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مقدمة

ثقافاٍت من مزيًجا فجاءوا القديمة، الدنيا يف األمم شتَّى من الجديد العالم إىل املهاجرون جاء
الفكر تيارات ظلت لقد حتى األوىل، بأصولهم وثيٍق اتصاٍل عىل طويًال أمًدا ولبثوا مختلفة،
أوروبا يف يرتفع صوٍت فكل ظهورها، غداة الجديد العالم إىل تنساب املختلفة األوروبي
كانت إن ألنه غضاضة؛ — األمر أول — ذلك يف األمريكيون ير ولم أمريكا، يف صداه له كان
مصالح كانت وإن األوىل، بالدهم عن الهجرة عىل حملتهم قد الدينية العقيدة مقتضيات
فماذا التجارة، عالم يف الحواجز تقام وأن الهجرة، د تحدَّ أن أوجبْت قد ذلك بعد االقتصاد
ظلت لهذا والنظر؟ الرأي معها تتبادل وأن الفكر، يف أصولها مع الفروع تشرتك أن يمنع
به تهتزُّ ما كل التفكري ألوان من تتقبَّل مصاريعها، عىل مفتوحة الجديد العالم أبواب

مذاهبه. وتعدُّد مصادره اختالف عىل أوروبا،
أصبح أن الطابع هذا لبث ما ثم جديد، بطابٍع تميَّز ما رسعان الجديد املجتمع لكن
ويعدِّل يرفض، ما ويرفض يقبل، ما منها فيقبل الفكرية، الواردات عليه تقاس معياًرا
يف — فهو األمريكي للمجتمع املميِّز الجديد الطابع هذا وأما تعديل، بعد قوله يراد ما
بل املجتمع، خضم يف الناس من الفرد تغرق ال التي الجماعية»، «الفردية تلك — اعتقادي
واحدة جماعٍة يف اآلخرين مع اشرتاكه من الرغم عىل املستقلة بفرديته إنساٍن لكل تحتفظ
كل يحرص التي التعاونية الرشكة إىل أقرب جماعة فهي وإذن املشرتك، الصالح يربطها
عىل الحرص أشد حريًصا نفسه الوقت يف يكن وإن شخصيته، استقالل عىل فيها عضٍو
للعضو يجعل ال الذي العضوي الكائن إىل منها ذلك إىل أقرب هي ونمائها، الرشكة ازدهار
من «كثرة» صميمه يف األمريكي فاملجتمع يحتويه، الذي الكل تحت بانطوائه إال وجوًدا فيه
متباينة األهواء موزعة أشتاتًا ليست «الكثرة» تلك أن غري أعضاء، ذو واحد جسم ال أفراد
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الحبة فردية تضيع أن دون يضمها واحٍد عقٍد يف حباتها تلتقي كثرة هي بل النزعات،
االلتقاء. بهذا الواحدة

الكتاب هذا من األول فالفصل تعديلها؛ أو رفضها أو األفكار قبول األساسيتم هذا عىل
الفكر فكان عرش، الثامن القرن أعوام من األخرية العرشات إبان األمريكي للفكر تصوير فيه
أُقيمت أساسها عىل التي الطبيعية األفراد حقوق حول يدور معظمه، يف سياسيٍّا حينئٍذ
نفسها؛ الدينية العقائد أُقيمت أساسها عىل بل الحياة، وأقيمت الحكم، وأُقيم السياسة،
وهؤالء (البيورتان)، املتزمتني» «الربوتستانت من األمريكيني من الغالبة الكثرة كانت إذ
النجاة طريق لنفسه يلتمس أن يف حقوقه له يحفظ إعالءً الفرد إرادة شأن من يعلون
جاءت وهكذا عمله. بثمرة يحتفظ وأن حرٍّا، ويعمل حرٍّا، يفكِّر أن يف وحقوقه الروحية،
أعضائه، بني تعاقًدا املجتمع أساس جعلت إذ املبادئ، لهذه مؤيدًة التنوير عرص فلسفة
حقوق وهي السعيد، العيش التماس ويف الحرية، ويف الحياة، يف الطبيعية حقوقه فرٍد ولكل

أحًدا. أحٌد يهبها لم فطرية
ميدان من الفردية هذه انتقَلت عرش التاسع القرن من األول النصف جاء أن فلما
يؤكدان وغريهما و«ثورو» «إمرسن» نهض وهنا واألدب، الفلسفة ميدان إىل السياسة
ذلك يف السائدة الفلسفة كانت البرش، أفراد ببقية صالته من الرغم عىل الفرد استقالل
وبخاصة شعرائها، طريق عن إنجلرتا إىل انتقلت املثالية، الهيجلية الفلسفة هي العهد
ُعدِّلت حتى أمريكا إىل تنتقل تكد لم لكنها أمريكا، إىل جاءت الطريق هذا وعن «كولردج»،
الفلسفة لهم تريد كما — األفراد يعد فلم إليها، أرشنا التي األمريكية النظر وجهة يالئم بما
«املطلق» لذلك ممثًال — «إمرسن» عند — فرد كل أصبح بل «املطلق»، يف مغرقني — املثالية
يعرب، أو يفكر وإذ يشعر إذ أنه من الرغم عىل بذاتها، قائمة حقيقة فرد كل إن أي الهيجيل؛
والتعبري؛ والتفكري الشعور صادق كان إن جميًعا اإلنسانية عن ذلك يف «ينوب» هو فإنما
أمريكا باعتماد اهتمامه وبالتايل نفسه؛ عىل الفرد باعتماد «إمرسن» اهتمام كان هنا ومن
إىل به أدى إرساف مع االتجاه نفس «ثورو» واتجه والشعور، الفكر مجال يف نفسها عىل
الفلسفة ترى هكذا نفسه. عىل معتمًدا إنسانًا بمفرده ليعيش غابٍة يف وحده يعتزل أن
املطلقة الكونية الروح فكرة عنها أخذوا حني لكنهم أملانيا، من إليهم جاءت قد املثالية
دمج من األولني أصحابها إليه ساقت قد ما إىل باالنسياق أنفسهم لهم تسمح لم الشاملة،
شاعرة، قلوبًا جعلهم مع بفرديتهم لألفراد احتفظوا بل مطلقة، كونية واحدية يف األفراد
وتبع الثاني الفصل يف ذلك رشحنا كما الشاملة، الكونية الروح تلك عن معربة وألسنًة
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مقدمة

تسمى التي هي أخرى مثالية موجة — عرش التاسع القرن من الثاني النصف يف — ذلك
— أيًضا األملانية الفلسفة عن الجديد العالم فالسفة أخذها الجديدة»، «الكانتية ب عادًة
ذلك بسطنا وقد قالبهم، يف صاغوها قد أيًضا هنا لكنهم — وهيجل كانت عن أخذوها
توالها ثم فردية، ذاتية مثالية فلسفة «باون» منها جعل كيف بينا إذ الثالث؛ الفصل يف
فكٍر من اه يتلقَّ ما يصوغ الذي العظيم األمريكي الفيلسوف مثال فكان رويس»، «جوزيا
وأخذ هيجل، وقرأ تشاؤمه، رفض لكنه به، وتأثَّر شوبنهور قرأ فقد الخاص؛ إطاره عىل
ال حتًما الحوادث سري يجعل الذي التاريخي مذهبه رفض لكنه املثالية، مبادئه من كثريًا
صاغ ولكنه «كانت» ودرس مطلقة، سيادة الدولة بسيادة القائل رأيه رفض كما منه، مفر
املطلقة الحقيقة بني توازن أمريكية مثالية فلسفة املثالية األملانية الفلسفات تلك كل من
كتابه يسمي أن عجب وال دقيق، بميزاٍن أخرى ناحيٍة من وحريته الفرد وبني ناحية، من
حريًصا تراه يخطوها خطوٍة كل ففي والفرد»؛ «العالم مذهبه من الهام الجزء عىل املشتمل
املجتمع بني أو اإلرادات، وسائر الواحدة اإلرادة بني أو األفراد، وسائر الفرد بني التأليف عىل
جزءًا يجعله ثم جهة، من الواحد الفرد كيان عىل يبقي تأليًفا املجتمعات، وسائر الواحد

أخرى. جهٍة من الكيل البناء يف رشيًكا
يف ظهَرت التي الرباجماتية للحركة بيان مًعا الخامس والفصل الرابع الفصل ويف
«بريس» الثالثة: أعالمها آراء لك بسطنا إذ هذا؛ يومنا إىل امتدَّت ثم املايض، القرن أواخر
بني يُباعد الذي املثايل التفكري عىل الثورة بمثابة جاءت فلسفة وهي و«ديوي»، و«جيمس»
هو الفكرة معنى جعلت إذ واحدة؛ لحقيقٍة وجهني والعمل الفكر فجعلت والعمل، الفكر
نشأًة خالصة أمريكيٍة فلسفٍة إىل الخالص األمريكي الفكر وصل وبهذا تطبيقها، نجاح
بما يأخذونه ما يعدلون ثم أوروبا، عن يأخذون ذلك قبل الفالسفة كان فلنئ وطابًعا،
وفروًعا، وساًقا بذوًرا أمريكيٍّا نباتًا الرباجماتية جاءت فقد نظرهم؛ لوجهة مالئًما يجعله
الفلسفة بهذه أجمع العالم عند الحديث األمريكي الفكر يُعرف أن — إذن — غرابة وال

وأخلصه. تعبرٍي أصدق عنه تعربِّ التي الرباجماتية
التقليد معها تحطَّم الرباجماتيني، أيدي عىل التقليدية املثالية الفلسفة تحطَّمت فلما
مذاهب خرجت وهنا التفكري، من معنٍي بنمٍط الفيلسوف يربط كان الذي كله، الفلسفي
الجالل ذلك عوضت لكنها القديم، التقليدي التفكري جالل لها يكن لم جديدة، واتجاهات
معالجتهم طريقة يف بالعلماء التشبُّه نحو بالفالسفة مالت جديدة، علميٍة بروٍح املفقود
كل يستقلَّ أن بدل بعينها مشكلٍة حلِّ عىل الباحثني مجموعة تعاون حيث من ملشكالتهم؛
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لتلك رشًحا والسابع السادس الفصلني يف وسرتى الخاص، الفكري بنائه بإقامة منهم فرٍد
وعقبنا الطبيعية، الفلسفة ثم النقدية، والواقعية الجديدة، كالواقعية الجديدة، االتجاهات
موجًزا، عرًضا املعارصة االتجاهات من اتجاهنِي فيه عرضنا وأخري، ثامٍن بفصٍل ذلك عىل

عظيم». «تقليد من هجروه ما إىل الفالسفة رجوع إىل والدعوة املنطقية، الوضعية هما
باملعالم الجديد، العالم يف الفلسفية الفكرية الحياة ملجرى عريض يف اكتفيُت وقد
جزئية صور تتلوها مجملة صورة الكتاب هذا يكون أن راجيًا التفصيالت، دون الرئيسية

أهملناه. قد ما ونذكر أجملناه، ما فيها نفصل كتب، من سلسلٍة يف

محمود نجيب زكي
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األول الفصل

يفسطور1 دستور

األساس يضع لوك جون (1)

لحظٍة إىل السري بك ينتهي أن دون خطوة، وراء خطوة األمة تاريخ ب تتعقَّ أن تستطيع
تمتد التاريخ خيوط ألن األمة؛ تاريخ بدأ هنا تقول: أن عندها مستطاعك يف يكون زمنيٍة
األمم، من أمٍة تاريخ عندها يبدأ بدايًة خ املؤرِّ اتخذ ما فإذا معلومة، بدايٍة غري إىل الوراء إىل
يدون، لم مجهوًال تاريًخا املدون التاريخ قبل هنالك أن إىل مستنًدا جزاًفا، ذلك يفعل فإنما
سبيل عىل — تستطيع لكنك التاريخ»، قبل «ما عليها ويطلق الغامضة، عنارصه يضم
يوٍم يف مولدها جاء إذ املتحدة؛ الواليات القاعدة هذه من تستثني أن — اليسري التجوز
عن نفسها استقالل أعلنت أن يوم ١٧٧٦م، سنة يوليو شهر من الرابع اليوم هو معلوم،

ييل: ما ذاك إعالنها يف فجاء إنجلرتا،

سواسية، خلقوا قد الناس أن وهي بذاتها، واضحة الحقائق هذه بأن نؤمن إننا
منها يتجزأ؛ ال طبائعهم من جزء هي معينة بحقوٍق حباهم قد خالقهم وأن

صدرت فقد الدستور؛ وثيقة هي ليست الفصل هذا يف عنها سنتحدث التي االستقالل إعالن وثيقة 1

كسبت أن بعد عاًما، عرش بأحد ذلك بعد الدستور أعلن ثم ١٧٧٦م، سنة يوليو ٤ يف األوىل الوثيقة
التي املبادئ أن اعتبار عىل االستقالل» «إعالن عن هنا نتحدث لكننا استقاللها، حرب املتحدة الواليات
أستاذ بري» «رالف يقول ليقررها، ذلك بعد الدستور جاء التي املبادئ نفسها هي مقدمته يف ذكرت
األسبقية؛ يف بل املبدأ، يف يختلفان ال والدستور االستقالل «إعالن يأتي: ما هارفارد جامعة يف الفلسفة
مذكورة املقدمات تلك كانت سواء نتيجة، لها الدستور جاء التي املقدمات عىل يشمل االستقالل فإعالن

ص٤٢. ،Ralph Perry, characteristically American متضمنًا». أو رصيًحا ذكًرا
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الحقوق، بهذه الناس يظفر لكي وأنه «السعادة»، والتماس و«الحرية» «الحياة»
وأن املحكومني، رضا من العادلة سلطاتها تستمدُّ الحكومات، فيهم أُقيمت
فمن الغايات، لتلك هادمًة انقلبت ما إذا — صورتها كانت ما كائنًة — الحكومة
أساسها تضع جديدة، حكومًة يقيم وأن يزيلها، أو يغريها أن الشعب» «حق
وهذه املبادئ تلك للناس تبدو بحيث صورة، عىل سلطاتها وتنظم مبادئ، عىل

وسعادتهم. أمنهم إىل مؤديتان — األرجح االحتمال عىل — أنهما الصورة

— بقلمه عبارتها صاغ الذي وهو «جفرسن» قال كما — لكنها قالئل، أسطر هذه
تركيًزا عرصها الناسيف التجاهات تركيزها من مستمدة وقوتها األمريكي، العقل عن تعرب
التنوير عرص ه فسمِّ شئت إن أو األمريكية، الثورة عرص هو بأرسه، عرص روح يلخص
يف وثورة لتنوير نفسه العرص يف مقابلني أمريكا يف فالثورة التنوير كان وقد أمريكا، يف
إىل حاجٍة بغري النظر يستوقف ما الهامة املبادئ من القصرية الوثيقة هذه ففي فرنسا،
أشياء هي السعادة والتماس والحرية والحياة املساواة حقوق أن عىل تنصُّ فهي تحليل،
مستمدة حقوق وأنها الربهان، إقامة إىل صدقها يحتاج ال — بديهيات أي — بذاتها واضحة
من جزء وهي شاء، إذا ويحبسها شاء، إذا الحاكم يمنحها بالهبات هي وليست هللا، من
بني قامت إن وأنه بغريها، إنسانًا اإلنسان تصور يستحيل بحيث وفطرته؛ اإلنسان طبيعة
وهم الحقوق، تلك عىل لهم لتحافظ أقاموها الذين هم أنفسهم الناس فألن حكومة الناس

اإلنسانية. الحقوق تلك سبيل يف عقبًة قامت هي إذا يزيلونها أو يغريونها الذين
أن يصح ما تتضمن أنها لك ليتبني القالئل األسطر هذه تحليل تميضيف أن وتستطيع
بشعوٍر قط أحسست ما «إنني «لنكلن»: يقول ذلك ويف جميًعا، لإلنسانية أعىل مثًال يكون
االستقالل» «إعالن يف تبلورت التي العواطف من نابًعا أجده لم — السياسية الوجهة من —
ابتكار من يكن لم الفكري مضمونها إن عنارصها؟ الوثيقة هذه استقت أين فمن 2«…
قائًال ح يرصِّ — إعالنها يف املشرتكني رأس عىل وهو — «جفرسن» ذا هو فها واضعيها،
أسبق لم جديدٍة أفكاٍر ابتكار إىل تدعو برضورٍة أشعر لم «إنني عليها: التعليق بصدد وهو

إليها.»3

ص٢٩٩. ج٣، ،Nicolay, John, and Hay, John, Abraham Lincoln 2

ص٦٢. ،Dewey, John (ed.), Living Thoughts of Thomas Jefferson 3
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ثورتها، إبان املتحدة الواليات ساد الذي السيايس التفكري مصدر هو لوك» «جون
الناس ألسنة عىل عندئٍذ يدور كان مما استنتاًجا نستنتجه الذي باملصدر هو وليس
منه استقى الذي املعني أنه عىل رصاحًة ذكره يرتدَّد كان الذي املصدر هو بل وأقالمهم،
استمد — آخر يشءٍ أي قبل — لوك» «جون كتابات «فمن مبارش، بطريٍق مبادئهم القادة
كان ولو املتعسف، حكمهما يف والربملان امللك بها هاجموا التي الحجج سالح األمريكيون
األمريكية، الثورة عهد يف السياسية الفلسفة ساد إنه عنه يقال أن يجوز واحد رجل هناك
فماذا لوك»،4 كتبه ملا تأويًال إال األمريكي السيايس الفكر يكن لم إذ لوك»، «جون هو فذلك
أمريكا»، «فيلسوف إنه بقولهم يصفونه أنفسهم األمريكيني جعل مما لوك» «جون قال

السيايس؟ لفكرها األساس وواضع
— و١٧٠٤م ١٦٣٢م عامي عاشبني الذي اإلنجليزي الفيلسوف — لوك» «جون كان
تحليًال العلم هذا مضمون وحلَّلوا الحديث، للعلم الفلسفية النتائج استخرجوا من طليعة يف
املوضع هذا يف ذكره يجدر مما ولعله والدين، واألخالق السياسة إىل بالنسبة مدلوله ينتزع
هذه من تستخرج بحيث العلمية؛ للمبادئ التحليل هذا هي صميمها يف الفلسفة مهمة أن
فتتغري عرص، بعد عًرصا السائد العلم يتغري وفحوى، مضمون من عليه تنطوي ما املبادئ
أيام السائد العلم كان تغريت، العلم تغري فإن العلم، ملبادئ تحليل ألنها الفلسفة؛ معه
إزاء الفلسفة يسع فهل الحق، معيار هو الثابت اليقني وكان الرياضة، هو األقدمني اليونان
أصوله لتجد الرياضة، يف واملتمثل املنشود، الثابت اليقني هذا يتضمنه عما تبحث أن إال ذلك
التي املتغرية األشياء عالم هو الذي املحسوس العالم لهذا مفارقة عقلية مبادئ يف األوىل
ليسود بعده، وما عرش السادس القرن يف األوروبية النهضة جاءت ثم تدوم؟ وال تثبت ال
قبل، من وجود له يكون أالَّ أوشك بل قبل، من سيادة له تكن لم الذي الطبيعة علم بمجيئها
موضوع املتحولة املتغرية الطبيعة يجعل أن الدائمة الثابتة الحقيقة ينشد ملن يجوز وكيف
بعد العلم الحواسمصدر وجعلت النظر، وجهة من غريت قد األوروبية النهضة لكن بحثه؟
الطبيعة ظواهر بالتايل جعلت كما والخطأ، الظن مصدر إال األقدمني اليونان عند تكن لم أن
األوروبية النهضة فشهدت والعناء؛ بالعناية جديًرا شيئًا تكن لم أن بعد البحث موضوع
رأسهؤالء وعىل ملحوظة، مكانٍة ذوو كله التاريخ يف أقرانهم بني هم من الطبيعة علماء من
يف اإلنساني الفكر ساد الذي هو للطبيعة علًما العلماء هؤالء وأقام و«نيوتن»، «جاليليو»

ص١٧٠. ،Miller, John, Origin of the American Revolution 4
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يف النسبية نظرية جاءت حتى عرش، والتاسع عرش والثامن عرش السابع الثالثة: القرون
جديد. أساٍس عىل جديًدا بناءً مكانه لتقيم القديم البناء من تعدل وجعلت العرشين، القرن
به نستعني ما بمقدار إال اآلن، اهتمامنا موضوع هو ذاته يف الطبيعي العلم وليس
«جاليليو» كان ولنئ السياسة، إىل بالنسبة عنه نتجت التي الفلسفية النتائج معرفة عىل
الثامن القرن يف الطبيعة علم عن نتحدَّث حني نعني الخصوصمن وجه عىل هما و«نيوتن»
بصفٍة لوك» «جون فإن — السواء عىل وأمريكا أوروبا يف والثورة التنوير قرن وهو عرش—
نتائجها و«نيوتن» «جاليليو» أقامه كما الطبيعة علم مبادئ من استخرج الذي هو خاصٍة

تعنينا. التي الفلسفية
نوعني بني بها فرَّقا التي التفرقة هو و«نيوتن» «جاليليو» طبيعة يف له نهتم ما وأهم
إدراك يف تقع كما والظواهر اإلنسان، عن الخارجة األشياء يف هي كما الظواهر الظواهر: من
فالعالقة «الزمان»، من ونوعني «املكان»، من نوعني بني تفرقة ذلك عن وينتج اإلنسان،
صور بني القائمة نفسها هي ليست الخارج يف األشياء بني الزمانية والعالقة املكانية
مستقل موضوعي مطلق مكان هنالك أخرى: بعبارٍة بحواسه، اإلنسان يحسها كما األشياء
يعنى التي األشياء هي وهذه املكان، هو وهذا املادية، األشياء فيه تتحرك اإلنسان، عن
اإلنسان، حس يف يقع الذي هو نسبي ذاتي مكان أيًضا هنالك لكن الطبيعة، علم ببحثها

الزمان. يف قل وكذلك الطبيعة، علم عند بالبحث املقصود هو وليس
الطبيعة، علم يبحثها التي األشياء أما ورائحة، وطعم لون الحس عند لألشياء يكون
أو قليًال تتغري الحس عند واألشياء رائحة، وال طعم وال لها لون فال قوانينها، ويستقرئ
فهي الطبيعة، علم يبحثها التي األشياء أما أنظارهم، األشخاصووجهات لتغري تبًعا كثريًا
الرياضية الصفات من لها يكون إذ إنسان؛ لكل بالنسبة واحدٍة حاٍل عىل تدوم مطلقة
لعبارة خالصة ييل وفيما املشاهدين، مختلف عند النظر باختالف يتأثر ال ما والهندسية
هي — واللون والرائحة والطعم كالحرارة — الصفات بعض أن بها ليقرِّر «جاليليو» قالها
قال بها، شأن الطبيعة لعلم يكون فال وإذن الخارجية، الطبيعة يف ال املدرك، اإلنسان يف

خالصته:5 ما جاليليو
الحرارة فكرة أن وسأجد «حرارة» يسمونه الذي هذا الفحص تحت أضع أن «أريد
ليست الحرارة إذ الخارجية؛ الطبيعة يف يقع عما شاسًعا بعًدا بعيدة الناس عند هي كما

ص٧٥. ،Burtt, E.A., Metaphysical Foundations of Physics كتاب يف الكامل النص تجد 5

14



سطور يف دستور

أردت ما إذا بالرضورة، مضطرٍّا أراني فبينما حار، بأنه نَِصفه الذي الجسم من صفًة
تحدُّها، حدوًدا لها أن فيها، الكائنة صفاتها بني ر أتصوَّ أن املادة، من قطعًة ر أتصوَّ أن
ويف ذاك، أو املكان هذا يف وأنها صغرية، أو كبريٌة غريها إىل بالقياس وأنها معينًا، وشكًال
أي عىل يستحيل صفات كلها فهذه ساكنة، أو متحركة وأنها تلك، أو الزمنية اللحظة هذه
هذه عن مستقلة املادة قطعة توجد أن يستحيل إذ بغريها؛ املادة قطعة ر يتصوَّ أن خياٍل
الرائحة زكية صامتة، أو صائتًة حلوة، أو ُمرًة حمراء، أو بيضاء كونها أما كلها، الظروف
فلوال املادة، لقطعة الصفات هذه لزوم افرتاض إىل مضطرٍّا عقيل أجد فال كريهتها، أو
عن قط شيئًا أعلم أالَّ الجائز من لكان وحده، خيايل أو وحده لعقيل األمر كان ولو حوايس،
مما ليست واأللوان، والروائح كالطعوم الصفات، هذه أن أرى لذلك الصفات؛ هذه أمثال
عىل تدل ال أسماء إالَّ — اليشء ذلك إىل بالنسبة — هي وإن نفسه، الخارجي اليشء يصف

فيه. يشءٍ
جسدك، أجزاء من تشاء جزءٍ أي عىل بها ومر ريشًة خذ أو الورق، من قطعًة خذ
طبيعتها يف الصفة هذه تتغري ال بحيث الحركة؛ صفة — بها مررت أينما — لها تجد
أنفك، خياشيم يف أو عينيك بني الريشة أو الورقة ضع لكن فيه، تتحرك الذي املوضع بتغريُّ
أن وبديهي األخرى، جسدك أجزاء عىل تحركها كنت حني تحسها تكن لم دغدغة فيك تثر
إن فأقول: األوىل، فكرتي إىل وأعود الريشة. أو الورقة يف وليست أنت فيك الدغدغة هذه
حني نحن فينا يكون بل نفسها، األشياء يف يكون ال ما لألشياء ننسبها التي الصفات من
اإلحساس فينا يُحدث الذي فالجسم الحرارة، صفة الصفات هذه ومن األشياء، تلك ندرك
أشكال ذوات جسيمات من كبري عدد إال حقيقته يف هو ليس — النار وهو — بالحرارة
لفًظا إال الحرارة كانت ملا بحواسه، اإلنسان جسم أُزيل ولو معينة، برسعاٍت تتحرَّك معينة،

مدلول.» بغري
وصفات طبيعتها، من جزءًا وتكون فيها صفات الصفات: من نوعان إذن لألشياء
كاأللوان والثانية والحجم، كالشكل األوىل طبيعتها، من جزءًا وليست نحن، نحسها
والزمان املكان يف تقع التي املادية األشياء بني العالقة ما هذا: هو اآلن وسؤالنا والطعوم،
اإلنسان يكوِّنها التي الذاتية النسبية الصفات وبني العامني، الرياضيني الخارجيني املطلقني
األشياء؟ تلك طبائع من جزءًا الصفات تلك تكون أن دون لألشياء، إدراكه عند بحواسه

والطبيعة؟ اإلنسان بني العالقة ما أخرى: بعبارٍة
يخلق الذي هذا اإلنسان، طبيعة ما وهو: آخر، سؤاٍل إىل يسوقنا ما رسعان سؤال إنه
جهة فمن عاملني: بني فرَّق قد النيوتوني الطبيعة علم إن نقل ألم ولنفسه، بنفسه عامله
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وإدراكهم، بالناس يتأثر ال الذي الرياضية، القوانني ذو الخارجي الطبيعي العالم هنالك
عنده، من خلًقا الصفات يخلق الذي املحس، اإلدراكي الذاتي العالم هناك أخرى جهٍة ومن
ورائحًة طعم، بغري وهي وطعًما لون، بغري وهي لونًا فيعطيها األشياء، عىل يخلعها ثم
التي الشمس يف ال فيه هو اإلنسان ه يحسُّ الذي الدفء كان إن جرٍّا؟ وهلم رائحة بغري وهي
الربتقالة ولون تبعثه، التي الزهرة يف ال فيه هو اإلنسان يشمه الذي الزهرة وأريج تحدثه،
طبيعة ما نسأل: أن إذن فلنا تسببه، التي الربتقالة يف ال فيه هو اإلنسان يبرصه الذي
علم أن غري والفيلسوف، النفس عالم يهم بل الطبيعة، علم يهم ال سؤال إنه نعم اإلنسان؟

الجواب. عىل يعني ضوءًا يلقي الطبيعة
اللذان العاملان كان ملا — لوك» «جون قال هكذا — فقط مادية ذرات اإلنسان كان لو
الريايضوحده؛ الخارجي املوضوعي املادي العالم هناك ولكان ونيوتن، جاليليو عنهما قال
— أين فمن األشياء، سائر شأن ذلك يف شأنه مادية، ذراٍت من كومًة اإلنسان كان لو إذ
ونيوتن جاليليو عنها قال التي والطعوم، والروائح كاأللوان الذاتية الصفات تأتي — إذن
تلك لطبائع طبيعته يف مغايًرا اإلنسان يكون أن بد ال الخارجية؟ األشياء يف تكون ال إنها
الصفات التأثر هذا أحدث املادية، األشياء بطبائع طبيعته تأثرت إذا بحيث املادية؛ األشياء
كما اليشء عن قلنا فإن األشياء، عالم يف تكون وال اإلنسان، يف تكون إنها عنها قيل التي
بطبيعته يختلف الذي اإلنسان عن نقول أن يجوز أفال مادي، عنرص إنه الخارج يف هو
التي الحتمية النتيجة «لوك» استخرج هكذا عقيل؟ عنرص إنه املادية، األشياء طبائع عن
ليصل العلمية بمشاهداته يقوم وهو «نيوتن» فكأنما النيوتوني، الطبيعة علم عن تلزم
أن وهي أخرى، شعورية نظرية يُثبت — ضمنًا — كذلك كان املادية، الطبيعة قوانني إىل
عىل فيخلعها بدوره يعود التي الصفات بعض فيخلق املادية باملؤثرات يتأثر عقًال لإلنسان

األشياء. عالم
حق عليه نبني الذي األساس يبدأ منها التي االرتكاز نقطة عىل أصابعنا نضع هنا وها
يف «لوك» نظرية ترتكز النقطة هذه فعىل السواء؛ عىل والدينية السياسية الحرية يف األفراد

مًعا. الكنيسة ويف الدولة
عنارصمادية، قوامها التي الطبيعة دنيا إىل بالقياس عقليٍّا، عنًرصا اإلنسان كان فلنئ
املادية األشياء كسائر هو الجسد ألن بجسده؛ ال بروحه، أو بعقله إنسان فاإلنسان إذن
الحركة قوانني وفق — األجسام بقية تتحرَّك كما — يتحرَّك فالجسم مثلها؛ مادي عنرص
حيٍّا، جسًما أو حجًرا املتحرك يكون أن بني تفرق ال قوانني وهي «نيوتن»، استخلصها التي
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قلنا فإن الحركة، قوانني من املادة عىل يرسي ما عليه ترسي ال فعنرصمختلف، العقل أما
هو لقولنا الصحيح املعنى كان األشياء، من وكذا كذا يملك الفالني اإلنسان إن — مثًال —
من نفسه هو جسمه بل شيئًا، يملك فال جسمه أما العقيل، بعنرصه األشياء هذه يملك أنه
الفرد يكون وهكذا يسكنها؛ التي والدار يفلحها التي األرض كقطعة املمتلكة األشياء بني

كثرية. ممتلكاته لكن العقيل، بعنرصه واحًدا الناس من
مادية، أشياء من به يحيط ما إىل بالنسبة نوعه يف الفريد وحده، العقيل العنرص هذا
ولهذا املادي؛ اليشء يف الشأن هو كما يتحلَّل وال يتجزَّأ، ال التكوين بسيط أويل عنرص هو
يموت، ال فخالد الروح وأما وحده، الجسد يتناول املوت املوت؛ بعد وتحلُّله فساده استحال
البسيط املتفرد العقيل العنرص هذا اإلنسان، من العنرص هذا يعنيه إنما الدين أن وواضح
وجود عىل يتوقَّف ال وجوده ألن شاء؛ إذا بوجوده ويستقل بذاته يكتفي الذي املتحلل، غري
سواي العالم يف أكان فسواء آخر؛ عقيل عنرص أي وجود عىل يتوقَّف ال بل مادي، يشء أي
يف هناك سيظل بل العقيل، عنرصي وجود يف ذلك يؤثر فلن يكن لم أم البرش أفراد من
إن لوك» «جون يقول معنى وبأي ملاذا ندرك هنا وها حوله، من يدور ملا ووعيه روحانيته
آخر إنسان عىل ويستحيل نفيس، ذات من وأستنبطه نفيس، يف معينه خاص، فردي الدين
بيني االتصال إن نفيس؛ تهدني لم إذا مستقيًما رساًطا الدين يف يهديني أن بأرسها الدنيا يف
حواس، من فيه وما الجسد بواسطة يكون إنما الطبيعة وبني وبيني الناس، سائر وبني
وهو لنفسه، ويوحي بنفسه، يشعر بذاته، قائم كائن فهو داخيل يف العقيل العنرص أما
الذي الضيق الطريق «إن التسامح: عن رسالته يف لوك» «جون يقول املهتدي؛ وهو الهادي
إنسان كل يعرفه مما بأفضل القايض يعرفه ال السماء، إىل يؤدي والذي سواه، طريق ال
قد ألنه يهديني؛ هاديًا — مطمنئ وأنا القايض— هذا من أتخذ أن أستطيع ال لذلك لنفسه؛
نفيس بنجاة مني بنجاتي اهتماًما أقل أنه هو واليقني جهيل، مثل بالطريق جهٍل عىل يكون
فيه.»6 وشأنه يُرتك أن بد وال سواه، دون وحده صاحبه شأن من الفرد روح كان لهذا …
يستوحيه العقيل، عنرصه عن مسئوًال سواه دون وحده الفرد اإلنسان يكون هكذا
دخل وال العقيل العنرص يمليه بما مرهون العقيدة وصواب عقيدته، إمالء يف إليه ويُنصت
باالحتكام يكون وال ضاللها، أو عقيدتك بصواب يحكم الذي أنت فأنت األمر؛ يف سواه ألحٍد

بعدها. وما ص١٨٦ ،Locke, John, Letter Concerning Toleration, Ed. by C.L. Sherman 6
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البعيدة النتيجة هذه إىل فانظر يجوز؛ ال وما فيها يجوز ما عقيدتك أمر يف يفتيك سواك إىل
التفرقة بنا انتهت كيف انظر النيوتوني، الطبيعة علم من استنباًطا استُنبطت كيف املدى
اإلنساني بالضمري االعرتاف إىل أخرى، جهٍة من لها اإلنسان وإدراك جهة من الطبيعة بني
يريده كما الديني للتسامح األساس وبهذا وضالله، صوابه يف له وحكًما لصاحبه مرشًعا
للسلطان يجوز كيف ضمريك؟ ولك ضمريه وله سواك عقيدة يف تتدخل كيف إذ «لوك»
به ا خاصٍّ عقليٍّا عنًرصا الفرد لهذا أن مع األفراد من فرٍد أي عقيدة يف ل يتدخَّ أن املدني
أمر من وكذا كذا إن للفرد يقال أن يجوز ال بل عال؟ أو سُفل آخر إنسان فيه يرشكه ال
من تغري ال باأللوف ُعدت وإن اآلخرين آراء ألن فاتبعه؛ األغلبية رأي هو الدينية العقيدة

شيئًا. األمر
روح بني الصلة استحالت إذا أنه عينها، النتيجة فنجد السياسة، إىل الدين من وننتقل
بينهما، الصلة استحالت إذا آخر، فرد يف آخر وعنرصعقيل فرد، يف عقيل عنٍرص بني وروح،
املدني املجتمع كان مكان، بغري العقيل والعنرص املكان، يف ا تماسٍّ تكون الصلة أن بحكم
قائمة وحدة منهم فرد كل بعض، عن بعضهم مستقل أفراد قوامه — الديني كاملجتمع —
يعتمد ال الفرد وجود جميًعا، اآلخرون انعدم ولو حتى وحدها، تقوم أن يمكن بذاتها،
نفسه؟ غري الفرد الروح لهذا يرشع أن له يحق الذي ذا فمن إذن آخر، وجود أي عىل
الفرد، ذات من تنبع أن بد ال — رأينا كما — نفسها الدينية العقيدة رشيعة كانت إذا
املادية العنارص عىل رسيانها العقلية العنارص عىل ترسي ال الطبيعة قوانني كانت وإذا
أو مثلك فرد يضعها املدنية بالقوانني بالك فما الطبيعة، عن علمه يف «نيوتن» قرر كما
وال األفراد، عليه يتفق ُعرف املدنية القوانني أن هي كله هذا عن تنتج التي والنتيجة أفراد؟
املدني القانون رضاهم، عن النظر بغضِّ فرًضا الخارج من عليهم تُفرض أن أبًدا يجوز
مستقالٍّ فرًدا عقيل عنرص كل كان وملا اإلنسان، يف العقيل العنرص قبول هو الوحيد سنده
يُبنى وهكذا املدني، القانون إليه يستند الذي السند هي هنا اآلراء أغلبية كانت زميله، عن

زميله. عىل حجة الواحد الفرد ليس إذ فرًدا، فرًدا أعضائه بموافقة املجتمع
«إعالن عليها بُني التي النظرية وهي الدولة، يف لوك» «جون نظرية إىل ننتهي بهذا
العقلية طبيعته بحكم الفرد اإلنسان كان فإذا مباًرشا؛ بناءً املتحدة الواليات يف االستقالل»
يُربر ما اإلنسان طبيعة يف هنالك فليس بذاته، ومستقالَّ مطلقة حرية حرٍّا — رأينا كما —
قد كما بغريه يتصل أن طبيعته من جزءًا ليس إنه أي نفسه؛ اإلنسان رضا إال الدولة قيام
ال، وموافقته، رضاه بمجرَّد ال بطبِعه اجتماعيٌّ اإلنسان أن زعم حني وغريه أرسطو ذهب
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سنٌد للدولة فليس وإذن العرف، سوى بغريه اجتماعه يستلزم ما اإلنسان طبيعة يف ليس
حقوقهم، تصون دولة فيهم تقوم أن الناس اتفق فهكذا كذلك، العرف سوى وجودها يؤيد
الواليات يف االستقالل» «إعالن إليهما استند اللتان الرئيسيتان املقدمتان تنشأ هنا ومن
عىل املحكومني موافقة هو الحكومة وأساس وسواسية، أحراًرا الناس ُولد وهما: املتحدة،

قيامها.
يولد — لوك» «جون مذهب يف — العقيل العنرص ألن وسواسية؛ أحراًرا الناس ُولد
يبدأ وبذلك الصفحة، تلك يف فتؤثر الحواس، طريق عن الخربات تأتي ثم بيضاء، صفحة
يولد فلم متساوون، الطبيعية الحالة حيث من لكنهم خرباتهم، مدى الناسيف بني االختالف
الطبيعة يف ونيوتن جاليليو نظرية دامت وما اآلخر، عقل يف ليس ما عقله ويف منهم واحد
… ورائحة وطعًما لونًا اإلنسان يحس بحيث االشياء؛ حقائق غري املحسة الظواهر تجعل
غرار عىل تقع إنما اإلنسان، حس يف تقع كما فالطبيعة إذن األشياء، يف ليس مما إلخ،
الرائحة وشم اللون رؤية يف والعبقري األبله بني فرق ال السواء، عىل جميًعا الناس يف واحد
ظواهر يدرك فكلٌّ الواعية، طبائعهم يف الناسسواسية ولد الطعوم، وذوق الصوت وسماع
ولنئ زميله، يخلعها كما األشياء عىل الظواهر هذه يخلع وكلٌّ زميله، يدركها كما األشياء
يف التفاوت هذا فليس األبله، ويسقط النابغ ينبغ بحيث القدرة، شخصوشخصيف تفاوت
ذلك، إىل وما املخ كرتكيب املادية البدن أجزاء يف هو بل الروحاني، العقيل العنرص طبيعة
«لوك»، إليه ذهب الذي هو لإلنسان، حديث تصور الحديث الطبيعة علم عن ينجم وهكذا
يف حظوظهم لهم شاءت ما الناس ليختلف هذا: وهو األمريكية، الثورة قادة عنه وأخذه
نواحي من شئت وفيما التعليم، درجة ويف الثراء، ويف االجتماعية، الطبقة ويف املخ، تركيب
إنسانًا. باعتباره آخر إنسان ككل هو — كله التفاوت هذا رغم — إنسان كل لكن الحياة،
سواسية بطبيعتهم الناس دام ما إنه املدنية» «الحكومة عن مقاله يف «لوك» يقول
ليخضع الطبيعية حالته من أحد يحرم أن يجوز فال بعض، عن بعضهم مستقالٍّ أحراًرا
تنشأ هنا لكن إرادته، بغري الخضوع هذا يكون وأن آخر، شخص يملكها سياسية لقوة
الدولة حدَّت فمهما والدولة، الفرد بني العالقة تحديد يف قائمة فتئت ما التي الكربى املشكلة
بعض عن الفرد بتنازل إال السلطان هذا يكون وال حال، كل عىل سلطان فهو سلطانها من
التي الحقوق عن الفرد يتنازل ملاذا حقوقهم؟ عن األفراد يتنازل فلماذا واستقالله، حريته
ملكه؟ وعىل نفسه عىل مطلًقا سيًدا عندئٍذ كان أنه مع الطبيعية حالته يف بها يتمتَّع كان
إنتاج عىل — استطاع إذا — يسطو املنِتج غري كان الطبيعية الحالة يف أنه هو ذلك جواب
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بعض عن للدولة يتنازل أن املستقل الحر اإلنسان فأراد به، يفتك وقد إياه فيسلبه املنِتج
العابثني. عبث من وأمالكه شخصه ليحمَي واستقالله حريته

يف الجسد ويدخل الفردية، امللكية حماية هو الحكومة لوجود الوحيد فاملربر وإذن
أهون لكنه رش، الحكومة فقيام اإلنسان، من العقيل العنرص هو الحقيقي املالك ألن امللكية؛
يف حكومة قيام ليس والتخريب، للنهب املادية املمتلكات وسائر الجسد تعرُّض من ا رشٍّ
الحكومة من تخلو التي الطبيعية الحالة هي األسمى الخري وإنما األسمى، الخري هو الناس
اإلنسان يدخل فال ذلك وعىل بعض، عىل بعضهم األفراد اعتداء احتمال من كذلك خلت إذا
يكون ال بحيث والرضورة، بالطبع اجتماعيٍّا كونه بسبب للدولة الخاضع املجتمع يف عضًوا
ودينيٍّا، وخلقيٍّا سياسيٍّا تعبريًا نفسه عن التعبري من تمكنه اجتماعية حياٍة من مناص له
أن له كان مصونة الحقوق تلك يجد لم فإن حقوقه، ليصون باختياره عضًوا يدخل بل
الدولة حق من يكون أالَّ الرأي لهذا الخطرية النتائج ومن عليها، ويثور الجماعة عن يخرج
األوىل الغاية — قلنا كما — هي امللكية صيانة ألن بموافقته؛ إال ملكه من الفرد حرمان

الدولة. قيام من واألخرية
بحيث لهم، فيلسوًفا ثورتهم عهد يف األمريكيون اتخذه الذي لوك» «جون هو ذلك
عندئٍذ؟ الرأي قادة يف آرائه صدى كان فكيف استقاللهم، إعالن أساس مذهبه جعلوا
أعالم من وهما بني» و«تومس جفرسن» «تومس رجلني: السؤال هذا عن لإلجابة سنختار

عندئذ. املتحدة الواليات يف التنوير حركة

اإلنسان وحقوق «تومسجفرسن» (2)

الذي الطغيان صوره، شتى يف للطغيان عدوٍّا الدهر آخر إىل أكون أن هللا عاهدت «لقد
الواليات يف الجمهورية لرئاسة تقدَّم عندما «جفرسن» قال هكذا اإلنسان.» بعقل يستبد
الحرية، إىل الدعوة يف لتطرُّفه الدين رجال من املحافظون فقاومه ١٨٠٠م، عام املتحدة
شعاًرا؛ العبارة هذه له اخرتنا وفكره حياته ص يلخِّ قوًال أقواله من نختار أن لنا جاز فإذا
ميادين يف الدفاع هذا يكون وإنما وحياته، فكره مدار كان العقل حرية عن دفاعه ألن

والتعليم. والدين، السياسة، ثالثة:

أن يمكن كما اإلنسان حقوق إىل النظر يف عرصه روح عن يعربِّ السياسة يف فهو (١)
ناتجة فلسفٌة بدورها وهي رشحها، لك أسلفنا التي لوك» «جون فلسفة من عليها يستدلَّ
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إىل هنا بحاجٍة ولسنا و«نيوتن»، «جاليليو» يف يتمثَّل كما العرص ذلك يف الطبيعة علم عن
إياه يمنحها منحة إىل ال وطبيعته، فطرته إىل املستندة اإلنسان حقوق عن قلناه ما تكرار
يف والسياسة الفكر قادوا الذين وزمالئه «جفرسن» نظرة هي بعينها وتلك حاكم، أو ملك
وإن «جفرسن» بها يختصُّ ملحاٍت بذكر ونكتفي عرش، الثامن القرن من األخري الشطر

األساسية. النظرية عىل وتعليقات رشوًحا أمرها حقيقة يف تكن
القائمة الحكومة عىل الثورة حق للفرد يجعل — عرصه أبناء كسائر — أنه ذلك من
األفراد تعاقد أجلها من والتي حياته، يف ينشدها التي السعادة تحقيق يف قرصت هي إذا
الثورة حق — الحق هذا إزاء وقف لكنه حكومة، أنفسهم عىل يقيموا وأن يجتمعوا أن عىل
فهو األول املوقف أما ومبالغة، تطرُّف فيه واآلخر واعتدال، ظ تحفُّ فيه أحدهما موقفني؛ —
كان ما إذا القول يف القصد برضورة أحس فكأنما االستقالل»، «إعالن صياغة يف موقفه
تعبريًا بل الشخيصوحده، رأيه عن تعبريًا ليس التعبري كان ما إذا أو مكتوبة، وثيقة األمر
طبيعيٍّا ا حقٍّ تكن وإن — الحكومة عىل الثورة يربِّر ال هنا ها تراه لذلك كله؛ الشعب عن
يف عنيدة تمَيض أن عىل ت وأرصَّ وضاللها، خطئها يف الحكومة أفحشت إذا إال — للناس

الخطر. فادح إىل شعبها معرِّضة والضالل، الخطأ هذا
القصد فيها يتوخى التي الرسمية الوثائق عن بعيًدا الشخيص رأيه عن يعرب وهو أما
إن يقول: مثًال فرتاه عاطفة، وحرارة تطرُّف يف القول يرسل فعندئٍذ والتحفظ، واالعتدال
الحكومة تظلَّ أن يضمن الذي الناجع العالج هي حني، بعد حينًا الحكومة عىل الثورة
الحرية «شجرة ألن ثورة»؛ بغري عاًما عرشين نظل أن لنا تقدِّر ال «فاللهم معافاة، سليمة
هي فالدماء الطغاة، ودماء الشهداء بدماء مرتوية حني بعد حينًا االزدهار من لها بد ال

لنمائها». الطبيعي املخصب
السياسية النظرية عىل ترتتب التي الحقوق من هو أخطأت إن الحكومة عىل الثورة حق
— هي التي الطبيعية حقوقهم من الناسهي وحرية الشعب، صنيعة الحكومة تجعل التي
السعادة، والتماس والحياة الحرية — االستقالل» «إعالن وثيقة يف «جفرسن» أوردها كما
بعض إنها قالت بل الطبيعية، الحقوق كل هي الثالثة هذه إن تقل لم الوثيقة تلك لكن
الفكر كحرية متفرقة مواضع يف أخرى حقوًقا يذكر «جفرسن» ترى لذلك الحقوق؛ تلك
والحرية التجارة وحرية الصحافة وحرية الرأي، تبادل وحرية الكالم وحرية الدين وحرية

«اإلعالن». يف وردت كما عامٍة بصفٍة للحرية فروع كلها وهي الشخصية،
لكن امللكية، كحق ومدنية، اجتماعية أخرى حقوق الفردية الحقوق تلك جانب وإىل
«جفرسن» يفت ولم به، التمتع من اآلخرين يمكِّن الذي بالحد مقيد الحقوق من الرضب هذا
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الحقوق يف فكره يحرص لم إنه أي اإلنسان؛ حقوق فيها تنتفي التي للجوانب يتنبَّه أن
حق وال األفراد، سائر حقوق عىل يعتدي أن ألحد حق أال قوله: ذلك من وحدها، اإليجابية
شيئًا لنفسه يحتكر أن يف ألحٍد حق وال أطرافها، أحد هو قضيٍة يف قاضيًا يكون أن ألحد

وهكذا. …
سواء األفراد عىل تطبيقها األجيال عىل الطبيعية الحقوق نظرية «جفرسن» ويطبق
«أدمند هؤالء من نخصبالذكر أوروبا، يف عرصه مفكري من كثريين بذلك معارًضا بسواء،
وجب وبذلك الزمن، امتد ما تمتد األمة حياة أن هؤالء رأي فمن (١٧٢٩–١٧٩٧م) بريك»
جاعًال املبدأ، هذا فيعارض«جفرسن» السابقة، األجيال بفعل ترتبط أن القادمة األجيال عىل
بمبدأ أخذنا لو ألنه أقوالها؛ أو بأفعالها السابقة األجيال قررتْه ما تغيري يف الحق جيل لكل
األرض تكون أن ذلك عىل ترتب القائم، الجيل حقوق تقرير يف السابقة األجيال اشرتاك

عليها. ويعيشون يفلحونها الذين لألحياء ملًكا ال لألموات ملًكا
حكومتهم، اختيار ويف مصائرهم، تقرير يف الحق أصحاب هم األحياء القائمون األفراد
الديمقراطية عن الحديثة الديمقراطية تختلف وهنا فباإلنابة، بذاته، فرد كل يكن لم إن
نفسه، يمثل اليونانية الديمقراطية يف الفرد كان إذ — مثًال اليونان عند كانت —كما القديمة
يف يجتمعوا أن الراشدين ألفرادها يمكن واحدة مدينة الدولة كانت حني ممكنًا ذلك وكان
يجتمع أن واستحال الحديثة، العصور يف الواحد الوطن أطراف تناءَت وقد أما واحد، صعيٍد
عىل تكون فالحكومة حال، كل وعىل أفراد، عن أفراد بإنابة التمثيل كان جميًعا، األفراد

ممكن. حدٍّ أقل يف نشاطها تحرص حني حاالتها أكمل
طبيعي حق هي الحرية أن عىل — «جفرسن» رأي يف — فتنبني الدينية الحرية أما (٢)
منها تنتقص أن يجوز ال فكذلك سيايس، حاكم بها يستبدَّ أن يجوز ال أنه فكما لإلنسان،
أو دولة من الخارجية العوامل تعطله لم إذا — اإلنسان عند الفطري والذكاء دينية، هيئة
بحاجٍة ذلك يف يكون أن دون الدينية، مشكالته يف اإلنسان يهدي أن وحده كاٍف — كنيسة
عىل الدينية العقيدة ويف السيايس الرأي يف — اإلنسان فحسب بزمامه، تُمسك كنيسٍة إىل
— فرجينيا والية — لواليته حاكم وهو «جفرسن» جاهد وقد يُريضضمريه، أن — السواء
لذلك إنسان؛ لكل ا حقٍّ يراه الذي النحو عىل واليته ألفراد الدينية الحرية تقرير سبيل يف
االستهالل عبارة وكانت عقائدهم، يف لهم أرادها التي الحرية هذه للناس ق يحقِّ قانونًا سن
حرٍّا اإلنسان عقل خلق قد تعاىل هللا أن من يقنٍي عىل كنت «ملا يأتي: ما هي الوثيقة هذه يف
ألي يكون أن امتنع هللا، خلقها كما طبيعته من جزء هي العقل حرية بأن سلمنا فإذا «…

22



سطور يف دستور

تقيم أن لها الكنيسة وال الحكومة فال لعقله، استخدامه يف الفرد يقيد ما يضع أن إنسان
اآلخرين إيذاء إىل مؤديًة تفكريه حرية كانت إذا إال الفرد عند العقلية الحرية أمام الحواجز
الكون يف إن قلت إذا أذى بجاري أُنزل ال أني «غري عندهم التفكري حرية من الحد وإىل
له يكرس وال ماًال، يسلبه ال القول هذا مثل ألن إله؛ هنالك ليس أن قلت أو إلًها، عرشين
معينة، دينية عقيدة عىل أحًدا تُرغم أن الكنيسة أو الحكومة حق من فليس وإذن ساًقا.»
أن هو الحكومة فواجب ذلك، نقيض عىل األمر بل عقيدته، بسبب إنسانًا تضطهد أن أو
تأييد ومن الدينية، آرائهم عن التعبري حرية من جميًعا الناس تمكن التي الظروف تهيِّئ

املدنية. حقوقهم بذلك تتأثَّر أن دون حجة، من يستطيعون ما بكل اآلراء تلك
يف عليه سلطان ال الدين، ويف السياسة يف الوحيد مرجعه هو — إذن — الفرد عقل (٣)
العقلية القدرة هذه لهم ليست من األفراد من إن قيل فإذا كنيسة، من أو حكومة من ذلك
ال تعليمهم رضورة هو ذلك عىل الرد كان الصواب، طريق صاحبها هداية عىل املؤتمنة
بني التعليم تعميم وجوب يف عقيدته «جفرسن» عند تنشأ هنا ومن بعجزهم، التسليم
ذلك ومع بأنفسهم، مصائِرهم تقرير يف الطبيعية حقوقهم ممارسة من لتمكينهم الناس؛
يف ناقًصا يكن مهما الشعب خطأ أن عىل شاهد — خاصة بصفٍة امللوك تاريخ — فالتاريخ
امللكية األرسة هناك فليس وامللوك، الوزارية الحكومات خطأ من خطًرا أفدح ليس تعليمه
عىل هم وامللوك جيًال، عرشين كل يف سليٍم إدراٍك ذي واحد رجٍل من أكثر أنجبت التي
لم إن الوزراء هؤالء هم من لكن وزرائهم، أيدي يف األمر يرتكون حني حاالتهم أفضل
األمر ليزيد ذلك كان الوزراء عمل يف امللك ل تدخَّ فإذا أفرادها؟ اختيار أيسء جماعة يكونوا

سوء. عىل سوءًا
إذ العقلية؛ قدراتهم يف متساوون الناس بأن يدَّعي أن كله بهذا يريد ال «جفرسن» إن
التعليم، يف متساويًة فرًصا الجميع أمام نهيئ أن علينا لكن يتفاوتون، ذلك يف أنهم شك ال
فرصة تعادل فرصٍة يف الحق طفل فلكل يتخلف، أن وللمتخلف ينبغ، أن ذلك بعد وللنابغ
أو فقٍر من املالية حالته عن بغضالنظر مستطاع، أقىصحدٍّ إىل مواهبُه تنمو بحيث زميله،
يفرق ال الذي العام التعليم وبهذا وحدهم، لألغنياء ا حقٍّ التعليُم يكون أن يجوز فال غنى،
هؤالء عن فقل شئت وإذا بقيادته، الجديرون قادته جيٍل كل يف سيظهر وفرد، فرد بني
ال املواهب، أرستقراطية تكون عندئٍذ لكنها «األرستقراطية»، هي أو الصفوة، إنها القادة
فرجينيا والية يف التعليم أسس أقام األساس هذا وعىل والجاه، واملال الحسب أرستقراطية

فرجينيا. جامعة وأنشأ لها، حاكًما كان حني — وطنه وهي —
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يُنفق أن عىل — قال كما — هللا عاهد ما هو هذا العقلية، الحرية سبيل يف جهاد
صاغ الذي االستقالل» «إعالن يف عنها عربَّ وقد السيايس، الفكر يف العقل حرية فيه: حياته
ذلك يف وضعه الذي القانون يف عنها عربَّ وقد الدينية، العقيدة يف العقل وحرية عبارته،
ومن فرجينيا، لجامعة إنشائه يف عنها عرب وقد التعليم، يف العقل وحرية فرجينيا، لوالية
شاهد عىل له يكتبوا أن يريد ماذا سنيه: أخريات يف ُسئل حني — ملاذا نعلم كله هذا
اكتبوا قال: املكافحة؟ املجاهدة الحافلة حياته بها زخرت التي الكثرية أعماله بني من قربه
يزول فباألول فرجينيا؛ وجامعة الدينية، الحرية وقانون االستقالل، إعالن أشياء: ثالثة
الحرية تُصان وبالثالث الكنيسة، سلطان من العقل يتحرَّر وبالثاني الحكومة، استبداد

والدين. السياسة يف الناس يكتسبها التي

بالعقل واإليمان «تومسبني» (3)

ثورتها إبان املتحدة الواليات يف «التنوير» رجال من واحًدا رجًال نختار أن لنا جاز لو إنه
َمن كثرة من الرغم عىل كلها، الحركة عن املعربِّ اللسان إنه عنه نقول استقاللها، سبيل يف
قدرٍة من هللا حباه ملا بني» «تومس هو الواحد الرجل هذا لكان مبادئها؛ وأشاعوا نارصوها
عىل أوروبا ويف أمريكا يف كله العرص أفكار جوهرها يف هي التي أفكاره، عرض يف أدبيٍة
الناس قلوب إىل طريقه يلتمس أن عبارته وصفاء أسلوبه بجمال استطاع بحيث السواء،
عىل األفكار تلك اقترصت لو الحال عليه تكون كانت مما ا جدٍّ أوسع نطاٍق عىل وعقولهم
من «بني» قاله فيما فليس الناس، أوساط عند وقبولها فهمها يسهل ال فلسفية صياغة

العرض. طريقة إال جديد
صغري، حيٍز يف — وأوروبا أمريكا يف — التنوير حركة مبادئ ص تلخِّ أن وتستطيع
الثامن القرن يف الفكر طابع تركز التي — «تنوير» كلمة — الكلمة إليه تشري ما فأول
يعود ال بحيث واإلنسان، الطبيعة مشكالت حل عىل العقل قدرة إىل إشارتها هو عرش،
يتفهموه، أن يُريدون ما م تفهُّ عىل تُعينهم عقولهم غري أخرى مصادر إىل بحاجٍة الناس
اإلنتاج غزارة من شهدوه ما بعد بعقولهم ذاك إذ الناس إيمان يشتد أن طبيعيٍّا وكان
عرش السادس القرن وهما لعرصهم، السابقني القرنني خالل آثاره تراكمت الذي العلمي
هذه عن القصرية الفرتة هذه يف يكشف أن استطاع قد العقل كان فإن عرش، والسابع
الحقيقة رس عن الغطاء يكشف أن الزمن مر عىل يستطيع أفال كلها، الطبيعية األرسار
وله األولية، املبادئ إىل يهتدَي أن فيكفيه عندها؛ بالوقوف تُلزمه للعقل حدود ال إنه كلها؟
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النتائج من حرص وال له، نهاية ال ما استنباط يف الريايض املنهج يستخدَم أن ذلك بعد
وراء مما تأتيه معونٍة كل عن بعقله اإلنسان استغنى فإن املبادئ. تلك عىل ترتتب التي
فسعادة اإلنسان، يعيش حيث األرض، إىل السماء من كله باهتمامه ل فليتحوَّ إذن الطبيعة،
الذي النعيم هو اآلخرة ونعيم نستهدَفه، أن بنا يجدر الذي الهدف وحدها هي اإلنسان
هي بل آدم، خطيئة من النجاة هي ليست املنشودة والنجاة املقبلة، لألجيال أسبابَه نهيئ

واستعباد. جهٍل من فيه هو مما باإلنسان النجاة
أهم من كان وملا — وتطبيًقا نظًرا — ونتائجه الطبيعي بالعلم بني» «تومس اهتم
من يمكننا اطراًدا الطبيعة ظواهر اطراد يف االعتقاد نيوتن طبيعة عىل ترتتب التي النتائج
أن «بني» رأى فقد حدوثه؛ قبل سيحدث بما التنبؤ إمكان وبالتايل قوانينها؛ عن الكشف
إال الطبيعة وما فيه، نعيش الذي عاملنا فهم عىل لنا معنٍي خري هو الطبيعة إىل االحتكام
التي القوانني هي فقل شئت وإن بمقتضاها، لتسري املادة عىل هللا فرضها التي قوانينها
الطبيعية القوانني هو الذي — الحوادث حدوث يف االطراد فليس ملكوته، بها هللا يحكم
بنظامها الطبيعة إذ شيئًا؛ يُضف ولم شيئًا يصنع لم فالعلم واخرتاعه، العلم خلق من —
الجاذبية قانون نيوتن خلق وهل عنها، يعلن أن العقل ومهمة هناك، واطِّرادها واتِّساقها
الغطاء؟ عنها انكشف ثم قائمة كانت الكون، أجزاء تسيري يف هللا طريقة هو أم عدم؟ من
هللا طريقة هو ليس الطبيعية القوانني اطراد إن فنقول: خطوًة، ذلك بعد ونخطو
واالتِّساق والنظام االطراد هذا مثل عىل يدلُّ ال ما إن بل فحسب، الكون ألجزاء تسيريه يف
تكون فماذا باملعجزات، يسمونه ما قبول لنا يجوز ال ثمَّ ومن هللا؛ صنع من يكون ال
وإنه الطبيعة؟ قوانني تستوجبه ما غري عىل تحدث التي الحادثة هي تكن لم إذا «املعجزة»
عىل القبول هذا يف نعتمد ال وقعت، أنها عىل معجزة نقبل حني دائًما أننا النظر يلفت ملما
آمنَّا نحن إذا — أننا إال ذلك معنى وليس سوانا به شهد عما ننقل بل الخاصة، مشاهداتنا
عنه نقلنا الذي الشاهد بهذا إيمان إىل باهلل إيمان من باإليمان انتقلنا قد — املعجزة بوقوع
باملعجزة واإليمان كونه، يف بنظامه إيمان هو باهلل اإليمان وقعت، إنها قيل التي املعجزة نبأ
فعلينا معجزٍة عن قرأنا وإذا فوىض، وأصابته اطراده اختلَّ قد النظام ذلك بأن إيمان هو
يكون أن أم املعتاد، سبيلها ضلت قد الطبيعة تكون أن أرجح، أيهما أنفسنا: نسأل أن
حياته غضون يف قط يشهد لم منا أحًدا إن الصواب؟ طريق ضل قد شاهد) (الذي اإلنسان
الصدد، هذا يف كثرية بأكاذيب نسمح نفسه الوقت يف لكننا مجراها، عن الطبيعة خروج
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املعجزة تكون أن احتمال من ا جدٍّ أرجح الشهادة أخطأ قد الشاهد يكون أن فاحتمال
وقعت.7 قد املزعومة

الطبيعة كانت فلو األخالق، قانون يستنتج الطبيعة يف النظام باطراد اإليمان ومن
اإلنسان كان ملا ثم خريًا، بخلقه يريد الذي هللا لها استنها القوانني من طائفة َوْفق مسريًة
يف اإلنسان يكون أن لزم أخرى، جهٍة من بالخالق وشبيًها جهة، من الخلق من جزءًا
فكذلك قوانينها، للطبيعة أن فكما خريه، نحو به تسري أخالقية بقوانني مسريًا كماله حالة
عن الغطاء كاشف هو الحالتني كلتا يف والعقل األخالق، قانون هو وقانونه قانونه، لإلنسان
ينبغي كيف تعرف أن أردت فإذا كشفه، من تكن وإن خلقه، من ليست التي القوانني تلك
من جانٍب كل ويف العبادات، ويف االقتصاد ويف السياسة يف يفكر وأن يسلك أن لإلنسان
تركن وال والنظام، واالتساق االطراد يحقق عما لك يكشف بالعقل فعليك الحياة، جوانب

الدين. رجال بها يفتي فتوى أو الحكومة، به تحكم حكم إىل ذلك يف
يقتيض وحقيقته باإلنسان العلم إن قلنا أخرى، بعبارٍة نفسه املعنى هذا عن نا عربَّ وإذا
بعض إن الالهوت، ومؤسسات الحكومة أنظمة تفسده أن قبل طبيعته عىل وهو دراسته
الدفاع أرادوا حني — السياق هذا يف يعنيه «بني» كان الذي بريك» «إدمند مثل — املؤرخني
فرتات من فرتٍة بأي البدء لكن القديم، التاريخ من أسانيدهم التمسوا اإلنسان، حقوق عن
حالته إىل األوىل، أصوله إىل اإلنسان ب تتعقَّ ال فلماذا جزاف، اختيار هو القديم التاريخ
االبتداء نقطة ندفع ال ملاذا تاريخ؟ له يتكون أن وقبل مجتمع، له ينشأ أن قبل الطبيعية
وال محكوم، وال حاكم فال «إنسان» أنه هو واحد، بقلٍب إال يتميز ال اإلنسان كان حيث إىل

ومسودين؟8 سادة وال ملوك، وال أباطرة
نصل هنا ها مًعا، خلقا قد وحقوقه اإلنسان ألفينا الطبيعية الحالة إىل وصلنا فإذا
حقوق ذا خالقه يدي من خرج أن ساعة خلقه، ساعة اإلنسان لحقوق اإللهي األصل إىل
نفسها هي والدته يوم للطفل الطبيعية الحقوق إن آخر، فرٍد عىل امتياز لفرٍد ليس متساوية
من بعضهم يتميز ال هللا خلقهم كما الناس الوجود، شهد إنسان ألول كانت التي الحقوق
سيايس رأي أقدم هي األفراد بني فاملساواة اإلناث، ومنهم الذكور منهم بأن إال بعض
ملجرد إنسان لكل هي األولية الطبيعية الحقوق هذه فمثل إذن الحديث، بالرأي هي وليست

