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مقدمة

الراهن الفكري َوْضعنا عىل هوامش ِبمثابة هي أربعٍة، فصوٍل عىل الكتاب هذا يشتِمل
املنابع؛ إىل والعودة األسس ُمراجعة إال معه يصلُُح ال مبلًغا دِّي والرتَّ التخبُّط من بلغ الذي
غري مشاًعا برشيٍّا وإرثًا ُمكتسبًا إنسانيٍّا ا حقٍّ أصبحت امُلعارصالتي الفكر منابع بها وأعني

قوم. دون قوٍم عىل موقوٍف أو أمٍة دون أمٍة عىل مقصوٍر
مرحلٍة عىل ُمقِدٌم العالم أنَّ يُدرك لكي حديثٍة يمامة» «زْرقاء إىل بحاجٍة أحٌد يُعد لم
ويشهد اإلقليمية للحدود العابرة الكيانات فيها م تتضخَّ واالندماج االنصهار من جديدٍة
فيه فاجأتْنا العرصالذي هذا يف عنيًفا، زلزاًال sovereignty و«السيادة» «االستقالل» مفهوم
لم األغطية. ورفعت السماوات فوقنا من ففتحت الُحسبان، يف يكن لم بما االتِّصال تْقنيات
القديمة رات بالتصوُّ وااللتحاف املحلية الكهوف يف االنزواء وبات ُممكنًا، الثقايف االنكفاء يُعد
نخىش و«أال كان، حيثما العلم إىل ونحجَّ بََزَغْت، أينما املعرفة نطلُب أن علينا ُمستحيًال. أمًرا
قبل املايض، ُكُهوِف من ُمختارين نخرج أن علينا سفينتنا.» يف الُخروق من بل األمواج من
قة. امُلْحَرتِ الِجيَِف من الدُّوِد وبروز املدخن الُجحر من ِب الضَّ بُروز ُمضطرِّين منها نربُز أن

والتعالُم الِعلم بني (1)

جون األمريكي للفيلسوف شهريًة فكريًة تجربًة ويُقدِّم التعليم، ألزمة األول الفصل يعرض
«صندوق تجربة تُظهرنا الخاليف. جانبها عن صفًحا ورضبْنا الصائب بجانبها أخذْنا سريا
ذكيٍّا يبدو أن ما، بطريقٍة يُمكن، املرء أنَّ عىل سريل لجون Chines Box الصينية» اللغة
يكون وربما صميم. أميٌّ وهو ُمتعلًما ويبدو يفهم، ال وهو فاهًما ويبدو ذكي، غري وهو
عقل فيه يُربَمج كبري، صينيٍة» لغٍة «صندوق إىل بأِرسه ل تحوَّ قد عندنا التعليمي املرفق
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من و«أكلوا التعليم عليه القائمون باع منذ خربشات، عىل ا ردٍّ خربشاٍت تقديم عىل النشء
جاهزٍة إجاباٍت بتقديم وتَمرٍُّس آلية، وبرمجٍة امتحاٍن إىل التعليم واختزل الهيكل»، ُخبز
وعىل الجهل، تنصيب عىل عامٌّ تواطٌؤ وكأنه املحض. الذاكرة عىل وتعويٍل جاهزة، أسئلٍة عن

براعم. املهد يف وهم امُلبدعني وطْمس اإلبداع وأِد

الديمقراطية فقه (2)

كما أبجديتها إىل العودة من ا بُدٍّ نِجد فال الديمقراطية، لقضية الثاني الفصل يف ونعِرض
وشارلس ديوي وجون مل ستيوارت جون أمثال من الِكبار الديمقراطية ُمعلِّمو وضعها
يَزيغ استخداًما الهزليَّة ُمماحكاِتنا يف اللفظة هذه نستخِدم أننا ذلك بوبر؛ وكارل فرانكل
من التي السياسية اآللية يجعلها والذي أئمتها، بها َقصَده الذي القويم معناها عن بها
دون وجهته وتعديل أخطائه وتصحيح مشكالته حلِّ عىل قادًرا ُمجتمًعا تخلُق أن شأنها

دماء. إراقة ودون باهظٍة ُكلفٍة
منُاخ. يشءٍ كلِّ قبل والديمقراطية

التكرار عىل ال والخلق ل التحوُّ عىل املفطورة امُلبِدعة البرشية للنَّبتة الصحي املناخ إنها
إنها فضل؛ وزيادة ورفاهًة ترًفا ليست الديمقراطي املناخ يُتيحها التي الحرية إن واالجرتار.
تكون وبدونها هي ما تكون بها البرشية، للنَّبتة essential property جوهرية» «خاصٌة
بدونه يعيش أن يُمكن شيئًا تسلُبه ال فأنت حريَّتَه اإلنسان تسلُب حني وأنت آخر. يشءٍ أيَّ
نفسه، ويُبدع ويختار يبتِكر بًرشا يكون بها التي «ماهيته» تسلُبه إنما بغريه، يتقوَّم أو
له يختارون الطغاة عاِتق عىل أخرس، وتواطٍؤ بمكٍر يُلقيها، وال مسئوليتَه بالتايل ويحمل

الحياة. عبء عنه ويحملون ونه ويُسريِّ
حجاٌب أو املشكالت جميع يَحلُّ سحري مفتاٌح الديمقراطية أن بذلك نعني لسنا
فارقٍة لحظٍة يف الكنز يفيضإىل أسطوريٍة مغارٍة باب أو العني، من حاِمَله يحفظ موصوٌف

والنعيم. الشقاء بني تفصل

طريق، بل بابًا ليست الديمقراطية
ذاتها، األقدام تُعبِّده طريق

بفعِله.» وإنما السري أجل من ال «يَُخطُّ طريق
ري. السَّ لتسويف معنى وال ُمربَِّر وال وجه فال ثَمَّ ومن
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األنظمة النفيسونظرية الطب (3)

general systems theory لألنظمة» العامة «النظرية ل الثالث الفصل ويعرض
األنظمة، نظرية س مؤسِّ برتاالنفي، فون لدفيج كان النفيس. الطب مجال يف ناتها وُمتضمَّ
بهيمنة يَضيُق وكان البيولوجية، واألنظمة الفيزيائية األنظمة بني الِجذري للفرق ُمدرًكا
واملسارات، للقوى علًما كانت نيوتن ميكانيكا أن ذلك الحديث؛ العلم عىل التقليدية الفيزياء
أدرك دة. امُلعقَّ امُلركَّبة للكيانات جديٍد علٍم إىل آنذاك الناشئ ري التطوُّ الفكر يحتاج بينما
للديناميكا يُمكن ال open systems مفتوحة» «أنظمة هي الحية الكائنات أن برتاالنفي
أن إىل تحتاج ألنها «مفتوحة» األنظمة هذه أسمى وقد تِصفها. أن الكالسيكية الحرارية
«ليس الحياة. قيد عىل تبقى كيما بيئتها من والطاقة املادة من ُمستمٍر فيٍض عىل تتغذَّى
بل املكوِّنات، نفس من دائًما ن وامُلكوَّ الخارج عىل امُلغَلق السكوني بالنظام العضوي الكائن
وصادرٌة الخارجية البيئة من إليه واردٌة املادة حيث الثبات» «ِشبه حالة يف مفتوٌح نظاٌم هو
تظلُّ التي امُلغلقة األنظمة خالف وعىل ف.» توقُّ وبدون ُمستمرٍّ بشكٍل البيئة، تلك إىل منه
الحالة هذه يف التواُزن، عن بعيًدا نفسها تحفظ املفتوحة األنظمة فإن حراري، توازٍن يف
الديناميكا كانت هنا ومن الدائب. والتغريُّ امُلستمر ق التدفُّ عىل القائم الديناميكي الثبات من

املفتوحة. األنظمة لوْصف ُمالئمٍة غري الكالسيكية الحرارية
«النموذج يف كبري ٌل تحوُّ وحدث البيولوجي الفكر مجال يف كثريٌة مياٌه جَرْت لقد
يِقف (البيئي). اإليكولوجي» «الفكر ب اآلن يُعَرف ما إىل أفىض paradigm اإلرشادي»
والتحليل التجزئة عىل يقوم الذي التقليدي العلمي الفكر النقيضمن عىل اإليكولوجي الفكر
التقليدي العقالني فالفكر اإليكولوجية؛ األنظمة فهم — ذاتها طبيعته بحكم — ويَعوق
غري باألنظمة عميٍق حْدٍس عن اإليكولوجي الوعي ينشأ بينما linear «خطي»، فكٌر هو
عىل ظهرْت كلما امليادين جميع يف فشله يُثِبت الرَّدِّي التجزيئي الفكر أخذ لقد الخطية.
األمر وتطلَّب … «الغائية» «الكلية»، «النََّسق»، قبيل من رات بتصوُّ تتعلَّق مشكالت الساحة

التفكري. من جديدًة طرائق
النفيس؛ النفسوالطب علم مجايل خاصيف بشكٍل ة ُملحَّ جديٍد نموذٍج إىل الحاجة كانت
والسيربنيطيقية والتحليلية السلوكية تجلِّياته بجميع لإلنسان «اآليل» ر التصوُّ فشل حيث
كاإلبداعية، فريدٍة: خصائص من البرشي الكائن به يتحىلَّ ملا تفسريي مجاٍل إفساح يف
إىل والكْدح الذات، وتجاوز واإليثار، التضحية وأفعال الُعليا، امُلثل وسطوة اإلرادة، وحرية
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خصائصجوهريًة وكلها ،a tergo الخلف» «من تدفعه وال األمام من تجذبه telos «غايٍة»
والتعقيد. الدقة من بلَغ ما باِلًغا اآليل التفسري يَسُعها ال

