنه

سليًما. فهًما «كانْت» فهموا أنهم الوضعيني
(١٨٣٨–١٩١٦م) E. Mach ماخ إرنست هو الجماعة هذه ُممثيل أشهر كان ولقد
هذا تحقيق سبيل ويف للميكانيكا. وضعيٍّا عرًضا امليكانيكا» «ِعلم كتابه إلينا م يُقدِّ الذي
ما بقدٍر ب ترسَّ الذي املدريس املصطلح استخدام تجنُّب عىل الحرص كلَّ حرص الهَدف،
رؤيته. يمكن شيئًا ليسْت فالقوة «القوة». مصطلح أمثلته أوضح ومن نيوتن. فيزياء إىل
عن ماخ استغنى لذلك ُمعيَّنة. أنحاءٍ عىل تتحرَّك األجسام أنَّ هو قوله يُمكننا ما كل إنَّ بل
وبالطبع .acceleration الرسعة عجلة هو بحت حركي ٍر تصوُّ خالل من وعرَّفها القوة
املمارسة إنَّ بل ِعلم، هي حيث من إحكاًما أكثَر تكون ميكانيكا تقديم يعتِزم ال ماخ فإن
راٍت لتصوُّ زائد ُطفييل نموٌّ أنه يبدو ما عىل أوكام» «ِلسكني تطبيق الواقع يف هي الوضعية
لعملية ُمربِّر هناك كان إذا ا عمَّ بالتفصيل هنا نبحث أْن يُمكننا ولن منها. جدوى ال علمية
عام. بوجٍه الِعلمي باملنهج يتعلَّق فيما واحدة مسألًة نؤكد أن امُلهمِّ من ولكن هذه. اإلزالة
يُفرسِّ الفرض ألنَّ ذلك الِعلم؛ يف التفسري وظيفة َفهم إساءة معناه الفروض فاستبعاد

فمن للبحث، موضوًعا ذاته هو يكن لم وإذا باملستقبل. ويتنبَّأ الظواهر يُعلِّل ما بقْدِر
يفرسِّ ال ولكنَّه الوقائع، مع يتعاَرض ال ما بقْدر األقل عىل وذلك يفرس، يظلَّ أن املمكن

بل ، يُفرسِّ يعود ال ذاته هو له تعليٍل إيجاد يُراد وعندما تفسري. بال ذاته هو يظلُّ ألنه إالَّ
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ال إنك إذ غموض؛ أي ذلك يف وليس تفسري، بال بَدوره يظلُّ آَخر، بفرٍض تعليلُه ينبغي
يذهبون حني يُخطئون الوضعيِّني ولكن واحد. آٍن يف يشءٍ كلَّ الفور عىل تفرسِّ أن تستطيع
التخيلِّ قرَّْرنا أننا افرتْضنا لو ألنَّنا ذلك اإلطالق؛ عىل يشءٍ أيَّ تُفرسِّ أن تستطيع ال أنك إىل
نوًعا سيكون عندئٍذ ى يتبقَّ ما كلَّ إنَّ ِعلمنا؟ نمارس سنظلُّ إذن فكيف الفروض، كل عن
كثريًا، يُفيَدنا لن رأيْنا، كما التصنيف، وهذا بيكن، به قام ما غرار عىل التصنيف من
ماخ. مثل ُمفكرين لوضعيِة تفنيد ذاته يف هو طريقه يف الِعلم استمرار مجرَّد فإنَّ وهكذا
E. Meyerson مايرسون أعمال يف الوضعي للمذهب نقٍد وأَرصح أوضح نجد أن ونستطيع
يف أصيلة بطريقٍة «كانْت» روح تستلِهم الِعلم يف نظريًة نِجد حيث (١٨٥٩–١٩٣٣م)

بتفاصيلها. تتقيَّد لم وإْن العام، مبدئها
عليه يُطلقون ال علمية بدائل إيجاد محاوالتهم يف الِعلميني، الفالسفة أنَّ والواقع
ة خاصَّ ميتافيزيقية مشكالٍت يف األحيان من كثرٍي يف وَقعوا قد «امليتافزيقا». اسم بازدراء
الحقِّ بعض لهم يكون قد أنه من الرغم فعىل االستغراب. إىل يدعو ما هذا يف وليس بهم،
يميض ذاته العلمي البحث أنَّ يُدركوا لم فإنهم للفالسفة، امليتافيزيقية الت التأمُّ رفض يف
«كانْت» أنَّ يبدو األقل، عىل الحد، هذا وإىل ُمعيَّنة. ُمسبقة فروٍض أساس عىل طريقه يف
ليست وهي العلمي، للعمل ُمسبق رشط مثًال، للسببية العامة فالفكرة حق. عىل كان
بدونه يستحيل فحْسب، ضمنيٍّا كان ولو حتى مسبق، افرتاٌض هي وإنما بحث، نتيجة
الفلسفية التجديدات إىل املالحظات، هذه ضوء يف نظْرنا، ولو البحث. طريق يف ري السَّ
عليه تبدو الذي الحد إىل لالهتمام ُمثريًة وجدناها ملا العلماء كتابات يف ًرا مؤخَّ ظهَرْت التي

األوىل. للوهلة
نحَو يسري االتجاه كان فقد العلمية، البحث وإجراءات القضايا داللة إىل بالنسبة أما
إىل الِعلم كشوف أدَّت فقد الرياضية، الطقوس أشكال من شكٍل لصالح جانبًا طْرحها
أنَّ غري واكتمال. صالبٍة من به تتَِّصف كانت ما بكل العاَلم، إىل النيوتونية النظرة زعزعة
بُمعالجة — العموم وجه عىل — اكتَفوا النظرة، مدى توسيع يحاولوا أن من بدًال العلماء
ما إذا ُمرضية بنتائج تأتي أن يُمكن رياضية بنظرياٍت االستعانة طريق عن مشكالتهم
والتحويل، بالحساب امُلتعلِّقة الوسطى، الخطوات فإنَّ وهكذا املناسبة. بالطريقة ت ُفرسِّ
الذي املوقف، هذا أنَّ والواقع فحْسب. القواعد من مجموعٍة بوظيفة وتقوم وحَدها، تُرتَك
الصوفية بالنزعة بعيٍد حدٍّ إىل يُذكِّرنا الجميع، عىل ساريًا يكن لم وإن االنتشار، واسع هو

ر. امُلتأخِّ النهضة عرص يف وأتباعهم الفيثاغوريني عند العددية
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عن متباِعدة حركٍة إيجاد إىل ة العامَّ االتجاهات هذه أدَّت فقد ذاتها الفلسفة يف أما
إنه بل األوروبية، القارة يف املثالية االتجاهات ظهور عودة يف فقط ذلك يتمثَّل وال الِعلم،
بدأنا فإذا بعيد. حدٍّ إىل لُغوي اتجاٍه يف تسري التي اإلنجليزية الفلسفة عىل أيًضا يصُدق
إنه القائل الرأي عىل نوافق أن لوَجب اإلنجليزية) الفلسفة (أي األخرية هذه عن بالحديث
تقدير يف تنحِرص تها مهمَّ إنَّ بل باكتشافات، تقوم أن بالفعل الفلسفة ة مهمَّ من ليس
أية عىل وهذه، األطراف. جميع بها تعِرتف التي األمور عن الكالم يف املختلفة الطُرق مزايا
الفلسفية اآلراء فإنَّ ذلك ومع الدوام. عىل بها تقوم الفلسفة كانت التي املهام إحدى حال،

مختلفة. بدرجاٍت تُعوقه أو العلمي البحث تقدُّم عىل تساعد قد املختلفة
إنجلرتا يف الفلسفي املرسح أنَّ وجْدنا الصحيح، بمعناها الفلسفة ميدان إىل ُعْدنا فإذا
إليه انتقَلْت التي املثالية عرش، التاسع القرن من األخري الجزء يف عليه، تُسيطر كانت
أنَّ غري أملانيا. من املثالية وتأتي أيرلندة من املَطر يأتي بريطانيا ففي القارة: داخل من
هي الشخصية تلك كلية، الهيجيل الرتاث تُساير تكن لم امليدان هذا يف الرئيسية الشخصية
رفًضا وصاغ أكسفورد، يف وألَّف درس الذي (١٨٤٦–١٩٢٤م) F. H. Bradley براديل
أكثر اسبينوزا عند الطبيعة أو باهلل يُذكِّرنا «ُمطَلق» بلوغ إىل يهدف وكان للمثالية، نقديٍّا
يكن فلم مناقشاته يف اتَّبَعه الذي الجديل املنهج أما هيجل. عند امُلطلَقة بالفكرة يُذكِّرنا ا ممَّ
طريقة عىل كالميٍّا سالًحا كان وإنما هيجل، عند بالفعل كان كما العضوي، للنمو مبدأ
ُمعارضة أجل من ا خاصٍّ جهًدا يبذل براديل إنَّ بل اإليليني. من عليه والسابقني أفالطون
املعرفة بني التوحيد إىل اتجاٍه عىل تنطوي كانت التي هيجل، عند الواحدية العقلية النزعة
إىل الهبوط يحاول فرباديل والفيثاغوريني. سقراط إىل األمر آِخر يرتدُّ رأي وهو والوجود،
الخالصة، التجربة أو املحض الشعور مستوى إىل ومقوالته، العقيل الفكر من أدنى هو ما
فهو الفكر أما .reality الفعيل الواقع عن نتحدَّث أن فيها نستطيع التي املرحلة هي وهذه
الواقع يُشوِّه ألنه فحْسب، مظاهر يبعث فالفكر فعليٍّا، يوَجد ال التزييف من نوع دائًما
أنه براديل يرى وهكذا واالرتباطات. التصنيفات من دخيًال إطاًرا عليه يُضفي إذ الفعيل
هذه براديل عَرض وقد تناُقضات. يف أنفسنا نُوِقع أنَّ من التفكري، عملية خالل لنا، مفرَّ ال

والحقيقة». «املظهر اسم عليه أطلق كتاٍب يف النظرية
يف تُوِقعنا والعالقات «عالئقي»، بالرضورة أنه هو الفكر عىل براديل هجوم محور إنَّ
يستخِدم العادية غري النتيجة هذه عىل براديل يُربهن ولكي يُثبت. أن يحاول كما التناقض،
شخصية عليه استخدمتْها الذي النحو عىل الثالث» «الرجل ة حجَّ أشكال من آَخر شكًال
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الصفات كانت ا فلمَّ سقراط. عند املشاركة نظرية ضدَّ أفالطون، محاورة يف بارمنيدس،
نُميز، أن ُوسِعنا يف يكون أن بدَّ فال أخرى، جهٍة من ومتالِزمة جهٍة من ُمتميزة والعالقات
الذي والجزء الصحيح، باملعنى َكيفي هو الذي الجزء بني بَعينها، كيفية أو صيغٍة أية يف
املختلفة األجزاء بني كهذا بتمييٍز نقوم أْن نستطيع ال أنَّنا غري العالئقية. الروابط د يُحدِّ
أخرى، مرًة الجزأين بني الربط مشكلة لواجهتْنا ذلك، أمكنَنا لو وحتى كيفية، أو لصفٍة

جديد.1 من الثالث، الرجل ة حجَّ تُثري جديدة عالقة إىل يؤدي ا ممَّ
إىل ينتمي فهو ثَم ومن التناُقض، يشوبه العلم، ومعه الفكر، ميدان فإنَّ وهكذا
إىل تدعو ُملتوية بطريقٍة ولكن هنا، يِصل براديل أنَّ والواقع الحقيقة. ال املظهر ميدان
إىل به أدَّت التي األسباب كانت وإن هيوم، إليها وصل التي النتيجة نفس إىل الدهشة،
ألوهية أما عالقات. عىل تنطوي ألنها الذات فكرة يرفض هيوم ِمثل ولكنه مختلفة. ذلك

املظهر. ميدان إىل السبب، ولنفس بَدورها، فتنتمي التقليدية األديان
الذي «امُلطَلق»، يف الحقيقة يِجد النحو، هذا عىل املظهر من براديل تخلَّص أن وبعد
مستًوى عىل الداخل من نستشِعره ولكنَّنا اإليلية، املدرسة يف «بالواحد» تَشبيهه يمكن
وتَُحلُّ االختالفات جميع تتَِّحد امُلطَلق هذا يف العقيل. الفكر من املبارش الطابع إىل أقرَب
العلم يف نُفكر اليومية حياتنا ففي املظاهر؛ إلغاء يعني ال هذا ولكن الرصاعات. جميع
يف ُمتغلِغل الناس يرتِكبه الذي الرش فإنَّ وبامِلثل املظهر. يف نندمج يجعلنا ا ممَّ ونُمارسه،

املطلق. يف تختفي النقائص هذه أن غري مظهًرا. بوصفه العادي، اليومي العالم
من آخر رضبًا نجد (١٨٦٦–١٩٥٢م) Benedetto Crce كروتشه بندتو فلسفة ويف
هذه يف أهمَّ لفيكو املبارش التأثري كان وإْن الهيجلية، من جوانبه بعض يف ُمستمدٍّا املثالية،
طوال اقتصادي باستقالٍل يتمتَّع كان بل أكاديميٍّا، فيلسوًفا كروتشه يكن ولم الحالة.
أذًى به يَلحَق أن دون الفايش للعهد صَمد فقد الدولية مكانته إىل ونظًرا املديدة. حياته

اإليطالية. الحكومة يف مناصب عدَّة الحرب بعد وشغل باِلغ،
أدبية مجلًة ١٩٠٥م عام يف س وأسَّ واألدب، التاريخ يف بغزارة كروتشه ألَّف وقد
الفلسفية، لنظرته امُلميزة مات السِّ ومن .«La Critica «النقد اسُمها تحريرها، َّس ترأ

إنه فتقول ُمشاَركة عالقة هي الجزئية واألشياء امَلثَل بني العالقة إن القائلة الفكرة عىل ة الحجَّ هذه تُردُّ 1
بينهما، ط يتوسَّ ثالث» «رجل افرتاض من بدَّ ال الرجل، «ِمثال» يف امللموس، العادي، الرجل يشارك لكي

(املرتجم) جرٍّا. وهلمَّ مثال، له يكون أن بدَّ ال الثالث الرجل وهذا
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عمال ل يتأمَّ حني الذهن بها يمرُّ التي الَعينيَّة التجربة تلك إىل نظًرا الجمال، بِعلم اهتمامه
فنيٍّا.