بعدها. وما ص٣٢٨ ،Clark, H.H., Thomas Paine 7

ص٨٥. ،Clark, H.H., Thomas Paine 8
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أن اإلنسان يستطيع ما الطبيعية الحقوق ومن األرض، وجه عىل وجود ذا إنسانًا كونه
منفرد وهو يستطيع ال ما كذلك منها لكن مثًال، الفكر حرية يف ه كحقِّ بنفسه عليه يحافظ
يكون أن راضيًا بإرادته تعاقد هذه أجل ومن األمالك، وصيانة كاألمن عليه، يحافظ أن
عنه تنازل الذي الطبيعي الحق فبدل بحق، ا حقٍّ يستبدل أن وريض مجتمع، يف عضًوا
استبدالها، تم طبيعية حقوًقا املدنية الحقوق تكون وهكذا مقامه، يقوم مدنيٍّا ا حقٍّ اكتسب
أعضاء هم الذين األفراد مجموعة عنها تنازلت التي الحقوق مجموعة إال املدنية السلطة وما

واحد.9 مجتمع
األجيال، بسابق يرتبط الحارضال الجيل بأن «جفرسن» إليه ذهب ما إىل «بني» وذهب
يجوز قد األجيال أحد يرشعها التي القوانني إن نعم لنفسه، يختاره ما يف حرٌّ هو بل
األمر يف ما وغاية تغيريها، استحالة ذلك معنى يكون أالَّ عىل تستبقيَها، أن التالية لألجيال
بمثابة تكون وعندئٍذ محلها، تحلُّ أخرى قوانني ترشع أن تريد ال ألنها تستبقيها؛ أنها
يزال ال أنه سابٍق جيٍل من لدينا باٍق قانون عن قلنا فإذا لنفسها، تستنها التي القوانني
فكما بقائه، عىل القائم الجيل من ضمنيًة موافقًة هنالك أن ذلك معنى كان املفعول، نافذ
جيٍل لكل فكذلك الوجود، شهد طفٍل ألول كانت التي الحقوق نفس يولد طفٍل لكل أن
ال أسالفنا بقوانني ارتباطنا عدم أن غري مىض، جيٍل ألي كانت التي الحقوق نفس يأتي
نفسه الوقت يف يتضمن حق فتقرير بعدنا، سيأتي من نحو واجٌب علينا يكون أن ينفي
يصبح وبذلك لسواي، حق كذلك هو إنسانًا باعتباري يل حق كل ألن يقابله؛ واجب فرض
تعاقب عىل للناس ملزم إلزام هو الواجب فهذا لنفيس، صيانته لغري أصونه أن عيل واجبًا

العصور.
تعني ال حقوقهم يف الناس مساواة أن من «جفرسن» به أخذ بما «بني» يأخذ وكذلك
أفراد بني توزيع التفاوت ويتبع َلتتفاوت، املواهب هذه إن بل مواهبهم، يف متساوون أنهم
تغري لكنها أفراده، بني متفرقة مواهب من يلزمه ما مجتمع كل يف تجد أن بمعنى املجتمع،
تورث؛ ال املواهب إذ مرة؛ األرسة تلك ويف مرة، األرسة هذه يف تظهر بحيث مواضعها من
الفطرية للمواهب التوارث يزعم ومن الزمن، مدى عىل واحدٍة أرسٍة يف تستقر ال وبالتايل
يربر مربًرا يلتمس بذلك ألنه الديمقراطية؛ عليه تقوم الذي اإلنساني األساس يضعف فإنما

ص٥٩. ،Blau, Joseph, Men and Movements in American Philosophy راجع: 9
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لريجح حتى ظهورها، ملكان ضابط ال العقلية القدرة أن عىل شاهد والتاريخ األرستقراطية،
الطبيعي النظام هذا وعىل األرض، ظهر عىل أرسٍة بكل طاف قد العقيل النبوغ يكون أن
بغض املوهبة تظهر حيث إىل الحكم يدور أن ينبغي الناس، مختلف عىل املوهبة دوران يف
واحدة.10 أرسة الحكم يتوارث أالَّ عىل برهانًا وحده كاٍف وهذا آخر، عامٍل أي عن النظر

بمبدأ اه سمَّ ما الطبيعية الحقوق يف املساواة ملبدأ العجيبة بني» «تومس تطبيقات ومن
ألن بعده؛ من ألبنائه أرضه توريث يف له حق ال األرض مالك أن اه ومؤدَّ الزراعية، العدالة
يكن لم الطبيعية الحالة ففي جيل، عن جيًال يتوارثونها جميًعا للناس األرض خلق قد هللا
مدقع فقر يكون ال الحالة هذه مثل ويف كلها، للجماعة ملك هي بل فرد، مالك األرض يملك
يتدهور أالَّ هو «بني» عند واملبدأ فن،11 أو علم من إنتاج عىل تعني ال كذلك لكنها إنسان، ألي
كما للجميع ملًكا األرض تظل أن فيجب وإذن الطبيعية، الحالة يف عليه كان عما اإلنسان
إننا نعم مالكني، كانوا أن بعد املالكني غري من يكونوا أن األفراد لبعض لحدث وإالَّ كانت،
أرضهم عن سنويٍّا إيجاًرا يدفعوا أن هؤالء عىل لكن زارعيها، من األرض ننتزع أن نريد ال
وإذن الخاص، ملكه فجعله للجميع، ملًكا كان شيئًا احتجز من بمثابة ألنهم للمجتمع،
التي أرضهم روا أجَّ من حكم يف ألنهم أرًضا؛ يملكون ال الذين أولئك تعويض من بد فال
الحادية يبلغ من كل يأخذ أن «بني» واقرتح الطبيعية، الحالة يف املشاع عىل يملكونها كانوا
أرضه عن له تعويًضا جنيًها عرش خمسة — فقريًا أو كان غنيٍّا — عمره من والعرشين
هذه يدفع والذي عام، كل جنيهات عرشة فرد كل يتقاىض الخمسني سن وعند املفقودة،

عام.12 كل يدفعونها التي اإليجارات من الحاليني األرض مالكو هم التعويضات
الفكرية الحرية أنصار من — جميًعا التنوير رجال كان كما — «بني» كان وقد
ألنها الصدد؛ هذا يف «التسامح» كلمة الناس يستعمل أن ليغيظه حتى الدينية، والحرية
أن وعنده معه، يتسامح ملن الحرية منح يف فضل صاحب املتسامح أن تتضمن كلمة
يف فالحرية طغيان، عىل ينطوي كليهما إن حيث من بسواء سواء كالتعصب هو «التسامح»
وقد الواهب، «بتسامح» موهوبًا يكون أن يجوز ال طبيعي حق الدينية العقيدة ويف الرأي
الزائف، والالهوت الصحيح الالهوت بني فيه ليفرق «عرصالعقل» كتابه بني» «تومس نرش

ص١٨٨. ،Clark, H.H., Thomas Paine 10

ص٦٢. ،Blau, Joseph, Men and Movements in American Philosophy 11

ص٣٤١. ،Clark, H.H., Thomas Paine 12
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فأثار الخرافة، إىل يلجأ الذي فهو الزائف وأما وحده، العقل عىل املعتمد فهو الصحيح أما
يكن وإن ذاته، يف للدين مناهًضا يكن لم الحق يف أنه مع باإللحاد، ورموه الدين رجال عليه
الثورة رجال وبني بينه والفرق عندئٍذ، الكنيسة رجال تصورها كما للمسيحية مناهًضا
أبقى فقد هو وأما واحدة، جملًة للدين تنكروا هؤالء أن هو الصدد، هذا يف عندئٍذ الفرنسية
أن فللناس كنيستي.»13 هو عقيل «إن ذلك: يف يقول للعقل، أمره يرتك أن رشط عىل عليه

قًرسا. اإليمان عىل يُقرسوا أن ال بعقولهم، دينهم أمر من إليه يهتدون فيما يعتقدوا

ص٢٣٥. املذكور، املرجع 13
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الثاني الفصل

السياسة دستور بعد الفكر دستور

الفكر واستقالل إمرسن» والدو «رالف (1)

مبادئها االستقالل» «إعالن فضمنت ١٧٧٦م، عام استقاللها وثيقة املتحدة الواليات أعلنت
وضعت إذ لكنها أحد، عىل ألحٍد فيها فضل ال التي الطبيعية اإلنسان حقوق بها قرَّرت التي
بصفٍة األوروبي الفكر عىل مصادرها يف اعتمَدت دستورها، للسياسة — الوثيقة تلك يف —
من بمثابة ذلك يف فكانت خاصة، بصفٍة لوك» «جون اإلنجليزي الفيلسوف وعىل عامة،
تزال ال أوروبا كانت إذا الروح استقالل يكون وأين بروحه، يستقل ولم بجسده استقل

التفكري؟ مناهج لها وتخطِّط املبادئ لها تضع
كما — فكان ١٨٠٣–١٨٨٢م. إمرسن»1 والدو «رالف جاء حتى كذلك األمر ولبث
١٨٣٧م عام خطابًا ألقى الروح.» أمريكي فيلسوف «أول — أتكنسن»2 «بروكس يصفه
الخطاب هذا فعدَّ األمريكي»،3 «العالم بعنوان هارفارد، جامعة يف املتخرج الشباب أمام

مهبط كانت والتي إلقامته، إمرسن اختارها التي «كونكورد» مدينة أن التاريخية املصادفات أعجب من 1

قبل االستقالل حرب يف رصاصة أول منها بالقرب انطلقت التي املدينة نفسها هي كانت وتفكريه، وحيه
االستقالل السيايسومصدر االستقالل مصدر يكون أن واحٍد ملكاٍن هللا أراد فكأنما عاًما، عرش ببضعة ذلك
حني قصائده إحدى يف إمرسن عناها التي هي االستقالل حرب يف األوىل الرصاصة تلك وكانت الفكري،
بها بدأت التي الرصاصة أنها إىل بذلك قاصًدا صوتها، كله العالم سمع التي الرصاصة إنها عنها قال

العالم. أرجاء ت عمَّ أن لبثت ما الحرية إىل دعوة
«مختارات بعنوان العربية الرتجمة إمرسن، مقاالت ملجموعة أتكنسن بروكس كتبها التي املقدمة راجع 2

محمود. محمود لألستاذ إمرسن» من
.The American Scholar 3
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االستقالل» «إلعالن مكمًال جاء املتحدة، الواليات يف العقيل» لالستقالل «إعالنًا بعد فيما
الثقافة تاريخ يف الخالد التاريخي الخطاب هذا يف عاًما، بستني سبقه الذي السيايس
بالد علم عىل الطويل وتتلمذنا غرينا، عىل اعتمادنا يوم «إن «إمرسن»: يقول األمريكية،
أن تستطيع ال الحياة، نحو تندفع التي حولنا، من املاليني إن نهايته، من يقرتب أخرى،
يكتب أن عٍرص لكل بد ال «إنه األجنبي.»4 املحصول من الذابلة البقايا عىل دائًما تعيش
اآلراء يقبلوا أن واجبهم من أن يعتقدون وهم املكتبات، يف الذليل الشباب «ينشأ كتبه»5
كانوا و«بيكن» و«لوك» «شيرشون» أن ناسني و«بيكن»، و«لوك» «شيرشون» بها أدىل التي
املفكر» «اإلنسان من فبدًال ثم ومن الكتب؛ هذه ألفوا عندما (مثلهم) املكتبات يف شبابًا
ألنها وزنًا للكتب يقيمون الذين الكتب، من املتعلمني طبقة فتنشأ الكتب، قراء لدينا يكون
كل يردون الذين أولئك يظهر ثم ومن … اإلنسان وتكوين بالطبيعة ترتبط ألنها ال كتب،
الكتب درجاتهم، اختالف عىل باقتنائها واملولعون الكتب، ومصححو أصله، إىل مقروء
االستعمال هو فما األمور، رش من فهي أُِيسءَ إذا أما استعمالها، أُحِسَن إذا األشياء خري
غرٌض للكتب ليس الوسائل؟ كل إليه تهدف الذي الوحيد الغرض هو ما لها؟ الصحيح
مجايل عن بجاذبيته الكتاب يُضلِّلني أن من كتابًا أرى أالَّ يل لخري وإنه اإليحاء، سوى
يتطلعون إنهم … مستقل رأٍي صاحب أكون أن من بدًال تابًعا أصبح أن أو مبينًا، ضالًال
ال رأسه مقدمة يف عيناه فاإلنسان األمام، إىل تنظر العبقرية ولكن األمام، إىل ال الوراء إىل
أهملوا أنهم هو و«ملتن» و«أفالطون» «موىس» إىل نعزوه فضٍل أكرب «إن مؤخرته.»6 يف
َوْفق كلٌّ الناس، َخَلد يف دار بما ال َخَلدهم يف دار بما ونطقوا اإلهمال، كل والتقاليد الكتب
أن يتعلم ولم وزنًا، إلنسانيته اإلنسان يقيم ال رعاع، اليوم «لكننا عقله.»7 عليه أماله ما
أوعية من املاء من كأًسا يطلب الخارج، إىل يرحل بل الداخل، بمحيطه ليتصل داره يلزم
أجنبي، بذوٍق بيوتنا نبني … نقلِّد «إننا وحدنا.»8 — الفكر يف — نسري أن يجب اآلخرين،
املايض وتتبع تخضع وكفاياتنا وأذواقنا وآراؤنا عنا، الغريبة الزينة بأدوات رفوفنا ونزين

ص٢٥. األمريكي»، «العالم مقالة — العربية الرتجمة — إمرسن من مختارات 4

ص٣١. األمريكي»، «العالم مقالة السابق املرجع 5
ص٣٢-٣٣. األمريكي»، «العالم مقالة السابق املرجع 6
ص١٢٨. النفس»، عىل «االعتماد مقالة نفسه، املرجع 7
ص١٥١. النفس»، عىل «االعتماد مقالة نفسه، املرجع 8
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الفكر وراحة الجمال إن والقوطية؟ الدورية النماذج تقليد إىل حاجتنا وما … والبعيد
آخر.»9 إنساٍن أي من قربها منها قريبة التعبري وغرابة وعظمته

كل يدعو طفق هكذا بل ال، قومه، يف الفكر استقالل إىل يدعو «إمرسن» طفق هكذا
ضمريه صوت إىل أنصت ما إذا واملرء نفسه، عىل واالعتماد بفكره االستقالل إىل فرٍد إنساٍن
أن آخٍر فرٍد ألي يمكن حقٍّ عن معربًة — أصالتها عىل — فكرته جاءت اإلنصات، وأحسن
بذاته، قائًما مستقالٍّ فرًدا أمره حقيقة يف ليس الناس من الواحد الفرد ألن ذلك يدركه،
بت تشعَّ وإن شاملة، متصلة واحدة حقيقة كلها اإلنسانية إذ كلها، لإلنسانية ممثل هو بل
واحدة، يد أصابع ذلك مع لكنها تشعبت، الواحدة اليد كأصابع أفراًدا العني رؤية يف
حني أنه وهي العليا، الحقيقة لهذه بإدراكه مرهونة عمله ويف فكره يف اإلنسان فسعادة
اإلنسانية عن بالنيابة بل فقط، نفسه عن باألصالة ال ويعمل يفكر إنما يعمل، وحني يفكِّر
الفرد عمل فإذا الناس، أفراد من فرٍد كل يف يتمثل واحًدا» «إنسانًا هنالك إن أيًضا، كلها
لألداء، وسيلًة املعني الفرد ذلك من متخذًا يعمل الذي هو العام الواحد «فاإلنسان» عمًال،
يكن وإن نبغ، الذي العام الواحد «اإلنسان» هو فكذلك فن، يف أو علم يف فرد نبغ وإذا
تأخذ أن لك بد «وال املعني، الفرد ذلك طريق عن الواقع عالم يف ظهر قد النبوغ ذلك
فقط، مزارًعا — العام الكيل — اإلنسان ليس كامًال، اإلنسان هذا تجد لكي كلها الجماعة
قد الواحد املجتمع أفراد رأيت فإذا ذلك.»10 كل هو إنما فقط، مهندًسا أو فقط، عامًلا أو
أو مزارع وذلك سيايس، وهذا عالم، وهذا قسيس، فهذا بذاته، عمٍل يف منهم كل تخصص
واحد، «إنسان» إال حقيقته يف هو إن األفراد املجزأ املجتمع ذلك أن فاعلم محارب، جندي
وإذن أعضائه، طريق عن يعمله أن يريد ما ليعمل األفراد؛ هؤالء يف تفرَّع واحد، عقٍل ذو
ال بنصيب، منها أخذ قد فرد كل يكن وإن واحدة، والحياة واحد، والهدف واحدة، فاملهمة
بالنيابة يؤديه الذي النصيب هو ليكون بل عليه، مقصوًرا به ا خاصٍّ النصيب ذلك ليكون
ببرت شبيًها ذلك لكان مستقلة وحدة أنه عىل نفسه إىل منا كل نظر ولو األفراد، بقية عن
مبتور عضو كل يصبح بحيث الواحد، الجسم أوصال بتقطيع شبيًها أو جذعه، عن الفرع
الحالة هذه يف الناس فكأنما كمال، من فكره أو عمله يف بلغ مهما ذاته يف شائًها جزءًا

ص١٦١. النفس»، عىل «االعتماد مقالة نفسه، املرجع 9
ص٢٦. األمريكي»، «العالم مقالة نفسه، املرجع 10
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فمهما البدن، أجزاء من شئت ما أو معدة، أو رقبة، أو وحدها، إصبًعا األرض عىل يمشون
باإلنسان.11 هو فليس واإلتقان الجودة من عمله أداء يف جزءٍ كل يبلغ

بل قومه، «إمرسن» يدعو — الذات وحب األنانية أساس عىل ال — األساس هذا عىل
منصتًا عقله، مستوحيًا نفسه، عىل يعتمد وأن بفكره يستقل أن الناس، من فرٍد كل يدعو
ما أن تعتقد وأن رأيك، يف تعتقد أن هي «فالعبقرية يتبع، وال يقلد ال ضمريه، صوت إىل
تكن الباطنية بعقيدتك فانطق جميًعا، للناس صادق هو إنما الخاص قلبك يف صادق هو
املعينة الفكرة يدرك أن منا لكلٍّ يحدث وكم أجمعني.»12 للعالم معقوًال قوًال العقيدة هذه
تجيء عينها الفكرة بهذه وإذا نفسه، بشأن استهانًة بها النطق عن يمسك لكنه عقله، يف
فيأخذه غريه، من إليه صادًرا الخاص رأيه يتقبَّل وعندئٍذ العظماء، النوابغ أقوال يف إليه
عما عربَّ أنه لو بالنفس واالعتداد الَفخار حقه من كان أن بعد غار، والصَّ الخجل شعور

حينه. يف به جاَشت قد نفسه كانت
أمينًا الوحي، ذلك عن التعبري صادق دمت فما اآلن، نفسك به إليك توحي بما انطق
يف يدور ما قل منه، جزءٌ أنت الذي األكرب العقل تمثيل أحسنت فقد وتصويره؛ نقله يف
التناقض يف وقوعنا من فالفزع باألمس، أنت قلته قوًال يناقض أن تخش وال اآلن، عقلك
إن … ذلك؟ وراء فماذا نفسك، ناقضت قد أنك «هْب أنفسنا، يف الثقة يفقدنا ما كثريًا
صغار يخشاه الذي الفزع هو الصغرية العقول فزع هو واحٍد رأٍي عىل السخيف الثبات
وإال الثبات، هذا بمثل له شأن فال العظيم الروح أما الدين، ورجال والفالسفة الساسة
بما غًدا وانطق قوية، ألفاٍظ يف اآلن فيه تفكر بما انطق الحائط، فوق لظله يأبه فكأنه

اليوم.»13 قلته ما كل ناَقض إن حتى كذلك، قوية ألفاظ يف غًدا فيه تفكر
بل العالم؟ أجزاء من آخر جزءٍ أي يف أو أوروبا يف زميله فكر األمريكي ينقل ملاذا
سواء زميله يمثلها التي العليا الحقيقة يمثل فرد وكل آخر، فرٍد أيَّ فرٍد أيُّ يقلِّد ملاذا
هذه يف لك أبًدا، تقلد وال نفسك، عىل «اعتمد فيه؟ يمثِّلها الذي الجانب اختلف وإن بسواء،
أو املرصيني، مسطار أو الضخم، «فدياس» إزميل كرسالة عظيمة جريئة رسالة اللحظة
ذات الفصيحة الفنية الروح إن هؤالء، كل عن تختلف ولكنها «دانتي»، أو «موىس» قلم
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تصغي أن استطعت لو لكنك نفسها، بتكرار ترىض أن يمكن ال شق، ألف له الذي اللسان
األذن ألن كصوتهم؛ مرتفع بصوٍت تجيبهم أن يقينًا أمكنك الشيوخ هؤالء يقوله ما إىل
قلبك، وأطع النبيلة، الساذجة حياتك دائرة فالزم واحدة، طبيعة من عضوان واللسان

أخرى.»14 مرًة القديمة الدنيا تَستِعد
مواهبهم الناسيف بني «فالفروق يتوهمون، الذي بالقدر التفاوت من األفراد بني ليس
التعبري يف طريقته عقٍل ولكلِّ ال، كيف املشرتكة.»15 ثروتهم إىل قيَست إذا تافهة الطبيعية
أن يستطيع وال نفسه، رس عن يكشف إنما عقل وكل نفسه، حقائق من فيه يدور ا عمَّ
قصص له ليست الطاهي أو الباب حارس أن تحسب «وهل سواه عقل رس عن يكشف
الساذجة العقول فُجدران العالم، يعرف ما بقدر يعرف فرد كل عجائب؟ أو تجارب أو
املخطوط.»16 وتقرأ بمصباح يوم ذات تظفر ولسوف واألفكار، بالحقائق كلها مخططة
كل أن تجد و«رسفانتيز»، و«شكسبري» «فلوطارخس» يف يستهويك فيما النظر «أنعم
كانت التي واألفكار الوقائع عىل ضوئه كل يسلط مصباح هي كاتب عليها يحصل حقيقة
كانت التي واملهمالت الحصري ترى ذلك، بعد يحدث ما إىل انظر ثم عقله، يف قبل من
الخاصة حياته تاريخ يف تافهة واقعة فكل ثمينة، أشياء أصبحت قد برجه يف منتثرة
جميًعا الناس وتستهوي النهار، وضح إىل وتعود الجديد، املبدأ هذا إليضاح وسيلة تميس
مقدًسا، شيئًا حياته يف أن ويظنون هذا؟ له أنَّى الناس: ويتساءل الجديد، وسحرها بقوتها
عىل يحصلوا أن إال عليهم وما قيمة، ذلك عن تقل ال التي الوقائع ألوف لديهم إن كال،
«بيكن» «ليس ديارهم.»17 من العليا الطبقات — كذلك هم — ضوئه يف ينبشون مصباح
فلسفة عليك يعرضون ممن غريهم، أو «كانت» أو «شلنج» أو «هيوم» أو «سبينوزا» أو
وربما رؤيتها، إىل سبيلك كذلك أنت لك والتي وعيك، يف التي لألشياء مرتِجًما إال عقلية،
يرد أن يف ينجح لم إنه إذن فقل كثريًا، أو قليًال محرفة وترجمته أيًضا عنها التعبري إىل
اآلن فدع ينجح، لم إنه الغامضة، معانيه عىل متخاذًال تنكب أن من بدًال وعيك، إليك
يستطع لم وإذا «سبينوزا»، استطاع فربما يستطيع، ال أفالطون كان وإذا يحاول، غريه

ص١٦٢. النفس»، عىل «االعتماد مقالة نفسه، املرجع 14
ص٢٧٣. «العقل»، مقالة نفسه، املرجع 15

السابق. املرجع من نفسها الصفحة 16
ص٢٧٤. «العقل»، مقالة 17
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يرده ما أن كله هذا بعد تجد فلسوف حال أية وعىل «كانت»، استطاع فربما «سبينوزا»
مألوف.»18 طبيعي بسيط ولكنه عويًصا، أمًرا ليس الكاتب إليك

بفكره؛ اإلنسان يستقل أن إىل الدعوة بهذه قومه مسامع يمأل «إمرسن» انطلق ملا
ثورة عن تلك دعوته يف صادًرا الحقيقة يف كان بتفكريهم، األمريكيون يستقل أن إىل وبالتايل
السياسية نظريتهم عليها بنوا التي الفلسفة يقتلع والثورة، «التنوير» رجال عىل عميقة
وفلسفة «نيوتن» علم الساسة هؤالء مصدر يكن ألم أساسها، من ويهدمها جذورها من
والتجارب، الحسية املشاهدات عىل قائمني الفلسفة وهذه العلم ذلك أليس ثم «لوك»؟
تحللها الحواس خربة حول تدور «لوك» وفلسفة الحواس، شهادة عىل يُبنى الطبيعة فعلم
ظواهرها، بها أدرك وإن األشياء، حقائق اإلنساُن يُدِرك بالحواس ما ولكن وتصنِّفها؟
العيان أو الحدس، وسيلة هي الحس، غري أخرى بوسيلٍة الكون بحقيقة العلم يكون وإنما
ذاته َليدرك اإلنسان إن كال، بالسمع؟ أو بالبرص ذاته اإلنسان يدرك وهل املبارش، العقيل
كيفما الحق إدراك يكون وهكذا مبارشة، رؤية فرياها نفسه إىل الداخيل بالنظر وفحواها

كان.
الثاني النصف يف التفكري اشتملت التي التجريبية املوجة بعد سادت مثالية نزعة هي
ينبوع من فاضت بل أمريكا، عىل أمرها يقترص لم مثالية نزعة عرش؛ الثامن القرن من
ذا الفيض مجرى وكان و«هيجل»، و«شلنج» «كانت» فلسفة يف تدفق كما األملانية املثالية
(١٧٧٢–١٨٣٤م)، «كولردج» شاعرها يدي عىل إنجلرتا يف اندفقت منهما فُشعبة ُشعبتني:
يكون وقد «إمرسن»، شاعرها لسان عىل األمريكية املتحدة الواليات يف األخرى واندفقت
«كولردج» اإلنجليزي الشاعر يف وجدت األملانية املثالية إن نقول: أن الصواب إىل أقرب
الفكر تيار أخذ ثم ومن به؛ وتأثروا «كولردج» كتبه ما األمريكيون فقرأ ونصريًا، مؤيًدا
األملان مثالية إىل والثورة التنوير عرص سادت التي «لوك» تجريبية من ينحرف بينهم

خاصة. بصفٍة «هيجل» ومثالية عامة بصفٍة
يف — عرش التاسع القرن من األول النصف فلسفة يف املثايل االتجاُه هذا يكن ولم
األدب بها اصطبغ التي الرومانتيكية النزعة من جانبًا إال — السواء عىل أمريكا ويف أوروبا
تغليب ساده عًرصا عرش الثامن القرن كان فلنئ الفرتة، تلك إبان عامة بصفٍة والفكر
اسم بحق عليه أطلقوا لقد حتى جميًعا، األدب ويف الفلسفة ويف العلم يف ومنطقه العقل

ص٢٨٥. «العقل»، مقالة 18

36



السياسة دستور بعد الفكر دستور

أُشكل ما كل به يعلِّل عقله عىل اإلنسان اعتماد بالكلمة يقصدون وهم «التنوير» عرص
لفعل ا ردٍّ األول نصفه يف عرش التاسع القرن جاء فقد والطبيعة؛ الحياة جوانب من عليه
إىل العودة وكانت الفلسفة، يف املثالية وكانت األدب، يف الرومانتيكية فكانت التنوير، حركة
طابع مزيجها وأصبح ببعض، بعضها كلها االتجاهات هذه امتزجت بل الدين، يف اإليمان

العرص. ذلك
التي النتائج عىل سخًطا وجدتها الدين، زاوية من إليها نظرت إذا الفلسفة يف فاملثالية
تلك انتهت إذ الدينية، العقائد يمسُّ مما «التنوير» حركة خالل العقلية املبادئ عىل ترتبت
للعقائد تنكٍُّر إىل وإما مثًال، فرنسا يف حدث كما العقائد، لتلك رصيح إنكاٍر إىل إما الحركة
تتفق َمحلَّها العقائد من أخرى مجموعة إقامة ومحاولة والتصديق، الخرافة عىل تُبنى التي
وسيلٍة إىل يركنوا أن املثاليون فأراد الحواس، شهادة ومع العلم ومع العقيل، املنطق مع
أي — الحدس فجعلوا والحس، العقل وسيلة غري بوجوده واإليمان هللا إلدراك أخرى
املبارش الحديس اإلدراك فبهذا وربه، اإلنسان بني االتصال وسيلة — املبارش العقيل العيان
النصوص يجاوز بل ورشوطه، العقل وحدود املحسوسة الطبيعة حدود اإلنسان يجاوز
فقل شئت إن أو وراءها، الكائن الحق إىل ذلك كل يجاوز ونظامها، والكنائس التقليدية
اليقني، معرفة فيعرفه مبارشة، صلًة باهلل االتصال فيستطيع جميًعا، فوقها كائن حق إنه
ما وأما والحواس، العقل هي التي وأداته العلم شأن من ونظامها الطبيعة تكون وبهذا
وأداته الدين، شأن من فيكون واملكان، الزمان قيود من املطلق الحق وهو الطبيعة، فوق
وجدتها السياسة زاوية من الفلسفة يف املثالية إىل نظرت وإذا الحدس، هي اإلدراك يف
حقوق يف مذهبهم السياسية الثورة قادة يؤسس ألم أغراضها، يف الديمقراطية تخدم كذلك
ثم ألحد؟ أحٌد يَمنحها وال بها يُوَلد اإلنسان طبيعة من جزء الحقوق هذه أن عىل اإلنسان
اإلنساني العقل تحليل يف «لوك» فلسفة من أساس عىل اإلنسانية الحقوق طبيعية يبنوا ألم
أنصار يفعل فهكذا األول؟ الفصل يف ذلك فصلنا كما الخارجية لألشياء إدراكه وطريقة
طبيعة من يتجزَّأ ال جزءٌ املبارش بالحدس هللا إدراك إن يقولون إذ أيًضا؛ املثالية الفلسفة
يكون أن فيكفي سواء، القدرة هذه يف جميًعا والناس أحد، عىل ألحٍد فيه فضل ال اإلنسان،
جميًعا فللناس وإذن اإلدراك، يف حدسه استخدام عىل القدرة له لتكون إنسانًا اإلنسان
الوجهة من فهم وبالتايل سواء؛ الروحانية الوجهة من فهم متساوية، واحدة إدراكية قيمة

كذلك. سواء السياسية
أداة ألفيتها الديني، اإلصالح نظر وجهة من الفلسفية املثالية إىل نظرت إذا كذلك
تحطم أن بد ال الكنيسة أن عىل متفقون — قبلهم من كالتجريبيني — فاملثاليون نافعة،
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االعتقادية من أنفسهم فيحرروا عليهم، املفروضة قيودها هم يحطموا أو الجامدة، قيودها
مستطاع يف كان إذا إنه أي املثالية، مدار هو الحديس اإلدراك كان إذا ألنه الساذجة؛
ونظامها الكنيسة رضورة فما مباًرشا، حدوًسا هللا يَحِدس أن طبيعته بحكم اإلنسان
وكل يشء، كل قبل مبارشة صلة وربِّه اإلنسان بني الصلة إن العقيدة؟ لسالمة ورجالها
جديرة الحق إىل الوصول سبيل يف عقبة فهو املبارشة اإلدراكية الصلة هذه دون يحول ما
املطلقة، للحقيقة وإدراكه الحدس دون يحوالن مًعا والكنيسة والعلم واإلهمال، باالزدراء
يطَّرد ليس وما العلمية، والتجارب الحسية املشاهدات بقيود اإلنسان يُقيِّد فألنه العلم أما
اإلنسان إدراك تعطل إنما القيود وهذه العلم، رأي يف له قيمة ال الظواهر من وقوعه
والتجارب املشاهدات حدود الحديس إدراكه بجناحي اإلنسان جاوز لو فماذا موجب، بغري
معه يستحيل ما نظامها أصفاد من تضع األخرى فهي الكنيسة وأما الظواهر؟ واطِّراد
ويف الشمس، ضوء العني ترى كما مبارشة فرياها الحقيقة إىل ينفذ الذي الحر التفكري
لتدرك املسيحية من تخرج أن بد «ال قليل: بعد عنه سنحدثك الذي — «ثورو» يقول ذلك

ومغزى.» جماٍل من املسيح حياة يف ما
الحديث بصدد اآلن نحن الذين املثاليني رأي يف — السابقون الالهوت رجال أخطأ لقد
إال يكون ال فذلك مخلوقاته، وجود من هللا وجود ندرك أننا ظنوا حني أخطئوا — عنهم
املثاليني رأي يف هللا وجود أما أخرى، جهٍة من والعقل جهة، من الحواس عىل اعتماًدا
إىل بحاجٍة نحن بل عقل، أو حسٍّ إىل بحاجٍة فلسنا لحدودها، مجاوز للطبيعة فمفارق
هللا، شبيه اإلنسان إن طبائعنا، يف التي اإللهية الجوانب يف هللا وجود به ندرك حدس
وجوًدا موجوًدا هللا يصبح وعندئٍذ شبيهها، وجود فيها لتدرك ذاتك تَحِدس أن فحسبك

وجوده. إىل يهديك قسيٍس إىل أو كتاب إىل بحاجٍة ذلك بعد تكون ولن يقينيٍّا، حقيقيٍّا
الجامدة االعتقادية هي فال طرفني، بني وسًطا موقًفا تقف دينية نزعة ذي هي ها
عىل ترتب قد مما اإللحاد يشبه ما أو إلحاد هي وال القديم، الالهوت عىل تنبني التي
املثالية هي التديُّن من الوسط اللون هذا عليها يقوم التي والفلسفة العقيل، التنوير حركة
كان ثم «كولردج»، شاعرها إنجلرتا يف نرشها توىلَّ التي «هيجل» مثالية وخصوًصا األملانية،
خالصٍة يف «هيجل» مثالية هي فما «إمرسن»، شاعرها املتحدة الواليات يف نارشيها بني

قصرية؟
األفراد أن ومؤداها «املطلق»، فكرة عىل فلسفته (١٧٧٠–١٨٣١م) «هيجل» يبني
روح فيها تَبدَّت صور إال هي إن حولنا، من املحسوسة الطبيعة يف نراها التي الجزئية
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يف نفسها عن تعلن تكن لم إنها أي والزمان، املكان قيود من مطلقًة أمرها بداية يف كانت
روح هي زمانية، وال مكانية ال ألنها الزمان؛ من معينة لحظة يف وال املكان من معينة نقطة
معينة، لحظٍة عند الزمن سلسلة يف تنتهي ولن معينة، بلحظٍة الزمن سلسلة يف تبدأ لم
يف كان إعالنًا وكائناتها الطبيعة يف نفسها عن الروح تلك أعلنت ثم أبدية، أزلية هي بل
التطور من درجات عىل صعدت ثم الالشعور، من دنيا درجة عىل مقتًرصا أمره بداية
من نفسها إىل املطلقة الروح وستعود اإلنسان، يف ووعيًا شعوًرا فاستيقظت عادت حتى
أو املطلقة، الروح تلك هو الوجود يف يشء فكل وإذن كامًال، إدراًكا لنفسها مدركة جديٍد
مثًال — الشاعر يعربِّ كما تلك، أو الصورة هذه عىل نفسه عن عرب قد املطلق، العقل ذلك
عن تُفصح تفاوتها عىل لكنها الكمال، درجة يف تتفاوت مختلفة قصائد يف نفسه عن —
الشاعر، روح خاللها فرتى الشاعر، ديوان يف قصيدة كل إىل تنظر وكما قائلها، نفس
واألنهار الجبال هذه إىل حولك: من الطبيعة يف كائن كل إىل تنظر أن تستطيع فكذلك
نفسه بسط قد املطلق العقل ذلك منها واحٍد كل يف فرتى واإلنسان، والحيوان واألشجار
صح إن — مسموًعا مرئيٍّا عقًال فيها ما بكل الطبيعة تكون وهكذا متعني، جزئي كائٍن يف

الشامل. املطلق الكل ذلك إىل بنسبته إال جزئي كائن فهم إىل سبيل وال — التعبري هذا
بني من الفرد ذلك أو الطائر هذا أو الشجرة كهذه جزئي، كائٍن إىل تنظر وقد
تجده قليًال النظر أمعن لكن بنفسه، مستقل بذاته قائم كائن أنه إليك فيُخيَّل اإلنسان،
الشجرة هذه تدرك فكيف بأرسه، الكون هو الكل هذا وأن كل، من جزءًا أمره حقيقة يف
الذي وباملاء وتغذيها، تنبتها التي باألرض عالقتها أدركَت إذا إال ا تامٍّ إدراًكا — مثًال —
إذا إال بدوره، كالٍّ والشمس، واملاء األرض تدرك كيف ثم تنميها؟ التي وبالشمس يرويها،
العلم يتم ال بدورها الشمسية واملجموعة الشمسية؟ املجموعة أجزاء بسائر عالقاته أدركَت
يف الجزئي الكائن شأن إن وصالت، روابط من الكون بسائر يصلها بما العلم بعد إال بها
تُفهم ال إقليدس، عند الهندسية النظريات سلسلة يف الواحدة النظرية كشأن الصدد هذا
تصلها التي املنطقية الروابط إدراك من كامًال إدراًكا وإدراكها لفهمها بد ال بل حدة، عىل
وكيف لسوابقها، نتيجة جاءت كيف نعلم أن بد ال نظريات، من بعدها وبما قبلها بما
َفْهم يمكن ال واحد، نسق النظريات مجموعة من يتكوَّن وبهذا للواحقها، مقدمة تكون
بها العلم يمكن ال األجزاء سائر أن كما األجزاء، بسائر العلم ضوء يف إال أجزائه من جزء
قد املطلق العقل هو الذي وأجزائه، الكون يف قل وهكذا الواحد، الجزء بذلك صلتها مع إال
مرتبط أجزائه من جزء كل متصل، نسق أجزائه بشتى فالكون عنها، وأعلن نفسه حقق

39



الجديد العالم يف الفكر حياة

هو إن املرتابط الكل هذا بذاته، قائًما مستقالٍّ منفصًال العني أمام بدا وإن األجزاء، بسائر
يف والتعاقب املكان يف التجاور وضع وأعضاؤه أجزاؤه توضع لم واحد، عضوي كائٌن إال
الكائن كأعضاء هي بل كال مًعا، تربطها عليا صلًة ذلك فوق بينها يكون أن دون الزمان،
عضو كل يف متمثًال كله الكائن يجعل نحو عىل ببعض بعضها متصل الحي، العضوي

يحتويه. الذي الكل ضوء عىل إال الفهم مستحيل عضو كل وتجعل أعضائه، من
الرائي يوهم قد بذاتها، مستقلة وحدة أنه عىل واحد جزئي كائٍن يف االنتباه حرص إن
يعاند ما الجزئية الحقائق من الكون جنبات يف يرى حني أضداد، عىل ينطوي الكون أن
كل من أجزاء األمر حقيقة يف أنها لنا يتبني ما رسعان األضداد هذه لكن بعًضا، بعضها
قائم مستقل جزئي هو ال — منها ضد كل رأينا بحيث إليها بالنظر علونا ما إذا متناسق،
أجل من موجود جزء كل أن جالء يف يتبنيَّ فعندئٍذ بغريه، صالته يف رأيناه بل — وحده
فإنها وجودها، من بد ال رضورية كلها األجزاء أن من الرغم عىل ولكن وبسببه، الكل
السفىل املراتب والرتقي، التطور سلم يف ورفعة ضعة التفاوت موقف بعضها إزاء تقف
يحدث ما وكل االنتقال، عملية يف الوجود من تنمحي ال ولكنها العليا، إىل تنتقل منها
تفتَحت ما إذا يختفي الزهرة ِكمَّ «إن عليا، صورٍة إىل سفىل صورة من التحول هو لها
بوجودها فتُعلن بعدئذ، الثمرة تجيء ثم ا، تضادٍّ والزهرة الِكمِّ بني أن إليك فيخيل الزهرة،
إىل منها واحدة كل حقيقة تنتقل وهكذا النبات، وجود صور من دنيا صورة الزهرة أن
الواحدة إن بل فحسب، بعض عن بعضها متميًزا الصور هذه وليست األخرى، حقيقة
تكون كلها فيها ترسي التي طبيعتها ولكن لها، مضادًة باعتبارها األخرى لتسحق منها
إن بل األخرى، إحداها تعارض فال فيها، تتآخى التي العضوية الوحدة من دقائق منها
ما الرضورة من لوجوده يكون منها كالٍّ ولكن التعارض، عدم حد عند يقف ال بينها األمر
الذي الكل حياة تتألَّف وجودها رضورة يف األجزاء بني املساواة هذه ومن تماًما، لألخرى

جميًعا.» يحتويها
بعضها يرتبط متعاقبة مراحل عىل الطبيعة يف نفسه املطلق العقل يعرض هكذا
العقل منطق كان هنا ومن ببعض، بعضها الفكر أجزاء تصل التي الروابط بنفس ببعض
الخارجية والحقيقة جهة، من الفكر كان — أخرى بعبارٍة — أو الطبيعة، منطق نفسه هو
يف قة متحقِّ منهما واألوىل األوىل، عن تعبري منهما الثانية واحًدا، كائنًا أخرى جهٍة من
مجرد هي ليست أخرى جهٍة من والطبيعة جهة من الفكر تربط التي الوحدة إن الثانية،
الطبيعة تعد أن ينبغي ال إذ مًعا؛ الطرفني من أعىل وحدة هي بل طرفني، بني الصلة
نفسه. العقل حياة من جزء هي الطبيعة ألن يدركها؛ الذي العقل جانب إىل آخر وجوًدا
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نواحيه، شتى يف «إمرسن» تفهم أن تستطيع الهيجلية املثالية الفلسفة هذه ضوء عىل
تدرك كيف إذ الحقيقي، اإلدراك وسيلة وحده الحدس من يتخذ حني تفهمه أن تستطيع
عىل أو ومشاهداتها، حواسك عىل نفسك َقَرصت إذا الطبيعة يف املتحقق املطلق العقل
يف ليس اإلنسان بني من الواحد الفرد أن يقرر حني تفهمه أن وتستطيع وحجاجه، عقلك
نحن الذي املطلق الروح قبل من املنتدب» «العضو هو بل بذاته، منفصًال فرًدا الحقيقة
«بالنيابة» زارع هو بل فحسب، لنفسه زارًعا ليس — مثًال — فالزارع ممثلوه، جميًعا
الطبيعة لعلم يتنكر حني نفهمه أن ونستطيع أعضاؤها، نحن التي الكلية الحقيقة عن
حقيقتها يف الطبيعة أن مع الظاهرة، الجزئيات عند يقف ألنه للطبيعة؛ فهمه طريقة يف
هو ذلك معرفة وسبيل فيها، نفسه عن يعربِّ مطلق عقل عن األجزاء متصل واحد تعبري
خطني والطبيعة الفكر يجعل حني تفهمه أن وتستطيع العالم، منظار ال املتصوف حدس
يف يصورها أصل ولها إال وحوادثها الطبيعة وقائع من حادثة أو واقعة فال متوازيني،

الفكر.
واعًظا ُعنيِّ ١٨٢٩م، عام «هارفارد» جامعة يف الدينية دراسته «إمرسن» أتم أن بعد
لكنه — الدين رجال من عريقة أرسة سليل فهو — لها راعيًا أبوه كان التي الكنيسة يف
كما الهيجلية املثالية قرأ قد كان سامعيه، وبني بينه تفصل سحيقة ُهوَّة تبني ما رسعان
إليها، انتهى التي لفكرته وأخلص قرأ، بما فتأثَّر عندئٍذ، اإلنجليز شاعر «كولردج» نقلها
يجد فلم املوعظة، ليُسمعهم الكنيسة إىل يختلفون من وبني بينه الخلف مسافة فبعدت
إىل فسافر ضمريه، وإمالء مهنته واجب بني ق يوفِّ أن عليه استحال إذ االستقالة؛ من ا بدٍّ
كأنما أحس التي لروحه وصحًة العليل، لجسده عافيًة الرحلة بهذه مسرتدٌّ لعله أوروبا
إنجلرتا إىل — أوروبا ربوع من إليه قصد فيما — فقصد العواصف، مهب يف ريشة هي
إىل عاد ثم و«كاراليل»، و«وردزورث» «كولردج» والروح؛ الفكر يف بأبطاله التقى حيث
عنه، يحيد يعد لم هدٍف عىل الروح مستقر البدن، معاىف وهو عام بعد األمريكي وطنه
مستقالٍّ كشًفا عنها كشف — نفسه يف الغطاء عنها كشف التي الرئيسية الفكرة وكانت
أعماق يف هللا يرى أن اإلنسان مقدور يف أن هي — إليه استمع رأٍي أو قرأها قراءٍة كل عن
دخيلة يف هللا صوت سمع واعية مصغية بأذٍن ضمريه إىل اإلنسان أنصت إذا وأنه قلبه،

إليه. اهتدى ما إىل الناس يهدي أن واجبه أصبح فقد كذلك ذلك كان فإن نفسه،
سنة أخرج حتى بالده، إىل أوروبا من عودته بعد عاًما املقام به يستقر يكد ولم
كتابه من ونرش الروحي، الكشف هذا عن فيه عربَّ «الطبيعة» أسماه صغريًا كتابًا ١٨٣٦م
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رواًجا، القارئني عند يصادف لم الكتاب لكن املؤلف، اسم من ُغفًال نسخة خمسمائة هذا
«كاراليل». به تقبَّله الذي الجميل اللقاء رغم

«العالم بعنوان هارفارد، يف املشهور خطابه ألقى — ١٨٣٧م عام — التايل العام ويف
عام — تاله الذي العام يف ثم بالده، يف الفكر قادة إىل فيه بالكالم توجه الذي األمريكي»
القائمني إىل به قصد الالهوت» كلية يف املتخرجني «إىل العظيم خطابه ألقى — ١٨٣٨م
تعليقات جاءت ذلك بعد الفكرية حياته إن عامة بصفٍة القول ويمكن الديني، بالوعظ
املذكورين. والخطابني الطبيعة، كتاب الثالثة: األعمال هذه يف ورد ملا وتفريعات ورشوًحا
الروحاني االتصال — الحدس أن — أسلفا كما — هي األوىل الرئيسية والفكرة
وكائناتها، الطبيعة يف نفسها عن تعلن التي املطلقة الحقيقة إدراك وسيلة — املبارش
تعتمد ال نفسها، من صوابها تستمد بذاتها، قائمة الحديس اإلدراك حاالت من حالة كل
ناقض إذا حتى يقيني صوابه الحديس اإلدراك عنها، تلزم نتائج أو تسبقها مقدماٍت عىل
عىل الالهوت» كلية يف املتخرِّجني «إىل خطابه يف هجم عندما فمثًال تاله، وما سبقه ما
عندئٍذ الدين رجال طالبه الدينية، والتقاليد الكنسية الشعائر يف تظهر كما املسيحية
الفكرة تتأيَّد أن يمكن كيف أعرف لست بل عندي، حجة ال فقال: تؤيده، التي بالحجة
نفسه دخيلة يف الواحد الفرد يراه ما فليس ذلك ومع بحديس، الحق أرى فهكذا بالحجة،
الفرد به يهتدي ما إن بل وحده، الفرد ذلك عىل — صدقه حيث من — بمقترص بحدسه
يدخل هللا «إن البرش، أفراد سائر لهداية كذلك صالح نفسه دخيلة إىل نظره من الواحد
يقول فقد التقي.»20 الرجل عىل يهبط كالوحي «والتفكري خاص.»19 باٍب من فرد كل إىل
وعندئٍذ بيتي خارج أميش «سوف منه: وتفلت تراوغه فكرة يف يفكر وهو لنفسه اإلنسان
أنك لك يبدو ثم عليها، تعثر ال ولكنك تنطلق، ثم وتتضح، صورتها الحقيقة ستتخذ
هي فإذا تدخلها، ولكنك بالفكرة، لتظفر املكتبة يف الهادئة والجلسة السكون إىل بحاجٍة
إذ انتظار، غري وعىل لحظٍة يف الحقيقة لك تظهر أن إال هي ما ثم كانت، كما عنك بعيدة
الفرد أدرك ما وإذا تَنُشده.»21 الذي املبدأ لك يظهر وضحه ويف شارد، ضوء لك يظهر

ص٢٦٩. «العقل»، مقالة محمود، محمود األستاذ ترجمة إمرسن، من مختارات 19

ص٢٧٠. املرجع، نفس 20

ص٢٧٣. املرجع، نفس 21
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إعالن هي فرد كل «فطبيعة آخر إنسان كل عند صوابًا الصواب ذلك كان صوابًا، الواحد
عندهم.»22 والخطأ الصواب هما عندي والخطأ الصواب زمالئه، خصائص عن له كاٍف

التمثيل فليس عنها، والتعبري نفسه أخلصحدس لو كلها للبرشية ممثِّل الواحد الفرد
يُذكر بيشءٍ — األصوات عد عىل يعتمد الذي التمثيل ذلك — السياسة عالم يف النيابي
يف زمالئه عن معربًا ناطًقا لسانًا بعينه فرًدا يجعل الذي الروحاني التمثيل جانب إىل
وال نفسه يختار كلها البرشية عن املعربِّ الناطق الروحاني النائب هذا أن مع اإلنسانية،
يحسَن وأن ذاته، طبيعة إىل النظر يُحسن أن الرشف بهذا للظفر وحسبه أحد، يختاره
إن وفؤاده، صدره يف هللا صوت إال هو إن الصوت ذلك ألن ضمريه؛ صوت إىل اإلنصات
يف الوجود حيث إىل نفسه حدود يجاوز إنما عنها، التعبري يف الصادَق نفسه، يف ل املتأمِّ
مع األمر نهاية يف َليتفقون للدين املتحمسني «إن هللا حيث إىل يجاوزها وصميمه، قلبه
عندنا، من بيشءٍ نأتي ال الفكري) واإلبداع الفني الخلق (يف أننا عىل نفًسا املتشككني أبرد
كل وكذلك هللا، من بفضٍل علينا تهبط كتابة كل … هللا من يشء كل إنما عملنا، نتاج ومن
نتائج «إن آخر ليشءٍ ُمنِتج هو فإذا شيئًا، الفرد يريد أن أكثر ما أال نملك.»23 ما وكل عمل
يتحدثون صحبتنا، منهم تتألَّف الذين واألشخاص حسابها، يمكن وال تحسب لم الحياة
نتوقع ما إال يشء أي هذا كل عن وينجم الكثري، وينفذون ويصممون ويذهبون، ويجيئون
فهنالك حسابه، يشءٍ لكل حسب قد أنه ظن ما إذا دائًما الفرد يخطئ نتائج.»24 من
فهو الكيل؛ العقل لذلك تجسيد منا واحد كل منه، أجزاء إال األفراد عقول ما كيل، عقل
ممثًال بذلك كان فعل فإن الحق، ليستوحيَه مباًرشا اتصاًال الكل بذلك يتصل أن يستطيع
فرًدا باعتباره الفردي عقله حياة ال الكيل العقل حياة يحيا إنما عندئٍذ ألنه األفراد؛ لسائر
إىل مرشئبٍّا الطاهر الهواء يف مغموس ورأيس العارية األرض عىل أقف حني «إنني مستقالٍّ
ال (بذاتي) أصبح شفاًفا، العني كإنسان وأصبح الوضيعة، فرديَّتي عني تزول الالنهائي،

الكيل.»25 الوجود تيارات نفيس يف وتدور الكلية، الحقيقة أشهد عندئٍذ لكني يشء،

ص٤٤٥. «السياسة»، مقالة املرجع، نفس 22

ص٣٥١. «الخربة»، مقالة السابق، املرجع 23
ص٣٥٢. املرجع، نفس 24

ص٤. ،Joseph Blau بالو جوزف لنارشه «الطبيعة» كتاب 25
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هي ليَست يعني؟ طبيعة أي لكن الطبيعة، يدرس أن لإلنسان «إمرسن» يريد
تسري والتي ظواهرها، اطِّراد يف الثابتة الطبيعة «نيوتن»، دراستها إىل قصد التي الطبيعة
سلطان تحت اإلنسان يطويها التي الطبيعة بل اإلنسان، عن النظر بغض مجراها يف
عليها نُضفَي أن بعد الطبيعة هي العالم، طبيعة ال الشاعر طبيعة هي الذاتي، شعوره
فننسقها مجزأًة موزعًة مفرقًة نجدها التي الطبيعة هي ومشاعرنا، وفكرنا وحياتنا أنفسنا
كما الطبيعة هي العصفور، وزقزقة الطالعة الشمس بني العالقة نرى بحيث واحًدا، كونًا
اإلنسان، لها يخضع التي تلك ال له ملًكا فتكون الروحية، اإلنسان خيوط فيها تلتقي
إن أو منه، جزءًا تجعلها التي النظرة هذه الطبيعة إىل اإلنسان نظر لو لها، ملًكا ويكون
تصبح وال عنها، بانفصاله اإلنسان شعور يزول فعندئٍذ منها، جزءًا تجعله فقل شئت
واملوضوع العارفة الذات تصبح بل أخرى، جهٍة من واملوضوع جهة من الذات بني ثنائية
وبني بينه بما حيٍّا شعوًرا اإلنسان يشعر عندئٍذ الوجهني، متصل واحًدا شيئًا املعروف
الجثة يتناول كما يتناولها ملن برسها تبوح ال الطبيعة إن القربى، وشائج من الطبيعة
من إقبال العاشق، إقبال عليها يُقبل ملن الدفني برسها تبوح بل بِمبَْضعه، يرشحها امليتة
املوضوعي وجهها عن الطبيعة يف يبحث العالم كان فلنئ أحضانها، يف ينمحي أن يريد
املتجددة أبًدا املتغرية وجوهها فيها ينشد فالشاعر الزمان، مر عىل يتغري ال الذي الثابت
حاالتها، يف حاالته لإلنسان تعكس التي وحدها هي الدفاقة الحية الطبيعة فهذه أبًدا،

لفرحه. وتفرح لعبوسه تعبس
تدريب بعد إال القمة هذه إىل للطبيعة إدراكه يف يصعد أن عىل بقادٍر إنسان كل وما
فيما تتفاوت بالطبيعة، عالقتنا يف أربع درجات — اإلجمال وجه عىل — فهنالك وتهذيب،
تلك يف صعد بالطبيعة عالقته يف روحانية اإلنسان ازداد وكلما وارتفاًعا، انخفاًضا بينها
فمن املنفعة، عالقة هي وأدناها الدرجات تلك وأوىل درجة، بعد درجًة األربع الدرجات
أن تستطيع الدنيا الدرجة هذه يف وحتى واملنازل، الثياب ونصنع ونرتوي نأكل الطبيعة
ذلك ينتفع؛ أن اإلنسان وعىل تنفع أن الطبيعة عىل محاًال يكون اإللهي الحب بغري أنه ترى
واتساق األجزاء تعاُون من طويلٍة بسلسلٍة إال حاالتها من حالٍة كل يف تتم ال املنفعة ألن
وحدها الشمس فال اإلنسان، لنفع املطلوبة النتيجة إىل تنتهي بحيث الطبيعية، الظواهر
هذه اجتماع من بد ال بل اإلنسان، ينفع وحده الحيوان وال النبات وال املطر وال الريح وال
البحر، ماء تبخر والشمس الحب، تبذر «فالريح متآخية متنارصة متعاونًة كلها العنارص
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ذلك وكل الحيوان.»26 يطعم والنبات النبات، يروي واملطر الزرع، إىل البخار تدفع والريح
اإلنسان. لغذاء رضوري

جمال، من الطبيعة يف ما أدرك أن هي أعىل، درجة املادي االنتفاع درجة بعد وتأتي
اليشء إىل نظرتك إليها تنظر قد كذلك لكنك الغذاء، إىل نظرتك الثمرة إىل تنظر قد إنك
تزداد املرحلة هذه يف هنا ها والتصوير، التسوية فأكمل ره، وصوَّ هللا سوَّاه قد الجميل
جمالها، من وجماًال كمالها، من كماًال نفسك من الطبيعة عىل تضفي إذ الخالقة؛ فاعليتك
مشاهد وبني بينك النغم اتِّساق ففي األخالق أما تفكري، وفيها أخالق املرحلة هذه ويف
التي واآللة العازف بني العالقة إىل يشء أقرب وبينها بينك العالقة ستكون إذ الطبيعة؛
هو الفاضل الفعل والتناغم، االتساق يف كالهما الجمال؟ إال الفضيلة وهل عليها، يعزف
اإلنسان إعمال يف فهو التفكري وأما الجميل، اليشء وكذلك املعقولة، الحدود يلتزم الذي
بعضها متصل جوانب كلها والفكر والفضيلة الجمال يشهده، الذي الجمال هذا يف فكره
ندركه، ما ندرك فبالحق واحد، نسيٍج من خيوط ثالثة والخري والجمال الحق ببعض،
وإحساسنا للحق، إدراكنا يمليه الذي الصواب نفعل وبالخري ونعشقه، نقدره وبالجمال
ألن الجمالية؛ الوجهة من للطبيعة إدراكنا يف متضمنة كلها الثالث النواحي وهذه بحبه،

الحق. عن والكشف الفضيلة لخلق كاٍف وحده الجمال إدراك
وحوادثها وقائعها بني ملا إدراكه هي بالطبيعة اإلنسان عالقة يف الثالثة والدرجة
يف صورته له الطبيعة يف يجري ما فكل تواٍز، من أخرى جهٍة من وفكره جهة، من
هنالك يكون أن يستحيل بحيث كامل، تام تطابق واألشياء األفكار بني إذ اإلنسان؛ فكر
حالة تقابله أن دون يشء الطبيعة يف يكون أن أو الطبيعة، يف مدلولها بغري فكرة
بصفٍة الطبيعة تقابله عامٍة بصفٍة — الروح أو — والعقل والروح، الفكر حاالت من
بني التقابل هنالك أن كما الطبيعي، والكل الروحي الكل بني التقابل فهناك وإذن عامة،
ظواهر تسلسل نفسه هو العقلية الحاالت تسلسل كان وملا هناك، وحالٍة هنا حالٍة كل
العقل، يف يحدث ما بني فرق ال األشياء، منطق نفسه هو الفكر منطق كان الطبيعة،
يكتشف البرشي، العقل قانون كذلك هو األشياء «قانون الخارجية الطبيعة يف يحدث وما
الكواكب، حركة قياس هي — البرشي للعقل مطلق تجريد وهي — الهندسة أن الفلكي
كشف سوى العلم وليس كلها، املادة يف املعقولة والقواعد النسب الكيميائي ويكتشف

.٧ ص٦، — بالو» «جوزف نرش — «الطبيعة» كتاب 26
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الصبي يلمح وهكذا متباعدة، متباينة تبدو التي األجزاء بني يكون الذي والتطابق التشابه،
أحدهما واحد، جذٍر من نشآ قد والطبيعة هو أنه املستديرة النهار قبة تحت وهو الدارس،
أحدهما بجزء، جزءًا وتجيبها الروح، تجابه الطبيعة أن يرى سوف زهرة، واآلخر ورقة
ما مقدار هي لديه الطبيعة تصبح عندئٍذ عقله، جمال جمالها مختوم، والثاني خاتم
عبارٍة ويف عقله، من يملكه ال الذي القدر يكون الطبيعة من يجهل ما وبمقدار يحصله،
النهاية يف الطبيعة» «ادرس الجديد: واملبدأ نفسك» «اعرف القديم: املبدأ يصبح موجزة

واحًدا.»27 مبدأ
بالطبيعة، عالقته يف ارتقائه مع اإلنسان فيها يتدرَّج التي األربع الدرجات وآخر
تتسق كيف الطبيعة من يتعلم عندما اإلنسان يرتاضها التي الروحية الرياضة درجة هي
عىل الطبيعة أن يتعلَّم عندما األطراف، موصول متجاوٍب متَّزٍن واحٍد كل يف األجزاء
نحوها، وتسري غاية تستهدف واحدة وحدة إال هي إن مخلوقاتها ع وتنوُّ كائناتها، اختالف
االختالف، أوجه من بينها ما عىل كثريًا يزيد ما الشبه أوجه من الكون كائنات بني إن أال
بقوانني صارخ األعىل، اإلنسان إىل األدنى الحيوان من الطبيعة، جنبات يف يشءٍ كل إن
كيل روح بغري تكون أن ليستحيل حتى العرى، وثيقة وحدة الطبيعة يف والخطأ، الصواب

بسواء. سواء وتسلسلها األشياء يف تراه كما ومنطقه الفكر يف تراه فيها، منبث واحد

املتطرفة والفردية ثورو»28 ديفد «هنري (2)

ظهرت قد املذهب هذا مكنونات تكون أن دون معني فكري مذهب إىل الدعوة تبدأ ما كثريًا
ليستخرجوا واحد بعد واحًدا بعدئٍذ األتباع فيجيء األوىل، الدعوة عند واضًحا ظهوًرا كلها
آخر إىل خطوة بعد خطوة املذهب بمبادئ ويدفعوا كامنًا، خبيئًا كان ما النهار وضح إىل
أنفسهم؛ األولني املذهب أصحاب عىل حتى غريبة تبدو النتائج هذه فإذا املنطقية، نتائجها
تنطوي ما كل واحدة دفعة تبيَّنوا قد يكونوا لم هذا، مذهبهم إىل يدعون أخذوا حني ألنهم

مبادئه. عليه
من أساس عىل اعتمدوا قد استقاللها ومعلنو األمريكي الدستور بناة أوالء هم فها
بحكم بها يتمتع طبيعية، حقوًقا لإلنسان أن فقرَّروا األول) الفصل (انظر «لوك» فلسفة

ص٢٩-٣٠. إمرسن»، من «مختارات يف العربية الرتجمة األمريكي»، «العالم مقالة 27

.Henry David Thoreau 28
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فيه يشاركه ال الذي ملكه فهي ولذلك حاكم؛ سلطان يهبها ولم هللا له وهبها فطرته،
االستقالل» «إعالن وثيقة يف ورد كما — الفطرية الطبيعية الحقوق تلك ومن إنسان،
حقوقهم بعض عن تنازلوا قد األفراد كان فإن السعادة، التماس وحق الحياة حق —
ألنفسهم بها احتفظوا التي الحقوق صيانة من الدولة به د تتعهَّ ما لقاء للدولة، هذه
الدولة أقاموا الذين هم ورضاهم، بموافقتهم إال ذلك فما تنازلوا، فيما عنها يتنازلوا ولم
وقد بأدائه، لهم تعهدت الذي واجبها أداء يف قرصت ما إذا يزيلونها الذين وهم باختيارهم،
جانبًا هنالك لكن عنه، التنازل يمكن مما بعضها عن األفراد تنازل التي الحقوق كانت
الروح، جانب وهو التنازل، يشمله أن يستحيل له، ملًكا سيظل به، ا خاصٍّ اإلنسان من
عىل اإلنسان تحاسب أن ذاتها، للكنيسة ليس بل كانت، ما كائنًة للدولة فليس العقل، أو

العقيل. وإدراكه الروحية حياته
لهم يكن لم وإن النظر، وجهة يف معه يتفقون له زمالء مع «إمرسن» ذلك بعد فجاء
املبدأ هذا من فانتزعوا املثاليون، وزمالؤه «إمرسن» ذلك بعد جاء التعبري، قوة من له ما
— السيايس استقالله جانب إىل — للفرد يكون أن وهي عنه، تلزم التي نتائجه إحدى
يقتضيه اإلنسان وواجب آخر، فرد فكر عىل يعتمد أن لفرد ينبغي فال فكري، استقالل
ذلك به إليه يوحي أن عىس ما مباًرشا حدسيٍّا إدراًكا ليدرك ضمريه ثنايا يف ينظر أن
لحظٍة يف نفسه الفرد يدركه آخر حق الحق هذا يبطل وال الحق، هو فيكون الضمري،
صدق عن به ينطق فيما فهو الشاملة؛ الكلية للروح ممثًال الواحد الفرد كان وملا أخرى،
عما يعربِّ فهو وبالتايل جهة؛ من الكلية الروح تلك حقيقة عن يفصح إنما حدس، وسالمة
ا حقٍّ لفرد حق هو ما يصبح وبهذا أخرى، جهٍة من البرش أفراد لسائر بالنسبة حق هو