إىل ويرى الُعضوي، الكلِّ عىل يؤكِّد الذي البديل النموذج هذا األنظمة نظرية تقدِّم
الذي األعىل التنظيم نحَو ويميل رمزي عالٍم يف يعيش نِشط، إيجابي فاعٍل ككائٍن اإلنسان
عىل املقصورة للقيم مجاًال ويفسح الحي، العضوي للكائن املفتوح النظام طبيعة تُتيُحه

للعالم. العلمية النظرية داخل «فوق-البيولوجية» والِقيَم اإلنسان

النسبية من ألوان (4)

متن عىل ٍل ُمطوَّ هامٍش بمثابة هو النسبية، من لرضوٍب ُمفصٌل َعرٌض الرابع القسم ويف
بقراءاٍت أثريتُها الفلسفية ستانفورد موسوعة يف قراءة األصل يف وهو الثقافات». «رصاع
قوٌة املعرفة أن فكرة عىل الجهد هذا يقوم القيم. وفلسفة الجديد العلمي الفكر يف عديدة
واحدة زاويٍة من العالم نرى تجعلنا التي اآلليات عىل نِقف حني ونحن ُمحرِّرة. ُمغريٌة
تحرَّْرنا قد ذاته وبالفعل نفسه الوقت يف نكون عليها، نشأنا التي ثقافتنا علينا فرضتْها
نُفرِّق أن منه نملك موضٍع يف نكون فقط عندئٍذ مفتاحه. وَملْكنا اإلطار سجن من ما بشكٍل
واملحيل، الكوني بني والبرشي، اإللهي بني والتاريخي، األزيل بني والعريض، الرضوري بني

والنِّسبي. امُلطَلق بني
يُحرِّر الذي النقدي الحسَّ يُولِّد أن امُلختلفة الثقافية األُطر بني الصدام شأن من
مع بوها ترشَّ تها برمَّ مفاهيم من ويُخلِّصهم الالشعورية، انحيازاتهم من األُُطر ُسجناء
صغاًرا. نوها لُقِّ التي القومية لُغتهم مع ابتلعوها بأكملها نظرياٍت ومن املحلية ثقافتهم
الثقايف فالصدام ثقايف؛ لصداٍم ثمرًة كانت الكربى الحضارات أنَّ امُلصادفة قبيل من وليس

املعرفة. وتنمو العلم ينشأ النقد وتباُدل اآلراء تالُقح ومن رش. ال خريٌ
«السماء عرص يف األُمم جميع اليوم لها تتعرَّض التي الثقافية الصدمة أن يتبنيَّ هكذا
ثورة إن س. والتوجُّ للَهَلع يدعو ا ممَّ أكثر والتفاؤل لالسِتبشار يدعو يشءٌ هي املفتوحة»
ويؤاِكلنا داَرنا يُقاِسمنا «اآلخر» جعلت قد ع، التوقُّ فاَقِت التي االتصال وتقنيات املعلومات،
مفاهيمنا غربلة عىل أْقَدَر يجعلنا وطرائقهم اآلخرين بثقافات فإملاُمنا خري؛ ذلك صْحِننا! يف
الثابت، من وامُلتحوِّل الدائم من العابر فْصل عىل أقَدَر ويجعلنا وإثرائها، وتطويرها

ْرسَمد. ُمفاِرٌق مثايلٌّ ُمقدٌَّس هو بما بصريًة أنفذ نود؛ مثلما ويجعلنا،
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لقد الغريب.» يف نفيس عىل أتعرَّف أن «ينبغي هيجل قول الذهن يف ذلك يستدعي
تأوي حيث «امُلجرَّد»، املكان أي — «البيت» مفهوم من يُقرِّبها للثقافة ًرا تصوُّ هيجل قدَّم
متى أدُخلُه الذي امللموس العياني املكان أي «املنزل» ل كمقابٍل — املطاف نهاية يف الرُّوح
بوصِفها للثقافة هيدجر ر تصوُّ عن بعيٍد غري ٌر تصوُّ وهو وأهدمه. وأبنيه منه، وأخرج شئُت
أن من هيدجر إليه ذهب عما بعيٍد وغري اآلخرين، مع امُلشرتكة للجوانب تاريخيٍّا يًا تَقصِّ
هويتها، تحقق أجل من تتطلَّب، — بذاتها الواعية امُلفَردة الثقافة — نفسها الثقافة فكرة
بيته» «يف يكون أن امُلغاير، يف ِته خاصَّ عىل املرء يتعرَّف «أن األخرى. بالثقافات امُلقارنة
العودة من وجودها يتألَّف التي الرُّوح للرُّوح؛ األساسية الحركة هي تلك — امُلغاير يف وهو

آخر.» هو ا ممَّ نفسها إىل
تجريًدا أكثر بُقعة هي وإنما كاملنزل، عيانيٍّا حيًِّزا ليست الثقافة أن عىل هيجل يؤكد
ثقافته حتى — ويُقدِّرها ما ثقافًة يُميِّز أن له يتأتَّى ال املرء أن إىل أيًضا ويذهب كالبيت.
هو هيجل يقوله ما أن والحقُّ عليها. واالنعكاس األخرى الثقافات يف ل بالتأمُّ إالَّ — األم
الثقافة عن هيدجر ر تصوُّ نها يتضمَّ التي الذاتي التعرُّف لفكرة ُمصاداٍة ُمجرَّد من أكثر
النظر سوى طريقنا مسار بها نُحدِّد معالم لَدينا ليس بأن تقول والتي مسلك، أو كطريق
جسدية؛ حركًة حتى أو نظٍر مسألة ليست الغريب يف نفيس أَُميِّز أن األخرى. الطُّرق إىل
عند هو إنما املنازل، تغيري يُشبه ال بذاتها ثقافٍة أي أنَّ وعُي يتطلَّبه الذي الثقافات فالِتقاء
نتَِّخذ أن — الغريب يف لنفيس بيتًا أجعل أن ة مهمَّ بكثري: ذلك من أصعب مهمٌة هيجل
إذ أنفسنا إىل نعود وأن — الجديدة الثقافة تلك يف — هناك بيوتًا نجد بأن بديلًة ثقافاٍت

ذاك!
وبعد:

أن يُمكن زائًدا ترًفا أو ثانويٍّا شيئًا امُلغاير يف بيٍت واتِّخاذ الغريب يف كنى السُّ ليست
هو ا ِممَّ ذاتها إىل العودة من حًرصا تتألَّف نفسها الثقافة «روح إن بل بدونه، األمر يتمَّ
عديدة! أماكن يف بيتِنا يف نكون أن منَّا يتطلَّب ما مكاٍن يف ا حقٍّ بيتنا يف نكون فأن آخر.»

مصطفى عادل د.
٢٣ / ١ / ٢٠٠٤م يف الكويت

15





األول الفصل

والتعاُمل الِعلم بني

الصينية اللغة ُحجرة

ا. ُسمٍّ وأنقِعها فأًال وأشأِمها الفنون أقبح من «فن» بالعلم التظاهر

thought experiment فكرية John  تجربة Searle سريل جون األمريكي للفيلسوف
السلوكية العلوم مجلة عىلصفحات مرة ألول بها دفع الصينية»، اللغة «حجرة باسم تُعرف
األوساط يف عريًضا جدًال تزال وما وأثارت واسعة، بشهرة فحظيْت ١٩٨٠م، عام املخ وعلوم
من سريل أراد الصناعي. والذكاء املعرفية والعلوم العقل بفلسفة امَلعنية والعلمية الفلسفية
الحواسيب بأن تقول التي strong AI الفائق» الصناعي «الذكاء دعوى يُقوِّض أن تجربته
تفسري يف تساعدنا أن يُمكن برامجها وأن معرفية، حاالت أو فهم لَديها الربمجة الجيدة

البرشية. املعرفة

Thought Experiments الفكر تجارب (1)

تُفَحص لن مواقف مع وتتعامل الذهن، يف بالكامل تتمُّ تجربٌة هي الفكرية» «التجربة
الطبيعة. يف تحُدث أن يُمكن وال تُفَحص أن يُمكن ال مواقف أحيانًا وتفرتض امُلختَرب، يف
نُحِدث العادية التجربة يف كنَّا وإذا حقيقية. وفلسفية علمية أداًة الفكر تجارب وتُعتَرب
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وبوسعنا مسلسل. تخيُّل إىل مدعوُّون الفكر تجربة يف فنحن األحداث، من مسلسًال بالفعل
عجزنا أن أو مالئم، وصٌف هو ُمعينًا وصًفا أنَّ أو ترتتَّب سوف ما نتيجًة أن نتبنيَّ أن عندئٍذ

ُمعينة. نتائج ذاته يف يحِمل املوقف وصف عن
ظالًال فيها يُلقي التي ألفالطون، «الكهف» تجربة التاريخ يف الفكر تجارب أشهر ومن
الخبيث» «الشيطان عن ديكارت وتجربة واألحداث، باألشياء يَّة الحسِّ معرفِتنا عىل الشكِّ من
امُلعلَّق «اإلنسان عن سينا ابن وتجربة ا، حقٍّ الباطل ويُرينا بعقولنا يعبث malinالذي genie
أخرى شهريٌة فكٍر وتجارب خلودها، وبالتايل وجوهريَّتها النفس وجود إلثبات الفضاء» يف
كانت وقد وأينشتني/بودلسكي/روزن. ورشودنجر سبنرس وهربرت وجاليليو لوك لجون
دوًرا لعبت وقد كبري، وبنجاح واسع نطاٍق عىل تُستخَدم — تزال وما — الفكر تجارب
تُزكِّيها أن قبل الفكر يف بتمامها قامت قد النسبية النظرية ولعلَّ الفيزياء. تقدُّم يف عظيًما
الصحيح. ِنصابها إىل «املوضوعية» وأعادت مكانته للفكر فردَّت الواقع، ويؤيدها التجربة