االتجاه إنَّ إذ روحية، الحقيقة إنَّ القائل رأيه هيجل يُشارك كروتشه كان ولقد
اإلنجليزية، التجريبية أثارتها التي املعرفية للصعوبات مجاًال يرتُك ال هيجل عند الواحد
عىل هيجل إلحاح أنَّ من الرغم عىل ولكن كانْت. نظرية أثارتها التي لتلك حتى وال
كروتشه فإنَّ للعَقبات، إيجابي قهٍر عىل تنطوي الذهنية العمليات أنَّ يؤكِّد جعله الجَدل
Venum الفعل هي الحقيقة بأنَّ القائلة فيكو معادلة إىل مبارشًة هنا يعود وكأنه يبدو
يف الرئيسية الضعف نقاط ببعض واعيًا كان كروتشه فإنَّ حالة أية وعىل .Factum
ممارساٍت عىل تنطوي التي الثالثية والتقشات الطبيعة، عىل الجدل كتطبيق الهيجلية
املفهوم وهو عنده، املثايل املذهب مفهوم هو هيجل أخطاء أكرب ولكن سحرية، عددية
ُقلناه ما إىل اآلن نُضيف أن ونستطيع النقدية، املالحظات بعض قبُل من إليه ْهنا وجَّ الذي
أما نهائية. أهداٍف بلوغ وفكرة الجديل ر التطوُّ فكرة بني التعاُرض من نوًعا هناك أنَّ
من وبدًال لها. هيجل َمه قدَّ الذي الوصف يقبل لم وإْن ر التطوُّ بفكرة فيحتِفظ كروتشه
ألنَّ ذلك فيكو؛ عند املراحل نظرية أشكال من ُمعدَّل بشكٍل قال الجديل، باملسار يقول أْن
نقطة إىل النهاية يف يشء كلُّ يعود بحيث دائرية، التطورات هذه أن يعتقد كان فيكو
هذه إىل نظر فقد كروتشه أما أنبادقليس. إىل رأَيْنا، كما يرِجع رأي وهو الواحدة، البداية
يكون األصلية، املرحلة إىل يعود حني العقل، إنَّ بحيث األمام، إىل تسري أنها عىل ات التغريُّ

جديًدا. استبصاًرا السابق مساره خالل اكتسب قد
يظلُّ هيجل، من رفَضه ما كل من الرغم عىل كروتشه، بأنَّ نعِرتف أن ينبغي ولكن
بطريقٍة الجمال ِعلم عن كتابه يف يتحدَّث فهو الجدل، من معقول بقدٍر كتاباته يف يحتفظ
بني الوثيقة الرابطة «إنَّ يقول: وهو إليه ولنستِمْع بعيد، حدٍّ إىل هيجل بمنطق تذكِّرنا
أنَّ إىل ونظًرا ره، تصوُّ يمكن ال الخالص، البحت، الخطأ أنَّ من تنشأ والصواب الخطأ
البطالن، يؤكد أحدهما بصوتنَي، يتكلَّم الخطأ إنَّ موجود. غري فهو ره، تصوُّ املستحيل من
أيًضا يفيد النصُّ هذا بالتناُقض.» ى يُسمَّ وال، نعم بني تصاُدم وهذا يُنكره، اآلخر ولكن
يُمكننا ال يشء العاَلم يف فليس للواقع، ُمطابق الذهن إنَّ القائلة كروتشه فكرة إبراز يف
وِمن موجوًدا، يكون أن يمكن ال ره تصوُّ يستحيل يشء وأي املبدأ. حيث من نكتِشَفه أْن
يؤمن براديل أنَّ مالحظته تجُدر ا وممَّ ر، يُتصوَّ ألن قابل أيًضا هو موجود هو ما فإنَّ ثَمَّ
يكون أْن ذلك أجل من بدَّ ال ره تصوُّ يمكن ما أنَّ رأى إذ القضية، لهذه العكيس بالشكل
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وجوده، وينبغي وجوده، يمكن «ما اآلتي: النحو عىل هذه فكرته صاغ وقد موجوًدا،
كان لو كما فيكو يعِرض كروتشه جعل الذي هو الهيجيل التأثري فإنَّ وأخريًا موجود.»
أفالطونيٍّا الواقع يف كان أنه حني عىل عرش، التاسع القرن إىل ينتمي عقالنيٍّا فيلسوًفا

عرش. السابع القرن إىل ينتمي
القرن وأوائل عرش التاسع القرن نهاية عند تأثريًا الفالسفة أقوى فإنَّ فرنسا يف أما
H. Bergson برجسون فهنري العلم، عىل ِفعله ردِّ يف مختلفة نظٍر وجهة اتَّخذ قد العرشين
الرومانتيكية، والحركة روسو إىل يرجع الذي الالعقيل الرتاث إىل ينتمي (١٨٥٩–١٩٤١م)
عن يُعربِّ ذلك يف وكان آخر، يشء كلِّ فوق الفعل أهمية كالربجماتيني، برجسون، أكد وقد
العلمي، والبحث الفلسفة يف للعقل والنزيه الدقيق االستخدام تجاه الصرب نفاد من قدٍر
يف ديكارت عليها نصَّ التي القواعد وتُمثل ة. الدقَّ عن بحثُه العقيل الفكر ِسمات أهمِّ فمن
أننا، هو الصدد هذا يف نالحظه ما وأهم مة. السِّ لهذه جيًدا وصًفا املنهج» يف «املقال كتاب
ق تدفُّ نُوِقف اللغة، إطار داخل وحرصها للتجربة العابرة الحركة اقتناص نحاول حني
أنفسنا نجد هنا له. هزيلة سكونية لفظية صورة مكانها يف ونضع وصريورته، الواقع
إليه يسعى الذي والهدف القديمة، وبارمنيدلس هرقليطس مشكلة مواجهة يف أخرى مرًة
الجامدة يَغ الصِّ تشويه مقابل يف التجربة، يف الصريورة حقيقة عن الدفاع هو برجسون

العالم. عن وصورته العقل إىل تنتمي التي
به أتى الذي الحلَّ أنَّ غري براديل. بمشكلة برجسون مشكلة تُذكِّرنا الحدِّ هذا إىل
النهاية يف مرتبطًة براديل ميتافيزيقا كانت فقد االختالف. كل مختلٌف للمشكلة برجسون
عن بنظريٍة خاص بوجٍه ومرتبطة عليها، تُبنى التي املنطقية بالنظريات وثيًقا ارتباًطا
الذي العنرص هو ذاته املنطق فإنَّ برجسون عند أما الرابط. فكرة عىل تقوم الحقيقة
برجسون أنَّ حني عىل عقيل، بأنه براديل يُوَصف أن يمكن املعني وبهذا تجاوزه. ينبغي

عقيل. ال
يف ومادية، مثاليٍة من الواحدية، الفلسفات من العكس عىل برجسون، فلسفة إنَّ
أرجع اللذَين الِقسَمني أنَّ غري العالم. إىل الثنائية النظرة إىل تعود عرش، التاسع القرن
كما املادة، هو فأحدهما السابقة، الثنائية النظريات به قالت ا عمَّ يختلفان إليهما، الَكون
الذهني الشطر عن يختلف الحيوي املبدأ من نوع فهو اآلخر أما ديكارت، عند الحال كانت
جهة، من الحيوية الكبريتان: القوَّتان هاتان العقليُّون. الفالسفة به قال الذي العاَلم، يف
أن للحياة اإليجابي االندفاع فيه يحاول دائم رصاٍع يف تشتِبكان أخرى، جهة من واملادية
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القوة تتشكل العملية هذه ويف الجامدة. املادة أمامه تضعها التي العقبات عىل يتغلَّب
بصفِة ذلك مع تحتِفظ ولكنها فيها، تعمل التي املادية بالظروف ما، حدٍّ إىل الحيوية
ميولها إىل نظًرا التقليدية ر التطوُّ نظريات برجسون ويرُفض فيها، األساسية الحرية
نًا ُمتضمَّ يبدو فالالحق أساسية. بصفٍة جديد يشءٍ أيِّ بانبثاق تسمح ال التي العقالنية،
ينسبها التي الفعل حرية بضياع يُهدِّد مما به، محكوًما أو السابق، يف ما نحٍو عىل
باملعنى ق خالَّ وهو أصيًال، تجديًدا يُنتج رأيه يف فالتطوُّر الحيوية. القوة إىل برجسون
والواقع ق». الخالَّ ر «التطوُّ عنوان يحِمل الذي كتبه، أشهر يف تُعَرض النظرية هذه الحريف.
أو الخلق تشبيه من مبارشًة مأخوذ برجسون يفرتضه الذي التطوُّري املسار نوع أن
تعمل كذلك ق، الخالَّ الحافز من نوع هو الفعل إىل الفنان يُحرِّك ما أن فكما الفني، اإلبداع
قة خالَّ اندفاعاٍت طريق عن تحُدث رية التطوُّ التغريات أنَّ أي الطبيعة، يف الحيوية القوة

قبل. من وجود لها يكن لم ُمعيَّنة جديدة سماٍت إيجاد إىل تهدف مستمرَّة
فيه طغى حيواٍن إىل أوصلتْنا قد التطورية العملية فإنَّ اإلنسان، إىل بالنسبة أما
قبل. من روسو رأى كما تماًما مؤسف، أمر هذا أنَّ برجسون ويرى الغريزة. عىل العقل
قيوده يفِرض العقل ألن ذلك ُحريته. بذلك وسلبَه غرائزه، خنق إىل اإلنسان عقل اتََّجه فقد
تبتِعد حدٍّ أي إىل نرى وهكذا له. مشوَّهة صورًة بذلك فيقدِّم العالم، عىل الخاصة الذهنية

التحرُّر. لنا ق تُحقِّ قوًة العقل يف يرى الذي العقليني موقف عن اآلراء هذه
بصورٍة يتوافق الرويسِّ النشاط من نوع هو الذي الحْدس، هو الغريزة أشكال وأعىل
ما عىل فيها يندمج الحْدس نجد التجربة، يُشوِّه العقل أنَّ حني فعىل العالم. مع مبارشة
االنفصال مع إالَّ يتطابق ال أنه هو برجسون رأي يف العقل يُشوب الذي والَعيب عليه. هي
يضمُّ إطاًرا بوصِفها اللغة بفكرة يرتِبط الرأي هذا أنَّ وواضح املادي. العاَلم يف السائد
عن العقل يعجز ثَمَّ ومن ُمتَِّصلة، جوهرها يف فهي الحياة أما االنفصال. يُسودها مفاهيم

الغريزة. إىل أخرى مرًة نعود أن علينا ينبغي ولذا فهمها،
املكان بني له مواٍز آخر بتمييٍز برجسون عند والحْدس العقل بني التمييز ويرتبط
بالحلم. شبيهة زمانية، ال بطريقٍة يعمل يُحلِّله، أو العاَلم يُفكِّك الذي فالعقل، والزمان.
باملعنى والعميل، النظري بني قبل من إليه أْرشنا الذي التقابُل استخدام إىل ُعْدنا ولو
هندسية، بطريقٍة العالم ل يتأمَّ فهو نظريٍّا، العقل لوجْدنا الكلمتنَي، لهاتنَي االشتقاقي
عملية مسألة الحياة أنَّ غري زمان. ة ثمَّ يكون أن دون مكاٌن هناك يكون إليه وبالنسبة
التي املكانية الترشيح ِلعمليات أنَّ صحيح دوره. للحْدس يكون وهنا الزمان، يف تنساب
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أما للحياة. الصحيح الَفهم وجه يف عقبة ذلك مع ولكنها األهمية، بعض العقل بها يقوم
نوع هو وإنما الحقيقي، باملعنى زمنًا فليس الفيزيائية النظريات عنه تتحدَّث الذي الزمن
اسم برجسون عليه يُطِلق الذي ذلك هو للحْدس الحقيقي والزمن املكاني، املجاز من
نوع أنه عىل ره يتصوَّ برجسون أنَّ ويبدو وصُفه، يصُعب يشء وهو duree الديمومة
يف أنفسنا ونرتك العقيل التفكري عن ف نتوقَّ عندما علينا تطغي التي البحت التجربة من
الوجودية املعرفة بأحوال الفكرة هذه نُشبِّه أن لنا جاز وربما الزمان، موجة مع انسياٍب

تعديلها. بعد الالحقون الوجوديون بها أخذ وكما كريكجور، عنها تحدَّث كما
الذاكرة ففي للذاكرة. يُقدِّمه الذي بالوصف برجسون عند الزمان نظرية وترتبط
يُعد لم الذي املايض ذلك والحارض؛ املايض بني االتِّصال من نوًعا الواعي العقل يصطنع
تفِرتض الكالم يف الطريقة هذه فإنَّ وبالطبع اآلن. ال فعَّ هو الذي والحارض فعًال، يُماَرس
استبعاده عىل املواضع ِمن ذلك غري يف برجسون حَرص الذي الريايض الزمن ذلك نفس
معنى هنالك يكون حتى منفِصَلني والحارض املايض يكون أن بدَّ فال الديمومة، لصالح
املزدَوج املعنى من ينشأ خلط فهناك ذلك، عن وفضًال بالفعل. امُلتعلِّقة السابقة للقضية
هنا، بالتذكُّر املتعلِّق العقيل النشاط أحيانًا بالذاكرة نعني إذ الذاكرة، كلمة إىل يُنَسب الذي
النحو. هذا عىل تذكُّره يتمُّ الذي املايض الحَدث أخرى أحيانًا بها ونعني الراهن، الوقت ويف
والحارض املايض عن الكالم إىل يؤدي وموضوعه الذهني النشاط بني الخْلط فإنَّ وهكذا

ممتِزجان. وكأنهما
أْن إىل به أدَّى الذي هو برجسون تفكري يف للعقالنية املضاد االتجاه هذا كان ولقد
يدُعونا التي لآلراء مقنعة، غري أو مقنعة أسباٍب تقديم عن العموم، وجه عىل ينِرصف
يؤدي وهذا آلرائه. نماذج تقديم يف الشعري الطابع عىل اعتمد ذلك من وبدًال َقبولها، إىل
تعرتض صعوبة هذه إنَّ بل بالرضورة. القارئ يُقِنع ال ولكنه جذَّاب، ق ُمشوِّ أسلوٍب إىل
أسباٍب عن الكالم ألنَّ ذلك العقل. نطاق تضييق تستهِدف التي القضايا من مجموعة أية

العقل. بميدان التزام ذاته يف هو ، ُمعنيَّ رأي لقبول
بعض علينا تعِرض أنها عىل إليها تنُظر أن هو برجسون لنظرية فهٍم أفضل ولعلَّ
االتجاهات بعض مع يًة متمشِّ تكون املعنى وبهذا للتجربة. املنطقية، ال النفسية، مات السِّ
جديد تطوُّر أهم كان ولقد الوجودية. عىل بامِلثل ينطبق ُحكم وهو النفسية، النظرية يف
لها، موجًزا عرًضا نُقدِّم أن قبَل ولكن النفيس، التحليل نظرية هو النفس علم ميدان يف
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نواٍح يف النفيس للتحليل ا مضادٍّ كان النفس علم يف آخر اتجاٍه عن نتحدَّث أن علينا ينبغي
«السلوكية». اسم ة عامَّ بصورة عليه، يُطَلق الذي االتجاه ذلك أعني متعدِّدة،

الكيانات تلك تُنِكر فهي الوضعية. عن النفس علم يف السلوكية املدرسة انبثَقت لقد
بالسلوك كها تمسُّ وتُعِلن القديم، االستنباطي النفس علم بها يقول كان التي الخفية
يمكن ما وأقىص فعًال، بها يقومون الناس أنَّ نُالِحظ التي لألفعال إالَّ أهمية فال الظاهر،
وذلك معيَّنة، ظروٍف يف ُمعيَّنة أنحاء عىل للعمل االستعدادات عن نتكلَّم أْن هو به السماح
مالحظتها يمكن أمور وهذه السلوك، وصف يف نستخِدمها التي رات التصوُّ إطار ِضمن
الطريقة ولهذه الفيزياء، عالم تجارب بعيد حدٍّ إىل تُشِبه بطريقٍة واختبارها بوضوٍح
كيميائية، فيزيائية تفسرياٍت عن البحث يف يتمثَّل بسيط امتداد املوضوع إىل النظر يف
والوضعي املادي االتجاه يف النظرية هذه تَسري وهكذا النفسية، للظواهر وفسيولوجية،
االتجاه، هذا يف قت تحقَّ التي اإلنجازات أشهر من كان ولقد أوضْحناه. الذي باملعنى
امُلكيفة املنعكسة األفعال عن كل Pavlov بافلوف الرويس الفسيولوجي العالم أعمال
وقوام اللُّعاب. تُفرز التي وكالبه بافلوف عن سِمعنا قد فكلُّنا 2.Conditioned reflexes
عليه تُعَرض الذي الوقت نفس يف للحيوان الطعام تقديم هو شديد، باختصاٍر التجربة
كافيًا وحَده الشكل يصبح ُمعينة فرتٍة وبعد مثًال، شاشٍة عىل ُمعنيَّ كشكٍل ما، إشارٌة فيه
إفراز ويبدأ الطعام، تقديم مع حدوثها ع يُتوقَّ كان التي الفسيولوجية التأثريات إلحداث
املنعكس الفعل باسم الفعل ردود من النوع هذا ى ويُسمَّ اإلشارة. ظهور بمجرد اللعاب

امُلكيف.
القابل العيني، املوقف أنَّ هو إثباته إىل تهدف األبحاث هذه أنَّ يُفرتَض الذي واألمر
ما حدٍّ إىل تغيريها يمكن ارتباطات لها به، متَِّصلة ُمعيَّنة أحداٍث عن يكشف للمالحظة

ترجمة هذه أنَّ رأيي ويف «الرشطي». املنعكس، بالفعل املصطلح هذا ترجمة النفس علم كتُب يف يشيع 2
استُخِدمت إذا الكلمة ولكن كاسم، استُخِدمت إذا (رشط) condition كلمة بمعني تلتِزم صحيحة، غري
والتحكُّم الرشوط عن الخروج وتعني التكييف، تعني هنا، املقصود االستخدام وهو conditioning كفعل
Air الهواء «تكييف تعبري يُستخَدم األخري املعنى وبهذا الشائعة. الرتجمة عكس أي تشاء، كما فيها
املصطلح. هذا من املقصود عن التعبري يف أدقَّ نراها التي الرتجمة هذه اقتبْسنا ومنه ،«Conditioning

(املرتجم)
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النفس علم يستخِدم التفسري أنَّ نجد النقطة هذه ويف معينة. عاداٍت غرس طريق عن
نتيجًة هناك أنَّ يبدو ولكن هيوم، طريقة تُشِبه كبري، حدٍّ إىل تقليدية بطريقٍة الرتابُطي
فكلُّ كالفكر، غامضة كياناٍت افرتاض إىل بنا حاجة ال أنه هي ذلك، من تُستخَلص أخرى

للمالحظة. القابلة املرتابطة، الحوادث تُغطِّيه يُقال أن يمكن ما
ضوء يف إال قطًعا قبولها يمكن وال للقضية، متطرِّفة صياغًة هذه كانت وربما
العام، االتجاه إىل نُشري أن الحايل، هدِفنا إىل بالنسبة فيكفينا، ذلك ومع ُمعينة، ظات تحفُّ
تستغني التي اللغة علم أشكال بعض يف ُمماثًال ًرا تطوُّ الفلسفة يف نجد أن ونستطيع
باالستعداد أو للغة، الفعيل باالستخدام عنه وتستعيض التقليدي، بمفهومه املعنى، عن
مثل أنَّنا، االتجاهات هذه تفِرتض وهكذا املناسبة، الظروف يف ُمعيَّنة بطُرٍق الستخدامها