واحد. فرد طريق عن إدراكه جاء وإن آخر، فرد لكل
بهذه ودفع ثورو» ديفد «هنري هو أعضائها أحد املثالية الجماعة هذه من فخرج
فمن الدولة، قيام عىل زمالئه مع اتفق قد الفرد كان فإذا املنطقية، نتائجها إىل املبادئ
إذا للدولة يخضع فال أراد، إذا الجماعة سائر عن وحده ينسلخ أن فرًدا باعتباره حقه
سلطة وبمفرده بذاته هو وحده، مملكة األرض هذه عىل الفرد هوى، عنده تصادف لم
تنحرص أن بد فال قامت، فإن حكومة، األفراد بني يقوم أالَّ هو األعىل واملثل سيادتها، لها

األفراد. حياة يف ل التدخُّ من ممكٍن حدٍّ أقل يف واجباتها
الجديدة إنجلرتا يف ماساتشوستس والية من كونكورد يف ١٨١٧م عام «ثورو» ولد
«إمرسن»، موطن نفسها وهي — املتحدة الواليات من الرشقي الشمايل الجزء وهي —
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تخرُّجه بعد بالتدريس واشتغل عميق، للطبيعة بحب حياته باكورة منذ ثورو تميز وقد
منه تقتيض هذا عمله واجبات تكن ولم لألرض، اًحا مسَّ اشتغل ثم هارفارد، جامعة يف
يف نضجت أن وملا والتأليف، للمحارضة الفراغ يجد أن فاستطاع طاقته، يستنفد جهًدا
بمجرد منها يكتفي فال فكرته يف يعيش أن أراد املتطرفة، املستقلة الفردية فكرة رأسه
حيث صغريًا، كوًخا لنفسه وأقام قصيٍّا، مكانًا وولدن29 غابات يف فانتبذ والرشح، القول
من كثريًا مألتا وكتابة قراءًة ويكتب يقرأ كاملني، عامني مدى تامة عزلة يف وحيًدا عاش
إىل بمالحظته ينرصف أن أحبها، التي الطبيعة حضن يف املنعزل العيش دعاه وقد وقته،
«وولدن، كتابه يف ذاك علمه ووضع الكثري، اليشء عنه عرف حتى صنوفه، بكافة الحيوان

عمره. من واألربعني الخامسة يف وهو ١٨٦٢م عام ومات الغابات»،30 يف الحياة أو
للفرد يكون أن فقرَّر أقصاها، إىل الفرد استقالل فكرة دفع قد «ثورو» إن نقول:
أخرجها املدني»،31 العصيان عن «مقالة عنوانها له رسالٍة يف الدولة عىل الخروج حقُّ
ويف املكسيك، حرب يف وذلك رآهما، كما والحق العدالة عن تنحرف أمته شهد أن بعد
الرضيبة يدفع أن فرفض األصليني، البالد سكان الحمر الهنود معاملة ويف العبيد، مسألة
أصدقائه من نفٌر فتقدم ذلك، أجل من وسجن عمليٍة، بصورٍة احتجاجه ليعلن للحكومة،
للفرد هل وهي: قائمة، النظرية املشكلة بقيت لكن سبيله، فأُخِيل الرضيبة، عنه ودفعوا
يف والعدالة؟ الحق عن انحرفت قد وجدها إذا للحكومة رضائبه دفع عن االمتناع حق
رشوٍط وعىل باختياره، الدولة سلطان تحت منطٍو ألنه الحق؛ هذا للفرد أن «ثورو» رأي
بل التعاقد، برشوط أخلَّت إذا عليها والخروج عنها االنسالخ يستطيع وباختياره معينة،
طريف ومن وعقله، بروحه ويعتدُّ بفرديَّته يعتزُّ فرٍد كل عىل واجبًا ذلك َلريى «ثورو» إن
فسأله الرضيبة، دفع عن المتناعه سجنه يف وهو زاَره «إمرسن» أن الصدد هذا يف يُروى ما
بمثل «ثورو» فأجابه القضبان؟» داخل هناك تصنع ماذا «هنري! قائًال: القضبان خالل
بل «إمرسن» أن بهذا يعني وهو القضبان؟» خارج أنت تصنع ماذا «والدو! قائًال: سؤاله
أن له يجوز ال الفردية، حريته يف الطبيعية اإلنسان بحقوق يؤمنون ممن آخر فرد وكل
عصيانه به أدى وإن الحر، الضمري يمليه كما الصواب طريق عن تجنح لدولٍة يستسلم

.Walden Woods 29

قنديل. مريس أمني األستاذ العربية إىل الكتاب هذا نقل وقد ،Walden, or, Life in The Woods 30

.Essay on Civil Disobedience 31

48



السياسة دستور بعد الفكر دستور

ملن بعينه السجن هي ظاملٍة حكومٍة ظل يف الطليقة الحياة إن يقول: وكتب السجن، إىل
عدًال. الحياة يف ينشد

قيام رضورة من األوروبية البالد به تأخذ بما تأخذ ال عندئٍذ املتحدة الواليات كانت
نفقات يقتيض وقيامه رضورة إليه تدعو ال الجيش هذا مثل أن أساس عىل عامل، جيش
توجيهه يمكن البالد يف جيش قيام عىل االعرتاض إن «ثورو»: فقال موجب، بغري كثرية
اليشء بعض أفضل األمريكية الحكومة إن يقول: استطرد ثم فيها. حكومة قيام إىل كذلك
فقد ذلك ومع للناس، تقييًدا الحكومات هذه من أقل ألنها األخرى؛ العالم حكومات من
تقم لم أنها الوحيدة حسنتها كانت إذ إيجابيٍّا؛ ال سلبيٍّا التقدم سبيل يف فعلته ما كل كان
عىل تم قد فكله إنشائية أعمال من األمريكية البالد به قامت ما أما التقدم، دون حائًال
إنشاء يزداد أن الشعب لهذا يمكن كان وقد فيه، الحكومة فضل وال الشعب، أفراد أيدي

حني. بعد حينًا سبيله يف ل تتدخَّ كانت الحكومة أن لوال تقدًما ويرسع
حكومة الحكومات «أفضل الشعار: بهذا قلبي بكل َألرحب «إنني «ثورو»:32 يقول
يصبح: كأنما فأراه نتيجته، إىل القول هذا أدفع ولكني ممكنة.» دائرة أضيق يف تحكم
حني املستقبل، يف الناس حكومة هذه فستكون قط، تحكم ال حكومة الحكومات أفضل

لها. أنفسهم يعدون
قوٌة الفرد بأن الدولة اعرتفت إذا إال الصحيح باملعنى مستنرية حرة دولة تقوم ولن

وسلطان. قوٍة من لها ما كل منه تستمدُّ ذاتها يف مستقلة عليا
إىل األدنى هو والعكس كربى، أكذوبة مجتمع يف ليعيش خلق الفرد بأن القول إن

الفرد. أجل من املجتمع خلق فقد الصواب؛
فانظر يوم، كل العنف بأعمال املجتمع سالمة يسمونه بما يحتفظوا أن الناس ويريد
واملقاصل! السجون إىل انظر أغالل! من للناس تعده وما ، عيصٍّ من تحمل وما الرشطة، إىل
— الناس من كثريًا ألرى وإني … أقوى ألنها بل أحكم، ألنها ال لألغلبية الحكم نعطي إننا
ال ذلك مع ولكني الحياة، غادرتهم لقد املحنطة، الجثث من رضبًا — معظمهم أقل لم إن
ولست األحياء، بصورة يحتفظون يزالون ال إنهم وتتحلَّل، وتنقيض تتآكل أجسادهم أرى
يسلم ما األجساد من إن الدود! عنهم ويمنع الفساد، من ينجيهم الذي امللح أين أدري
كأنها طرية أجسادهم ألفيت أعوام بعد قبورهم نبشت فإن والدفن، املوت بعد الفساد من

بعدها. وما ص٨٣ ،Dreiser, Theodore, The Living Thoughts of Thoreau 32
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بعيد، منذ الحياة رساج فيهم انطفأ فلقد الناس، من أرى من بعض وهكذا باألمس، ماتت
األحياء. مالمح يشبه ما يلبسون يزالون ال ولكنهم

واألخالق اآلراء من يطلب إنه أوساطهم الرجال من يطلب الشعب هذا أن َألحسب إني
كنت إذا إال الرضا نفسه يف تصادف فلن الواضح، واالمتياز األصالة يريد ال إنه مألوفها،

بعامته.» شبيًها
وتخطئ الفرد يُصيب أن الجائز من «أليس يأتي:33 ما القانون عدالة يف ويقول
عىل صيغت ألنها إال ليشءٍ ال فرًضا، الناس عىل القوانني نفرض أن يجب هل الحكومة؟
يحتم ما ثمة هل بالصواب؟ ليست وهي صوابها، أقر قد الناس من نفًرا وألن النحو، هذا
عىل يقضوا أن املرشعون هؤالء أيريد عليه؟ يوافق ال عمًال تنفذ أداة يكون أن الفرد عىل
أفذاذ عىل القبض ألقيِت حني إنِك الحكومات! أيتها اسمعي … الرجال؟ من الصالحني
رأس وأما شنيًعا، جرًما ارتكبِت أن سوى شيئًا بذلك تفعيل فلم رءوسهم وجززِت الثائرين

األذى. يصبه فلم الرش
الحق احرتام تعلِّموهم أن يجب ما بقدر القانون احرتام الناشئة تعلِّموا أن ينبغي ال
الصفوف هذه ترى أن هي موجب ما بغري القانون الحرتام الطبيعية النتيجة إن …
رغم القتال حومات إىل والجبل السهل فوق عجيٍب نظاٍم يف تسري والجنود الضباط من
يجعل وذلك الضمائر، عليهم تمليه ما ورغم السليم، الفطري إدراكهم ورغم نعم إرادتهم،

القلوب.» منه تلهث سري إنه والشقاء، العرس يكون ما أشد عسريًا ا شاقٍّ هذا سريهم
— تفكريه ومدار الحساس، قلبه من قبسات كتابته فتجيء «ثورو» يكتب كان هكذا
من وقع حيثما الحق هذا يمارس أن وله الدولة، عىل الثورة حقَّ للفرد أن هو — ترى كما
بها قام التي االستقاللية الثورة بزوال يُزل لم الثورة حق إن ضمريه، منه ينفر ما الدولة
يف «ثورو» أن والعجيب أبًدا، قائًما يظل حق إنه عرش، الثامن القرن يف جماعة األمريكيون
صادًرا يكن لم السبيل، وضلَّت أجحفت إنها عنها قال التي الدولة عىل هذه الفردية ثورته
غريه لحق ملا ثورته كانت إنما صوالحه، من بصالٍح أحاق ظلم أو بشخصه لحق أذى عن
البالد سكان وكالهنود العبيد، كالزنوج غريه، سبيل يف ثورته كانت اإلجحاف، صنوف من
مقاومة واجب يقرص ال هو كأنما ضمريه، لذع يف هو ه أحسَّ قد فاألذى وإذن األصليني،
مداه، من يوسع بل مباًرشا، ا مسٍّ الفرد ذلك مصالح تمس التي األمور عىل لحكومته الفرد
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ذلك منه نال ن عمَّ النظر بغض طغيان، الحكومة من وقع حيثما واجبًة املقاومة ويجعل
غرباء. وقوم أجنبي ببلٍد الطغيان نزل ما إذا أوجب املقاومة كانت وربما الطغيان،

كذلك هو بل اإليجابية، املقاومة عىل بقاٍرص حكومته عىل الثورة يف الفرد حق ليس
طاعة عىل الخروج إىل ضمريك حفزك فإذا للحكومة، الوالء رفض يف السلبية، املقاومة يف
أغلبية منكم لتتكون موقفك عىل جريانك يوافقك حتى تنتظر أن عليك يتحتم فال حكومتك،
يؤيدونك من انتظارك ففيم بنفسك، بالبدء عليك بل الحكومة، تسقط أن بقوتها تستطيع
إذا أنه إىل هذا يؤيدك؟ جانبك إىل — ضمريك صوت يف متمثًال — هللا كان إذا الناس من
عجب ال املخطئة، الكثرة إىل بالقياس األغلبية هو واحد فصواب جانبك، يف الصواب كان
املهاتما بها أعجب التي الرئيسية الكتب من املدني العصيان يف «ثورو» رسالة تُصبح أن

املستعمر. حكومة عىل الهند يف العصيان هذا مثل أعلن حني غاندي
فمن وأهمية، وزنًا يزداد الفرد أن عىل جالءٍ يف َليشهد السيايس التاريخ تطور إن
ملكية نحو املدنية تقدَّمت إغراًقا، طغيانها يف األفراد تغرق التي املستبدة املطلقة امللكية
املتحدة الواليات يف قائمة كانت كالتي جمهورية ديمقراطية إىل ثم األفراد، بإرادة مقيدة
واالعرتاف الحكم نظام يف تقدُّمها عىل — األخرية الخطوة هذه لكن «ثورو»، كتب عندما
الذي هو األعىل املثل إنما األعىل، مثله له ق تحقِّ وال «ثورو» تُشبع تكن لم — الفرد بقيمة
وال أمورها، يف يتدخل فال عليها ينشق أن مستطاعه يف مستقلة، سيادة فرد كل يجعل
عن يستقلون الذين األفراد هؤالء عدد ازداد وكلما املسالك، حر عليه وتضيق تحرجه هي
القانون من إلزاٍم وبغري أنفسهم تلقاء من جريانهم نحو الترصف ويحسنون الحكومة،

ا. تامٍّ زواًال الحكومة زوال هو الذي األعىل املثل تحقيق نحو تمهيًدا الطريق يزداد
أعز أليس عنده؟ ليس مما تعطيَه أن عساها ماذا ترعاه؟ دولٍة إىل الفرد حاجة وفيم
وال شيئًا، الدولة إليه تضيف ال ا خاصٍّ ملًكا الروح أليس ثم روحه؟ هو اإلنسان يملك ما
وبالتايل خطًرا؛ نفسه عىل يخىش ال بذاته املستقل الروح شيئًا؟ منه تنتقص أن تستطيع
النفس، من تنبع الروحية الحرية هذه مثل إن الخطر، تقيه دولة إىل الحاجة يحس ال فهو
ليتم جماعٍة إىل يحتاج بما هي وليست نفسه الفرد صناعة إنها الخارج، من تأتي وال
ال حسنة فتلك والتجارة، العمل يل تيرس أن هي الدولة إىل حاجتي كانت إن تكوينها،
املادية حسناتها أجل من الظاملة الدولة يطيع من إن سبيلها، يف واستقاليل حريتي أبيع
يف الحكومة دور يف املرشعني أنتظر أن الحكمة أمن وسلعة، بمال روحه يبيع رقيق عبد
الضالل اشرتوا الذين العبيد هم أنهم مع وحريتي حياتي رشيعة يل يسنوا أن العاصمة
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ع مرشِّ وال لنفيس، ع املرشِّ فأنا كال، واألرواح؟ باألنفس واملراكز املناصب اشرتوا إذا بالهدى
سواي. لها

بصوفيته «ثورو» نبذ الشعوب مختلف ويف العصور، شتى يف املتصوفة وكسائر
فريد فذ روح الحياة من وحسبه يغريه، الجاه وال يغنيه املال فال وزينتها، الدنيا زخرف
الذهب لواهب أعناقهم يذلوا أن والفضة الذهب عىل وللحريصني وبربه، بنفسه يتصل
يتجرد أن يكفه لم الشعوب، مختلف ويف العصور، شتى يف املتصوفة كسائر ثم والفضة،
من يتجرَّد أن ذلك وفوق ذلك، بعد أراد بل وينجو، بنفسه ليلوذ العابرة الدنيا حاجات من
اإلمساك من الغاية يبلغ وعندئٍذ عنه، غريبٍة نفٍس إىل ينظر كما إليها لينظر ذاتها؛ نفسه
الذاتي الحكم ذلك يستطيع وإنما نفسه» يحكم أن للفرد حكومة أصلحها ما «أال بزمامها
وهل مرسح، إىل ينظر هو كأنما وخرباتها أحداثها لريى ذاته عن ينسلخ أن استطاع من
يقف مني جزءًا جنبي بني أحس أزال فال مشاعري يف اندمجت مهما أنني يف شكٍّ من
جزء وكأنه «أنا» من جزء إنه مني، وليس مني الجزء فهذا إذن الناقد؟ ج املتفرِّ موقف

حياتي.34 مرسحية باطني يف يشهد «أنت» من
انعزاًال، الناس عن بها انعزل حتى «ثورو» تدفع االستقاللية الفردية لبثت هكذا
املدني، العصيان عن مقالته استثنينا ولو املجتمع، مألوف عن برأيه شذ حامًلا الناس فظنه
نثًرا أفكاره َلينثر إنه والتبويب، التنسيق عن الكتابة تكون ما أبعد كتابته بقية لكانت
يف املفكرين يشغل فيما الناضج بالرأي أدىل فقد ذلك ومع خاطره، عىل ورودها حسب
عىل متناثرًة كتبها التي تلك مذكراته وجاءت املسائل، أمهات من — يومنا وإىل — يومه
يشتهي ما فيها مجلًدا، عرش أربعة بها امتأل بحيث الغزارة من عاًما، وعرشين اثنني مدى
الزمن يف ورأيه حكيم، عقٍل من يدبرها وما الطبيعة يف رأيه فيها وحكمة؛ رأٍي من القارئ
ويف والباطل، الحق ويف والفن، الجمال ويف وحدودها، مصدرها املعرفة ويف األشياء، وتغري
وما اإلنسانية العواطف ويف وجربها، اإلرادة وحرية األخالق مشكلة ويف والواقع، الخيال
واملوت الحياة ويف والعدالة، القانون ويف والدين، املجتمع ويف ورش، خرٍي من إليه تؤدي

واآلخرة.
من يستمدها لم إنه الغزيرة؟ الفكرية الثروة تلك الفيلسوف الشاعر لهذا أنى ولكن
اليوناني األدب طالع لقد نعم السالفني، من األعالم لشخصيات نفسه يستعبد ولم الكتب،
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وأستاذه وصديقه معارصه من عرفه عما فضًال اإلنجليز، الشعراء وقرأ والروماني
الكون سفر هو األعظم األول مصدره إن أنتج؟ مما كله هذا يقع أين ولكن «إمرسن»،
الوجود رس ب يتعقَّ أن أراد فقد وسحًرا؛ فتنة له كان الذي الجميل الريف هذا هو العظيم،
سافرة اآلذان، عن خافية ألنشودة ألنغام حوله من الكائنات هذه إن ومكمنه، ِخْدره يف
جمال خلبه لقد ومبعثه، مصدره يف النشيد هذا إىل فليقصد امللتهب، الحي الشعور لذوي
فهو وموتها، حياتها ورشها، خريها وحكمتها، جهلها ورسورها، حزنها ورسها، الحياة
وهو يفنى وكيف فناء، من ينتظره بما يؤمن أن يأبى ذلك مع ولكنه املرض، ه هدَّ عليل
التي العليا الروحية القوة تلك من جزء أنه واألرض السموات خلق يف التأمل علمه الذي

وأبدعته؟ العالم خلقت
املثالية الفلسفة محور أنه كما فكره، ولباب فلسفته محور عىل إصبعنا نضع وههنا
تصيح رموز الحواس تدركها التي الظواهر فهذه زمالئه، من معارصيه يف متمثلة كلها
املبارش، الروحي العيان أو الحدس هي إدراكها إىل والوسيلة مدبرة، فعالة قوة وراءها بأن
والشعر فالفلسفة واطرادها، الظواهر يف يحرصنفسه وتجاربه بمشاهداته العلم كان فلنئ
ماذا األبدية، األزلية الواحدة العليا الحقيقة فرييان الحدس، بقوة الظواهر خالل ينفذان
آخر إىل يزال ولن — يزال ما واحًدا، شيئًا يريد الوجود؟ ظواهر يعالج حني العلم يريد
إن اطرادها، قوانني ليصوغ الظواهر اطراد يصف أن وذاك تحصيله، يف يجد — األبد
إن أما سأل، ما جواب عن باحثًا ينطلق ثم أرى؟ الذي هذا يحدث كيف َليسأل: العلم
الفيلسوف سل والعلماء، العلم غري فسل يقع ما الطبيعة يف يقع «ملاذا» تعرف أن أردت
لك يزعم كان؟ ولم اإلنسان، ما للعلم: قل الفيلسوف، أو الشاعر يُِجبْك «ملاذا» الشاعر أو
فقل شئت وإن املثالية، الفلسفة أما فتسري، البيئة مؤثرات تسريها مادٍة من آلٌة اإلنسان أن
أن فرتى — «ثورو» ويف «إمرسن» يف تراهما كما — الصايف والحدس الفياض الشعور
وطاقة مادة من الكون يف ما توجه عليا قوة العلم، عندها يقف التي الظواهر هذه وراء

تكون. أن لها ينبغي ما إىل
نواميس تسريها رضوبها بكل الحياة أن يرى — «إمرسن» مثل — «ثورو» إن
باآللية النواميس تلك يصف أن يأبى ولكنه يشء، كل بسلطانها تشمل مرسومة معلومة
يف موجود كل تسع عليا قوة فعلها عىل ويرشف تفعل، بما شاعرة أنها يؤمن ألنه العمياء؛
ومنظمة. له مدبرًة تنفك ال إنها بل وكفى، الكون يف ملا خالقة القوة تلك فليست الوجود،
وأشجارها، واألرض وأفالكها، السماء يرقب الجبل قمة ارتقى وقد «ثورو» إىل انظر
يف فيحتدم غادية، رائحًة ساعيًة الحيوان وصنوف الفضاء يف سابحًة األطيار ويلحظ
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يشء، كل خلق ألنه يشء؛ كل يعرف الذي األعىل الروح ذلك بوجود القوي الشعور صدره
الحامية املعارك — شهد فيما — الطبيعة مرسح عىل شهد ولقد يشء! كل هو هو بل
وراءها العادية للكالب بصغارها تقذف الحيوان أمهات ورأى النمل، طوائف بني تنشب
ذلك «ومع قائًال: يصيح الحياة من القاتم املعتم الجانب هذا رغم ولكنه بنفسها، لتنجو

رباه!»35 يا بحكمتك أومن فإني
بسائر تربطه اإلنسان إن أنحاءها، ويجوب الطبيعة خالل يجوس «ثورو» أخذ لقد
حقيقة من ذلك فما اجتماعي بناء من جزءًا اإلنسان هذا كان فلنئ الصالت، أوثق الطبيعة
معانيها، بأوسع الطبيعة من جزء أنه فهو حقيقته لباب وأما تافه، عرٍض سوى حياته
شطآن يسكن أَال وخرض؟ لحٍم من األرض تُهيئه ما يأكل أَال األرض؟ وليد اإلنسان أليس
ويحدق الهواء، س ويتنفَّ بالشمس يستيضء أال البحار؟ متون فوق بسفائنه ويسبح األنهار
ال الطبيعة من جزء إنه الفسيح، الكون هذا يف عضو إذًا إنه ونجومها؟ السماء يف بنظره

يتجزَّأ.
فلماذا كائنات، من الوجود يف ما وسائر والحيوان النبات لهذا أًخا اإلنسان كان وإذا
عىل فهي هي، كما األشياء يرى أن يحب متفائل «ثورو» إن تسعد؟ كما حياته يف يسعد ال
فال السعادة، ألنفسهم الناس شاء لو الناس بإسعاد كفيلة جميلة القائمة الصورة هذه
استمتع بل ثقيًال، وعبئًا مضنيًا جهاًدا الحياة إىل تنظرن ال للجزاء، انتظاًرا حياتك تنفق
الحياة، له يقيم بما يقوم حني سعيد والنبات الحيوان إن وجمال، وفتنة سحر ففيها بها
أن اإلنسان يمنع فماذا يحس، حني وسعيد ينمو، حني وسعيد يغتذي، حني سعيد فهو
وبحواسه يُشبعها، حني بغرائزه يسعد أن يمنعه ماذا نفسه؟ يف الحياة بوظائف يسعد
يف فتشيع حوله، من الناس يف البرص يجيل «ثورو» ولكن الوجود؟ روائع بها يتمىلَّ حني
ألنفسهم، السعادة ينشدون حني السبيل بهم لتضل الناس هؤالء إن واألىس، الحرسة نفسه
الراحة أسباب يف يطلبونها إنهم الغزير، والطعام العريضة الثروة يف عنها يبحثون إنهم
لقد فوهللا ويعوقها، الحياة يعطل فيما السعادة عن يبحثون — إذن — فهم والخمول،
رغيًدا، عيًشا أردت إن والحيوان النبات احتِذ اإلنسان فيأيها الرجاء، وخاب املسعى فشل
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لنفسك واتخذ تكثر، ال ولكن بالثياب، وتدثَّر ترسف، ال ولكن بالقوت، الجوع غريزة أشبع
تبالغ. وال تُغال ال ولكن املأوى،

ييل: ما العاقلة الطبيعة يف «ثورو» يقول
اإلنسان جذَّ إن عطب، من فيها اإلنسان يحدثه ما الطبيعة تُصلح ما أرسع «ما
الكيمياء، فنون من لها ما بكل نجدتها إىل الطبيعة سارعت داميًا جذًعا وخلفها شجرًة
الخرضاء، اللفائف إليها تضيف بها تزال وما جديد، بثوٍب رفٍق يف األبرت الجذع ذلك لتسرت

جديد. من الطبيعة عشاق تفتن آية تعود حتى
له جسد إنها موات، جماد من كتلة ليست بأقدامي أطؤها التي األرض هذه إن
ترتعرع البذور فيها أبذر اإلنسانية، أم إنها أمعاءها، للطبيعة إن … حي كائن إنها روح،
فتغذو جميًعا والجسم العقل تطعم إنها اإلنسان، لتطعم جهدها تبذل الطبيعة إن نباتًا،
من الرائع وليس وحده، الشاعر عني يف جميلة ليست إنها … الجسد تغذي كما الخيال
مأواك، إىل وتأوي الثياب، وتلبس تطعم ألن بل وكفى، قزح وقوس الشمس غروب آياتها

اإللهام. عىل وبواعث روائع آيات ذلك كل املدفأة، دفء وتصطيل
وإىل … شقيق أخ الشمس أيتها لك وأنا وعظامي، مفاصيل نشأت األرض أيتها منك

منك.»36 إنني … بدأ حيث إىل سيعود فرًحا، جذالن جسدي سيعود الرتاب هذا
«ثورو» بلغه ما أحد يبلغ فلم ذلك ومع وتديُّنه، روحانيته يف عميًقا «ثورو» نرى هكذا
النظام جو يف تختنق — اعتقاده يف — الروح ألن وتقاليدها؛ ونظمها الكنيسة مهاجمة من
ال عقيدته وكمال، جماٍل من املسيح حياة يف ملا الخالص بتقديره مسيحي إنه والتدريب،
الحائلة الحواجز يقيم وأالَّ السماء يف يتبرصَّ أن املؤمن فحسب وكهنوت، الهوت إىل تحتاج
وصول تعوق التي الحوائل هذه إال املختلفة الدينية املذاهب وما السماء، وبني برصه بني
كما بفرديته ينهض بل يرتادها، كنيسة يريد ال النفس الصحيح املسيحي ربه، إىل اإلنسان
املرىض؟ ألرواح املستشفى بمثابة هي كنيسٍة إىل املعاَىف السليم حاجة وما املسيح، فعل
الكنائس مرتادي إىل ينظر إنه والخداع، بالتدجيل مليئة — األجساد كمستشفيات — إنها
مهربًا الكنائس ليعد حتى مفيًدا، عمًال يؤدي يعد ولم واسرتخى، اعتلَّ من إىل نظرته
األشياء ألبعد الناس يفهمها كما الفضائل إن أال العاملة، النشيطة الحياة وجه من للفارين
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إنما نحسن حني — رأيه يف — فنحن مثًال؛ اإلحسان خذ الدقيق، بمعناها الفضيلة عن
إحسانًا نعطيه من إنسانية نهدر ألننا السواء؛ عىل إليهم نحسن من ونهدم أنفسنا، نهدم
كذلك؛ إنسانيتنا ونهدر نفسه، عىل يعتمد كامًال إنسانًا يكون أن وبني بينه نحول حني
إال باإلحسان يدك تمتد وهل الفقري، نعطي حني السيطرة غريزة أنفسنا يف نغذِّي ألننا

عليه؟ وتسيطر غريك تعلو أن يف خفيٍة برغبٍة مدفوًعا
الرتف ألن صغريًا؛ أو كبريًا عمًال يوم كل يعمل أن — ثورو رأي يف — فرد لكل بد ال
يف به يساهم عضيل عمل فرد كل عىل املحتوم اليومي العمل وهذا املوت، معناهما والكسل
ولكنه وحده، الجسد عىل نفعه يف بمقصور عنده الجسدي العمل وليس التعمري، وسائل
يف يندمج أن معها يستطيع منزلة صاحبه به يبلغ أن يجب الذي الفكر لتهذيب وسيلة

العبادة. هي وتلك … الطبيعة
وجوه يف املال ينفق ألنه الخدمات؛ بأعظم يقوم أنه بنفسه يظن الناس من «كم
أشد وهم مرتفني تراهم شيئًا ينتجون ال الذين هؤالء سواه! كسبه الذي املال اإلحسان،
إنهم … يشتهون بما يظفرون ال حني بالشكوى صياًحا وأعالهم الطلب، يف إلحاًحا الناس
من أربعة أو ثالثة إن امتصاًصا، عصاراتهم فيمتصون باألحياء — كاملنهوم — يعلقون
املآثر؛ أجل للمجتمع أدوا قد أنهم يحسبون ثم عامل، إنساٍن بكل يعلقون األموات هؤالء
لديهم فليس الكنائس، يملئون تراهم وبعدئٍذ املسكني، ذلك عىل عيشهم يف اعتمدوا ألنهم
املصاصني لهؤالء تنتظر فكيف عنها، روا يكفِّ ثم الخطيئة، يرتكبوا أن سوى يعملونه ما

السعداء؟»37 من يكونوا أن للدماء
، مستقالٍّ حرٍّا ليعيش الفرد تقويم هو كلها الفاسدة القيم هذه من النجاة سبيل
وكلها املدارس، أو باملعاهد يسمونه فيما ألبنائهم الناس تربية عىل النقمة أشد لناقم وإنه
واملدارس املعاهد هذه يف الرتبية وتبنيها، تقيمها أن بدل وتهدمها، الفردية تقوض معاول
يكسب كيف أحًدا تعلم ال أنها منها وحسبك وأضحوكة، مهزلة — «ثورو» يقول كما —
وال تُسمن ال والتي املجتمع، ابتكرها التي النظرية باآلراء الرءوس تحشو إنها قوته!
ُممعنون الناس ولكن وجسده، حواسه باستخدام إال لإلنسان حياة فال جوع، من تُغني
الزيادة إىل يسعون إنهم يريدون؟ إصالٍح أي ولكن اإلصالح، ينشدون فرتاهم الخطأ، يف
يف اإلصالح غناء ما املصلحني: هؤالء إىل السؤال يوجه ولكنه وراحته، اإلنسان ترف من
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األرض وجه تغيري يفيدنا ماذا حالها؟ عىل اإلنسان نفس ظلَّت إن املادية الحياة أسباب
مادي إصالح عىل ليستحيل إنه وتستقيم؟ عواطفنا تعتدل حتى بأنفسنا ما نغري لم إن
قوَّمت إن إنك فنقول: نعود ولكنا باطني، فردي إصالح سبقه إن إال قائمة له تقوم أن

ذلك! بعد املادية الحياة ظواهر أتفه فما اإلنسان، باطن
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الثالث الفصل

الشاعر الفيلسوفيؤيد

اإلنسانية الذات وتوكيد باون»1 باركر «بوردن (1)

يخفق بما لسانه ينطق شاعر تعبري املثايل االتجاه عن يعربان «ثورو» وكان «إمرسن» كان
ملعات إزاء أنك فتحس لهما تقرأ بالشعور، جياًشا بالعاطفة فياًضا القول فيجيء قلبه، به
عن إليه ذهبا فيما يصدران كانا أنهما من الرغم فعىل اإللهام، من وقبساٍت الضوء، من
األغلب األعم يف — أمريكا يف معارصيهما وإىل — إليهما انتقلت املثالية الفلسفة من أصول
املثاليني الفالسفة عن — كولودچ وبخاصة — عندئٍذ اإلنجليز الشعراء كتبه ما طريق عن
و«ثورو» «إمرسن» أن من الرغم عىل إنه أقول: خاصة، بصفٍة هيجل وعن األملان، من
الفلسفة تلك من اكتفيا أنَّهما إال املثالية، األملانية الفلسفة من أصول عن يصدران كانا
أخذا قد هما وال كال، عميقة، تفصيلية دراسًة يدرساها ولم نفسيهما، إىل به أوحت بما
األجزاء، متصل األطراف مرتبط نسًقا الفكر من تجعل منطقية فلسفيٍة بكتابٍة نفسيهما
املحرتف، يتناولها كما ال الهواة يتناولها كما الفلسفة تناوال إنهما فقل — شئت إن — أو
املقصودة الفكرة يضعون محرتفني بفالسفة املثالية الفلسفية الحركة تكمل أن بد ال فكان
ال ومنطقه العقل، إىل الخطاب ه يوجِّ الذي األسلوب وهو الفلسفة، ألفته الذي األسلوب يف

ومشاعره. القلب إىل
يشءٍ أي أن تبني أن تحاول التي الفلسفة هي — اختصار يف — املثالية والفلسفة
أنها نظن التي األشياء إن أي عقلية، أو فكرية صورة عىل إال وجوده تصور يستحيل
وكيف رءوسنا، يف عقلية كائنات إال األمر واقع يف هي إن عقولنا، خارج وقائمة مادية
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يتحوَّل أن بعد إال إدراًكا يشءٍ ألي أستطيع ال دمُت ما ذلك غري األمر يكون أن يمكن
دلت مهما املادي باليشء عندي هو فليس فكرة إىل تحول قد دام وما عقيل، يف فكرٍة إىل
املشكلة، هذه حول تدور كلها الحديثة الفلسفة أن فالحق ذلك، غري عىل األمر ظواهر
كان إذا ثم ومادة، عقًال كله الكون كان إذا أو وجسًما، عقًال اإلنسان كان إذا وهي:
أن هي املادة وطبيعة يفكر أن هي العقل فطبيعة طبيعتهما، يف مختلفني واملادة العقل
يعرف أن للعقل يمكن كيف املادة؟ يعرف أن للعقل يمكن فكيف مكان، من حيًزا تشغل
بعيًدا؟ اختالًفا مختلفان — رأيت كما — أنهما مع بينهما الصلة تكون كيف األشياء؟
واملادة العقل من لكل يبقي أن يحاول َمن الفالسفة من تجد السؤال هذا عن اإلجابة ويف
أحدهما يحول أن يحاول من ومنهم ما، نحٍو عىل بينهما يصل أن يحاول ثم طبيعته،
املخ إال هو إن الحقيقة يف العقل إن يقولون — جهة من — فاملاديون اآلخر، طبيعة إىل
ال األخرى املادية األشياء وبني بينهما فاالتصال مادة من هذان كان وملا العصبي، والجهاز
ليست نفسها واملعرفة املكان، يف تتحرك ماديٍة ذراٍت عىل يزيد ال كله األمر إذ فيه، إشكال
عكس عىل — أخرى جهٍة من — واملثاليون العصبي، والجهاز املخ ذرات يف اهتزازات إال
أفكار الحقيقة يف هو ممتدة مادة نظنه ما إن يقولون إذ عقل؛ إىل املادة يحولون ذلك،
وجودها، تقرر بل عنها، شائع هو كما األشياء وجود تنكر ال املثالية مدركيها، عقول يف

ماديٍّا. ال عقليٍّا وجودها تجعل أنها األمر يف ما وغاية
حريون الكون، يف ومكانته اإلنسان بقيمة واملرتفعون هللا، بوجود املؤمنون واملتدينون
بغري مادة من كتلة يكون أن للعالم يريدون ال ألنهم املثاليني؛ من فلسفتهم يف يكونوا أن
يريدون وال معلومة، فكرة يشءٍ كل يجعل أي علًما، يشءٍ بكل يحيط أعىل إلهي روح
األشياء به ويدرك نفسه، به يدرك عقٍل بغري األجسام كسائر جسًما يكون أن لإلنسان
املادية الفلسفة من القلوب إىل وأقرب شيوًعا أكثر املثالية الفلسفة ترى ولذلك حوله؛ من
األرجح كان وظواهرها، باملادة تهتم علمية موجة اإلنسان غمرت كلما إنه قل أو العلمية،
الكون يف وأصالته — العقل أو — الروح تؤكد مثاليٍة فلسفٍة من فعل رد يتلوها أن
فبعد عرش، التاسع القرن من األول النصف يف حدث هكذا خاصة، اإلنسان ويف عامة،
الفلسفة ويف عنها، يتفرَّع وما الطبيعية بالعلوم التمسك يف له السابق القرن إبان التطرُّف
تلك، أو الحاسة هذه من جاءت حسية أصول إىل كله اإلنسان علم ترد التي التجريبية
ينتصف يكد لم ثم مًعا، اإلنساني والروح اإللهي الروح شأن من تعيل مثالية موجة قامت
التطور نظرية يف متمثلًة جديد، من تظهر العلمية النزعة أخذت حتى عرش التاسع القرن
ينمو ر بتطوُّ تفرسه بل واحدة، دفعة خلقه خالٍق صنع من بأنه ال — الكون تفرس التي
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ما إذا الكون يف فريدٍة مكانٍة ذو كائن بأنه ال — اإلنسان وتفرس الزمن، مر عىل به
سائر عن يختلف ال التطور حلقات من حلقة بأنه تفرسه بل الكائنات، سائر إىل قيس
لتعود أخرى مرًة املثالية الفلسفة تنهض أن حتًما فكان ظهوره، ترتيب يف إال الحلقات
قد األوىل املرة يف لكنها مرة، أول فعلت كما مًعا اإلنساني والروح اإللهي الروح توكيد إىل
يلفت َلمما وإنه الفالسفة، من محرتفون ها توالَّ الثانية املرة ويف الشعراء، من هواة تعهدها
املتحدة الواليات يف كما — إنجلرتا ففي أيًضا، إنجلرتا يف حدث ما بعينه ذلك أن النظر
األول، نصفه يف أوالهما عرش، التاسع القرن إبان املثالية الفلسفة من موجتان تتابعت —
املرة يف املثالية تعهد — املتحدة الواليات يف كما — إنجلرتا ويف الثاني، نصفه يف وثانيتهما
املتحدة، الواليات يف و«إمرسن» إنجلرتا، يف «كولردج» رأسهم عىل الشعراء، من هواة األوىل
إنجلرتا، يف و«جرين» «براديل» أمثال الثانية، املرة يف الفلسفة أساتذة من محرتفون وتوالها
كانت فقد «باون» أما الحديث، سندير هذين وعن املتحدة، الواليات يف و«رويس» و«باون»
محور هللا، أو املطلق، الروح جعل فقد «رويس» وأما ارتكازه، نقطة اإلنسانية النفس

تفكريه.
األوروبية النهضة عرص منذ اإلنجليزية الفلسفة عىل الغالبة الصفة هي التجريبية
وهناك، هنا اإلنجليزي الفكر مجرى يف تظهر مثاليٍة موجاٍت من الرغم فعىل اليوم، حتى
مصدرها املعرفة وبأن بالتجريبية، تؤمن كانت اإلنجليز فالسفة من العظمى الكثرة أن إال
يف و«هيوم» و«لوك» «بيكن» كان هكذا والتجارب، املشاهدة أساسه والعلم الحواس،
عرش، التاسع القرن يف و«سبنرس» «مل» كان هكذا ثم عرش، والثامن عرش السابع القرنني
عن إلينا جاءت قد الخارجي بالعالم معرفتنا بأن التجريبي االتجاه هذا مع سلمنا ولو
ويتلقاها مجزأة، تأتينا املعرفة بأن كذلك نسلم أن بالرضورة ذلك عن لنتج حواسنا، طريق
تصور أن سوى تملك ال تصوير آلة كأنه إليه يعطى ما يتلقى أن إال يسعه ال قابل عقل
علمي مصدر هي وحدها الحواس كانت لو إنه نعم املصور، اليشء لوحتها إىل يبعثه ما
إحساساٍت من سلسلة الواحد، باليشء علمي بل بالعالم، علمي لكان حويل، الذي بالعالم
جاءت متعاقبات، حاالت إال — مثًال — املنضدة هذه عن أعلم فلست بعًضا، بعضها يتبع
معينة، لحظٍة يف ذلك، غري أو ملًسا أو الحاسة تلك كانت بًرصا حاستي، إىل منها حالٍة كل
معرفتي يف األمر فسيكون وإذن وهكذا، تليها التي اللحظة يف تليها التي الحالة أعقبتها ثم
اليشء يصور حني السينما رشيط يف كاألمر بنفيس، معرفتي يف األمر سيكون بل باليشء،

متعاقبة. الصور من سلسلٍة يف الواحد
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وراء عقل أال افرتاض من افرتاضه يأتي إنما ما، بيشءٍ معرفتي يف التفكك ذلك لكن
— التعبري هذا صح إن — والتجسيم بالتنظيم ليتناوله منها يجيء ما يتلقى الحواس
أن ذلك القتىض — مثًال — أمامي التي الربتقالة تدرك التي هي وحدها حوايس كانت لو
وإحساس العني، طريق عن جاء إحساس إحساسات: من أشتاتًا ذهني يف الربتقالة تكون
ليس ال، لكن وهكذا، اللمس طريق عن ورابع األنف، طريق عن وثالث اللسان، طريق عن
ليضم داخيل يف األشتات يتناول فماذا والتجزئة، التفكك هذا عىل هو للربتقالة إدراكي
حدود عند يقف ال الذي الفاعل عقيل إنه «برتقالة»؟ منها تتكون بحيث بعض، إىل بعضها
يشء متصل، واحٍد تياٍر يف الخربة أجزاء ينظم فعال نشيط هو بل إليه، يجيء ملا القابلية
غري بذاته، قائًما كائنًا باعتبارها اإلنسانية الذات لوجود مؤكًدا «باون»، يقوله ما هو كهذا
إلينا الواردة الرسائل جانبان: فهنالك وإذن الخارج، من إليها الواردة الحسية الحاالت
معرفٍة يف الرسائل هذه ينظم الذي العقل أو الذات، أو والنفس، بنا، املحيطة األشياء عن
الشارع رجل عقيدة عن القول هذا يف «باون» يزد ولم األجزاء، متسقة متماسكٍة متصلٍة
املعطيات هذه أن كذلك يؤمن وحني الحسية، املعطيات غري عقًال له بأن يؤمن حني
يف لها أصول إىل تشري إنما — الخارجية األشياء عن أفكارنا آخر بمعنى أو — الحسية

الخارجي. العالم
يف ألنها املثالية»؛ «التجريبية اسم فلسفته عىل «باون» يطلق أن غرابة فال ولذلك
أخرى، جهٍة من الحسية الرسائل عىل تعتمد لكنها جهة، من العارفة الذات تؤكد الحقيقة
قدرة حرص أنه «كانت» عىل يأخذ «باون» أن لوال «كانت»، بفلسفة طبًعا يذكرنا ما وهو
يريض ال قدرتها من حد وذلك ذاتها، يف حقائقها دون األشياء ظواهر عىل العارفة الذات
يخرج ال كائنات من الوجود يف ما وكل له، وجود ال ما، وعي يف يقع ليس فما «باون»،

للذات. معروفة فكرة أو عارفة ذاتًا إما كونه عن
متتابعة سلسلة إىل وجوده النفرط اإلنسان يف نفس أو ذات لوجود افرتاضنا ولوال
يجعل الذي ما إذ الرابط، خيطها منها ينسل العقد كخرزات بينها، رابط ال حاالت من
والحارض هي لتجعلها بالذاكرة تمسكها نفس هناك تكن لم إذا مني جزءًا املايض حاالت
الشخص نفس اليوم كنت ملا مستمرة قائمة ذاتًا يل أن لوال إنه لشخيص؟ مكونات مًعا
ذاتي هو التغريات خالل واحًدا إنسانًا مني يجعل الذي العنرص فهذا باألمس، كان الذي
نفرتض أن يستدعي ال اإلنسان يف الذات أو النفس وجود افرتاض لكن نفيس، هو أو
إنها مثًال املنضدة هذه عن القول من يمنع ما هناك فليس الجوامد، األشياء يف ذلك مثل
بهذه تمسك باطنية عنرصية نواة هنالك يكون أن دون بعض إثر يف بعضها يأتي حاالت
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النفس وجود افرتاض أن «باون» رأي ففي وإذن واحًدا، شيئًا منها لتجعل كلها الحاالت
يستحيالن كانا واتصال وحدة من خرباتنا يف نراه ملا علينا محتوٌم اإلنسان يف العنرصية

ذلك.2 إىل يدعو ما ثمة فليس لألشياء بالنسبة أما االفرتاض، ذلك بغري
العسري فمن األشياء، يف الذاتية الوحدة افرتاض إىل دفًعا مدفوعني ترانا ذلك مع لكننا
األمس، منضدة هي ليست أمامي التي املنضدة هذه بأن يعتقد أن الفطري إدراكنا عىل
عليه؟ تطرأ التي التغريات خالل بعينه هو هو يظل اليشء بأن الظن عىل يحملنا الذي فما
خرباتي من تجعل وحدة ذاتي ففي األشياء، عىل أشخاصنا من نخلعه ما ذلك عىل يحملنا
يف أراه ما أدركه الذي املادي اليشء يف أفرتض فرتاني واحد، شخص خربة املفككة الجزئية
وترابطها، األشياء يفهم أن اإلنسان يستطيع الذات خالل إنه «باون» يقول ثم ومن نفيس؛
اليشء يف وأرى األشياء، عىل فأعكسها فاعلية ذاتي يف أرى ألنني فاعلية؛ األشياء يف أرى
تلك نفيس يف أرى ألنني حسية؛ انطباعاٍت من منه يأتيني ما تعدد رغم وحدة الخارجي

وهكذا. الخارجي اليشء عىل فأخلعها الوحدة
فهي األشياء، فهم يف به يهتدي الذي نرباسه وهي عامله هي الباطنية اإلنسان ذات
مبادئ عىل ألنه نرباسه؛ وهي ذاته، يف ليس ما يعرف أن اإلنسان عىل يستحيل ألنه عامله؛
املختلفني الناس أفراد إن نقول: فهل كذلك، ذلك كان إذا لكن األشياء، تكوين يفهم تكوينها
ينفذ ثغرٍة إىل سبيل وال ذاته، بجدران محاط منهم كلٌّ بعض، عن بعضها منفصل جزر
أن أساسه املجتمع ألن املجتمع؛ قيام الستحال كذلك األمر كان لو آخر؟ بفرٍد ليتصل منها
الذات بعنرصية نعرتف أن فإما أمرين: بني فنحن وإذن ببعض، بعضهم األفراد يتصل
بغريها، االتصال مستحيلة نفسها عىل مغلقة نجعلها وبذلك واستقاللها، وتكاملها الفردية
واستقاللها، وتفردها الذات تكامل من نحد وبذلك بذات، ذات اتصال إمكان نقبل أن وإما
عقل أو روح أو — ذات بوجود القول يف املخرج فيلتمس اإلشكال هذا «باون» ويواجه
الفرض وبهذا منها، أجزاء إال الجزئية الفردية الذوات هذه ما كربى، كلية — نفس أو
حقيقة منهم تجعل واحدة وحدة إىل األفراد كثرة نرد أن األوىل مشكلتني: مسألتني نحل
حقيقٍة يف جميًعا الشرتاكها ممكنًا بغريها الفردية الذات اتصال نجعل أن والثانية واحدة،
كأن داخلية تكون أن إما — ذاتك أو ذاتي — املفردة الذات فاعلية إن شاملة، واحدٍة
الفاعلية وليست غريها، بذات تتصل كأن خارجية تكون أن أو نفسها، عىل تفكريها تصب

ص٢٠٢. ،Joseph Blau, Men and Movements in American Philosophy 2
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بفرديتها محتفظة وتظل نفسها، حدود تجاوز ال عندئٍذ الذات ألن بإشكال؛ الداخلية
هنا فها بغريها، لالتصال نفسها جدران عن خروجها يف هو اإلشكال لكن واستقاللها،
هذا يجعل منها أجزاء نحن التي — هللا — الكربى الذات وجود افرتاض إن «باون» يقول
الكربى، للذات بالنسبة داخلية فاعلية يجعله وذات، ذاٍت بني خارجيٍّا اتصاًال نظنه الذي
مشكلة وجهنا يف قامت ملا الحقيقة أنها عىل الشاملة الكربى الذات إىل نظرنا فلو وإذن
وقد بل بعض، يف بعضهم يؤثر الناس أفراد إن يكون، كيف نفسها عن الذات خروج
كله يذوب التجزؤ وهذا االنفصال وهذا بينهم التضاد هذا لكن بعًضا، بعضهم يعارض
حقيقة يف هو إن ا تضادٍّ الجزئيات عالم يف يبدو قد وما جميًعا، يحتويهم واحد عنٍرص يف
يف واحدة دفعًة كلها الوجود تفصيالت ترى نظرة أعىل، من إليه نظر لو اتساق إال األمر

واحد. كل
بعقولنا نواجه أننا ولوال أجزاؤه، األفراد عقول كبري، واحد عقل — إذن — كله الكون
بعينه هو منطقيٍّا ارتباًطا ندركه فيما ندرك أن أمكن ملا الكون، نواجه إذ عقًال الفردية
عنرص من وكان عقًال، الكون يكن لم لو إنه أي أفكارنا، بني قائًما نراه الذي االرتباط
إذ وأحداثه؛ ظواهره يفهم أن اإلنساني العقل عىل الستحال العقل عنرص عن مختلف

شبه؟ وبينه بينه ليس ما يفهم أن عندئٍذ له كيف
فرتى بعينك تراه سلوًكا ويسلك وينطق يتحرك ماديٍّا جسًما تجد جارك إىل انظر
السلوك بهذا يحركه عقًال له أن ذلك من «فتستدل» وغاية، هدًفا له وتلمس نظاًما فيه
من فيه ترى مما استدالًال تستدله لكنك بعينيك، عقله تشهد لم إنك الغاية، تلك نحو
الحركة يف ترى ثم أجزائه، بني حركًة فيه ترى بأرسه: الكون يف قل وهكذا وحركة، سلوٍك
املادي الجسم هذا وراء أن أيًضا ذلك من تستدل أفال غاية، إىل يهدفان واتساًقا نظاًما
عقل يف تتشكك أن كذلك بك فحري شك، اإللهي العقل هذا يف أخذك لو كبريًا؟ عقًال الكبري

سواء. الحالتني كلتا يف االستدالل طريقة ألن جارك؛
من يمكِّنه إدراًكا الكون من جانٍب إدراك عىل قادًرا الواحد الفرد عقل كان ولنئ
عقيل نسق كله الكون اإلدراك، هذا مثل كله الكون إدراك عىل قادر الكيل فالعقل فهمه،
ولكن لها، رضوري نفسه الوقت يف وهو األجزاء سائر عىل يعتمد جزء كل األجزاء، مرتبط
يستطيع وإنما واحدة، دفعًة بأرسه النسق يرى أن يستطيع ال الناس من الواحد الفرد

الكوني. العقل ذلك
بعقٍل التسليم إىل حتًما بك يؤدي أنت، عقلك بوجود تسليمك مجرد أن ترى هكذا
يف أن عىل دالٌّ الفردي العقل يدركه مما صغرٍي جانٍب كل ألن كله؛ بالوجود يحيط شامٍل
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أيًضا لتبني مًعا كلها الجوانب ُرئِيَت لو أنه إىل إشارة ذلك ويف عقليٍّا، اتساًقا الجانب هذا
بغري النهائية ألنها أبديٍّا؛ أزليٍّا عقًال تتطلب مًعا رؤيتها لكن عقيل، اتساٍق من بينها ما
هذا وعىل يشء، بكل العليم األبدي األزيل العقل ذلك هنالك يكون أن بد فال وإذن حدود،
مطلًقا علًما ليست الكربى اإللهية الذات أن عىل الربهان تقيم أن تستطيع نفسه النحو
والجمال الجزئي الخري من استدالًال مطلق، وجمال مطلق خري كذلك هي بل فحسب،
جوانب بأحد الجزئي اإلنسان علم كان إذا ألنه نفسه؛ يف الفرد يدركهما اللذين الجزئي
املحدود الجزئي الخري إىل اإلنسان فميل كله، الكون يشمل حق وجود عىل دليًال الكون
يسعى مطلق خرٍي إىل يشريان خربته، بقيود املقيد الجزئي للجمال وحبه فرديته، بحدود

كله. الكون عىل سابغ مطلق جماٍل وإىل كله، الكون إليه

املطلقة واملثالية رويس»3 «جوزيا (2)

يف األول املثالية فيلسوف يكون قد بل أمريكا، يف منازع غري املثالية فيلسوف أن عىل
(١٨٣٥–١٩١٦م) رويس» «جوزيا هو إطالًقا، عرش التاسع القرن من الثاني النصف
ثم عميقة، دقيقٍة دراسٍة عن املثالية نحو ونزع «هارفارد» يف للفلسفة أستاذًا كان الذي
الفردية، بالذات األول اهتمامه جعل قد «باون» كان ولنئ وابتكار، أصالٍة عن فيها أنتج
كلها، الفردية الذوات تستغرق التي املطلقة» «الذات حول فلسفته «رويس» أدار فقد
عالم ذلك يف بما بأرسه، «الكون أن إىل يذهب فهو وجودها؛ يف كله الوجود تستغرق بل
هذا يف وليس عظيم»4 واحد روح هو أو عقل هو واحد، حي كائن حقيقته يف هو الطبيعة،
الدقيق للتفكري املحتومة النتيجة هو بل الخيال، يف شطح — نظره وجهة من — القول
ويطلق بناءه، العلم عليها يبني التي والفروض البرشية، الخربة وقائع عليه تنطوي فيما
وهو «املطلق» وهو «هللا» فهو مختلفة؛ أسماء العظيم الواحد الروح هذا عىل «رويس»
فيلسوًفا أن وبديهي األسماء، من ذلك وغري الكلمة)» (أو «اللوغوس وهو العالم» «مفرس
ذلك عن بحثه يبدأ شاملة، كربى نفس أو يشء، بكل محيط عقل الكون قوام أن يرى
ذات إىل بالنظر بحثه يبدأ إنه أي اإلنسان، تكوين يف يشبهه ما إىل بالنظر األكرب العقل

.Josiah Royce 3
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ما عىل تُطلق التي األسماء من شئت ما أو نفسه، أو روحه، أو عقله، أو الشاعرة، اإلنسان
اإلنسان. تكوين يف بجسٍد ليس

تلك من يجعل لكي الخيال، وعىل الذاكرة عىل الشاعرة ذاته يف َليعتمد اإلنسان إن
بيشءٍ يحتفظ أن اإلنسان استطاع ملا الذاكرة فلوال خرباتها، تعدُّد رغم واحًدا كائنًا الذات
كان وملا الراهنة، الحارضة اللحظة إدراك يف الشعوري وجوده نحرص وال ماضيه، من
الحارضوحده اإلدراك عىل اقترص لو — إذن فهو لحظة؛ بعد لحظة يتغريَّ الراهن اإلدراك
يربط يربطها، خيط املتتابعة حاالته بني يكون وال زمنية، لحظٍة كل يف جديد إنسان —
يستطع لم إذا كذلك وذاته، بعينه واحًدا إنسانًا السلسلة من ن ليكوِّ بالحارض، املايض
اإلدراك عليه الستحال الحارض الحيس إدراكه وبني يتخيله ما بني يفرِّق أن اإلنسان
وأجلس فعًال أراها وغرفة أتخيَّلها — مثًال — غرفة بني عندي فرق ال كان لو إذ والسلوك؛
القدرة فلوال العاقلة، ذاتيتي يل يحفظ ترصًفا األشياء إزاء ف أترصَّ كيف عرفت ملا فيها،
أدرك فأنا — الذاكرة يف الحال هي كما — الراهنة لحظته يف اإلنسان النحرص التخيل عىل
وبذلك تخيًال، أستعيده ثم بالذاكرة، أدَّخره ثم الخارجي، العالم أشياء من اآلن أدركه ما
زادت ملا تخيًال، واستعادتها املاضية الخربة ادخار وبغري األيام، مر عىل خربتي تتكون

وحدها. الراهنة اللحظة يف يراه عما اإلنسان معرفة
كما محتومة رضورة العقلية للحياة ورضورتهما — الخيال وهذا الذاكرة هذه لكن
وحدة حسيٍّا إدراًكا أدركه الذي اليشء يف تتكون وبذلك الراهن، الحس يجاوزان — رأيت
رأيته كما هذا مكتبي بصورة احتفظت بالذاكرة أنني فلوال لوالهما، لتتكون كانت ما
أن اآلن نفسه مكتبي أرى حني استطعت ملا رأيته، الذي هذا أتصور وبالخيال أمس،
وحدة تتكون أيًضا والخيال الذاكرة وبفضل باألمس، رأيته الذي اليشء هو هو إنه أقول:
كل إدراك لكان أيًضا لوالهما ألنه — املعروف اليشء وحدة تكوَّنت كما — العارفة الذات
يبقى ال بل الخربة، عقد ينفرط وبذلك املايض، بإدراك يرتبط ال وحده قائًما زمنية لحظٍة
هذا طبيعة ما اآلن: نسأل أن ولنا الراهنة، اللحظة حالة هي واحدة، حالة إال أبًدا منها
يف كذلك املعروف اليشء ويربط واحدة، وحدٍة يف الشاعرة العارفة ذاتي يربط الذي الرباط
هو إنما «رويس»، يجيب هكذا كال، جويف؟ يف قائم غيبي داخيل كائن أهو واحدة؟ وحدٍة
شاعرًة ذاتًا النحو، هذا عىل ارتبطت ما إذا يجعلها الخربة، أجزاء بني العالقات من نوع

وجودها. واتصال ووحدتها بذاتيتها
منها تجعل بحيث ببعض بعضها الخربة أجزاء تصل التي نفسها العالقات هذه
مثًال وألرضب الروح، أو العقل أو بالذات الفرد اإلنسان يف يه نسمِّ ما هي واحًدا نسًقا
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ثم دائرة، هيئة عىل الحجر من صغرية كرات رصصت إذا فأقول: للقارئ، الفكرة ح يوضِّ
األحجار جانب إىل — أهناك دائرة؟ الكثرية الكرات هذه من جعل الذي ما نفسك: سألت
من بعالقات الكرات ارتبطت حني تكونت الكرات، نفسها هي الدائرة أن أم دائرة، —
تأتي التي الخربة أجزاء عن مستقالٍّ شيئًا هي فليست «الذات»، يف قل هكذا معني؟ طراٍز
يتألف بحيث معينٍة؛ صورٍة عىل األجزاء تلك بها ترتبط التي العالقات هي بل فرادى،
ذات عىل مقصوًرا هذا يف األمر وليس بنفسه، يشعر أن طبيعته من يكون فريد نسق منها
روح؛ أو عقل أو ذات فاهلل — هللا أو — املطلقة الذات يف األمر كذلك هو بل الفرد، اإلنسان
األكرب الكون ذلك تجعل الطراز، نفس من عالقات األكرب الكون عنارص بني هنالك ألن
نفسها هي املطلقة الذات وبني منا فرد كل بني فالنسبة بنفسها، شاعرًة واحدة وحدة
يتصل التي خرباته مجموعة وبني الواحد، الفرد حياة يف الواحدة اللحظة خربة بني النسبة
ألن شامل؛ كبري واحد عقل كله الكون واحدة، ذاتًا منها يجعل نحٍو عىل ببعض بعضها
وكما نسًقا، ن تكوِّ خربته أجزاء ألن واحدة؛ ذات الفرد اإلنسان أن كما نسًقا، ن تكوِّ أجزاءه
الصورة هذه عىل مرتبطة أجزاء من «مجتمع» االعتبار هذا عىل هي اإلنسانية الذات أن
عىل أيًضا اتسقت وقد كلها، الكون أجزاء قوامه «مجتمع» هللا فكذلك الفريدة، النسقية

فريد. نمٍط
والذات تعرف التي الذات بني نفسها يف تفرِّق وحدانيتها، عىل اإلنسانية الذات لكن
وهو «رويس»، كتبه كتاٍب أول موضوع هو منها الجانبني هذين يف والبحث تعمل، التي
يفرِّق الكتاب مقدمة يف فهو الفلسفة»،5 من الديني «الجانب اسم عليه أطلق الذي الكتاب
للفعل نظرية يضع إنه أي خلقيٍّا؛ ترشيًعا ع يرشِّ جهٍة من فالدين وجهني، بني الدين يف
فكأنما للمعرفة، نظرية يضع إنه أي اإليمان؛ حدود يعني أخرى جهٍة من وهو والسلوك،
اختار وقد أعرف؟ وماذا أسلك؟ أن ينبغي كيف سؤالني: عن يجيب الوجهني بهذين هو
مثاليته ضوء عىل يقيمه بحثًا التوايل عىل املوضوعني هذين كتابه يف يبحث أن «رويس»

أساسها. رشحنا التي
يقوم أن األخالق يف األعىل املثل أن هو فجوابه اإلنسان، يسلك أن ينبغي كيف أما
الواحد، للفرد بالنسبة صواب املبدأ هذا وانسجام، وتناغم اتساق اإلرادات مختلف بني
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متضاربة إرادات الواحد الفرد ففي واحدة، جملًة كله للكون وبالنسبة للمجتمع، وبالنسبة
يف املثىل واألخالق أخرى، إرادة منه تنفر شيئًا منها إرادة تريد فقد — رغباته هي —
منها تجعل واحدٍة وحدٍة يف املتضاربة اإلرادات هذه بني اإلنسان ينسق أن هي الحالة هذه
فلكل الواحد، املجتمع أفراد بني نفسه ذلك وقل منشود، هدف تحقيق عىل متعاونة أجزاء
تتسق بحيث اإلنسان ف يترصَّ أن هي العليا االجتماعية واألخالق إرادته، األفراد هؤالء من
األخالقية هي بعينها وهذه واحد، هدٍف إىل ينتهي واحٍد تياٍر يف جميًعا األعضاء إرادات
تحقيق عىل متعاونًا فيه ما كل يجعل نحٍو عىل كلها الكون أجزاء بني هللا ينسق إذ اإللهية؛
العبارة يف «كانت» فعل ما غرار عىل األخالقي مبدأه «رويس» صاغ وقد واحد، هدٍف
إىل فانظر واحد، آٍن يف وجارك أنت هو أنت كنت لو كما مستطاعك بقدر «اعمل اآلتية:
عربَّ عما أخرى بصورٍة يعربِّ — ترى كما — مبدأ وهو واحدة.»6 حياة هي كأنما حياتيكما
هو مثاليته ضوء يف مبدئه ومعنى لنفسك.» تحب ما لجارك «أحب بقوله: الديني املبدأ عنه
شخصني يعودا لم وجاره هو أنه افرتاض عىل يقوم سلوًكا جاره إزاء اإلنسان يسلك أن
عىل اإلبقاء مع بينهما ق تنسِّ وحدٍة يف اندمجا بل اآلخر، عن منهما كل منفصل جزئيني
خربتها؟ أجزاء من جزءين كل إزاء الفرد ذات تعمله ما نفسه هو ذلك أليس منهما، كلٍّ
مع وأشمل، منهما أعم وحدٍة يف داخلني يجعلهما نحٍو عىل الجزءين هذين تنسق أليست
أفراد كل بني بل الناس، من الفردين بني األمر يكون أيًضا فهكذا مًعا؟ بهما االحتفاظ
واحدة، ذاٍت من أجزاء الناس هؤالء كان لو كما الناس سائر إزاء اإلنسان يعمل أن الناس،

واحدة. ذاتيٍة وحدٍة يف الكل لينخرط تضارب من بينهم ما فيزيل
مشرتًكا أصًال بينها أن لوال ليستحيل األفراد إرادات بني االتساق هذا كان وقد
لرتى اإلرادة صميم إىل بها تنفذ أخالقية» «بصريٍة من لك بد فال وإذن تجمعها، ووحدة
تكتمل ال األخالقية فالحياة ذلك وعىل أشباًها، اإلرادات مختلف تجعل التي طبيعتها ما
عيلَّ محاٌل إنه ذكره، أسلفنا الذي املبدأ مع جنب إىل جنبًا األخالقية» «البصرية بهذه إال
منهما أجعل بحيث جاري وإرادة إرادتي بني أوفق أن يقتضيني الذي املبدأ هذا أنفذ أن
ألستبقيه اإلرادتني بني املشرتك العنرص إدراك عىل القدرة لديَّ كانت إذا إال واحدة، إرادة
يسميه بما يكون إنما اإلرادات بني املشرتك العنرص وإدراك االختالف، عنارص وأحذف
ما فإذا وضعًفا، قوًة تتفاوت الناس عند األخالقية والبصرية األخالقية، بالبصرية «رويس»
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بها يتصف التي األخالقية البصرية هي كانت إدراكها وقوة نفاذها يف الكمال درجة بلغت
عالم منه ليكون واحدة دفعًة كله العالم يف اإلرادات مختلف ينسق بواسطتها والتي هللا،
هو العالم، أجزاء اتجاهات يف تضاربًا املحدود اإلنسان يراه قد فما واحد، هدٍف ذو واحد
األخالقية، بصريته من بلمحٍة يشء كل يرى الذي هللا نظر وجهة من اتساق الحقيقة يف