سريل تجربة (2)

the التمثيل نظرية هي (الذهن) العقل نظريات إلحدى فعٍل ردَّ سريل جون تجربة تُعدُّ
رموز مع يتعامل الذهن بأن القائلة النظرية وهي ،Representational Theory of Mind
هي الرموز هذه وأن اآلالت، من آلة برنامج يف instructions بالتعليمات تكون ما أشبََه
عبارة (داللية) سيمانتية آلٍة صورة يف العقل ر تُصوِّ وبذلك العالم، من لجوانب تمثيالت
ولكن مْحضة syntactic (تراكيبية) ونظمية formal صورية ملبادئ وفًقا يعمل جهاز عن
الذهنية، العمليات أن التقريب وجه عىل ذلك ويعني تُخالفها. وال املعاني تحِرتم بطريقٍة
من تناُول عن بحاٍل يفِرتق ال تناُولها فإن تتناولها، التي الرموز معاني عن تَعمى أنها رغم
يطبع بأن لحاسوبك منطوًقا أو مكتوبًا أمًرا تُصِدر حني فأنت الرموز؛ لهذه فهًما امتلك
ذلك بعد يعمل ثُمَّ أوىل خطوٍة يف input امُلدَخل بتفسري يقوم ال الحاسوب فإن ما، وثيقًة
تُعاِلج التي اآلليات أن هو يجري ملا الصحيح الوجه إنما التفسري، لذلك فهمه عىل بناءً
بطريقٍة ُمربَمج الجهاز أن إال بمعناه، البتَّة تكِرتث ال بإصداره ُقمت الذي األمر process
إنه :semantics (املعاني) الداللة يعكس syntax (الرتكيب) النظم تجعل أن شأنها من

أمرك. يفهم كان لو» «كما بالضبط يعمل
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Chinese Room (Box) الصينية اللغة (صندوق) حجرة (3)

الفهم؟ عملية يف هنالك ما كلُّ هو هذا هل ولكن
حجرٍة يف تقُعد أنك تتخيَّل أن بك ويهيب ، كالَّ وحسم: بإرصار سريل جون يقول
الصينية األحُرف من ضخم كمٍّ عىل تحتوي كبرية سلٌة قدميك وعند نوافذ، بال ضيقة
ما وكل الصينية، تجَهل فأنت األشياء؛ هذه تكونه بما تام جهٍل عىل تُكن وإن البالستيكية،
البالستيك من زخارف تكون ربما بالسلَّة، الوحدات هذه أن هو به تُحِدس أن بمقدورك
حنٍي كلَّ تستقِبل بالِجدار شقٍّ خالل من أنك، اآلن تخيَّل خربشات. تجريدي: لتصميٍم أُعدَّت
ُمزوَّد فأنت لك بالنسبة شيئًا تعني ال األحرف هذه أن ورغم الصينية، األحُرف من دفعًة
من بعينِه تتابًُعا شِهْدَت ما إذا — يُرِشدك األم) بلُغِتك (مكتوب يَدك طوع إرشادي بدليٍل
من آخر ُمعيَّنًا تتابًُعا تُقدِّم أن عليك بأن — الشق خالل من يأتي البالستيكية الخربشات
تمرَّسَت قد أنك وتخيَّل املحض. الشكل عىل الخربشات تمييز يف ُمعتمًدا بالسلة، مخزونك
قلٍب ظهر عن تحَفُظ العملية هذه يف ضليًعا الوقت مع َت ِرصْ بل فيه ماهًرا وِرصَت بذلك
وتؤدِّي إليك، يُقدَّم تتابٍُع كلِّ عىل ا ردٍّ الخربشات من تتابًُعا وتُقدِّم ضخًما، إرشاديٍّا دليًال

تلقائيٍّا. يكون يكاد وبشكٍل واللحظة، للتوِّ ذلك
تدري لست الصينيني، العلماء من مجموعة الحجرة خارَج هناك أن اآلن تخيَّل
عن عبارة هي الخربشات من بأرتاٍل ُغرفتك إىل يدفعون وأنهم اإلطالق، عىل بوجودهم
هذه عن إجاباٍت تكون أن تبلُغ الخربشات من بأرتاٍل تردُّ وأنت الصينية، باللُّغة أسئلٍة
فيلسوفك هو «من بالصينية تعني الرموز من سلسلة قدَّم أحَدهم أن ذلك مثال األسئلة.
باللغة تعني الرموز من سلسلًة الضخم، بالدليل ُمسرتشًدا بدورك، فقدمَت ل؟» امُلفضَّ
أيًضا أكن وإن دافيدسون، دونالد هو ل امُلفضَّ «فيلسويف ذلك) تجهل كنَت (وإن الصينية
للعلماء وستبدو امُلتحدِّث دهشَة ستُثري شكٍّ بَغري إنك إعجاب.» أيما بيوبر بمارتن معجبًا
«كما تسلُك إنك الصينية، تفهم ال الحقيقة يف ولكنك الصينية، تعِرف كنَت لو كما الصينيني
يَضَعه أن الصناعي للذكاء يُمِكن ما كلَّ وتملك سيمانتية آل مثل تسلُك إنك تفهم، كنت» لو
أنك وَمبَلُغك حرًفا، الصينية من تفَقُه ال ولكنك الكمبيوترية، الربامج أحد طريق عن فيك

بالصينية. الناطق تُقلِّد
العمليات وأن سيمانتية آلة العقل أن فكرة عىل القائمة التمثيل نظرية سريل يُفنِّد هكذا
أكثَر العقل أن تُثِبت التجربة أن غري ة. ُمفرسَّ غري لرموٍز ُصوري تناُوٍل عن عبارة الذهنية
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ذكي بأنه ويُوِهمنا ُمربَمج، بسلوٍك يخدُعنا الحاسوب جهاز أو اآليل اإلنسان إنَّ ذلك. من
الفهم. ويُقلِّد بالذكاء يتظاهر أنه وقصاراه ذلك، دون الحقيقة يف هو بينما عقًال، لَديه وبأنَّ

سريل تجربة نقد (4)

ها أهمُّ وغريهم، التمثيل نظرية أنصار جانب من عنيفة النتقاداٍت سريل تجربة تعرََّضت
أنه افرتض حني begging the question املطلوب» عىل «ُمصادرًة ارتكب قد سريل أن
إىل تدعونا التجربة أن إىل ذلك ويعود للصينية، فْهم أي الصينية اللغة حجرة يف يُوَجد ال
هو الواحد املكون وهذا ككل، النظام عىل ال النظام مكوِّنات من واحد ٍن ُمكوِّ عىل الرتكيز
ولكن ا. تامٍّ جهًال الصينية وتجهل السلة تمأل التي األحرف تفرز ُكرسيك عىل جالًسا «أنت»،
يفهم منه، جزءًا أنت تُعدُّ الذي الكيل، النََّسق فإن الصينية أنت تجهل بينما أنه األمر حقيقة

اإلرشادي. والدليل واألحُرف السلَّة يشمل كما يشملك الذي النسق هذا الصينية!
عىل ا ُملحٍّ له مقاٍل يف سريل يقول الصينية اللغة حجرة ة لحجَّ أحدث صياغٍة ويف
نعِرفها نفتأ ما رية تصوُّ بحقيقٍة تُذكِّرنا أن هي ة القصَّ غاية «إن لتجربته: الرئييس املغزى
للُغة الفعيل الفهم وبني للُّغات العنارصالرتاكيبية تناُول بني فرًقا هناك أنَّ وهي الدَّوام، عىل
للسلوك تقليده يف الصناعي الذكاء يفتِقده الذي اليشء إن (داليل). سيمانتي مستوى عىل
فهًما ما لغًة نفهم فحني (الداللة)؛ واملعاني (الرتكيب) النظم بني التمييز ذلك هو املعريف
الداللة نمتلك النُّظمي؛ أو وري الصُّ املستوى يتجاَوُز ما شيئًا ذاك إذ نمتلك فنحن حقيقيٍّا
ما فعًال نعرف بل ة، ُمفرسَّ غري صورية رموز رصِّ بمجرَّد نقوم ال ونحن .semantics

تعنيه.»