نفكِّر. أن من بدًال لُعابنا يسيل بافلوف، كالب
زيجمند باسم ترتبط التي النفسية النظرية يف تماًما لهذا ا ُمضادٍّ موقًفا نجد ولكنَّنا
بيولوجية نظٍر وجهة من فرويد بدأ فقد (١٨٥٦–١٩٣٩م). Sigmund Freud فرويد
تردُّد. بال الخفية الكيانات يتقبَّل نفس علم إىل الوقت بُميضِّ انتقل ثم قليل، غري حدٍّ إىل
الالشعور وهذا األهمية، عظيم موقًعا نظريته يف يحتلُّ الالشعوري الذهن مفهوم ألنَّ ذلك
تة، مؤقَّ بصورٍة جانبًا، ترْكنا فإذا املبارشة. للمالحظة قابٍل غري ذاتها، طبيعته حسب هو،
علمي فْرض حال، أية عىل أنها، نُكرِّر أن لوَجب النظرية هذه ة صحَّ مدى عىل الحكم
فإنهم الوضعي، ب التعصُّ بدافع رفضها إىل يُبادرون الذين أولئك أما حد. أبعِد إىل مرشوع
الذهن نظرية أنَّ فنجد فرويد، إىل لنَُعد ولكن العلمي. املنهج يف الفْرض وظيفة يفهمون ال
يف النظري البحث ميدان يف ُمتعدِّدة ة هامَّ راٍت لتطوُّ أداًة تُشكِّل عمله وأساليب الالشعوري
بعنوان ١٩٠٠م عام نَرشها التي األحالم، يف العامة فرويد نظرية هو أولها النفس. ِعلم
عرٌض ظهر التي النسيان، يف نظريته هو باألول يرتبط الذي والثاني األحالم»، «تفسري

اليومية». الحياة يف النفسية «األمراض كتاب ِضمن ١٩٠٤م عام لها ط مبسَّ
والتخييل الحرية من بنوٍع يسمح أنه هو واليقظة الوعي حالة عن الحلم يُميز ما إنَّ
حرية ولكن تواِجهنا، التي لبة الصُّ للوقائع اليقظة، حياة خالل يصُمد، أن يستطيع ال
ل تُوصِّ أن ينبغي التي النتيجة هي وتلك حقيقية، وليست وهمية ذلك، مع هذه، الحاِلم
يف أنَّنا هو فرويد مؤلَّفات نه تتضمَّ الذي العام والفْرض األحالم. يف عامة نظرية أية إليها
وال مختلفة، ألسباٍب مكبوتًة العادية حياتنا يف تظلُّ رغباٍت إشباع إىل نِصل الحرية هذه
بل للفْرد، النفيس للجهاز التفصييل والرتكيب الكبْت آلية يف للَخوض هنا ها املقام يتَّسع
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بناء وإعادة تشكيل إعادة يف الحرية ِمن قْدر لَديه يكون الحالم أنَّ إىل نُشري أْن يكفي
إىل بالنسبة ال نفسه، العمل بهذا ويقوم املباِرشة التجربة يف أساٌس لها متنوِّعة عنارص
التي الرغبات إىل بالنسبة أيًضا بل فحْسب، نفسه اليوم يف ظهَرْت التي املكبوتة الرغبات
عن اللثام إماطة هي التفسري ة ومهمَّ ذاتها. املبكِّرة الطفولة إىل راجعًة أحيانًا تكون قد
الكبْت، عملية يف ل تتدخَّ معيَّنة رموز عىل التعرُّف يقتيض وهذا للحلم. الحقيقي املعنى
يكن لم إذا الصحيح، باسِمها الحقائق ذكر تجنُّب أو مؤكدة، غري حقيقٍة إخفاء أجل من
كان وإْن الرموز، من كاملة مجموعًة التفسريات هذه خالل فرويد وضع وقد مقبوًال. ذلك
أتباعه. كان مما بكثرٍي تحوًُّطا أكثر لها استخدامه يف كان أنه نُقرِّر أن يقتيض اإلنصاف
هذه عن الكشف فإن طبيبًا، كان ألنه فرويد يُهمُّ كان الذي العالجي، الجانب من أما
االضطرابات من التخلص أجل من رضوريٍّا أمًرا يَُعدُّ كان نفسيٍّا تحليلها أو العمليات
للعالج محاولٍة أية ولكن العالج، لتحقيق يكفي ال التحليل أنَّ صحيح الكبْت. عن الناجمة
جديدة؛ ليست املعرفة إىل العالجية النظرة فإنَّ الحال وبطبيعة ُمستحيلة. بدونه تُصبح
يقولون املعارصة اللغوي التحليل مدرسة أصحاب أنَّ كما سقراط. رأينا كما بها قال إذ
لغوي ُعصاٍب بحاالت يشبِّهونها التي الفلسفية، األلغاز عن الُقرب كل هذا من يقُرب برأٍي

التحليل. منها يَشفينا
ألنَّنا، ننىس فنحن للكبْت. ُمماثلة آليٍة وبني بينه يربط فرويد فإنَّ النسيان، عن أما
وإدراك فهٍم إىل نِصل أن نسياننا من نُشفى لكي بدَّ وال نتذكَّر. أن نخاف ما، بمعنًى

التذكر. من نخىش تجعلنا التي للعوامل
جادة محاولًة بذَلْت قد أنها هي الفرويدية النظرية بها اتَّسَمت التي امليزة كانت لقد
إذ ا؛ تامٍّ إقناًعا تُقنعنا ال تفصيالتها بعض أن شكَّ وال لألحالم. عام علمي تعليٍل لتقديم
األنظار لَفَت الذي اليشء ولكنَّ كله. مقبوًال ليس الفرويدي الرموز قاموس أنَّ مثًال يبدو
اعرتافه هو األخرى، الظروف يف له تكون أن يمكن كان ا عمَّ تزيد بقوٍة النفيس التحليل إىل
التحليل جعلت ذاتها الحقيقة هذه فإنَّ نفسه الوقت ويف وكبْتِه، الجنيس بالسلوك الرصيح

سليم. فهٍم عىل امُلرتِكز غري التشنيع من لكثرٍي هدًفا النفيس
صورة هي املايض، القرن نهاية منذ األمريكية، الفلسفة يف امُلسيطرة القوة كانت لقد
(١٨٥٩–١٩٥٢م)، John Dewey ديوي جون هو ُممثِّليها أهمُّ وكان للربجماتية. لة ُمعدَّ
الليربايل الرتاث فيه تغلغل فقد ثَمَّ ومن إنجالند، نيو منطقة إىل ينتمون أجداده كان الذي
نطاق تتجاوز دائًما، املدى واسعَة اهتماماته وكانت املنطقة. هذه به اشتُهرْت الذي
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وهو الرتبية، ميدان يف ماَرَسه الذي ذلك هو له تأثرٍي أقوى كان وربما األكاديمية. الفلسفة
عام شيكاغو بجامعة للفلسفة أستاذًا أصبح أن منذ كثرية إسهامات فيه له كانت موضوع
والتدريب التقليدي بمعناه التعليم بني الفرق أنَّ هذه أيامنا يف نالحظ كنَّا وإذا ١٨٩٤م.
الفْرق هذا أنَّ نالحظ كنا إذا متزايد؛ نحٍو عىل التكنولوجي املجتمع يستلِزمه الذي املهني

ديوي. أعمال تأثري ذلك أسباب أهمِّ من فإنَّ الكفاية، فيه بما واضًحا يُعد لم
من حدثَت ُمعيَّنة رات بتطوُّ ترتبط رئيسية مفاهيم ثالثة ن تتضمَّ ديوي فلسفة إنَّ
رأيه بريس يشارك فديوي قبل. من عنه ثْنا تحدَّ الذي الربجماتي، العنرص هو أولها قبل،
أقرَب كان نحٍو عىل الفعل، عىل التأكيد ذلك بعد ويأتي أساسية، البحث عملية إنَّ القائل
من ذَكْرنا كما ُمقتِنعني، كانوا الربجماتيِّني أنَّ صحيح الربجماتية. إىل منه برجسون إىل
الفاعلية وأن بريس، فهم أساء قد جيمس أن هنا نتذكَّر أن ينبغي ولكن الفعل بأهمية قبل،
معادلة: صاغ عندما فيكو ذهن يف كان ما إىل بكثرٍي أقرُب بريس عنها يتحدَّث كان التي
ذلك ويظهر الهيجيل، الفكر من واضح قْدٌر ديوي نظرية ففي وثالثًا الفعل. هي الحقيقة
د. املوحَّ أو العضوي الكل إىل الوصول هو للبحث النهائي الهدف أنَّ تأكيده يف خاصٍّ بوجٍه
عىل الهدف هذا تحقيق إىل َسْعِينا خالل تحدث التي املنطقية الخطوات إىل ينظر وهكذا
تشِرتك املنطق إىل «Instrumental «األداتية النظرة هذه الكل. هذا إىل ل تُوصِّ أدوات أنها
النَسق إىل تؤدي أداة أنه عىل األخري هذا ْلنا تأمَّ ما إذا الهيجيل، الجَدل مع كثريٍة عناَرص يف
التقليدية رات بالتصوُّ يتقيَّد أْن الربجماتية، املدرسة أتباع كبقية ديوي، رفض وقد الكامل،
وبدًال وأفالطون، فيثاغورس عند الرياضية الفلسفة من تواَرثْناها كما والخطأ للصواب
،warranted assertability مربَّرة بطريقٍة الُحكم إمكانية عن ديوي تحدَّث ذلك من
اعرتف قد بريس أنَّ هو ًظا تحفُّ نُضيف أن ينبغي كان وإْن بريس، من ُمستمدَّة فكرة وهي

املنال. بعيدة كانت مهما سؤال، أي عن واحدة إجابٍة بوجود رة املتأخِّ مرحلته يف
املطلق، بمعناها الحقيقة عن االستغناء أعني العامة، املسألة بهذه يتعلَّق وفيما
فلنفِرض بروتاجوراس. صَدد يف قبُل من عنه ثْنا تحدَّ الذي النقد نفس َه نوجِّ أن نستطيع
إذا ا عمَّ برجماتية، بروٍح سألته لو عندئذ، الضَجر؛ عىل يبعث إنسان أنَّني أكَّد شخًصا أنَّ
له امُلفيد من كان ربما أنه الواقع يُجيب؟ عساه فماذا الحكم، هذا به يُربِّر ما لَديه كان
سؤايل عن يُجيب أن إىل بامَليل يشُعر قد الحالة هذه ويف عنِّي، اآلراء هذه مثل يعتِنق أن
مبادئه نطاق الفور، عىل بذلك، يتجاوز فإنه ال، أو بنعم أجاَب سواء ولكنه باإليجاب،
أو ثانوية ذرائع يف يُفكِّر ال فهو تربير، مسألة عندئٍذ تعود ال املسألة ألنَّ ذلك الربجماتية؛
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أو بنعم يُجيب حني إنه بل نهائي، ال تسلُسٍل إىل به يؤدي هذا ألنَّ اإلطالق، عىل ُمربِّراٍت
يف ُمخطئًا يكون أن احتمال ذلك من يُغري وال للحقيقة، ُمطلًقا معنًى ضمنيٍّا يفِرتض ال.
كله، هذا فمع بُطالنها. يتَِّضح إجابة حسنة بنيٍة يُقدِّم قد أنه أو املسألة، هذه عىل ُحكمه
هذا اإلطالق. عىل إجابة أية تقديم يستطيع حتى مطَلق بمعياٍر ضمنًا يقبل أن ينبغي
نظرية أية عىل بل الحقيقة، عن الربجماتية النظريات عىل فقط ينطبق ال النقد من النوع

أُخرى. معايري أيَِّة خالل من الحقيقة تعريف إىل تسعى
إدراج أجل من املحاولة هذه تأتي أين من نُدِرك أن ْعب الصَّ من ليس أنه والواقع
النظريات إنَّ القائل الربجسوني النقد هو األساس يف فمصدرها، الفعل، إطار ِضمن املنطق
فاملنبع العالم. يف وأصيل جديد يشءٍ أيِّ بظهور تسمح ال املنطق يف التقليدية املوضوعية
االجتماعي. ع التوسُّ ويف التجديد يف الرغبة هو التنظري يف الطريقة هذه تستلِهُمه الذي
اإلطار وبني البرشي النشاط ع تنوُّ بني خلًطا املطاف، نهاية يف نجد، أن نستطيع وهنا
اإلنسان يُدِرك لم ولو واملنطق. اللغة يف النشاط هذا عن خالله من نُعربِّ الذي الثابت
ال التي الحدود وإغفال املعقول نطاق لتجاوز بسهولٍة َلتَعرَّض بها ويعِرتف املعايري هذه

ُقدراته. اها تتعدَّ
الزميل فهي الصدد هذا يف نذُكرها أن ينبغي التي الثانية الرئيسية الشخصية أما
وقد (١٨٦١–١٩٤٧م) A. N. Whitehead هوايتهد ن. أ. السطور، هذه لكاتب السابق
بعد بالتدريج، تتغريَّ أخذت اهتماماته ولكنَّ رياضيٍّا. منطقيٍّا بوصفه قبل من عنه ثنا تحدَّ
وانتهي املعارص، العلم يُثريها التي الفلسفية املشكالت اتجاه يف الرياضية، املبادئ كتاب
بعد ة، الجدَّ كل جديًدا يكون يكاد طريًقا بدأ ١٩٢٤م عام ويف امليتافيزيقا. إىل املطاف به
إىل تنتمي التي كتاباته نجد األحيان من كثرٍي ويف هارفارد. يف للفلسفة أستاذًا ُعنيِّ أن
أي وْصف أنَّ من الرغم وعىل الفهم. عسرية الغموض شديدة حياته من رة املتأخِّ السنوات
امليتافيزيقية الت التأمُّ بأنَّ أعرتف أن بدَّ فال بالطبع، نقًدا ذاته يف ليس صْعب بأنه كتاٍب
بإيجاز. عنها أتحدَّث أن فسأحاول ذلك ومع ما، حدٍّ إىل غريبًة نظري يف تبدو لهوايتهد

الذي وديكارت، جاليليو تراث نُتابع أال العالم، نفهم لكي علينا، أنَّ يرى هوايتهد إنَّ
إال لنا يُوصِّ ال الطريق هذا فِمثل وثانوية. أوليَّة كيفيات أو صفاٍت إىل الواقع عالم م يُقسِّ
من نهائية ال مجموعٍة من يتألَّف العاَلم إنَّ بل العقالنية، املقوالت تُشوِّهها صورٍة إىل
خالف عىل األحداث، ولكن ليبنتس. بمونادة يُذكِّرنا منها كالٍّ أنَّ يبدو التي العينيَّة األحداث
نحٍو عىل تحُدث األحداث هذه أخرى. ألحداٍث الطريق تُفِسح لكي وتتالىش وقتية املونادات،
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واألشياء هرقليطس، بصريورة األحداث مجموعات نُشبِّه أن نستطيع وهكذا لألشياء، ما
تجريدات، كانت منعزلة، أُخِذت ما إذا هذه، فإنَّ الحال وبطبيعة بارمنيدس. بأفالك

ينفِصم. ال ارتباًطا بينها فيما ترتِبط الفعلية عملياتها يف ولكنها
تقاُرب وإىل الداخل، من معرفٍة إىل يحتاج أنه فيبدو بالواقع، الفعيل االتِّصال عن أما
باسبينوزا، يُذكِّرنا ما نجد وهنا واحًدا كيانًا يُصبحان بحيث معرفته وموضوع العارف بني
عالقتها يف األمر، آِخر إليها، يُنَظر أن ينبغي قضيٍة كل أنَّ إىل بالفعل هوايتهد ذهب وقد
مختلًفا كان وإْن املذهبية، املثالية أشكال من شكٌل هذا أنَّ الواضح ومن الشامل، بالنَسق
والواحد للكل ديوي ر تصوُّ أنَّ حني فعىل ديوي. فلسفة يف املثالية العنارص عن ما حدٍّ إىل
رة. املتأخِّ شلنج فلسفة يف العضوية املفاهيم إىل أقرب هوايتهد أن نجد هيجل، إىل يرتَدُّ