واحدة. وحياًة واحًدا وجوًدا يشءٍ كل من فيجعل
قواعدها يف البرش جماعات تختلف أن يف — للنظر الوجهة هذه عىل بناءً — بأس وال
تساق كما واحد، نسٍق يف املختلفات تلك نضع أن نستطيع النهاية يف دمنا ما األخالقية
بني وسًطا موقًفا «األخالق» يف «رويس» يقف وهكذا واحد، نغٍم يف املختلفة األلحان
«األخالق» إزاء فريقني ينقسمون الفالسفة كان فقد نقيض؛ طريف عىل دائًما كانا مذهبني
أم وزمان، مكاٍن كل يف إنسان لكل تصلح بحيث مطلقة؛ أتكون أساسها؟ يكون ماذا
االختالف هذا وضع ويمكن آخر؟ لفريٍق يصلح ال ما لفريٍق يصلح بحيث نسبية؛ تكون
املبدأ يقتضيه الذي الواجب أداء عىل األخالق مدار أيكون فنقول: أخرى صورٍة يف نفسه
عىل مدارها يكون أم النتائج، تكن ومهما الظروف، تكن مهما يتغري، ال الذي الثابت
الشقاء عليه يرتتب وما فضيلة، يكون السعادة عليه ترتتب فما الفعل، عىل املرتتبة النتائج
«رويس» فاستطاع األخالق، فلسفة يف األساسيتان النظر وجهتا هما هاتان رذيلة؟ يكون
تترصف قد الجماعة أو الفرد ألن واحد؛ آٍن يف ونسبية مطلقة فاألخالق بينهما، يوفق أن
مختلف من يتكون أن رشط عىل كل — النسبية هي وهذه — ظروفها تقتضيه ما وفق
— واحدة كونية حياة منه تتكون متسق كل والرغبات االتجاهات ومتضارب اإلرادات
أساس يكون أن بني يوفق أن «رويس» استطاع كذلك — املطلقة الناحية هي وهذه
الواحد الفرد جعل بأن النتائج، إىل النظر هو أساسها يكون وأن املبدأ، طاعة هو األخالق
عند الترصف ذلك نتائج يجعل ترصًفا أخالقي مبدأ عىل تترصف الواحدة الجماعة أو

واحد. كائن الكل كأنما متضاربة، غري متسقة املختلفة الجماعات أو املختلفني األفراد
بحقوق جاري طالبت إذا فردية، ال اجتماعية نظرة األخالق إىل «رويس» ينظر هكذا
منا كل حقق ما وإذا واحد، محيٍط من قطرتان مًعا ألننا إال ذاك فما بحقوق، وطالبني
الحياة من الغاية فليست فيه، نتسق أن نريد كالٍّ هناك ألن إال ذاك فما حقوقه، لآلخر
واحد، يف الكثرة توحيد هي غايتها بل أفراًدا، باعتبارنا بعًضا بعضنا يخدم أن األخالقية
اآلخر وينرصف العلم، تقديم إىل أحدنا ينرصف قد متعاون، كل يف التضارب وتنسيق
يفعلون إنما هؤالء وغري هؤالء وكل السياسية، الخدمة إىل ثالث وينرصف الفن، عالم إىل
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تحتويهم التي العليا الكلية الوحدة أجل من بل كأفراد، أنفسهم أجل من ال يفعلونه ما
ال املطلقة الواحدة اإلرادة إن الواحدة، الكلية إرادتها لتحقيق جميًعا وتستخدمهم جميًعا
األهداف بتنوع تضيق وال لوائها، تحت جميًعا تضمها ألنها الفردية؛ اإلرادات بكثرة تضيق
يف تصب نهريات كلها واألهداف الغايات هذه من تجعل ألنها األفراد؛ بني الغايات وتباين
اختالف بكل لرتحب إنها الواحدة، الكونية الغاية نحو مجراها هو عظيم، واحد مجرى
كلها اإلمكانيات وبهذه املمكنة، الحياة رضوب من رضب كل ليتحقق الناس بني وتنوٍع

متناغم.7 منسجم متسق واحد لكون واحد بناء يقوم
الجزء إىل «رويس» ينتقل يسلك، أن لإلنسان ينبغي وكيف «األخالق» يف البحث ومن
لكي الشك؛ وجوب يف بمبدأ الفيلسوف يهتدي هنا ها «املعرفة» وهو بحثه، من الثاني
يراه بل ال مانًعا، يرى ال فهو بحثه، موضوع هو الدين أن من الرغم فعىل اليقني، يبلغ
ما ننقد كنا وإن ذاته، يف الحق ننقض ال بالشك فنحن الشك، منهج إىل يلجأ أن واجبًا
ولعل باطلها، من صحيحها يميز نقًدا أفكارنا ننقد أننا أعني الحق، أنه الناس يعتقد
بهذا وإذا مداه، آخر إىل الشك يدفعك حتى تشك أن هو الفلسفي التفكري يميز طابع أهم

املنشود. اليقني لك يلد نفسه الشك
الصواب، رضورة عىل دليل ذاته يف هو الخطأ بإمكان اإلنسان اعرتاف مجرد أن ذلك
ن يتضمَّ الخارجي، العالم عن رأسه يف يحملها التي أفكاره صواب يف اإلنسان يشك فألن
فرق هنالك يكون أن بد ال أنه بالتايل يتضمن ثم خاطئة، األفكار تلك تكون بأن االحتمال
اإلنسان لشك كان ملا الفرق هذا هنالك يكن لم ولو الخاطئة، والفكرة الصائبة الفكرة بني
قاطًعا برهانًا ذلك كان صحيحة، العالم عن أفكارنا أن بعد فيما تبني ما فإذا معنى،
عرفنا ملا وإال خطأ، هو وما صواب هو ما بني إليه أرشنا الذي الفرق هذا هنالك أن عىل
عىل القاطع الربهان نفس يقوم وكذلك صواب، أفكارنا من فكرة أن البحث بعد نثق كيف
إىل أفكارنا بحث من انتهينا أننا لو الخاطئة والفكرة الصائبة الفكرة بني الفرق وجود
أن البحث بعد علمنا إذا ثم أفكارنا، صحة يف شككنا إذا إننا أقول: أن أريد خاطئة، أنها
من الخطأ يميز ما هنالك أن عىل برهان الحالتني كلتا ففي خطأ، أنها أو صواب أفكارنا
الشك؛ إليها يتطرَّق ال مطلقة رضورية حقيقية أيدينا بني ذاتها يف فهذه وإذن الصواب،
طريق ومن نعرف، ملا إثباتنا طريق من مًعا: الطريقني كال من لنا تنتج نتيجة ألنها
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كلها البرشية املعرفة بأن الزاعمون يزعمه ما — إذن — صوابًا فليس نعرف، ملا إنكارنا
لو ألنه الظروف؛ بتغري صوابه يتغري ال مطلق هو ما الحق من هنالك ليس وأنه نسبية،
صدقها عىل إنسان كل يتفق عبارة وجدنا ملا آخر، إنساٍن إىل إنساٍن من يتغريَّ الحق كان
هنالك «أن وهي: نفسها الشك عملية من عبارة استولدنا قد أوالء نحن ها لكن الرضوري،
الحق ذلك يثبت أن بد ال املطلق للحق منكر أشد إن والخطأ»، الصواب حالتي بني فرًقا
وستكون مطلق.» حق هنالك «ليس كهذه: عبارة سيقول ألنه نفسه؛ إنكاره من املطلق
إال مطلق حقٌّ هنالك ليس «أْن إذن: — يقول هو فكأنما مطلًقا، ا حقٍّ عنده العبارة هذه

مطلق.»8 حق هنالك ليس بأنه قولنا هي واحدة عبارة
املطلق الحق إىل الوصول أن إىل اطمأنَّ األساس، إىل اطمأنَّ قد فيلسوفنا دام وما
أنه ذلك فمن بالكون، علمنا يف ا حقٍّ يكون أن عساه عما يبحث ذلك بعد أخذ فقد ممكن؛
ذلك بعد أنشأ ثم األمر، أول ماديًة نشأًة الواقع يف نشأ قد العالم يكون أن استحالة يرى
أحدهما تصور ومحال واحدة لحقيقٍة وجهان يدركه الذي والعقل العالم ألن تدركه؛ عقوًال
تعرفه، ذات نفسه الوقت يف معه يكون أن دون ما يشء هنالك يكون أن محال اآلخر، بغري
يدركها، عقٍل أي عن مستقلة بذاتها تقوم أن يمكن أو قائمة املادة أن صوابًا كان ولو
(واملعرفة «يعرف» أن إلنساٍن يمكن كيف الحقيقة؟ هذه يدرك أن إلنساٍن يمكن فكيف
إدراك عن النظر بغض مستقالٍّ وجوًدا موجوًدا عقله خارج شيئًا هنالك بأن عقلية) حالة
يجعله وكذا، كذا بأنه لحكمك موضوًعا اليشء كون مجرد إن إدراكه؟ عدم أو له عقله
اإلنسان عىل يستحيل جوانب العالم يف بأن يزعم من لكل نقد هذا ويف عقلك،9 يف فكرة
أما ظواهرها، األشياء من يعرف اإلنسان بأن القائل ومذهبه «كانت» ل نقد ففيه إدراكها،
القائل رأيه يف سبنرس» «هربرت ل نقد فيه وكذلك اإلدراك، فمستحيلة ذاتها» يف «األشياء
رأي يف — مزاعم هذه كل معرفته، اإلنسان عىل مستحيل جانبًا الطبيعي العالم وراء بأن
الحكم، ذلك نوع يكن مهما يشء، أي عىل حكمك مجرد ألن نفسها؛ تنقض — «رويس»

فكرك. من جزءًا أصبح قد اليشء ذلك أن عىل دليل ذاته يف هو
عقل العالم أن بها ليؤيد يسوقها مثاليته، عىل «رويس» يسوقها التي الرباهني ومن
من إن أقول: بيننا، املشرتك املطلق العقل ذلك من أجزاء بعقولنا األفراد ونحن مطلق،
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منضدة؟ اآلن أمامي ما أن أعرف كيف فأوًال سهولته، رغم قويٍّا برهانًا ذلك عىل براهينه
إدراكاتي إليه مضاًفا الحارض الحيس بإدراكي — القول أسلفنا كما — ذلك أعرف إني
أي تخيًال؛ وتصورها استعادتها أستطيع والتي الذاكرة، يف بها احتفظت التي السابقة
بد ال بل الحارضة، اللحظة إدراك عىل فقط أعتمد ال منضدة هذه أن أعرف حني إنني
بإدراكي اكتفيت فلو وإال أمامي، ماذا ألعرف بها أستعني املايض خربة إىل مجاوزتها من
إىل ينظر وهو الرضيع، الطفل وبني بيني فرق هنالك كان ملا وحده الحارض الحيس
باملحصول لألشياء إدراكي يف االستعانة من بد فال وإذن يرى، ماذا يعرف وال املنضدة،
بعينها، منضدٍة إىل نظرنا قد وإياك أنني فافرض املايض، خربات من نفيس يف املدخر
أما منه، صنعت الذي الخشب نوع عىل — مثًال — نختلف كأن فيها، يشءٍ عىل واختلفنا
إنما منا فكلٌّ البلوط، خشب من إنها فتقول: أنت وأما الزان، خشب من إنها فأقول أنا
التي الفكرية حصيلته من نفسه، داخل من يستمده أي املاضية، خرباته من حكمه يستمد
عىل اختالفنا نقيم إنما بيننا، فيما نختلف إذ فنحن وإذن سواه، الدنيا يف أحد يراها ال
الطبيعة ذات املنضدة هي موضوعية، حقيقة — وعقيل عقلك خارج — هنالك أن أساس
عقله عىل مقتًرصا منا كلٌّ لبث إذا مناقشتنا موضوع عىل نلتقي أن يستحيل لكننا املعينة،
وال برجه، جدران بني نفسه عىل املغلق بمثابة سيكون عندئٍذ منا كالٍّ ألن وحده؛ الفردي
جميًعا وأنا وأنت الخارجية املنضدة تكون أن بد ال إذن املتناقشني، بني االلتقاء إىل سبيل
من جزء هو ال موضوٍع عىل مًعا نلتقي أن لنا يمكن وبذلك يحتوينا، واحٍد يشءٍ من أجزاء
يف املنضدة تكون وعندئٍذ مطلق، عقل يف فكرات الثالثة فنحن عقيل، من جزء وال عقلك
عنها. أفكارنا عليها نصحح أن ولك يل يمكن املطلق، العقل يف فكرة املوضوعية حقيقتها
بالوصف، واملعرفة املبارش، باإلدراك املعرفة املعرفة؛ من نوعني بني «رويس» ويميز
بإدراكي يفرضيس األلم وأحس لها، املبارش بإدراكي أمامي التي الورقة بياض أعرف فأنا
وأما الفاضل، الفعل يف الخري أدرك كما الجميل اليشء جمال أحس وهكذا له، املبارش
باإلدراك املعرفة إن وعباراتها، اللغة بكلمات عنها نعربِّ التي تلك فهي بالوصف املعرفة
أو تحسه، أمًلا إيلَّ تنقل أن يمكنك كيف إذ شخص، إىل شخٍص من نقلها محال املبارش
لو تصنع فماذا أصابعك؟ عىل ضغطة أو عينك شبكية عىل ينطبع لونًا أو تراه، جماًال
ليست الكلمات لكن تقولها، كلماٍت إىل تلجأ عندئٍذ إنك هذه؟ خرباتك إيلَّ تنقل أن أردت
بل خربتها، كما املبارشة خربتك هو ليس منك إيلَّ فاملنقول وإذن املبارش، إحساسك هي
خربتك إليه، تتحدث من إىل تنقل أن مثًال حاول فقط، عليها وتدل إليها، تشري لفظية رموز
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استطاعتك، جهد وصفه يف تميض أن سوى وسعك يف فماذا تحبه، صديٍق عن املبارشة
مشيته، وطريقة بالكالم، نطقه وطريقة برشته، ولون وعمره ووزنه طوله له فتذكر
هذه تستنفد أن يستحيل لكن وهكذا، وهكذا يرتديها التي الثياب وأنواع الطعام، وتناوله
منه نفسك يف سيبقى وصميمه، جوهره منه نفسك يف سيظل بل صديقك، «األوصاف»
الجزء ذلك سيبقى بطبيعته، متميًزا فرًدا وجعله لديك، عزيًزا جعله الذي الجزء ذلك

بالكلمات. الوصف عىل مستحيًال
يلجئون تراهم بينهم، املعارف الناس يتبادل فلكي املدركات، سائر يف قل وهكذا
يعلمونه مما نفوسهم يف دائًما يبقى أن عىل يعلمونه، مما وصفه يمكن ما وصف إىل
يستطيعوا أن دون علمهم، موضوع اليشء من يحسونه الذي املبارش إدراكهم هو جزء،
قياسها، يمكن التي جوانبها باألشياء، العلم تبادلهم يف الناس يختار سواهم. إىل نقله
وحدها، الوصف املمكنة الجوانب هذه من بالعالم «علم» ن يتكوَّ ذلك ومن وصفها، ويمكن
أقطارها كل من األشياء به نستنفد ولم األشياء، من جردناه مجرد، «علم» بالبداهة لكنه
جردنا جوانب، منها أنفسنا يف وتركنا جوانبها، بعض األشياء من جردنا لقد ونواحيها،
العلمية باملشاهدات وللتحقيق وللوصف وللقياس للعدد تخضع التي «الظواهر» منها
األشياء عن نقوله الذي هذا أن أبًدا ننىس أالَّ رشط عىل ذلك يف بأس وال والتجارب،
ولبابها صميمها البتة يتناول وال وصفها، يمكن التي ظواهرها يمس إنما لبعض بعضنا
عىل الطبيعية والعلوم محال، ونقله مباًرشا، وقوًعا النفس يف يقع ذلك فكل وجوهرها،
ما منها ويرتك يوصف ما األشياء من يتناول الذي املعرفة من النوع هذا من اختالفها
وقياسها تصنيفها يمكن التي ظواهرها األشياء من تتناول فهي ولذلك نقله؛ يستحيل

عليها. التجارب وإجراء ومشاهدتها
عالم — بحثها موضوع العلوم تجعله الذي العالم وهو — الوصف عالم إن نعم
أهم هو ليس بل الحق، كل هو ليس ذلك مع لكنه خداًعا، وال وهًما وليس واقع، حقيقي
أنفسنا يف نتلقاه الذي الجانب هو آخر، جانب جواره إىل هناك إذ الحق؛ جوانب من جانب
الذي صديقك مثال يف قلنا فكما اللغوية، بالعبارات نقله علينا ويستحيل املبارش، بإدراكنا
التي الجوانب عند منه الوقوف إال يسعك فلن لآلخرين، «وصفه» أردت ما إذا وتعزُّه، تحبه
محال لك ملًكا األبد إىل سيظل فيشء «نفسك» يف بمنزلته «شعورك» وأما وصفها، يمكن
عىل ينطبع الذي األخرض فاللون يشء، كل يف قل وهكذا آخر، أحد فيه معك يشرتك أن
يف أستطيعه ما وكل مبارش، إدراك ألنه سواي؛ إىل نقله يمكن ال الشجرة رؤية عند عيني
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باللون الحيس انطباعي يتكون منها التي الضوئية موجته أقيس أن هو إزاءه الطبيعة علم
كما باللون اإلحساس عن االختالف كل يختلف يشء الضوئية املوجة طول لكن األخرض،
ن تكوِّ التي الضوئية املوجة لطول قياسه عند العلم فكأنما املدرك، الشخص عند يقع
يتناول وال باللون، إحسايس تصاحب «ظاهرة» عند يقف إنما األخرض، باللون إحسايس
لخربتي، تكوينًا أكثرهما ويرتك أهمية، الجانبني أقل يأخذ فهو نفسه، اللوني اإلحساس
خربة النفسية الخربة إنما وأطوالها، باملوجات ونفيس لخربتي شأن فال بنفيس، وأمسهما

بألوان.
املدى يف حقيقي إليه، يمتد الذي الحد إىل حقيقي وهو العلم، عالم هو الوصف عالم
تجريًدا ونجردها كشًطا نكشطها التي الظواهر مدى هو يتناوله الذي واملدى يتناوله، الذي
فال الصحيح، بقدره العلم تقدير من بد فال تناوله، عن بعيًدا اللباب ليبقى السطح، من
العالم، عن كله الحق يقول أنه نظن أن تقديره يف اإلرساف سبيل ومن زيادة، وال نقص
بد فال الوصف، عىل اعتماده بحكم أنه رأينا قد أننا مع كله، الحق ذلك يقول أن يمكنه أو
ومع خرباتنا، صميم يف تكون التي الجوانب دون وصفها يمكن التي بالجوانب يتقيَّد أن

محال. فوصفها ذلك
والتي حدة، عىل منا لكل تقع التي الخاصة الخربة هذه إزاء صانعون نحن ماذا لكن
فيها االشرتاك من نيأس هل والتعبري، الوصف بوسيلة بعض إىل بعضنا نقلها يمكن ال
طريق ليس أي الوصف، طريق ليس لكنه ذلك، إىل الطريق فهنالك يأس، ال ال، مًعا؟
مستقالٍّ أفراًدا لسنا الحقيقة يف أننا لنا تكشف التي الفلسفة هو طريقه وإنما العلم،
من أجزاء جنباتها، يف جميًعا تطوينا كلية نفس من أجزاء نحن بل اآلخر، عن أحدنا
كبري، واحٍد عقٍل يف االشرتاك هذا خالل أننا عرفنا ذلك، أدركنا ما فإذا هللا، أو «املطلق»
بخرباتنا يطوف قد فما اآلخر، عقل يف يستقر ما مباًرشا إدراًكا يدرك أن ألحدنا يمكن
الخربة مجموعة من يفنى ال جزء هو يميض، ثم يأتي عابًرا نظنه قد مما الخاصة، الذاتية
إدراكه، نريد ما إدراك إىل وسيلة الكونية بالحقيقة اتصالنا ففي وإذن الكربى، الكونية

لنا.10 تكشفه أن العلم ولغة العلم عىل يعزُّ التي الذاتية الحقائق من
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العقول هذه أن هي األفراد، الناس بعقول هللا، أو املطلق، العقل عالقة كانت إن
كان ما عىل فتطلع فيه، تنساب أن تستطيع بحيث الكيل؛ العقل ذلك من أجزاء الجزئية
به عالقته الطبيعي؟ بالعالم هللا عالقة فما الحواس، عالم يف تدركه أن عليها يستحيل
كيف اآلن: نسأل أن فلنا وجسده، الفرد اإلنسان عقل بني القائمة العالقة نفسها هي
بحركته فالجسد الطبيعي؟ بالعالم هللا عالقة ذلك عىل لنقيس بجسده اإلنسان عقل يتصل
ويمكن وصفها، يمكن التي الجوانب يف عنها يعربِّ لكنه العاقلة، الذات عن يعرب وسلوكه
بقيتها أما للقياس، خضوعها يمكن التي الجوانب يف عنها يعرب مشاهدتها، لآلخرين
يف أحسست فإن نفسه، يف بالتأمل يدركها وحده، لصاحبها مصونة فمكنونة املضمرة
ألنظار البادي فالطرف العمل، ذلك أديت ثم ما، بعمٍل القيام عىل وإرادة عزًما نفيس
نفيس، يف املضمر الطرف وأما أديته، الذي العمل طرف الخارجي، الطرف هو املشاهدين
مشاهد جاء فإن واإلرادة، العزم جانب فهو سواي، أحد يراه ال الذي ذاتي، يف الدفني
الجانب إىل يتغلغل أن عليه ويستحيل الظاهر، الجانب يصف فإنما مني، رآه ما ووصف
ما عىل قياًسا له، ظهر مما عنه خفي ما يستدل أن يستطيع أنه إال فيصفه، لرياه الباطن
يف دار بما إملام أقل يلمَّ أن أبًدا استطاع ملا نفسه عىل القياس هذا ولوال هو، نفسه يف يراه

أديته. الذي العمل ذلك إزاء نفيس
الجسد هو العالم فهذا الظاهر، الطبيعي بالعالم هللا عالقة تكون القياس هذا وعىل
التعبري إال نرى فلن نرى، فيما النظر دققنا مهما لكننا فيه، نفسه عن هللا يعرب الذي الكبري
— الجزئية ذواتنا يف الحال هي كما — هو الباطن الطرف ألن ومادة؛ حركٍة من الظاهر
يف حيٍّا جسًما كلها الطبيعة تكون االعتبار هذا وعىل خارج، من املشاهدين عىل مستحيل
قياًسا تحركه روًحا وراءه أن عىل فتستدل يتحرَّك جسًدا جارك من ترى ألست روح، طيه
الذي الشديد الشبه لهذا د؛ تردُّ غري يف ذلك تفعل نعم، جسدك؟ تحرك التي روحك عىل
سلوكك، نوع عن سلوكه بنوع يبعد الكائن رأيت كلما لكنك وسلوكك، سلوكه بني تراه
روح بوجود فقولك روح، من لك ما الكائن لذلك يكون أن رفض يف ثم د، الرتدُّ يف تأخذ
لكنه اإلنسان، زميلك يف روح بوجود قولك من عليك أعرس سلوكه من استدالًال الحيوان يف
القول يف تردًدا أكثر تراك هنا فها للنبات، بالنسبة الصعوبة تزداد ثم جائز، ذلك مع
الذي السلوك نوع عن ا جدٍّ بعد قد النبات سلوك ألن فيك؛ الحال هي كما فيه روح بوجود
جئنا ما إذا حتى الناس، من كثرٍي عىل باملستحيل ليس قول فهو ذلك ومع اإلنسان، يسلكه
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روح، الحديد قطعة أو الصخرة يف يكون أن الرفض كل رافًضا نفسك وجدت الجماد إىل
انهار، قد هنا االستدالل أساس ألن مباًرشا؛ إدراًكا ضمريك يف تدركه الذي الروح كذلك
ما فيهما فليس ثم ومن الظاهر؛ السلوك يف الحديد قطعة أو الصخرة وبني بينك شبه فال
يكون أن — «رويس» يقول كما — يجوز أال لكن واعية، شاعرٍة ذاٍت من نفسك يف تراه
أنه اليشء عن نقول بحيث بطئه، أو الزمني التتابع رسعة يف اختالف إىل راجًعا الفرق
كما سلوكنا، يف نراه مما يقرب زمنيٍّا تتابًعا حركته تتابع يف رأيناه إذا سلوكه يف يشبهنا
يكون أن يجوز أال يبطئ؟11 أو التتابع ذلك فيه يرسع حني يشبهنا ال إنه اليشء عن نقول
نفسها، حول مرة يوم كل األرض بدورة شبيًها — مثًال عاداته من عادة — اإلنسان سلوك
لعاداتها الطبيعة أداء يف الحركة بطء رأينا ما إذا لكننا الشمس، حول مرة عاٍم كل أو
وجه ندرك أن علينا تعذر وامليش، كالكالم لعاداته اإلنسان أداء يف رسعتها إىل بالقياس
نفرتض أن حتًما فليس حال، كل وعىل سلوكها، يف واألرض سلوكه يف اإلنسان بني الشبه
ا خاصٍّ روًحا الحديد، أو الصخر من القطعة هذه أو املنضدة كهذه مادي، يشءٍ كل يف أن
األشياء هذه أن نفرتض أن يكفي بل حي، جسد إنه الطبيعي العالم عن نقول لكي به،
والخالصة أجزائه، يف ذلك يظهر لم وإن الحي، هو األكرب والجسم أكرب، جسٍم من أجزاء
الطبيعة، عالم فهو الجسد فأما وروح، جسد — األصغر كاإلنسان — األكرب الكون أن هي

هلل. فهو هناك؛ أو هنا به ويسري حركته الجسم يف يبث الذي الروح وأما
يحدَّه أن — بداهًة — يمكن فال يشء، كل عىل مشتمًال هللا) (أو «املطلق» كان وملا
حريته لكن حر، إنه أي فعله، طريق لنفسه يختار الذي فهو ثم ومن نفسه؛ خارج يشء
حريته إن أقول: معني، فعٍل إىل ويضطره يقرسه نفسه خارج يشء أال تعني التي هذه
كلها الطبيعة يف ثمة وليس مطرد، نظاٍم عىل الحوادث تجري أال بالطبع معناها ليس هذه
اإلنسان وأما أجزائه، يف مجرب كليته يف حرٌّ الكون فإن أخرى وبعبارٍة للمصادفة، مكان
حر إنه أي للكون) مصغرة صورة (فاإلنسان بذاته مجرب كذلك — رويس عند — فهو
فرٍد كل عن متميًزا فرًدا منه تجعل التي الجوهرية نفسه ناحية من إليه نظرنا ما إذا
خاضع الباطنية، النفس تلك عن تعبريٌ هي التي السلوكية ظواهره ناحية من لكنه سواه،
لناها فصَّ التي التفرقة إىل ونعود الطبيعة، ظواهر من أخرى ظاهرٍة كأي السببية لقانون
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وجانب سواه، أحد يدركها ال التي ذاته جانب اإلنسان: جانبي بني التفرقة أسلفنا، فيما
الذي وهو — األول الجانب إن فنقول: الخارجية، للمشاهدة مكشوف هو الذي جسده
وأما أفعاله، عن مسئول فهو ولذلك اختياره؛ يف حرٌّ — الروحية قيمته اإلنسان عىل يخلع
ولذلك واالطراد، السببية لقوانني سريها يف تخضع التي الطبيعة من فجزءٌ الثاني الجانب
أبرزت أنت إذا حرٍّا تعيش أن فلك العلمي، للبحث يخضع أن يمكن الذي الجزء فهو
إذا عبًدا تعيش أن ولك آخر، إنسان فيها يشاركك ال التي املتميزة فرديتك نفسك من
وفق املكان يف يتحرَّك جسًما أصبحت بحيث شخصك، من الفريد الروح ذلك أهملت أنت

األجسام. سائر تتحرك كما الطبيعية القوانني
خلود يؤكد فهو اإلنسانية؛ بالشخصية االهتمام هذا كل يهتم «رويس» كان وملا
أن بني تناقض أال يعتقد إذ منه؛ جزء أنهم من الرغم عىل «املطلق» يف يغرقهم وال األفراد
وجودها يكون أن وبني — أزلية تكون أال أعني — الزمان يف وجودها الفردية الذات تبدأ
ويرضب املطلقة، اإللهية الحياة أوجه من متعني وجه إال هو إن فرٍد فكل األبد، إىل قائًما
األعداد سلسلة داخل فمن األعداد، من يسوقه مثل وهو يريد، ما يصور جيًدا مثًال لذلك
له منها فكل ذلك ومع أيًضا، النهائي منها كل سالسل، تستولد أن تستطيع الالنهائية

يأتي: مما يتبني كما يميزها، فريد طابع

نهاية ال ما إىل … … ٤ ٣ ٢ ١

نهاية ال ما إىل … … ١٦ ٨ ٤ ٢
نهاية ال ما إىل … … ٨١ ٢٧ ٩ ٣
نهاية ال ما إىل … … ٦٢٥ ١٢٥ ٢٥ ٥
نهاية ال ما إىل … … ٢٤٠١ ٣٤٣ ٤٩ ٧

كلها، الصحيحة األعداد سلسلة وهي — الخط فوق املكتوبة — األوىل العددية فالسلسلة
سلسلة وكل يشء، كل عىل يشتمل الذي «املطلق» هنا بها ر نصوِّ التي وهي النهائية
يف مشتملة أوًال فهي ذلك ومع النهائية، سلسلة كذلك هي الخط، تحت مكتوبًا تراه مما
هذه من واحدة وكل بذاتها، قائمة وحدة يجعلها فريد بطابٍع تتميَّز وثانيًا األوىل، السلسلة
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هذا من وواضح اإلنسان، أفراد من فرًدا بها نمثل الخط تحت املكتوبة العددية السلسالت
بفرديتهم األبد إىل قائمني يكونوا وأن املطلق، من أجزاءً األفراد يكون أن بني تناقض أال

املتميزة.12
تراه الذي الجانب وهو الفلسفي، تفكريه به ختم طريف جانب «رويس» ولفلسفة
أسمى، خري ذاته يف الوالء أن إىل الكتاب هذا يف يذهب فهو الوالء»،13 «فلسفة كتابه يف
الحياة نظر وجهة فمن ذلك ومع والئك، موضع تتخذها التي القضية عن النظر بغض
— «رويس» رأي يف — وهذا اإلنسان، بوالء حقيًقا يكون ما نحدِّد أن ينبغي الكلية،
اإلنسان من يستحق فما وحدة، يف واحدٍة حياٍة من أكثر ينسق مما شيئًا يكون أن بد ال
أعىل ذاٍت يف ويدمجها ناحية، من املستقلة بذاتيته له يحتفظ شيئًا يكون أن ينبغي والءه
أو شيئني — اثنني أي بني العالقة إن فيقول: فكرته يبسط وهو أخرى، ناحيٍة من منها
الصلة فاقتصار ولذلك واالتساق؛ التناغم تامة تكون أن يستحيل — عقلني أو شخصني
إىل يؤدي احتكاك أو املصلحة، يف تضارب بينهما سيحدث ألنه للخطر؛ مصدر اثنني عىل
للعضو يمكن الثالوث ففي االثنان، ال الثالثة هي املتسقة الجماعة فنواة وإذن التنافر،
فنواة ذلك وعىل التفاهم، يف سوءٍ من اآلخرين االثنني بني يحدث قد ما يزيل أن الثالث
أن أساس عىل قائم ألنه التأويل»؛ «بمجتمع الثالوث مجتمع يسمي وهو ثالثة، املجتمع
بينهما يقع ال حتى زميله، قصد اآلخرين االثنني من لكل يفرسِّ أو ل يؤوِّ الثالث العضو
ليمنع اآلخرين الزميلني بني كل يتوسط إذ الوساطة»؛ «بمجتمع ه فسمِّ شئت وإن خالف،
قام إذا فمثًال هذا، الوساطة» «ملجتمع كثرية أمثلة الحياة ويف التنافر، أسباب بينهما
فيه مجتمع فهذا الدولية»، العدل «محكمة بينهما وقامت يتقاتالن، معسكران العالم يف
يف قل وكذلك املتحاربني، الطرفني بني القتال انتهى ملا فيه الثالث العضو ولوال وساطة،
علق وقد وساطة»، «مجتمع تكون عليه، واملدَّعى املدَّعي إىل باإلضافة فهي محكمة، كل
لو وطمأنينتها اإلنسانية الحياة استقرار يف الثالثي املجتمع هذا عىل كباًرا آماًال «رويس»
طرفني كل بني دائًما سيكون عندئٍذ ألنه الفكرة؛ هذه أساس عىل مجتمعهم الناس أقام

بعدها. وما ص٤٤٥ ج٢، ،Royce, World and the Individual 12

.Philosophy of Loyalty 13
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والء كان وملا واحدة، حياة الثالثة يصبح فكأنما والتصادم، الشحناء يمنع ثالث طرف
الذي األساس هو ذاتها، الوالء لفكرة الوسيط هذا والء ثم الوسيط، للطرف الطرفني
األفراد مجموعة يدمج الذي الوالء هذا كان جميًعا، الثالثة بني التفاهم حسن عليه ينبني

بفلسفته. «رويس» إليها انتهى التي القمة هو واحدٍة حياٍة يف
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الرابع الفصل

والعمل العلم منطق

يسود العلم (1)

عند رأيت كما — املثالية يف التطرف حد إىل الفلسفي التفكري يندفع أن يستحيل كان قد
العلمي، اإلنتاج من فيض غمره زمٍن ويف للعمل، الظروف هيأته بلٍد يف — رويس جوزيا
مبادئ من العلوم به أخذت فيما يمعن آخر تطرف إىل العودة يف التفكري هذا يأخذ أن دون
كما — للدين خادمًة طويلة عصوٍر خالل لبثت قد الفلسفة كانت فلنئ العملية، التجارب
عرصنا يف السيادة له ُكتبت الذي العلم، هو آخر، سيًدا تخدم أن لها آَن فقد — عنها قيل
قط يبلغ لم الفلسفي، التفكري مراحل من متتابعتني مرحلتني بني الفاصل ولعل الحديث،
الثاني النصف يف بدأت التي الحديثة املرحلة بني الفاصل بلغه ما والعمق، االتساع من
العهدين بني الجوهري الفارق وإنما جميًعا،1 السابقة املراحل وبني املايض، القرن من

جوانبها. شتى يف اإلنسانية الحياة شملت التي العلمية النظرة هذه هو
العلماء، إليها انتهى قد العلمية النتائج من طائفًة أن عىل مقتًرصا ذلك يف األمر وليس
أن وذلك، هذا من أهم كان بل الحياة، أوضاع يف تغري من النتائج تلك إليه أدَّت وما
وازداد رضوبها، اختالف عىل مشكالتهم حل يف والعلماء العلم عىل الناس اعتماد ازداد
ل تحوَّ أن بعد الرسيع، التحول هذا يف غرابة وال العلمية، الدراسة عىل الناس إقبال بالتايل
يف صنَّاًعا الناس ماليني أصبحت إذ ولواحقه؛ الصناعي لالنقالب نتيجة كلها الحياة وجه
استغاللها وطرائق الطبيعة بموارد االهتمام واشتد الريف، يف زرَّاًعا كانوا أن بعد املدن
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من كذلك بدٌّ يكن ولم الناس، ألنظار شامل أسايسٍّ تغيري من بدٌّ يكن فلم واستخدامها،
ومناهجها. الفلسفة مذاهب يف التغيري هذا ينعكس أن

من الفلسفة أصاب ملا محوًرا تتخذها أن لك يجوز رئيسية واحدة فكرة أردت فإذا
من االنتقال إنها فقل التطور، إىل منه أقرب الثورة إىل هو تغريًا الحديث، العرص يف تغري
من الغالبة الكثرة أن ذلك الصريورة»، «مبدأ عن البحث إىل الثابت» «العنرص عن البحث
عنًرصا الطبيعة ظواهر يف البادي التغري هذا وراء بأن يؤمنون كانوا مىض فيما الفالسفة
الثابت العنرص ذلك عن البحث همهم وجعلوا تتبدل، وال تتحول ال دائمة ثابتة عنارص أو
طفل فهو وأطواره أحواله يف متغريًا ينفك ما — مثًال — اإلنسان فهذا الثابتة، العنارص أو
بذاتية يحتفظ ذلك مع لكنه مريض، وآنًا البدن، صحيح آنًا وهو وشيخ، وكهل وشاب
لنكشف املتبدل الغشاء هذا نزيح أن فعلينا وإذن تغري، من ينتابه ما رغم مستمرة واحدة
هذا وقل أسماء، من شئت ما أو عقل أو نفس أو روح من الثابتة، حقيقته عن وراءه
واحدة جملة بأرسه الكون عن قله بل والجبل، والنهر والشجرة املنضدة يف يشء؛ كل يف
— جدٍّا قليلة استثناءات إال — مىض فيما الفلسفة كانت هكذا … واحًدا كائنًا باعتباره
فكرة رأسه وعىل — جديد بفكٍر العلم جاءها فقد اليوم أما التغري، وراء الثبات عن تبحث
البحث عن أقلعت ثم ومن وحقيقتها؛ األشياء طبيعة هو نفسه التغري هذا جعل — التطور
التغري فتجعل منحاه، يف وتوازيه وجهته، يف العلم تجاري وطفَقت وجود، له ليس ا عمَّ

بحثها. مدار والرتقي والسري والتطور
النظر مجال إىل ثابت هو ا عمَّ البحث مجال من بالفلسفة االنتقال هذا تصف أن ولك
انتقال إنه فتقول: أخرى، بعبارٍة االنتقال هذا تصف أن لك طبيعته، بحكم متغريِّ هو فيما
النظر يغض الالهوت كان فقد مداره؛ يدور وما العلم إىل مجراه يجري وما الالهوت من
إله املتغري املادي الكون فوراء التغري، هذا وراء ثابت هو فيما ليبحث املتغرية الظواهر عن
ثابت عنرص متغري مادي يشءٍ أي ووراء ثابت، روح املتغري اإلنسان جسم ووراء ثابت،
األمر انتهى ما كثريًا بل املتغريات، ظواهرها من منزلة أعىل «الثوابت» هذه وكانت وهكذا،
بالوجود يتصف ال حتى وجودها، يبطل إنكاًرا املتغريات هذه وجود إنكار إىل بالفالسفة

والزمان. املكان تغري مع يتغري ال مطلق حق هو ما إال
جاء ثم العصور، مر عىل مثايل فلسفي تفكرٍي من اقتضاه وما الالهوت أمر كان ذلك
كلها الطبيعة ألن «ثابت»؛ هو ما هنالك يعد فلم التطور، فكرة مقدمته ويف الحديث، العلم
تصنف أن — مىض فيما تستطيع كنت كما — تستطيع تعد لم دائب، وتطور دائم تغري
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متطور الكون ألن وذلك قائًما؛ األبد إىل التقسيم يظل بحيث وأنواًعا؛ أجناًسا الكائنات
بينه صلة ال بذاته قائًما نوًعا يعد — مثًال — اإلنسان كان فقد وأنواعه؛ أجناسه تتغري
عالم يف التطور حلقات من حلقة اآلن هو فإذا التقسيم، حيث من الكائنات سائر وبني
ال مما والذكاء بالعقل اتصافه حيث من بذاته قائًما نوًعا اإلنسان كان وكذلك الحيوان،
يف تنساب طبيعية ظاهرة وذكائه بعقله اليوم اإلنسان هذا وإذا سواه، كائن به يتصف
فما به، يتميز عقيلٌّ ذكاءٌ لإلنسان كان فإن الظواهر، شتى من فيها بما الطبيعة مجرى
وسيلته آخر حي كائن لكل كما ليحيا، ببيئته طريقها عن يتصل بيولوجية وسيلة إال ذاك

االتصال. هذا مثل بها يتصل التي
بعد للعلم شارحًة فأصبحت وتتبعه، الفلسفة تخدمه سيًدا الالهوت محل العلم حل
ميدان هو كما الفلسفة ميدان ونتائجه ومناهجه «املعمل» وبات للدين، مؤيدًة كانت أن
وتستخرج وترشح تحلِّل وراءها والفلسفة النتائج، وتنتج التجارب تجري العلوم العلوم؛
يشبهه ما أو «الدير» كان أن بعد اإلنسانية، الحياة إىل بالنسبة يقتضيه وما املضمون
والفلسفة الوحي يستلهم فالدين الدين؛ مالذ كان كما الفلسفة مالذ وصوامع أبراٍج من
— «بريس» يقول أن غرابة فال ميدانها، هو املعمل أصبح قد وتؤيده، تسنده ورائه من
لم العميل العلمي هذا عرصنا يف الفكر إن قليل: بعد الفصل هذا يف عنه سنحدثك الذي
حياته أصبحت بل مىض، فيما بهما يستعني كان اللذين والظالم السكون إىل بحاجٍة يعد

النهار.2 وضح يف تقام التي املعامل بتجارب مرتبطة
قد الرباجماتية، الفلسفة اسم عليها يطلق التي العملية، العلمية الفلسفة هذه
الكتَّاب أقالم عىل التفكري هذا بها لريتبط حتى األمريكي التفكري يميز طابًعا أصبحت
قيل فإن اآلخر، عىل داالٍّ منهما الواحد يجعل ارتباًطا العالم أرجاء يف املتكلمني وألسنة
ورد براجماتية» «فلسفة قيل وإن الرباجماتية، صفته األذهان إىل وثب أمريكي» «فكر
املوصوف بني االرتباط هذا عىل وساعد مباًرشا، وروًدا األمريكي الفكر معها الخاطر عىل
أبناء من أعالم وتعهدها املتحدة الواليات يف نشأت فلسفة أنها عن فضًال — وصفته
يف فليس هناك، االجتماعية الثقافة وجهة تصور صورة جاءت كذلك أنها — البالد تلك
مكانة إن إذ وفواصل؛ فوارق من غريها يف تراه ما كل الطبقات بني املتحدة الواليات

.٤٢٠ فقرة ج٥، ،Peirce, Collected Papers 2
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املقياس إنما جاه، أو ثروة من أسالفه من إليه هبط قد ما يحدِّدها ال املجتمع يف الفرد
لم العمل أن إىل هذا العمل، هو فاألساس إذن أنتجه ما هو يهبط أو الفرد به يعلو الذي
بحيث التاريخ، عصور شتى يف الحال كانت كما العقلية القدرة عن منفصًال هناك يعد
املفكر ألن عامل؛ وذلك مفكر فهذا قسمني، الناس تقسم أن أمريكا يف وأنت تستطيع ال
الصلة اشتدَّت وبهذا فكره، نظرات عمله يف يطبق والعامل عمله، مجال يف يفكر إنما هناك
كما — قائمة التفرقة تعد ولم أخرى، جهٍة من اليدين وعمل جهة، من العقل نشاط بني
يعيشون آخر وفريق برءوسهم يحيون الناس من ففريق واليدين، الرأس بني — كانت
والتي أفالطون، جمهورية يف واضحة برزت التي التقليدية التفرقة هذه أيديهم، كدح عىل
هذا أمريكا يف املدارس وسايرت العالم، أقطار من ا جدٍّ كثرٍي يف واضًحا أثرها يزال ال
البدني، ونشاطه العقلية حياته بني كبري حد إىل يمزج تقريبًا متعلم كل فأصبح االتجاه،
إذ العمل؛ ميادين من فالسفتهم نشأ بل هناك، الفالسفة مالذ العاجية األبراج تعد ولم
هذه عن منهم الواحد تحدث ما إذا حتى للتجارة، سوٍق أو مصنٍع أو مزرعٍة يف نشئوا
الصناعة يف أو الزراعة يف قرأها كتب عن نقًال ال شخصية، خربٍة عن حديثه جاء األشياء،
األرستقراطية من رضبًا أبراجهم يف الفالسفة اعتزال نعد أن جاز فإذا التجارة،3 يف أو
شك فال الديمقراطية، من نوًعا العمل ميادين يف هللا عباد سائر مع وامتزاجهم العقلية،
يف السياسية للديمقراطية انعكاًسا تصبح — االعتبار هذا عىل — الرباجماتية الفلسفة أن

النظري. التفكري مجال
الصلة منقطع جديًدا نباتًا األمر حقيقة يف ليست الرباجماتية الفلسفة هذه أن عىل
— التايل الفصل يف عنه وسنحدثك — جيمس» «وليم أعالمها أحد ذا هو فها باملايض،
لطريقٍة جديد «اسم إنها فيها كتابه به يصدر الذي نفسه العنوان غالف عىل عنها يقول
العلمية الصبغة بنفس مىضمصطبًغا فيما التفكري أكان يعني؟ فماذا التفكري.» يف قديمٍة
يف جدة هي أم الجديد؟ فأين كذلك األمر كان وإن الرباجماتية؟ الفلسفة تميز التي العملية
الجواب جيمس»؟ «وليم عبارة يف املعنى ظاهر هو كما فقديمة الطريقة أما وحده، االسم
باالتجاهات الصلة وثيقة شك بغري كانت التي اإلنجليزية الفلسفة إىل يردنا ذلك عىل
ض تتمخَّ أن قبل لها صدى االتجاهات هذه ظلت لقد حتى املتحدة، الواليات يف الفكرية

فريد. متميٍز وطابٍع رصيح، أمريكي لون عن
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االعتماد هي ومل، وهيوم وباركيل ولوك بيكن اإلنجليز: فالسفة بني السائدة فالوجهة
وإذن به، وتتأثر تشاهده مما الحواس بها تأتي كما التجربة عىل أي الحسية، الخربة عىل
الواقع عالم إىل الرباجماتي املذهب انرصاف يف جديد ال أنه أعني الناحية، هذه من جديد فال
إىل بالنظر املستقبل إىل النظر استبدال يف هو الجديد لكن الحسية، خرباتنا يف يتبدَّى كما
تنظر األمريكية والرباجماتية املايض، إىل الوراء، إىل تلتفت اإلنجليزية التجريبية املايض،
اإلنسانية، املعرفة تحليل أراد عندما اإلنجليزي الفيلسوف أن ذلك املستقبل، إىل األمام إىل
يحلل راح إذ األصول؛ بتلك اتصالها كيفية يف وبالنظر أصولها، إىل بردها نفسه شغل
املعرفة من حصيلتنا وبني آثار من حواسنا عىل تطبعه وما الخارجية، األشياء بني العالقة
حيث من ال التجربة، بعالم معارفنا فريبط الرباجماتي املذهب أما ذلك، عن تنشأ التي
واحدة عن تعرب عبارة أمام يقف إذ األمريكي فالفيلسوف النتائج، حيث من بل النشأة،
بل جاءت؟ وكيف نشأت؟ كيف اإلنجليزي: زميله يسأل كما — يسأل ال أفكارنا، من

الواقع؟ عالم يف الفكرة هذه عىل ترتتب التي النتائج ما نفسه: يسأل
مجالني يف «النتائج» نحو اتجهت قد اإلنجليزية التجريبية أن النظر يلفت ملما وإنه
يف الوجهة هذه تتجه لم لكنها األخالق، مجال ويف العلوم، مجال يف التفكري: مجاالت من
النظر وتجعل النقص، هذا لتكمل األمريكية الرباجماتية فجاءت النظري، التفكري بقية
رائد العملية «النتائج» إىل النظر كان نعم جميًعا، الفكر مليادين شامًال مبدأ النتائج إىل
محاولته يف العالم يفرضه الذي العلمي «الفرض» مقياس يكن فلم العلوم، يف الباحث
النتائج وجدت فإن نتائج، من «الفرض» هذا عىل يرتتب ما إال طبيعية، ظاهرة تفسري
مأخوذًا علمية نظريًة «الفرض» أصبح الواقع، يف يحدث ملا مطابقة الفرض عىل املرتتبة
بصفٍة — إنجلرتا يف األخالقي الفيلسوف رائد العملية «النتائج» إىل النظر كان وكذلك بها،
يكون الفعل أن ومؤداه «مل»، به أخذ الذي املنفعة مذهب يف مثًال الحال هي كما — عامة
الذي والفعل تشقيهم، أو الناس تسعد نتائج من عليه يرتتب ما حسب رذيلة أو فضيلة
فال وإذن الفاضل، الفعل هو الناس من عدٍد ألكثر السعادة من مقدار أكرب عنه ينشأ
تطلق أن تستطيع ال — الخلقية الوجهة من عليه الحكم تريد فعٍل إزاء وأنت — تستطيع
فإذا أدائه، عىل الواقع عالم يف سترتتب التي نتائجه إىل النظر بعد إال الفعل، عىل الحكم هذا
العلمية، الفروض عىل الحكم مقياس هو الواقع عالم يف العملية «النتائج» إىل النظر كان
عىل الحكم مقياس نفسه هو يكون ال فلماذا خلقيٍّا، حكًما األفعال عىل الحكم ومقياس
بخطأ؟ أو بصواٍب عليها الحكم تريد ما، فكرٍة إزاء وأنت ملاذا كانت؟ ما كائنًة الفكرة
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فكرة كانت اإلنسان حياة به تصلح عمًال أنتجت فإن نتائجها، حيث من إليها تنظر ال
العلمية الفلسفة — الرباجماتية الفلسفة أساس هو هذا خاطئة، فكرة فهي وإال صائبة،
جديًدا اسًما «الرباجماتية» كانت فإذا الحديث، األمريكي الفكر طابع هي التي — العملية
العلوم، ميدان يف — متبعة تزال وال — متبعة كانت الطريقة ألن فذلك قديمة؛ لطريقٍة
النظري، تفكريهم مجال يف تطبيقها عن الفالسفة أمسك ثم اليومية، الحياة ميدان ويف
رضوب كل عىل تعميمها فهو الجديد وأما قائمة، — تزال وال — كانت قديمة فالطريقة
«جيمس» ل ثم األساس، وضع الذي «بريس» ل أوًال هو الجديد هذا يف والفضل الفكر،
هذا وسنكمل منهما، كل عند التعديل من يشءٍ بعد نهجه عىل سارا اللذين و«ديوي»

اآلخرين. عىل التايل الفصل لنقرص باألول؛ الفصل

العلمي املنهج واصطناع بريس»4 ساندرز «تشارلز (2)

الحياة عن يمَيض أن بعد بالفضل الناس فيها يعرتف التي الكثرية األمثلة من مثل هو
ما إذا حتى بنبوغ، إهماًال معارصوهم يجزيهم الذين هؤالء أكثر فما الفضل، صاحب
أهملوه قد املعارصون كان ملا التالية األجيال أو التايل الجيل أبناء تنبَّه أعمارهم، انقضت
إال جامعة يف علميٍّا منصبًا يجد أن عليه يتعذر الفريد املبدع املفكر لهذا فاعجب وغمروه،
مع يذهب ولم وابتكر، جدَّد أنه إال لذلك علة وال عدة، مرات تالحق إخفاٍق بعد واحدة مرة
الرياضة يف المًعا نجًما كان لوالٍد ١٨٣٩م عام ولد إليه، ذهبوا فيما الفكر أصحاب سائر
«بريس» توجيه يف عامل وأقوى عامل أول الريايض الوالد هذا فكان أمريكا، يف والفلك
الرياضة علوم هارفارد جامعة يف درس شبَّ ما إذا حتى الدقيق، العلمي التفكري وجهة
طريًقا الفكر يف لنفسه ويشق الجديد، يبتكر علميٍّا باحثًا حياته معظم واشتغل والطبيعة،
بجذورها، ترضب أخذت جديدة، فكرية مدرسة بدأ الذي اإلنتاج هذا الثمرة فكانت فريًدا،
أخذت بل الرباجماتية، الفلسفة باسم املتحدة الواليات عىل ظلها اليوم تنرش أصبحت حتى
يف إنتاجه وجمع الناقدون، ويحرتمها املؤيدون، فيؤيدها بالدها خارج بفروعها تمتد
لم وإن واحد، نسٍق يف ها يضمُّ الذي البناء ينقصها أبحاثه»5 «مجموعة هي ستة مجلداٍت

وأصالته. الفكر غزارة تعَوْزها
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يأخذوا لم ن ممَّ القارئني عىل يعرس فهو ولذلك كتابته؛ يف شعبيٍّا «بريس» يكن لم
الحياة يف استعمالها عن بألفاظه ليبعد خلًقا لنفسه خلقها التي مصطلحاته بَفْهم أنفسهم
معيبة الجارية الشئون يف السارية األلفاظ لكن وتعبريه، تفكريه يف الدقة يريد إنه اليومية،
من لفكرته أراد ما عليه استحال اليومية باستعماالتها األلفاظ هذه نقل فلو بالغموض،
«غليظة»، تكون أن فيها ُروعي به، خاصة ألفاٍظ صياغة إىل اضطر لذلك وتحديد؛ دقٍة
مثل وخري جديد، من الغموض إىل فتعود بينهم فترسي الناس، عامة يستسيغها ال حتى
بعد شاعت التي نفسها «الرباجماتية» لكلمة استعماله هو فيه، امليل لهذا توضيًحا يساق
هو عنه اإلجابة ليحاول نفسه عىل ألقاه الذي الرئييس السؤال كان فقد ملذهبه؛ اسًما ذلك
وملا يجوز؟ ال ومتى «فكرة» العبارة ي تسمِّ أن لك يجوز متى «الفكرة»؟ هي ما هذا:
أن خيش عليها، املرتتبة العملية نتائجها يف هي أي «تعمله»، ما هي «الفكرة» أن إىل انتهى
كلمة لنفسه فصاغ ،practice لفظة وهي املعنى، هذا عىل الدالة الجارية اللفظة يستعمل
وهي الخاص، بحثه مجال من ا خاصٍّ اصطالًحا ولتكون يريد، ما عىل لتدل منها؛ قريبة
بل كال، فيه؟ الوقوع خيش مما كله الحرص هذا أنجاه هل ولكن ،pragmatism كلمة
هذا مذهبه ابتكر حني أنه ذلك الناس؛ سواد من يجيئه أن قبل الفكر رجال من البالء جاءه
الرئييس محوره كان إنما كذلك، اسمه له وابتكر — بعد فيما تفصيله وسنورد — ابتكاًرا
كانت وملا الطبيعية، العلوم معامل يف يجري ما أساس عىل يجري تفكري كل يجعل أن هو
يشاهد؛ أن أراد من كل يشاهدها عملية نتائج لها كان إذا إال تقبل ال املعمل يف «الفكرة»
تستحق ال — كانت ما كائنًة — فاملعرفة املعرفة؛ يف نظريته مبدأ هو نفسه هذا جعل فقد
لكن أراد، إذا يشاهدها أن إنسان لكل يمكن عملية نتائج لها كانت إذا إال االسم هذا
أنفسهم، املذهب أنصار من سواه يتناوله يكد لم الجديد، هذا باسمه الجديد، هذا مذهبه
«املعرفة» عىل ترتتب التي العملية النتائج وجعلوا حوروه، حتى و«ديوي» «جيمس» مثل
املعرفة، صاحب ذاته الشخص عىل أثر له يكون مما االسم بهذا جديرة «معرفة» لتكون
فكرته لتكون حياته يف نفسيٍّا أثًرا لها إن فكرته عن الفكرة صاحب يقول أن فيكفي
ذات هللا يف عقيدته إن مثًال قائل يقول كأن الرباجماتي، املذهب أساس عىل مقبولة هذه
ومشكالتها، الحياة صعاب عىل إقباًال وأشد تفاؤًال، أكثر تجعله ألنها حياته؛ يف عميل أثر
يف محسوسة نتائج ذات عقيدة ألنها الرباجماتية؛ الوجهة من مقبولة تلك عقيدته فتكون
لم ما وهو نسبية، فردية ذاتية املعرفة جعلنا التعديل، بهذا أخذنا إذا لكننا العملية، حياته
مقياس نفسه هو — فكرة أي — الفكرة مقايس يكون أن عىل أرصَّ الذي «بريس» يُِرْده
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الجميع يشهد وأن فردية، ذاتية ال للناس عامًة تكون أن وهو العلمية، للفكرة العلم
عن البعد يف الشديَد حرَصه أن «بريس» رأى صاحبها، عىل ذلك يف يكتفي أن ال نتائجها
رأيت كما — هكذا إذ أغراضه؛ تحريف من ينقذه لم اليومية الحياة يف الجارية األلفاظ
فيه، يستخدمها أن هو يُِرد لم فيما استخدموها لكنهم كلمته، مذهبه أنصار عنه أخذ —
لعلها pragmaticism أصبحت بحيث إليها، زائدة حروف بإضافة الكلمة تعديل إىل فلجأ

(اللصوص).»6 الخاطفني عنها يرصف ما القبح من لها يكون «أن بذلك
النهاية يف يلتقيان أساسيني، محوريِن حول «بريس» عند الرباجماتي املذهب ويدور
محاولة فهي األوىل أما «االعتقاد»؛ ومشكلة «املعنى»، مشكلة وهما واحدة، نقطٍة عند
تُجيب فهي الثانية وأما «معنى»؟ للعبارة أو للكلمة يكون متى السؤال: هذا عن اإلجابة
صفٍة ذا ما شيئًا الخارجي العالم يف هنالك بأن معني اعتقاد لدي كان إن السؤال: هذا عن

املوقف؟ هذا ملثل الصحيح التحليل فما معينة،
أعمال من يؤديه أن لإلنسان يمكن ما مجموعة هو العبارة أو الكلمة «معنى»
أي — فاألفكار له، معنى فال معني عمٍل إىل يهدي ليس وما العبارة، أو بالكلمة مسرتشًدا
اإلطالق، عىل شيئًا تكون ال أو العميل، للسلوك خطًطا تكون أن إما — والعبارات الكلمات
يف تسلكه الذي السلوك أنواع عىل تدلك ال — أمرها من يكن مهما — فكرة وجدت فإذا
بالنسبة النظر يلفت ا ملمَّ وإنه شيئًا، ليست إنها قل أو باطلة، فكرة أنها فاعلم الواقع، عالم
يجد ال املشكالت هذه بعض أن مشكالت، من الفكرية حياته يف اإلنسان يصادف ما إىل
الحل إىل مصريه اآلخر بعضها أن حني عىل البرشية، املعرفة تقدمت مهما الحل إىل سبيله
األول النوع من التي املشكالت إىل فلننظر لحلها، الكافية املعرفة لإلنسان توافرت ما إذا
لذلك مثًال خذ حلها، تعذُّر يف الرس ندرك لعلنا — التأملية الفلسفية املشكالت وهي —
أو اآلخر؟ إىل رده يمكن أحدهما أن أم مختلفان، عنرصان واملادة العقل هل كهذه: مشكلة
املشكالت هذه أمثال استعىص ملاذا نفسك وسل فانية؟ أم خالدة الروح هل كهذه: مشكلة
علمه يف عاجز اإلنسان ألن ذلك أكان جهود؟ من الفالسفة فيها أنفق مما بالرغم الحل عىل
عىل مستحيلة طبيعتها بحكم القبيل هذا من التي املشكالت ألن أم وحلها، مواجهتها عن
حقيقة، بمشكالٍت ليست ألنها بل حلها، اإلنسان يستطيع أن من أصعب ألنها ال الحل،
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وأول سلوًكا؟ ترسم ال ألنها معنى؛ تحمل ال كلمات فيها ما وكل أفكار، بذات ليست ألنها
يوًما الحل يحتمل ما هي الحقيقية املشكلة أن هو الصدد هذا يف إليه تتنبه أن ينبغي ما
ممكنًا، الحل يكون أن بد ال أنه أعني السنني، مئات بعد أو فغًدا اليوم يكن لم إن ما،
ال فعندئٍذ طبيعتها، بحكم مستحيل حلها أن مزعومة مشكلة إزاء لنا تكشف أن أما
املشكالت عداد من إخراجها يجب بل عسرية، مشكلة إنها عنها بالقول نكتفي أن يجوز
ُوضعت بأن الحقيقية املشكالت صورة اتخذت قد تكن وإن منها، ليست ألنها الحقيقية؛
نحكم «زائفة»؟ بأنها مزعومة مشكلة عىل نحكم فمتى الجواب، يتطلب سؤال هيئة عىل
إمكانًا، أو فعًال البرشية الخربة حدود يف يدخل مما موضوعها يكن لم إذا بالزيف عليها
تدور التي هي اطِّراحها يجب التي الزائفة املشكلة إن فنقول: أخرى، بعبارٍة هذا ونضع
الذي السلوك هو الكلمة فمعنى سلوًكا، ترسم ال ألنها معنى؛ بذات ليست كلماٍت حول
لتعلم واملادة العقل إزاء تعمله أن وسعك يف فماذا ذلك، غري لها معنى وال عليها يرتتب
الروح كانت إن لتعلم تعمله أن وسعك يف وماذا يكونا؟ لم أو مختلفني عنرصين كانا إن
مختلفني عنرصين واملادة العقل كان إذا السلوك يتغري وجٍه أي وعىل فانية؟ أو خالدة
الروح تكون حني الواقع عالم يف املشاهدة العملية اآلثار نوع يكون وماذا متفقني؟ أو
أال واضح فانية؟ الروح تكون حني املشاهدة العملية اآلثار تلك تتغري كيف ثم خالدة،

زائفة. مشكالت فهي وإذن معنى، فال وبالتايل املشكالت؛ هذه أمثال يقابل سلوك
يشرتكون ألنهم — مثًال — املاس «صالبة» من املفهوم املعنى عىل يتفقون الناس إن
بقية يخدش لب» «الصُّ الجسم أن وهو «صالبة» كلمة تعنيه الذي السلوك مشاهدة يف مًعا
يؤديه، أن إنسان كل ويستطيع أنت تستطيع سلوك هذا بها، ينخدش ال وهو األجسام،
ويكون وهكذا، فثالثة ثانية مادة عىل بها يضغط ثم الصلبة، املادة بقطعة يمسك أن وهو
أن ولك بالصالبة، املاس نصف حني «ُصْلب» كلمة «معنى» نفسه هو الظاهر السلوك هذا
ذلك إىل وما و«ديمقراطية» «حرية» مثل كلمات معنى عىل الناس يتفق ال ملاذا اآلن: تسأل
يتحدَّد حني يتحدَّد املعنى أن هو والجواب «صالبة»؟ كلمة معنى عىل اتفاقهم كلمات، من
السلوك، هذا مثل بعد نحدد لم دمنا وما الكلمات، هذه أمثال عىل املرتتب السلوك نوع

معنى. بغري فستظل الكلمات من لكلمٍة بالنسبة
وعمل، سلوك إىل تحويله يمكن مما فيها كلمٍة كل كانت لو معنًى ذات تكون والعبارة
فسدت معناها، هو الذي السلوك يكون ماذا ندري ال كلمة عىل عبارٍة من وقعنا فإذا
تقولها عبارة أي بني ذلك يف فرق ال الداللة، من خاليًا كالًما وأصبحت بأرسها العبارة
ما إذا معمله يف الطبيعي العالم فهذا معمله، يف الطبيعة عالم يقولها التي العبارة وبني
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إجراءات من يقابلها ما ثمة يكون أن بد ال كان — عبارة يف أو وحدها — كلمة استخدم
ما أو الضوء» «انعكاس أو «رسعة» أو «ثقل» كلمة — مثًال — استخدم فلو تؤدى، عملية
باالنعكاس، أو بالرسعة أو بالثقل املتصف اليشء إزاء يعمل ماذا عرف كلمات، من شئت
الكالم مواقف من موقف أي يف بها النطق يجوز عبارة وكل كلمة، كل يف األمر وهكذا
التي املشكلة تكون متى األول: سؤالنا إىل اآلن ونعود الناس، بني التفاهم به يراد الذي
للتجارب حلها يخضع أن أمكن لو كذلك تكون هو: والجواب حقيقية؟ مشكلة حلها يراد