سريل تجربة من الصائب الجانب (5)

فلسفة من موقعها يعنيني يكن لم سريل، لتجربة التفصيل من قليٍل بغري عرضُت حني
يعنيني يكن لم للنقد استُهِدفْت إنها قلُت وحني حياتنا. صميم يف ناتها ُمتضمَّ بل العقل،
الدَّوام عىل صائبًا يبقى جانبًا سريل تجرية يف إن الصائب. وجهها بل املغلوط، وجُهها
أن يُمكن ال الذي الجانب بهذا هنا نجتزئ ونحن ُمنتقديه. نظر يف حتى األهمية وشديَد
توكيده يف صائب إنه يكن. لم أو مذهبه ُمجَمل يف سريل مع ًقا ُمتفِّ كان سواء أحٌد يجَحَده
ذكي، غري وهو ذكيٍّا يبدو أن يُمكن ما شخًصا أو ما شيئًا أن عىل تُظِهرنا تجربته أن عىل
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كثريًا الخاصة حياتنا يف ونحن يُحاور. ال وهو ُمحاوًرا ويبدو يفهم، ال وهو فاهًما ويبدو
نعِرف كنَّا لو» «كما ونسلُك األمر، واقع يف نمتِلكها ال ذهنية قدراٍت أو بسماٍت نتظاهر ما
قناٍع وراء الصميمة األميَّة ويُواري الجهل يُخفي قد الظاهر فالسلوك نعرف؛ ال ونحن

صفيق.
بذاته، قائًما فنٍّا بالِعلم التظاُهر أصبح حتى عندنا استفحَل قد الداء هذا أن ويبدو
بظاهر الجهل وتختِلب وتتعاَلم تتشدَّق كيف ُمعلٍِّم غري من يُعلِّمك حاسوبيٍّا وبرنامًجا
أي األُميِّني، ُكتَّابنا من ُزمرٍة لدى الكاريكاتورية صورته يف ذلك نُصاِدف ونحن املعرفة.
األميِّني ُكتَّابنا إن الصينية! بالحجرة … ذلك؟ فكيفكان يكتُبون! أنهم غري يقرءون، ال الذين
وأساليبهم، رطانتَهم ويَلُوكون الحقيقيني الُكتَّاب شخصية صون يتقمَّ بل ا حقٍّ يكتبون ال
فقراٍت نقل عن يتورَّعون وال تكون، أن تُشِبُه وما الكتابة حال أنه رون يتصوَّ ما ويُقلِّدون
ا زجٍّ بها ون ويزجُّ لة، الصِّ لها لون فيتمحَّ بموضوعهم لها ِصلة ال الكتُب بطون من تها برمَّ
مذاهب أسماء إقحام دون ويتعمَّ مادَّتهم، وفْقر هزالهم عىل بها ليُموِّهوا إقحاًما؛ ويُقِحمونها
ويعرفون املذاهب بهذه ون يُلِمُّ أنهم القارئ يُوِهموا حتى جهرية أعالم وأسماء «كبرية»
وأالَّ الُقشور، يتجاَوز ال خارجيٍّا ا مسٍّ الُكربى األفكار وا يَمسُّ أن ذلك يف ودأبهم األعالم. هؤالء
عنه، يتحدَّثون بما جهلهم وينكِشف أمرهم يُفتََضح ال حتى واحًدا شربًا الُعمق يف يُوِغلوا
الدراويش، كَمْرَقعة مًعا يَرتُقونها امُلقتبسة التنصيصوالفقرات بعالمات دائًما يتشبَّثوا وأن
أن بدَّ ال ذاك أو ِعيَّ الدَّ هذا أن ظنِّه يف وَقَر وقد إالَّ قراءتهم من األخرض القارئ يفُرغ فال
الكاتب صاِحبَنا أن يدري وال التحصيل. إال له ُشغل وال الِعلم إال له همَّ ال باِقعًة حربًا يكون

الصينية. الحجرة بركة ولكنها يعِرف، وال يقرأ ال أميٌّ َجهوٌل

الربامج الحاسوب، اللغة، علم (6)

(الرتاكيبية) الجملة نُظم ِعلم ُكربى: أقسام ثالثة إىل Linguistics العام اللغة علم ينقِسم
األلفاظ داللة وِعلم البعض، ببعضها اللُّغوية العالمات عالقات ويدُرس Syntactics
اللغة عن الخارج بالواِقع اللغوية العالمات عالقة ويدُرس Semantics (املعاني)
بُمستخِدميها اللغوية العالمات عالقة وتدُرس Pragmatics والتداولية ،extralinguistic

اإلنسان. بني من
عالقة بدراسة يضطلع إنه ُقلنا وقد املقام. هذا يف يعنينا الذي هو النظم علم إن
تراكيبها لغة فلكل ببعض، بعضها الُجمل) التعبريات، (الكلمات، اللغوية العالمات
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كيف تُحدِّد التي combination rules التضامِّ قواعد من مجموعة لُغة لكلِّ أي الخاصة؛
كلَّ أيًضا النُّظم ِعلم ويشمل مًعا، وتتجاَور النحوية الفصائل ُمختِلف من كلمات تجتِمع
ويُعدُّ املعنى. عن بمعزٍل للدراسة تخضع أن يُمكن والتي ما، ِللُغٍة ورية الصُّ املالِمح تلك
اللغة أو املنطق علم يف سواء — البحثية الربامج بتلك لة الصِّ وثيق شيئًا النُّظم عىل التوكيد
«التفكري» (أو computation الحساب مقدار تكتِشف أن تُحاول التي — الحاسوب أو
صياغة أمكنَنا فإذا املعنى. إىل الرجوع بدون يُجرى أن يُمكن الذي العادية) اللغة بتعبري
تأُخذ أن امُلمكن فمن أخرى، خصائص أية أو الرمز شكل عىل قائمة الرموز لتناُول قواعد
نتيجٍة إىل اتباُعها يؤدِّي قواعد أي algorithms الرمزية الحسابات صورة القواعد هذه
خطوًة اتبعت ما إذا امُلتدرِّجة، التعليمات من مجموعة أو لها، ثانَي ال فريدة صحيحة
أنظمة إن دقيق. حلٍّ أو ُمحدَّدة إجابة إىل وأبًدا دائًما أدَّت الصحيح الوجه عىل خطوة
.(foolproof) حال بأية تُخِفق ال مضمونة مناهج هي أخرى، بعبارٍة الرمزي، الحساب
الصنف. هذا من هي وقسمة ورضب وطرح جمٍع من األساسية الحسابية فالعمليات
أن امُلستغَرب من فليس حكًما، أو إبداًعا يتطلَّب ال الرمزي الحساب تطبيق إن وحيث
الواضح ومن يُؤدِّيها. لكي الحاسوب يُربَمج أن يُمكن التي بَعينها هي املناهج هذه تكون
شكل إن الحسابية؛ العمليات من ِنطاٍق يف ذلك من الكثري تفعل الحاسبة الجيب آلة أن
اإلشارات تعنيه ملا ِذكر أي دون امُلخَرجة اإلشارات شكَل يُحدِّد الذي هو امُلدخلة اإلشارات

األلفاظ). داللة علم عن بمعِزٍل (أي املدخلة
الربامج من صيغة … الصينية بالحجرة يجري ما هو التقريب وجه عىل هذا
األحكام) أو التعليمات (أو القواعد من مجموعة هو الحاُسوبي فالربنامج الحاسوبية.
محض صورية بأنها القواعد هذه تتَِّصف ُمعينة. عملية تأدية بغرض الكمبيوتر بها يُغذَّى
بعالقة تكِرتث وال syntax الداخلية عنارصها بني القائمة العالقات عىل إال لها ُحكم ال
بُمصطلٍح نقول، أن وبُوسعنا .semantics الربنامج خارج الكائن بالعالم العنارص هذه
فهو solipsism؛ «األناوحدية» من خاص بنوٍع يتَِّسم الحاسوب برنامج إن تقني، فلسفي
يدري وال يعِرف ال بل عنها، خارج يشء أي يعنيه ال ذاته برئ يف ساقط حاِله عىل ُمنغِلق

اليشء. بهذا
املعريف التأهيل إعادة برامج من الكثري يعيق كان ما هو هذا من قريبًا شيئًا لعلَّ
معرفية ٍة مهمَّ أداء عىل فرديٍّ بشكٍل املريض تدريب عىل تقوم كانت والتي الِفصام، ملرىض
بأداء املريض تَمرُّس أنَّ يكتشفون إذ باإلحباط يُصابون الباحثون كان ما فكثريًا ُمحددة؛
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لتشمل تَعمَّ أن املهارة لهذه تضمن ال ُمحدَّد حرصي تدريٍب خالل من ُمعينة معرفية ٍة مهمَّ
األداء لتحسني تقديمه يُمكن َعون أفضل أن إىل الباحثني بعض فانتهى شبيهة، أخرى مهامَّ
الحقيقي. بالواقع شبيهة أو الحقيقي الواقع من تدريب برامج تطوير للمريضهو املعريف

الصينية والحجرة تعليمنا (7)

ألوف بل مئات بينهم من الخريجني، من ماليني وجامعاتنا مدارسنا تُفرِّخ خلت عقوٍد منذ
قليًال!) تزيد أو قليًال تقلُّ باملائة، (مائة استثنائي بنبوٍغ درجاتهم تُنبئ

ا ممَّ وأسخى الحال به يَيش ا ممَّ أوسع ُمريبة غريبة أرقام إنها باملائة؛ ألوف/مائة
واحِتيال. َكيد وربما ُخدعة، بدَّ ال األمر يف الزمان. ِشيَم من عِهْدناه

هو: الحقيقي الجادُّ السؤال ويبقى عنده. نِقف أن من أظَهُر فهو ُخدعة األمر يف أنَّ أما
«الحجرة أوديب: عنَي يفقأ وكاد وأبَلَج أسفَر قد اآلن الجواَب أن وأحسُب ذلك؟ كان كيف