أزُعم ال وأنا هوايتهد، ميتافيزيقا يف الرئيسية املوضوعات هي شديد، باختصاٍر هذه
له ما أنَّ غري الفلسفة. تاريخ يف تكتِسبها سوف التي املكانة معرفة عىل القدرة لنفيس
بصورة ميتافيزيقي، مذهٌب الحالة، هذه يف بها، ينبثِق التي الطريقة هو مبارشة أهمية
الفالسفة بني يحُدث كهذا شيئًا رأينا ولقد الِعلم. يف عامة بمشاكل االنشغال من مبارشة،
النظرية فإنَّ وهكذا عرش، التاسع القرن يف املثاليِّني وبني عرش، السابع القرن يف العقليني
امليتافيزيقا، لغاية ُمشاِبهًة غايًة تستهِدف كلَّه، العالم تضمَّ أن تحاول ما بقْدر العلمية،
العنيدة. لبة الصُّ الوقائع تجاه باملسئولية ًة حدَّ األشدُّ إحساسه هو الِعلم فيه يختلف وما
يفوق تغيريًا العالم يف أحدَث إنه عرش التاسع القرن عن يُقال أن املمكن من كان إذا
السنوات عىل أيًضا يصُدق الحكم هذا فإنَّ الحني، ذلك حتى أخرى فرتة أية أحدثتْه ما
نهاية تُمثِّل األوىل العاملية الحرب كانت فقد ؛ أشدَّ فيها ل التحوُّ كان التي األخرية، الستِّني

كامل. عٍرص
فكرة هي عديدة بأجياٍل ذلك قبل يَستوحونها الناس ظلَّ التي املحورية الفكرة كانت
الغربية أوروبا فيه تكون تحًرضا، وأكثر أفضل وضٍع نحَو يسري العالم أنَّ بدا فقد التقدم،
كان ولقد وتكنولوجيٍّا. سياسيٍّا عليها معتمًدا العاَلم بقيَّة فيه ويكون امِلعطاء، السيِّد هي
امُلهيِمن هو كان الغرب أنَّ املؤكد فمن ُمعيَّنة، نواٍح يف يُربِّرها ما العاَلم إىل النظرة لهذه
يُسانده كان ذلك كل املادية. القوة يف سيطرًة له تضَمن الصناعة كانت كما سياسيٍّا،
نمو أدَّى ولقد التقدُّم. جانب إىل يِقف هللا بأنَّ وإحساٌس بالنفس، بالثقة هائل شعور
خالل مرات خمس أعدادهم فتضاعَفْت السكان، يف رسيعة زيادٍة إىل الصناعي املجتمع
كان لقد بل املتشائمة. مالثوس تنبؤات ذلك برغم ق تتحقَّ أن دون إنجلرتا، يف واحد قرٍن
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إىل أدَّت األوىل مصاعبه تذليل عىل الصناعي املجتمع قدرة إنَّ إذ ذلك؛ عكس عىل األمر
عام. بوجٍه املجتمع حياة أسلوب يف اليُرس من مزيٍد

لم إحساس وهو بامُلستقبل، والثقة بالتفاؤل إحساس شاع ات التغريُّ لهذه ونتيجة
كانت ولقد الحني، ذلك منذ العموم، وجه عىل الرسوخ، من القْدر هذا نفس له يُعد
املنفعة، ملذهب العام، التفاؤل هذا يف تشارك املايض القْرن يف العقلية االتجاهات ة كافَّ
النظرية هو األمثلة أبرز كان وربما به، ُمتشبِّعني كانوا كلهم واملادية، والربجماتية،
الحارض، الوقت يف حتى التقدُّم بحتمية بإيمانها االحتفاظ يف نجَحْت التي املاركسية،
عىل اعتقادها عىل املحافظة من تمكنَّت التي الوحيدة السياسية النظرية هي كانت وبذلك
إنَّ القول يمكن وهكذا الحني. ذلك منذ العالم يف ت تفشَّ التي االضطرابات من الرغم
القْرن آثار من أثٌر هي الطوباوية، نظرتِها ويف الجامد، القطعي اتجاهها يف املاركسية،

عرش. التاسع
هذه تكن ولم راسخة. أُسٍس عىل مرتِكز العاَلم أنَّ للناس بدا هذا، التقدُّم مناخ يف
مثل باتِّخاذ لهم تسمح املادية حالتهم كانت الذين أولئك تفكري تصِبغ امُلسبقة الفكرة
أن يمكن مصريهم بأن شعروا بدورهم امُلستضَعفني إنَّ بل فحْسب، التفاؤيل املوقف هذا
توفري وأدَّى الوقت، ُميضِّ مع يِخْب لم أَمٌل حاٍل أية عىل وهو ن، يتحسَّ وسوف ن، يتحسَّ
كان إذ أوضاعهم؛ تحسني الناس بها يستطيع التي الطريقة إيضاح إىل الشامل التعليم
يعلوا أْن الجديد، املجتمع هذا مثل يف االجتماعي، املركز مزايا يملكون ال من استطاعة يف

والقدرة. باملعرفة مركزهم عىل
املنافسة فإنَّ وبالطبع االجتماعي، امليدان يف جديًدا شيئًا التناُفيس العنرص هذا كان
يستطيعون الناس إنَّ القائلة الفكرة ولكن ذاتها، التجارة َقَدم قديمة كانت التجار بني
العصور ففي بكثري، عهًدا أحدث فكرًة كانت ة الخاصَّ بجهودهم أوضاعهم تحسني
نظاٍم يف ل يتدخَّ أن حاول لو خطيئًة يرتكب املرء بأن يُسلِّمون الجميع كان الوسطى
عىل القديمة، اآلراء هذه يف تشكَّكوا النهضة عرص مفكري ولكن اإللهية، املشيئة به قضْت

ُمربًما. قضاء عليها قىض عرش التاسع القرن أن حني
العالم مناطق إىل إالَّ تنتمي ال هنا ها نِصُفها التي األوضاع فإنَّ الحال وبطبيعة
الغربية. أوروبا أجزاء وبعض إنجلرتا تشمل وهي قَدم، موطئ فيها للتصنيع أصبح التي
كان لذلك املعمورة، سكان من صغريًا جزءًا إالَّ تُمثِّل ال املناطق هذه أنَّ نذُكر أن وينبغي
بكثرٍي أعظم الزائد، لتقدُّمها نتيجًة العاملي التاريخ عىل البالد هذه مارَستْه الذي التأثري
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البرش، أحوال إىل بالنسبة جديًدا شيئًا ليس بَدوره هذا ولكن حجمها. مع يتناَسب مما
إىل بالقياس بكثرٍي أضخَم الحجم، حيث من القديمة، الفارسية اإلمرباطورية كانت فقد

ضئيًال. كان تأثريها ولكنَّ اليونان،
التقدُّم، بفكرة وتأثَّروا الفرتة هذه يف عاشوا من إىل بالنسبة امُلمكن، من أنَّ بدا لقد
للناس يُربِّر الذي الحدِّ إىل مستقرًة األوضاع كانت فقد ة، تامَّ بثقٍة للمستقبل خطط وضع
مسألًة الخطط هذه كانت ذاته الوقت ويف شاملة. بنظرٍة حياتهم ُمستقبل لوا يتأمَّ أن
جهوده طريق عن واستقراًرا مكانًة يكتسب أن املرء استطاعة ففي تماًما، شخصية
واملساعدة اإلحسان طابع يتَِّخذ فكان امُلستضَعفني، إزاء املوقف أما الدائبة. الشخصية
بسمارك أنَّ ا حقٍّ الغريب ومن باملسئولية. شاعرون ُكَرماء مواطنون يُقدِّمها التي الخريية
من شكًال استحَدث إذ االجتماعية، الرعاية توفري سبيل يف الخطوات أوىل اتَّخذ الذي هو كان
االشرتاكيني. خصومه أقدام تحت من البساط يسحب لكي ال للعمَّ الصحي التأمني أشكال
إىل ليربالية عمومها يف كانت التي نظرتها الفرتة، لهذه البارزة األخرى مات السِّ ومن
املصالح بني الفصل تُه مهمَّ هاميش، نشاط الحكم أنَّ به امُلسلَّم من كان فقد السياسة،
التجارة. أو الصناعة إدارة يف الحكومة ل تتدخَّ أن أحٍد ببال يخُطر يكن ولم املتعاِرضة،
االقتصادية، سات املؤسَّ من شتَّى أنواًعا تُدير هذه أيَّاِمنا يف ذاتها، الحكومات نرى كنَّا وإذا
حرية أما االجتماعية. املسائل إىل العامة نظرتنا عىل املاركسية لتأثري نتيجًة ذلك جاء فقد
هي كما عندئٍذ تُمثل روسيا كانت وإن أوروبا، أرجاء معظم يف تماًما طليقة فكانت ل التنقُّ
الغربية أوروبا يف مكاٍن أي يف تسافر أن ُوسعك يف كان فقد القاعدة. هذه من استثناءً اآلن،
رضوريٍّا. السفر جواز كان حيث القيرص، إمرباطورية يف إال األوراق من نوٍع أيِّ دون
نظًرا الحايل، امُلعدَّل بنفس عندئٍذ يسافرون يكونوا لم الناس أنَّ نُالحظ أن ينبغي ولكن
تُفَرض أصبحْت التي القيود أما ثراءً. األقل األشخاص حركة قيَّد ا ممَّ النفقات، ضخامة إىل

الدول. بني الثقة انهيار مدى عىل فتدلُّ الحني ذلك منذ
السالم، من عاًما خمسني بحواَيل ١٨٧٥م عام منذ أوروبا تمتَّعت السيايس امليدان ويف
استعمارية حروب هناك كانت إذ كله؟ العالم يف سائدة تُكن لم السعيدة الحالة هذه ولكن
خطوات خَطْت التي اليابان، يد عىل هزيمًة روسيا لِقيَت األقىص الرشق ويف إفريقيا، يف
يف العالم بدا فقد ذلك ومع التكنولوجية. الغرب حضارة استيعاب محاولتها يف رسيعة

معقول. حدٍّ إىل آِمنًا هادئًا مكانًا الغربية، أجزائه يف يعيش من نظر
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هذه إىل بنظِره املرء يعود وحني فقط. عاًما ستِّني قبل ما إىل الوْضع هو هذا كان
األحالم. من عاَلم يف يعيشون العرص ذلك يف كانوا الناس بأنَّ يشُعر الفرتة،

–١٩١٤) األوىل العاملية الحرب بقيام كله انهار قد امُلسبقة واألفكار الِقيَم هيكل ولكن
االختالفات فإن عرش، التاسع القرن خالل القومي الوعي ازدياد من الرغم فعىل ١٩١٨م).
من بحٍر يف العالم إغراق إىل هذه الحرب فرتة خالل ذلك وأدَّى تها، حدَّ تُخِف لم الدول بني
التقدُّم، يف للثقة انهيار الكارثة بهذه واقرتن مثيًال. الحني ذلك حتى له يُعَرف لم الدماء

هذا. وقتنا حتى تماًما العالم منه يُِفق لم واالرتياب الشكِّ من لجوٍّ ونموٌّ
حدٍّ أيِّ إىل أظهرْت األوىل العاملية الحرب فإنَّ الخالصة التكنولوجية الناحية من أما
هائلة مذبحًة النتيجة وكانت للعسكريني. التكتيكية األفكار كلَّ األسلحة يف التقدُّم تجاوز
امُلستقرِّ وغري الضعيف الوضع كان ولقد كبري. حدٍّ إىل الغربية أوروبا أضعَفْت حاِسمة غري
عندئذ، أصابها الذي الغائر الجرح نتائج من بعيد حدٍّ إىل هو ١٩١٨م عام منذ لفرنسا
ومن العاملية. الشئون يف األهمية متزايد دورا تلَعب املتَِّحدة الواليات بدأت ذاته الوقت ويف
جديد صناعي مجتمٍع بناء من ومكَّنتْها روسيا، يف البلشفية الثورة قامت أخرى جهة
القومية املشاعر تلك أما وقت. أي يف القيرص إمرباطورية عليه كانت مما بكثرٍي أقوى
صورة يف عنها تعبريًا اآلن وجَدِت فقد فيينا، مؤتمر منذ السطح تحت تفور كانت التي
حرية وأصبحت الشك. بَعني جارتها إىل تنُظر منها كلٌّ كانت التي الجديدة، القومية الدول

األخرية. األيام يف إال أخرى مرة االختفاء يف تبدأ لم بقيوٍد مقيَّدة التنقل
األمم بني الداخيل االقتتال أنَّ الواضح من أصبح فقد كله، ذلك من الرغم وعىل
وكانت ذاتها. الغربية الحضارة بقاء الحني، ذلك منذ د، يُهدِّ بأن كفيًال كان األوروبية
أقوى من وكان ١٩١٩م. يف األمم ُعصبة إنشاء وراء من الرئيسية الدافعة القوة هي هذه
الرئيس األمم، بني لمي السِّ التعاون أُُسس إرساء أجل من بُِذلت التي املحاولة هذه أنصار
ذاته، بلده من تأييًدا النهاية يف تلَق لم اقرتاحاته ولكنَّ املتحدة، الواليات رئيس ِولسون،
أخرى ناحيٍة ومن نشأتها، بداية منذ األُمم ُعصبة مركز إضعاف يف كبري َدور له كان ا ممَّ
من وتصلبًا رشاسة أشدَّ قومية روح إحياء يف تمثَّل فعٍل ردِّ إىل أملانيا هزيمة أدَّت فقد
نشوب إىل أملانيا يف الوطنية االشرتاكية دكتاتورية أدَّت وهكذا قبل. من ظهرْت حركة أية
يف الحرب هذه وفاقت األمم، ُعصبة إنشاء من عاًما عرشين بعد الثانية العاملية الحرب
يف تفوًقا أكثر تكنولوجيا استخدام ألنَّ ذلك التاريخ؛ يف أخرى حرٍب أية وتخريبها مداها
بني الحرب ل حوَّ ذلك كل التعاُرض، شديدة إيديولوجيات بني الرصاع ونشوب التسليح،
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وشِهَدت العسكريني. يف أثَّرت ما بقْدر املدنيني يف مبارشًة أثَّرت شاملة، حرٍب إىل الجيوش
يفوقه ال الذي اإلنجاز هذا أنَّ والواقع اليابان. يف لها صارخ استخداٍم أول الذرية الحرب
يف الذاتي التدمري إمكانية وضع إىل الحايل وقِتنا يف أدَّى التدمريية. القوة يف آخر إنجاز
واملأمول اإلغراء. هذا مقاومة حدِّ إىل حكماء كنَّا إْن األيام تُثبت وسوف اإلنسان. يِد ُمتناَول
الحيلولة يف الثانية، العاملية الحرب بعد األمم عصبة محلَّ حلَّت التي األَُمم، هيئة تنجح أن

التام. الفناء حدِّ إىل البعض بعضهم تفجري وبني البَرش بني
التكنولوجي، ر للتطوُّ ة خاصَّ دافعة قوًة أعطتا اللتان الرئيسيَّتان القوَّتان كانت لقد
صارخة. بصورٍة األخرية األحداث أثبتَتْه ما وهذا والحرب، التجارة هما التاريخ، طوال
الثورة اسم اآلن عليه يُطَلق ما إىل االتصاالت وهندسة اإللكرتونية الهندسة تقدُّم أدَّى فقد
ثورية أشدَّ بصورٍة أعيُنِنا أمام العاَلم بتحويل اآلن تقوم الثورة وهذه الثانية، الصناعية

البخارية. اآللة قوامها كان التي األوىل، الصناعية الثورة من حتى
القرن حتى بها يحلُم أحٌد يُكن لم تغيريات املواصالت وسائل عىل طرأت وبامِلثل
اخرتاع حتى الروماني العرص منذ طفيًفا ًا تغريُّ إال تتغريَّ لم فر السَّ أساليب ألنَّ ذلك املايض،
حقيقة. إىل إيكاروس أسطورة اإلنسان ل حوَّ الحني، ذلك منذ ولكن، الحديدية. السكك
يدور أن عىل قادًرا املرء يكون أن الخيال يف امُلغِرقة األمور من بدا فقط عام مائة فقبل
الساعات. من العدد نفس يف ُممكنًا ذلك أصبح فقد اليوم أما يوًما، ثمانني يف العالم حول
عىل اإلنسان قدرة تالُحقها، يف أحيانًا، تجاوزت قد املدى البعيدة رات التطوُّ هذه
الهائلة الدولية الرصاعات أنَّ أوًال املالَحظ فمن به، امُلحيطة الجديدة األوضاع مع التكيُّف
من يُعد لم إذ السابق. القرن يف ساد الذي باألمان، اإلحساس عىل القضاء يف أسهمْت قد
ذاته الوقت ويف قبل، من الحال كانت كما املدى بعيدة بنظرٍة املستقبل إىل التطلُّع املمكن
األفراد بها يتمتَّع كان التي ف الترصُّ حرية عىل بشدَّة تتعدَّى أخذت الدول ممارسات فإنَّ
يف االقتصادية للحياة املتزايد التعقيد أن أولها ُمتعدِّدة أسباب الظاهرة ولهذه قبل. من
قارنَّا ولو واالضطرابات، القالقل أنواع لكافة الحساسية شديدة جعلها الصناعية البلدان
من كان ولذا بكثري؛ استقراًرا منها أقلَّ لوجدناه الوسطى بالعصور الحايل مجتمعنا
الدولة. بسياسة اإلخالل تستطيع التي القوى عىل السيطرة من قدٍر ممارسة الرضورة
التقلُّبات أثَر لتعويض امُلتواِزن التأثري من نوع إحداث مشكلة أُثريت فقد أخرى جهٍة ومن
فقدان فإنَّ وثالثًا االقتصادية، املسائل يف الدولة ل تدخُّ يستتِبع مما حتميٍّا، تحُدث التي
التي الخدمات تلك ما، حدٍّ إىل اآلن يعوِّضه أصبح ُمستقل، نحٍو عىل ق تحقَّ الذي األمان
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ما، لبلٍد السيايس بالنظام ا جدٍّ واهية عالقة إال لها ليست ات التغريُّ هذه الدولة. تقدِّمها
مدى ا حقٍّ للنظر امُللِفت من إنَّ بل حضارتنا، تكنولوجية عىل أساًسا ف تتوقَّ هي وإنما