زائفة. مشكلة فهي وإال الواقع، عالم يف يُؤدَّى سلوًكا جوابها يكون أن أعني العملية،
عمله، يمكن ملا إرشاد بمثابة هي عباراتها، من العبارة أو اللغة، كلمات من الكلمة
نعرف أن يجب هكذا املعنى، ذات اللغة من جزءًا تكون أن يجوز ال كذلك تكون ال وما
يف ندور نظل بحيث بأخرى، وهذه أخرى، بكلماٍت الكلمة تعريف يكون فال الكلمات،
هو تعريفها إنما كال، تعريفها، املراد الكلمة معنى «عرفنا» قد بأننا أنفسنا ونوهم كلمات
يف بأرسه يقع إنما العبارة أو الكلمة «فحوى عليها، منطوية هي التي السلوكية الخطة
لها يكن لم إذا معنًى بغري وهي السلوكية.»7 الحياة يف أداؤه يمكن ما عىل داللتها حدود
من ال — العبارة به نقيس الذي هو بعينه العميل املقياس وهذا العملية، الداللة هذه مثل
اللغة عبارات من فالعبارة خطأ، أو صوابًا كونها حيث من بل — فحسب معناها حيث
هذه كانت لو تقول: أن إزاءها يمكنك بحيث علمي، فرض أي شأن شأنها يكون أن بد ال
إىل تنطلق ثم والتجارب، والسلوك العمل دنيا يف وكذا كذا عليها َلرتتب صادقة العبارة
باطلة، فهي وإال صحيحة فتكون توقعته ما عليها يرتتب هل لرتى التجريبية الدنيا هذه
نتيجة عىل تدلك ال أنها مع بخطأ، أو بصواٍب وصفها إليك يُطلب عبارة إزاء أنك هْب لكن
يسعك فهل والخطأ، الصواب حالتي بني بها لتفصل إليها الرجوع يمكنك عملية واحدة

املفهوم؟ الكالم حدود من العبارة هذه مثل تخرج أن إال عندئٍذ
العبارتني أن ذلك عن نتج عمل، من عليها يرتتب ما نفسه هو العبارة معنى كان وملا
عىل املعنى يف متحدتني كانتا عليهما، يرتتب الذي العمل يف واتحدتا لفًظا اختلفتا إذا
يف عبارتان اتفقت إذا أنه وهو أيًضا، صحيح والعكس اللفظ، يف اختالفهما من الرغم
كانتا األخرى، عىل يرتتب الذي العمل عن يختلف عمل منهما كل عىل ترتب ثم اللفظ،
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لذلك، نسوقها التي التطبيقية األمثلة أنفع ومن اللفظ، يف اتحدتا وإن املعنى، يف مختلفتني
اللفظ يف اختالًفا تكون ما كثريًا والتي الفلسفية، املذاهب بني تقوم التي االختالفات هذه
ذلك مثال إشكال، فال وبالتايل اختالف؛ فال وإذن السلوكي، الجانب يف اتحادها مع فقط
الخارجي لليشء فهل األشياء، طبائع حول واملثاليني الواقعيني بني القائمة املشكلة هذه
يقول عنه؟ الذات تعرفه ما إال ليس وجوده أن أم العارفة، الذات عن مستقل وجود
يعرفه، لم أو اإلنسان هذا عرفه سواء اإلنسان خارج مستقالٍّ وجوًدا لليشء إن الواقعي
يدرك الذي العقل هنالك يكن لم ولو له، اإلنسان إدراك يف موجود اليشء إن املثايل ويقول
نوعني بني الواقعي يفرق وتحديًدا، تفصيًال أكثر وبعبارٍة وجود، اليشء لهذا كان ملا اليشء
وجود عن النظر بغض ذاته اليشء يف توجد صفات فمنها الخارجية، األشياء صفات من
إىل هنالك لكن األولية، بالصفات تسمى ما هي وهذه وحجمه، كشكله له، املدركة الذات
يدرك من عند تتكون بل ذاته، اليشء يف تكون ال والطعم، كاللون ثانوية، صفات جانبها
صنع من والطعم اللون وإنما طعم، وال له لون ال الخارج يف هو كما فاليشء اليشء،
من جميًعا ويجعلها وثانوية، أولية صفات بني ذلك يف يفرق فال املثايل وأما حواسنا،
قائم أهو الخارجي، اليشء طبيعة عن مختلفان رأيان هذان لليشء. املدرك العقل صنع
املدرك؟ العقل وجود عىل متوقٌف وجوده أن أم اإلنسان، عن مستقالٍّ الخارج يف بذاته
كالم يف كالًما األمر كان لو والخطأ؟ الصواب حيث من الرأيني هذين بني نفصل فكيف
القاعدة طبق لكن الدين، يوم إىل األمر نناقش لبثنا ولو حاسمة نتيجة إىل انتهينا ملا
الواقعي قول عىل يرتتب الذي السلوك نوع عن تسأل أن وهي املعنى، يف الرباجماتية
النتائج من أجد أن عىس فماذا معني، يشء إزاء املثايل قول عىل يرتتب الذي السلوك ونوع
أجد أن عىس ماذا ثم عنها، الواقعيني قول صح إذا أمامي التي املنضدة هذه يف العملية
ال إنه الرأيني؟ بني العملية التجربة يف االختالف هو ما عنها؟ املثاليني قول صح إذا فيها

املعنى. يف متحدان — اللفظ يف اختالفهما عىل — فالرأيان وإذن اختالف،
عىل مرتبطتان واملشكلتان «االعتقاد»، مشكلة إىل «املعنى» مشكلة من اآلن وننتقل
لديك إن تقول: حني املقصود فما واحدة، نتيجٍة إىل وتؤديان باألخرى، إحداهما حال كل
لديك أن هو هنا ها املقصود أن «بريس» يجيب صواب؟ وكذا كذا بأن اعتقاًدا أو فكرة
عنه تقول الذي هذا إزاء ممارستها وتستطيع بوجودها، شاعر أنت معينة سلوكية عادًة
للقيام استعداد عىل أنت ما هو تأويلها الصواب بها تظن التي فالفكرة …» صواب إنه

91



الجديد العالم يف الفكر حياة

ملعنى التحديد بهذا «بريس» يريده ما يوضح مثًال لذلك ولنرضب إزاءها.»8 عمل من به
أثقال من ثقل أنه «اعتقدت» شيئًا الغرفة أرض عىل رأيت قد َهبْك الفكرة، أو االعتقاد
الجسم إزاء لديك نشأ الذي «االعتقاد» هذا معنى فما الرياضيون، يحملها التي الحديد
فلو الجسم، ذلك إزاء سلوكك بها تضبط القواعد من طائفة معناه رأيته؟ الذي املعني
حتى أعاله من تخطو أو حوله تدور أن وجب به، مارٍّا الغرفة أرض عىل السري أردت
عضليٍّا استعداًدا لذلك تستعد أن بد فال حمله، أردت وإذا فتقع، عليه قدمك تعثر ال
بأن «اعتقادك» عىل ترتتب التي العملية» «النتائج هذه وهكذا، املنتظر، ثقله مع يتناسب
يف هذا وقل ومعناه، ومضمونه االعتقاد ذلك مغزى نفسها هي حديد، من ثقًال أمامك ما
جديًرا «االعتقاد» يكون فال أشياء، من فيه وما الخارجي، العالم عن لديك «اعتقاد» كل
ذلك به يتعلق الذي اليشء حيال العميل السلوك من أنماٍط عىل داالٍّ كان إذا إال باسمه
وال العيون، تراه ال «شيطانًا» الغرفة أرض عىل بأن زعم قائًال أن افرض لكن االعتقاد،
وال زحزحته، وال مكانه، من حمله يمكن وال السائر، قدم به تعثر وال األيدي، تمسه
يسري ممن كهذا «اعتقاد» يقتضيه الذي السلوك هو فما الساقط، الضوء عليه ينعكس

معنى. بذي «االعتقاد» فليس وبالتايل سلوك؛ ال إنه الغرفة، أرض عىل
ذلك باألخرى، إحداهما متصلة حالتان ألنهما «بالشك»؛ الشعور «باالعتقاد» ويرتبط
يعطل ما فوجدت فيه، اعتقادك حسب إزاءه سلكت ثم معني، أمٍر يف «اعتقدت» لو أنك
كان الذي األول اعتقادك يف «شككت» الوجوه، من وجٍه أي عىل يغريه أو السلوك هذا
الواقع السلوك بني اختالًفا وجدنا كلما الشك يحدث أخرى، بعبارٍة أو السلوك ذلك باعث
أجريناه، الذي السلوك نفسه هو توقعناه الذي السلوك كان إذا أما املتوقع، والسلوك
مثًال، سقناه الذي الحديد ثقل إىل ونعود قائًما، السلوك عىل بعثنا الذي اعتقادنا فيظل
بما لذلك بت تأهَّ حمله، وأردت حديد، من ثقيًال ثقًال أمامك ما أن ظننت أو «اعتقدت» فلو
مما ا جدٍّ أخف هو فإذا الظن، هذا عىل حملته أنك افرض لكن االعتقاد، ذلك مع يتناسب
صواب يف «الشك» يأخذك ثم أوًال، الدهشة ستأخذك إزاءه؟ لشعورك يحدث فماذا توقعت،
اعتقادك من تغري ثم ومن حديد؛ من ثقل حمل عىل ُمقدم أنك اعتقدت حني اعتقدته ما
حياله، للترصف املطلوبة السلوكية العادات مع يتناسب آخر اعتقاًدا اليشء إزاء لتتخذ
ويرتتب ذلك، نحو أو خشب، من أو ورق، من مصنوع جسم أنه — مثًال — تعتقد كأن
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احرتاًقا، له ترد لم إذا النار يف تضعه فال جديدة، سلوكية قواعد الجديدة العقيدة عىل
أيدينا نضع هنا وها وهكذا، عطب أو كرس يصيبه أال شئت إذا النافذة من به تقذف وال
الشعور هو املجدي والبحث العلمي التفكري عىل الباعث أن وهو خطري، منهجي مبدأ عىل
لم الطبيعة ظواهر من معينة ظاهرًة أن عىل املشاهدة تدلنا حني ينتابنا الذي بالدهشة
اعتقدناه قد كنا فيما نشك فقط فعندئٍذ لها، توقعناه الذي النحو عىل خرباتنا يف معنا تجر

جديًدا. سلوكيٍّا نمًطا يتضمن جديًدا، اعتقاًدا أمرها يف نعتقد أن ونحاول حيالها،
حقيقيٍّا شكٍّا يكون ال الشك أن هو الشك، حالة حيث من أسلفناه الذي هذا وُمؤدَّى
فتحتم لدينا، معينة عقيدة عىل سلكناه الذي السلوك فيه ينجح لم موقف إزاء كنا إذا إال
يتفق سلوًكا البديل هذا يقتيض بحيث بديل، عن لها نبحث وأن العقيدة، هذه يف نشك أن
يف «ديكارت» ملناقشة مناسب مكان هنا وها حياله، الترصف بصدد نحن الذي املوقف مع
أم مرشوع، أساسحقيقي عىل قائًما ذاك شكه أكان فلسفته، به عرفت الذي املشهور شكه
الخارجية، األشياء وجود يف «يشك» أنه بزعمه «ديكارت» بدأ لقد زائًفا، مفتعًال شكٍّا كان
يف «شكه» حالة يف وهو لكنه وهكذا، الناس، من يشاهد فيمن عقول وجود يف و«يشك»
مختلًفا الترصف هذا كان بحيث إزاءه ترصف كيف — مثًال — أمامه الذي املقعد وجود
املقعد نحو سلك أن له يحدث لم إنه املقعد؟ بوجود «اعتقاد» حالة يف وهو ترصفه، عن
ثم معينة، صفات وله موجود املقعد أن افرتاض عىل ناجًحا سلوًكا يكون أن توقع بما
له يربر كان مما الجلوس، أراد حني األرض عىل وقع كأن توقعه، الذي غري شيئًا وجد
إزاء السلوكية عاداته يف إطالًقا اختالف ال أنه األول، اعتقاده صواب يف «يشك» أن بحق
الشك زوال وبعد شكه وأثناء شكه قبل كان وشكه، اعتقاده حالتي بني الخارجي العالم
دون بالقول إال يشكُّ ديكارت يكن فلم وإذن أوًال، يترصف كان ما بمثل ف يترصَّ عنه

زائًفا. مفتعًال شكٍّا يكون بهذا فهو العمل؛
ترسَي أن هي و«املعنى» «االعتقاد» يف نظريتيه من «بريس» إليها قصد التي الغاية
صدقها يف واعتقد معينة، بنظرية طبيعي عالم أخذ فلو الفلسفة، عىل العلمي البحث قواعد
يف يصادفنا ما نفسه هو العميل السلوك يف منها نتوقعه ما أن االعتقاد هذا معنى كان
يجد أنه الشك هذا أساس كان النظرية، تلك صدق يف يشك أن متشكك أراد لو ثم خرباتنا،
اإلثبات عبء يقع وعندئٍذ النظرية، تلك من نتوقعه ما مع يختلف ما العملية التجارب يف
تخالف التي التجريبية العملية الناحية يجد أين يبني بأن نطالبه الذي فهو املتشكك؛ عىل
هو يكون ال فلماذا العلم، ميدان يف هذا كان فإذا النظرية، صدق افرتاض عىل نتوقعه ما
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قوًال يقول أن لنفسه الفيلسوف يسمح ملاذا الفلسفة؟ ميدان يف كذلك التفكري منهج نفسه
املعنى يكون أين معنى؟ لقوله أن يحسب ذلك ومع عملية، نتيجة عليه ترتتب أن يمكن ال
حالة العملية الحياة يف يكون ال حني معني اعتقاٍد يف الفيلسوف يتشكك كيف ثم إذن؟
أساس وال لقول، «معنى» ال إنه نعم، إذن؟ الشك موضع يكون أين الشك؟ هذا إىل تدعوه
أداؤها، يمكن سلوكية خطة نفسه هو االعتقاد هذا أو املعنى ذلك كان إذا إال «العتقاد»
موضع منا تكون أن يجوز التي بالفكرة هو وال «معنى» بذي هو فال كذلك ليس وما

«بريس». عند الرباجماتي املذهب لباب هو هذا «اعتقاد»
الطرائق ويف و«االعتقاد»، «الشك» حالتي بني الفرق يف القول «بريس» ويفيض
يف يعيشوا أن عليهم يستحيل ألنه اعتقاداتهم؛9 تثبيت يف الناس يسلكها التي املختلفة
من — ونشاطها العملية حياتهم يف يضطربوا لكي — لهم بد وال مستمر، شكٍّ حالة

أساسها. عىل فوا ليترصَّ عندهم، ثابتٍة اعتقاداٍت
واحد، موضوعهما أن هو و«االعتقاد» «الشك» حالتي بني املوازنة يف يُقال ما وأول
حالة إىل الشك حالة من أو الشك، حالة إىل االعتقاد حالة من به عالقته يف اإلنسان ينتقل
يف «أعتقد» التي املعينة الواحدة فالعبارة إزاءه؛ سلوكه نتائج تقتضيه ما حسب االعتقاد،
يف يميض ال أساسها عىل سلوكي أن رأيت لو صوابها، يف «أشك» التي نفسها هي صوابها،
الشعور؛ يف وفرق عميل فرٌق واالعتقاد الشك حالتَي وبني يميض، أن له توقعت كما طريقه
أما االعتقاد، ذلك نه يتضمَّ الذي بالعمل االعتقاد حالة نربط أننا فهو العميل الفرق فأما
قلق اإلنسان أن فهو الشعور يف بينهما الفرق وأما عمل، عليها يرتتَّب فال الشك حالة
كان معني، يشءٍ حقيقة يف الشك أخذك ما فإذا االعتقاد، حالة يف مطمنئ الشك حالة يف
وعندئٍذ ما، اعتقاٍد إىل فيه تصل حتى أمره، يف الصواب تستقيص أن لك مثريًا حافًزا ذلك
ونحن أننا هو أخرى، بعبارٍة ذلك معنى الشك، مع انتابك الذي القلق عنك يزول فقط
وأما تغيريها، إىل ونسعى الحالة، هذه بنا تدوم أن نحب ال الشك، حاالت من حالة يف
الحالة لهذه نحب ال إننا أي الصحيح، هو فالعكس االعتقاد، حاالت من حالٍة يف كنا إذا
االعتقاد حالة إىل الشك حالة من االنتقال ورغبة ودوامها، تثبيتها نحو ونسعى تزول أن

«املختارات» يف أو لبريس، األبحاث» «مجموعة من الخامس املجلد يف االعتقاد» «تثبيت موضوع يراجع 9

.Justus Buchler نرشها التي بريس فلسفة من

94



والعمل العلم منطق

أن هو دائًما العلمي البحث إىل الدافع ألن «البحث»؛10 اسم «بريس» عليها يطلق التي هي
يف إزاءه ونصبح االعتقاد، ذلك عن اليقني فيزول الواقع، بحقيقة اعتقاداتنا أحد يصطدم
سلوًكا الواقع حيال لسلوكنا أساًسا يصلح مكانه آخر اعتقاًدا نجد أن فنحاول شك، حالة
أن هو يشء، كل وقبل أوًال اإلنسان له يهتم ما أن «بريس» رأي ففي حال كل وعىل ناجًحا،
«وأحسن خطئه، أو االعتقاد هذا صواب عن النظر بغض اعتقاد، حالة إىل بفكره يرسو

صواب». اعتقادنا أن فيها نظن حالة هي الحاالت،
هي بعينها، مشكلٍة إزاء اعتقاداتهم تثبيت يف الناس إليها يلجأ التي الوسائل وأيرس
اإلجابة عادًة لديهم تتكون حتى املشكلة، فيها تثور مرٍة كل يف باعتقادهم «يتشبثوا» أن
يرفض «املتشبث» ترى الحالة هذه مثل ويف فيه، اعتقدوا الذي النحو عىل املشكلة عن
اندفاعهم الحق بلوغ إىل مدفوعني بطبيعتهم الناس فليس آخر، جواٍب أي إىل االستماع
كل عن آذانهم ون يصمُّ فهم ولذلك أنفسهم؛ بها يريحون اعتقادية حالة إىل الوصول إىل
أن ولوال لها، اسرتاحوا التي العقلية الطمأنينة صفو يعكروا ال حتى اعتقادهم، يخالف ما
الفرد لظل بعض، يف بعضهم ويؤثر الرأي، يتبادلون ينفكون ال الواحد املجتمع يف الناس
الناس لكن القصوى، العملية الرضورة عند إال شيئًا منها يغري ال اعتقاداته عىل الواحد
الفرد عىل يستحيل بحيث بعًضا، بعضهم ويعدل بعًضا، بعضهم يراجع — قلنا كما —
بالرأي «التشبث» وسيلة كانت هنا ومن طويًال، أمًدا الخاصة باعتقاداته يحتفظ أن منهم
يتحتم ولذلك نهاية؛ غري إىل ال معني أمٍد وإىل النجاح، كل ال النجاح بعض ناجحة وسيلة

اعتقاداتهم. لتثبيت أخرى وسائل أو وسيلٍة عن الناس يبحث أن
الرأي، أفراده يتبادل مجتمٍع يف عضًوا يعيش بل بمفرده، يعيش ال اإلنسان فألن
وهنا ثابتة؛ فرديٍة اعتقاداٍت إىل منها ثابتة، جماعيٍة اعتقاداٍت إىل أمس الحاجة كانت
كسلطان معني، سلطاٍن إىل االستناد وهي االعتقاد، تثبيت وسائل من الثانية الوسيلة تأتي
تثبيت يف معني سلطاٍن إىل واالستناد ذلك، وغري األقدمني من الثقات سلطان أو التقاليد،
الجماعي، االعتقاد بتثبيت خاص األول أن األمر يف ما وغاية «التشبث»، نفسه هو االعتقاد

هذا لها لكن مثًال، العلمي كالبحث «البحث»، معناها املألوف استعمالها يف الكلمة هذه ،Inquiry 10

استعماًال لها وسنرى االعتقاد، حالة إىل الشك حالة من االنتقال رغبة وهو «بريس» عند الخاص االستعمال
ملصالح تحقيًقا أكثر يكون تغيريًا الواقع تغري يف الرغبة معناها عنده فهي «ديوي» عند أيًضا ا خاصٍّ

اإلنسان.
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إذا املجتمع أمام حيلة فال أمر من يكن ومهما الفردي، االعتقاد بتثبيت خاص والثاني
إىل ذلك أدى مهما رادٍع، سلطاٍن إىل يلجأ أن سوى معنٍي اعتقاٍد عىل أفراده يجتمع أن أراد
أولئك قتل من بل وقسوة، وإرهاٍب تعذيب من التاريخ شهده ما أكثر وما باألفراد، العسف
«هكذا فيه، يعتقدوا أن ألفرادها الجماعة أرادت ما عىل الخروج نفوسهم لهم سوَّلت الذين
وسياسة.»11 ديٍن من الصحيحة املذاهب عىل للمحافظة العصور أقدم منذ الوسيلة كانت
تفصييل اعتقاٍد كل مراقبة يف هذا سلطانه يستخدم أن املجتمع عىل العسري من كان وملا
وحدها الرئيسية العقائد نحو باهتمامه انرصف الناس، رءوس يف ينشأ أن عىس مما

ويرعاها. يصونها
بإحدى عقائدها تثبت أن يرضيها ال قليلٍة فئٍة من مجتمع يخلو قلما أنه عىل
مهما «السلطان» طاعة وال األعمى، «التشبث» مجرد يرضيها فال السابقتني، الوسيلتني
مراجعة إىل لجئوا معتقداتهم. يف الشكوك ساورتهم ما إذا هؤالء فأمثال نوعه، كان
— تتألَّف هؤالء أمثال ومن اآلخر، يقنع الذي الربهان يقيم أحدهم لعل بعًضا؛ بعضهم
صواب عن العقلية النظرية الوجهة من ترىض أن يكفيها التي الفالسفة طائفة — عادًة
ما أساس عىل يترصفوا أال االجتماعية الحياة ظروف اضطرتهم وإن حتى املعني، االعتقاد

صوابًا. اعتقدوه
صواب تجعل التي العلمية الوسيلة هي االعتقاد، تثبيت يف جميًعا الوسائل خري لكن
عقليٍّا حجاًجا هنا األمر فليس يشاهد، أن أراد من كل يشاهده أمًرا صوابه يف نعتقد ما
الفالسفة يناقش حني الحال هي كما بينهم، فيما الناس من جماعٍة بني لفظيٍّا أو
الفكر تجعل التي العملية التجارب مرجعه هنا األمر بل بعًضا، بعضهم امليتافيزيقيون
مجرد من بالفكرة تخرج التي هي وحدها العلمية الطريقة يكون، أن له ينبغي كما عمًال
الطرائق كل أجمعني، للناس ا عامٍّ ا حقٍّ لتجعلها األفراد، أحد عند ذاتيٍّا اعتقاًدا كونها
طرائق هذه كل النظري»؛ و«الحجاج السلطان» إىل و«االستناد «التشبث» ذكرها السالف
يجاوز أن له أردنا إذا لكننا معينة، جماعٍة أو معني زماٍن أو معني مكاٍن يف الحق تحرص
العلمي، املنهج اصطناع سوى وسيلة ذلك إىل لنا يكن لم شامًال، ا عامٍّ ليكون الحدود هذه
بحيث عمل، إىل تحويلها واحٍد فرٍد من أكثر استطاع إذا إال واضحة الفكرة تكون فلن

ص١٣. ،Buchler, Justus, The Philosophy of Peirce: Selected Writings 11
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الجميع، عند واحد معنًى لها يكون فعندئٍذ واحدة، صورٍة عىل حالٍة كل يف تطبيقها يأتي
يتفاهم هكذا زمانها، أو مكانها بتغري أو الشعوب أو األفراد بتغري معناها يتغري وال
الفكرة فهم يف جميًعا يجتمعون إذ بعض؛ مع بعضهم واحٍد معمٍل يف املشتغلون العلماء
أي — معمليٍّا» «مجتمًعا ننشئ أن استطعنا لو «بريس»: يقول وهنا تطبيقها، طريقة عىل
النتهينا — املعمل يف العلماء عليه يقوم الذي املنهج نفس عىل التفاهم يف يقوم مجتمًعا

خالف. أو تنازع غري يف «الحق» معنى إىل
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النجاح ومعيار جيمس» «وليم (1)

هو الرباجماتية الفلسفة إىل — مثالية أو كانت واقعيًة — التقليدية الفلسفة من االنتقال
بالبطالن أو بالصدق ما قول عىل الحكم أساس كان أن فبعد الغد، إىل أمس من انتقال
النتائج هو األساس أصبح القول، يقرره ما تقرير عىل بعث الذي األصل إىل الرجوع هو
باطل، أو حق العلوم نظريات من والنظرية خطأ، أو صواب فالكالم عليه، ترتتب التي
ال العملية، الحياة يف طريقنا ترسم عىل النظرية هذه أو الكالم ذلك يعني ما بمقدار
الفرق بيان ويف األفكار، من غريه مع اتساقه أو يصورها، التي الواقعة مع تطابقه بمقدار
ال أخرى، جهٍة من الرباجماتية الفلسفة ونظرة جهة، من التقليدية الفلسفة نظرة بني
اختالف عىل التقليدية الفلسفة تتكون منهما اللتني الرئيسيتني الشعبتني بني ذلك يف تمييز
العالم طابق إذا األوىل عند صادق فالقول املثالية، ثم التجريبية، أو الواقعية وهما ألوانها،
هذه جاءت وسواء اإلنسان، خارج موجود أصٍل من نسخة إنه أي ما، نحٍو عىل الخارجي
— العقل يف تحوير أصابها أو — الساذجة الواقعية تذهب كما — أصلها طبق النسخة
التي الفكرة بني عالقة هو حال كل عىل الحكم فأساس — النقدية الواقعية تذهب كما
مستقلة بذاتها قائمة حقيقة هو الذي املعروف اليشء وبني العارف الشخص عند نشأت
إنما القول فتحقيق وإذن — يصادفه لم أو يعرفه الذي العقل صادفه سواء — بوجودها
وإن فهي مذاهبها، اختالف عىل املثالية وأما الخارجي، األصل ذلك إىل «بالرجوع» يكون
وجود جعلت بأن العارفة، الذات خارج املعروف اليشء بوجود رأيها يف الواقعية خالفت
املراد الفكرة صدق تحقق — كالواقعية — أنها إال يعرفه، الذي العقل يف قائًما اليشء
األفكار مجموع الحالة هذه يف وهو وجودها، عىل سابٍق يشءٍ إىل «بالرجوع» تحقيقها
فنرفضها. تناقض أو فنقبلها، اتساق األفكار تلك وبني بينها هنالك هل لرتى األخرى،
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عند «كان» ما إىل االلتفات فبدل أساسها، من النظر وجهة لتغري الرباجماتية وجاءت
نشأة عىل السابق املايض إىل االلتفات بدل «سيكون»، ما إىل نلتفت ما، لفكرٍة تحقيقنا
فهي ويتلوها؛ الفكرة وجود سيعقب الذي املستقبل إىل نلتفت تحقيقها، املراد الفكرة
وهي مشكالتنا، حل يف ويفيدنا العملية حياتنا يسعفظروف مما نتائجها كانت إن صواب
الرباجماتيني بني مشرتٌك عنٌرص الجديدة اللفتة هذه األثر، هذا مثل لها يكن لم إذا خطأ
لك أسلفنا وقد اآلخر، من أحدهم تميز أخرى تفصيالٍت يف فيختلفون يعودون ثم جميًعا،
منطق يف الجديد الطريق هذا للناس شق الذي «بريس» عن — السابق الفصل يف — القول
هنا تعديل مع االتجاه هذا يف سارا آخرين زعيمني عن الفصل هذا يف وسنحدثك التفكري،

و«ديوي». «جيمس» وهما هناك، وتبديل
الفيلسوف نموذج أنه عىل العالم إليه ينظر الذي هو جميًعا هؤالء بني جيمس» و«وليم
أنحاء سائر يف منهم وأوسع شيوًعا، منهم أكثر فهو األمريكية؛ الفلسفة وعنوان األمريكي،
املتحرض، العالم لغات كل إىل — بعضها أو كلها — كتبه ترجمت وذيوًعا، سريورة العالم
استكملت التي الفرتة يف (١٨٤٢–١٩١٠م) حياته جاءت فقد عدة؛ عوامل إىل ذلك ويرجع
أضف األوروبي، الفكر توابع من تابعة تعد ولم الفكري، استقاللها املتحدة الواليات فيها
التجوال من يمكنه ثراء ومن األوروبية، اللغات من بكثرٍي إملاٍم من له أتيح ما ذلك إىل
وخفة بحديثه فيجذبهم الناس ويخالط يحارض، أوروبا ربوع يف يتنقل فلبث والسفر،
هو فها قائلها، بشخصية كبرٍي حدٍّ إىل مرهون الجديدة الفكرة شيوع أن شك وال روحه،
أنفسهم، وطنه أبناء من أحد إليه يلتفت يكاد فال ذاتها، الفكرة إىل يدعو «بريس» زميله ذا
يف الناس مألوف مع تجري أال فيها د يتعمَّ كان التي وعباراته أللفاظه اختياره لطريقة
سهًال غريه وبني بينه االتصال طريق تجعل لم التي شخصيته ولرصامة اليومي، حديثهم
فيها يتحدث كان التي «الرباجماتية» فكرة أن «جيمس» يف ذلك إىل أضفت فإذا ميًرسا،
عند صادف كم أدركت لخطورتها، باالهتمام جديرة ذاتها يف كانت ويحارض، ويكتب

وتوفيق. نجاٍح من كله العالم يف الفكر أصحاب
العظيم كتابه فيه أخرج وقد النفس، بعلم باشتغاله عرف ما أول «جيمس» عرف وقد
عٍرص من العلم هذا يف وانتقال تحول نقطة فكان كبريين، جزءين من النفس» علم «أصول
آليٍّا، ترابًطا واألفكار اإلحساسات ترابط محوره كان كتابه قبل النفس فعلم عرص، إىل
فالفكر و«هيوم»، «لوك» رأسهم وعىل اإلنجليز، التجريبيني فلسفة من أساٍس عىل قائًما
تتالقى ثم فرادى، أشتاتًا تأتي االنطباعات وهذه الحسية، االنطباعات مصدره هؤالء عند
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الفكرة فهذه بعض، مع بعضها بالتداعي تتالقى تتالقى؟ كيف لكن أفكاًرا، الداخل يف
قوانني من ذلك غري أو تضاد أو شبه من بينهما ملا زميله يدعو الحيس االنطباع هذا أو
يحدث كما نفسه، تلقاء من يحدث الرتابط أو والتداعي فيها، القول فصلوا التي الرتابط
أو حركة، بغري ساكن فيه، فاعلية ال قابل العقل فكأنما مثًال، املادية الذرات بني التجاذب
له حيلة وال وتتجاذب، االنطباعات عليه ترتسم — «لوك» قال كما — بيضاء» «لوحة كأنه
النفس علم بدأ فقد «جيمس» كتاب بعد أما تلك، صفحته عىل يسجله أن إال يتلقاه فيما
من آخر عضٍو أي كمهمة هي ومهمته نشيطة، فعالة أداة العقل جعل ألنه جديًدا؛ عهًدا
مواءمة وبيئته الكائن بني للمواءمة أداة يكون أن وهي الحي، العضوي الكائن أعضاء
من الجديد تواجه تنفك ال تطورية، بيولوجية أداة إذن فهو البقاء؛ عىل الحي الكائن تعني
ودوامه، البقاء حسن لصاحبها يحفظ بما عليها فرتد وظروفها، الخارجية البيئة مواقف
النشيط الحي السلوك من معينًا نمًطا بها نسمي كلمة «العقل» يكون التفسري وبهذا
كما صفحتها عىل فرتتسم وحوادثها، الطبيعة أشياء أمامها تمر قابلة مرآة مجرد ال املفيد،
العقل بني التقليدي الحاجز يزيل للعقل التفسري هذا أن تالحظ ولعلك السابقون، ظن
السالك الجسم نفسه هو السلوك فهذا السلوك، من رضبًا العقل كان إذا ألنه والجسم؛
عضوي كائن هنالك بل ومحكوم، وحاكم ومأمور، آمر هنالك وليس املترصف، الفاعل
ت شقَّ التي الثنائية تحطمت فقد هكذا هذا كان وإذا معني، نحٍو عىل بيئته يف يسلك واحد
ومادة هنا نفس أو هناك، وجسم هنا فعقل جانبني: — عامة بصفٍة والكون — اإلنسان
املذهب بذرة هنا وها «ديكارت»، منذ كلها الحديثة الفلسفة سادت التي الثنائية تلك هناك،
أال النفس» علم «أصول كتابه يف حاول أنه من الرغم فعىل جيمس، وليم عند الفلسفي
من العلم ذلك تخليص يستطع لم — الحال بطبيعة — أنه إال بالفلسفة، العلم يخلط
أيًضا. فلسفته أساس وستكون عنده، النفس علم أساس كانت التي العامة نظره وجهة
معنى أو اللفظة معنى — «املعنى» يف رأيه هو «جيمس» فلسفة يف الرئييس واملحور
كلمة لكل إن تلك؟ أو العبارة وبهذه تلك، أو الكلمة بهذه «نعني» فماذا — العبارة
معنى، ذي كل بني املشرتكة الصفة هي ما لكن عبارة، لكل وكذلك الخاص، معناها
املعينة الكلمة يجعل الذي «املعنى» أنها املشرتكة الصفة تلك عن نقول أن نستطيع بحيث
نظرية عن جوهرها يف تختلف ال «املعنى» يف ونظريته مدلول، ذات املعينة العبارة أو
أن إىل يذهبان مًعا فهما — السابق الفصل يف — فيها القول لك أسلفنا التي «بريس»
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النتائج هو داللة، وذات مفهومة الفكرة يجعل الذي املعنى األفكار، من فكرة «معنى»
كان غليوني» انطفأ «قد مثًال: — قلت فإذا خرباتنا، يف الفكرة عىل ترتتب التي العملية
إذا التبغ طعم أحس أالَّ أتوقع كأن خربتي، يف معينة نتائج «أتوقع» أن ذلك «معنى»
فهذه وهكذا، وهكذا وعائها، يف وضعته إذا إصبعي يحرتق وأالَّ خاللها، أنفايس جذبت
يكون ال وقد اشتعاله، حالة يف عنها الغليون انطفاء حالة يف مختلفة ستكون خربات كلها
ويف اليومية الحياة يف عباراتنا من لكثرٍي فهمنا طريقة إىل بالنسبة جديد الكالم هذا يف
الحاالت من كثرٍي يف — ننرصف املجالني هذين ففي السواء، عىل الطبيعية العلوم معمل
معنى ال بأنه القول هو فيه الجديد لكن معناه، لنفهم القول عىل املرتتبة النتائج إىل —
يف أمعنت لو الدهشة ويستثري النظر يستوقف بل جديد، هذا النتائج، هذه إال للعبارة
تظن قد نتائجها، أساس عىل العبارة فهمت إن حتى اليومية، حياتك يف فأنت مضمونه،
تأتي ال وقد عرًضا، تأتي العملية النتائج كأنما العملية النتائج هذه غري معنًى للعبارة أن
فإذا معنى، لها فهمنا قد أن ونتوهم نقولها، عبارة ألف ألف فكم معنى، للجملة ويظل
عىل نرص ذلك ومع شيئًا، نجد لم خرباتنا يف عليها ترتتب التي العملية النتائج عن ُسئلنا
و«جيمس» «بريس» نظرية املعنى، يف الجديدة النظرية هذه لكن مفهوم، معنًى ذات أنها
وإذا البرشية، خرباتنا يف العملية نتائجها إال للعبارة معنى ال أنه إىل تذهب السواء، عىل
بل معنًى، الجملة لتلك يكن لم معينٍة، جملٍة عىل ترتتب نتائج من خرباتنا يف ة ثَمَّ يكن لم

ذلك. غري إلينا خيِّل وإن يشء، عىل يدل ال فارًغا لغًوا كانت
بني تنشب ما كثريًا التي اللفظية الخالفات عىل تقيض «املعنى» يف النظرية هذه
اإلطالق، عىل معنًى بذي ليس عليه يختلفان ما ألن إما إليها، يدعو داٍع بغري املختلفني
غري كالًما يقول منهما كالٍّ أن بحكم يعلمان، ال وهما واحًدا، شيئًا يعنيان ألنهما وإما
مع املعنى، اختالف حتًما يستتبع اللفظ اختالف أن فيتوهمان زميله، يقوله الذي الكالم
مثًال قلت فإذا واحدة، القولني نتائج كانت إذا القولني، يف واحًدا املعنى يكون قد أنه
الدقة، وجه عىل مرتين ليس طولها إن عنها زمييل وقال مرتان، طولها إن منضدة عن
عنه، تكشف أن أيدينا بني التي القياس أدوات تستطيع ال قربًا املرتين من تقرب لكنها
حيث من اختالف ال ألنه املعنى؛ يف اتفاق حقيقتهما لكن اختالف، ظاهرهما قوالن فهذان
سنستخدم سواء حدٍّ عىل وزمييل فأنا الثاني؛ والقول األول القول بني العملية النتائج
الثاني، يعمله ما نفسه هو األول يعمله ما أن كالنا وسيجد أيدينا، بني التي القياس أدوات
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خربتي يف يل ستقع التي النتائج عن بها سيختلف واحدة نتيجة زمييل خربة يف وليس
غطاء، لها واشرتيت غطاء، لها اشرتى فلو املنضدة، طول يف قويل عن قوله اختالف بسبب
فقد وإذن وهكذا، أعمله، ملا مطابًقا — الغطاء طول حيث من — يعمله ما فسيكون
يف وبينه بيني الخالف انحسم قد وبالتايل العملية؛ النتائج يف وبينه بيني الخالف انحسم

اختالف. من القولني بني ظاهًرا كان مما الرغم عىل قلته، وما قاله ما معنى
يكون حني اإلطالق، عىل معنى له ليس ما عىل متنازعني بني الخالف ينشأ قد وكذلك
قلت أني — مثًال — فافرض خرباتنا، يف تقع التي العملية النتائج عىل املعنى يف الحكم
العملية النتائج هي فما القول، هذا زمييل ونفى الغرفة، هذه تسكن «أرواًحا» إن لزمييل
لن يشء؛ ال ينفيه؟ هو ليشءٍ إثباتي عىل بناءً خربته يف تكون وال خربتي يف تكون التي
يراه، أن هو يستطيع ال ما بعيني أرى ولن يمسكه، أن هو يستطيع ال ما بيدي أمسك
خيط وجود عىل اختلفنا لو يسمعه، أو يشمه أن يستطيع ال ما أسمع ولن أشم ولن
لكان ينفي، وهو وجوده أزعم فأنا املتقابلني، الجدارين بني الغرفة أرض فوق مشدود
أال محاوًال الخيط فوق أخطو فقد وعقيدته؛ عقيدتي عىل املرتتب السلوك يف اختالف هنالك
اختالف هنا ها ويقع، فيتعثر لذلك حسابًا هو يحسب ال وقد بوجوده، لعلمي فيه أتعثَّر
يف قل وهكذا «معنى»، لهما كان وكالمه كالمي أن عىل يدل الذي وهو العملية، النتائج يف
البرشية خرباتنا يف نتائج أو نتيجة عليها يرتتب لم ما معنى بغري فهي نقولها، عبارٍة كل
التناقض ومن سواه، لها معنى ال الذي العبارة معنى وحدها هي النتائج وهذه العملية،
من شيئًا تغري ال أنها ولو معناها فهمت قد إنك — كانت ما كائنًة — جملة عن تقول أن

وإثباتها. نفيها حالتَي بني السلوكية خربتك
املزاج؛ يف «بريس» عن يختلف «جيمس» لكن «بريس»، مع «جيمس» يتفق هنا إىل
إن هنا أقول وحني «بريس»، عن به يختلف استطراًدا النظرية يف يستطرد فهو وبالتايل
«جيمس» ل نظرية أستخدم فإنما الرأي، يف اختالفهما إىل أدى قد «املزاج» يف اختالفهما
عقل ذو آخر وفريق «ُصلب»، أو «ناشف» عقل ذو ففريق الناسنوعان؛ إن قال حني نفسه،
االختالف هذا الفالسفة وبني مطاوع، اآلخر والعقل معاند األول العقل «رخو»، أو «لني»
املتفائلون املثاليُّون العقليُّون هم املطاوعة أو اللينة العقول أصحاب فالفالسفة نفسه،
العقول أصحاب الفالسفة وأما الحرة، باإلرادة القائلون االعتقاديون الواحديون املتدينون
الحواسوحدها، بشهادة اآلخذون املتشائمون املاديون التجريبيون فهم املعاندة أو الناشفة
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«بريس» كان وقد واحد، ال كثرة العالم بأن القائلون املتشككون، الدين، عن العازفون
إذ شخصه؛ يف الطرفني جمع فقد «جيمس» أما املعاندة، الناشفة العقول أصحاب من
نواحيه بعض يف تراه ولذلك واحد؛ آٍن يف الفنان وجانب العالم جانب طبيعته يف كان
يف لكنه ذلك، إىل وما والحس التجربة إىل يحتكم حني ذلك املعاندة، العقول أصحاب من
وهنا هللا، وجود ويف الدين يف رأيه النواحي هذه ومن مطاوع، لني عقل ذو األخرى نواحيه
أن عىل االثنان يتفق فبينما املعنى؛ نظرية يف «بريس» وبني بينه االختالف مواضع أحد
البرشية، خرباتنا يف تقع عملية نتائج من لها ما بمقدار إال معنى ذات تكون ال الجملة
«هللا مثل جملة أن يجعل إذ حدودها، عن بها فيخرج بالنظرية يستطرد «جيمس» ترى
إذا إثباته بالطبع يستحيل هللا وجود إن يأتي: كما عنده ذلك ورشح معنى، ذات موجود»
يكون أن يجوز فال وإذن نمسه، وال نسمعه وال نراه ال ألننا العملية؛ خرباتنا إىل احتكمنا
إذا الجملة لهذه املعنى إثبات إىل مبارش غري طريق فهنالك ذلك ومع إثباته، طريق ذلك
وجهة يف تحدث التي العامة النتائج إىل بل املبارشة، الحسية النتائج إىل ال ذلك يف رجعنا
يؤمن ال عمن حياته يف شعوره يختلف موجود هللا بأن يؤمن فالذي بصدقها، املؤمن نظر
عىل مطمنئ، فرح بحياته مستبرش فهو وبالتايل الرجاء؛ قوي متفائًال مثًال فرتاه بذلك،
واألمل، الرجاء معدوم النفس منقبض متشائًما هذا يكون أن يغلب إذ املنكر؛ زميله خالف

نتائج. من لها ملا معنى للجملة يجعل أن وحده كاٍف النظر وجهة يف االختالف وهذا
ييل: فيما نلخصه عام، ملبدأ تطبيًقا يجعله بل جزاًفا، املثل هذا «جيمس» يسوق وال
أو قبولها يف إشكال ال وعندئٍذ بالخطأ، أو بالصواب الشهادة فيها تقطع حاالت هنالك
فماذا الحاسمة، الشهادة هذه فيها تمتنع ا جدٍّ كثرية حاالت أيًضا هنالك لكن رفضها،
الفروض، «بأنفع» نأخذ الحاالت هذه مثل يف أنه «جيمس» يرى إزاءها؟ موقفنا يكون
السؤال هذا إىل فانظر به، أخذنا الذي الفرض صدق بعينه هو هو هنا النفع ويكون
عن الحاسمة اإلجابة عىل يعيننا ما نملك ال إننا نحياها؟ أن منا تستحق الحياة هل مثًال:
كان ملاذا يسألك أن ملعارضك جاز بالنفي، أو باإليجاب أجبت فسواء السؤال، هذا مثل
لنفسه يرى أن إنسان عىل محاًال فليس به، تقنعه ما تجد أن دون النفي، كان أو اإليجاب
رأيه به ينتهي قد املتشائم هذا مثل أن والعجيب يحياها، أن منه تستحق ال الحياة أن
ومن الرعاية، أو بالعناية جديًرا يكون ال بالفعل هو الحياة من نوٍع إىل حياته يف هذا
قراره بفضل وتراه يحياها، أن تستحق الحياة بأن نفسه يقنع من تجد قد أخرى جهٍة
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مثل يف بالصواب االعتقاد أن ترى وهكذا بالعيش، جديرة حياة بالفعل حياته يجعل هذا
هذه أمثال يف — معينة نظر بوجهة تأخذ أن فيكفي فعًال، الصواب خلق قد الحالة هذه
النظر من الوجهة هذه لك لتحدث — بخطأ أو بصواب القطع فيها يمتنع التي الحاالت
يف «جيمس» يعرضها التي النظرية هي هذه صوابًا، رأيك تجعل حياتك يف عملية نتائج
االعتقاد أن نفسه العنوان من يقصد وهو االعتقاد»، «إرادة عنوانها التي املشهورة مقالته
فاعتقد املعتقد، اإلنسان إرادة عىل يتوقف إنما الشواهد، فيها تحسم ال التي الحاالت يف
معنًى ذات عقيدة ستكون وبالتايل حياتك؛ يف أثرها لعقيدتك وسيكون — شئت إن —

نفسها. الرباجماتية بمقياس حكًما وداللة ومغزى
التي العبارة صدق الصدق، يف أو الحق، يف «جيمس» نظرية إىل بنا ينتقل وهذا
عىل ترصفت إذا كذلك تكون بأنها «جيمس» يجيب صادقة؟ العبارة تكون فمتى نقولها،
وال أكثر ال السلوك يف هداية هو الحق أو فالصدق غايتك، يعرتض ما تجد فلم أساسها
أو الكلمة عىل ترتب ما هو — الجملة أو الكلمة كانت مهما — «املعنى» إن نقل ألم أقل،
معناها العامة، القاعدة هذه عن تشذ ال «الصدق» أو «الحق» وكلمة نتائج؟ من الجملة
هذه مثل إىل يؤدي ال ما وكل «حق»، املرجوة النتائج إىل يؤدي ما فكل نتائجها، هو
العاِلم يقرِّر فكيف نفسها، العلمية الفروض شأن شأنه ذلك يف األمر «باطل»، النتائج
الفرض، عن تنتج التي النتائج يرى أن بعد ذلك يقرر صحيح؟ ما فرًضا أن معمله يف
كان ليفرسها، الفرض جاء التي الظاهرة وقائع لكل تلك نتائجه يف مطابًقا وجده فإذا
فرض بمثابة هي نقولها، عبارٍة كل يف األمر فهكذا باطل، فهو وإال صحيًحا فرًضا عنده
يجعله يشء طبيعته يف وليس الواقع، عىل بانطباقه مرهونًا تحقيقه ويكون نفرضه، علمي

الواقع. تفسري يف فشله أو نجاحه غري خطأ أو صوابًا
أخرى، بعبارٍة — جيمس عنه عربَّ كما — عنه التعبري يمكن نفسه القول وهذا
طرائق إىل بالنسبة أفضل إنكاره، من أفضل فيه االعتقاد كان ما هو الحق إن فنقول:
فال مقتضاه عىل تسلك ما هو «الصدق» أو «الحق» الواقعة، العملية الحياة يف سلوكنا
ما هو «الصدق» أو «الحق» اعتقادك، يناقض أو سبيلك يعرتض ما الحوادث من تجد
آسنة صفة «الحق» ليس بمقتضاه، العمل يثمرها التي العملية الثمرة حيث من ينجح
أداة تكون ألن العبارة قابلية هو بل الوصف، بهذا نصفها التي بالعبارة الصقة راكدة
فهي وإال «حق» فهي الناجح العمل إىل يهدينا ما فيها كان فإن للعمل، وخطة للسلوك
النزول قبل الجملة يف يكون ال «الصدق» أو «الحق» إن «جيمس»: قال هنا ومن باطل،
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حني صدًقا أو ا حقٍّ «فتصبح» عندئٍذ عليها «يطرأ» هو بل والعمل، الحياة معرتك إىل بها
صادقة تجعلها التي هي وحدها العملية فالحوادث السلوك، ميدان يف الناجح أثرها أملس

باطلة.1 أو
أو حق، ألنها نافعة إنها فكرة عن فنقول مرتادفتان، «النفع» وكلمة «الحق» كلمة
قل أو سواء، العملية النتائج يف ألنهما سواء؛ املعنى يف والقوالن نافعة، ألنها حق إنها
خارجه، واآلخر العقل داخل أحدهما واحد، لخيٍط طرفان و«النفع» «الحق» أن شئت إن
خرجت ما إذا حتى حق، بكلمة نصفها التحقيق، نحو سريها أول يف الفكرة تكون فعندما
تشبيهه «جيمس» يقول الصدد هذا ويف نافعة،2 بأنها وصفناها عمًال، الخربة عالم إىل
للنقاد سهًال موضًعا كان نفسه الوقت يف لكنه بوضوحه، الفكرة يوضح الذي املشهور
تشبيًها حق، بأنه نصفه ملا الفورية»3 «القيمة هي الخربة إن يقول: إذ منه، يهاجمونه
فيها يُدفع فيما بل ذاتها، يف ليست قيمتها السوق، يف املطروحة بالسلعة الصادقة للعبارة
بالحق — رأيهم يف — «جيمس» ينزل فكيف املهاجمني، نقد التشبيه هذا فأثار ثمن، من
بتشبيهه فرح فقد «جيمس» أما السلع؟ من سلعة تجعله التي املادية من الدرجة هذه إىل
يف فقال تطبيقه، مدى من ويوسع يستخدمه وراح األدبي، التعبري يف توفيًقا وعدَّه هذا
عىل نعاملهم ممن معرتٌض يعرتضها لم دام ما صادقة تظل الفكرة إن أخرى مناسبٍة
النقد كورقة فالفكرة البنك، يف حسابه عىل معتمًدا الناس يعامل كالذي فهي أساسها؛
ساريًة الفكرة دامت وما باطلة،4 أنها بحجة معرتٌض يعرتضها أن إىل للتعامل تصلح

صواب. فكرة فهي نتائج من نبتغي ما بسلوكنا فنحقق أساسها عىل نسلك
نفسه هو «الحق»، مقياس «جيمس» جعله الذي العملية، النتائج يف النجاح مقياس
مختلف استعرضت فإذا ناجح،5 فعل أنه هو فضيلة الفعل يجعل فالذي األخالق، معيار

ص٢٠١. ،James, Pragmatism 1

ص٢٠٤. نفسه، املصدر 2
.Cash Value 3

ص٢٠٧. ،James, Pragmatism 4

وهي The Moral Philosophy and the Moral Life الُخلقية» والحياة الُخلقية «الفلسفة مقالة راجع 5

.The Will to Believe «جيمس»: كتاب يف املنشور بني
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عامًال جميًعا فيها ألفيَت الرذيلة من أو الفضيلة من إنها الناس عنها يقول التي املواقف
إن ُخلقيٍة قيمٍة من املعني املوقف يف ما بشعوره يعي الذي اإلنسان وجود هو مشرتًكا،
من أكثر أو واحد نظر يف كذلك ألنه فذلك خريًا؛ الفعل يكون فألن وإذن ا، رشٍّ وإن خريًا
أن ذلك ومعنى رش، أو بخري موصوف غري العالم لبقي البرش من العاَلم خال ولو الناس،
هذا يكون أساس أي وعىل الخلقية، قيمته اعتبار يف جوهري عنرص للفعل اإلنسان تقدير
تطبيقه يقترص ال معيار هذا اإلنسان، لرغبات الفعل إشباع أساس عىل يكن لم إن التقدير
مضمونه يف يجمع نفسه الوقت يف وهو أجمعني، البرش ليشمل يمتد بل الواحد، الفرد عىل
دون فرد رغبة أشبع قد معينًا فعًال أن فلنفرض مذاهبهم، اختالف عىل الفالسفة أنظار
عىل لرغبة تفضيل ال إنه قائًال: «جيمس» يجيب فيه؟ الحكم يكون فماذا األفراد، سائر
األفعال بني للمفاضلة أساس فال وإذن سواء، — رغبات هي حيث من — فالرغبات رغبة،
الفضيلة، من قسًطا أكربها لها تحقيًقا األفعال فأكثر رغبات، من قه تحقِّ ما بمقدار إال
الواحد، الفرد يف تكون قد — املختلفة الرغبات بني الرصاع حالة — نفسها الحالة وهذه
مجموعة تتبعها التي القاعدة نفسها هي اتباعها، الواجب الخلقية القاعدة تكون وعندئٍذ
األمد بمعنى «األقوى» نفهم أن عىل األقوى، الرغبة يشبع الذي الفعل تغليب وهي األفراد،
إشباع هي املعنى بهذا الفضيلة أديناه، الذي للفعل نتائج من فيه يظهر قد وما الطويل،
األفضل كان محاًال، هذا كان وملا جميًعا، الرغبات إشباع هي املثىل والفضيلة الرغبات،

رغباتنا. من مستطاع قدر ألكرب إشباًعا األكثر هو دائًما
تصلح ال بحيث التعميم، من األخالق يف النظرية هذه أن «جيمس» عىل بخاٍف وليس
طريًقا يختار أن فيه اإلنسان عىل وكان معني، موقف نشأ ما إذا السلوك يف هاديًا وحدها
مرتوك فاألمر حدة، عىل موقف كل يف يعمل ما لتخصيص وسيلة يجد ال لكنه للعمل،
حاٍل كل وعىل به، املحيطة التفصيلية بالظروف أدرى سيكون ألنه عندئٍذ؛ الفرد لإلنسان
وعىل وحدها، العامة باملبادئ معنية فهي «تعظ»؛ أن الخلقية الفلسفة شأن من فليس

التطبيق. مهمة تقع غريها
فلسفة وليست منهج الرباجماتية لكن — جيمس «براجماتية» من املقدار هذا حسبنا
الفيلسوف يقترص قد إذ — وكفى؟ املناهج فالسفة من هو فهل معينة، نتائج ذات إيجابية
املنهج هذا أساس عىل يقوم خاص تفكري نفسه هو له يكون أن دون التفكري منهج عىل

منهجه؟ عىل قائمة فلسفة له أن أم —
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عنها املتطرفة»6 «التجريبية اسم عليها يطلق التي الخاصة فلسفته جيمس لوليم
التجريبية «تتألَّف يأتي: ما الحق»7 «معنى كتابه بها يقدم التي مقدمته يف يقول
املصادرة أما عامة.»8 نتيجٍة من وأخريًا أقررها، حقيقة من ثم مصادرة، من أوًال املتطرفة
القارئ ويطالب بحثه به ويصدر الباحث يفرضه فرض «مصادرة» بكلمة (واملقصود
أن يجب فلسفية مناقشة كل أن فهي بالبديهية) شبيهٌة ذلك يف فهي بصحته؛ يسلم بأن
للناس يقع ال ما الكون يف يكون قد البرشية، الخربة يف يقع مما موضوعات يف تنحرص
وجود أن يدَّعي ال «جيمس» إن معنى، بغري يصبح عندئٍذ عنه حديثنا لكن خرباتهم، يف
وذا لنا، مفهوًما يكون ال اليشء أن هو يدعيه الذي لكن به، خربتنا عىل متوقٌف اليشء

اإلنسانية. الخربة أجزاء من ممكنًا أو فعليٍّا جزءًا كان إذا إال عنه، حديثنا يف داللة
اإلنجليزية؛ التجريبية مع اتفاق عىل لكان عندها وقف لو التي «املصادرة» هي تلك
معرفته يُستطاع ما أن يَرْون أيًضا هم — وهيوم وباركيل لوك — املدرسة هذه رجال ألن
عن حديثنا يكن لم إذا نتحدث وعبثًا اإلنسان، خربات حدود يف يقع الذي وحده هو
هذه حدود عند يقف ال «جيمس» لكن نخربه، أن اإلمكان يف كان أو فعًال، خربناه يشءٍ
تجريبية وجعلتها تجريبيته ميَّزت التي هي حقيقة فيقرر يميض بل وحدها، املصادرة
فإنما املبارشة، بالخربة العالم أشياء ندرك حني أننا وهي — أسماها كما — «متطرفة»
كاألشياء — هي األشياء بني القائمة فالعالقات عالقات، من يربطها وما األشياء ندرك
كان كما — هي وليست ندركه، أن لنا يتاح الذي املوقف عنارص يف ندركه مما — نفسها
أعىل، من جاءه املوقف طبيعة عن خارج يشء هي وال كال عقولنا،9 صناعة من — الظن
أشياء عنارص؛ من فيه ما بكل املوقف يدرك إذ اإلنسان يدركه يتجزَّأ، ال منه جزء هي بل
هذه خطورة يقدر ال قد الفلسفة يف العالقات مشكلة يألف لم الذي والقارئ وعالقات،
كاألشياء املبارشة الخربة يف تدرك «العالقات» أن يقرر إذ «جيمس»؛ يقرِّرها التي الحقيقة
أستطرد الحقيقة هذه تقدير عىل أعينه ولكي بسواء، سواء العالقات بتلك املرتبطة

.Radical Empiricism 6

.The Meaning of Truth 7

واحٍد كتاٍب يف «الرباجماتية» مع نرشت قد الحق» «معنى كتاب يكون مما مقاالت أربع أن يالحظ 8

.٣١٠ صفحة املذكورة، العبارة وجد القارئ إليه رجع فإذا األخري، بالعنوان
ص٣١٠. ،James, Pragmatism 9
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جهة من والواقعيون جهة، من املثاليون رئيسيني؛ قسمني ينقسمون الفالسفة إن فأقول:
إن أي عقولنا، يف أفكاًرا كونها يف األشياء حقائق يجعلون الذين فهم املثاليون أما أخرى،
كذلك، األمر كان وإن له، وجود فال وإال رأيس، يف فكرة له كان إذا موجود املعني اليشء
أو اإلنسان عقل يف أفكار مجموعة بالتايل هي — كله الكون أي — األشياء فمجموعة
ال فالفكرة مكانية؛ عالقات ليست إنها األفكار؟ بني العالقات تكون فكيف هللا، عقل يف
يف تكون األفكار بني العالقات لكن — مثًال — يسارها عىل أو الفكرة يمني عىل تكون
تكون وبهذا وهكذا، اآلخر بعضها من بعضها عىل واالستدالل لبعض، بعضها ن تضمُّ
فكرة تعلم أن فكرة كل من تستطيع واحد، بناءٍ أو واحد نسٍق بمثابة األفكار مجموعة
إىل فكرٍة من تنتقل تظل وهكذا تقتضيها، مقدمة ألنها أو عنها، تلزم نتيجة ألنها أخرى؛
فكرة أي — واحدة فكرٍة فمن إذن كله، النسق لك يكتمل حتى وحده، باالستدالل فكرٍة
نظريات يف كاألمر ذلك يف األمر جميًعا، األفكار سائر عىل تستدلَّ أن تستطيع — شئت
أو مقدماتها إىل قافًال ترجع أن شئت نظريٍة أي من تستطيع حيث — مثًال — الهندسة
يف تحمل واحدة نظريٍة كل فكأن كله، البناء لك يكتمل حتى نتائجها إىل سائًرا تتقدم
فيها كامن اآلخر وبعضها مقدماتها، ألنه فيها؛ كامن بعضها النظريات، مجموعة جوفها
عالقة واحدة، وحدة كله النسق يكون أن بد ال الحالة هذه مثل ويف نتائجها، ألنه أيًضا؛
كله؟ بهذا «العالقات» شأن وما … بأجزائه العضوي الكائن عالقة هي بأجزائه الكل
األشياء تربط التي العالقات يجعلون — هذا رأيهم عىل بناءً — املثاليني أن هو شأنها
الخارج من تأتيها وليست فيها داخلية نفسها، األشياء طبيعة من أجزاء ببعض بعضها
لطبيعة متمم جزء نفسها هي األشياء بسائر الواحد اليشء عالقة ألن بيشء؛ شيئًا لرتبط
فأين «ب» والد إنه «أ» عن لك قيل إذا فمثًال كلها، حقيقته عرفت ملا ولواله اليشء، ذلك
العالقة هذه أن املثاليني عند و«ب»؟ «أ» الشخصني تربط التي هذه «والد» عالقة ترى
«والد»، أنه الحقيقة تلك من جزءًا أن ستجد وعندئٍذ وحقيقته، «أ» طبيعة بتحليل تراها

الحواس. طريق عن تأتي التي املشاهدة من جزءًا وليست فيه، داخلية إذن فالعالقة
وجوًدا موجودة ندركها التي األشياء أن يرون إذ هذا؛ غري رأيًا فريون الواقعيون وأما
الذي العقل صادفها سواء موجودة فهي أفكار؛ من فيها وما عقولنا عن مستقالٍّ خارجيٍّا
ال منها، أشاهده ما عىل متوقف بها فعلمي كذلك، األمر كان وإذا يصادفها، لم أو يدركها
هكذا، شاهدته ألني قبله؛ وقع إنه قلت يشء، قبل يقع شيئًا رأيت فإذا عقيل، استدالٍل عىل
يف يأتي العالم كان وملا له، كنتيجة الثاني حدوث بالرضورة يستتبع األول وجدت ألني ال
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أقول: أن وجب كذلك، كثرية مختلفة بعالقات مرتبطة كثرية مختلفة أشياء الحسية التجربة
يكون ال التعدد هذا وأن املثاليون، يظن كما الواحدة بالوحدة هو وليس «متعدد»، عالم إنه
إىل موكول األمر بل أيًضا، املثاليون يظن كما حتمية داللة اآلخر الجزء عىل داالٍّ منه الجزء
الواحد وجود عىل أستدل فال وإال كذلك، إنهما قلت متالزمني جزءين وجدت فإن الخربة،
— الحسية الخربة أن هو شأنها بذلك؟ وإدراكها «العالقات» شأن وما … اآلخر وجود من
ببعض بعضها يربطها والذي الذهن، إىل مفككًة الحقيقة يف تأتي — التجريبيون يقول كما
ترابطها. أو األفكار تداعي قوانني يسمونها مقتىضقوانني عىل يربطها املدرك، اإلنسان هو
األشياء مع مباًرشا إدراًكا العالقات يدرك اإلنسان إن ليقول: «جيمس» جاء ما فإذا
التجريبية بعد أخرى خطوة بتجريبيته سار قد يكون العالقات، بتلك املرتبطة نفسها
جعلت ثم وحدها، املتجزئة املتقطعة «الحاالت» عىل املشاهدة قرصت التي اإلنجليزية
ثم ومن — خارج من املدركات بقية مع تأتي وال الداخل يف تتم تربطها التي العالقات
عن يقررها التي الحقيقة هذه وبعد — «متطرفة» تجريبية «جيمس» تجريبية كانت
وليس الخربة، يف يجيء ما هو العالم أن وهي منها، ينتزعها التي النتيجة تجيء العالقات،
خربتي يف العالم يجيئني تدعيمه، أو لبنائه عندي من يشء إضافة إىل يدعو ما هنالك
تلك تربط التي والعالقات األشياء بعنرصيه؛ يجيئني إذ بروابطه، مدعًما بنائه يف قائًما
اإلنجليزية التجريبية يف الضعف نقطة هي العالقات مسألة كانت فقد وقائع؛ يف األشياء
هذه كانت إذ املثالية؛ الفلسفة أنصار منها يهاجمها نقطة أيرس كانت ولذلك التقليدية؛
عن متقطعة تأتي حاالت أمر أمره اإلدراك كان إذا قائلة: التجريبي املذهب تسأل الفلسفة
منضدة عىل مصباح هذا أجزائه؟ بني العالقات يُوِجد الذي فما املختلفة، الحواس طريق
ترى بل «عىل»، ترى ال العني لكن «عىل»، بعالقة باملنضدة مرتبًطا أراه وهكذا — مثًال —
املحسوسات؟ بني ليست التي «عىل» أدرك الوسائل وبأي فكيف منضدة»، — «مصباًحا
الذين املثاليني جماعة من التجريبي املذهب عىل للهجوم نقطة أيرس كانت هذه إن أقول:
بوجاهة للمثاليني واعرتف «جيمس» فجاء األشياء، خارجية وينكرون الكثرة، ينكرون
جعل بأن النقد، هذا ليقابل نفسه التجريبي املذهب بناء أعاد لكنه وصوابه، نقدهم
مذهبًا التجريبية أصبحت وبهذا آخر، جزء كأي املبارشة بالخربة يُدَرك جزءًا العالقات

الهجوم.10 مواجهة عىل وأقدر وأكمل أوىف

.Paul Henle, Introduction to James (Classic American Philosophy) ed. Fisch, p. 121 10
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يكون وحده ليس املبارشة، الخربة من جزءًا وجعلها العالقات، موضوع لكن
الفلسفة توجيه يف أثًرا منه أبعد آخر، موضوع جانبه إىل يقوم بل املتطرفة»، «التجريبية
العقل إنما بمادة، هو وال بعقٍل هو ال الذي املحايد» «العنرص فكرة وهو أال املعارصة،
التي املنضدة هذه إن أقول: ذلك ولرشح محايد، مصدر من اشتقاقان كالهما واملادة
نقطٍة أي ويف إليه، منها الضوء ينبعث أن يمكن مكان كل يف ضوئية موجات تبعث أمامي
هذه كل يف هي أجبت: املنضدة؟ أين سألت: فلو وإذن املنضدة، رؤية يمكن املكان هذا من
املكان، هذا أرجاء يف إمكانًا املوجودة «الظواهر» كل فاجمع السواء، عىل املكانية النقط
ظواهر إليها تنبعث التي النقط هاتيك من مكانيٍة نقطٍة يف وقفت فلو املنضدة، لك تكن
الصورة إىل مضافة الخارجية الظواهر ومن حسية، صورة منها لديك تكون املنضدة،
الذي الخارجي اليشء بني الفرق فليس املنضدة، حقيقة تكون عنها كوَّنتها التي الحسية
الخارج يف مادة بني فرق وهو الحسية، الصورة وبني باملنضدة، نسميه بأن العرف جرى
واحد مصدٍر من متكوِّن — مًعا والداخل الخارج — الجانبني كال بل الداخل، يف وعقل
الخارجية، الحقيقة هي فإذا خارج من إليها تنظر املكان، نقاط يف املنبعثة الظواهر هو
تعد لم املادة أن هي القول وخالصة الداخلية، الفكرة هي فإذا داخل، من إليها وتنظر
ظواهر إىل املادة انحلَّت بل يقال، كان كما روحانية» «ذاتًا العقل أصبح وال «مادية»،
مًعا والجانبان ذاتيته، ففقد إدراكية حاالٍت إىل العقل وانحل صالبتها، ففقدت متناثرة