الصينية»!
يُمتَحن! بل يتعلَّم عندنا الطالُب يكن لم ببحثها، امُلقام يضيق وألسباٍب خلت، عقوٍد منذ
ُمسبَقة أسئلٍة عىل يقوم ُمباِرش ط ُمبسَّ امتحان امتحان؟ وأي امتحان، إىل التعليم اختُِزل
الحاِرضة األجوبة وتتطلَّب اإلبداعي غري convergent بالتفكريالتَّقاُربي تَهيب ِعيانية
ويغِرس العقيم، الخطِّي الِفكر ويُعزِّز النميل، التجميعي الذهن يُربِّي امتحان األُحادية.
فيها يُربَمج كبرية، صينية غرفة إىل بأِرسه التعليمي املرفق ل وتحوَّ الذليل. االتِّباعي الُخلق
واتِّباًعا نُظمية، صورية ملبادئ وفًقا خربشات، عىل ردٍّا خربشات تقديم عىل النشء عقل
واألجوبة األسئلة ونماذج الخصوصية والدروس طات وامُلبسَّ صات امُللخَّ من إرشادي لدليٍل
بعُد وهم امُلبِدعني وطْمس اإلبداع وأد وعىل الجهل، تنصيب عىل عام تواُطٌؤ وكأنه إلخ. …
«ُمستقبل يف يقول كتب عندما واٍد يف يُرصخ كان حسني) طه (د. العميد وكأنَّ براِعم،
وسيلٌة أنه االمتحان يف «األصل الوبيل: املآل هذا من ُمحذًِّرا ١٩٣٧م عام مرص» يف الثقافة
من َطور إىل َطور من ينتِقل أن للشابِّ لتُجيز الدولة عليه تعتِمد ِمقياس وأنه غاية، ال
األصل، هو هذا ُمقاربًا. أو صحيًحا استعداًدا االنِتقال لهذا ُمستعدٌّ وهو التعليم، أطوار
أنه عىل االمتحان ففِهْمنا امُلناَقضة، أشدَّ هذا يُناِقض ما عىل جَرْت التعليمية أخالقنا ولكن
ذلك وأذْعنا السخيف، الخاطئ الَفْهم هذا عىل كلَّها التعليم أمور وأجَريْنا وسيلة، ال غايٌة
وأصًال عقليَّتِنا، من ُجزءًا ذلك أصبح حتى األَُرس، نفوس ويف والشباب، بية الصِّ نفوس يف
يف تُفكِّر املدرسة إىل ابنها تُرِسل حني فاألرسة عليها، وُحكمنا لألشياء رنا تصوُّ أُصول من
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انِتفاع عىل يدلُّ الذي باالمتحان مقرونًا إالَّ التعليم هذا تفَهم ال ولكنها شك، غري من تعليمه
التي الورقة وبهذه العام، بآِخر ُمعلَّقة تعيش ذلك أجل من وهي فيه، ونجاحه به الصبيِّ
فنجح االمتحان جاز قد الفتى أو الصبيَّ بأنَّ لتُنِبئها الوزارة من أو املدرسة من ستأتيها

فيه. أخفق أو
أن يِجُب غايًة أمامه بأنَّ يشُعَر حتى أياًما ويستقرُّ املدرسة يبلُغ الصبيُّ يكاد وال

فيه. وينجح االمتحان يؤدي أن وهي يبلغها،
العلم، إىل ه ُموجَّ هو ا ممَّ أكثَر االمتحان إىل ه ُموجَّ املدرسة يدخل منذ فالصبيُّ وإذن
بغيض مصنع إىل املدرسة استحالِت فقد وإذن … للحياة ُمهيَّأ هو ا ِممَّ أكثَر لالمتحان ُمهيَّأ
يشءٌ والتعليم يشءٌ كلَّه هذا أنَّ عىل تُواِفقني وأظنُّك … غري ليس لالمتحان التالميذ يُهيِّئ
وجعل لألوضاع، قْلٌب النحو هذا عىل االمتحان ر تصوُّ أن عىل أيًضا تُواِفقني وأظنُّك آخر،
بهذا وحسبُك وسيلة. كان أن بعد غايًة االمتحان وجعل غاية، كان أن بعد وسيلًة التعليم
أيًضا. والُخلق العقل يُفِسد بل قلت، كما وحَده التعليم يُفِسد ال هذا ولكن للتعليم، فساًدا
األشياء فيفَهم وسائل، والغاياِت غاياٍت الوسائل اعِتبار عىل ينشأ الذي الصبيِّ يف رأيك وما
من تراه ما نُنِكر أن ينبغي ال هنا ومن معكوًسا؟! ُحكًما األمور عىل ويحُكم َمقلوبًا فهًما
عجزهم بل األمور، عظائم عن وإعراضهم خيف للسَّ وإكبارهم األمر من بالتَّاِفه شبابنا عناية
تاِفه، وهو باالمتحان العناية عىل ينشئون الشباب هؤالء ألنَّ األمور؛ بعظائم الشعور عن
وُخالصتها. الحياة لبُّ وهو الِعلم عن اإلعراض وعىل سخيفة، وهي الشهادة إكبار وعىل

آخر غشٌّ هناك بل فحسب، االمتحان أثناء ويُضبَط يُقرتَف الذي هو الغشُّ وليس
أن الدِّراسية أخالَقنا ولعلَّ عليه، ندلُّ نكاد وال ه نُِحسُّ خفيٌّ غشٌّ خطًرا؛ هذا من أشدُّ لعلَّه
تهيئًة تالميذهم املعلمون يُهيِّئ حني وامُلتعلِّمون امُلعلِّمون فيه يشِرتك غش أحيانًا، تُبيَحه
أجزاء من ذاك أو الُجزء هذا عند الوقوف فيطيلون بهم يِقفون وحني االمتحان، ألداء خاصة
وحني تلك، أو املسألة هذه اسِتذكار يف عليهم ون فيُلحُّ امُلقرَّر معهم يُعيدون وحني الربنامج،
االمتحان.» يف تعِرض أن يُمِكن التي لألسئلة نماذج عىل تشتَِمل التي الُكتُب لهم ينرشون
من طالبًا تُخاطب يجعلك الذي الرسِّ عىل وقفَت قد اآلن وأظنُّك العميد كالم انتهى
من األساتذة ِكبار يجعل كان الذي الرسِّ وعىل أمي، ُسوقيٍّ بذهٍن فيفَجُعك الزمان هذا نوابغ
مناِصبهم ءوا ويتبوَّ يتخرَّجوا أن بعَد النوابغ بهم طالَّ يف أمٍل بخيبة يُصابون العمالقة جيل
إبداعية مَلَكٍة أيِة من وعاطٌل بحثيَّة ُقدرة أيِّ من خلٌو أكثرهم أن ف يتكشَّ إذ التدريس؛ بهيئة
تَوثني الصينية: الحجرة طريقة عىل ويُمتَحن يدُرس كان النابغ طالبهم أن ذلك أصيلة؛

24



والتعالُم الِعلم بني

عىل وتعويل جاهزة، أسئلٍة عن جاهزة إجاباٍت بتقديم وتمرُّس آلية، وبرمجة لالمتحان،
بالحجرة تارًكا الحقيقيَّ العالم إىل الصينية الحجرة من خرج أن ا فلمَّ املحض. الذاكرة

شيئًا. يعرف ال ببساطة، أنه، ف تكشَّ اإلرشادي ودليله سلَّتَه

الثالثة األلفية (8)

العرشي. العددي النظام يفِرضه اعِتسايف وحدٌّ منطقي، خيال األلفان
حاصل. وتحصيل قبله ِلما طبيعي امتداد سوى ألفني عام وليس

الحسابية النقاط وبعض أصيلة، نفسية حقيقة هو الحسابي املنطقي الخيال أن غري
والتغيري ل للتحوُّ ومواعيد الذات، ل وتأمُّ النفس مُلحاسبة إجباري ٍف توقُّ نقاط أيًضا هي

السيَّال. ق امُلتدفِّ والزمن رة امُلتحجِّ الراِسخة الطباع بني مرضوبة
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الثاني الفصل

الديمقراطية فقه

تمهيد (1)

لكنَّنا السياسات، وضع عىل القادرة هي األثينيني، نحن منَّا، قلٌَّة تكون ربما
أنه عىل الحوار إىل ننُظر أن من وبدًال عليها. الُحكم عىل الُقدرة نملك جميًعا
عىل سديٍد فعٍل ألي عنها ِغنى ال ُمقدِّمًة نراه فنحن الفعل، طريق يف عثرٍة حجر

اإلطالق.
بركليز

الديمقراطية؟ مسألة اليوم تُثار ملاذا
أحداثًا يشهد الذي العصيب الوقت هذا يف العتيقة اللفظة بهذه األصوات تتنادى ملاذا

صوت؟ صوتها فوق يعلَو أن تأبى ُكربى
من مزيًدا فيه وتقرأ الرتاب عنه تمسح أن تُريد امَلنيسِّ امللفِّ هذا إىل األيدي تمتدُّ ملاذا

األسُطر؟ من مزيًدا منه وتتبنيَّ الصفحات
بكلِّ لتُثار كانت ما الديمقراطية مسألة وأن الُجرح، كغسيل ُمؤلٌم الجواب أنَّ أخىش
عىل نفسه، يف استشَعَر قد الجميع يكن لم لو الخواطر، هذه كلِّ يف وتتواَرد اإللحاح، هذا
وراء يكون ربما طويلة لعقوٍد الديمقراطية غياب وأن مريٌض الوطن أنَّ الدرجة، اختالف

بنا. ألمَّ الذي والهزال أصابنا الذي الداء هذا
وأوراقها هنٌي امليزان يف ِثَقلها أنَّ كشف قاسيًا امتحانًا نفسها يف األمة امتُِحنت لقد

«تنفِعل». بل امُلِلمات يف «تفعل» تَُعد لم وأنها قليلة، الطاولة عىل



األعماق صوت

املدى عىل كثريًة أشياء تفعل أن عليها وأصبح إذن الواجبات عليها تراكمت لقد
من شيئًا تسِرتدَّ أن لها كان إن بها القيام من بدَّ ال جساٌم مهامُّ عليها وأصبح الطويل،