األمور. هذه يف االختالف الشديدة األنظمة ذات البالد تشابُه
من جديدة تياراٍت ظهور إىل الحديثة حياتنا يف للتنظيم الرهيب الضغط أدى ولقد
عىل فعٍل ردَّ ، معنيَّ بمعنًى االنبثاقات هذه تُعدَّ أن ويمكن الفلسفة، يف الالعقيل الفكر
تمرًُّدا تمثِّل أيًضا وهي امُلعارصة، االستبدادية الحكم أنظمة استوحتْها التي القوة فلسفات

اإلنسانية. الحرية به يهدِّد العلم أن يُعتَقد الذي الخطر عىل
كان وجودية نظرياٍت إحياء إعادة يف الفلسفة، يف الرئييس الالعقيل التيار ويتمثَّل
قليٍل بعد ننتِقل وسوف وأملانيا، فرنسا يف الفلسفة يف أسايس دوٌر األخرية اآلونة يف لها
شديدة أنها نالحظ أن ينبغي التي النظريَّات هذه عىل املوَجزة التعليقات بعض إبداء إىل

البعض. مع بعضها يتعاَرض ما كثريًا أنها حدِّ إىل التبايُن
إىل بعودٍة األوروبية، القارة داخل يف الوجودية، النظريات إحياء اقرتن ولقد
يف تسري األخرية الفرتة يف الفلسفة أخذت فقد بريطانيا يف أما التقليدية، املتيافيزيقا
تُصبح لم اإلنجليزية والفلسفة القارة داخل الفلسفة بني الفجوة إنَّ بحيث اللغوي، االتجاه
يُعد لم طرٍف كل إنَّ بل اآلن. عليه أصبحْت الذي االتِّساع من القْدر بهذا وقٍت أيِّ يف

الفلسفة. اسم بالفعل يستحقُّ اآلخر الطرف به يقوم ما بأنَّ يعِرتف
برْسم املرء يغاِمر وحني املعارص. الفلسفي املرسح إطار هو شديد، بإيجاٍز هذا،
أمر وهو املنظور، إىل لالفتقار أيًضا بل فحْسب، التشويه لخطر يتعرَّض ال عام تخطيٍط
للحضارة أتاح الذي فاليشء هامة: واحدة نتيجة إىل نُشري أن يُمكننا ذلك ومع له، عالج ال
والفلسفي العلمي بالرتاث مقرتنًة تكنولوجيتها، هو العاَلم عىل تُسيطر أن قبل من الغربية
لم وإن الحارض، الوقت يف مسيطرة تبدو القوى هذه تزال وال ظهورها، إىل أدَّى الذي
املهارات امتداد فمع النحو. هذا عىل األمر يظلَّ أن يُحتِّم ما األشياء طبيعة يف هناك يكن
مكانة تهبط أن يمكن الحايل، العالم أرجاء سائر إىل الغرب يف ُطوِّرت التي التكنولوجية

الرفيع. مستواها من الغرب
إنَّ بل . ُمحريِّ أمر ُمعيَّنة جوانب يف هي األوروبية القارة داخل الوجودية الفلسفة إنَّ
باملعنى فلسفًة بوصفه عليه التعرُّف يمكن يشءٍ أيَّ فيها املرء يرى أن أحيانًا الصعب من
هي بأِرسها الحركة فيها تشرتك التي العامة البداية نقطة أنَّ يبدو ذلك ومع التقليدي.
الوجود ملعنى سليم تفسرٍي تقديم عن عاجز أنه عىل الفلسفة يف العقيل املذهب إىل النظر
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املذاق تلتِقط ال عامة أوصاًفا يقدِّم املفاهيم، من نسًقا يستخِدم حني فالعقالني اإلنساني.
اإلخفاق هذا عىل التغلُّب أجل من الوجوديون، عاد وهكذا الفردية. اإلنسانية للتجربة امُلميز
تتناول إذ فالعقالنية، للتفكري، الوجودية باألحوال أسماه قد كريكجور كان ما إىل الظاهر،
تُدَرك أن ينبغي بل ها، حقَّ املباِرش طابعها يف الحيَّة التجربة تُعطي ال الخارج، من العالم
يشُعر فقد متباينة. أنحاء عىل يعاَلج أن يمكن املأزق هذا مثل الداخل. من التجربة هذه
الكلمات هذه ُفِهمت إذا داللة، أو معنى بال اإلنسانية الحياة بأنَّ القول إىل بامَليل املرء
بأكثر نحياها أن هو الحياة فهدف النظرية. الت التأمُّ هذه مثل يف املطلوبة بالطريقة
ذلك عن وفضًال أوهام، هو إنما األهداف من ذلك عدا ما وكل وتشويًقا، طرافًة الطُرق
أي وجود يف فكَّرت فإذا الوجودية: الفكر أحوال ر تصوُّ نفس يف أسايس َضعف فهناك
تجريٌد فهو ذاته ويف وحَده الوجود أما ، معنيَّ نوٍع من يشءٍ يف تُفكر أن عليك وجب يشءٍ

بها. واعيًا ذاته هيجل كان نتيجة وهذه منه، مهَرب ال
ما عنَّا تُخفي بأن خليقة ولكنها شك، بال صحيحة إنها متكلَّفة. ُحَجج هذه ولكن
أن ونحاول أرحب، نظرًة الوجودية إىل ننُظر أن ينبغي لذلك قوَله. امُلفكِّرون هؤالء يريد

تقوله. أن تريد ما بإيجاٍز نُبنيِّ
الرغم عىل — تظلُّ الوجود، من أنواع بثالثة تعِرتف إذ الوجودية، ياسربز فلسفة إنَّ
الهيجيل. باملعنى الجَدل من بعنٍرص محتفظًة — املثالية للميتافيزيقا القاطع رفضها من
اهتماٍم خالل من الفلسفة إىل (١٨٨٣–١٩٦٩م) Karl Jaspers ياسربز كارل وَصل ولقد
يحتلُّ اإلنسان فإنَّ وهكذا املَريض، النفس علم مشكالت وبخاصة النفس، بعلم أسبق
وهو إنسانية، بأنها وجوديته نِصف أن نستطيع املعنى وبهذا الفلسفية. دراساته مركز
ما أقىص ولكنَّ الخاص. الفلسفي اتجاهه عىل للداللة سارتر استخَدَمه الذي الوصف
لعرص املوضوعية اإلنسانية النزعة مقابل يف ذاتية، إنسانية نزعة هو الوجودية تُقدِّمه

ما. حدٍّ إىل ُمضلًال سارتر لتعبري الوجوديِّني الفالسفة استخدام كان لذلك النهضة.
املستويات، أدنى يف فهنالك مختلفة، مفاهيم ثالثة نجد ياسربز عند الوجود نظرية ويف
موضوعيٍّا يُدَرك هناك، وجود وجوده أنَّ أي فحْسب. هنالك هو الذي املوضوعي العاَلم
يصلُح ال املستوى هذا ولكنَّ جوانبه، كافة يف الِعلم ميدان يُغطي العالم وهذا الخارج. من
عىل يرسي الذي املوضوعي الوجود إنَّ بل الخاص، وجودها عىل تتعرَّف الذات لجعل
يه يُسمِّ الذي الوجود، من األعىل النوع بهذا اإلحساس طريق يف عقبة هو الِعلمي امليدان
املقوالت مصدر ليس الوجود من الرضب هذا الشخيص. الوجود أو األنا» «وجود ياسربز
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الشخيص، الوجود أو األنا، وجود إنَّ بل املوضوعي، الوجود عاَلم تحكم التي العقلية
وصف لو ياسريز ظَلم قد املرء يكون ولن ذاته. يتجاوز ما إىل يُشري بأنه دائًما يوَصف
ال رصيٍد عىل ذاته يف ينطوي الشخيص الوجود إنَّ فقال أرسططالية بعباراٍت الفكرة هذه
نوٍع مع يتواَفق ذاته، تجاوز إىل األنا سعي ويف .Potentialities اإلمكانات من له حدود
مًعا، السابقني النوَعني يشمل ذاته يف وجود وهو بامُلتعايل، تسميتُه يمكن الوجود، من ثالٍث
فمن املثاليُّون، يستوحيها كان التي كتلك أهداًفا لنفسه يضع ال ياسربز أن من الرغم وعىل
الجديل، للمسار جيد نموذج هي عنَده الثالثة الوجود رضوب أنَّ الوضوح كل الواضح
قبل، من رأيْنا كما وهذه املعقول. نطاق يف ما نحٍو عىل داخلًة تكون أن ينبغي القْدر وبهذا
من أنَّ صحيح العقل. دور تقييد إىل املبدأ حيث من تهدف نظريٍة أية يف كامنة صعوبة
االنفعاالت تُحرِّكهم الناس إنَّ كالقول مألوفة، بحقائق تستشهد أن النظرية هذه مثل حقِّ
إىل تِصل حني أما للعقل. تقييًدا ليس هذا ولكن منه. أكثر وربما العقل، يحركهم ِمثلما
ألنَّ ذلك حلِّه. إىل سبيل ال تناُقض ينشأ فعندئٍذ ذاته، العقل تهِدم أن تحاول عقلية نظريٍة
إنكار فإنَّ وهكذا اإلطالق. عىل يشءٍ أيِّ تفسري أجل من بالعقل االستعانة الرضوري من
عنه، للتعبري قابٍل غري يظلُّ بل نظرية، طريقٍة بأية عنه يُعربَّ أن يمكن ال العقل قدرة

الصمت. إىل ويدفعنا
أحيانًا كانوا ثَم ومن ما، حدٍّ إىل بذلك اعرتفوا قد أنفسهم الوجوديني إنَّ القول ويمكن
واعيًا كان فقد ياسربز أما بأنفسهم. ماَرُسوه قد يكونوا لم ولو حتى الصمت، يُحبذون

املطاف. نهاية يف أهميته له العقل إنَّ بالقول منها التخفيف وحاول الصعوبة، بهذه
ذو بالرضورة هو الذي العلم، أنَّ ياسربز يرى للوجود، التقسيم هذا أساس وعىل
ألنَّنا ذلك … الواقع لحقيقة أصيل إدراٍك إىل ل التوصُّ يف يُخِفق أن بدَّ ال تفسريي، طابٍع
والفكرة اإلخفاق، بهذا ِضمنًا نعِرتف وموضوعه، التفسري بني تمييٍز بوجود نسمح حني
اليشء هي ليست القضية أنَّ ملجرَّد للوقائع، تشويه هي إنما القضايا كل أنَّ هي الضمنية

عنه. تتحدَّث الذي
مطابقة، غري بأنها توَصف آخر، بيشءٍ ُمتعلِّقة لكونها نظًرا القضايا، فإنَّ وهكذا
ألنها وليس ذاتها، طبيعتها حسب مطابقة غري هنا تعدُّ القضية أنَّ يالحظ أْن وينبغي
يف القضية تكتِسب التي األخرى القضايا مجموعة عن تنعِزل — املثالية تقول كما —

الكامل. معناها داخلها
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أو ذاته، يف الوجود أو امُلتعايل، الوجود ميدان إىل تنتمي الفلسفة أنَّ ياسربز رأي ويف
التعايل، إىل يِصل أن محاولته يف الفرد يبذُله الذي الجهد هي الفلسفة إنَّ األصح عىل ِلنُقل
يتفاهم املستوى هذا ففي الشخيص، الوجود دائرة ِضمن فتقع للفرد األخالقية الحياة أما
فإنَّنا العقيل، اإلطار خارج تقع الحرية كانت وملَّا بالحرية. الشعور ويُمارسون الناس
أحواٍل يف بمظاهرها باالعرتاف نكتفي أن وعلينا لها، عقليٍّا تفسريًا نُقدِّم أن نستطيع ال
أحرار بأننا شعورنا إنَّ — كريكجور من تعبريًا ُمستعريًا — ياسربز يقول وهكذا ُمعيَّنة،
كان إذا إنه عام، بوجٍه نقول، أن ونستطيع القلق، أو الجزع من ُمعينة بحالٍة يرتبط
تسوء التي هي الداخلية األحوال فإنَّ هناك — الوجود مستوى عىل يسود الذي هو العقل

الشخيص. الوجود مستوى عىل
كما للدين، حسابًا تعمل امُلتعايل، املستوى عىل ياسربز، وجودية أنَّ حني وعىل
كانت التي ١٨٨٩م)،3 عام (ولد هيدجر أعمال فإنَّ كريكجور، وجودية يف الحال كانت
فلسفة أنَّ والواقع االختالف، كلَّ مختلف اتجاٍه يف تسري أهم، موقًعا فيها تحتلُّ امليتافيزيقا
إنَّ بل الشديد، بالغموض تتَِّسم الغرابة، يف غاية مصطلحاٍت استخدمت التي هيدجر،
الته، تأمُّ يف الطريفة النقاط ومن ضابط. بال تسري هنا اللغة إنَّ القول إىل يضطرُّ املرء
منطقية، قضية تبدو بحيث ُحوِّرت نفسية مالحظة وتلك إيجابي، يشء العَدم أنَّ تأكيده

الوجوديني. بني كثرية حاالٍت يف يحُدث كما
هو ُممثِّليها أشهر وكان باألدب، ارتباًطا أوثَق الوجودية الحركة كانت فرنسا ويف
وقد ُكربى، فلسفية دراسٍة جانب إىل رواياٍت كتَب الذي ١٩٠٥م)،4 عام (ولد سارتر
النوع ذلك تواجه شخصيَّاٍت خالل من الوجودية أفكاره من كبريًا قدًرا رواياته يف عرض
الشكل ويُتيح الوجودية. جوانب من األهمية عظيم جانب هو الذي الفعل، إىل الدعوة من

اإلنسان. بِمحنة املتعلقة الت التأمُّ لعرض وسيلٍة أفضل األدبي الروائي
اإلنسانية. بالحرية املتعلقة الوجودية الفكرة يف الشوط نهاية إىل سارتر ويسري
أو املايض بالرتاث ارتباط أي الفرد حياة يف وليس الدوام. عىل مصريه يختار فاإلنسان
الشامل. االلتزام من نوًعا يقتيض وكأنه جديد قراٍر كل يبدو وهكذا السابقة. األحداث
التي بالتربيرات االحتماء يحاولون فإنهم األليمة الحقيقة هذه من يخافون الذين أما

(املرتجم) ١٩٧٦م. عام وتُويفِّ 3

(املرتجم) ١٩٨٠م. عام وتُويفِّ 4
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يحاول فكالهما بالدين: املؤِمن مع العلم رجل فيه يشرتك أمر وهو العالم، عىل يُضفونها
عىل ليس فالعالم مؤِسًفا. ً خطأ سارتر، رأي يف يرتكبان، مًعا ولكنهما الواقع، من الهروب
نيتشه.5 عرص منذ مات قد سارتر رأي يف فهو الربُّ أما الِعلم، به ره يُصوِّ الذي النحو
بالبطل يذكِّرنا عليه هو ما عىل العالم ملواجهة استعداد لديه الذي الشخص أنَّ والواقع