محايد.11 عنٍرص عن صادران
هو بل وحدة، ليس العالم بأن العقيدة هي نتيجة املتطرفة» «التجريبية عن ويتفرع
متكثر»12 «عالم كتابه يف التعدُّدي املذهب هذا عن «جيمس» عربَّ وقد املحتوى، متعدد
من الواحد املظهر أن يرى أنه فكما واحد، كائن ال كثرية كائنات قوامه العالم إن أي
باملادية نِصَفه أن عىل اصطلحنا الذي اليشء من جزءًا يكون قد املعني اليشء مظاهر
حالة فهو ثم ومن مدرك؛ لشخٍص الحيس اإلدراك من جزءًا يكون أن أو واملوضوعية،
عىل أيًضا اصطلحنا التي املجموعة وهي الشخص، لذلك الشعورية الحاالت مجموعة من

،Does Consciousness Exist? وجود؟» للوعي «هل عنوانها جيمس لوليم مقالة يف النظرية هذه وردت 11

Essays in Radical Empiricism املتطرفة» التجريبية يف «مقاالت كتاب يف املنشورة املقاالت من وهي
العالم. حقيقة عن نظريته يف ونماها الخصبة الفكرة هذه أخذ رسل برتراند أن ذكره يجدر ومما

.A Pluralisttic Universe 12
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عقٍل من أكثر يف شعورية حالة يكون قد الواحد الحيس املدرك فكذلك عقًال، نسميها أن
الشعورية، حياتي من حلقة — مثًال — املنضدة لهذه الحيس املدرك يكون قد إذ واحد؛
املعني الحيس املدرك يكون قد إذ هذا، من أكثر هو ما ثم الشعورية، حياتك من وحلقة
الحياة من جزءًا نفسه الوقت يف ويكون الناس، من لفرٍد الشعورية الحياة من جزءًا
بجميع الفردي العقل هذا كل يشمل بحيث الفرد، ذلك عقل من أشمل لعقٍل الشعورية
حاالت من حالة — الفكرة أو — املدرك يكون وعندئٍذ أخرى، مدركاٍت إليه مضاًفا حاالته،
هي أنها مع مختلفان، وضعان بذلك لها فيكون أكرب، عقٍل حاالت من وحالة أصغر، عقٍل
محتوى كله العالم يكون أن الحتمال املجال أمامنا ينفسح هذا ومن نفسها، الفكرة هي
كل يكون بحيث الفردية، العقول كل يشمل األعىل يف األدنى احتواء كبري واحد عقل يف
لدينا تتكون وعندئٍذ الشامل، «اإللهي» العقل يف إدراًكا الفردية العقول إدراكات من إدراك
تختلف وكذلك التقليدية، الديانات يف عنه تكوَّنت التي الفكرة عن يختلف «إله» عن فكرة
اإلله هذا ألن وذلك الوجود؛ وحدة بمبدأ اآلخذة الفلسفات يف عنه تكونت التي الفكرة عن
خلقه عن الخالق انفصال الكون عن منفصًال ليس العقول، سائر يشمل عقل هو الذي
فلسفة تصورت كما كله الوجود يف حال هو وال كال التقليدية، الديانات تصورت كما
االشرتاك هو مشرتك، قسط الفردية العقول سائر وبني بينه إله ولكنه الوجود، وحدة
من فرد كل يتميز كما مستقلة، بفردية يتميز نفسه الوقت يف لكنه بعينها، إدراكاٍت يف
إىل أقرب هي — «جيمس» يتخيَّلها كما — فالصورة املستقلة، بفرديته الصغرى األفراد
عقل ثم عليها، يزيد ثم إدراكاته يدرك ألنه عقل؛ من أكرب فعقل عقول؛ من متدرٍج سلٍم
يكون أن يتحتم أن دون صعوًدا، دواليك وهكذا أكرب فرابع العقل، هذا من أكرب ثالث
دائًما االحتمال مع األدنى يف ما كل فيه األعىل فالعقل يشء، كل يسع مطلق عقل هنالك

أعىل. هو ما هناك يكون بأن
متصاعدة، العقول تجعل التي الفكرة هذه مثل إىل جيمس بوليم حدا ما ولعل
إنساني فرٍد لكل يحتفظ أن أراد أنه هو الفردي، العقل شخصية ذلك يف تضيع أن دون
كل يشمل إلًها الكون يف جعل لو إنه الخلقية، مسئوليته عليه لتقع املستقلة، بإرادته
املوحدة والفلسفات التقليدية الديانات فيه تورطت فيما لتورط األفراد، فيه وتنمحي يشء،
مسئوًال يكون أن للزم الشامل، اإلله هذا مثل هنالك كان فلو الرش؛ مشكلة وهو للوجود،
إنه أو عنه، مسئول عندئٍذ هللا إن نقول: أن فإما يقع، ما بعض والرش يقع، ما كل عن
ال هللا أن معناه هنا العجز ويكون الثاني، البديل يفضل و«جيمس» درئه، عن عاجز
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تكن وإن التي واإلرادات، العقول سائر جانبه إىل هنالك إن بل الوجود، يف يشء كل يشمل
االفرتاض فهذا تصنع، عما مسئولة موجودة أنها إال اإلدراك، سعة يف وأصغر منه أدنى
كائن هو ما تغيري األفراد مستطاع يف يجعل ألنه معنى؛ الخري نحو األفراد لكفاح يجعل
ألنه برهانك؟ ما قائًال: «جيمس» تسل وال … وأكمل هو مما أفضل ليصبح ا رشٍّ كان إذا
يثبت برهان يكون ال حيث إنه عنها قال التي الكثرية الحاالت من حالة فهذه برهان، ال
مجال تفسح أن شأنها من يكون لعقيدٍة متعمًدا إراديٍّا اختياًرا باالختيار فعلينا ينفي، أو

أفضل.13 حياٍة يف األمل

القيم وتغيري ديوي»14 «جون (2)

طرٍّا العالم أرجاء يف وأشاعوها خلًقا، الرباجماتية الفلسفة خلقوا عمالقة ثالثة ثالث هو
الرفض متابعة أو القبول متابعة نتائجهم يف يتابعهم أال مثقف وسع يف يعد لم بحيث
جميًعا ذهبوا وإن أنهم عىل و«ديوي»، و«جيمس» «بريس» هم الثالثة وهؤالء واإلنكار،
زميليه، عن يميزه اتجاٍه يف به انشعب قد منهم كالٍّ أن إال األصول، حيث من واحًدا مذهبًا
— القيم يف التفكري يف العلوم منهج استخدام محاولته هي «ديوي» ل املميزة والصفة
يناسب تغيريًا تغيريها إىل ينتهي قد تفكريًا — وغريها والجمالية والسياسية األخالقية
عىل للعمل «ذريعة»15 الفكر من اتخاذه هي أخرى بعبارٍة أو الحارضة، الحياة ظروف
فيه نعيش الذي كاملجتمع ديمقراطي صناعي مجتمٍع يف يبتغيه ما لإلنسان يحقق نحو

الراهن. عرصها يف املتحدة الواليات فيه تعيش الذي كاملجتمع األصح عىل أو اليوم،
بالفلسفة مراحله أوىل يف تأثر بل نشأته، أول منذ براجماتيٍّا «ديوي» يكن ولم
هذا الفلسفة يف يذهبون أساتذة إال حوله يجد لم ألنه ذلك؛ من بدٌّ له يكن ولم الهيجلية،

ذلك: يف له راجع 13

.The Will to Believe االعتقاد إرادة (أ)
.Varieties of Religious Experience الدينية الخربة من صنوف (ب)

.John Dewey 14

مقابلة الذرائع» «مذهب كلمة سنجعل ،Instrumentalism هو خاص اسم «ديوي» عند للرباجماتية 15
وحده. «ديوي» إىل إال تنرصف ال بحيث االسم، لهذا
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بقية الرباجماتي طريقة لنفسه اتخذ حتى تتطور ظروفه أخذت ثم عنهم، فأخذ املذهب،
األعوام وهي حاسًما، تشكيًال الفلسفية الوجهة من شكلته التي األعوام كانت وقد حياته،
١٩٥١م)، عام ومات ١٨٥٩م عام ديوي (ولد ١٩٠٤م إىل ١٨٩٤م من املمتدة العرشة
الرتبية يف بتجربة قام وحني شيكاغو، جامعة يف الفلسفة لقسم رئيًسا كان حني وذلك
الفلسفة من يديه نفض فعندئٍذ بالجامعة، ملحقٍة مدرسة عىل أجراها واسع، نطاٍق عىل
التي وهي الحني، ذلك منذ التزمها التي نظره لوجهة األساس وضع يف وبدأ الهيجلية،
كان بما الشبه شديد مذهب وهو الذرائعي»، «املذهب اسم — قلنا كما — عليها يُطلق

الرباجماتية». «الفلسفة باسم نفسه الوقت ذلك يف جيمس» «وليم إليه يدعو
حياته من ملحة نذكر أن «ديوي» بها أخذ التي النظر وجهة فهم عىل يعيننا ملما وإنه
الشمال يف «فريمونت» والية يف ونشأ ولد أنه ذلك تفكريه، أصول عىل شديًدا ضوءًا تلقي
الزراعة تقتضيه ما كل ولهم الزراعة، عىل أهلها يعيش هادئة ريفية منطقة يف الرشقي،
ذلك، إىل وما املخاطرة، عىل والدعة واألمن السالمة وإيثار القديم، عىل املحافظة أخالق من
نزح إقليم وهو األوسط»، «بالغرب املتحدة الواليات يف يسمونه ما إىل رجولته يف انتقل ثم
عمره ما أول كان الذي — املتحدة الواليات رشقي أعني — الرشق أهل من املغامرون إليه
عرش ستة خالل األوسط الغرب يف «ديوي» شهد فماذا ازدحم، حتى أوروبا، من الوافدون
الزراعي موطنه حياة عن بعيًدا اختالًفا تختلف اقتصاديًة حياًة شهد هناك؟ أقامها عاًما
يفقده وقد بالبرص، اللمح مثل يف صاحبه يجمعه الطائل الثراء رأى إذ فيه؛ نشأ الذي
العمل إىل وأميل واملخاطرة، املغامرة عليهم تغلب الناس رأى بالبرص، اللمح مثل يف كذلك
وهذا الثبات وهذا االستقرار هذا ألن اآلمن؛ الثابت املستقر العمل إىل منهم الجريء الحر
التفكري أصالة من الحد بالتايل ويكلفهم املطردة، الحكومة لقوانني الخضوع يكلفهم األمن
ولكن للخطر، معرضة — «ديوي» شهدها كما — هناك الحياة كانت االبتكار، وقدرة
ومن حياتهم، يف اليقني ينشدون الناس يكن فلم االحتمال، كبري كان فيها النجاح بلوغ
من ليهزأ اليقني» «طلب كتابه بعد فيما أخرج حني «ديوي» تفكري عىل األمر انعكس هنا
ممن جميًعا األوسط الغرب أهل كان السواء، عىل العمل وحياة الفكر حياة يف اليقني طلب
جيلني، أو واحد جيٍل من أكثر إقامتها امتدت عندئٍذ هناك أرسة تجد فقلما حديثًا، نزحوا
إال جنوبهم بني يحملون ال جميًعا جاءوا فكأنما األرض، فجاج من فجٍّ كل من نزحوا وقد
املوروثة بالتقاليد هناك عندئٍذ يعبأ كان ذا فمن ويغامروا، يخاطروا أن وهو واحًدا، شيئًا
أكرب النجاح بأن مؤمنني وراء، إىل ال أمام إىل الجميع نظر القديمة؟ الثقافات بأصول أو

اإلخفاق. من احتماًال
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شيكاغو، جامعة يف أبناءهم ليعلِّم بينهم «ديوي» ذهب الذين القوم طراز هو ذلك
عىل يعني الذي العلم يريدون كاآلباء، شباب الجامعة؟ إىل يختلف أن له تتوقع شباب فأي
ألفتهم الذين كالشبان يكونوا لم إنهم النجاح، طريق يرسم الذي الفكر يريدون العمل،
نفسها، املتحدة الواليات من الرشقية الجهة جامعات ألفتهم الذين بل أوروبا، جامعات
وجاءوا النظر، وجهة معهم تغريت فقد كال؛ ذاتها، يف للثقافة تقدير رءوسهم ويف جاءوا
رسيعة عمليٍة حياٍة من عليه مقبلون هم بما الصلة قريب يكون الذي العلم ينشدون
من غريهما أو اإلغريقية أو الالتينية دراسة — بالطبع — يريدون يكونوا لم الُخطا،
القديمة، األرستقراطية الثقافة مخلفات الحقيقة يف هي التي البحتة النظرية الدراسات
بذي يعد لم الدراسات هذه أمثال الثرية، الطبقات أبناء من الفراغ ألهل تصلح كانت التي
طالب كان فإن الجاد، وللعمل للعمل، خلقوا قد أبنائه كل ديمقراطي مجتمٍع يف نفع
فقد مقاعدهم؛ عىل جالسون وهم يدرسونها التي النظريات ينشدون القديمة الجامعات
عمًال يقتيض ال مما املوضوع كان ما فإذا بأيديهم، العمل يريدون الجامعة إىل هؤالء جاء

يعمل. بما الصلة شديد إذن فليكن مباًرشا،
كانت إن ظروف، من حوله ملا حساس فيلسوف رأس يف الفكر تيار يجيء فكيف
يمكن هل العمل؟ غري إىل بفكره يتجه أن يمكن هل به؟ تحيط التي هي الظروف هذه
ذلك رغم يلتفت ثم املستقبل، إىل النظر نحو حوله من الجامحة الرغبات هذه تدفعه أن
كالتقليد كلها، التقاليد قيمة يف تشكك «ديوي»، مع األمر كان وهكذا كال، املايض؟ إىل
قبل لهم كانت طبيعية حقوًقا لإلنسان أن من األولني األمريكيني املفكرين بني جرى الذي
أو املجتمع أحكام يف السابقات إىل بالرجوع يقيض الذي وكالعرف مجتمع، يف اجتماعهم
التي العلمية واالفرتاضات بل الجامدة، صورها يف الدينية وكاالعتقادات القضاء، أحكام
إن للتغري قابل اإلنسان حياة يف يشء كل إن قيامها، يربر أساس غري عىل قائمًة تكون قد
— وقداسته قيمته كانت ما كائنًا — يشء يقَف أن يجوز وال تغيريه، إىل الرضورة دعت
تغيري من بد ال العامل، لإلنسان الرغيد العيش وتوفري االجتماعي اإلصالح مجرى يف حائًال
واالقتصاد السياسة أسس تغيري من بد وال التغيري، هذا اإلصالح اقتىض إن األخالق قواعد
يجعلها تغيريًا الحياة تغيري سبيل يف والثبات، الدوام به يظن قد مما يشء وكل والرتبية

الجديد. العرص لظروف مالءمة أكثر
الرصاع عن عقليٍّا تعبريًا — «ديوي» يصفها كما — تكن لم إن الفلسفة تكون وماذا
الرصاع هذا خيوط ب تتعقَّ أن هي الفلسفة مهمة العرص؟ ثقافة يف يرسي الذي الداخيل
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بذلك فيسهل الناس، عقول تتجاذب التي القوى مصادر النظر أمام لتضع أصولها إىل
فمهما شئت، فلسفٍة أي يف النظر أمعنت إذا أنك والحق الدواء، ووصف الداء تشخيص
الحقيقة يف فستجدها العملية، الحياة تيارات عن منعزلة ظاهرها يف الفلسفة هذه كانت
نشاطهم يف الناس يسري أساسية مبادئ من عرصها يف الحياة تلك عليه تنطوي عما معربًة
وفلسفة أفالطون فلسفة كانت فهكذا يشعروا، لم أو بذلك شعروا مقتضاها، عىل العميل
اليونانية املدنية هدف كانت التي العليا املثُل عن صميمها يف دفاًعا — مثًال — أرسطو
أالَّ املحتمل من لكان االنقالبية الهجمات تلك فلوال الشكاك، هجمات إزاء عنها يدافعون
عىل الحجة ليقيم أفالطون ينشأ أالَّ أو الثابتة، األخالقية القيم عن مدافًعا سقراط ينشأ
أرسطو ينشأ أالَّ أو وتغري، صريورة من للعني يبدو قد ما رغم ثابت فكري عالم وجود
وانظر الدينية، الوسطى العصور إىل انتقل ثم وغريها، األخالق يف نفسها الغاية ليستهدَف
السائدة الدينية العقيدة عن يدافع أن واألخري األول همه كان عندئٍذ، الفيلسوف مهمة ما

الفلسفة. من بسنٍد
من الناس حياة عليه تنطوي عما عقليٍّا تعبريًا دائًما تكن وإن الفيلسوف مهمة لكن
الفلسفة أعالم يف الحال كانت كما القائم، النظام عن دفاًعا دائًما تكون ال قد أنها إال مبادئ،
وأن واالنقالب، التغري يف الناس حياة تأخذ أن يحدث قد ألنه الوسيطة؛ والفلسفة اليونانية
بمهمته الفيلسوف يقوم وعندئٍذ والتبدل، التحول يف — بالتايل — حياتهم مبادئ تأخذ
فلسفة هي فإذا الناس، حياة عليها تنطوي التي املبادئ عن العقيل التعبري مهمة نفسها،
كانت هكذا وثورة، انقالٍب عهد يف جاءت فلسفة ألنها والثورة؛ االنقالب وجوب إىل تدعو
حني الحديث، عرصها إىل الوسيط عرصها من أوروبا خروج عند مثًال «ديكارت» فلسفة
يكون أن إال يسعه لم الذي «ديوي» أيًضا وهكذا التفكري، منهج تغيري إىل الناس دعا
هذا نحو بالفعل تسري كانت به أحاطت التي الحياة ألن القيم؛ تغيري إىل داعيًا بفلسفته
رآها التي والوسائل ره، تصوُّ يف ارتسمت التي األهداف نحدِّد أن استطعنا «فلو التغيري،
التي آراؤه تتكامل كيف نرى وعندئٍذ فلسفته، فهم استطعنا األهداف، تلك إىل موصلًة
نظرٍة يف تتكاَمل ذلك مع لكنها بعيًدا، اختالًفا بينها فيما مختلفة ميادين يف بها أدىل
ديوي فلسفة به تُعنى ما وأول … مجتمعنا يف التقدُّم ق يحقِّ أن عساه ملا شاملة واحدٍة

األمريكية.»16 الديمقراطية مشكالت هو أهداف من
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إىل تؤدي التي الرتبية هو الديمقراطية بناء يف يوضع حجر أول أن يف شك من وليس
١٨٩٩م عام ففي وابتكر، فيها خلق التي األساسية ميادينه أحد الرتبية كانت ثم ومن ذلك؛
التجريبية مدرسته يف يتبعها كان التي طرائقه فيه يرشح واملجتمع» «املدرسة كتابه أخرج
صغريًا مجتمًعا املدرسة تالميذ من يجعل أن هو األسايس مبدؤه وكان بالجامعة، امللحقة
ليصنعوا املختلفة الخامة املواد للتالميذ فيهيئ ونشاطه، حياته يف الكبري املجتمع يشبه
علوم، من بها يتعلَّق ما يتعلَّمون الصناعة هذه وخالل قدراتهم، مع تتناسب أشياء منها
يبني والرتبية» «الديمقراطية هو ١٩١٦م، عام أخرجه الرتبية يف آخر كتاب ذلك تال ثم
بمجرد ال وجودها، استمرار عىل اإلنسانية الجماعات تعني التي العملية هي الرتبية أن فيه
وبني نفسها بني املواءمة برسعة بل نوعها، يكن مهما القديمة التقاليد عىل املحافظة

البيئة. تغري يقتضيه بما نفسها من فتغري بيئتها،
العبارة: هذه فهاك «ديوي» فلسفة صميم لك ص تلخِّ قصرية واحدة عبارة أردت فلو
الوسيلة هو البحث، ميادين من ممكن ميدان كل يف العلم ملناهج العام التطبيق «إن
التي النتيجة هي هذه الصناعية.»17 الديمقراطية مشكالت حل عىل القادرة الوحيدة
يف العلمي املنهج نصطنع أن وهي ميادينها، ع تنوُّ عىل فلسفته بكل «ديوي» إليها انتهى
سياسة، أو أخالق أو دين أو تربية أو اقتصاد بني ذلك يف فرق ال فيه، نفكِّر موضوع كل
ما بقدر بعينها حقائق للناس يقدم أن يعنيه ال «منهج»، حقيقتها يف هي إذن ففلسفته
معينًا، موضوًعا بحث ما إذا وهو موضوع، كل يف يطبقونه منهًجا لهم يقدِّم أن يعنيه
عنارص فما البحث، يف منهجه عليه يطبق «مثل» أنه عىل يشء كل وقبل أوًال يبحثه فإنما

املنهج؟ هذا
الذي الضوء هو ١٨٩٠م) (صدر النفس علم أصول يف جيمس» «وليم كتاب كان
ذلك يكن فلم والبحث، التفكري يف وخطته منهجه تشكيل يف أخريًا «ديوي» به اهتدى
ذلك يف عهدين بني فاصًال كان بل الكتب، كسائر النفس علم يف كتاب مجرد الكتاب
يعينه نحو عىل بيئته اإلنسان به يعالج السلوك، من معينًا نمًطا «العقل» اعترب إذ العلم،
فيها نلحظ أن هي سلوكية ظاهرة أية يف «العقل» وجود عىل الدالة فالعالمة الحياة، عىل

،Gail Kennedy, Introduction to Dewey, in Classic American Philosophers, ed. by Fisch 17
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واستخراج الغايات،18 تلك بلوغ إىل املؤدية للوسائل واختياًرا مستقبلة، لغايات استهداًفا
أقام الذي األساس هو — غزير عميق عريض طويل ومكنونها — العبارة هذه مكنون

تفكريه. عليه وبنى منهجه «ديوي» عليه
معني، طابع ذو سلوك «العقل» أن هي العبارة، هذه عىل ترتتب التي النتائج وأوىل
الرأي هو كما الفعال، الحي الجسم عن يختلف الذي الغيبي الروحاني بالكائن هو وليس
— املرحلة تلك إبان كان ألنه األوىل؛ مرحلته يف نفسه «ديوي» وعند املثالية، الفلسفة عند
هي نفسها العبارة من تنتج التي النتائج وثانية فلسفته، يف االتجاه هيجيل — أسلفنا كما
يتجزَّأ ال جزءًا تكون أن إما ويسعى، اإلنسان يعمل بمقتضاها التي والغايات القيم أن
تحقيقها، عىل يعمل ثم فيدركها، اإلنسان يجيء بحيث نفسه، الخارجي العالم طبيعة من
العالم وبني نفسه بني بها يوائم وسائل له لتكون يخلقها اإلنسان، خلق من تكون أن أو
بوجوده سابًقا شيئًا ليست الفرضني كال عىل وهي فيه، يعيش الذي املجتمع أو الطبيعي
بمحيطه اإلنسان التصال الزمة نتيجة تنشأ بل املجتمع، أو الطبيعي العالم وجود عىل
تعرتضه التي الجزئية املواقف معالجة يف وأسلوبه واختياره كفاحه فيه يظهر اتصاًال
أهم كانت وربما املذكورة، العبارة من تستخلص التي النتائج وثالثة الجارية، الحياة أثناء
املستقبل يكون فإنما ومجتمع، طبيعة من بيئته حيال نشط ما إذا اإلنسان أن النتائج
نتائج من عنه يتولَّد ما إىل بالنظر إال يكون ال هذا نشاطه معنى إن أي نشاطه، رائد هو
مشكالته إزالة يف سببًا يكون صغريًا، أو كبريًا تغيريًا األشياء أوضاع تغريِّ أن شأنها من
ثابتة قيٌم هنالك ليس أن هي الرابعة فالنتيجة كذلك، األمر دام وما سبيله، اعرتَضت التي
تغريها، يف للحياة مالزمة القيم إنما واملواقف، الظروف تغريت مهما تتغري ال الزمن، عىل
األخالق يف — القيم هذه تكون أن عىس ماذا إذ تلك؛ لها تبًعا تغريت هذه، تغريت فكلما

سلوكه؟ يف اإلنسان يستخدمها أدوات تكن لم إن — غريهما أو السياسة يف أو
عىل «ديوي» أطلقه اسم وهو «الذرائع»؛ فلسفة فلسفته، صميم إىل نصل وهنا
يف يكن وإن و«جيمس»، «بريس» زميليه عن به اختلف الذي الخاص، الرباجماتي اتجاهه
األفكار أن «بريس» رأي من كان فقد «جيمس»؛ إىل منه «بريس» إىل أقرب ذاك اتجاهه
التي العملية املواقف يف بها ف ليترصَّ اإلنسان اعتادها سلوكية عادات إال هي إن الكلية
خطة بمثابة هي الكلية األفكار هذه من الواحدة الفكرة فكأنما الكلمات، تلك إليها تشري
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بها تتذرع «ذرائع» األفكار جعل حني «ديوي» ارتأى وهكذا وتوجهه، السلوك تضبط
تكن فمهما املنشودة، غاياته لإلنسان ق يحقِّ وضبًطا توجيًها وضبطه السلوك توجيه يف
يشء، يف الفكر من ليست فهي كذلك تكن لم وإذا للعمل، خطة ن تتضمَّ فهي الفكرة،
التي تحقيقها طريقة كذلك نفسه فهو معناها، هو الفكرة يف املتضمن العمل هذا أن وكما
وفق سلكنا ما إذا التي فهي الصائبة فأما الخاطئة، الفكرة من الصائبة الفكرة بها نميز
فهي الخاطئة وأما نبتغي، ما إىل السلوك ذلك بنا انتهى ترسمها، التي العملية الخطة
يكون ال الفكرة صواب فتحقيق وإذن املقصودة، الغاية إىل العملية خطتها تؤدي ال التي
أهدافنا، مع متفًقا دائًما نراه ال الذي الواقع هذا الواقع، نسيج يف يكون إنما الخالء، يف
تكن لم فإذا بأفكارنا، تغيريه بماذا؟ تغيريه صوالحنا، مع يتفق بما تغيريه إىل فنلجأ
نفرِّق أن فاحش وخطأ باطل، لغو فهي ذلك عىل تعني ذرائع أو أدوات «األفكار» هذه
النظرية» «األفكار فصل يستحيل إذ حياتنا؛ جوانب من عميل هو وما نظري هو ما بني
والعمل فالفكر والحق، بالصواب توصف أفكاًرا ذلك مع تظل ثم العميل»، «تطبيقها عن
اتصاًال به ومتصل لآلخر، ل مكمِّ أحدهما واحد، يشء من جانبان أو واحد، لخيٍط طرفان
وينتهي األمر يبدأ بحيث أفكار؛ من زميالتها عىل بمقصورة الفكر عالقة ليست وثيًقا،
مزيج خيوطه نسيج من خيط الفكرة بل الخارجي، الواقع عن النظر بغض الرأس داخل

الخارج. يف طبيعية وحوادث الداخل يف أفكار من محتوم
لم إذا تفكري ال أنه أعني الحل، تتطلب مشكلٌة اإلنساَن اعرتضت إذا إال تفكري وال
نقف فعندئٍذ الوجوه، من وجٍه عىل أغراضنا تحقيق مع متعارضة الواقع حقائق نجد
الوضع يتخذ بحيث وأجزائه، عنارصه أوضاع من نغري كيف «لنفكِّر» الواقع ذلك حيال
الحوادث دنيا عن بعيًدا «فكره» يف سابًحا اإلنسان ظل إذا تفكري ال أغراضنا، يخدم الذي
جاء مشهوًرا، مثًال لذلك «ديوي» ويسوق كالحالم، أو حامًلا يكون عندئٍذ ألنه الخارجية؛
يف ليبلغها معينة غايٍة إىل قاصًدا الغابة خالل يميش من مثل نفكر»،19 «كيف كتابه يف
ألنه تفكري؛ فال واحدة، بقفزٍة ممكنًا القناة عبور كان فإن قناة، تعرتضه ثم معني، وقٍت
القفزة دامت ما القناة يعرب كيف املشكلة: أمامه تنهض حني التفكري يبدأ لكن إشكال، ال
فروع من جًرسا أيبني ضحًال؟ املاء كان إن املاء يف بثيابه أيخوض تكفيها؟ ال الواحدة
التي األسئلة هذه آخر إىل راجًعا؟ طريقه يف ويقفل املنشودة غايته يرتك هل الشجر؟
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هذه عىل للتغلُّب صانع عساه ماذا «يفكر» القناة أمام واقف وهو نفسه عىل يلقيها يظل
ذات تكون أن بد ال عندئٍذ تنشأ التي الفكرة أن وواضح طريقه، اعرتضت التي املشكلة
التفصيالت واضحة خطة ترسم أن لها بد وال أمامه، املاثل الراهن باملوقف وثيقة عالقة
لذلك تطرأ التي الفكرة أن كذلك وواضح شيئًا، تكن لم كذلك تكن لم فإن عمله، ينبغي ملا
وفعًال عمًال تحقيقها يكون إنما معينة، ظروٍف يف معينة قناة يعرب أن يريد الذي السائر
للفكرة يكون أن بني تمييز ال إنه أي واحد، آٍن يف صوابها اختبار وسيلة وهو معناها هو
أساس عىل صواب بأنها الفكرة عىل نحكم ال أخرى وبعبارٍة «صوابًا»، تكون وأن «معنى»
تنفيذها، إىل باالحتكام بصوابها نحكم بل العمل، دنيا عن منفصل خالص، عقيل معيار
أفعال من حلقات لتتابع ثم أوًال، عملية مشكلة لنشأة مصاحبًا وينمو الفكر ينشأ وهكذا
فكًرا، ليس بما ارتبط إذا إال فكًرا يتم ال الفكر ثالثة، وبعبارٍة املقصود، الغرض إىل مؤدية
إىل ثم الرأس يف فكرٍة إىل الرأس يف فكرٍة من ينتقل بأن نفسه، حول دائًرا الفكر ظل لو
وراء ما إىل يمتد حني فكًرا الفكر يكون وإنما باسمه، جديًرا يكون فلن رابعة، فإىل ثالثة

والتنفيذ. العمل حيث إىل النظرية حدوده
الفكر دائرة من خروجه يف اإلنسان يستخدمها التي الطريقة إال العلمي» «املنهج وما
فأنت مًعا، آٍن يف وباالستقراء باالستنباط يتم هذا؟ يتم فكيف العمل، دنيا إىل املحض
املشكلة سيزيل بتنفيذه وأنه التنفيذ، ممكن أنه تظن معينًا فرًضا تفرض املشكلة إزاء
التي التفصيلية النتائج منه تستخلص أن بالطبع يقتيض وتنفيذه سبيلك، اعرتضت التي
وفق التنفيذ بغية الخارجية الدنيا إىل تخرج وعندئٍذ االستنباط، هو وذلك عليه، ترتتب
هنا وها موقفك، يف لك معينًا فرضته الذي الفرض بفضل تحددت التي التفصيالت تلك
تدرك وعندئٍذ باليدين، وتلمسها بالعني فرتاها ذاتها، والحوادث ذاتها بالوقائع ستصطدم
أنه بمعنى صوابًا، األول فرضك كان إن التجربة وعىل املشاهدة عىل قائًما عمليٍّا إدراًكا
تتمُّ وال املشكلة، حل يف االستقراء مرحلة هي وهذه يكن، لم أو املنشودة، الغاية إىل مؤدٍّ
الذي الفرض عىل العملية التجربة أجرينا إذا إال املشكالت من مشكلة إزاء التفكري عملية

املطلوب. بالنجاح التجربة وتمت لها، حالٍّ فرضناه
فكرة، «ديوي» يسميها التي هي — املقرتح» «الحل مرحلة أي — «الفرض» ومرحلة
حياته، مشكالت من معينة مشكلة لحل لنفسه اإلنسان قدمه اقرتاح هي «فالفكرة» وإذن
أن وبديهي االختبار، ينتظر وبالتايل التنفيذ؛ ينتظر معلًقا يزال ال االقرتاح ذلك يكون حني
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يف صاحبها ُخطا يسدِّد هاديًا دليًال كانت إذا إال «حق» بأنها توصف ال «الفكرة» هذه مثل
صوابها وليس لصاحبها، هدايتها يف هو فصوابها التنفيذ، مرحلة يف أي السلوك، مرحلة
يهدينا ما هو «فالحق والعمل السلوك مجرى يف أثرها عن النظر بغض بها الصقة صفًة
نعنيه ما الدقة وجه عىل هي املوفقة الهداية هذه مثل يف املحققة القدرة موفقة، هدايًة
به جرى ما وبني «للحق» املعنى هذا بني البعيد الفرق نالحظ وهنا الحق»،20 بكلمة
صدق كان فقد سواء؛ حدٍّ عىل واملثاليني منهم الواقعيني السابقني، الفالسفة عند التقليد
ننعت إذ فاعلية؛ وال فيه حركة ال ساكنًا «كائنًا» بها ننعت صفة جميًعا هؤالء عند الفكرة
صورة كان إذا حق إنه أو صادٌق إنه اليشء ذلك عن فنقول برءوسنا، قائًما شيئًا بها
ما سائر مع متسًقا كان إذا أو — الواقعيون هم وهؤالء — الخارج يف ألصٍل صحيحة
الرباجماتيني، وزمالئه «ديوي» عند أما — املثاليون هم وهؤالء — أفكار من العقل يحتويه
«سكونية» صفة الحق وفعًال، وسريًا وحركة «صريورة» بها ننعت صفة الحق أو فالصدق
«الحق» طبيعة يف الجديد الرأي هذا ويقتيض هؤالء، عند «حركية» صفة وهو أولئك، عند
يف ونشاطه ومشكالته اإلنسان قبل هنالك يكن لم وخربته، اإلنسان عىل سابًقا يكون أال
لحل نشاط وال إشكال وال هناك إنسان وال يكون كيف إذ أزيل، «حق» املشكالت تلك حل
الحل فكان لها، حلوله ذلك مع فنشأت مشكالته، ونشأت اإلنسان جاء ثم اإلشكال؟ ذلك
الحياة يف العملية املشكالت ملجموعة املوفقة الحلول هذه مجموعة ومن ا» «حقٍّ منها املوفق
«الحق» يف التقليدي الرأي بني االختالف هذا أن تالحظ ولعلك «الحق»، يتألَّف اإلنسانية
كان فقد السواء؛ عىل واألخالقي االجتماعي األساس يف اختالًفا ن يتضمَّ الجديد، الرأي وبني
تفرض فئٍة من مؤلف فهو وبالتايل تؤمر؛ ورعية يأمرون سادة من مؤلًفا قديًما املجتمع
فإن املفروض، املعيار ذلك إىل أفكارهم يقيسوا أن إال الناس عىل وما فرًضا، الحق معيار
القائم النظام عىل يحافظ أن يريد من حالة وهذه خطأ، فهي وإال صوابًا كانت طابقته
الناس أفراد من السواد عىل تقع أالَّ تستتبع حالة وهي والتبديل، بالتعديل يتناوله ال
أما املعيار، ورشع القانون سن الذي اآلمر السيد عىل واقعة كلها التبعة إذ خلقية؛ تبعة
تستوجب بل — وتفرتض واملعايري، القيم يف الثبات عدم فتفرتض الرباجماتية النظرة
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التي املشكلة أمام مسئول فرد فكل وإذن القائمة، الظروف لتالئم تغيريها رضورة —
والحق؛ الصواب هو املوفق الحل هذا فيكون موفًقا، حالٍّ حلها عن مسئول تعرتضه،
تبعة، الناس عىل يضع إنما هذا، إال يعني وليس التنفيذ، نجاح هو الحق بأن «فاعرتافنا
أعز يخضعوا وأن واألخالق، السياسة يف الجامدة االعتقادات من أيديهم ينفضوا أن هي
وجهة يف التغيري هذا وأن الحق، مقياس النتائج يجعل الذي العميل لالختبار معتقداتهم

املجتمع.» حياة يف القرارات اتخاذ وسائل ويف السلطة مركز يف تغيريًا ليتضمن النظر
كما و«جيمس» «ديوي» بني االختالف أوجه إحدى تتبنيَّ األخرية النقطة هذه ويف
املوفقة الناجحة النتائج أن عىل متفقون جميًعا فهم «بريس»، وبني بينه االتفاق يتبني
لكن معينة، فكرة بها نصف التي «الصواب» أو «الصدق» أو «الحق» بصفة نعنيه ما هي
يريض ما يكون أن يفضل يكن وإن الواحد، بالفرد مرهونًا النتائج نجاح يجعل «جيمس»
الفكرة تصادف أن هو األساس لكن جميًعا، للناس نفسه الوقت يف مرضيٍّا الواحد الفرد
الخاص رأيه كان ثم ومن العملية؛ حياته يف نتائجها حيث من رضا صاحبها نفس يف
إىل نظره وجهة ستتغري صوابها يف املعتقد الفرد ألن موجود»؛ «هللا مثل عبارة بصواب
وأما الناس، سائر عند أمرها يكن مهما له، صدقها يكون هنا ومن سلوكه، وطريقة الحياة
باتفاق مرهونًا أي «باملجتمع»؛ مرهونًا النتائج نجاح فيجعالن مًعا و«ديوي» «بريس»
عند وبينه املعمل، يف العلماء مجموعة عند العلمي املنهج بني عندهما فرق فال األفراد،
يف يتكوَّن أن هو «بريس» عند األعىل املثل كان لقد حتى املجتمع، يف األفراد مجموعة
معينة مشكلٍة عىل العلماء يجتمع حني ينشأ كالذي مجتمع أي معميل» «مجتمع الحياة
بغض هو ترضيه التي بالنتيجة معمله يف العاِلم ينفرد فهل حلِّها، عىل مًعا يتعاونون
ليقروه العلماء الزمالء عىل تجاربه نتيجة يعرض أن عليه يتحتَّم أم زمالئه، عن النظر
«بريس» عند إذن املقصود النجاح البحث؟ موضوع هي التي املشكلة حل يف نجاحها عىل

األفراد.21 ملجموعة بالنسبة نجاح هو «ديوي» وعند
مع متغريًا جعله بأن «الحق» معنى يف التقليدية الفلسفات عن «ديوي» يختلف وكما
فكذلك الظواهر، تغري رغم ثابتًا تجعله الفلسفات تلك كانت أن بعد العملية الظروف تغريُّ
أو — عندهم وكانت الحوادث، متغرية عنده ألنها ذاتها؛ الطبيعة حقيقة يف عنها يختلف
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للحوادث تنكَّر ما إذا — «ديوي» رأي يف — فالفيلسوف ثابتة،22 حقيقة — أغلبهم عند
الذي الكون وبني بينه الصلة يقطع فإنما الثابت، للحق منه انتظاًرا الدائب، تغريها يف
ذاته يف هو أسلفناه، الذي النحو عىل التفكري عملية وتحليل تفكريه موضوع أنه يزعم
إال يكون ال التفكري دام ما إذ مجراها؛ ويتغري تطرأ حوادث الطبيعة قوام أن عىل دليل
يقني وال التغري، بهذا تسمح طبيعته إذن فالعالم فيه، نفكر الذي املوقف عنارص بتغيري
غري ننفذها، التي الخطة نتائج ننتظر مشكلة كل وعند موقف كل يف ألننا ثبات؛ وال هناك

خطأ. كانت أخفقت أو صوابًا كانت نجحت ما إذا حتى بنجاحها، موقنني
يتناولها كان وكيف الكربى، اإلنسانية املشكالت بعض إىل به وانظر املنظار هذا خذ
استثنيت لو إنك فضيلة؟ الفعل يكون فمتى األخالق: مشكلة وأولها األقدمون، الفالسفة
يقيس الذي — إنجلرتا يف و«مل» «بنثام» مذهب وهو — األخالق يف املنفعي املذهب
الفلسفية املذاهب سائر من الغالبة الكثرة وجدت اإلنسان، حياة يف بنتائجه الفعل أخالقية
هبط دينيا يكون آنًا فاملعيار خارج، من اإلنسانية الحياة فرضعىل معياًرا للفضيلة تضع
يرسق، أن أو يقتل أن له ينبغي ال اإلنسان كان فإذا مثًال، العرش كالوصايا السماء من
فيقول عقليٍّا، يكون آخر آنًا واملعيار كهذا، إثًما يقرتف بأالَّ السماء من إليه نزل أمًرا فألن
يكون الفعل إن — «كانت» مثل — العقل حكم إىل األخالق يسند الذي الفيلسوف لك
بعًضا، بعضه ينقض ما النتائج من يقتيض ال أنه بمعنى يقره، العقل منطق ألن فضيلة؛
قاتل، الناس من هناك بقي ملا جميًعا الناس عمَّ لو ألنه وإثم؛ رذيلة — مثًال — فالقتل
األخالق يف املذاهب هذه لكن وهكذا، بنفسه نفسه ينقض أي نفسه، الفعل فسيفنى وإذن
الفراغ، يف قائمة مجردة حقيقة اإلنسان كأنما بتفصيالتها، اإلنسان حياة عن النظر تغض
برتبة باتصالها إال الشجرة تنمو كيف وظروفها، بيئته مع الوشائج بأقوى متصًال وليس
وحدها تصورها يمكن ال عضوي كل من جزء النامية الشجرة الشمس؟ وضوء األرض
ويسلك يعمل حني اإلنسان وكذلك بها، تحيط التي الظروف سائر عن مفصولة معزولة

كتابيه: ذلك يف راجع 22

(a) Experience and Nature.
(b) The Quest for Certainty.
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ويف معينة ظروف من منبعثة وهي إال أفعاله عىل الحكم فيستحيل وإذن حياته، يف
بذاته قائًما علًما «األخالق» تستقل أن يمكن ال ولذلك معينة؛ مشكلة وإزاء معني محيط
«األخالق» عند البحث موضوع هي التي اإلنسانية األفعال ألن العلوم؛ بسائر يتصل ال
ال علوم، من طائفة وفهمها دراستها عىل تتعاون التي البرشية الطبيعة عن تعبري هي
بعد نقف ثم هي، ما لنعرف ال واجبة، البرشية الطبيعة هذه ودارسة بذاته، واحد علم
ظاهرٍة أية ندرس كما — البرشية الطبيعة ندرس بل صدورنا، عىل مكتوفة بأيٍد ذلك
هذا كان وإذا وظروفها، بيئتها لتالئم نغريها كيف ونعرف بزمامها لنمسك — أخرى
للحوادث يتنكر هو فال طرفني؛ بني وسًطا موقًفا يتخذ إنما «األخالق» يف فاألمر هكذا،
املكان واختالف الزمان مر عىل والدوام بالثبات يتصف أعىل ملثل منه حبٍّا املتغرية الجزئية
— منه يغري أن دون له ليخضع هو كما الواقع يقبل هو وال — املثاليون يفعل كما —
خلقها قيم نحو به ليسري بالتغيري نفسه الواقع هذا يتناول ولكنه الواقعيون، يفعل كما
«ديوي»، فهمها كما التجريبية «األخالق» هي وتلك ظروفه، من بوحي لنفسه اإلنسان
حياته إال أخالقه يف له معيار ال إذ حريته؛ لإلنسان تحقق التي األخالق — رأيه يف — وهي
التي األخالق هي ثم ناجًحا، موفًقا حالٍّ املشكالت تلك حل يف هو وطريقته هو ومشكالته
لتغيري استعداده سيكون األول مبدأه ألن الصحيح؛ بمعناها ديمقراطيته لإلنسان تحقق
مر لسابقة العمياء الطاعة هو وليس االجتماعية، حياته يف وتبديل تعديل إىل يحتاج ما

التقليد.23 أو العرف من ثوٍب يف إلينا وهبطت وانقىض، زمانها
يف العلماء يتعاون كما مًعا الناس يتعاون أن هو الديمقراطي للمجتمع األعىل املثل
تتفرع القاعدة هذه ومن التعاون، بمعنى «اإلخاء» — إذن — هي األوىل فالقاعدة املعمل،
قادة زعم كما اإلنسان حقوق من طبيعيني حقني هاتان فليست و«املساواة» «الحرية»
املجتمع، تكوين بعد إال ينشآ لم إنهما أي عرش، الثامن القرن آخر يف التنوير وحركة الثورة
عىل أفراده يتعاون ديمقراطي مجتمع يف «حر» فاإلنسان أفراده، بني التعاون قيام وبعد
الديمقراطي، املجتمع هذا مثل يف األول االعتماد يكون أن وجب ولذلك «املساواة»؛ قدم
حدود بنشاطها الحكومة تجاوز أن ينبغي فال الحكومة، عىل ال التطوعية الجمعيات عىل
فالجماعة ذلك عدا فيما أما وغاياتها، وسائلها تتضارب ال بحيث الجمعيات تلك تنظيم
يتبعه تعاونًا األهداف تلك تحقيق سبيل يف أفرادها يتعاون ثم ووسائلها، أهدافها تحدد

ص٣٦٦. ،Dewey and Tufts, Ethics 23
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يفعل كما بعًضا، بعضهم يعني بما الخربة يتبادلون األفراد، هؤالء بني واملساواة الحرية
معينة. مشكلٍة إزاء املعمل يف العلماء

عن بالكشف إيمان هو إنما الحق فاإليمان جوهره، يف الدين هو التعاون وهذا
يُساير بمنهٍج إيمان الحق اإليمان صعاب، من اإلنسان يعرتض ما تحلُّ التي الحقيقة
إيمان ال ورخائها، الحياة تلك ازدهار عىل تعمل مسايرًة العملية الحياة ويُساير التفكري
و«هللا» النمو،24 وال التغريُّ تقبل ال معرفة بالوحي وعرفناها تكوينها كمل ثابتٍة بحقيقٍة
مقتضاها،25 عىل الحياة أوضاع تغيري يحاول العليا، ومثله اإلنسان بني العالقة هذه هو
يف ترسي روح هو إنما به، خاص للتفكري منهج وال به خاصة عليا مثٌل للدين ليس
إخوان مع متعاون فرٌد هو إذ يصطنعه الذي الروح هو خرباته، إزاء كلها اإلنسان مواقف
هو إنما «الكنيسة» يف الدين ليس واحًدا، هدًفا وإياهم يبلغ أن يريد واحد، مجتمٍع يف له

وحلِّها. املشكالت مواجهة يف

ص٢٦. ،Dewey, A Common Faith 24

ص٥١. السابق، املرجع 25
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السادس الفصل

بالعلامء يتشبهون الفالسفة

الجديدة الواقعية (1)

فهو الكائنات؛ سائر عن لنفسه امتياًزا له خيل قد عصوره أقدم منذ اإلنسان غرور كان
جسد أنه واللمس العني رأي يف يبدو كان فإن لها، عقول ال الكائنات وبقية عقل ذو
فهو الحقيقي؛ جانبه الخفي، اآلخر جانبه وأما ظاهر، منه جانب فذلك األجساد، كسائر
ليس ما إىل اإلشارة عىل تتفق التي األلفاظ هذه من شئت ما أو روحه، أو نفسه أو عقله
يف يشرتك جسم مختلفان: عنرصان حقيقته يف فاإلنسان وإذن اإلنسان، حقيقة من بجسٍد
رقعة اإلنسان وسع ثم سواه، من به يمتاز وعقل أجسام، من الطبيعة يف ما مع طبيعته
هذا جعل بحيث كله، الكون به شمل حتى طبيعته، عن نفسه به أوهم الذي التخيل هذا
ها يُسريِّ كبري عقل فوقها أو وراءها أو فيها يكمن مادية، طبيعة عنرصين: ذا أيًضا الكون

ويدبِّره. جسده اإلنسان عقل يسريِّ كما ويدبِّرها
وبكوكِبه الكائنات، سائر إىل ِقيَست إذا بنفسه يعتزُّ طويلة قرونًا اإلنسان لبث هكذا
الكون هذا يف أنه القرون تلك طوال م يتوهَّ لبث إذ الكواكب؛ سائر إىل قيس إذا األريضِّ

الكواكب. تدور أرضه وحول العالم، خلق أجله من مكرم، سيد
نفسه، حقيقة عن له كاشًفا خطوة، بعد خطوة به يزل فلم الحديث، العلم جاء ثم
كسائر كوكب أرضه بأن يُقنَعه أن األمر آخر أوشك حتى عينه، عن الغشاوة لهذه ُمزيًحا
هذا يف العلم مجهودات وبدأت الظواهر، كسائر طبيعية ظاهرة نفسه هو وبأنه الكواكب،
— األرض ال — الشمس أن أثبت الذي عرش) السادس القرن (يف «كوبرنيق» ب السبيل
وإذن األرض، بينها ومن املجموعة تلك أجزاء تدور حولها الشمسية، املجموعة مركز هي
غريها عن رشًفا يزيدها ال الشمس، حول يدور ِجْرم كغريها هي اإلنسان مسكن فاألرض

يسكنها. اإلنسان أن
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بأنه غروره ويغذي نفسه يعزي لغروره، العلمية الرضبة هذه بعد اإلنسان فأخذ
اإلنسان يزال فال الكواكب، أخواتها سائر بني املمتازة مكانتها األرض عن زالت وإن
الخطوة جاءت وهنا وسيادة، امتياٍز صاحَب األرض تلك تسكن التي الكائنات سائر بني
الكائنات من كغريه أنه التطور يف بنظريته له أوضح إذ «دارون»؛ يَدي عىل الثانية العلمية
االنتخاب لعوامل نتيجة الكائنات تلك من كغريه وأنه التطور، سلسلة يف حلقة الحية
ناحية، من الطبيعة بني الدائمة املعركة هذه يف للبقاء يصلح ليس ما يمحو الذي الطبيعي

أخرى. جهٍة من الحية الكائنات صنوف وبني
وإن بأنه نفسه يُقنع وراح بنفسه، االعتداد يف له حصٍن بآخر اإلنسان فاستمسك
عىل تُعينه التي بالوسيلة األحياء رضوب من ْرضٍب كل أمدَّت قد الطبيعية العوامل تكن
يف وسيلته إذ الوسائل؛ أرقى هي اإلنسان بها ت اختصَّ التي الوسيلة كانت فقد البقاء؛ دوام
الغرائز، هي ذاتها املعركة تلك يف األخرى الكائنات وسائل بينما العقل، هي البقاء معركة
من لنا بقي ما آخر أزاح الذي «فرويد» يدي عىل الثالثة العلمية الرضبة جاءت هنا وها
إلينا خيل وإن العقل، عن ال الالشعور عن سلوكنا يف نصدر كيف لنا بنيَّ إذ الوهم؛ قناع

ومنطق. عقل عن صادر ذاك سلوكنا أن
جعل إىل أي — العبارة هذه صحت إن — العقل» «تطبيع إىل العلم انتهى هكذا
شغل ظلَّت التي الثنائية تلك بذلك فأزال ظواهرها، من وظاهرة الطبيعة من جزءًا «العقل»
من التفكري طبيعته فعقل شطرين؛ اإلنسان شطر الذي «ديكارت» منذ الشاغل الفلسفة
مجهودات أهم ص نلخِّ أن لنا جاز ولو أخرى، ناحيٍة من االمتداد طبيعته وجسم ناحية،
موجزة واحدٍة عبارٍة يف هذا يومنا إىل «ديكارت» منذ الحديثة العصور هذه يف الفالسفة
الثنائية هذه عىل ترتتَّب التي «املعرفة» مشكلة حول منصبة مجهودات إنها لقلنا قصرية،
األشياء، عالم أي األجساد، عالم معرفة إىل العقل وسيلة فما نصفني، اإلنسان ت شقَّ التي
يتصل كيف معرفته؟ موضوع عن كله االختالف هذا عىل العقل كان إذا الطبيعة، أو

ليعرفها؟ باملادة العقل
فقد — قلنا كما — العقل» «تطبيع إىل انتهت قد تكن إن الحديثة النظر وجهة لكن
الظاهرة بهذه نذهب أين إذ نفسه؛ الوقت يف الطبيعة» «تعقيل إىل بالبداهة ذلك اقتىض
أين «عقًال»، تسميته عىل اصطلحنا الذي املعني السلوك ظاهرة املميز، الخاص الطابع ذات
منها، واحدة باعتبارها األخرى، الطبيعة ظواهر يف ندمجها لم إن الظاهرة بهذه نذهب
عىل محتوية الطبيعة جعلنا كما طبيعة، العقل جعلنا قد — واحدة بفعلٍة — نكون وبذلك
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الفكرة جعل الذي الرباجماتي املذهب من السابق الفصل يف لك أسلفناه ما واذكر عقل،
من كان التي املتطرفة، بالتجريبية أسماه فيما جيمس» «وليم نظرية كذلك واذكر عمًال،
يرتب بل باملادة، هو وال بالعقل هو ال محايد واحد أصٍل إىل واملادة العقل ه ردُّ أجزائها

مادة. فيكون آخر نحٍو عىل يرتب ثم عقًال، فيكون نحو عىل
عىل الحديث عرصنا يف العلم سيادة آثار من أثًرا به لنقرِّر كله ذلك نقول وإنما
ليس — رأيي يف — الحديثة الفلسفة عىل الحديث للعلم األكرب األثر لكن الفلسفي، التفكري
الطريقة انتهاج يف هو بل بذاته، رأٍي إىل وانتهائها معينة لفكرٍة الفلسفة اصطناع يف هو
مىض فيما الفيلسوف كان بها، الخاصة طريقتُها للفلسفة كان أن بعد التفكري، يف العلمية
كان ألنه — والحقيه ومعارصيه بسابقيه عالقته تكن مهما — بذاتها قائمة فكرية َوْحدة
ويفرس يشء، كل يسع شامل ونسق كامل، بناء إقامة الفلسفي بعمله يستهدف دائًما
ثم نتائجه، املبدأ ذلك من يستنبط ثم بالحدس، يدركه ً مبدأ لنفسه يتخذ فكان يشء، كل
أرضه إىل األعىل سقفه من البناء يتكامل حتى وهكذا، النتائج، هذه عىل ترتتَّب التي النتائج
حتى املبدأ، ذلك ضوء يف ها يفرسِّ ما الوجود جوانب كل عن فيه البناء بهذا وإذا السفىل،
إىل األعىل سقفه من آخر بناءً لنفسه أقام البناء، هذا يعجبه ولم آخر، فيلسوف جاء ما إذا
جرٍّا. وهلمَّ جديد، مبدأ ضوء عىل يشء كل ويفرس يشء كل اآلخر هو ليسع السفىل، أرضه
ببنائه، ينفرد أن هي للفيلسوف املنهجية الخاصة كانت فإن العلماء، هكذا ما لكن
هدف يكن وإن شيئًا، يضيف كل العلماء، زمالئه مع يتعاون أن هي العالم فخاصة
يقترص أن هو العالم فهدف واحدة، دفعًة بحثه موضوَع كله الكون يجعل أن الفيلسوف
املكان كان أن عجب وال واحدة، مشكلٍة أو واحٍد جزءٍ عىل — البحث يف زمالئه مع —
معزوًال، مكانًا التفكري، بعملية قيامه أثناء ويفضله يختاره الذي املكان للفيلسوف، املختار
وكان زمالئه، مع فيه يلتقي معمًال للعالم املختار املكان يكون وأن يشبهه، ما أو كالدير
وأصبح الحركة فأصبحت الفالسفة، عند التفكري موحيات من الظلمة وكانت السكون

العلماء. عند التفكري لوازم من النور
يطمع فلم بالعلماء، — املنهج حيث من — يتشبَّهوا أن املحدثون الفالسفة وأراد
من «منريفا» خرجت كما التكوين كاملة كلها الحكمة رأسه من تخرج أن يف منهم الواحد
أن يف منهم واحد يطمع لم ذلك، من أكثر هو ما بل اليونان، أساطري يف «زيوس» رأس
التأليف يميز الذي الطابع أصبح لقد حتى بحثه، موضوع يف كتاب وضع يف بنفسه ينفرد
إخراج عىل الفالسفة من جماعة يتعاون أن إىل ا جدٍّ أقرَب الحارض العرص يف الفلسفي
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يكون أن عىل خاصة ناحية من املوضوع يتناول منهم كل واحد، موضوٍع يف واحد كتاٍب
النظر. وجهة هو مشرتك، أساٌس الجميع بني

«الواقعيني جماعة الفالسفة، عند البحث منهج يف العلمي االتجاه هذا عىل األمثلة ومن
بينهم فيما ليضعوا األمريكيني؛1 الفالسفة من ستة اجتمع ١٩١٠م عام ففي الجدد»،
األساس ذلك عىل واقعية فلسفة بناء عىل مًعا يتعاونون ثم جميًعا، عليه يتَّفقون أساًسا
االسم، بهذا أسموها فقد جديدة؛ أساسها عىل اتفقوا التي واقعيتهم كانت وملا املشرتك،
عقدوها اجتماعات بضعة بعد يلبثوا ولم املعارصة، الفلسفية الكتابات يف به ُعرفوا ثم
عليه أطلقوا بيانًا — ١٩١٠م سنة يوليو يف — أصدروا أن والدرس، واملباحثة للمناقشة
فأخرج عامان، ذلك بعد ومىض الواقعيني»،2 من لستة أوىل ومنصة «برنامج العنوان: هذا
دراسات — الجديدة»3 «الواقعية عنوانه: جعلوا عليه، تعاونوا كتابًا أنفسهم الستة هؤالء
البحث دوائر يف تسميتهم بداية هو املشرتك الكتاب هذا فكان — الفلسفة يف تعاونية

الجدد». «الواقعيون باسم هذا يومنا حتى الفلسفي،
معنى كان وال التفصيالت، كل عىل بينهم اتفاًقا هذا اشرتاكهم معنى يكن لم
املبادئ، حيث من اتفاق عىل كانوا بل املبادئ، عىل كذلك اختالًفا التفصيالت يف اختالفهم
وجهة يف مشرتكة َوْحدة بينهم يكون أن تمنع لم تفصيلية اختالفات بينهم ظهرت ثم
يف الفالسفة شغل الذي املوضوع هذا إال عندهم البحث موضوع يكون وماذا النظر،
عارف فهنالك شيئًا، اإلنسان يعرف عندما «املعرفة»؛ به وأعني كلها، الحديثة العصور
الطرفني بني املعرفية العالقة تلك تحديد يف الرضوري أمن بينهما؟ العالقة فما ومعروف،
العارف بحث يف اإليغال دون العالقة ببحث االكتفاء يجوز أم ذاتيهما الطرفني ندرس أن

حدة؟ عىل واملعروف حدة عىل
يقترص إنما «املعرفة» يف البحث أن وهو الثاني، الرأي بهذا الجدد الواقعيون أخذ
لتلك تحليلهم يف وهم املعروف، واليشء العارف الشخص بني الكائنة «العالقة» تحليل عىل

واحد. مذهٍب يف الفلسفية املذاهب من ثالثًة دمجوا قد العالقة

و«مونتاجيو هارفارد، جامعة يف للفلسفة أستاذين وكانا «Holt و«هولت «Perry «بري هم: الستة هؤالء 1

وكان «Spaulding و«سبولدنج كوملبيا، جامعة يف للفلسفة أستاذين وكانا «Pitkin و«بتكن «Montague
رتجرز. جامعة يف للفلسفة أستاذًا وكان «Marvin «مارفن ثم برنستن، يف للفلسفة أستاذًا

.A Program and First Platform of Six Realists 2

.The New Realism: Cooperative Studies in Philosophy 3
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مور» «جورج يَدي عىل عندئٍذ إنجلرتا يف شاع قد كان الذي فهو األول املذهب فأما
حياته يف املبارشة اإلنسان خربة عىل تعتمد التي املشرتك»4 الحس «فلسفة باسم وعرف
صحته إثبات إىل بحاجٍة ولسنا صحيح، هو املشرتك» «الحس به ينبئ فما اليومية،
جانب إىل القلم تركت ولو يدي، يف القلم وهذا أمامي الدواة فهذه نوعها، كان أيٍّا بالرباهني
والدواة القلم فسيظل أمسهما، وال أراهما ال الغرفة من وخرجت املنضدة، عىل الدواة
املشرتك» «الحس به ينبئني ما هو هذا لهما، إدراكي وعدم غيابي من الرغم عىل موجودين
ليسا أنهما عىل يل يربهن أن يحاول ذلك بعد مثايل مذهب جاء فإن صحيح، نبأ وهو
برهانه يف كاذبًا وكان دعواه، يف كاذبًا كان رأيس، يف فكرتني باعتبارهما إال موجودين
وكذلك دليل، إىل يحتاج ال الذي املشرتك» «الحس نبأ هو عندي الكذب ودليل السواء، عىل
لهما إدراكي عدم من الرغم عىل والدواة القلم بوجود معي يعرتف واقعي مذهب جاء إن
إىل تحتاج ال دعوى ألنها برهانه؛ يف كاذبًا دعواه يف صادًقا كان الغرفة، عن غيابي أثناء
يدير الذي — عرش الثامن القرن أول يف — «باركيل» اإلنجليز التجريبيني فبني برهان،
له، وجود ال يُدَرك ال ما إن أي إدراكه» يف هو اليشء «وجود املشهور مبدئه عىل مذهبه
بغض موجوٌد املوجود اليشء بأن تأخذ إذ ذلك؛ بغري تأخذ الجديدة الواقعية هذه لكن
بما وعي عىل أمامي الدواة أدرك وأنا كنُت فإذا له، إدراكنا عدم أو إدراكنا عن النظر
أنه ذلك معنى فليس اإلدراكي، املوقف عنارص من عنًرصا الوعي كان إذا إنه أي أدرك،
وبالتايل الوعي؛ عنرص يغيب قد بل كلها، املوقف عنارص بقية زالت العنرص هذا غاب إذا
حالة كانت ولنئ كان، كما موجوًدا حاله عىل املدَرك اليشء يظل ذلك ومع اإلدراك، يمتنع
بما وعي عىل يصبح إذ املدرك؛ الشخص يف التغيري هذا يقع فإنما ما تغيريًا تُحدث اإلدراك

به. وعي عىل يكن لم
فلسفة يف الجدد الواقعيون أدمجها التي الثالثة املذاهب من الثاني املذهب وأما
به أخذ الذي املبدأ عىل جريًا الكلية للمعاني الضمني بالوجود االعرتاف فهو واحدة؛
وضعها يمكن املبدأ، هذا صاحب أفالطون، رآها كما فاملشكلة املثل»؛ «نظرية يف أفالطون

رشح وهو الخامس، الفصل امليتافيزيقا» «خرافة كتابي راجع ،The Philosophy of Common Sense 4

بالفهم أو املشرتك، بالحس Common Sense عبارة ترجمة يف نظري وجهة أبديت وقد «مور»، لفلسفة
أساسها يف هي الفطرة وهذه املشرتكة، بفطرتهم لألمور الناس إدراك عىل تقوم فلسفة ألنها املشرتك؛

«للحواس». واستخدام «حس»
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الطبيعي من كان العدالة؟» «ما أنفسنا سألنا فلو «العدالة»، فكرة — مثًال — خذ ييل: كما
العادل الفعل هذا فنستعرض العدالة، من أمثلًة نستعرض أن السؤال هذا عن لإلجابة
معنى هو املشرتك هذا فيكون بينها، مشرتك هو ما منها نستخرج لكي وذاك، وهذا
أن دون املختلفة األفعال هذه عىل واحًدا اسًما نطلق أن املعقول غري من ألنه «العدالة»؛
الواحد االسم ذلك تحت جميًعا نسلكها أن لنا يربِّر الذي هو مشرتك جانٌب بينها يكون
أخرى بعنارص مزجها قبل الخالصة «العدالة» نفسها، «العدالة» هو املشرتك الجانب هذا
االسم ينطبق حيث آخر، كيل اسم كل يف هذا وقل ذاك، أو العادل الفعل هذا لتكون
الجوهر وهذا واحد، جوهر أو واحدة طبيعة يف مشرتكة ألنها كثرية؛ مسميات عىل الواحد
املسماة الجزئيات هي التي املختلفة، السياقات تلبس التي الواحدة الفكرة أو الواحد،
موجودة «فكرتها» أو «العدالة» فمثال — «باملثال» أفالطون يه يسمِّ ما هي واحد، باسم
متمثلًة «الفكرة» تلك كانت وملا بها، تسمى التي الجزئيات وجود بذاته هو ليس وجوًدا
أمثلة عىل تنطبق «كلية» بل مثلها، جزئية ليست فهي بها، املتصفة الكثرية الجزئيات يف
متغرية هي وال كال الجزئيات، تدرك كما بالحس يُدرك مما هي ليست وبالتايل كثرية؛
هي الكلية، املعاني أو الكلية، األفكار يف األفالطوني املبدأ هو هذا — الجزئيات تتغري كما
«وجوًدا ذاك وجودها ولنسمِّ الجزئيات، وجود عن يختلف نوع من وجودها لكن موجودة،
الجدد والواقعيون ظاهر،5 علني وجود هو الذي الجزئيات وجود عن له تمييًزا ضمنيٍّا»
فيها تفكرينا عدم حالة يف حتى ضمنيٍّا» «وجوًدا موجودة الكلية املعاني أن رأيهم من
موجودة تكون أنها املحسوسة األشياء عن قالوه ما غرار عىل بها، ووعينا لها وإدراكنا
الزًما رشًطا ليس للحقيقة وعينا إن أي لها، إدراكنا وعدم عنها غيابنا حالة يف حتى
١٢ = ٥ + ٧ كون حقيقة «إن الجدد: الواقعيني أحد «مونتاجيو» يقول ذلك يف لوجودها،
االثني وطبيعة الخمسة وطبيعة السبعة لطبيعة بتفسرينا كامًال تفسريًا تفسريها يمكن