الجريح. إبائها من شيئًا وتستعيد امُلهَدرة، عافيتها
فجوًة خلَّف الذي السيايس النظام من بدءًا سياساتنا لكلِّ شاملٍة ُمراجعٍة من بدَّ ال
تُبِدع، وال تُكرِّر ُروبوتية أجياًال أخلف الذي التعليم بنظام ومروًرا والشعوب، النُّظم بني
التي الِقيَم بمنظومة وانتهاءً واالبتكار، ق التعمُّ عىل تُعيننا وال وتهُزل تذبُل التي ولُغتنا

هائلها. عن األمور بتاِفِه شغلتْنا
ل تحمُّ عىل ذاتها ُقدرتنا وأولها حياتنا جوانب كلِّ عىل النقد أضواء تسليط من بدَّ ال

النقد.
بُحكم — فنحن الديمقراطية، هو واحد جانٍب عىل امُلقام هذا يف حديثنا نْقُرص وحني
نفسه؛ الوقت يف األخرى الجوانب جميع نَمسُّ إنما — ispo facto ذاته املوضوع طبيعة
أسلوب يف هو ا ممَّ أكثر تُفِرزه الذي املناخ يف هو للديمقراطية الحقيقي املغزى أن ذلك
رشٌط الديمقراطية أن البداية منذ ألدَرْكنا ذلك وعينا ولو تتبنَّاه. الذي السياسية املمارسة
تُسوَّف، أن يُمكن وال تَُردَّ أن يُمكن ال وأنها الحديث، الزمن نهوضيف أو تقدُّم أليِّ رضوري
والدعاوى الديمقراطية، من إلحاًحا أكثر قضايا اآلن األمة أمام بأنَّ القائلة الدعاوى وأنَّ
ُمقابًال ُقطبًا أو للتكاُمل أو للوحدة نقيًضا كانت لو كما الديمقراطية عن تتحدَّث التي
الديمقراطية بأن — ُمضَمرة ُمصادرًة — تُصاِدر التي والدعاوى واالستقرار، للتضاُمن
ج وتروِّ «اإلرهاب» بهاِجس تتَِّجر التي والدعاوى واملواجهة، الحْسم دون يُحول عائٌق
كل األبدية)؛ (األزلية التاريخية» و«املرحلة االستثنائية» و«الظروف «الطوارئ» ألسطورة
تكاُمل إىل تهُدف ال بائسة ومداورات مكشوفة مناوراٍت تكون أن تعُدو ال الدعاوى هذه
عليه هي ما عىل األمور بقاء واحدة: غاية إىل إالَّ تؤدِّي وال ُمواجهة، وال تضاُمن وال
يف وحاجٍة زيٍد نفس يف ولغرٍض الوضع، من امُلستفيد ملصلحة القائم الوضع وتحنيط
ومزيد والرتدِّي، عف الضَّ من مزيٌد وجرَّبْناه؛ عرفناه وك الشَّ هذا وحصاد يعقوب. «بطن»

واملذلَّة. الهوان من
خطأ يف وتقع املنطقية املستويات تخِلط ُمغالطاٍت غري الدعاوى هذه يف ترى لست
«القضايا»، من كغريها «قضية» ليست فالديمقراطية ظاهر؛ category mistake مقويل
ألنها قضية؛ كل ورشط قضية، كلِّ قضية هي الديمقراطية لغريها، أو الصدارة لها تكون
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التكاُمل يشء: كل به يصلُح الذي واملناخ يشء، كلُّ عليها يتمُّ التي األرضية تُقدِّم التي هي
حائًال يوًما الديمقراطية كانت وما شئت. وما واملواجهة والحسم واالستقرار والتضاُمن
كانت أنها ويقينًا أمًرا. تحِسم أو حربًا تكِسب أو تتكاَمل أو تتماَسك أن وبني أمٍة بني

وظهريًا. سنًدا غريه ويف ذلك كلِّ يف ألهلها

الديمقراطية فقه (1-1)

أبجديَّتَه الناس يُعلِّمون ُمنظِّرون أئمٌة وله وفلسفته، أصوله له سيايس منهج الديمقراطية
إىل ُمبارشة نتَِّجه أن هو الديمقراطية فهم إىل الطُّرق أقرص ولعلَّ بَمراِميه. ونهم ويُبرصِّ
وال تَرويه، وال تَشفيه ال شحيحٍة سقاياٍت عن بها فيَْغنى املنابع يَِرد كمن فنكون هؤالء،

أوشاب. من خاَلطتْها وكم أيٍد من تداَولتْها كم يدري
utilitar- العامة املنفعة مذهب عىل منها، كبري شطٍر يف الديمقراطية، الفكرة تقوم
J. S. ِمل ستوارت جون اإلنجليزي التجريبي الفيلسوف صياغة يف ة وبخاصَّ ،ianism
بأن القائلة الرأي من الوجهة تلك بأنه املنفعة مذهب مل يُعرِّف (١٨٠٦–١٨٧٣م)، Mill
أن إىل تنِزع ما بقْدر رشٌّ وهي السعادة، تُعزِّز أن إىل تنِزع ما بقْدر خريٌ هي «األفعال
أن لِفعله األخالقية املرشوعية تقدير بصَدِد وهو الفاعل عىل إنَّ وقال: الشقاء.» تُوِرث
شخٍص أي عىل تأثريها حيث من بل فحسب، عليه تأثريها حيث ِمن ال نتائجه يتقىصَّ
تقدُّمية أخالقية كرؤية املنفعة مذهب يف القوة نقاط أكرب من ولعلَّ النتائج. هذه ه تمسُّ
لذَّاِت من بأْهَوَن وال بأهمَّ وآالمي لذَّاتي فليست األفراد، بني امُلساواة بِفكرة التزامه هي
قد ولكنِّي ُمزدِحمة، حافلٍة يف ِمذياعي إىل أستِمع أن يُمتِّعني ربما وآالِمه. آَخر إنساٍن أيِّ
املوضوع عن خارج يشء هي إذن واآلالم اللَّذَّات ملكية اآلخرين. يُؤذي ألنه هذا عن أُعِرض
من عدٍد ألكرب السعادة من قدٍر أكرب «تحقيق ل هو كلُّه االعتبار إنما الُخلقية، الوجهة من

الناس.»
إضافًة تُمثِّل ة العامَّ املنفعة ملذهب جديدة بصيغٍة بعُد فيما بوبر كارل دفع وقد
بوبر عند العلمية املعرفة يف التكذيبي ه التوجُّ تعِكس صيغة وهي له، نقًضا ال للمذهب
«مذهب الصيغة هذه عىل ويطلق السيايس. الفكر يف الِعلمي َهه توجُّ تعكس ما بقْدر
طريًقا كعادته، بوبر، يأُخذ املذهب هذا يف .negative utilitarianism السلبي» املنفعة
بوبر مبدأ يتميَّز للجميع.» امُلعاناة من ُممكٍن قدٍر «أقلِّ عىل ويُلحُّ ،via negativa عكسيٍّا
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ف يتكشَّ ما إلصالح العاِجل الِفعل عىل ُز ويحفِّ املشكالت، إىل ُمبارشة األنظار يلِفُت بأنه
لتقليل وسائل جيًدا نعِرف ولكنَّنا ُسعداء، الناس نجعل كيف نعرف ال إننا العيوب. من
اإلسالمي للمبدأ وُمصاداة أساسيٍّا، أخالقيٍّا مبدأ يكن لم إن سيايسعميل، مبدأ إنه شقائهم!
إنه للتغيري. نفسه يُكرِّس مبدأ ذلك عن فضًال وهو املنفعة.» جْلِب عىل ُمقدَّم ر َ الرضَّ «دفع
سات. املؤسَّ تشكيل إعادة يف رغبٍة عىل ويشتِمل البرش مصلحة عىل الِحرص من ينطلق

ويضع كغايٍة، الفرد يُعاِمل نظاٍم كلُّ عليها يقوم ميتافيزيقية أُُسًسا املرء يعدم وال
الفعيل، امليتافيزيقي الكيان هي الفردة الذات اهتمامه. من دارة الصَّ يف الفردية الذات
و«يشقى» و«يسعد» «يُوَجد» الذي الفرد. هو الحقُّ الكائن النهائية. األنطولوجية والحقيقة
ما وحقيقة وواقعيَّتِها حتميَّتِها عىل — و«الُعصبة» و«الدولة» «الجماعة» وما الفرد. هو
كائنات إال — بالرضورة الذوات عىل تنعِكس جديدة قوانني من ُمستوياتها عن ينبثِق
خصائص لها تنبثِق أعىل وجودي ُمستًوى عىل systems أنساق إنها ُقل (أو اعتبارية
تَرشب، وال تأُكل ال «الدولة» والشقاء). السعادة أو واأللم اللَّذَّة منها ليس اجتماعية جديدٌة
وال تَْدمى وال تجزع وال تحزن، وال تفَرح وال تُبَعث، وال تموت وال تعرى، وال تجوع وال
يبَقون فإنهم مًعا البرش أفراد نضمُّ وحني الُجزئيُّون. األفراد ذلك يفعل إنما قلبها، ينفِطر
ِمل ستيوارت جون تعبري حدِّ عىل «الجوهر»، من آخر صنٍف إىل يَتحوَّلون وال أيًضا بًرشا
هناك، ليس إذ أفراد؛ هم بما األفراد سعادة هي الحقيقية فالغاية ثَمَّ ومن .J. S. Mill
بقوة نهتمُّ كنَّا إذا ونحن شيئًا! عليها نُسِبغ لكي أُخرى حقيقية كائنات أي ببساطة،
ويعود الفردة الذات عىل ذلك ينعكس أن هي القصوى غايتنا فإن أمره وصالح املجتمع
هو ِمل، عند السيكولوجية بالنَّزعة ُمرشبًا كان وإن ر، التصوُّ هذا ولعلَّ والصالح. بالخري
collectivism الجمعي املذهب أوهام من يعِصُمنا إذ سداًدا؛ وأكثرها رات التَّصوُّ أجدى من
مثل من وهيجل، و لروسُّ الرومانسية املفاهيم يف التورُّط ومن ،holism الكلية والنزعة
ينبغي راٍت تصوُّ من إليها وما الجماعة»، «عقل أو القومي»، «الرُّوح أو العامة»، «اإلرادة
ميتافيزيقيٍّا وضًعا إليها نَنِسب وأالَّ االسِتعارية، أو امَلجازية ِقيمتها من بأكثر نأُخذها أال