الدِّيني. اإليمان عن خروجه سارتر استمدَّ املصدر هذا فمن نيتشه، عند
عند نِجده كما العقالني، الرضورة مفهوم هو سارتر ُمعارضة عليه تنصبُّ ما إنَّ
املفكرين هؤالء أنَّ نذُكر أْن وينبغي املثاليُّون. الفالسفة تواَرثه وكما واسبنيوزا، ليبنتس
برشط رضوري، أنه عىل املبدأ حيث من إليه يُنَظر أن يمكن يوَجد ما كل أنَّ يَرون كانوا
فكرة تتَِّخذ أن من مفرٌّ هناك يكون ال عندئٍذ الكفاية. فيه بما واسعًة نظرتُنا تكون أن
مع التميشِّ هي الحرية تكون أن أي هيجل، أو اسبينوزا عند نجدها التي الصورة الحرية
تتواىل سارتر فعل كما الحرية إىل النظرة هذه املرء يرُفض حني ولكن الرضورة. مسار
قبل، من الحظنا كما تُسود، الرضورة إىل العقالنية فالنظرة ذاتها. تلقاء من النتائج بقية
الوجودية. الحرية بفكرة نأُخذ أن بمجرَّد رفضها ينبغي لذلك النظري. العلم ميدان يف
أبعِد إىل ذهب قد سارتر أنَّ يبدو كان وإن العقالني، الالهوت عن التخيلِّ ينبغي وبامِلثل
الذي باملعنى أحراًرا كنَّا لو ألنَّنا ذلك باإللحاد. املوقف هذا يربط أن محاولته يف ينبغي ا ممَّ
الوجوديني املفكرين أن والواقع نشاء. ما نختار أن استطاعتنا يف لكان سارتر، به يؤمن

قبل. من رأيْنا كما ُمتباينة مواقف املسألة هذه يف اختاروا قد املختلفني
مسألة إىل أنظارنا تلِفت الرضورة، إىل العقلية للنظرة نقِدها يف الوجودية أنَّ والحق
أُُسس عىل قائم انفعايل احتجاج هو ما بقْدر فلسفيٍّا نقًدا ليس به تقوم ما ولكن هامة،
وهذا باالضطهاد، شعوٍر حالة من ُمنبثِق العقيل املذهب عىل الوجودية فتمرُّد نفسية.
فبينما الحرية. وجه يف عقبًة يُشكل الواقع عاَلم إزاء وشخيص غريب موقٍف إىل يؤدي
يف الوجودي يِجدها الطبيعة، بها تعمل التي الطريقة معرفة يف حريته العقالني يرى

الباطنة. النفسية لحاالته االستسالم
لهيجل. شلنج نقد إىل فرتجع كله هذا وراء تكُمن التي األساسية املنطقية النقطة أما
أي به ب يُرحِّ أن يمكن نقد وهذا عامة. منطقية مبادئ من يُستنبَط أن يمكن ال فالوجود

.[١٥ هامش – والرومانتيكية التنوير عرص الثالث: [الفصل انظر 5
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إليه نُضيف أن إىل نحتاج ال الحكم، هذا نُصِدر أن بعد ولكنَّنا بمذهبه. ٍك ُمتمسِّ تجريبي
نفٍس ِعلم أساسه عىل استنبط ما إذا السليم النقد هذا يهِدم املرء أنَّ ليبدو إنه بل شيئًا.
وصف يف وَقيِّمة طريفة مالحظاٍت نجد النظرية هذه ففي سارتر، نظرية تفعل كما وجوديٍّا
منطقية نتيجًة ليس النحو هذا عىل وشعورهم الناس سلوك ولكنَّ متنوِّعة، نفسية حاالٍت
لكان اآلخر االتجاه يف نا ِرسْ ولو منطقية، رضورة له ليس الوجود إنَّ القائلة للحقيقة
االعرتاف لنا يحقُّ فبينما ذلك وعىل نفسه، اآلن يف ورفضها شلنج قضية َقبول ذلك معنى
الوجود يف مبحٍث إىل تحويلها يصحُّ ال املادة هذه فإنَّ تها، ودقَّ النفسية املالحظات ة بصحَّ
وهو والعَدم» «الوجود اة: امُلسمَّ سارتر دراسة هدف هو بالضبط هذا ولكن (أنطولوجيا).
وغرائبه عري الشِّ غموضه حيث من التأليف، يف األملانية الطريقة مع تماًما يتمىشَّ كتاب
فتبدو أنطولوجية نظرية إىل الحياة من ا خاصٍّ موقًفا يُحوِّل أن محاولته أما اللفظية.
العقيل املعسكر إىل ُمنتميًا الرتاث هذا أكان سواء الفلسفي، الرتاث يف املألوف عن خارجة

الفلسفة. يف مدرسية كتٍُب إىل دستويفسكي روايات بتحويل أشبَُه وهي التجريبي. أم
عن خارج أنه أساس عىل األرجح، عىل نقَدنا، سريفضون الوجوديني أنَّ ولنالِحظ
للمشكالت نتصدَّى أن من فبدًال عقالنية. معايري النقد هذا يف نستخِدم إننا قائلني املوضوع،
املمكن من ولكن بالفعل. كذلك األمر يكون وقد العقيل. املنطق ميدان يف نتحرَّك الوجودية،
معايري، أية إنَّ القول عن آَخر تعبري هذا إنَّ إذ هونه؛ يُوجِّ من ضدَّ االعرتاض هذا استخدام
ثَم ومن بدورها اللغة عىل ينطبق وهذا العقيل. امليدان إطار يف تدور نوعها، كان مهما
ففي ذلك مقابل ويف الوجودية. النظريات دعم أجل من استخدامها يف خطورة هنالك كانت
يشاء. كما شخٍص كلُّ يستخِدمه الشاعري ق التدفُّ من بنوٍع يكتفي أن بالطبع املرء وسع
خالف عىل فهي (١٨٨٩–١٩٧٣م) Gabriel Marcel مارسيل جابرييل وجودية أما
ولقد ما. حدٍّ إىل ياسربز نظريات تُشبه ذلك يف وهي ديني، اتجاٍه ذات سارتر؛ وجودية
تجربته وعىل الفرد، عىل الوجوديني، املفكرين سائر شأن شأنه مارسيل، اهتمام تركَّز
مارسيل يؤكده ما فإن عام، بوجٍه الفلسفة ميدان يف أما محددة. إنسانية مواقَف يف العينية
حقيقة نرى فِلكي ويُحلل؛ يرشح الذي التفكري، من العادي النوع تجاوز إىل الحاجة هو
إليها لنا يُوصِّ التي الجزئية الرشائح تلك تجميع نُعيد أن ينبغي معنًى، بأكمل الواقع
بالتفكري مارسيل يُسميه ما طريق عن هذه الرتكيب إعادة عملية وتتم العقالني، ترشيحنا
فعىل التفكري، من وكثافة حدَّة وأشدَّ أعىل نوًعا به يقصد الذي (الثانية) األعىل املرتبة ذي
ذا األعىل، التفكري هذا أن نجد الخارج، إىل ه ُموجَّ (األوىل) األدنى املرتبة ذا التفكري أنَّ حني

ذاته. ل ليتأمَّ داخليٍّا ينعكس الثانية، املرتبة
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وقد والذهن. الجسم بني العالقة مشكلة مارسيل، بها يهتمُّ التي املشكالت وِمن
واقعي موقٍف يف الفرد تُصيب كما اإلنسان، بمحنة النشغاله نتيجًة املشكلة هذه برزت
يخلطون الذين ألولئك باركيل بنقد ديكارت ثنائية إىل وجهه الذي النقد ويُذكِّرنا . ُمعنيَّ
عن الذهن فصل إنَّ نقول أن ونستطيع الهنديس، البرصيات ِعلم وبني اإلبصار بني
فوق ما نحٍو عىل يُحلِّق أنه عىل الذهن إىل تنُظر مجازية صورًة ًما ُمقدَّ يفِرتض الجسم
وجهة هي يبدو، ما عىل هذه متميزان. شيئان أنهما عىل والجسم نفسه ويرى الشخص،
التفكري بممارسة املشكلة حلَّ يربط أنه غري بعيد، حدٍّ إىل صحيحة وهي مارسيل، نَظر
عن للكشف يكفي اللغوي التحليل من قليًال بأنَّ القول إىل نَميل أنَّنا حني عىل الرتكيبي،

الخطأ. موضع
ماخ، مثل بمفكرين ُممثَّلة املايض القرن نهاية حوايل ظهَرْت التي الوضعية كانت لقد
نما التالية، العرشين األعوام وخالل امليكانيكا. ميدان يف أعماله عن قبل من ثنا تحدَّ الذي
حركة ظهور إىل العاملني هذين ع تجمُّ أدى وقد الرمزي. باملنطق أوسع اهتمام بالتدريج
ولذا فيينا، جامعة يف أستاذًا ماخ، مثل كان الذي M. Schlick شليك محورها كان جديدة
باسم تُعَرف فلسفتهم وأصبحت فيينا» «حلقة اسم مها يتزعَّ كان التي املجموعة عىل أُطِلق

املنطقية. الوضعية
الذي هو العلم أنَّ يرى فهو األول؛ املقام يف وضعيٍّا اسمه، يدلُّ كما املذهب، هذا كان
فارغة، لفظية ثرثرة هي التقليدي، بنمطها امليتافيزيقا وأنَّ معارفنا، بمجموع يزوِّدنا
أفكار وبني بينهم التشابُه بعض نجد هذا ويف التجربة. وراء معرفته يمكن ما ة ثمَّ فليس
بمعياٍر باألخذ التجريبية للمالحظة تأكيدهم ويقِرتن ذاته، يف اليشء منها حذْفنا إذا كانْت،
اليومي. عمله خالل مختربه يف العاِلم يُطلقها التي بالربجماتية ما حدٍّ إىل يرتبط للمعنى
معنى أنَّ إىل يذهب الذي التحقيق، قابلية مبدأ هو مشهور مبدأٍ يف املعيار هذا ويتمثَّل
ذاتها الطريقة هذه طبَّق الذي ماخ، من ُمستَمدٌّ املعني وهذا تحقيقها، طريقة هو القضية

امليكانيكا. يف املستخَدمة األلفاظ تعريف يف
الذي املكان يف تستمر لم فيينا يف بدأت التي املنطقية الوضعية الحركة أنَّ عىل
بقية ووَجَد تالميذه، من واحٍد يد عىل ١٩٣٦م عام يف شليك ُقتل فقد فيه؛ ظهرت
فرَضها التي القيود بسبب آخر مكاٍن يف يستقرُّوا أن عليهم لزاًما املدرسة أعضاء
وهكذا إنجلرتا، أو أمريكا إىل جميًعا رحلوا حتى طويل وقٌت يمِض ولم النازي، االحتالل
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Waissmann وفايسمان ١٩٧٠م عام أنجلوس لوس يف تُويفِّ قد R. Carnap كارناب فإن
١٩٥٩م. عام أكسفورد يف

العاملية الحرب قبل الحركة بدأت العلم، لغة يف التوحيد إىل العام االتجاه مع يًا وتمشِّ
العلم «موسوعة باسم تُعرف أصبحت التي السلسلة من بحٍث أول نرش يف مبارشة الثانية
أوتو وهو لها، تحرير رئيس أول تُويفِّ وقد شيكاغو. جامعة مطبعة يف تُنَرش وهي املوحد»،
من املنطقية الوضعية غرس أُعيد وهكذا ١٩٤٥م. عام بأكسفورد O. Neurath نويرات
القديم بالرتاث أخرى مرًة ارتبطت حيث باإلنجليزية، الناطقة البلدان إىل األصلية تربتها
إىل األنظار لَفَت ما أول وكان ما. حدٍّ إىل بوجودها لها تدين التي اإلنجليزية، للتجريبية
والحقيقة «اللغة A. J. Ayer آير كتاب هو إنجلرتا يف واسع نطاق عىل املنطقية الوضعية

(١٩٣٦م). واملنطق»
عدا فيما أما للِعلم. واحرتام للميتافيزيقا، احتقاٌر كلها الوضعية الحركة ساد لقد
قابلية مبدأ أدَّى وقد العلمي، واملنهج املنطق مسائل يف ملحوظة فوارق هناك فكانت ذلك
الحركة تاريخ أن والواقع امُلتباينة. التفسريات من عدٍد ظهور إىل خاص، بوجٍه التحقيق،

ومكانته. املبدأ هذا أهمية بشأن جَرْت التي املناقشة حول بالفعل يدور
التحقيق، قابلية هو املعنى إنَّ القائلة النظرية ضد هة املوجَّ األولية االنتقادات من إنَّ
أنَّنا فلنفِرض الربجماتيني. عند الحقيقة نظرية تواجهها التي الصعوبة نفس تواجه أنها
كان اإلجراء، لهذا وصفيٍّا عرًضا قدَّمنا ما فإذا قضية، صحة من ق للتحقُّ ما طريقًة وجْدنا
ال تسلسٍل إىل الفور عىل ذلك ويؤدي ذاته، العْرض هذا معنى عن نتساءل أن نا حقِّ من
القضية، معنى بأن ما مرحلٍة يف نعِرتف لم ما تحقيقها، ينبغي التي للمعاني له، نهاية
األصيل، املبدأ عىل القضاء معناه كان بذلك، اعرتْفنا إذا ولكنَّنا كالشمس. واضح ببساطة،

الفور. عىل مبارشًة املعاني إدراك نستطيع بأننا نُسلِّم أن عندئٍذ نا حقِّ من وكان
لغًوا. بوصفه فلسفي ٍل تأمُّ كلِّ رفض هي أخرى صعوبًة الوضعي املوقف ويواِجه
حاول وقد فلسفية، نظرية ذاتها هي التحقيق قابلية نظرية أنَّ هو الصعوبة ومصدر
يف ل ُمتأصِّ الحقيقة يف هو التحقيق قابلية مبدأ إنَّ بالقول العقبة هذه يتجنَّب أن شليك
التي بالطريقة أنفسنا نُذكِّر أن هو العبارات بهذه نعِرضه حني نفعله ما وكل سلوكنا،
األمر؛ نهاية يف صحيًحا املبدأ لكان كذلك، األمر كان لو حتى ولكن بالفعل. عليها نسري
ليس أنه األطراف جميع بني عليه امُلتََّفق من ألنَّ ذلك فلسفيٍّا. موقًفا يُحدِّد فهو ثَم ومن

التجريبي. العلم قضايا من
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التحقيق عمليات يف نهاية ال ما إىل التسلُسل تجنُّب يحاول شليك أنَّ نجد وهنا
ذاتها، عىل الضوء تُلقي تجارب من املطاف نهاية يف تُستَمدُّ املعاني أنَّ يرى فهو املتعاقبة.
أن حاول عندما ُمماِثلة، غايًة كارناب استهدف ولقد القضايا. عىل معنًى بدورها وتُضفي
بدائية أفكاٍر إىل (املعرفية)، اإلبستمولوجية املشكلة يردُّ شكيل منطقي نَسٍق صيغة يضع

التشابُه. عىل التعرُّف هي وحيدة أساسية عالقة بينها تربط
أشكال من بشكٍل ضمني تسليٍم عىل ترتكز للموضوع التصدِّي يف الطريقة هذه
تفسريها حيث من النظرية، هذه وَعيب التطابق.6 هو الحقيقة معيار إن القائلة النظرية
املقارنة فيها تتمُّ التي الساحة خارج نقف أن منَّا تقتيض أنها هو املعرفة، ملشكلة
يمكن ال القضية أنَّ وأكد الصعوبة، هذه نويرات، أدرك وقد والقضايا، التجارب بني
«قضية رأيه يف هو، ما لقضيٍة وتأييًدا دعًما يُقدِّم فما أخرى، بقضيٍة إال تقاَرن أن
القضايا مستوى نفس عىل يضعها أولية) قضية (أي Protocol Statement بروتوكولية»
ولكنه مماثًال، موقًفا كارناب اتَّخذ وقد بالرضورة. تتَِّسم ال إنَّها أي العادية؛ التجريبية
املذهب رائحة منه تُشتَمُّ رأي وهو الشك، تقبل ال نقاط هي الربوتوكولية القضايا أن رأى
نظريٍة إىل تؤدي املشكلة معالجة يف الطريقة هذه أنَّ نجد الحالتني كلتا ويف الديكارتي.