الحقيقة).»6 (بهذه الوعي طبيعة عىل إطالًقا بمعتمد التفسري هذا وليس عرش،
إدراكنا أن هو الجدد، الواقعيني أيدي عىل اندمجت التي املذاهب من الثالث واملذهب
وبينه؛ بيننا تقع وسطى حلقة طريق عن يأتي وال مبارشًة يأتي إنما ندركه الذي لليشء

املحسوس العلني الوجود من لتمييزه subsistence بكلمة اإلنجليزية يف عنه يعرب ما هو الضمني الوجود 5
.existence بكلمة اإلنجليزية يف عنه ويعرب الجزئية، األفراد يف املتمثل

ص٢٣٨. ،Montague, W.P., The Ways of Things 6
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ذهنية صورة ارتسام تفرتض كانت — مثًال «لوك» واقعية — التقليدية الواقعية أن وذلك
فكأن الذهنية، الصورة هذه عىل التفكري فعل يكون ثم بحواسنا، ندركه الذي لليشء
ناحيٍة من املدِرك والعقل ناحية، من املدَرك اليشء بني تقوم وسطى حلقة الذهنية الصورة
يجيء إنما اإلدراك أن هو اآلن، بصددها نحن التي الجديدة الواقعية ومذهب أخرى،
بني فرق أال وهي هامة، نتيجة تنتج هذا ومن واملدَرك، املدِرك بني وساطة فال مباًرشا،
بإلغاء ألننا أدركناه؛ ما إذا وعينا يف هو كما وبينه الخارجية، حقيقته يف هو كما اليشء
الخارجية حقيقته يف اليشء يكون أن احتمال بالتايل ألغينا فقد وبينه؛ بيننا الوساطة
عملية أن إىل يذهب — «ديكارت» كان وكذلك — «لوك» كان به، شعورنا يف عنه مختلًفا
أدركت ما فإذا بإذابتها، الشمع قطعة الشمس حرارة تغري كما منه، تغري باليشء إحساسنا
شيئًا تدرك هي فإنما املدركة، لألشياء اإلحساس رسمها التي الحسية الصور تلك عقولنا
والطعم اللون ندرك — مثًال — فنحن عقولنا، خارج كائن الحقيقة يف هو عما مختلًفا
وباختصار الطعم، أو اللون هذا أحدث الذي لإلحساس مبعثًا كان عما يختلف نحو عىل
الجديدة الواقعية وأما نفسه، اليشء ال فينا، اليشء «تأثري» ندرك أننا يعتقد «لوك» كان
يف بيِّنًا اختالًفا اختلفوا قد أنصارها أن عىل نفسه، لليشء يكون اإلدراك أن هو فمذهبها

املوضوع. من الجانب هذا
واحٍد يف اآلن الحديث وسنحرص الجدد، الواقعيني عند العامة االتجاهات هي تلك
وجهة بسط الذي «بري»7 وهو واحد، آٍن يف وأقدرهم أبرزهم ولعله أشهرهم، هو منهم،
ينحو وما املثايل املذهب به يهاجم الذاتي»8 التمركز «حرج عنوانه مشهور بحٍث يف نظره
ذلك كان أيٍّا له، العقل إدراك أو له، إدراكنا عىل معتمد اليشء وجود بأن قوله يف نحوه،
قائًال: ذلك عىل «بري» فريد وجود، له يكون ال لليشء العقيل اإلدراك هذا وبغري العقل،
يكون أن دون بفكره أو بحواسه معينًا شيئًا يدرك أن برشي إنسان عىل محال إنه نعم
ينتمي الذي املذهب يكن مهما ذلك يف خالف ال إنه لشخصه، بالنسبة قائًما هذا إدراكه
نقول: إذ بديهية نقول ألننا ومثايل؛ واقعي بني هنا الرأي يف اختالف فال الفيلسوف، إليه
األمر يكون وكيف به، عالقته يف اليشء لذلك مدرًكا يكون ما، ليشءٍ مدرك وهو اإلنسان إن
ه حواسَّ الحواس تكون بفكره، أو بحواسه لليشء مدرك وهو اإلنسان دام ما ذلك، غري

.Ralph Barton Perry 7

.The Egocentric Predicament 8
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اليشء «وجود» يكون أن ذلك يقتيض هل هذا: هو سؤالنا لكن هو؟ فكره والفكر هو
بعضنا نتحدث أن نستطيع ال أألننا الناس؟ من أكثر أو فرد عند مدرًكا كونه عىل متوقًفا
بعبارٍة أو أدركناها، التي األشياء عن رءوسنا يف التي أفكارنا حدود يف إال بعض مع
نستنتج رءوسنا، يف أفكار إىل حولناها إذا إال األشياء عن الحديث تبادل نستطيع ال أخرى،
وسعنا يف ما فكل كال، رءوسنا؟ يف أفكار صورة عىل إال لألشياء وجود أال بالرضورة
فكرة»، إىل عندنا يتحوَّل أن بعد إال يشء «ذكر نستطيع ال أننا هو ذلك من استنتاجه
«الفكر» يتناول إنما الذات يف فالتمركز ألفكارنا»، إال وجود «أال البتة يعني ال ذلك لكن
ال أي لها، بإدراكنا إال تكون ال إنها شك بغري نقول «الفكرة» فعن الشيئي»، «الوجود ال
للموضوع تكرارنا من أكثر شيئًا الحقيقة يف نقول ال عندئٍذ ألننا فيها؛ بتفكرينا إال توجد
«الوجود» عن أما التفكري»، حدث إذا إال التفكري يكون «ال نقول: فكأننا مرتني، الواحد
إذا موجوًدا يكون ألنه مختلف؛ جد فاألمر التفكري، موضوع هو الذي لليشء بالنسبة

سواء.9 حدٍّ عىل ندرْكه لم إذا موجوًدا ويكون أدركناه،
تعلق أن شأنها من يكون النظر، وجهات من وجهة بأية يسلم أن َلريفض «بري» إن
إىل الپراجماتي، املذهب إىل كذلك النقد ه وجَّ هنا ومن به، اإلنسان عالقة عىل اليشء وجود
فهو املدرك؛ اإلنسان عىل الوجود تعليق يف املثالية صنو املذهب هذا فيها يكون التي الحدود
معرفتنا إن — جيمس لوليم هنا والقول — تقول أن الرباجماتية من — مثًال — يقبل ال
يحقق استخداًما به استخدمها ما إال تعني ال املعينة الواقعة أن اعتبار عىل الواقع،10 تخلق
آخر إىل صاحبه فيه سار إذا الذي االتجاه هذا مثل عن يرىض ال «بري» لكن صالحي،
فستتغري ذاتها، يف ثابتة واحدة حقيقة ترتك ال مطلقة نسبية إىل األمر به انتهى الشوط،
«بري» يمانع وال — وظروفهم مواقفهم واختالف الناس لتغري بالنسبة العقلية الحقائق
الوجود سيتغري أي نفسها، الخارجية الوقائع طبائع كذلك وستتغري — النسبية11 هذه يف
يقبله لم ما وذلك ومصالحهم، وأفكارهم أنظارهم واختالف األشخاص بتغري الخارجي،

األحوال. من بحاٍل «بري»

ص١٣١. ،Perry, Present Philosophical Tendencies 9

ص٢١٨. نفسه، املرجع 10
ص٢٨٥. ،Joseph Blau, Men and Movements in American Philosophy 11
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والرباجماتية املثالية إىل نقد من هه وجَّ ما سوى «بري» عن شيئًا نقل لم هنا إىل
وجوُده الخارجي لليشء يظل أن عىل إرصاره هو لكلتيهما نقده مدار وكان السواء، عىل
ويبدأ السلبي، نقده جانب إىل إيجابيٍّا رأيًا «بري» ل لكن إياه، اإلنسان معرفة عن املستقل
فالسفة من الغالبة الكثرة عند العادة هي كما — هذا اإليجابي مذهبه عرض «بري»
الواقعي عرضمذهبه إىل يستطرد ومنها املعرفة،12 نظرية يف بالبحث — الحديثة العصور
الذي ذلك وبني ما عقل بني «العالقة تحديد إال — رأيه يف — املعرفة مشكلة وما الجديد،
أي — العالقة طريف بني نالحظه ما فأول معرفته»؛13 موضوع أنه عىل العقل بذلك يتصل
املتصل واليشء العقل بني أخرى، ناحيٍة من املعروف واليشء ناحية من العارف العقل بني
املوقف تحليل يف نسلكه سبيل فخري وإذن منهما، كلٍّ يف عامٌل «العقل» أن هو — بالعقل
العامل بهذا املقصود يكون أن عىس ماذا بمعرفة نبدأ أن هو تحليله، بصدد نحن الذي
املعرفة؛ حالة يف باآلخر أحدهما املرتبطني الطرفني بني املشرتك — العقل هو الذي —
لدينا تبقى الطرفني، من املعنى هذا طرحنا ثم «بالعقل»، املقصود املعنى حددنا لو ألننا
لدينا فيكون العقل، عامل منه مطروًحا — املعروف اليشء طرف — الخارجي الطرف

اإلدراك. عملية أثناء به العقل عالقة عن مستقالٍّ الخارجي اليشء حقيقة بذلك
كلتيهما إىل أو إحداهما إىل الباحث يلجأ كان تقليديتان، طريقتان «العقل» وملعرفة
مما هناك ماذا لرتى داخل من وتالحظها نفسك تستبطن أن فإما نظره، وجهة حسب
— وحده صاحبها عىل مقصورة خاصة ذاتية املالحظة تكون وعندئٍذ — عقًال نسميه
مجتمعني، أو فرادى يسلكون كيف خارج من الناس إىل أو الطبيعة إىل تنظر أن وإما
هو معني نمط عىل يترصفون كيف والناس سريها، يطرد كيف الطبيعة شاهدنا ما فإذا
الظاهر، الخارج من يشاهد كما «للعقل» معنى بذلك لنا كان عاقًال، ترصًفا نسميه الذي
هاتني أن وواضح أراد، من كل فيها يشرتك عامة موضوعية املشاهدة تكون وعندئٍذ
ما ألن الحالتني؛ كلتا يف واحدة نتيجة إىل يان تؤدِّ ال «العقل» عن البحث يف الطريقتني
مشاهدته يمكن عما االختالف كل يختلف يشء الباطني ل بالتأمُّ الداخل يف مشاهدته يمكن
املشاهدات هذه عىل يُنكر من املفكرين من َلرتى حتى الخارجية، باملالحظة الخارج يف
بل «العقل»، نفسها هي تكون أن اإلنسان، وسلوك الطبيعة حركات يف الظاهرة الخارجية

ص٢٨٥. ،Joseph Blau, Men and Movements in American Philosophy 12

ص٢٧٣. ،Perry, Present Philosophical Tendencies 13
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«الظواهر» بهذه نفسه عن يعرب الذي وهو الباطن، يف كامٍن عقل عىل تدل «ظواهر» هي
«عقًال» واحد، وقٍت ويف مًعا، الجانبني اعتبار هو هذا يف «بري» به يتقدَّم الذي والرأي
تدركه الذي هذا هو فإذا الباطن، جانبه من إليه تنظر جانبني، ذا العقل يكون وعندئٍذ
نراه، الذي السلوك هذا هو فإذا الظاهر جانبه من إليه وتنظر تتأملها، وأنت نفسك يف
معنى يكون أن دون آخر، جانٍب من واملقعر جانب من املحدب الدرع شأن ذلك يف شأنه
الذي فال وإذن مظهرين، ذو واحد درع هو إنما درعان، الدرع أن الجانبني اختالف
أنفسنا خارج نالحظه الذي وال كله، العقل هو نفكر نحن إذ أنفسنا بواطن يف نالحظه
أحد من بادئًا وتستطيع مًعا، وذاك هذا هو العقل بل كله، العقل هو التفكري نتيجة من
الناتج ومن ينتج، الذي السلوك ما تعرف العقل مكنون فمن اآلخر، تستدل أن الطرفني
أحدهما بمختلف الطرفان وليس مضمون، من العقل مكنون يف كان ماذا تعرف السلوكي
الخارج يف وما الداخل يف ما بل قديًما، الظن كان كما العنرصية حيث من اآلخر عن
فكانت نحو عىل مرتبة كانت الحالتني، كلتا يف ترتيبها اختلف بعينها، عنارص من يتألَّفان
عنارص وأما الخارج، من عقًال فكانت آخر، نحٍو عىل مرتبة كانت ثم الداخل، من عقًال

خالصة.14 طبيعية وال خالصة عقلية هي ال فمحايدة، نفسها التكوين
مسوًقا منهم كل كان اهتمامهم حيث من بينهم فيما اختالٍف عىل الناس كان وملا
زميله عىل يطرأ ال بما مشغوًفا أحدهم فرتى بيئته، من معينة ناحية إىل الخاص بميله
معني فرد يتجه البيئة من ناحيٍة أي إىل يالحظ أن دائًما الباحث مقدور ويف ببال،
أنه عىل تفكري، من نفسه باطن يف يكون ماذا مستدالٍّ يسري ومنها ورغباته، باهتماماته
واحد نوٍع من أفراد حال كل عىل فهم الفكري، نشاطهم ألوان يف الناس اختلف مهما
أن الحياة له تريد — األخرى األحياء أنواع كسائر — البرشي والنوع البرشي، النوع هو
املتباينة والرغبات املختلفة االهتمامات فهذه البقاء، عىل يعينه بما زودته ولذلك يبقى؛
فروًعا تتفرع ثم النوع، بقاء حفظ هي واحدة، أرومة يف جميًعا تلتقي إنما األفراد، عند
فرد كل إن أقول أن أريد وبقاءه، ذاته يحفظ أن الواحد الفرد يف طبيعة منها كل يقابل
بقائه حفظ واحد؛ آٍن يف غرضني يستهدف — النشاط أوجه من يبديه بما — الناس من

للوعي «هل مقالته يف جيمس وليم هو مًعا واملادة للعقل املكونة العنارص يف املحايدة فكرة منشئ 14

السابق. الفصل يف عنه قلناه ما إىل فارجع وجود؟»
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التي الوسائل إىل الرغبات هذه جمعت فلو أفراده، أحد هو الذي النوع بقاء وحفظ هو،
ورغباته ميوله هو الواحد الفرد فعقل «عقًال»، نسميه ما بذلك لك كان لتحقيقها تتخذ
الوسائل إليها مضاًفا — نوعه وبقاء بقائه حفظ إىل يرمي النهاية يف وكلها — واهتماماته
موضوع هو الذي اليشء وبني العقيل النشاط بني تفصل أن محاًال كان وملا تحققها، التي
— العقل لنشاط موضوًعا يكون حني العقل من جزءًا اليشء ذلك كان النشاط، ذلك
إذ وحدها؛ العالقة هذه وجوده تستنفد ال نفسه اليشء هذا لكن — «فكرة» يكون وعندئٍذ
مستقل بوجود له االعرتاف من بد فال وإذن أخرى، عالقة آخر يشءٍ وبني بينه يكون قد
املعني الواحد اليشء فإن أخرى وبعبارٍة معينة، لحظٍة يف عقلية ملعرفة موضوًعا كونه عن
يكون قد املعينة الواحدة اللحظة يف هو بل آخر، آنًا ماديٍّا وشيئًا آنًا، «فكرة» يكون قد
وبينها بينه أخرى أشياء إىل بالنسبة و«شيئًا» يدركه، الذي العقل إىل بالنسبة «فكرة»

العالقات. من أخرى رضوب
نفسه هو وذلك واليشء، العقل بني قائمة عالقة «املعرفة» تكون االعتبار هذا عىل
فقيمة — والجمالية الخلقية القيم — القيم15 يف نظريته «بري» عليه يقيم الذي األساس
وقد ما، نحٍو عىل اإلنسان حفز عىل اليشء قدرة وقوامها معني، بفرٍد عالقته يف هي اليشء
إذا سالبة وهي جاذبة، قدرة لليشء كان لو موجبة فهي سالبة؛ أو موجبة القيمة تكون
صور فللجاذبية بعينها، صورٍة عىل دائًما النفور أو الجاذبية تكون وال ينفر، ما فيه كان
املجموعة وكذلك مشرتك، عنرص يف تتفق األوىل املجموعة أن عىل للنفور، وكذلك مختلفات
أي والشخص، اليشء مًعا: الطرفني بوجود إال «القيمة» وجود يكمل فال وإذن الثانية،
منه، ينفر أو إليه ينجذب الذي الشخص وجود دون وحده اليشء يف تكون ال القيمة إن
أن عىل ينفر، أو يجذب الذي اليشء وجود دون وحدها الذات يف القيمة تكون ال وكذلك
يكون أن املعني الشخص عىل حتًما ليس أنه نعلم حني تزداد وواقعيتها القيمة موضوعية
أن حسبه بل بقيمته، اليشء لذلك يحكم لكي منه؛ النافر أو اليشء إىل املنجذب نفسه هو
قاتلة بأنها الرصاصة عىل تحكم كما وذلك الناس، من غريه يف األثر ذلك لليشء أن يعلم
من رضبًا األشياء، يف وإدراكها القيمة من «بري» يجعل وهكذا قتيلها، أنت تكون أن دون
املقدار بنفس املوضوعي وجانبها الذاتي جانبها لها فيجعل رضوبها، كسائر «املعرفة»
قيمة الفالني لليشء أن «أعرف» فأنا «املعرفة»، حاالت يف الجانبني لهذين يجعله الذي

.«General Theory of Value القيمة يف عامة «نظرية كتابه راجع 15

137



الجديد العالم يف الفكر حياة

اتصاله أو بذاتي، اليشء اتصال طريق عن املعرفة هذه جاءت سواء — مثًال — جمالية
مالحظة بمجرد معينة قيمة ما ليشءٍ أن نعلم أن مقدورنا يف يصبح وهكذا آخر، بشخٍص
فمقياس ذواتنا، إىل بالنسبة قيمته أنفسنا نحن نمارس أن قبل أي إزاءه، اآلخرين سلوك

الخاص. بالذاتي هو وليس وواقعي، عام — إذن — «القيم»

النقدية16 الواقعية (2)

عىل تعاونهم يف تتلخص والتي الجدد، الواقعيون بها اجتمع التي العلمية الروح بنفس
منهم كلٌّ ينفرد أن بدل واحدة، مشكلة إزاء املعمل يف العلماء يتعاون كما البحث موضوع
أن دون واحدة، بعد واحدة الجزئية املشكالت يتناولوا أن ويف الخاص، الفلسفي ببنائه
كله الكون تناول إىل — األقدمني بالفالسفة شطح كما — الواهم الطموح بهم يشطح
الروح هذه بنفس إنه أقول: املستطاع، حدود يف ذلك كأنما لبحثهم، موضوًعا واحدة دفعة
الواقعيني من أخرى جماعة اجتمعت الجديدة، الواقعية أنصار بها اجتمع التي العلمية
الصفة بهذه نعتوهم لقد حتى التحليل، يف السذاجة من شيئًا زمالئهم عمل يف رأَْوا الذين
ال التي الواقعية من النوع لهذا مميًزا الفلسفية الكتابات يف فذهبت — السذاجة صفة —
الجديدة الجماعة هذه وأما «املعرفة»، لتحليل تعرضت ما إذا والتمحيص النقد يف تمعن

التحليل. عملية يف دقة أكثر إنها أي «نقدية» بأنها نفسها وصفت فقد
البحث عىل تعاونوا املتحدة،17 الواليات يف فالسفة سبعة من الجماعة هذه تألفت
أعضاء وكزمالئهم ١٩١٦–١٩٢٠م، عامي بني الواقعة الفرتة يف وخصوًصا املشرتك،
فيه اشرتكوا مؤلًفا أيًضا هؤالء أخرج مشرتك، مؤلف عىل تعاونهم يف الجديدة» «الواقعية
عنوانًا الرئييس العنوان هذا إىل أضافوا ثم النقدية»،18 الواقعية يف «مقاالت عنوانه جميًعا،

.Critical Realism 16

األستاذ «Arthur Lovejoy لفجوي و«آرثر فسار، بكلية األستاذ «Durant Drake دريك «ديورانت هم 17

Arthur روجرز و«آرثر وليمامز بكلية األستاذ «James Pratt برات و«جيمس هوبكنز، جونز بجامعة
سانتايانا و«جورج ميشجان، بجامعة األستاذ «Roy Sellars سلرز و«روي ييل، بجامعة األستاذ «Rogers
قبل من كان الذي «A. C. Strong و«سرتونج هارفارد، بجامعة أستاذًا قبل من كان الذي «Santayana

كوملبيا. بجامعة النفس لعلم أستاذًا
.Essays in Critical Realism, a cooperative study of the problem of Knowledge 18
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بني االتفاق كان وقد املعرفة»، ملشكلة تعاونية «دراسة وهو التعاون، روح عن يعربِّ فرعيٍّا
ال األساسية، النظر ووجهة البحث موضوع عىل منصبٍّا — أولئك بني كان كما — هؤالء
الزمالء، بقية مع فيه يختلف قد الذي مذهبه فيها منهم كل ذهب التي التفصيالت عىل
املعروف اليشء بني التمييز يمكن املعرفة بعضحاالت يف أنه جميًعا عليه اتفقوا مما فكان
يعرفه ما معرفة يف العارف للشخص وسيلة عندئٍذ تكون التي الشعورية الحالة وبني
بني انقسام لكل ا تامٍّ تنكًرا تنكرت قد الجديدة» «الواقعية كانت فلنئ اليشء، ذلك عن
تمييز ال واحًدا كالٍّ املوقف تجعل أن عىل ت وأرصَّ املعرفة، حالة يف واملعروف العارف
التمييز يمكن التي الثنائية بهذه االعرتاف إىل النقدية» «الواقعية عادت فقد طرفيه؛ بني
اعرتفت إذ لكنها أخرى، ناحيٍة من املعروف واليشء ناحية من العارف الشخص بني فيها
حالته ويف معرفته يف منحًرصا العارف الشخص تجعل أالَّ حرصت التمييز، هذا بإمكان
نفسه، هو الشخص ذلك يعرفه ما كل إن — املثالية تقول كما — يقال بحيث الشعورية
الرغم عىل أنه إىل وذهبت أشياء، من الخارجي العالم يف ما معرفة إىل أمامه سبيل وأال
حالته طريق عن معينة، حالٍة يف معرفته موضوع هو الذي باليشء يتصل اإلنسان أن من
تذكًرا أو عقليٍّا إدراًكا أو حسيٍّا إدراًكا الشعورية الحالة هذه كانت سواء — الشعورية
العقل تحجب ال الطرفني بني املتوسطة الشعورية الحالة هذه أن إال — ماٍض إلدراك
بأن القول هو ذلك ومعنى ذاته، الخارجي باليشء ليتصل إنه بل ستار، وراء العارف
أن دون الوجود، بهذا فتبرصني إياه معرفتي وتجيء الخارج، يف موجود املعروف اليشء
سواء مستقالٍّ وجوًدا موجود هو بل لوجوده، املنشئة له الخالقة هي هذه معرفتي تكون
أعرفه حني اليشء عن أعرفه ما أن هذا إىل أضف يصادفه، لم أو املدرك الشخص صادفه
إدراك عىل مقصوًرا — «كانت» ذهب كما — هنا األمر وليس اليشء، حقيقة كل هو إنما
اإلنسانية املعرفة ذاته»، يف «اليشء «كانت» أسماه ما أو الجوهر، دون وحدها، الظواهر
جوهر. هو وما َعَرض هو ما بني تفرقة وال وخافيه، ظاهره كله به أملت بيشءٍ أملَّت ما إذا
البداية هذه تكون أن دون معينة، بداية عند تبدأ حاالتها كل يف املعرفة وعملية
تكون أن دون مشكلة بوجود املشكلة حل يبدأ كما املعرفية، العملية من جزءًا نفسها
عىل النقديون الواقعيون اصطلح ما هي البداية وهذه الحل، من جزءًا نفسها املشكلة
بني التمييز وهو النقدي، الواقعي املذهب صميم إىل نصل هنا وها «باملعَطى»،19 تسميته

«معطيات». هي الجمع وترجمة ،Data وجمعها Datum 19
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املعرفة، عملية به فتبدأ اإلنسان، إىل اليشء ذلك يبعثه الذي «املعَطى» وبني املعروف اليشء
ومعرفة ناحية من اليشء بني تقع وسطى شعورية حلقة الحال بطبيعة هو «املعَطى» هذا
أدركه؟ كيف أمامي، القائم املصباح لهذا إدراكي مثًال خذ أخرى، ناحيٍة من له الشخص
االنطباع ذلك «تفسري» يف أبدأ وعندئٍذ «املعطى»، هو وهذا عيني، عىل انطباع منه يأتيني
يف القائم املصباح هو وال كال التفسري، عملية من جزءًا ليس نفسه فاملعطى مصباح، بأنه
تحليل يف النقص مواضع أجد وهنا الخارج، وبني بيني االتصال حلقة هو إنما الخارج،
ألنهم — النقديون زمالؤهم عليهم أطلق كما — السذج» «الواقعيني أو الجدد» «الواقعيني
كأنما كانت، ما كائنة وساطة بال مبارشًة به يتصل إنما شيئًا يدرك حني اإلنسان إن قالوا
التحليل بعد — يصبح األمر أن مع بأكمله، رأيس يف يدخل اآلن أدركه الذي املصباح
أو «املعطى» هو أو وتمثله، تصوره صورة املصباح عن أدركه ما أن وهو واضًحا —
له. معرفتي لعملية ابتداء نقطة عندي فتكون املصباح، إياي يعطيها التي «املعطيات»

«املعطيات» بني املعرفة عملية يف التمييز من بد ال أنه النقديني الواقعيني رأي فمن
عن إال العقل يف بحارضٍة ليَست التي «األشياء» وبني العقل، يف «حارضات» هي التي
ببعض اعرتاف معناه هذا لكن «معطياتها»، عنها ينوب إذ التمثيل؛ أو اإلنابة طريق
ألن املبارشة؛ الخربة حدود نجاوز املعرفة حالة يف بأننا اعرتاف ألنه املثايل؛ املذهب جوانب
حقائق وراءها إن لنقول: فيها، ليس ما إىل نجاوزها ثم معطيات، هي املبارشة الخربة
خرباتنا لحدود التجاوز يف ذلك من أبعد هو ما إىل لنذهب إنا بل ال، الخارجية، األشياء هي
ما فليس العامة، القوانني يصوغ أن شأنه من علمي تفكري ألي تعرضنا ما إذا املبارشة
جزئية لحظٍة يف جزئية خربة هو نخربه ما كل إن عامة»، «قوانني األشياء من نخربه
إذا وكذلك معينة، ظروٍف يف املستقبل يف سيحدث ما توقعت فإذا الحارضة، اللحظة هي
املرتهنة الجزئية خربتي حدود ألتزم ال الحالتني كلتا يف فأنا املايض، يف حدث قد ما تذكرت

منها. ليس ما إىل أجاوزها بل الحارضة، الجزئية باللحظة
واقعيون ألنهم املثاليني؛ وبني أنفسهم بني يخلطوا أن يودون ال فهم ذلك ومع
عىل يوافقون وال وأفكاره، اإلنسان عقل عن مستقالٍّ الخارجي العالم بوجود يعرتفون
املدركة، ظواهره حيث من اليشء بني — كانت عمانوئيل خاصة وبصفٍة — املثاليني تفرقة
ويجعلون التفرقة، هذه عىل يوافقون ال اإلدراك، عىل مستحيل هو الذي ذاته يف واليشء
وبالتايل السواء؛ عىل املدَركة واألشياء املدِركة العقول الطبيعة؛ هذه من جزءًا يشء كل
من وجٍه بأي لها مفارق أو فوقها أو الطبيعة وراء إنه عنه يقال أن يصح ما هنالك ليس

الوجوه.
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من — األقل عىل بعضهم أو — النقديني الواقعيني اعتبار يمكن األساس هذا وعىل
محيط الطبيعة قاموس بأن القائل املبدأ هو تفكريهم محور جعلوا الذين «الطبيعيني»
هذا عن للحديث أفرد أن أوثر لكني سانتايانا»، «جورج هؤالء رأس وعىل يشء، بكل
املعارصة. األمريكية الفلسفة يف الفكرة ألهمية التايل، الفصل هو ا، خاصٍّ فصًال الجانب
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السابع الفصل

يفجوفالفرا الصيد كل

الوجود وعوالم سانتايانا» «جورج (1)

أقالم وعىل — الفالسفة أقالم عىل ترتدد التي الدعوى هي هذه الطبيعة، جوف يف يشء كل
من جسًما اإلنسان كان فإن العرشين، القرن من األول النصف خالل — األدباء من كثرٍي
إنه سواء، حدٍّ عىل الطبيعة مقومات من الناحيتني فكلتا أخرى، ناحية من وعقًال ناحية،
وما الطبيعة به لنفرس يفارقها عما بحثًا الطبيعة تجاوز أن البتة يربر ما هناك ليس
ليس برمتها، الشيئية الحقيقة هي الطبيعة بنفسها، نفسها تفرسِّ فالطبيعة فيها، يجري
كان الذي الثنائي التفكري من تتخلص النظرة وبهذه يشء، فوقها وليس يشء وراءها
ما فسمِّ وعقل، جسم شطرين؛ اإلنسان يشطر كما وروح، مادة شطرين؛ الكون يشطر
والخربة الخربة، مجال ومسمياتك بأسمائك تجاوز لن لكنك أسماء، من شئت بما شئت
ظواهر من كالهما وفسادها األشياء تكوين حدودها، تعدو ال الطبيعة يف مجالها بكل
من أردت ما اإلنسان قسم والتغري، الثبات وكذلك طبيعي، كالهما واملوت الوالدة الطبيعة،
أو سلوكه، ظواهر إال فيه العقل وما فقط جسم إنه قل أو وعقل، جسم إنه قل تقسيم،
هذه أو اإلنسان، هي التي الواحدة الوحدة فهذه أداة، إال الجسم وما خالص عقل إنه قل

وجوهها. من وجٍه يف الطبيعة هي اإلنسان، هي التي كلها األقسام
التفكري؛ موضوع يكن مهما كله التفكري منهج هو العلمي فاملنهج كذلك األمر دام وما
من الطبيعة إىل نظًرا تكن لم إن العلوم فما املنهج، هذا عىل يستحيل ما هناك ليس إذ
من الطبيعة إىل نظًرا أيًضا سيكون بالبحث تتناوله موضوٍع وأي تلك؟ أو الناحية هذه
تسميته عىل اصطلحنا ملا فليس هناك، يصلح هنا يصلح الذي واملنهج نواحيها، إحدى
كلها البحث، طريقة حيث من املوضوعات سائر عىل خاص امتياٌز العلمية باملوضوعات
وقابليتها باإلنسان عالقتها حيث من وخربة خربة بني فرق وال اإلنسان، خربة من أجزاء



الجديد العالم يف الفكر حياة

البحث موضوع يكون أن أساًسا به نعني العلمي؟ باملنهج نعني ماذا لكن والنظر، للبحث
يف الكامن بالغيبيِّ وليس وعام، علمي فهو واحد؛ فرٍد من أكثر مالحظته يف يشرتك قد مما
بحكم هو ما املعرفة من فليس ولذلك سواه؛ دون صاحبه إال يدركه ال الواحد، الفرد ذات
ما أو بحدسه الصويف يراه ما منها ليس وإدراكه، رؤيته يف واحد فرٍد مقترصعىل طبيعته
اإليمان مبعث كان إن — اإليمان عىل يقوم ما منها وليس ذاته، استبطان يف اإلنسان يراه
للتحقيق قابًال يكون أن دون سلطة من سند إىل صدقه يستند ما منها وليس — ذاتيٍّا

السند. ذلك عن بعيًدا
سيال أنها عىل إليها تنظر أن ولك وحركة، مادة أنها عىل الطبيعة إىل تنظر أن لك
غاية نحو تنحو إنها أو معني، غرٍض إىل تقصد ال الطبيعة إن تقول: أن لك حوادث، من
هي ستظل لكنها جمال، أو خرٍي من اإلنسان به يشعر ما القيم من فيها وإن مقصودة،
اإلنسان بنظرة تتغري ال واقعها يف الطبيعة إن األبد، إىل ستكون وكما كانت، كما الطبيعة
يختار قد أو العاِلم، نظرة إليها الناظر يختار فقد بها؛ يلصقها التي بالقيمة وال إليها،
خري هو ما فيها ينشد قد أو حق، هو ما الباحث فيها ينشد قد أنه أعني الفنان، نظرة
هي ما غري آخر شيئًا الطبيعة من تجعل لن كلها املختلفات النظرات هذه لكن جميل، أو
نحن وها الغذاء، اختلف وإن واحد، مصدره بغذاء يتغذيان مًعا والفنان فالعالم عليه،
«طبيعي»، ذلك مع لكنه الشاعر، نظرة اختار من الطبيعيني هؤالء من عليك نعرض أوالء

سانتايانا». «جورج وهو جميًعا، الطبيعيني مرجَع كتبه أصبحت ما رسعان بل
إسبانيا يف ُولد وفيلسوًفا، ناثًرا وأديبًا شاعًرا (١٨٦٣–١٩٥٣م) «سانتايانا» كان
الفلسفة يف وهو هارفارد، جامعة يف الفلسفة بأستاذية وظفر أمريكا، يف وتربَّى ونشأ
«الفلسفة اسم عليها أطلقنا التي هذه هي خاصة لفتة بالواقعية التفت أنه غري واقعي،
هما: رئيسيتني نقطتني حول فكره يدير — عرصه يف الواقعيني كسائر — فهو الطبيعية»؛
عن مستقالٍّ خارجيٍّا وجوًدا موجودة اإلنسانية املعرفة موضوعات هي التي األشياء أن
كائنات تكون أن يتحتَّم ال — املعرفة موضوع — املوجودة األشياء تلك وأن املعرفة؛ تلك

الضمني.1 بالوجود تسميته عىل اصطلْحنا مما وجودها يكون قد بل عينية،

.subsistence يسمى ما هو الضمني والوجود ،existence باإلنجليزية يسمى ما هو العيني الوجود 1
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أو — اإلنسان وعَي أن إىل — الواقعيني2 من كثريٌ كذلك يذهب كما — يذهب فهو
خارج ذاتها يف هي كما يعيها، التي األشياء حقائق عىل يدله إنما — عقله أو شعوره
يبطلها؛ أو يحورها أو الحقائق تلك من يغري مما لها، معرفته أو إياها، وعيه وليس نفسه،
أن عىل صحيًحا، تمثيًال اليشء ذلك تمثل صورة يدركه الذي لليشء اإلنسان فمعرفة
حلقة فيه تكون ال مباًرشا اتصاًال بها يتصل فإنما ليدركها، باألشياء يتصل إذ اإلنسان
يتصل نعم الحسية، املعطيات إال اللهم املعروف واليشء العارف الجانب بني وسطى
عليه يحتوي ما فيه فيدرك مباًرشا، اتصاًال املعروف بالعالم املعرفة عملية يف اإلنسان
ويدرك واقع، هو كما الشكل ويدرك واقع، هو كما اللون يدرك وحقائق، خصائص من
الزرقة كانت األزرق لونه ما يشءٍ يف اإلنسان أدرك فإن يقع، كما الحوادث وقوع اطراد
يف أدرك وإن اإلدراك، عملية خالل عنده من اإلنسان أضافها إضافة ال اليشء يف صفة
أن أدرك وإن املدرك، اليشء يف صفة الرتبيع أو التثليث كان مربع، أو مثلث أنه ما يشءٍ
جزءًا املدرك االطِّراد هذا كان الجاذبية، قانون يصوره معني اطراٍد عىل تتجاذب األشياء
يه يسمِّ ما هي كلها الطبائع وهذه الخصائص وهذه الصفات هذه وهكذا، الطبيعة، من
سنادة من لها بد ال «الجواهر» هذه كانت وملا — جوهر جمع — بالجواهر3 «سانتايانا»
إن — مرسًحا ليكون مادي4 عنرص وجود افرتاض تحتم لتظهر، إليها تستند ركيزة أو
والطبائع، والخصائص الصفات تلك عليه تظهر — السياق هذا يف الكلمة هذه صحت
مادة من بد وال األزرق، اللون اإلنسان ليدرك بالزرقة تتلون مادة من — مثًال — بد فال
يف اإلنسان يدركه ما آخر إىل وهكذا الصفة، هذه اإلنسان ليدرك املثلث هيئة عىل تتشكل

املعرفة. رضوب من الطبيعة عالم
كاللون مجتمعة الصفات من مجموعة تعي حني أدراك ذا ومن سائل: سأل فإن
له خارجي يشءٍ يف اجتمعت إنما املجتمعة الصفات هذه أن إلخ املثلث وشكل األزرق
عىل يكون إنما يعرفه ما يعرف إذ اإلنسان إن ذهنك؟ يف أفكارك لوجود مفارق وجود

لم أنه ولو النقدية، الواقعية جماعة كوَّنوا الذين الفالسفة السبعة بني كان أنه السابق الفصل يف ذكرنا 2

به. ا خاصٍّ طريًقا لنفسه اتخذ ثم طويًال، معهم يلبث
.Essences 3

فقد الباقون أما املادة، عنرص عىل باإلبقاء جميًعا املعارصين بني سانتايانا ينفرد يكاد ،Substratum 4

وتطوًرا. وتغريًا حركة به واستبدلوا كان، أيٍّا الثابت «العنرص» من تخلصوا
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الخارجي لليشء يقرر أن له يربر الذي فما نفسه، طوية يف هي التي الخاصة بخربته وعي
الباطنية؟ الخاصة الخربة لتلك مقابًال الخارجي اليشء ذلك يكون بحيث مستقالٍّ وجوًدا
أسماه بما «سانتايانا» أجاب — املثاليون يسأل وهكذا — كهذا سؤاًال سائل سأل إن
الداخلية معرفته بأن «اإليمان» هذا الطبيعي اإلنسان كيان ففي الحيواني»،5 «اإليمان
وعي الداخيل فالجانب الجانبني، بني ما اختالف عىل موجود، خارجي عالم من صورة

مادة. الخارجي والجانب وعقل،
من مختلفتني حالتني بني نفرق لكي «اإليمان» هذا مثل إىل الركون من بد ال إنه
«الفكرة» فقل شئت إن أو — «الجوهر» بأن فيها نثق فحالة أوالهما أما اإلدراك؛ حاالت
تعلم فحالة الثانية وأما خارجي، عيني يشءٍ يف متجسد كذلك هو أذهاننا يف املاثل —
يف الحال هي كما خارجي، عيني يشءٍ يف متجسًدا ليس الذهن يف املاثل «الجوهر» أن فيها
خربته يف يفرق ال من منا فليس ذلك، إىل وما الخيالية التصورات ويف العقلية املدركات
إذا الحالتني بني الفرق هذا نعلِّل فكيف الشعورية، اإلدراكية حاالته من النوعني هذين بني
الحالة يف نفرتض ثم أفكارنا، يقابل خارجي عالم وجود األوىل الحالة يف نفرتض لم نحن
كان وإذا األشياء؟ عالم يف امتداد له وليس أنفسنا، قارصعىل الشعوري املوقف أن الثانية
العالم بأن «إيمان» إىل فيه نركن لم إذا األوىل الحالة يف االفرتاض يجوز فكيف كذلك ذلك
وجود الوجود؛ من نوعان فهذان إذن الواعية؟ املدركة ذواتنا جانب إىل موجود الخارجي
داخل األصول لتلك وصور الذهن خارج أصول له يكون األول ضمني؛ ووجود عيني
التصور لذلك يكون أن دون وحده الذهني التصور عىل مقتًرصا يكون والثاني الذهن،
حتى موجودين سيظالن مًعا الوجوَديْن أن عىل الطبيعة، عالم يف له مقابل فعيل طرف
من جزءًا — مثًال — الشمس فستظل اإلنسانية، العقول كل األرض وجه من انمحت إذا
حتى ضمنيٍّا، وجوًدا موجودة «فكرتها» وستظل يدركها، لم أو اإلنسان أدركها الطبيعة،
سيظل أمامي املرسوم املربع وهذا الظاهر، الطبيعة عالم يف بعد ظهرت قد تكن لم إذا
ضمنيٍّا وجوًدا موجودة املربع «فكرة» ستظل وكذلك يقع، لم أو إدراكي يف وقع سواء هناك
«الوجود بني فالتفرقة وإذن انمحت، أو مرسومة مربعات األرض وجه عىل بقيت سواء
الذي اإلنساني العقل هناك يكن لم ولو حتى قائمة ستظل الضمني» و«الوجود الفعيل»

يدركها.

.Animal Faith 5
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حقائق من له نهاية ال ما هنالك إن نقول: إذ أخرى؛ بعبارٍة قلناه الذي هذا ونقول
إىل سبيله سلك قد الحقائق هذه بعض وإن ممكنًا، وجوًدا أي ضمنيٍّا، وجوًدا موجودة
خصائص قوامها والتي الطبيعة، عالم يف ندركها التي التشكيالت هذه يف الفعيل الوجود
أي خرباتنا، يف نصادفها التي األشياء هذه هي معينة مجموعاٍت يف مًعا ائتلفت وصفات
الكائنات تكون أن يحتم ما هنالك فليس بالفعل، كائن هو مما ا جدٍّ أكثر ممكن هو ما إن
هو عليه تلتقي الذي النحو عىل التقاؤها يكون وأن املوجودة، وحدها هي فعًال املوجودة
األشياء تكون أن «يمكن» كان بل الكائنات، تلك لظهور سواها طريقة ال التي الطريقة
الحقائق أو الضمنية الحقائق من أخرى مجموعة تخرج بأن اآلن، عليه هي ما غري عىل
اآلن املوجود العالم إن أقول أن أريد بالفعل، خرجت التي املجموعة هذه بدل املمكنة،
عىل تجيء أخرى كائنات تصور يمكن إذ تصوره، يمكن الذي الوحيد العالم هو ليس
أي عىل هذا: هو اآلن وسؤالنا آخر، نحٍو عىل الحوادث حدوث فيها ويطرد آخر، ترتيٍب
نهاية ال التي املمكنة العوالم مجموعة من الراهن العالم هذا الفعيل الوجود إىل برز أساس

لعددها؟
يف — «ليبنتز» نفسه عىل ألقاه سؤال هو بل الجديد، الحديث بالسؤال هو وليس
بني من الفعيل العالم هذا اختار قد هللا إن بقوله: عنه وأجاب — عرش السابع القرن
ولذلك كان»؛ مما أبدع اإلمكان يف يكن «لم إنه أي كلها، املمكنات «أفضل» ألنه املمكنات؛
قبل من «خلقي» مبدأ هو االختيار مبدأ إن أي «كان»، الذي هذا عىل هللا اختيار وقع
وسريد — «وايتهد» الحديث الفيلسوف كذلك سأله سؤال هو ثم واختار، خلق الذي الخالق
من فعيل هو ما اختيار مبدأ إن بقوله: عنه وأجاب — قليل بعد الفصل هذا يف ذكره
منطق إىل تصوره يمكن عالم أقرب هو الواقع العالم هذا ألن «عقيل»؛ مبدأ املمكنات بني
بأنها فلسفته ميَّز الذي هو آخر بجواٍب نفسه السؤال عن فيجيب «سانتايانا» وأما العقل،
مبدأ جعل أنه وذلك وروحانية، شاعرية من به اتصف ما كل رغم مادية طبيعية فلسفة
ظن كما الخلقي باملبدأ هو ال املمكنة الكثرية العوالم بني من الواقع الفعيل العالم اختيار

رصف. مادي مبدأ هو بل «وايتهد»، ذهب كما العقيل باملبدأ هو وال «ليبنتز»
من سواه دون الوجود إىل خرج قد املوجود العالم هذا يكون أن يمكن وكيف
العالم أن منها التي خرباتنا مع التفسري هذا يتفق كيف خلقيٍّا؟ مبدأ يمثل ألنه املمكنات؛
التناحر وفيه الرش، وفيه الشقاء، وفيه اآلالم، ففيه يشء، يف األخالق من ليس بما يفيض
ثوران فليس بها، له شأن وال باألخالق يعبأ ال حوادثه مجرى يف العالم إن والتقاتل؟
اإلثم، اقرتفوا قد السكان هؤالء أن سببه بحممه املجاور اإلقليم سكان وإغراق الربكان
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ضلوا أنهم سببه بهم وفتكها بقوٍم املجاعة حلول وليس اقرتفوا، ما عىل عقابهم ويراد
يسقي هو بل وحدهم، ميزانه للعدل أقاموا من أرض يسقي ال والغيث السبيل، سواء
تنكر من بمثابة كنا هذا غري العالم يف اعتقدنا فإذا السواء، عىل والعادل الظالم أرض
العالم حدوث لتفسري نفرض أن يجوز وال كال آخر، شيئًا واعتقد شيئًا، فأدرك لخربته،
إن نعم العالم، هذا وجود عىل سابق عاقل مبدأ وجود املمكنة العوالم سائر دون الواقع
هذه لكن تفهمه، أن العقول هذه تستطيع بحيث عقولنا، مقتضيات مع لتتسق حوادثه
ظواهره، من وظاهرة نتائجه، من نتيجة العالم ظهور خالل جاءت قد نفسها العقول
يعرف وإذ يفهم إذ فالعقل منه، جزء فألنها ومسريه؛ مجراه فهم مستطاعها يف كان فإن
بحيث واملعرفة، الفهم يف طرائقه مع يتفق معني سلوٍك عىل الطبيعة ظواهر يقرس ال
خلًقا الحوادث سري يخلق ال إنه العقل، منطق وفق جاء قد العالم إن نقول: أن لنا يجوز
— العقل يجيء وبعدئٍذ سننها، جاءت وهكذا الطبيعة وجدت هكذا بل وغراره، نمطه عىل
تسري مقتضاها عىل والتي ظواهرها، يف ترسي التي املبادئ فيدرك — منها جزء هو الذي
أنتجت، فيما عقوًال أنتجت ثم آخر، ونظام آخر واقع عىل الطبيعة جاءت ولو وتجري،

أنتجها. الذي عاملها عقولنا تفهم ما نحو عىل عندئٍذ العقول تلك لفهمتها
هي وال خلقي، مبدأ تحقيق غايتها هي فال غاية، غري إىل تسري مادة الطبيعة بل كال،
الطبيعة هي التي املادية الحقيقة وهذه ويقتضيه، العقل منطق يقره هدف نحو تجري
من كله الوجود لظل ولوالها الوعي، وصدر الحياة صدرت عنه الذي األساس نفسها هي
وهو اآلخر، الوجود دون التحقيق، املمكنة األفكار أو «الجواهر» وجود هو واحد، صنٍف
هذا عند ليقف األمر يكن لم بل فعلية، حقائق صورة لبست أن بعد الجواهر تلك وجود
املمكنة األفكار تلك يدرك الذي العقل وجد ملا هذه لوال إذ املادية، الطبيعة وجود لوال الحد
إىل سبيلها تجد أن دون املمكنات» «دنيا يف قائمة لتظل األفكار تلك كانت وإذن التحقيق،

تلك. دنياها يف يدركها الذي العقل تجد أن ودون التحقيق
عىس ماذا التجريبية بأبحاثهم يقرروا أن الطبيعة لعلماء «سانتايانا» يرتك وبينما
مكانية، زمانية إنها فيقول: العامة، خصائصها يف برأيه يديل فإنه املادة، طبيعة تكون أن
هذه بني تكن وإن زميله، عن منفصل منها جزءٍ كل أجزاء من ومؤلفة ممتدة وإنها
طبيعتها، من جزءًا ليست العالقات تلك أن غري ببعض، بعضها تربطها عالقات األجزاء
مكاٍن يف تستقر وال تتحرك، املادة أجزاء إن لقولنا مساٍو وذلك تتغري، عالقات هي بل
قد بل ببعض، بعضها تصلها التي العالقات مجموعة بالتايل تغريت تحرَّكت وكلما بعينه،
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دائب الحركة، دائم متدفق سيال فاملادة وإذن الذاتية، خصائصها من تلك حركتها تغري
تكون التغري هذا عن فينشأ يتغري، ينفك ما والزمان املكان عىل أجزائها وتوزيع التغري،
التكوين مختلفة تركيبات من والحوادث األجسام من يرتكب قد وما والحوادث، األجسام

البناء. منوعة
تعاود قد معينة صوًرا تتخذ إنما املادة، تحرك بسبب تحدث التي التكوينات هذه
نسٍق عىل يجري قد املادية الطبيعة يف الحوادث سيال أن أعني مرة، بعد مرًة الحدوث
قانونًا ذلك كان الواحد، النسق وقوع يف التكرار هذا مثل حدث فإذا آن، بعد آنًا معني
بما التنبؤ أمكن قوانني، يف صياغته وإمكان الحوادث، وقوع يف االطِّراد هذا ومن طبيعيٍّا،
تلك مثل يف مىض فيما الحوادث وقوع عليه اطَّرد ما عىل بناءً معينة ظروٍف يف سيحدث
مفر ال اقتضاءً العقل منطق يقتضيه «رضوريٍّا» االطراد هذا يكون أن دون الظروف،
إذ — تحدث إنما وحدة، تكون منها سلسلٍة كل أو الحوادث، من نسق كل ألن ذلك منه؛
مسبوقة، غري أو لها بأشباٍه مسبوقة تكون أن عن النظر بغض تلقائيٍّا حدوثًا — تحدث
القانون بأن يقني وأال واملسبب، السبب بني القائمة العالقة يف رضورة «أال معناه وهذا
الحادثة إن أي غريها، حادثة من لوقوعها مربٌر حادثة ألية فليس ثابت»،6 (الطبيعي)
هناك وليس حدث، قد غريها آخر يشءٍ أي ألن أو وقع، قد لها شبيًها ألن تقع ال املعينة
يجيء بحيث الحوادث، وقوع يف امللحوظ االطراد هذا يقف أن يمنع ما العقل حكم يف
كان ملا ذلك ولوال يحدث، ما هو بعينه هذا إن بل ال، باملايض، الشبه فيقطع املستقبل
كل جديًدا اليشء أو الحادثة أو الواقعة تجيء ما أكثر فما تطور، وال جديد خلق هناك
شبيه. من املايض يف وقع ما كل يف له يكون ال وبحيث نوعه، فريد يكون بحيث الجدة،

األجزاء تجمع من تحدث التي املادية التكوينات أمثلة من مثل إال الحية الكائنات وما
ألن مستعدة الطبيعة يف كائنًة «العضوية» الخصائص فكأنما معني، إطاٍر عىل املادية
الذي النحو عىل املادة أجزاء تجمعت ما إذا إمكانًا، موجودة كانت أن بعد فعًال تظهر
الجامدة؟ املادة يف تكون ال خصائص من الحي الكائن يميز وماذا الظهور، من يمكنها
قادٌر أنه كما أخرى، بموجوداٍت التغذي طريق عن بوجوده االحتفاظ عىل قادٌر أنه يميزه
ما بنفسه يصلح أن مستطيع أنه الحي الكائن يميز وكذلك بالتناسل، نمطه تكرار عىل
وال بقاؤها، ليدوم غريها عىل تقتات هي فال الجامدة، املادة كذلك وال تكوينه، من فسد
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نظام من يفسد قد ما بنفسها تصلح أن عىل قادرة هي وال بالتناسل، نمطها تكرر هي
«النفس»؛7 اسم عليه نطلق ما هي الحي الكائن يف القدرات وهاته وتركيبها تكوينها
العضوي، الكائن يف تجتمع التي والدوافع والحوافز األعضاء وظائف مجموعة هي فالنفس
بمحيطه مختلفات صالٍت من يمارسه ما ويمارس الكائن، ذلك ينشط بفضلها والتي
هي التي — املعينة املادية املجموعة هذه هي فالنفس وإذن فيه، يتحرك الذي الطبيعي

وعمل. وفاعليٍة نشاٍط يف حقيقتها عن عربت وقد — الجسد
عىل قدرتها يف أي — «النفس» يف اتفقت وإن رضوبها اختالف عىل األحياء أن غري
ما منها أن إال — بنفسها نفسها إصالح وعىل نمطها، تكرار وعىل بحياتها، االحتفاظ
وألوان معينة خصائص ذو حي كائن أنه به يعي الذي بالوعي بقيتها عن فيتميز يعود
يكرر كما نمطها وتكرر اإلنسان، يتغذَّى كما تتغذَّى فالشجرة معلومة، النشاط من
يكون كما — وعي عىل تكون ال أنها إال عطبه، يصلح كما عطبها وتصلح نمطه، اإلنسان
يسميه ما هو اإلنسان يف الوعي هذا به، تقوم الذي بهذا تقوم بأنها — وعي عىل اإلنسان
بل بذاته، قائًما شيئًا — إذن — العقل أو الروح فليس بالعقل، أو بالروح «سانتايانا»
وبظروفه بمحيطه يتصل حني بها يتصف نفسه، الحي الجسم ظاهرات من ظاهرة هو

معني. سلوكيٍّ نمٍط عىل
عليه أطلق الذي (وهو املمكنات عالم عاملني؛ وجود إىل اآلن حتى التحليل بنا انتهى
من املمكنات تلك بعض تمكِّن التي املادة9 وعالم األفكار)،8 أو الجوهر عالم سانتايانا
املادية، الطبيعة يف الواقع عالم إىل اإلمكان عالم من نفسه االنتقال هذا لكن الفعيل، الظهور
عالم من الجزء ذلك وهو «الحق»،10 بعالم «سانتايانا» يسميه ما هو ثالثًا عامًلا لنا يخلق
الحق» «عالم كان ولذلك الفعيل؛ الواقع عالم إىل خرج الذي — املمكنات عالم — الجوهر
تقتيض عقلية رضورة هناك يكن لم أنه بذلك وأعني نفسه، كالوجود عرضيٍّا عامًلا هذا
التي املمكنات أجزاء سائر دون فعًال خرج الذي الجزء هذا املمكنات عالم من يخرج أن
يجوز كان قد أنه بمعنى عريض كله فالوجود ممكنًا، عامًلا حالها عىل وظلَّت تخرج لم
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كان قد الواقع عالم يف تحقق قد ما أن بمعنى عرضيٍّا «الحق» يكون وبالتايل يحدث؛ أالَّ
أخطأ فقد وإذن تقع، لم التي املمكنات بقية من سواه يتحقق وأن يتحقق، أالَّ يجوز
صدقها شاملة رضورية قبلية عقلية مبادئ ثمة أن ظنوا حني جميًعا املثاليون الفالسفة
يرتتب وما عقول من فيه بما كله الوجود ألن ذلك؛ ظنوا إذ أخطئوا ثابت، ويقينها محقق
جاء قد — وامليتافيزيقا األخالق مبادئ عنك دع — واملنطق الرياضة مبادئ من عليها

يجيء. أالَّ يمكن كان وقد عرًضا،
املادة، وعالم املمكنات، عالم «سانتايانا»: تصوره كما الوجود يف عوالم ثالثة إذن تلك
«عالم فهو للفيلسوف؛ الفلسفي البناء يكمل وبه العوالم، تلك رابع وأما الحق، وعالم
الجوهر» «عالم بعض أو املمكنات، بعض إن سلف فيما نقل ألم هو؟ فما الروح»11
هذا يعجبه لم اإلنسان أن فافرض إذن اآلخر؟ بعضه دون الفعيل الواقع عالم يف يتحقق
فمن غراره، عىل جاء العالم أن لو يتمنى كان أعىل مثًال خياله له وصور الواقع، العالم
التي املمكنات من يستمدها شك ال إنه املثىل؟ الصورة تلك بها ينشئ التي العنارص له أين
من تخرج لم التي جوانبه يف الجوهر عالم من يستمدها التحقيق، عالم إىل سبيلها تجد لم
تحقق لو أعىل مثًال لنفسه اإلنسان يبني العنارص هذه من الواقع، حيز إىل اإلمكان حيز
العالم هذا تحقق لو منه، خريًا وأكثر فيه، نعيش الذي العالم هذا من أجمل عامًلا لكان
كما الطبيعة عالم يف تحقيقها يستحيل قد التي وغاياتها اإلنسانية أحالم معه لحقق املثايل
التي العنارص لنفس ينتقي إذ اإلنسان لكن الروح»، «عالم هو املثايل العالم ذلك قائم، هو
أن له ينبغي ال أو — ينىس ال فإنه الواقع، عامله من وأكمل أمثل عامًلا خياله يف له تكون
وأحالمه لغاياته وتحقيقه اإلنسان، ألغراض خدمته من كماله استمد قد عالم أنه — ينىس
شيئًا لتخيل أعىل، مثًال منه يتخذ عامًلا تخيل األحياء أنواع من آخر نوًعا أن ولو وأمانيه،

أغراضه. نوع ولكل مصالحه نوع فلكل اإلنسان، تخيل ما غري آخر
كمال هو نسبي، كمال هو بل مطلًقا، كماًال املتخيل العالم كمال فليس ذلك وعىل
ال تخيله مجرد يف هي األمثل العالم ذلك قيمة فإن ذلك عن وفضًال لإلنسان، بالنسبة
أعىل، مثًال ال واقًعا النقلب وتنفيذه تطبيقه يف كماله كان ولو عمليٍّا، تطبيًقا تطبيقه يف
الخري فال تتحقق، أن سحرها من يزيد ال األحالم ألن ذلك شعًرا؛ كان أن بعد نثًرا وألصبح
من وجماله بخريه املتخيل العالم ذلك نخرج بأن جماله يف يزيد والجمال خرييته، يف يزيد
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الخالص الجوهر عالم يف وهي أنقى، تكون الفكرة لعل بل ال، الواقع، عالم إىل العقل عالم
أن بد ال التي النقص غشاوة تكدره ال صفاء تكون عندئٍذ ألنها الواقع؛ عالم يف وهي منها،
الخيايل، العالم ذلك إىل الروح تطمح بأن نكتفي ال فلماذا الطبيعي، العالم حوادث تغيش
تحول قد األعىل املثل ذلك أن كذلك تتصور أن ولها بل املثىل، صورتها لنفسها فرتسم
يحاول الذي العالم بعينه هو عالم بذلك لها كان فعلت إن إنها واقع؟ حقيقي عالم إىل
جماًال لنفسه يصور أن سوى الشاعر يصنع وماذا يرسمه، أن الدين يحاول كما الشعر
خريًا يصور أن سوى الدين يصنع وماذا األرض؟ هذه عىل جمال أي من وأنقى أصفى هو
صورٍة يف كامًال جماًال لنفسه يصور الشاعر الدنيا؟ هذه يف خري كل من وأسمى أعظم هو
لنا ينبغي ال لكننا يعبده، إلٍه يف كامًال خريًا لنفسه يصور الديني والشعور بخياله، يخلقها
عالم يف صور إال هي إن الدين يف الخري وصورة الشعر، يف الجمال صورة أن ننىس أن أبًدا
بوسائل الخيالية الصورة هذه أمثال تسعف ال الطبيعة مادة ألن الحقيقة؛ عالم ال الخيال
نهتدي رموًزا الخيالية العليا املثل هذه فستظل ولذلك الفعيل؛ والتحقيق العيني الظهور
هذه أمثال إن نعم اليومية، حياتنا يف نعامله الذي الواقع عنارص من عنارص ال بهديها
أنها ألنفسنا زعمنا إن لكننا حياتنا، خصوبة من وتزيد نفوسنا، لتغذي الخيالية الصور
الخيالية الرموز تلك جاءت التي العليا القيم شأن من نحط فعندئٍذ حقيقية، موجودات

بصريًا. واهتداء أعىل مثًال كان أن بعد وتخريًفا خرافة األمر ويصبح إليها، لرتمز
هذه شأن من يحطَّان ينفكان ال كليهما والدين الفلسفة أن نالحظ فإنا ذلك ومع
والحلم نثًرا الشعر يحوالن بذلك إنهما بالواقع، العليا املثل خلط يحاوال بأن العليا القيم
للخري وصورة اإلنسان، خيال يف صافيًا رمًزا هللا من يجعال بأن يرضيان ال إنهما حقيقة،
بأوشابها اليومية الحياة مضطرب يف به يلقيا أن عىل ويُرصان الروح، صورته كما الكامل
من يحوالنه شك وال بذلك إنهما حيٍّا، وشخًصا متعينًا كائنًا يجعاله بأن وذلك ونقائصها؛
إنهما يقوالن حني األجوف اللفظ بمجرد منهما الخزي هذا يغطيان لكنهما مادة، إىل روٍح
بني هذا حديثهما يف يفرقان ال إنهما هللا، عن يتحدثان حني روحاني وجود عن يتحدثان
ما كل رغم — بصنيعهما يؤديان ما جوهر ألن األمور؛ من عريض هو وما جوهري هو ما
إىل — العقيل الوجود — الضمني الوجود عالم من باإلله هبطا قد أنهما هو — يزعمانه
الواقع، مرتبة إىل األعىل املثل مرتبة من به فنزال — الفعيل الوجود — العيني الوجود عالم

يصنعان.12 بما يزهوان بل ذلك، ينكران ال أنهما والعجيب

ص٥٠٧. ،Fuller, A History of Philosophy 12
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عنا يزيل أن مهامه فمن بذكائه، يصنعه وما اإلنساني العقل دور يأتي هنا وها
نجعلها وال املختلفة القيم بني نفرق أن هو والصواب الصواب، إىل يهدينا بأن الخلط هذا
هو فما الطبيعة، عالم يف تتجسد إنما «الحق» فقيمة واحد، وطراٍز واحٍد صنٍف من جميًعا
من قيمتان فهاتان والجمال، الخري قيمتا كذلك ما لكن فعليٍّا، وجوًدا موجود «حقيقي»
يتصورهما ران تصوُّ كالهما والجمال الخري إذ املتحقق؛ الطبيعة عالم من ال الروح عالم
الواقع، دنيا يف يتحققان ال داما ما أحالمه يف له يسرتيح أعىل مثًال لريسم بخياله اإلنسان
تأمل موضوع جعلهما هو إذا والجمال الخري حيث من النفسية راحته لتتم اإلنسان إن
الواقع، يف متمثًال الحق وجد إذا إال تتم ال الحق حيث من النفسية راحته لكن وتفلسف،
صحيح، والعكس الحق، حالة يف يكفي ال والجمال الخري حالة يف يكفي ما أن ترى وهكذا
الواقع من واقًعا ليصبحا طبيعتيهما من يغريا أن والجمال الخري من تتطلب إذن فلماذا
الخري أن كما وكذلك و«جماًال»، «خريًا» كانا أن بعد ا» «حقٍّ ينقلبا أن بهما يراد كأنما
تتعلق مما مًعا كونهما يف اتفقا وإن مًعا والجمال فالخري ا، حقٍّ ليس والجمال ا، حقٍّ ليس
كان ولهذا ذلك؛ بعد بعيًدا اختالًفا يختلفان أنهما إال الواقع، دون واألحالم األوهام به
من أو «خريًا» كذلك يكون أن «الجميل» من تتطلب أن الفهم وسوء والخلط العبث من
الجمال يصور الذي وهو — الفنان نرى ما أكثر وما «جميًال»، كذلك يكون أن «الخري»
الفضيلة، إىل يؤدي ال فنه بأن ذاك ينقد هذا فرتى األخالقي، مع شديٍد خالٍف عىل —
ينشب فيما قل وكذلك بالفضيلة، فنه يف له شأن ال بأنه — حق عىل وهو — الفنان فريد
فرتى األخالقيون، يريدها التي الفضيلة وبني العلوم، تنشده الذي «الحق» بني خالف من
وهو — يجيب قد العالم لكن لألخالق، هادم بأنه نتائجه بعض يف العلم يتهمون هؤالء
القيم هذه تفرتق كيف ترى وهكذا بالفضيلة، العلمي بحثه يف له شأن ال بأنه — حق عىل
بينها ما وإهمال توحيدها الخلط ومن األصول، مختلفة ألنها تفرتق؛ أن ويجب الثالث،