أنطولوجيٍّا. كيانًا أو
الشكل أن بوضوٍح نرى أن يُمكننا وامليتافيزيقية األخالقية االعتبارات هذه ضوء يف
العريض النطاق يف القاِبعة الغايات لتحقيق وسيلة هو بل ذاته، يف غايًة ليس السيايس
جون الكبري األمريكي الفيلسوف يقول اإلنسانية. بالشخصية ولالرتقاء البرشية للعالقات
ومسئولية امُلتكرِّرة، واالنتخابات العام، االقرتاع حقَّ إنَّ (١٨٥٩–١٩٥٢م) J. Deweyديوي
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تجسيم يف نفُعها ثبَت قد «وسائل» إال هي ما الناخبني، أمام السياسية السلطة أصحاب
الُحكم ويتعنيَّ غايات، وليست وسائل إنها للَعيش. ة حقَّ إنسانيٍة كطريقٍة الديمقراطية
الغايات َموِضع الوسائل وضْعنا إذا ونحن غاياتها. تحقيق عىل ُقدرتها أساس عىل عليها
هذه تستِند األصنام. وعبادة الوثنية من رضبًا فعَلتُنا ستكون الوسائل هذه تخُدمها التي
يعِرف أن الِحكمة من بَلَغ فرٌد هناك ليس أنه فكرة إىل الديمقراطية السياسية األشكال
ِبَغري عليهم يفرضها وأن منهم، أكثر وخريهم سعادتهم ووسائل مصاِلَحهم لآلخرين
يعيش الذي السيايس النظام عىل امُلرتتِّبة بحالته وُمتعته فعله يف يتأثَّر فرٍد كل رضاهم.

النظام.1 هذا تحديد يف ا حقٍّ له فإن ثَمَّ ومن ظله، يف
أنهم صحيح وسياسيٍّا. قانونيٍّا سواسية الناس أن عىل الديمقراطية الفكرة تقوم
املساواة ِضدَّ ًة ُحجَّ ليس التفاُوت هذا أن إالَّ الطبيعية، املواِهب يف سواسية غري ُخِلقوا
طبيعيٍّا، قانونًا وال موضوعية «واقعة» ليست القانون أمام فاملساواة لها؛ حجٌة هو وإنما
القائلة بالنظرية البتَّة له عالقة وال أخالقي، قراٍر عىل قائم سيايس «مطلب» هي إنما
تضَمن التي هي الفرصة) (تُساوي امُلساواة إنَّ بل بالطبيعة، سواسية ُولِدوا الناس بأنَّ
الفردية للمواِهب تضَمن الُفرصة ُمساواة ألنَّ البرش؛ بني بني العقيل التفاُوت وترعى
عنهم يقلُّون ممن اضطهاٌد يناَلهم أن من املواِهب أصحاب وتَحمي والنموِّ التميُّز حقَّ

َموهبة.
بالدرجة العقل ُحرية هي اإلنسانية الحرية أن عىل أيًضا الديمقراطية الفكرة وتقوم
الصحافة ُحرية الرأي، لتباُدل واالجتماع الرأي ُحرية والضمري، اإليمان ُحرية األساس؛
املجتمع وسيُحَرم لالرتقاء، أحراًرا األفراد يعود لن الحقوق هذه وِبَغري لالتصال. كوسيٍط
وتتوىلَّ عقله ُحرية اإلنسان تسلُب حني وأنت إسهاماتهم. وأفضل ومواهبهم ُجهدهم من
وتبثُّ العام، بالصالح اإلحساس وتسلُبه املسئولية من أيًضا تُعفيه فأنت القرار َة مهمَّ عنه
أسلوب يتبنَّى أن عىل تَحِمله إنك القليل. بأقلِّ العمل من واالكتفاء السلبية ُروح فيه
امُلبادأة يتجنَّب والذي التقصري، ِعقاب من يَقيَُه أن إىل إالَّ يهُدف ال الذي «الدفاعي» العمل

واإلبداع. وامُلغاَمرة

أحمد د. ترجمة الثاني، الجزء العرص»، وقضايا «الفلسفة يف: الديمقراطية»، عن «دفاع ديوي، جون 1

ص٢٤. ١٩٩٠م، للكتاب، العامة املرصية الهيئة ،٣٩ الثاني، كتاب األلف محمود، حمدي
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الديمقراطيات تفَشُل ملاذا (2-1)

الديمقراطي؟ بالنظام األخذ يف املجتمعات بعض تتلكَّأ ملاذا
أوتوقراطية؟ أنظمًة عليها الناس ويفضل الناشئة الديمقراطيات بعض تنهار وملاذا
وتمرُّسها باالستبداد البرشية الُكتَل عهد طول أن ديوي، جون نظِر وجهِة من يبدو،
ال بالعبودية ُمتكيِّفًة يجعلها والنفسية، واالقتصادية السياسية أشكاله، بجميع بالقهر
يف أن ويبدو وطبيعيٍّا. سويٍّا أمًرا وتراها القيود هذه تَستمرئُ ولعلَّها قيوًدا. القيود ترى
فيقِفز وثبًا: هيوم» «فجوة يَعُرب أن وصنيعتها، الثقافة َرهني بوصِفه البرشي، العقل ِجبلَِّة
مهما عليها، نشأ التي أوضاعه يرى أن إىل ويميل يكون، أن ينبغي ما إىل كائٌن هو ا ِممَّ
و«التغيري»، و«النقد» description «للوصف» ُمعطاة أوضاٍع كُمجرَّد ال سوء، من بلَغْت

للقيمة. norms ومعايري والخري واء والسَّ واب للصَّ كمقاييس بل
املسئولية توأمها ألنَّ وهم؛ عبءٌ هي الوجوديون، َ بنَيَّ كما الُحريَّة، أن أيًضا الحقِّ ومن
سارتر أسماه بما فتمتلئُ بالغريزة، البرشية الجموع تفهُمه أمر وهو القلق، وُدوارها
إىل ويدفُعها العبء، الحرية هذه عن بالتناُزل ويُغريها mauvais foi الطوية» «سوء
عهد طال لقد شئت.» ما وُخذ العبء هذا عنِّي «احِمل ة: امُلستبدَّ الِقلَّة مع األخرس التواطؤ
locus of control الضبط» «موقع عنها انسلخ حتى بالقهر البرشية املجتمعات ُمعَظم
ونما فوق. من يُفرض أمٌر القيادة وأنَّ خارجها من تتقرَّر مصائرها بأن تُؤِمن وصارت
الديمقراطية، السياسية األنظمة توطََّدِت أن بعد وحتى التاريخ. فجر منذ االعتقاد هذا
يُقادون البرش كان عندما نشأْت والعمل الحياة إىل ونظراٌت ُمعتقداٌت استمرَّت فقد اسميٍّا،
العمل وإدارات والكنيسة األرسة يف قائمة بِقيَْت فية تَعسُّ لقًوى ويخضعون الخارج من
تكون لن الديمقراطية فإن باقية امُلعتقدات هذه دامت ما أنه التجربة وأثبَتَِت واملدرسة.

أبًدا. الَقَدم راسخة

تتجزَّأ ال الديمقراطية (3-1)

وما وتُحَجب. املسئولية هذه تُنَكر حني ويستفِحل يتفاَقُم املسئولية َحْمل عن العجز إنَّ
ثمة الُحكم. يف للُمشاركة رعاياه صالحية بعَدم أسلوبه يُربِّر كان إالَّ التاريخ يف ُمستبدٍّ من
وتنتهي باالسِتالب وتمرُّ الرأي يف امُلشاركة عىل الُقدرة بإنكار تبدأ خبيثة استبدادية حلقٌة
وحجة بامُلمارسة. إال يتمُّ ال الخبيثة الحلقة هذه كْرس وإن امُلشاركة. عن حقيقي بعْجٍز
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هي امُلبادرة عىل الُقدرة وإحياء بنَّاءة قوٍَّة لتوليد وسيلٍة أفضل أنَّ هي هنا الديمقراطية
ديوي: جون يقول والتمرُّس. االعتياد بفضل إال يَجيئان ال والصالحية فالُقدرة امُلمارسة؛
خارج من ُمؤثِّرين إىل ذلك َمَردُّ كان قوط، للسُّ الديمقراطية فيه تعرََّضْت مكاٍن أيِّ «يف
يكن ولم بكيانه، وتمتِزج الشعب دماء يف تَْجِر لم الديمقراطية ألنَّ أي السياسة؛ ِنطاق
واملعارك االنتخابات أو الربملان عىل َمظاِهرها واقترصت اليومية، حياته سلوك يف َدور لها
الفكر يف الديمقراطية العادات تُصِبح لم ما أنَُّه بالقطع ذلك وأثبََت األحزاب. بني الدائرة
لن فهي بمأَمن؛ تكون لن السياسية الديمقراطية فإنَّ الشعب، ِكيان من جزءًا والعمل
يف الديمقراطية األساليب وجود عىل تستند أن يِجُب بل فراغ، يف الصمود عىل قادرًة تكون
هذا يف أهميًة التعليمية األنظمة يف القائمة العالقات تِقلُّ وال االجتماعية. العالقات جميع