التقليدية. العقليني طريقة عىل الرتابط،7 هي الحقيقة إنَّ تقول
املشكلة إزاء االختالف كلَّ مختلف موقٍف إىل األمر، آخر كارناب، اهتمام ل تحوَّ ولقد
بحيث مركَّبة صورية لغٍة اخرتاع املرء استطاع فلو املنطقية. الوضعية للفلسفة الرئيسية
إىل اللغة، هذه بِمثل األخذ يؤدي عندئٍذ للتحقيق، قابلة غري قضية فيها تُصاغ أن يمكن ال
النَسق بنية من يتجزَّأ ال جزءًا التحقيق مبدأ سيكون إذ الوضعية؛ املطالب جميع تلبية
أنَّ ذلك أسباب ومن بَدورها. كافية غري املشكلة معالجة يف الطريقة هذه أنَّ غري ذاته،
الربط بأساليب تتعلَّق التي اللغوية، البنية يف تركيباٍت إىل إرجاعها يمكن ال املعنى مسائل
الكشوف جميع أنَّ ضمنًا يفرتض النَسق هذا مثل بناء فإنَّ ذلك عن وفضًال الكلمات. بني

أو والواقع، الُحكم بني التطابُق هي الحقيقة إنَّ تقول الفلسفة، تاريخ يف مراًرا تكرَّرت قديمة نظرية 6

(املرتجم) األعيان. يف ِلما األذهان يف ما مطابَقة العرب، الفالسفة بتعبري
بصورٍة ترتابط كانت إذا حقيقة بأنها توصف القضيَة إن تقول املثاليني، عند خاص بوجٍه سادت نظرية 7
جزءٍ أيِّ يف ال كله، النَسق يف الكامل بمعناها الحقيقة تكون بحيث القضايا، من كامل نسٍق مع محكمة

(املرتجم) ِحدة. عىل مأخوذًا منه
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النَسق لبناء جوانبها بعض يف ُمعادلة الزاوية هذه من ففكرته قبل. من إنجازها تمَّ قد
النهائية. مرحلته إىل انتقل قد العالم أن هو ُمماثل رأٍي عىل َمبنيٍّا كان الذي الهيجيل،

أنَّ رغم املنطقيني، الوضعيني إىل بالنسبة األهمية من قْدر لها شخصية وهناك
كان فقد .Wittgenstein فتجنشتني شخصية هي فيينا، حلقة يف عضًوا يكن لم صاحبها
ذات رة، املتأخِّ رات التطوُّ ولكن الوضعيِّني. تفكري عىل كبري تأثري األوىل املنطقية لنظرياته
يف املنطقية الوضعية حوَّلت التي هي فتجنشتني فكر عىل طرأت التي اللغوي، الطابع

إنجلرتا. يف ركيزة لها أصبحت أن بمجرد جديد اتجاٍه
اللغوي التحليل مدرسة أهمها من ُمتباينة، فروع عدة الوضعية الحركة تفرَّعت لقد
الوضعية مع تشرتك وهي األخرية. العقود خالل اإلنجليزية الفلسفة عىل سيطرْت التي
االستخدام عن نتَجْت إنما الفلسفية اإلشكاالت جميع بأنَّ القول يف األصلية املنطقية
دقيقة، واضحة إجابة له سليم نحٍو عىل ِصيَغ سؤاٍل كل أن يَرون وهكذا للغة، الفضفاض
اللغة استخدام إساءة عن تنشأ إنما الفلسفية، املسائل أن يُبني أن هي التحليل ة ومهمَّ
عليها ويُلقى األسئلة هذه يف الغموض عنارص عن الكشف يتم إن وما لإلهمال، نتيجة
فإنَّ وهكذا ذاتها، تلقاء من وتتالىش لها، معنى ال املشكالت أن يتَِّضح حتى ساطع، ضوء
من رضٌب أنها عىل إليها النظر ينبغي الصحيح، النحو عىل استُخِدمت ما إذا الفلسفة

اللغوي. العالج
املتعلقة ة الحجَّ أقبل شخصيٍّا أنا أُكن لم وإْن بسيًطا، مثًال املنهج لهذا ولنرضْب
بدأ الذي فما يشء، كل بدء كيفية عن شخص يتساءل أن يحُدث ما فكثريًا املسألة؛ بهذه
يف ق ندقِّ دُعونا إجابة، نقدِّم أن من بدًال ولكن مساره؟ بدأ نقطٍة أية ومن العالم، مسرية
الكلمة هذه تُستخَدم فكيف (البدء)، هي السؤال يف املركزية الكلمة إنَّ السؤال. صياغة
املوقف نوع إىل ننُظر أن ينبغي الفرعي، السؤال هذا عن نجيب لكي العادي؟ الحديث يف
الساعة يف يبدأ إنه قائلني موسيقي حفٍل عن نتحدَّث فقد عادة، الكلمة فيه نستخِدم الذي
البيت، إىل نعود الحفل وبعد املدينة، يف العشاء تناوْلنا قد كنَّا ربما البداية وقبل الثامنة،
له كالم وبعَدها البداية قبل حدث ا عمَّ الكالم أنَّ هو مالحظتُه ينبغي الذي الهام واليشء
ُعدنا ما فإذا الزمان، يف يحُدث ليشء مرحلًة تُحدِّد الزمان يف نقطة هي فالبداية معنى،
بطريقٍة «البداية» كلمة فيه نستخدم أننا الفور عىل لنا اتضح الفلسفي سؤالنا إىل اآلن
بداية قبل حَدث عما الكالم ُوسعنا يف يكون أْن هنا املقصود ليس إذ االختالف؛ كل مختلفة
يف الخطأ جانب نُدرك أن نستطيع النحو، هذا عىل املسألة نُصوغ حني إنَّنا بل يشء، كل
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يتَِّضح وحني دائري، مربَّع عن بالسؤال أشبَُه يشء يسبقها ال بدايٍة عن فالسؤال السؤال،
له. معنى ال سؤال أنه نُدِرك ألننا السؤال، طرح عن سنكفُّ ذلك لنا

–١٨٨٩) فتجنشتني بلودفيج كبريًا تأثًرا إنجلرتا يف التحليل فلسفة تأثَّرت لقد
كبقية بالده، غادر وقد فيينا، بحلقة متَِّصًال املراحل إحدى خالل كان الذي ١٩٥١م)
اإلقامة إىل وانتقل أملانيا، يف الهتلرية العاصفة ُسحب ع تتجمَّ أْن قبل الحلقة، أعضاء
G. E. Moore مور أ. ج. تقاعد عندما ١٩٣٩م عام يف أستاذًا ُعنيِّ حيث كيمربدج، يف
Tractatus فلسفية منطقية «دراسة هو حياته خالل له ظهر الذي الوحيد الكتاب وكان
القائل الرأي عَرض الكتاب هذا يف ١٩٢١م، عام نُِرش الذي «logico-philosophicus
الذي الفني باملعنى ،tautology الحاصل وتحصيل حاصل، تحصيل املنطق حقائق إنَّ
«تحصيل كلمة تكون املعنى وبهذا لذاته. مناقًضا نقيضها يكون قضية هو به، استخَدمه
السنوات يف اهتماماته قادته وقد شيوًعا. أكثر تحلييل، لكلمة ة عامَّ بصورٍة مطابقة حاصل»
هو آراؤه فيه لت ُسجِّ الذي واملصدر اللغوي. التحليل اتجاه يف املنطق، عن بعيًدا الالحقة
حتى منها ظهر والتي وفاته، بعد نُِرشت التي أبحاثه ومجموعة محارضاته، مذكرات
نظًرا مجملة، بصورٍة اتجاهاته ص يلخِّ وصٍف تقديم السهل من وليس مجلدان. اآلن
الفكرة عن املعقول التعبري كان وربما ما. حدٍّ إىل ُمسترتًا كان الذي الغريب أسلوبه إىل

استخدامها. طريقة هو كلمة أية معنى أنَّ هو رة املتأخِّ الفلسفية نظريته يف األساسية
الذي اللغوية» «األلعاب تشبيه آلرائه، تقديمه معرض يف فتجنشتني، أدخل ولقد
مثًال، كالشطرنج بلعبٍة أشبه هو اللغة من معنيَّ لجزءٍ الفعيل االستخدام أنَّ به يعني
قيوًدا هناك أنَّ كما يراعوها، أن يُمارسونها من كلِّ عىل ينبغي ُمعيَّنة قواعد اللعبة ولهذه
عَرَضه كما السابق املنطقي عاَلَمه فتجنشتني ويرفض بها، املسموح الحركات عىل ُمعيَّنة
مكوِّنات إىل القضايا جميع تحليل املمكن من أنَّ عندئٍذ له بدا فقد ا. تامٍّ رفًضا الدراسة، يف
أحيانًا النظرية هذه عىل يُطلق كان ثَم ومن التجزيء. من مزيًدا تقبل ال بسيطة نهائية
املكوِّنات عن منها أسبق نظرياٍت مع الكثري يف تشرتك وهي املنطقية»، «الذرية اسم
محاوالت جميع أساس هي الفكرة وهذه العقالنيون. بها قال التي البسيطة النهائية
أنكر فقد رة املتأخِّ املرحلة يف أما الدقة، من قدٍر بأقىص يشء كل عن تُعربِّ كاملة لغٍة وْضع
مربًَما. قضاءً الخلط عىل نقيض أن امُلستحيل فمن اللغة، هذه ِمثل إيجاد إمكان فتجنشتني
معنى نكتسب املتنوِّعة، اللغوية األلعاب من عدًدا نلعب كيف نتعلم حني فإنَّنا وهكذا
بطريقٍة ذلك عن نُعربِّ األحيان بعض ويف خالله. ومن استخدامها طريق عن الكلمات
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أصبح فنِّي تعبري وهو ُمعيَّنة، بكلمٍة الخاص «املنطق» أو «النحو» نتعلَّم إننا فنقول أخرى
ينجم امليتافزيقية املشكالت إثارة فإن وهكذا اللغوي، التحليل يف واسع نطاٍق عىل شائًعا
القواعد نفهم أن بمجرد ألنَّنا ذلك بالكلمات. الخاص «النحو» إدراك يف نقٍص عن عندئٍذ
اللغوي العالج يكون أن بعد األسئلة، هذه مثل طرح يف رغبة لَدينا تظلُّ ال صحيًحا، فهًما

الرغبة. هذه من شفانا قد
قد اللغوي التحليل فإنَّ ذلك ومع اللغوية. الفلسفة يف كبري تأثريٌ لفتجنشتني كان لقد
بالتمييزات جديد اهتمام ظهور بالذِّكر ونخصُّ ما، حدٍّ إىل الخاصة ودروبه طُرِقه يف سار
جديد نوع ظهر وهكذا ذلك. عنه يُسِفر أن يمكن مفيد عالٍج أيٍّ عن النظر بغضِّ اللغوية
مساٍر يف الوسيط العرص يف القديم سلُفه فعل كما نفسه يخنق وهو املدرسية النزعة من
اللغة بأنَّ االعتقاد هو اللغوي التحليل تيَّارات معظم فيه تشرتك الذي واليشء ضيِّق.
يتجاهل الرأي هذا االستخدام. سوء عن تنشأ إنما الفلسفية اإلشكاالت وأنَّ كافية، العادية

الغابرة. الفلسفية النظريات ببقايا تحتِشد العادية اللغة أن هي واضحة حقيقًة
املرتِكز العالج بها يُفَهم أن ينبغي التي الطريقة يُبني قبُل من قدَّمناه الذي امَلثَل إنَّ
من التخلص يف يفيد سالح التحليل من النوع هذا أن املؤكد فمن الشائع. االستخدام عىل
فلسفية، نظرية هو حيث من ولكنه الغامضة، املتشابكة امليتافيزيقية التعقيدات من كثرٍي
يفعلون الوقت طوال كانوا الفالسفة أنَّ ألعتقد إنَّني بل عف. الضَّ نقاط بعض عىل ينطوي
فإنَّ اليوَم بذلك يعرتفون ال الناس كان وإذا بصمت. ولكن التحديد، وجه عىل اليشء هذا
واألخطر األخرية. اآلونة يف بيننا شائًعا أصبح الذي العقيل األفق ضيِِّق من نوٍع إىل هذا مردَّ
أستطيع ال إنني إذ املنازعات؛ جميع يف َحَكًما باتِّخاذها العادية اللغة تمجيد هو ذلك من
أن يمكن ما وأقل بالخلط. مليئًة ذاتها العادية اللغة تكون ال ملاذا اإلطالق عىل أُدرك أْن
ما نتساءل أن دون الخري، ِمثال أشكال من شكًال كانت لو كما إليها النَظر أنَّ هو يُقال
مني الضِّ واالفرتاض بالخطر. محفوف أمر كله هذا وتنمو، وتعمل تنشأ وكيف اللغة، هي
الخفي، الذكاء أو الرفيعة العبقرية من نوع عىل تنطوي عادًة تُستخَدم كما اللغة أنَّ هو
كل تجاُهل بإمكان االعرتاف هي مبارش، غري نحٍو عىل بهذه ترتبط أخرى، ُمسلَّمة وهناك

واسع. نطاٍق عىل االتجاه هذا أنصار بها يستمِتع نعمة وهو لغوية، غري معرفٍة
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عن اآلن حتى يُتابعنا ظلَّ الذي القارئ تساءل وربما قصتنا، نهاية إىل اآلن وصْلنا لقد
فقد تحذير: كلمَة َه نوجِّ أن ينبغي القارئ هذا ِمثل وإىل قرأه. ا ممَّ جناها التي الفائدة
هنا، ها عنها ثنا تحدَّ التي الرئيسية املوضوعات من موضوع كل عن كاملة مكتباٌت أُلَِّفت
الغزيرة، املادة هذه من ضئيلة نسبًة إال املؤلَّف هذا كتابة يف نتناول أن امُلمكن من يكن ولم
يف أدى أن يسِبق لم نطاقه، اتِّساع كان مهما واحد، كتاٍب ح تصفُّ بأنَّ نعِرتف أن بدَّ وال
يؤدي أن يمكن ال الخالصة القراءة من قدٍر أي إنَّ بل خبريًا، القارئ جعل إىل حالٍة أية
قْدر املعلومات، اكتساب جانب إىل املطلوب، وإنما يشء، أليِّ املرء َفهم مستوى رفع إىل
املعلومات، هذه خالل من املرء عليها اطَّلع التي املتعدِّدة املشكالت يف امُلركَّز التفكري من
هائل عدد يوَجد حيث الفلسفة، تاريخ يف كتٍُب تأليف به نُربِّر أن نستطيع ُعذر أيًضا وهذا
الكتُب. هذه تُعالجها مسألة كلِّ حول صون املتخصِّ ألََّفها التي التفصيلية األبحاث من
أن إىل آلخر آٍن من يحتاج بَدوره، ص امُلتَخصِّ والعاِلم بل ص، املتخصِّ غري القارئ ألنَّ ذلك
عرٍض إىل يحتاج ذلك أجل ومن شامل، منظوٍر من املسائل ل ويتأمَّ التفاصيل عن يبتِعد
من نبَع عرًضا يكون أن ذلك من واألهم التفصيل. يف مفرًطا وال الضخامة يف مفرًطا ليس
بل للكلمة؛1 املبارش باملعنى موسوعيٍّا ليس ْمناه قدَّ الذي العْرض أنَّ والواقع واحد. عقٍل
قناه حقَّ قد نكون أن نأُمل ما وأقىص ولألفكار، للفالسفة اختيارات بالرضورة هناك كانت
شديدة قدَّمناها التي التاريخية الخلفية فإنَّ وبامِلثل العامة. لالتجاهات موجز تقديم هو

(املرتجم) األصيل. معناها يف «Encyclopedia «املوسوعة اسم يدلُّ كما يشءٍ، بكل يُحيط تعليًما أي 1
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وإنما التاريخ، القارئ يُعلِّم أْن عاتِقه عىل يأُخذ ال الكتاب هذا إنَّ إذ واإليجاز، الرتكيز
اآلراء فيه ت تمَّ الذي اإلطار ذهنه عن يغيب ال بحيث آلَخر، آٍن من به يذكِّره أن يحاول
العصور منذ للغرب الحضاري الرتاث استمرار الكتاب يؤكد ذاته الوقت ويف الفلسفية،

الراهن. الوقت حتى امُلبكرة اليونانية
يُطَلق ملا كهذا، تاريٍخ يف حيِّز، إعطاء دون حال الذي السبب عن قارئ سأَلنا وربما
السؤال؛ هذا عن نُقدِّمها أن نستطيع متعدِّدة إجاباٌت وهناك الرشق. ِحكمة اسم عادة عليه
فيه يكون عرٍض تقديم يمكن بحيث اآلخر، عن بمعِزٍل كلٌّ را تطوَّ قد العاَلَمني أن أوَّلُها
يف هو الغربية الفلسفة عرض مجرد فإنَّ ذلك، عن وفضًال بنفسه. ُمكتفيًا الغربي الفكر
ذلك، من أهم سببًا هناك ولكنَّ عليه. جهدنا نقرص أن اخرتْنا وقد ، هنيِّ غري عمل ذاته
الرشقي. العقل الت تأمُّ عن أساسية جوانب يف يختلف الغربي الفلسفي الرتاث أنَّ هو
جنبًا الِعلمي الرتاث مع الفلسفية الحركة فيها سارت التي وحَدها هي اليونانية فالحضارة
املزدَوج الرتاث هذا إنَّ بل امُلميز، طابَعه اليوناني اإلنجاز عىل أضفى ما وهذا جنب. إىل