فروق. من
بني ما عىل أنه كذلك يتبني أن — أخرى جهٍة من — له بد ال بعقله اإلنسان لكن
بحيث النواحي، بعض يف ينطبقان قد فهما فوارق، من الفعلية الخربة وعالم الجوهر عالم
أن يف — رضورة ال أنه كما — استحالة ال أنه يتبني وعندئٍذ اآلخر، يف أحدهما يتحقق
ليس أنه كما مستحيًال، ليس مًعا، آٍن يف جمال ودنيا خري ودنيا حق دنيا دنيانا تكون
والجمال، الخري يف أمانينا من جزءًا يحقق أن فيه نعيش الذي العالم هذا عىل رضوريٍّا،
بل القيمتني، هاتني من الواقع عالم لنا يحققها التي الحدود عىل خيالنا نقرص ال كنا وإن
األعىل. املثل فينا يشبع ما بقية فيه لنجد املمكنات، عالم وهو الجوهر، عالم حيث إىل نمده
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بني واالنسجام االتساق يحقق أن هو ملهمته أدائه يف العقل إليه يسمو ما أسمى
وذلك املختلفة، القيم بني والتوازن التعادل إيجاد حيث من خربته يف املختلفة األجزاء
بينها يقع أن دون الجوهر، عالم ممكنات من ممكن عدد أكرب الفكر أمام يستحرض بأن
بعضها دون املمكنات تلك بعض ق حقَّ قد الطبيعة عالم ذا هو فها وتناقض، تعارض
ومفارقات، متناقضات من األمر فيه يخلو ال قد حققه الذي الجانب هذا يف حتى لكن اآلخر،
الذي ذلك فوق — فكره إىل يضيف بحيث ويعلو، بخياله يسمو أن يف هو العقل وسمو
اجتمعت التي كلها املجموعة من يذيب وأن أخرى، أفكاًرا — املادية الطبيعة دنيا حققته
— األفكار من كبري عدد تجميع يف يوفق ما وبمقدار التعارض، دواعي من بينها ما كل له
تكون متناغمة، وحدة يجعله تنسيًقا لديه تجمع ما تنسيق ويف — واملتحقق منها املمكن
الدين يجعل بأن والعلم، والفلسفة الدين بني يوفق — مثًال — فرتاه السمو، من منزلته
واقع؛ هو ملا العلمي الوصف وسائل من وسيلتني ال الشعر، رضوب من رضبني والفلسفة
الحط يعني ال بالطبع ذلك لكن صحيًحا، تفسريًا العالم لتفسري يصلحان ال فهما ولذلك
بها يحلم التي العليا املثل رسم إال مجاالهما وما مجاليهما، تحديد يعني إنما شأنهما، من
يجعلهما أساس عىل قائمني غري يكونا فإن الواقع، العالم يف متحققة يجدها وال اإلنسان
هو والعاقل الرفيع، الشعر مجال يف يدخلهما آخر أساٍس عىل قائمان فهما العلوم، من
آخر، مجاٍل يف كبرٍي قدٍر من لهما ما النتقاص سببًا مجال يف إخفاقهما من يتخذ ال من
مثل مع يتمىش ال لكنه صحيًحا، تفسريًا العالم يفرس الذي العلمي التفسري يف قل وكذلك
من للحط سببًا فيه الخلقي النقص هذا يتخذ أن يجوز فال األخالق، يف األعىل اإلنسان

الصحيح.13 العلمي التفسري مجال يف شأنه
وإن واإلنتاج، باإلقامة أمريكي فيلسوف وهو — «سانتايانا» لفلسفة خالصة تلك
العقل»14 «حياة العظيمني كتابيه خالصة هي — والجنسية باملولد أمريكيٍّا يكن لم
مقدمته األخري هذا إىل مضاًفا (١٩٢٧–١٩٤٠م) الوجود»15 و«عوالم (١٩٠٥-١٩٠٦م)
كما وهو (١٩٢٣م) الحيواني»16 واإليمان «التشكك هو مستقل كتاب يف خرجت التي

ص٥٠٩. ،Fuller, A History of Philosophy 13

.Life of Reason 14

.Realms of Being 15

.Scepticism and Animal Faith 16
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هذه من الرغم عىل الطبيعة، جوف يف يشء كل يُدخل أنه بمعنى طبيعي فيلسوف ترى
بالعقل يرون الذين الناس هؤالء من هو فكأنما أفكاره، من تشع التي الشاعرة الروحانية
املبالغة بهذه ليخفوا العقل نداء تلبية يف فيبالغون آخر، شيئًا بالقلب ويحسون شيئًا،

القلوب. خفقات

العضوي والبناء وايتهد»17 نورث «ألفرد (2)

أمريكيٍّا يكن لم وإن واإلنتاج، باإلقامة أمريكي — سانتايانا مثل — آخر فيلسوف وهذا
بالنشأة أمريكيٍّا يكن لم — سانتايانا خالف عىل — «وايتهد» ولكن والجنسية، باملولد
أن بعد إال هارفارد يف األستاذية منصب ليتوىل أمريكا إىل يرتحل لم ألنه أيًضا؛ والسرية
بجامعة أستاذًا عمله مدة أتم حيث إنجلرتا، وطنه يف عمره من الستني بعد الثالثة بلغ
منيته وافته حتى لبث وهنالك بها، أستاذًا ليكون دعوة هارفارد إليه وجهت وبعدئٍذ لندن،
وعرشون أربعة فهي وإذن الثمانني، بعد السابعة عمره من بلغ قد وكان ١٩٤٧م، عام
عمره، من األخرية الفرتة هي كانت لكنها املتحدة، الواليات يف «وايتهد» قضاها عاًما
الوطن أرض يف وهو أخرج قد يكن وإن ألنه الناضج؛ الفلسفي اإلنتاج فرتة بالتايل فكانت
اشرتك الذي الرياضة» «أسس كتاب مثل — املنطقية الرياضية التحليالت يف هامة مؤلفات
يكتمل لم الفلسفي مذهبه أن إال — أجزاء أربعة يف مًعا وأخرجاه رسل، برتراند مع فيه
عرض الذي كتابه أخرج حيث أمريكا، يف وهو إال التعبري إىل سبيله يلتمس ولم بناؤه
كتاٍب يف «وايتهد» نذكر إذ فنحن الواقع»،18 وعالم «التطور كتاب وهو فلسفته، لباب فيه
وعىل الفكري إنتاجه تاريخ عىل ذلك يف نعتمد فإنما أمريكا، يف الفكر حياة يستعرض
الفلسفة تاريخ من حلقة كذلك فهو وإال هناك، إقامته أيام الفلسفية االتجاهات يف تأثريه

عام. بوجٍه الحديثة األوروبية الفلسفة مراحل من هامة ومرحلة املعارصة، اإلنجليزية
يساورني فكذلك األمريكي،19 الفكر تيار إىل «وايتهد» نسبة يف الرتدد يساورني وكما
كل إدخال نحو االتجاه عن يتحدث واحٍد فصٍل يف «سانتايانا» إىل إضافته يف آخر تردُّد

.Alfred North Whitehead 17

.Process and Reality 18

نسبة يف الرتدد فيأخذهم األمريكي الفكر عن يكتبون ممن كثريين عند تراها نفسها الحرية هذه 19

الواقعيني عن حديثنا خالل عنه حدثناك (الذي بري» رالف «األستاذ هو فهذا الفكر، ذلك إىل «وايتهد»
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الواقع لعالم اعتباره يف بسانتايانا الشبه شديد يكن وإن ألنه الطبيعة؛ عالم يف يشء
أبدية، عقلية كائنات أنها عىل املمكنات إىل نظرته ويف املمكنات، من يسرٍي لجزءٍ تحقيًقا
الفلسفة مع — اعرتف قد «سانتايانا» أن هي أهمها رئيسيٍة نواٍح يف يختلفان أنهما إال
العنرص، ذلك عىل تطرأ أعراض إال هي إن الحوادث وبأن عنرصمادي بوجود — التقليدية
بالعنرص استبدل قد — الحديث العرص يف التطوريني كسائر — «وايتهد» أن حني عىل
يف مًعا ضمهما يربر شبًها الفيلسوفني بني حسبنا لكن وتغري، صريورة من تياًرا الثابت
والطبيعة ناحية، من العقل بني التقليدية الثنائية من تخلص قد كليهما أن واحد، اتجاٍه
غري الطبيعة من جزءًا العقل وجعال واحد، كوٍن يف مًعا فمزجاهما أخرى، ناحيٍة من

الطبيعة». «تعقيل فقل شئت إن أو العقل» «تطبيع إىل انتهيا وهكذا لها، مفارق
الطبيعة؛ علماء من وعامًلا األول، الطراز من رياضيٍّا العلمية حياته «وايتهد» بدأ
تعاون بأن وذلك األوىل، الدراسة بتلك متأثرة الكربى الفلسفية أعماله أوىل جاءت ولذلك
بداية يعد الرياضة، منطق يف ضخم مؤلف إخراج يف — أرشنا كما — «رسل» مع
«أسس به وأعني املؤلَّف، لهذا إن قلنا إذا نبالغ ولسنا املنطقية، الدراسة يف جديد عهد
األربع العرشات هذه يف كله الفلسفي الفكر تيار توجيه يف وأعمقه األثر أبعد الرياضة»20
نموذج عىل التحليل نحو الفلسفي الفكر ذلك وجه إذ العرشين؛ القرن أعوام من األخرية
غالبة واحدة صفة املعارصة للفلسفة جعلنا ولو تحليالت، من الرياضة» «أسس يف ورد ما

بقليل ذلك بعد يعود لكنه األمريكي، الفكر إىل ينتمي يكاد ال إنه «وايتهد» عن يقول السابق) الفصل يف
وأسعدته، وغذته آوته قد أنها إال أنتجته، التي هي أنها تدعي أن لها يحق ال أمريكا تكن وإن «إنه فيقول:
العقيل، وتسامحه القول، يف الحذر ومن الجوانب تعدد من فيها بما التفلسف يف طريقته أن إىل هذا
واشتباكه وواقعيته، الطبيعية، ونزعته املعارص، للعلم وفهمه (القديمة) الفلسفية النسقات يف وارتيابه
امليادين يف الحرة امليول مع واتفاقه الحلفاء، لقضية وإخالصه العامليتني الحربني شئون يف شخصيٍّا
األمريكيني، الفالسفة سائر من أكثر جيمس بوليم وإعجابه وأمريكا، بريطانيا يف واالقتصادية االجتماعية
وترحيبه العلم، عىل الحكمة وإيثاره بعد، تتكشف لم التي باملمكنات غني كون إدراك يف التجريبي وحسه
أن من مكنته قد تفكريه ويف شخصيته يف املالمح هذه كل مرموق، مستقبٍل من الشباب به يبرش بما
محتفًظا فيه ظل الذي الوقت نفس يف بينهم، مكانًا لنفسه يتخذ وأن األمريكيني، الفالسفة مع يقف
وهذا ص٥٨ ،Ralph Perry, Characteristically American اإلنجليزية» والتقاليد الثقافة عن بتعبريه
Classic American كتاب يف «وايتهد» عن كتبه الذي الفصل يف Victor Lowe لو» «فكتور موقف بعينه

.Max Fische مادته جمع الذي Philosophers
.Principia Mathematica 20
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استطرد ثم العلمية، القضايا «تحليل» إىل امليتافيزيقي «التأمل» من االنتقال إنها لقلنا
«أصول ذلك يف فأخرج الفيلسوف، بنظرة الطبيعة علم فتناول البداية هذه بعد «وايتهد»
الرئييس كتابه ثم الحديث»،23 والعالم و«العلم الطبيعة»22 و«فكرة الطبيعية»21 املعرفة
بهذا فكان أفكار»،25 «مغامرات وأخريًا الواقع»،24 وعالم «التطور وهو الفلسفي مذهبه يف
االتجاه عليها يغلب التي الفلسفة، يف املعارصة الحركات قادة من الفلسفي املحصول
لكن الفالسفة، مختلف إليها ذهب التي التفريعات اختالف عىل عامة، بصفة الواقعي
الكثرة أن وذلك اختالفهم، عىل الواقعيني سائر دون «وايتهد» يطبع فريًدا مميًزا هنالك
الفلسفة دراسة يف آذانها إىل غاصت أن بعد مذهبًا الواقعية اتخذت قد هؤالء من الغالبة
عىل أمريكا ويف إنجلرتا يف عرش، التاسع القرن أواخر يف السيادة لها كان التي املثالية
عقيدٍة من املرتد شأن املثالية، ضد التعصب بروح مشوبًا للواقعية اتخاذهم فجاء السواء،
به يميل إرساًفا الجديدة العقيدة هذه منارصة يف يرسف فرتاه جديدة، أخرى إىل قديمٍة
إىل يعود أن يخىش كأنما حسنات، من القديمة العقيدة يف ما كل عن النظر غض إىل
الجديد، الرأي سبيل يف جهاده بمضاعفة الخطر هذا نفسه عن فيدرأ املايض، خطيئة
فهم واقعيتهم، يف التزمت من كثريًا املعارصين الواقعيني مؤلفات يف تلمس هذا أجل ومن
فقد «وايتهد» أما يكتبون، فيما لذاته الحق بالتماس منهم للمثالية بعدائهم اهتماًما أشد
أو تزمت إىل حاجة به يكن فلم الطبيعي، والعلم الرياضة طريق عن الفلسفة ميدان دخل
البحث، يسوقه نهاية أي إىل يعبأ ال يحللها، التي فكرته وراء يسرتسل تراه ولذلك تعصب،
ألنه تكون؛ ما كائنة أو املثالية العنارص ببعض ممزوجة أو خالصة واقعية نهايته فلتكن

يراه.26 كما الحق ينشد بل بعينها، نتيجة إىل يقصد ال
ال تركيبه طريقة يف اليشء حقيقة يجعل أنه هو الطبيعة يف رأيه عن نذكره ما وأول
يف ليست — عندي من واملثل — الهرم حقيقة فمثًال الرتكيب، ذلك يمأل الذي املضمون يف
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أقمناه إذا هرًما يظل ألنه هيكله؛ يف أو صورته يف أو إطاره يف بل منها، بني التي صخوره
يتغري، لم البناء هيكل أو الرتكيب طريقة دامت ما أخرى مادة أية أو حديد أو خشب من
حاٍل عىل دائمة ليست الطبيعة منها تتألف التي األشياء هي التي «الرتكيبات» أن غري
جزءًا الحركة هذه أو التغري ذلك يصبح بحيث دائبة، وحركٍة دائم تغرٍي يف هي بل واحدة،
يسميه مما مؤلفة وجدناها األولية، عنارصها إىل «الرتكيبات» هذه حللنا ولو طبيعتها، من
الفلسفة يف مستعملة هي كما — و«الحوادث» «العوابر»،27 أو «بالحوادث» «وايتهد»
ال — مثًال — املنضدة فهذه اليشء، تاريخ تكون التي الحاالت سلسلة معناها — املعارصة
وهكذا، لسطحها مختلفة وأشكاًال الضوء من مختلفات ملعات مشاهديها إىل باعثًة تنفك
أو املتتابعات، الزمن لحظات يف مشاهدوها عليها يراها التي الحاالت هذه مجموع ومن
هذا ويف الواقع، يف املنضدة حقيقة تتألف «الحوادث» هذه مجموع من أخرى، بعبارٍة
وإن إنه بقوله دونهم يتفرَّد لكنه الواقعيني، زمالئه من كثرٍي مع «وايتهد» يتفق التحليل
ال نفسها املجموعة هذه أن إال «حوادث» من مجموعة إىل بنا ينتهي اليشء تحليل يكن
أي معينة، برتكيبٍة أو معينة بهيئٍة محتفظة ظلَّت إذا إال نحلِّله الذي اليشء هي تكون
يبطله أنه إال الكل، ذلك مقومات عن لنا كشف وإن ووحداته أجزائه إىل الكل تحليل إن
الوحدات هذه هو بل وحدات، من كومة مجرد ليس الكل ألن حقيقته؛ من ويغري ويفسده
وجوهره. حقيقته هو اليشء عليه يكون الذي الرتكيب وهذا خاص، تركيٍب عىل تكون حني
يشء كل ألن العضوي؛ البناء بفلسفة «وايتهد» فلسفة سميت ملاذا نفهم ذلك من
ذاك هيكلها تغري ولو معني، هيكل ذو بناء حقيقتها يف هي واقعة وكل موقف وكل
كاألمر يشء كل يف فاألمر كانت؛ كما مقوماتها كل لها بقي وإن حتى آخر، شيئًا لتغريت
فوق هو بل أعضاء، من مجموعة أو خاليا من كومة مجرد هو ليس العضوي، الكائن يف
كائن كله فالوجود معينة، عالقات بينها وتجعل األجزاء هذه تنتظم خاصة «تركيبة» هذا
الوجود أن ذلك أسلفناه، الذي املعنى بهذا عضوي كائن كذلك فيه يشء وكل عضوي،
بحيث الكائنات، مجموعة يف الخاص وضعه له منها كل فعلية»،28 «كائنات من مؤلف

«وايتهد»، فلسفة يف هامة كلمة وهي ،Occasions اإلنجليزية الكلمة ترجمة يف «عوابر» لفظة سأستعمل 27

هامة كلمة أيًضا وهي ،events لكلمة فرتجمة «حوادث» وأما املقصود، املعنى تؤدي «عوابر» أن ظني ويف
السواء. عىل و«رسل» «وايتهد» فلسفة يف

.Actual entities 28
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عن «وايتهد» ويعرب عضوي، بناء لها املعينة أوضاعها يف الكائنات هذه ترتيب من ن يتكوَّ
فالكون وإذن «مجتمع»، هو الكون يف يشء كل إن فيقول: االصطالحية، بلغته نفسه املعنى
يدل اسًما عليها نطلق كائنات من مجموعة مجرد املجتمع «وليس «مجتمعات»، مجموعة
— املنضدة هذه فهل الواقعيني: وزمالئه «وايتهد» بني االختالف نقطة وهنا فئتها»،29 عىل
يجيب مشاهدوها؟ يتلقاها — حوادث أو — حسية معطيات من مجموعة مجرد — مثًال
ال — آخر مجتمع كأي — بأنها «وايتهد» ويجيب نعم، أن املعارصين الواقعيني معظم
عضوي. كائن يف األفراد هذه بناء طريقة كذلك هي بل أفرادها، عدد عىل تقترصحقيقتها
عسري «وايتهد» أن إىل الحديث، سياق من املوضع هذا يف قارئنا ننبه أن ونريد
يدركوا أن طويًال زمنًا الفلسفية القراءة مارسوا من عىل حتى ا جدٍّ فيصعب القراءة،
معاني علمنا فلو اصطالحية، لغة يستخدم ألنه وذلك ويرس؛ سهولٍة يف عباراته معنى
هذه القارئ يأخذ لكي هنا ذلك أقول وإنما فهمه، صعوبة من ا جدٍّ كثري لزال مصطلحاته
اللغة يف بمعانيها ال «وايتهد» عند بمعانيها السالفة الفقرة يف أوردناها التي املصطلحات
يف معناها هو بها املقصود ليس عضوي» «كائن فعبارة األخرى، العلوم لغة يف أو الجارية
عالقات املعني املوقف أو املعني اليشء أجزاء بني تكون أن هو بها املقصود بل الحياة، علم
كمألوف الناس أفراد من مجتمًعا بها املقصود ليس «مجتمع» ولفظة خاص، هيكل ذات
موقف أو معني يشء يتألف منها التي الوحدات مجموعة هو بها املقصود بل استعمالها،

عضويٍّا. بناء يجعلها ما العالقات من الوحدات تلك بني يكون بحيث معني،
مقامة فقط ليست الطبيعة أن وهي فلسفته، يف رئيسية ثانيٍة نقطٍة إىل اآلن وننتقل
فالكائن يقف، ال وسري دائب وتطور دائم تغري يف كذلك هي بل عضوي، أساس عىل
وهذه النشاط ذلك مصدر يكون ال مستمرة، وفاعلية متتالياٍت بحركاٍت ينشط إذ العضوي
مناشطه إن بل آخر، جانٍب يف ونشاطه جانب يف هو يكون ال أنه أعني فحسب، الفاعلية
ما العالقات من بينها سيكون إذ العضوي؛ الكائن نفسها هي هي كلها وفاعلياته كلها
بأرسها الطبيعة أو — كان ما كائنًا — اليشء إن نقول: أخرى بعبارٍة كذلك، يجعلها
يوضح مثًال أسوق أن يل جاز ولو نشاطها، مجموعة عن عبارة هي واحًدا كالٍّ باعتبارها
كنغمة هي واحد ككل بأرسها والطبيعة بل يشء، كل إن لقلت املوسيقى، نغمة من الفكرة
النغمة، نفسها هي الحركات هذه تكون بحيث صوتيٍة، حركاٍت من مؤلفة املوسيقي اللحن
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كل يف قل كذلك تلك، هي هذه إن بل آخر، شيئًا الصوت وحركات شيئًا النغمة فليست
أن ذلك من نفهم أال عىل مستمر، نشاط أو متصلة، فاعلية إنه بأرسها، الطبيعة ويف يشء،
هو هو بل نشاطه، عن يفرت وقد ينشط، قد وحده قائم ثابت مصدٍر من منبعث النشاط

الفاعلية. تلك أو النشاط ذلك نفسه
وسري، وعمل وحركة وتطوٌر تغريُّ العالم «وايتهد»؛ فلسفة يف األسايس املبدأ هو ذلك
فهذا هذا؟ غري يقول أن الحديث الطبيعة علم من جو يف نشأ مثله لفيلسوف يمكن وهل
وكهارب سالبة كهارب إىل والذرة ذرات، إىل املادة حلل قد — تعلم كما — الحديث العلم
جسًما أمامي التي املنضدة هذه ليست أبًدا، متحركة ضوئية إشعاعات إىل قل أو موجبة،
تتحرك أشعة من كبرية خلية هي بل الصلبة، لألجسام نعرفه كنا الذي باملعنى صلبًا
فقوامها وبالتايل الدائبة؛ الحركة هذه قوامها كلها فالطبيعة وإذن الضوء، كرسعة برسعة
يخلق أنه هو الطبيعة يف التغري هذا خصائص وأخص وسكون، وقوف ال وتطور تغري
إنها بل مكان، إىل مكاٍن من بها تنتقل حركة مجرد تتحرك ال األجزاء أن أعني الجديد،
يف شبيه يسبقها لم الجدة كل جديدة «تركيبات» دائًما منها ليتكون وتنشط لتتحرك

والتقدم. الرتقي يكون بل التطور، يكون ثم ومن الطبيعة؛ مايض
يف «ممتد» فهو و«الهدف»؛ «االمتداد» هما خصيصتان، الطبيعة يف التطور ولهذا
فرتٍة وعىل معلوم، مكانيٍّ نطاٍق يف ترسي التغري حركة أن بمعنى مًعا، الزمان ويف املكان
تحقيقه، يراد «هدف» إىل تقصد بل غاية، غري إىل تسري ال هذه التغري وحركة معينة، زمنيٍة
يكون أن نحو هذا بتغريه يسري إنما حالة إىل حالٍة من الدائم تغريه يف — مثًال — فالطفل

يشء. كل يف قل وهكذا رجًال،
مثالية أو رصيحة، واقعية «وايتهد» فلسفة يف نتبني أن علينا ليتعذر أنه الحق
من كلٍّ من وأشمل أعىل نظرته تجيء حتى بتلك هذه يمزج أن تعمد لعله بل رصيحة،
القول إىل الواقعيني مع لذهب خالًصا واقعيٍّا كان لو فمثًال حدة؛ عىل مأخوذًا املذهبني
بل واحدة، وحدة ليس العالم أن يرون إذ الواقعيون يذهب فهكذا وتكثُّره، الكون د بتعدُّ
مثاليٍّا كان ولو خرباتنا، ذلك عىل تدل كما أشياء، من كثرة عىل مشتملة مجموعة هو
أشيائه تعدُّد من يبدو قد مما الرغم عىل وحدة الكون أن إىل املثاليني مع لذهب خالًصا
مع تأتينا التي الكثرة إن فيقول: رأي، يف مًعا الرأينَْي يجمع «وايتهد» لكن وتكثرها،
بذاته، يشء يستقل أن استحالة عىل يرص ذلك مع لكنه حقيقية، كثرة بالواقع تجاربنا
ألنهم قبله؛ من الواحديني إىل النقد وجه ما وكثريًا األشياء، بقية عن بكيانه يستغني بحيث
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كلها األشياء يجعلوا بأن يكتفون كانوا إذ القصوى؛ نهايتها إىل العالم بواحدية يدفعوا لم
وجودها، عىل معتمًدا كذلك هللا وجود يجعلوا لم لكنهم هللا، وجود عىل وجودها يف معتمدة
فهو يكن؛ مهما كائٍن أي عىل محاًال بنفسه نفسه يكفي الذي املستقل الوجود فريى هو أما
األفراد عىل مستحيل وهو الوجود، ذرات من ذرة أصغر عىل استحالته هللا عىل مستحيل
والعبارات، األلفاظ معاني عىل استحالته األشياء عىل مستحيل وهو األمم، عىل استحالته
أن — تفهمه لكي — بد ال بل وحده، قائم وهو جميًعا هذه من شيئًا تفهم أن فيستحيل
إىل حاجٍة يف منها «كل واحدة صحبٍة يف جميًعا تراها بحيث األشياء، بقية إىل نسبته ترى

بقيتها».
— األشياء يسمي أن «وايتهد» يحب كما — فعيل» «كائن كل أو الوجود، يف يشء كل
الوجود يف يربز تراه ذلك ومع فيه، ع تتجمَّ كلها وأسالف، سوابق إىل وجوده يف بحاجٍة هو
واكتمل وكيانه بناؤه تكامل ما إذا حتى عارصه، أو سبقه مما شبيٌه له ليس فريًدا فرًدا
َمْن ليجيء أعضائه، من وعضًوا مقوماته، من مقوًما الوجود يف استقر ونضوجه، نموه
وهكذا فريًدا، الوجود يف فرًدا بدوره ليكون أسالفه، ترشب قد هو كان كما فيترشبه بعده
يف تجدها تنمو، سريها يف وهي تراها التي النظرة هذه كلها الطبيعة إىل وانظر دواليك،
مرحلتها يف ذلك بعد تتفرَّد ثم سلف، قد ما كل كيانها يف تهضم مراحلها من مرحلٍة كل
أجزائها تشابك يف الطبيعة فكأنما سالفاتها، كل من الحالة هذه يميز تفرًدا الراهنة
أي واحًدا، الوحدة تلك إىل سريها يف مرحلة كل عند تضيف ثم وحدة، الكثرة من تجعل
حالة أو جديًدا فصًال تاريخها سالف إىل — سريها يف مرحلٍة كل عند — تُضيف إنها
أنها «وايتهد» عند الهامة الطبيعة خصائص من إن نقول: إذ نعنيه ما هو وهذا جديدة،
القديم يهضم الذي الجديد الجديد، خلق هو دائًما فهدفها «هدف»؛ إىل تقصد سريها يف
«وايتهد» عند هي — الجديد خلق — هذه الخلق فقوة جديًدا، يجعله بما يزيد ثم كله،
منها مخلوق كل مخلوقاته، إال الكون قوام فما التطور، حركة عليه تنطوي الذي املبدأ
أالَّ عىل الجديد، خلق نحو ساعيًة تنفك ما التي الخالقة القوة تلك فرديته يف تمثلت فريد،
ليست إنها أي فيها، تمثلت التي مخلوقاتها غري يشء الخالقة القوة هذه أن ذلك من نفهم
هذه انعدام تصورنا فلو تلك، نفسها هي هذه بل مخلوقاتها، إىل بالنسبة خارجيٍّا شيئًا
إنما هذه الخلق وقوة أيًضا، القوة هذه انعدام ذلك لتبع الخالقة للقوة املجسدة الكائنات
حدٍّ عىل الفعلية»30 «العوابر أو الفعلية» «الكائنات أو مجسداتها، أو مخلوقاتها، يف تتمثل

.Actual Occasions 30

161



الجديد العالم يف الفكر حياة

يشء وراءها ليس فيه، ما بكل العالم قوام هي «العوابر» هذه أو الكائنات فهذه سواء،
القيمة متفاوتة تكن وإن وهي بعدها، حقيقة ال التي الحقيقة هي يشء، فوقها وليس
للمبادئ تجسيدها حيث من سواءٌ جميًعا أنها إال والفاعلية، النشاط ومتباينة واألهمية

دها.31 تجسِّ التي
التي الفعلية» «العوابر أو الفعلية» «الكائنات هذه ما نسأل: أن لنا الحني حان وقد
تمثيلها حيث من وواحدة منها واحدٍة بني فرق ال وأنه العالم، قوام أنها «وايتهد» يرى
فرق «أال وقال: ذلك يف أرسف لقد حتى الطبيعة، تجري سننها عىل التي العامة للمبادئ
املكان أرجاء يف الوجود نفثات من نفثة أتفه وبني — فعيل» «كائن أيًضا وهو — هللا بني
التي الفعلية الكائنات هو: السؤال هذا عن «وايتهد» وجواب البعيد»؟32 القيص الخايل
تجد بك يحيط بما وعي عىل وأنت نفسك إىل انظر خربة، من حاالت هي الوجود قوام هي
فهذه إدراكك، تحت يقع بما — تدرك بما وعيك أعني — «الخربة» من سياًال نفسك يف
ليس العالم، قوام هي قطرة، إثر يف قطرة «قطرات»،33 نفسك يف تتتابع التي «الخربة»
قوامه بل عنارص، من مجموعة وال روح، من وحدات وال مادة، من ذرات العالم قوام
وجود بخربته النابض بها يدرك ِخْربية نبضة هو فعيل» «كائن كل خربة»، من «قطرات

مباًرشا. إدراًكا الفعيل الكائن ذلك
الخربة تلك صاحب الكائن يشعر «قطراتها»، أو الخربة «نبضات» تتتابع وإذ
يشعر ثم الخاصة، الخربة تلك يف بها يتفرَّد التي بفرديته يشعر واحد: وقٍت يف بشعورين
واحد نسيٍج يف معها يدخل بحيث أخرى، أجزاء تجاوره جزء إال هو إن فرديته رغم بأنه
لفظة وهو الكثرية، اصطالحاته من آخر اصطالًحا «وايتهد» يستعمل وهنا الوجود، هو
عن به ليعربِّ بهذا، شبيه معنى له يكون ما أو «االمتصاص» أو «الهضم» أو ب»34 «الترشُّ
الوحدة هذه يف واحدة، تطورية عملية يف معه وإدخاله حوله الذي للكل الفرد احتواء
تلك وتكون حولها، بما شاعرة «ذاتًا» الفرد يكون الكائنات، من بغريه الفرد تدمج التي
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نسميه الذي فاملوقف وإذن بخربتها، الذات تلك تتناولها التي املوضوعات بمثابة الكائنات
عينية موضوعية خارجية وأشياء جهة، من خاص فردي ذاتي مركز من يتألف «خربة»
املخبور، الجانب هو يكون والثاني الخابرة، الذات هو يكون األول أخرى، جهٍة من علنية
يف وهي الحياة من قطعة تمثل التي هي االنقسام، تقبل ال وحدة يكونان مًعا والجانبان
تكون ومحيطها الذات بني التجاوب هذا ويف الوجود، حقائق من سواها مع التجاوب حالة
وكذلك الذات، إىل املوضوع من الداخل، إىل الخارج من تيار بانسياب يشء أشبه العالقة
سابق هو إنما «هنا» إىل تياره ينساب مما «هناك» هو ما كل ألن الحارض؛ إىل املايض من
حالة إىل بالنسبة ماٍض إنه أي — القرص بالغة األسبقية فرتة كانت مهما — الزمن يف
الداخل إىل الخارج ومن الزمن، حيث من الحارض إىل املايض من النقلة وبهذه به، الخربة
يف «وايتهد» ترى وهكذا بمحيطه، الفرد تدمج التي الخربة عملية تتم املكان، حيث من
من «كانت» إليه ذهب ما إىل يذهب أن بدل الِخْربي، املوقف أو الشعوري للوقف تحليله
الذات تلك قوالب عىل فيصوغها يدركها التي األشياء ظواهر عىل لذاته اإلنسان خلع حيث
خربتها حالة يف الذات إن وصنيعته، الخارجي العالم وليدة الذات خربة يجعل ووسائلها،
هناك كانت هي فال نفسها، الخربة عملية أثناء بنفسها نفسها َلتخلق الخارجي بمحيطها
هذا: هو يحدث وما عنها، خارجي عامل خلق من هي وال لخربتها، ممارستها قبل قائمة
جعل بخربته خابر تناولها ما فإذا بخربته، سيتناولها بمن تحيط أشياء من كثرة هنالك
توحيدها أن ويالحظ واحدة، نظر وجهة من إليها سينظر ألنه وحدة؛ تلك كثرتها من
ويالحظ أخرى، خربٍة أي يف أبًدا له تَكرار ال فريد، تكوين هو خربته يف النحو هذا عىل
يف بعض إىل بعضها سيضم التي األجزاء ما يقرر الذي هو الخربة هذه صاحب أن كذلك
غاية له تحقق وبحيث عضوي، كلٍّ من جزءًا وإياه تصبح بحيث متماسكة، واحدة خربة

منشودة.
التي األشياء يف الدائب التغري تصورنا إن حتى أنفسنا يف الثبات نتصور العادة يف إننا
فال ينقطع ال تغري يف مًعا والخارج الداخل يجعل — رأيت كما — «وايتهد» لكن ندركها،
ال الخارجية األشياء كانت فإذا تتغري، املدركة الذات تنفك ما وكذلك يتغري، حولنا ما ينفك
إدراكيٍة حالٍة عىل تثبت ال املدركة الذات فكذلك واحدة، حالٍة عىل متتابعتني لحظتني تظل
عىل السابقني اليونان فالسفة من وهو — هرقليطس كان متتابعتني، لحظتني واحدة
ال «إنك املشهورة: عبارته يف ذلك صور وقد األشياء، يف التغري مذهب يذهب — سقراط
آخر، نهًرا يكون الثانية للمرة النهر تعرب حني أنك ومعناها مرتني.» الواحد النهر تعرب
شمل بحيث نفسه، املبدأ من فوسع «وايتهد» وجاء كان، الذي املاء نفسه هو املاء فليس
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الفكرة تفكر ال «إنك فنقول: بتلك، شبيهة عبارة عنها يقال أن ليصح حتى أيًضا، الذات
تتغري لحظٍة كل يف ألنك مرتني.»35 الواحدة الخربة تمارس ال «إنك أو مرتني.» الواحدة
جديًدا أبًدا ًقا خالَّ — وموضوًعا ذاتًا — العالم يكون وهكذا إدراكك، موضوع بتغري ذاتًا

متتابعتني. لحظتني واحدة حاٍل عىل يدوم ال أبًدا،
ذلك يفعل إنما فهو تياره يقف ال تغريًا — نقول كما — يتغري إذ اليشء لكن
طرأ ملا صفاته لليشء دامت لو إذ بديهي؛ هذا أخرى لصفاٍت واكتسابه لصفاٍت باطِّراحه
يتغري؟ بها التي الجديدة صفاته املتغري لليشء أين ومن نسأل: أن إذن فلنا تغري، عليه
تكون أن بد ال كامنًا، وجوًدا الصفات تلك وجود افرتضنا إذا إال محال، ذلك تفسري إن
وستظل األزل منذ هناك ألنها «أبديٍّا»؛ وجودها يكون وأن املمكنة، الصفات كل هنالك
يقف ال الذي تطوره يف ثوبًا ويخلع ثوبًا منها يلبس أن للعالم يتسنى حتى األبد، إىل هناك
جديد! من يتحدث أفالطون فهذا وإذن يني، وال يفرت ال الذي الدائب تغريه ويف لحظة،
أفالطون جعلها التي «امُلثُل» وبني أبديٍّا، أزليٍّا وجوًدا أشياء بوجود القول بني فرق ال إذ
كذلك قل أو غرارها،36 عىل تخلق الجزئية األشياء لتظل أبدي، أزيل وجود يف كذلك قائمة
موجود هو فما بالفعل، والوجود بالقوة الوجود عن حديثه جديد من يتحدث أرسطو إنه
إن يقول: إذ «وايتهد» يتحدث وهكذا بالقوة، — ظهوره قبل — موجوًدا كان بالفعل اآلن
بالقوة، موجودة كانت وصفات الرتكيبات متصل اختار عملية إال هي إن التطور عملية
«وايتهد» بني هنا الشديد الشبه تدرك أيًضا ولعلك بالفعل، موجودة باختيارها فأصبحت
يتحقق — الجوهر بعالم أسماه — للممكنات عامًلا هناك إن قال حني «سانتايانا» وبني

الواقع. الفعيل العالم هو فيكون بعضه

ص٤٣. ،Whitehead, Process and Reality 35

ممكنات، من أبدي أزيل عالم وجود افرتض حني األول أن هو و«أفالطون» «وايتهد» بني هنا الفرق كل 36

عىل املنزلة يف رفعة املثل لعالم أفالطون جعل كما الفعلية، الكائنات عالم عىل املنزلة يف رفعة له يجعل لم
املحسوس. العالم

164



الثامن الفصل

تياراتأخرىمعارصة

املنطقية الوضعية (1)

أنهم بمعنى «وضعيون» أنصارها ألن االسم؛ بهذا املعارصة الفلسفية الحركة هذه يت سمِّ
يقيم أن عندها يستطيع التي الحدود عند بفكره يقف أن لإلنسان يريدون — كالعلماء —
وإذن الحسية، املالحظة إىل يستند إثباتًا أقواله صدق يُثبت وأن وخربته، تجاربه عىل علمه
وسعه يف ليس ما يزعم بحيث الحدود، هذه التأملية بشطحاته يجاوز أن له يجوز فال
بهذا «الوضعية» ألن الحركة؛ هذه يف جديد ال هنا وإىل الحسية، الخربة إىل فيه يستند أن
أالَّ كذلك رأيهما من كان اللذين كونت» و«أوجست «كانت» منذ جادة بصورٍة بدأت املعنى
خربته، يف له تقع كما األشياء ظواهر — فيه وما العالم عن تحدث ما إذا — اإلنسان يعدو
وسع يف ليس حقائق املشاهدة الظواهر تلك وراء أن ظن قد كليهما الفيلسوفني هذين لكنَّ
معرفة عىل اإلنسان قدرة إن يقوال أن أرادا فكأنهما الحسية، بأدواته يدركها أن اإلنسان
ذلك إدراك مستطاعه يف يكون أن َلجاز آخر نحٍو عىل مركبًا كان لو وإنه محدودة، الكون
املنطقيون» «الوضعيون هؤالء أما والشهادة، الحس عالم يجاوز الذي الغيبي الجانب
اآلن، هو كما اإلنسان من عجًزا ليس هنا األمر أن يعتقدون إذ هذا؛ غري إىل فيذهبون
«منطقية» استحالة الحس عالم وراء املزعومة الحقائق تلك عن الحديث استحالة إن بل
وجدناها حللناها، لو املزعومة، الغيبية الحقائق تلك عن قائل يقولها عبارة كل أن بمعنى
فكأنما األلفاظ، تلك له وجدت ما غري يف اللغة ألفاظ استخدمت ألنها املعنى؛ من فارغًة
يف لعجز الحل عىل مستعصية إنها عنها قيل التي املشكالت تلك كلها، الفلسفية املشكالت
باملشكالت وليست مشكالت»، «أشباه إال األمر حقيقة يف هي إن الفكرية، اإلنسان قدرة
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يتطلب سؤال هيئة عىل املزعومة املشكلة تضع ألنها مشكالت»؛ «أشباه هي الحقيقية،
يجيب أن اإلنسان مقدور فوق عسري، سؤال إنه قلنا جوابًا، للسؤال نجد لم فإذا الجواب،
بأن يوهم خلًطا اللغوية العبارات استخدام يف خلط عىل يزيد ال كله األمر أن مع عنه،
املنطقي والتحليل أنفسهم، عىل العلماء يُلقيها التي األسئلة كهذه سؤال املطروح السؤال
هذه يمحو أن كفيل بالتايل وهو الخلط، هذا مواضع يفضح أن كفيل األسئلة هذه ألمثال
الوضعيني عند الفلسفة كانت ولهذا املنتج؛ الجاد التفكري قائمة من املزعومة املشكالت
العالم عن الحديث حق للعلماء ترتك بل شيئًا، عندها من تقول ال رصًفا، تحليًال املنطقيني
يحلل أن هو واحد، واجب الفيلسوف وعىل العلمية، والتجارب املالحظة أدوات من لهم بما
منطق عىل يقوم تحليًال — غريهم أو — العلماء هؤالء يستخدمها التي اللغوية العبارات

يجوز.1 ال وما قوله يجوز ما بني يفرقون وبذلك ذاتها، اللغة
املعارصين؛ الفالسفة من الجماعة هذه نشأت كيف إيجاز يف نذكر أن الخري من ولعله
النمسا؛ عاصمة فينا يف أمرها أول نشأت فقد اتجاهها؛ عىل قويٍّا ضوءًا تلقي نشأتها ألن
أنصار عىل داالٍّ االسم هذا يزال وال فينا»، «جماعة اسم األولني أنصارها عىل أطلق ولذلك
الواليات يف الحركة قادة هم يزالون ال األولني األنصار هؤالء من كثريين ألن الحركة؛
الفلسفي البحث يكون أن وهو تراعيه؛ تقليٌد فينا جامعة يف كان خاص، بنوٍع املتحدة
التقليد هذا وبدأ الطبيعية، العلوم إىل باهتمامه ومنرصًفا التجريبية، للفلسفة مناًرصا فيها
الفرتة يف العلوم لفلسفة األستاذية كريس ماخ»2 «إرنست شغل أن منذ الجامعة تلك يف
يف األستاذية أُسِندت أن ١٩٢٢م سنة فحدث ١٩٠١م، وسنة ١٨٩٥م سنة بني الواقعة
العلوم باب من الفلسفة ميدان ولج الذي شليك»3 «مورتس إىل الجامعة من القسم هذا
كان وقد بالفلسفة، التام بإملامه األسالف هؤالء من تميز لكنه أسالفه، كسائر الطبيعية،
املشتغلني من جماعٌة «شليك» حول تكوَّنت ما ورسعان الخبري، معرفة يعرفونها ال أسالفه
نخص الفلسفية، بالدراسات نفسه الوقت يف واملهتمني والرياضة، الطبيعية بالعلوم

الفلسفة عمل بأن القائلة للفكرة رشح وفيه امليتافيزيقا»، «خرافة كتابه من األول الفصل للمؤلف راجع 1

خاص. بنوٍع العلمية والعبارات عامة، بصفٍة العبارات تحليل هو
.Ernest Mach 2

.Moritz Schlick 3
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و«كاوفمان»9 و«كرافت»8 و«كارناب»7 و«فايجل»6 و«نوراث»5 «وايزمان»4 منهم بالذكر
و«جيدل».10

الفلسفي البحث يجعل الذي الحديث النمط عىل فلسفية حلقة فينا» «جامعة كونت
ولم بذاتها، مشكلة حل عىل يتعاونون الذين العلماء جماعة بني الحال هي كما تعاونًا
أستاذهم، آراء األتباع فيه ى يتلقَّ الذي التقليدي الطراز من فلسفة أمر فيها األمر يكن
فكلهم األعضاء، أبرز «شليك» رئيسهم يكن لم بحيث التحليل، عىل الجماعة هذه تعاونت
أن إال يبقى فال زميله، قدرة قادر وكلهم الرياضة، أو الطبيعية العلوم مجال يف نبغ ممن
لم وإن بهم اتصاٍل عىل «فتجشتاين»11 كان وقد ومساواة، تعاون عىل البحث بينهم يدور

األثر. أعمق توجيههم يف له فكان اجتماعاتهم، يف يشاركهم
أعضائها باشرتاك نشاًطا تزداد وجعلت حينًا، نفسها فينا يف فينا» «جامعة لبثت
ت ُضمَّ أن ١٩٣٨م عام حدث حتى بهم؛ خاصة ملجلٍة وبإصدارها الفلسفية املؤتمرات يف
الجماعة تلك فانحلَّت تال، ما العاملية السياسة أحداث من ذلك وتال أملانيا إىل النمسا
و«كاوفمان» «فايجل» وأما إنجلرتا؛ إىل ذهبا فقد و«نوراث» «وايزمان» أما وتفرقت،
الوضعية قادة من إليهم أضف املتحدة، الواليات إىل رحلوا فقد و«كارناب» و«جيدل»
بمناسبة املتحدة الواليات إىل كذلك رحلوا ولكنهم نفسها، فينا يف يكونوا لم ممن املنطقية
عىل اآلن هم جميًعا وأولئك وهؤالء ميزس»،13 و«فون «رايشنباخ»12 الثانية العاملية الحرب
للقضايا الفلسفي التحليل قوامها املتحدة، الواليات يف نشيطة عميقة فلسفية حركة رأس

العلمية.

.Waismann 4

.Neurath 5

.Feigl 6
.Carnap 7

.Kraft 8
.Kaufmann 9

.Goedel 10
.Wittgenstein 11

.Reichenbach 12

.Von Mises 13
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أربع، أهمها رئيسيٍة نقط عىل يُجمعون نزعاتهم اختالف عىل املنطقيون والوضعيون
يشغل ما أهم إنها بينهم املشرتكة األربعة املوضوعات هذه عن نقول أن لنا َليجوز حتى
األوىل اثنتني: النقط هذه من ذكرنا وقد املتحدة، الواليات يف اليوم الحركة هذه أنصار
ال اليومية، حياتهم يف الناس يقوله وما العلماء، يقوله ملا تحليل الفلسفة مهمة أن هي
هي والثانية فيه، وما الكون بها يصف معينة نتائج إىل بالفيلسوف ينتهي تأميل تفكري
ألن املرشوع؛ الكالم مجال من امليتافيزيقا حذف وهي األوىل، النقطة عىل ترتبت نتيجة
من خالية عباراٌت أنها بنيَّ قد — منطقيٍّا تحليًال الرئيسية عباراتها تحليل — التحليل
النقطة وأما بالخطأ، أو بالصواب وصفها يصح حتى مدلول، بذات ليست إنها أي املعنى،
بني العالقة يجعل تحليًال السببية تحليل يف «هيوم» نظرية عىل اتفاقهم فهي الثالثة
يف شاهدنا إذا إننا أي عقلية، رضورية عالقة ال التجربة، يف ارتباط عالقة واملسبب السبب
حدثت إذا بحيث أذهاننا، يف ارتباط بينهما حدث دائًما، متصلني و«ب» «أ» شيئني تجاربنا
ال لكن السابقة، الخربات يف معها حدثت كما «ب» معها تحدث أن توقعنا «أ» ذلك بعد
وترجيح، احتمال كله فاألمر «ب»، حدوث «أ» حدوث يتبع أن حتًما تقتيض هناك رضورة
هذه أصبحت إذ كلها؛ العلمية القوانني يف الرأي تغري النظرة وبهذه ويقني، رضورة ال
أخرى وبعبارٍة حتمية، يقينية أنها عىل ال االحتمال، من كبرية درجٍة عىل قائمة القوانني
اإلحصاء دل فإن اإلحصاء، عليه يقوم الذي األساس نفس عىل قائًما الطبيعي العلم أصبح
ال أنه مع علميٍّا، قانونًا ذلك كان معينة، ظروٍف يف الوقوع مرجحة معينة ظاهرة أن عىل

يقع. أالَّ أحيانًا يحدث قد غالبًا يقع أنه عىل اإلحصاء يدل ما إذ هناك؛ يقني
جميًعا، املنطقيون الوضعيون عليه يتفق مما واألخرية الرابعة النقطة إىل ننتقل وهنا
تضيف ال حاصل تحصيالت — الصوري املنطق قضايا وكذلك — الرياضة قضايا أن وهي
إال هي إن ٤ = ٢ + ٢ قولنا مثل الرياضية فالقضية جديًدا، علًما الخارجي العالم عن
جانبيها أن معناها واملعادلة معادالت، فالرياضة مختلفني، برمزين واحدة لحقيقة تَكرار
آخر برمٍز نفسه هو عنه نعرب ناحية، يف معني برمٍز عنه عربنا ما إن أي متساويان،
فهي وإذن تكرارية، أو تحليلية، كلها الرياضة قضايا إن قيل ثم ومن أخرى؛ ناحيٍة يف
يف حصلته الذي اليشء نفس املعادلة من الثاني الشطر يف أحصل إني إذ حاصل؛ تحصيل
برمٍز له مرموًزا األول الشطر يف حصلته ما يكون أن املوقف يغري وال منها، األول الشطر
نتيجة تلك يساويه، لكنه آخر، برمٍز له مرموٌز الثاني الشطر يف حصلته ما وأن معني،
فالرياضة الرياضة، يقني تفرس ألنها املنطقية؛ الوضعية تحليالت إليها انتهت خطرية
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ألنها احتمالية؛ فقوانينها الطبيعية، العلوم ذلك عكس وعىل شيئًا، تقول ال ألنها يقينية؛
وصفها. يف للخطأ تتعرَّض أن جاز ثم ومن الواقع؛ العالم لوصف تتعرَّض

الفلسفة»14 «عمود إىل عودة (2)

الطريق عىل للخروج محاوالٍت واملعارصة الحديثة االتجاهات معظم يف الحظت قد لعلك
والوضعيون والطبيعيون، والواقعيون، الرباجماتيون، القرون؛ طوال الفلسفة ألفته التي
وجهة يف الفلسفية التقاليد بمألوف يتقيدوا أال يحاولون وأولئك هؤالء وغري املنطقيون،
الجارف التيار هذا ليصدوا فالسفة أو فيلسوف يقوم أن الطبيعي من فكان النظر،
طواًال، عصوًرا الفلسفة عليها سارت التي السبيل إىل بالعودة ولينادوا التجديد، نحو
الجديد؟ نحو التهور هذا بكل نندفع حتى القديم يعيب ماذا يقولوا: أن يريدون كأنما
بالرعاية لجديرٌة هيجل» إىل أفالطون «منذ الفلسفة سادت التي العظيمة» «التقاليد إن

والتقدير.
واحد رأي عىل الفلسفة يف التقليدية النظر بوجهة األخذ إىل الداعون هؤالء يكن ولم
يفرتقون ذلك بعد ثم الدعوة، هذه عىل إال مًعا يجتمعون ال هم بل التفصيالت، كل يف
فإنما التقليدية، بالنظرة األخذ إىل الدعوة عىل يجتمعون إذ وهم مذهبه، ولكلٍّ سبيله فلكلٍّ
إن مفهوًما، معنًى للكون ترى أن تحاول التي النظرة تلك التخصيص وجه عىل يعنون
نعود أن بنا األجدر إن يقال حتى بعينه مذهب عىل يتفقوا لم التاريخ مر عىل الفالسفة
الكون تفسري يحاولون — مذاهبهم اختالف مع — كانوا لكنهم املذهب، بذلك األخذ إىل
يكون أن يستحق معقوًال مكانًا ويجعله العشوائي، والخبط الفوىض من يخرجه تفسريًا
ويف هدى، غري عىل يسري أن بخلقه يرد لم الذي هللا صنعة من يكون وأن لإلنسان، مسكنًا
لهؤالء مثًال منه لنتخذ القسم هذا يف عنه سنحدِّثك الذي — إيربن»15 «ولرب يقول ذلك

الشعر يف التقاليد التزام إىل تدعو حركة قامت حني العربي، األدب تاريخ من التعبري هذا أستعري 14
حركة املتحدة الواليات يف اآلن ترى فكذلك الشعر»، «عمود عبارة التقاليد هذه عىل وأطلقت العربي،
— امتد الذي التقليد ذلك ،The Great Tradition العظيم» «بالتقليد يسمونه ما التزام إىل تنادي فلسفية
كما الفلسفة» «عمود التزام إىل تدعو حركة — إذن — فهي هيجل؛ إىل أفالطون من — تعبريهم حد عىل

السالفة. القرون عرفته
.Wilbur M. Urban 15
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حتى أفالطون منذ «إنه يقول: — املجيدة القديمة الفلسفية بالتقاليد األخذ إىل الداعني
العالم، معقولية فكرة هو السنني، مر عىل قائمة انفكت ما التي الفلسفة طابع كان هيجل،

والظاهر.»16 الحس عالم وراء ما إىل ترتد معقولية وهي
لكنه مقصوًدا، معقوًال هدًفا له وأنه ومغزى، معنًى ذو العالم بأن «إيربن» أحس
واحد، محوٍر حول يدور كلها الدراسات من وألوانًا العلم، من رضوبًا فرأى حوله ت تلفَّ
معنًى وراءها يكون أن دون تختلف، أو تأتلف الظواهر من مجموعة العالم أن وهو
— الحديث النفس علم يدي عىل — تفككت قد اإلنسانية الذات حتى هدف، أمامها أو
تكون فأين اإلنسان، ويف الطبيعة يف الشأن هو هذا كان وإذا بعًضا، بعضها يعقب حاالت
أو بالسمع أو بالبرص تحس ظواهر هنالك ما كل كان إن الوجود؟ هذا يف «القيمة»
— والجمال األخالق قيم — «القيم» ألن «للقيم»؛ وجود فال إذن الحواس، من بغريهما
مفهوم، معنًى يشءٍ ألي يكون ال «القيمة» وبغري تحس، التي الظواهر نوع من ليست
صيغت إذا إال عاملنا يصبح ال نعرفه، وكما نحياه كما الواقع عالم «إن «إيربن»: يقول
«فوق» عالقة من هًدى عىل العالم يف أنفسنا نوجه إننا القيمة، مقوالت يف عنه خرباتنا
جانب إىل — أنفسنا نوجه كذلك لكننا و«أقل»، و«أكثر» و«شمال»، و«يمني» و«تحت»،
و«أفضل» و«أدنى» «أعىل» عالقات وهي خطًرا، دونها ليست بعالقاٍت — العالقات تلك

و«أسوأ».»17
إذ وطبيعته؛ اإلدراك أصل حيث من واألخالق العقل بني فرق قد «كانت» كان لقد
يف الحسية مدركاتنا نصوغ فإنما مفهوًما، معقوًال إدراًكا الطبيعة ظواهر ندرك إذ إننا قال
املقوالت هذه فلوال معناها، تكتسب وحده وبهذا عقولنا، يف فطرية — مقوالت أو — قوالب
لكننا مهوشة، أشتاتًا الخارجي العالم من اإلحساسات َلجاءتنا طبائعنا، من جزء هي التي
لكنه ومعنى، اتساًقا الهائش من ونخلق ووحدة، تماسك يف األشتات نصوغ املقوالت بتلك
— نظره وجهة عىل بناء — لدينا فليس أيًضا، القيم عالم ليشمل األساس هذا يمد لم
الخالص» «العقل ليس أخرى بعبارٍة قيم، من األشياء يف ما بها ندرك فطرية مقوالت
بحكم اضطراًرا اإلدراك هذا إىل نضطر إنما القيم، بإدراك املنوط هو النظري العقل أو
فإدراك النظري»، «العقل شأن من الطبيعة إدراك كان إذا إنه أي العملية، الحياة أوضاع

ص١. ،Urban, The Intelligible World 16
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إىل لينتهي هذه، الكانتية النظر وجهة «إيربن» ويحلل العميل»، «العقل شأن من القيم
مًعا ويجعلهما القيم، وعالم الطبيعة عالم العاملني؛ بني «كانت» أقامها التي التفرقة إزالة
يف داخلني مًعا يجعلهما إذ اإلنسان؛ طبيعة يف فطريٍة مقوالٍت عىل إدراكهما يف معتمدين
«القيمة» يدرك كما «اليشء» يدرك الذي فهو الخالص؛ العقل أو النظري، العقل نطاق
اإلحسان يدرك الذي وهو مًعا، آٍن يف جمالها ويدرك الزهرة يدرك الذي هو سواء، حدٍّ عىل
ال متصالن جانبان قيمة من له وما فاليشء واحد، وقٍت يف فضيلٍة من فيه ما ويدرك
التي األداة نفسها هي الجانبني، أحد ندرك بها التي واألداة اإلدراك، عملية يف ينفصالن

اآلخر. الجانب بها ندرك
يتوقف ال وجودها أن أعني مطلقة، قيمة «إيربن» وجودها عن يدافع التي و«القيمة»
من لفريٍق بالنسبة أو وحده، اإلنسان إىل بالنسبة هناك ليست إنها اإلنسان، صالح عىل
يوافق، لم لذلك فيه، موجودة العالم قيمة بل ذاك، أو العرص هذا يف هناك، أو هنا الناس
بالنسبة تكون إنما األشياء قيم أن زعموا حني والتطوريني الرباجماتيني دعوى يفهم لم بل
إذ مفحًما ا ردٍّ «إيربن» يرد الدعوة هذه وعىل اإلنسان، حياة يف وأهميتها األشياء تلك لنفع
السبب يجعل ثم سببًا، النتيجة يجعل كالم ألنه الدور؛ مغالطة الكالم هذا يف إن يقول:
التطور وأنصار الرباجماتيني نسأل هكذا قيمة؟ الحياة ينفع ملا يكون ملاذا إذ نتيجة،
للحياة ألن وهو سواه؛ جواب ال الذي األوحد الجواب مجيبني إال أحسبهم وال البيولوجي،
عىل الذي «املبدأ» هي كانت إنها أي «القيمة» وجود البداية منذ افرتضنا فقد إذن قيمة،
«القيمة» تلك يخدم فما بالخطأ، أو بالصواب األشياء مختلف عىل ذلك بعد يحكم أساسه
إذ وهكذا الباطل، هو يخدمها ال وما الصواب، هو — لذاتها الحياة قيمة — األولية
افرتضوا قد نفسه الوقت يف يكونون نسبية، القيمة التطور وأصحاب الرباجماتيون يجعل

مطلًقا. وجوًدا بوجودها سابًقا افرتاًضا
ينفصل أن يمكن هل لريى أساسها؛ من املعرفة نظرية يف البحث إىل هذا ويسوقه
ميتافيزيقية نظرية إىل ينتهي أن إال هو وما قيمي، معيار عن معارفنا يف والباطل الحق
بني التوفيق إىل حتًما مؤدٍّ املعرفة تحليل أن ومؤداها املعارصين، الفالسفة بني بها عرف
أن ذلك املذهبني؛ هذين بني االختالف نقطة وراء ما إىل تمتد أصولها ألن والواقعية؛ املثالية
ببعض بعضها صلة عىل شاعرة ذواتًا ثمة أن إىل النهاية يف يؤدي أن بد ال املعرفة تحليل
ذاته يف هو املعرفة يف التبادل هذا لكن تعرفه، ما األخرى الذات إىل الواحدة الذات لتنقل
يتفق ولكي قيمة، صوابها يف كان إذا إال صوابًا تكون ال املعرفة ألن أيًضا؛ القيم يف تبادل
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التي القيمة عىل متفقني يكونا أن بالتايل بد فال ما، صواٍب عىل املعرفة يتبادالن اثنان
املتبادالن كان سواء قائم الناس بني املعرفة لتبادل األساس هذا الصواب، ذلك أساس هي
فالبحث وإذن وأولئك، هؤالء من خليًطا أو املثالية، أنصار أو الواقعية، أنصار من للمعرفة
الناشب االختالف حدود بنا يجاوز ما رسعان األوىل، أصولها إىل وردها املعرفة نظرية يف
والواقعية». املثالية وراء «ما اسم فلسفته عىل إطالقه ثم ومن والواقعيني؛ املثاليني بني

الفاعلية دراسة يمكن ال أوًال: اآلتية: الثالثة املبادئ هذه يف ص يتلخَّ املعرفة يف ورأيه
املعرفة من رضب إال هو إن ذاته العلم ألن علمية؛ دراسًة املعرفة عملية أثناء تحدث التي
للمعرفة أويلٍّ كأساس مفروضة العقلية الفاعلية كانت فإن الفاعلية، تلك تقتيض التي
أن بد ال ثانيًا: العلمية؟ للمعرفة نفسها الفاعلية تلك نخضع أن يمكن فكيف العلمية،
يستحيل نفسه التفكري أن أعني نفسه، التفكري غري آخر شيئًا املعرفة موضوع يكون
سبيل هنالك يكون أن وجب شيئًا عرفنا ما إذا لكننا حقيقية، ملعرفة موضوًعا يكون أن
أن وهو سابق، افرتاٍض بغري محال االنتقال وهذا عقل، إىل عقٍل من املعرفة تلك النتقال
ترضب املعرفة نظرية إن وثالثًا: معينة. قيٍم عىل اتفاقهم تم قد املعرفة يتبادلون من
عىل قائم املذهبني كال ألن واملثالية؛ الواقعية بني االختالف نقط وراء ما إىل األوىل بجذورها
لفكر.18 تبادل وال تفاهم يكون ال بغريها التي القيم عىل واالتفاق والتفاهم التبادل أساس
أصبحت قد — قلنا كما — ألنها تفصيل؛ إىل بحاجٍة األخرية النقطة هذه أن عىل
١٩٤٩م سنة أخرج أن بعد وبخاصة املعارصين، الفالسفة بني «إيربن» ل مميزة صفة
يريد الدقة؟ وجه عىل يعني فماذا واملثالية» الواقعية وراء «ما عنوانه جعل الذي كتابه
التقليدية الفلسفة وأن موِجب، بغري رصاع هو واملثالية الواقعية بني الرصاع إن يقول: أن
فليست مًعا، تشملهما بنظرٍة هاتني النظر وجهتي عىل تعلَو أن استطاعت قد الخالدة
مع هذه أنصار يصطرع أن يجوز حتى «معرفة» ذاتها يف املثالية أو ذاتها يف الواقعية
فض يمكن حتى بذاتها واقعٍة أو بعينها حقيقٍة عىل يختلفان ال أنهما أعني تلك، أنصار
بقادٍر العقيل املنهج وال التجريبي املنهج فال البحث، مناهج من بأيٍّ خالف من بينهما ما
حتى الخربة مجال يف يقع مما هو ليس النزاع موضع ألن النزاع؛ موضع يحسم أن عىل
— مثًال كالرياضة — العقيل التفكري مجال يف يقع مما هو وال التجريبي، باملنهج ينحسم

التفكري. ذلك بمنهج ينحسم حتى
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«املعرفة» إىل للنظر طريقة هو منهما كالٍّ أن الحق املذهبان؟ هذان يختلف ففيَم وإذن
بعضها متناقضًة الطرق تلك تكون أالَّ عىل مختلفة، طرٍق بعدة الواحد األمر إىل ينظر وقد
الواقعية بني يقع الذي ذلك فهو حقيقيٌّ اختالٌف هناك يكون أن صحَّ وإن بعض، مع
عىل — األخرية هذه ألن أخرى؛ جهٍة من الطبيعية املذاهب وبني جهة من كليهما واملثالية
األمر إنما شاملة، عامٍة بصفٍة «املعرفة» اسمه بيشءٍ تعرتف ال — املذهبني ذينك خالف
املعلومات أو املعارف هاته مجموعة ومن معلومات، أو جزئية «معارف» إىل ينحل عندها
العرف عىل فهما السواء، عىل واملثالية الواقعية — املذهبان ذانك أما — «املعرفة» تتكون
مختلف وهو للتفكري، موضوع عامة بصفٍة «املعرفة» بأن يعتقدان الفلسفة يف التقليدي
مصدرها، وما تحصيلها، أمكن كيف يف: يبحثان ذلك بعد هما ثم املتفرقة، املعارف عن
خاصة. بصفٍة الحديث العرص يف الفالسفة شغلت التي املباحث هذه آخر إىل حدودها، وما
متمثلة تراها التي الجزئية املعارف عىل يعلو كالهما واملثالية الواقعية أخرى، بعبارٍة
إىل لينظرا الجزئية املعارف هذه عىل يعلوان هما وقوانينها، املختلفة العلوم قضايا يف
منها كل تقول التي املتعينة املفردة الحقائق هذه غري مجردة حقيقة باعتبارها «املعرفة»
األساس، حيث من بينهما اختالف فال وإذن العقل، عالم أو الطبيعة عالم عن بعينه شيئًا
بتقرير وهما يعرف،19 أن «يجب» اإلنسان أن إىل يذهب كالهما التقدير، يف اختلفا وإن
يف اإلنسان يبدأ أن قبل قائمة تكون خلقية» «قيمة للمعرفة يجعالن إنما «الوجوب» هذا
أي «وجوب»، عن صادًرا التحصيل هذا يف يبدأ إنه املتفرقة، الجزئية معارفه تحصيل
أن قبل األويل القيمي املبدأ عىل متفقان هما املذهبان، يتفق هنا فها «قيمة» عن صادًرا
«إيربن» تسمية كانت ثم ومن أخرى؛ ناحيٍة يف ومثالية ناحية، يف واقعية مذهبني: يفرتقا

واملثالية». الواقعية وراء «ما لكتابه
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