الغرب. حضارة شكَّل الذي هو
العلمي البحث فمتابعة الخاصة، العالقة هذه من بوضوٍح موقفنا نُحدِّد أن امُلهم ومن
الفلسفي. التفكري مصادر أحد العلم ولكن واحًدا، شيئًا والفلسفة هو ليس بَعينه ميداٍن يف
املنهج قواعد فدراسة فلسفية. مشكلًة نخوض الِعلمية معنى يف عام بوجٍه نبحث وحني
الدوام، عىل الفالسفة انتباه شغلت التي املشكالت من أنَّ كما فلسفية. دراسٍة هي العلمي
عىل هنا نحرص أن علينا ينبغي ولكن العامة. ِسماته يف للعاَلم عْرض تقديم محاولة
طريقة عىل للوقائع وصًفا تُقدِّم أن الفلسفية الدراسة أهداف من فليس أمَرين: بني التمييز
إىل املذاهب أصحاب من باملثاليني أدى الذي هو القاعدة هذه مراعاة عَدم كان ولقد العلم.
طريقٌة فهو تقديمه الفلسفة تستطيع الذي اليشء أما شطحات. يف آلخر آٍن من يَقعوا أْن
نوع من لنظاٍم وفًقا العلمية الكشوف لجمع وإطار التجريبي، البحث نتائج إىل النظر يف
املرشوعة. حدودها نطاق يف تتحرَّك كانت املهمة، بهذه املثالية التزَمِت ما وبقْدر ، ُمعنيَّ
نظرًة ن نكوِّ العلم، ممارسة عاتقنا عىل نأخذ حني أنَّنا إىل ذاته الوقت يف نُشري أن وينبغي
نسيج الواقع يف هو املألوف الطبيعي باملوقف يه نُسمِّ ما ألنَّ ذلك العالم؛ إىل ُمعينة فلسفية
النقدية الفلسفة مزايا أعظم كان وربما األشياء. طبيعة عن ة العامَّ الضمنية امُلسلَّمات من
بأن أنفسنا نُذكِّر أن امُلفيد فمن حاٍل أية وعىل الحقيقة. هذه إىل األنظار لفتَِت أنها هو
النافعة األفعال كانت أيٍّا العالم، عىل يصُدق شيئًا تُقرِّر أْن إىل تهدف العلمية النظريات
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ال الذين أولئك أحيانًا يُغفلها مسألة وهذه بها. نقوم أن النظريات هذه لنا تُتيح قد التي
يف تُستخَدم األعداد أنَّ يغفلون ِمثلما مجرَّدة، شكلية أنساٍق من أكثر النظريات يف يَرون

الحساب.
نصنع الذين نحن إننا بل ُصنعنا؛ من ليس للبحث موضوع هو الذي العالم إنَّ
يجعل ما أنَّ غري خطأ، عىل أننا اكتشاف يف صعوبًة نجد ما وكثريًا وأوهامنا، أخطاءنا
ر يتصوَّ فقد ُمتعة. أو راحٍة من االعتقادات هذه فينا تبَعثُه ما ليس صحيحًة اعتقاداتنا
الرضا. من نوًعا فيه يبَعث ر التصوُّ هذا ألنَّ محدودة، غري مالية موارد لَديه أنَّ ما شخص
ُمباِلني ليسوا واملحاكم البنوك مديري ولكن املوقف، هذا يتَِّخذون أناس بالفعل وهناك
ال هذا ولكن خطأ، عىل أحيانًا تكون العلمي البحث نتائج إنَّ اآلراء. هذه مشاركتهم إىل
األقل عىل يحتاج الخطأ أنَّ الصواب، من بقدٍر نالِحظ أن ُوسِعنا يف إنَّ بل ذاتية؛ يجعلها
فالناس أحكاًما. تُصِدر ال ألنها تخطئ، أْن يمكن فال ذاتها الطبيعة أما يرتكبه. إنسان إىل
الحقيقة هذه كانت وربما وأحكاًما، قضايا يُصوغون حني الخطأ يف يقعون الذين هم
ذاتيٍّا كان إذا الخطأ ألنَّ ذلك الربجماتية. النظريات وراء من الكامنة الدوافع من واحًدا
يبدو فقد الخطأ، ضدَّ ضماٍن أي هناك يكن لم وإذا يرتكبه، بإنساٍن ُمرتِبط أنه بمعنى
فالقول اإلطالق. عىل صحيح غري هذا ولكن الذاتية. آرائنا داخل ُمنغلِقني دائًما نظلُّ أننا
أبًدا نكون ال إنَّنا القول عن االختالف كلَّ يختلف إلينا، تتسلَّل أن دائًما يمكن األخطاء إنَّ
هذه يف ُحكمي فإنَّ كذلك، بالفعل يكون حني كذا، إنه ما يشءٍ عن قلُت وإذا صواب. عىل
كنُت فإذا أيًضا. الخطأ حالة عىل ذلك وينطبق ذاتي، عنرص أي إليه يتسلَّل ال الحالة

العالم. حقائق من حقيقة هو أرتِكبُه الذي الخطأ هذا فإنَّ مخطئًا،
للحقائق امُلستقل والطابع النزيه، للبحث املوضوعي الطابع نؤكد أن امُلهم فمن وهكذا
للتشكُّل، قابلة ذاتية الحقيقة أنَّ يؤكدون الذين أولئك أما البحث. هذا يستهدفها التي
ذلك عن فضًال وهم ُمستحيًال، العلمي البحث يجعل الرأي هذا أنَّ إىل يتنبهون ال فإنهم
الرِّبح عن بمعزٍل لالستطالع حبَُّه يُشِبع أن يمكنه ال الباحث أن يعتقدون حني يُخطئون
ولكن النوع، هذا من ليس البحث من كبريًا قدًرا أنَّ صحيح كشوفه. تجلُبُها التي املنفعة أو
بل الربجماتية، املفاهيم خالل من يُفرسَّ أن يمكن ال الِعلم تاريخ فإنَّ ولهذا كذلك، بعضه
تنبثق التي الالمحدودة القوة ألوهام كابًحا يكون أن يمكن املوضوعية الحقيقة احرتام إنَّ

الذاتي. التحيُّز عن
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اآلن حتى نتحدَّث لم فنحن الفلسفي، ل للتأمُّ اآلخر الرئييس املصدر إىل بنا يؤدي وهذا
الفلسفية، للدراسة موضوًعا بوصفها فيه، العمل ألساليب ة العامَّ املبادئ أو الِعلم عن إال
إنَّ بل العالم، طبيعة بكشف فقط يهتمُّ ال اجتماعي، حيوان هو حيث من اإلنسان، أنَّ غري
عالم ندُخل هنا فإنَّنا بالوسائل، يُعنى العلمي الجانب كان وإذا فيه. يسلُك أن ه مهامِّ من
مشكالٍت مواجهة يف تضعه التي هي لإلنسان االجتماعية الطبيعة فإنَّ وهكذا الغايات،
عن يعجز ولكنه ُمعيَّنة، غايات لبلوغ الطُرق بأفضل يُنبئه أن يستطيع الِعلم إنَّ أخالقية.

غريها. دون امُلعيَّنة الغاية هذه إىل يسعى أن واجبه من إنَّ له يقول أن
فعند األخالقية؛ املشكلة إىل النظر يف مختلفة طرًقا هناك أنَّ قبل من رأيْنا ولقد
الخري بني التوحيد ويتمُّ جنب، إىل جنبًا العلمي والعامل األخالقي العامل يسري أفالطون
ُسوء من ولكن كبري، عزاء فيه لكان بالفعل كذلك كان لو األمر أنَّ والواقع واملعرفة.
إىل غريهم، من أكثر يعرفون من يلجأ فقد التفاؤل، يف ُمفِرط األفالطوني الرأي أنَّ الحظ
فإنَّ املرء يعرفه ما مقدار كان فمهما حاٍل أية وعىل رشيرة، أغراٍض يف معرفتهم استخدام

عمله. ينبغي ما مشكلِة حلِّ إىل ذاته يف يؤدي لن هذا
االثنني إنَّ القائل الرأي رفْضنا فإذا واإلرادة، للعقل العامة املشكلة هي إذن، هذه
ن، ُمستقالَّ بأنهما أوكام، فعل كما نُسلِّم، أن علينا كان ُمعيَّنًا، مًدى بلغا لو سيتطابقان
فالعقل باآلَخر، اإلطالق عىل له ِصلة ال أحدهما أنَّ بالطبع يعني ال االستقالل هذا ولكن
به يقوم وهو واالنفعاالت، اإلرادة إىل بالنسبة والضبط التوجيه بدور يقوم أن يستطيع

الغايات. تختار التي هي اإلرادة إنَّ لُقلنا الكاملة ة الدقَّ ِشئنا لو ولكنَّنا بالفعل،
قد التي لألهداف علمية مربِّرات تقديم نستطيع ال أنَّنا الحقيقة هذه نتائج ومن
الحجج تقديم نبدأ أن يُمكننا فلن لها. وفًقا نسري التي األخالقية للمبادئ أو إليها، نسعى
أن ينبغي أفعاله بأن املرء يُسلِّم فقد وهكذا ما، أخالقيٍة بُمقدِّمٍة البدء منذ سلَّمنا إذا إال
أن ينبغي أفعاله إنَّ يقول قد أو فيه، يعيش الذي املجتمع عىل املحافظة شأنها من يكون
بها امُلسلَّم األخالقية امُلقدِّمة أكانت وسواء االجتماعي. النظام يف تغيرٍي إحداث عىل تساعد
رضورة يف السبب إلثبات ُحَجٍج تقديم األساس، هذا عىل امُلمكن، فمن تلك أو هذه هي
ُمسلٌَّم مقدِّمة لَدينا تكن لم ما أنَّنا، مالحظة هو األمر يف واملهم ذاك، أو املسلك هذا اتِّباع
عىل تدلُّنا نتيجًة نستخِلص أن نستطيع فلن ،«ought «الوجوب معنى عىل تنطوي بها،

عمله. ينبغي ما
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إنَّ بل آلخر، شخٍص من تتبايَن أن يمكن األخالقية املطالب أنَّ الواضح من أنَّ عىل
حول السؤال يُثار عندئٍذ األمور. هذه حول يختلفون ما كثريًا الناس أن به امُلسلَّم من
املطلب يكون أال ذلك ويقتيض شامل. نحٍو عىل يرسي أخالقي مبدأ إىل االهتداء إمكان
إذا أنه نستنتج ذلك ومن به، يتقدَّم الذي الشخص عىل قبوله، إمكان أجل من ُمتوقًفا،
اإلنساني املجتمع عىل تنطِبق أن بدَّ فال شامل نطاٍق ذات أخالقية مبادئ هناك كانت
الُحمق من ألنَّ يشء، كلِّ يف متساوون جميًعا الناس بأنَّ القول يعني ال وهذا عام. بوجٍه
آفاقهم، واتِّساع قدراتهم يف يختلفون إذ متساوين؛ غري بالفعل داموا ما بذلك، نقول أْن
أن نا حقِّ من يكون فلن األخالقية األحكام بصدد كنَّا طاملا ولكنَّنا أخرى. كثرية أموٍر ويف
فإنَّ بأمانة، يسلك أن اإلنسان عىل إنَّ مثًال ُقلنا فإذا الناس، من معيَّنة فئٍة عىل نقرصها
ومن اإلنسان. هذا مثل معهم يتعاَمل الذين أولئك َلون أو شكل أو حجم عىل يتوقَّف ال هذا
عنه عربَّ رأي وهذا البرش. بني اإلخاء مفهوم ظهور إىل تؤدي األخالقية املشكلة فإنَّ هنا
املسيحية. إىل بعُد فيما طريَقه وجد ثُم رصيًحا تعبريًا مرٍة ألول األخالقي الرواقي املذهب
الطابع هذا تحِمل ة امُلتحرضِّ الحياة عليها ترتكز التي املبادئ معظم إنَّ القول ويمكن
الَغري معاملة الرش من أنَّ إلثبات علمي سبٍب تقديم نستطيع ال أنَّنا والواقع األخالقي.
أناٍس نظر يف كذلك يبدو أنه وأعتقد ا، رشٍّ نظري يف يبدو أمر فهذا متعمدة. بقسوٍة
أسباٍب تقديم أستطيع أنني من ثقٍة عىل لسُت أمر فهو ا رشٍّ القسوة كانت ملاذا أما كثريين.
حلٍّ إىل االهتداء أمكن وربما وقت، إىل حسُمها يحتاج صعبة مسائل فهذه تُعلِّله. مرضية
هذا أنفسهم عىل يطرحوا أن العكيس بالرأي يؤمنون ممن نَودُّ ولكنَّنا الزمن، بُميض لها
أنَّ يبدو قد عندئٍذ نعتِنُقها؟ َكونِنا حقيقة عن ُمستقلة املسائل هذه يف آراؤنا هل السؤال:
موقٍف عن ا خاصٍّ دفاًعا يكون أن الواقع يف يعدو ال عام أخالقي مبدأ أنه مون يتوهَّ ما

ذاتي.
حسابًا يعمل ال األصيل األخالقي املبدأ أنَّ من الرغم عىل أنه، قبل من ذكرُت لقد
توَجد التي النواحي ومن متساوون. جميًعا الناس أنَّ يعني ال هذا فإنَّ بعينهم، ألشخاص
الدقيقة املعرفة وإنما املعلومات، مجرد بها أقصد ال التي املعرفة، ملحوظة، اختالفات فيها
وانتقْدنا والخري، املعرفة بني التوحيد إىل يميل سقراط أنَّ رأيْنا أْن سبق ولقد الواضحة.
نقطة الصدد هذا يف هناك ولكن ينبغي. ا ممَّ أكثر عقالنية أنها أساس عىل النظرية هذه
أن يمكن التي املعرفة حصيلة بأن رصاحًة سقراط اعرتف فقد إغفالها، ينبغي ال هامة
سعي هو املطاف، نهاية يف أهم، له يبدو الذي واألمر للغاية. ضئيلة اإلنسان إليها ل يتوصَّ
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فيثاغورس، إىل أصلُه يرجع أخالقي مبدأ وهذا امُلنزَّه. البحث هو فالخري املعرفة؛ إىل املرء
هو طاليس، أيام منذ كان، الباحث عن مستقلة بأنها يُعرتف حقيقٍة عن البحث إنَّ بل
باملشكلة ِصلة له املوضوع هذا فإنَّ وبالطبع الِعلم. حركة وراء من الدافعة األخالقية القوة
من أنَّ حني عىل ولكن استخدامه. سوء أو الكشف استخدام ُحسن عن الناشئة األخالقية
بني نخلط أْن األمور هذه َفهم يف يساعدنا ا ممَّ فليس املشكلة، هذه مواجهة الرضوري

ا. تامٍّ تميًُّزا ومتميزة منفصلة هي التي املسائل هذه
املوضوعات يتابع أن جهٍة من واجبه فمن مزدوجة: مهمًة الباحث يواِجه وهكذا
إىل ستؤدي كشوفه أكانت سواء ذلك يفعل أن وعليه امُلستطاع، بقْدر لدراسته املستقلَّة
بعينهم، ألشخاٍص حسابًا تعمل ال األخالقية املبادئ أنَّ فكما ُمتِعبة. أم مريحة نتائج
هناك أخرى جهٍة ومن مشاعرنا. بمراعاة ُملَزمًة ليست بَدورها العلمي البحث نتائج فإنَّ

األخالقي. باملعنى ُمرضية نتيجٍة إىل الكشف تحويل مشكلة
القائل األخالقي املبدأ هذا إىل ننُظر أن ينبغي كيف األخرية: املسألة ذلك بعد وتبقى
يمتلكون ن ممَّ جميًعا لْسنا أنَّنا الواضح من ألنَّ ذلك ذاته؟ يف خري الحقيقة إىل السعي إنَّ
نرجئ أْن املناسبات ة كافَّ يف امُلمكن من ليس أنه كما العلمي. بالبحث االشتغال عىل الُقدرة
شيئًا هناك أنَّ غري يفكرون. مثلما يسلكوا أن للناس بدَّ ال إذ املوضوع، هذا عىل الُحْكم
الُحكم إرجاء حريَة اآلخرين املرء يُعطي أْن هو يفعلوه، أن جميًعا الناس يستطيع واحًدا
أنَّ ولنالِحظ التساؤل. َموِضع لوضِعها استعداٍد عىل ذاته هو يكون ال قد التي املسائل يف
أنها عىل إليها يُنَظر التي الحرية، وبني العلمي البحث بني االرتباط مدى عن يكشف هذا
فيه. يزدِهر أْن العلمي للبحث يُراد مجتمع ألي رضوري رشط فالتسامح الخري. من نوع
أن للباحث فيه يُتاح ُحر مجتمٍع إقامة يف الحاِسمان العامالن هما والِفكر الكالم وحرية
يُسِهم أن شخٍص كلُّ يستطيع اإلطار هذا ويف تشاء. اتجاٍه أيِّ إىل تقوده الحقيقة يدََع
كلِّ يف اآلراء نفس جميًعا لنا تكون أن هذا يعني وال هنا. ها بصَدِده نحن الذي الخري يف
تخضع ال التي الحياة ألنَّ ذلك مصطنعة. بقيوٍد طريق أي يُسدَّ أال يضَمن إنه بل يشء،

تُعاش.2 بأن جديرة غري اإلنسان نظر يف هي واالختبار للفحص

(املرتجم) .١٣٨ ألفالطون، «الدفاع» محاورة من مأخوذة العبارة هذه 2
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