لها.»2 ُمكافئة ولعلَّها اإلدارية. واألعمال الصناعة يف القائمة العالقات عن الشأن

فرانكل تشارلس (2)

إىل ُمتسلِّطة مجتمعاٍت من يُساِفر عندما ْت خفَّ الريح أن املرء يُحسُّ لذلك ربما
ُحرَّة. ُمجتمعاٍت

فرانكل تشارلس

الديمقراطية. ِفقِه يف الثِّقات األئمة أولئك من واحًدا (١٩١٧–١٩٨٠م) فرانكل شارلس يُعدُّ
حلقة داخل الكبار املؤثرين من وكان كولومبيا، بجامعة الفلسفة بتدريس قام وقد
والفكر واالجتماعية السياسية الفلسفة مجال يف املتحدة بالواليات الليربالية الرباجماتية

الرتبوي.
من غريها بنَي من الديمقراطية نختار ملاذا الديمقراطية؟ ملاذا فرانكل: يتساءل
الصحيح؛ الجواب عىل اليَد تضع التي الته لتأمُّ العنان ويُطِلق امُلمكنة؟ السياسية النُّظم
بُجمع ويُمسك الغموض مواضع يلمس الذي السؤال الصحيح؛ السؤال عىل وضعتْها ألنها
األيديولوجية للتجريدات (العرشين) القرن هذا يف تعرَّْضنا لقد فرانكل: يقول املشكلة.
اليقني سبيل يف ي تُضحِّ ألن الناس استعداد مدى ورأينا ُمفِرطة، بدرجٍة والسياسية

ص٢٩. السابق، املرجع 2
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يشءٌ لديهم ن تكوَّ قد امُلرَهف الوعي أصحاب يكون أن امُلستغَرب من وليس األيديولوجي.
جميع إىل خط والسُّ الشكِّ بعني ينظروا أن بدَّ ال وأنهم االرتِياب، أيديولوجية من قريٌب
وقد — بوسِعنا وهل الديمقراطية؟! نختار ملاذا السياسية؛ األنظمة بتربير امُلتعلِّقة املسائل
إنَّ نقول أن سوى — االعتقاد مخاطر هي ما علَّمتْنا صارمة واقعيٍة مدرسٍة يف ْفنا تثقَّ
يف إالَّ االعتقاد إىل تدعونا ال ألنها الديمقراطية نختار أن يِجب وإنَّنا مقيٌت يشءٌ ب التعصُّ

القليل؟ أقلِّ
الحقيقة أن نُثِبَت أن بإمكاننا أنَّ أظنُّ ال وإنَّني االعتقاد! من الكثري إىل تدعونا هي بل
نتبنَّى أن عىل تَحِملنا البرشية النفس أو اإلنساني التاريخ عن أو العالم عن الداخلية
ُمربهنٍة ِصدِق إثبات عملية عن ُمختلٌف أمٌر هو سيايس مثاٍل فاخِتيار ديمقراطية. ُمثًال
إىل تحتاج الديمقراطية أن يَظنُّون الذين أولئك وإن ما. هنديسٍّ نََسٍق يف امُلربْهنات من
من الرغم فعىل مبارش. غري بشكٍل الشكوك حولها يُثريون إنما التربير من النوع هذا
فإن السياسية، امُلثل حول الرَّاهن النِّقاش منه يُعاني الذي (الداليل) السيمانتي م التضخُّ
أسباٌب أنها غري صعبة، وال غامضًة ليست الديمقراطية اختيار إىل تدعونا التي األسباب
عليه وقع ما وفَق الَعيش عىل ُقدرتهم عىل كبريًا رهانًا يُراهنوا أن بُمعتِنِقيها تهيب ُمقلقٌة

اختيارهم.

السيايسالديمقراطي املنهج أهمية (1-2)

«ديمقراطية» كلمة باستعمال نبدأ أن لنا األسلم من الطنَّانة، بالدعاوى يعجُّ كهذا مجاٍل يف
باختيار الخاص املنهج هي الضيق ر التصوُّ لهذا وفًقا فالديمقراطية لها؛ معنًى بأضيَِق
الجماعات يف أعضاء غري ُهم من فيها يُشارك التي التناُفسيَّة االنتخابات طريق عن حكومٍة
ُقلنا مهما للحياة األعىل املثال هي ليست املفهوم بهذا الديمقراطية أن املؤكد من الحاكمة.
كلَّ مرٌة — اقرتاٍع تنظيم حقِّ إىل يوًما نظر قطُّ أحًدا نظنُّ وما عيُوِبها، يف أو مزاياها يف
فيه خ ترسَّ الذي املجتمع أن املؤكَّد من أنه غري ذاته. يف غايٌة أنه عىل — ذلك نحو أو عاٍم
سلميٍّا آمنًا منهًجا يمتلك فهو للطمأنينة؛ هائٌل مصدٌر لديه الديمقراطي، السيايس املنهج
نفسه السالم أنَّ إال لطة. السُّ ِبنية يف تغيرياٍت وإلحداث السلطة، يتوىلَّ سوف من لتحديد
أمر هو والنظام األمن توفري أن صحيح الِقيَم. من غريها بني واحدة قيمٍة من أكثر ليس
األمن ذلك نوع عىل ٌف ُمتوقِّ يشءٌ هو ة الدقَّ وجه عىل القيمة هذه تقدير ولكن قيمته، له
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السياسية غري نَواِتجه يف تكُمن إنما الديمقراطي السيايس املنهج أهمية إن النظام. وهذا
من سيكون املنهج هذا فيه خ يرتسَّ الذي امُلجتمع ألنَّ ُمهمٌّ؛ منهٌج إنه األساس. بالدرجة
األوضاع حيث من ُمتميًِّزا سيكون األقل: عىل أربعٍة بجوانب غريه عن يتميَّز أن امُلحتَمل
والطريقة داخله، الدائرة الرصاعات وطبيعة السائد، اإلجماع ونوع ُحريَّاته، تحمي التي

ومواطنيه. حكَّامه بها يُربِّي التي
ال الحكومات، الختيار كمنهٍج برصامٍة ُمحدَّدة الديمقراطية، إن بالحريَّات. ولنبدأ
الُحريَّات عىل ديمقراطية حكومات تعدَّت فكم للمواطن، الشخصية الحريات تضَمُن
ديمقراطية غري حكوماٌت نَتْها أمَّ وكم نيوإنجلند، ُمستعمرة يف يحُدث كان كما الشخصية
ماح السَّ وليس مزاياها. التناُفسية لالنتخابات أنَّ إال األوىل. العاملية الحرب قبل فينا يف كما
عىل الحفاظ أجل من أنه ذلك املزايا؛ هذه من واحدٍة غري حكومته باختيار للمجتمع
للُمعاَرضة تكون أن بد وال ُمعارضة، لَدينا تكون أن الرضوري فمن التناُفسية االنتخابات
الحكومة خارج ُهْم من لبعض السديدة فاآلراء بها؛ ة الخاصَّ لطات والسُّ الحقوق بعض
انِتقام ِضدَّ الحصانة من برضوٍب املجتمع أعضاء بعض يتمتَّع أن ويِجب تُلتَمس، أن يِجب
قوة لَغري تخضع ال َمحاكم سات: املؤسَّ من كامًال رتًال يستتِبع وهذا القائمة. لطات السُّ
ُمستقلَّة وكاالت السلطة، يف ُهْم من مصالح لتعزيز كليٍّا ُمكرَّسة غري صحافة القانون،

… االجتماعيني والنقد للتحقيق
املدى عىل يتها أهمِّ االنتخابات عىل يُضفي ما هي لالنِتخابات الالِزمة األوضاع هذه إنَّ
لغايات؛ وسائل ُمجرَّد هي األوضاع هذه فإنَّ السياسية الديمقراطية وبخصوص الطويل.
لم لو ذاتها تُربِّر أن األوضاع لهذه كان ما ولكن ُممكنة، التناُفسية االنتخابات تجعل فهي
نظام عىل للحفاظ الالزمة األوضاع إن ويتعهدها. يتطلَّبها التناُفسية االنتخابات نظام يكن
أن والحقُّ النظام. هذا عىل الحفاظ إىل يدعونا الذي األقوى السبب هي صحيح انتخابي
وحماقة، عبٌَث هي االنتخابات جميع أن يرى كان لو حتى النظام هذا مثل يُقدِّر قد املرء
الذي الشخص ذلك لدى ا ِممَّ أقوى ربما أو ُمعادٌل التقدير لهذا سبٌب لديه يكون وقد
هما الخارس، وكذلك امُلنتمي، غري إن الفائز. للطرف بسعادٍة يُصوِّت دائًما نفسه يِجد
مكتسبة مصلحٍة ذات ساٍت ُمؤسَّ يخلق سيايس نظاٍم وجود من خاص بوجٍه امُلستفيدان

الحرية. يف
اإلجماع من ُمختلف نوٍع تبنِّي عىل ذلك فوق الديمقراطي السيايس النظام يُساعد
أن للناس أتاَحْت قد السيايس التنظيم من كثرية رضوبًا هناك أنَّ صحيح االجتماعي.
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عىل يدلُّ ما هناك وليس حكومتهم، هي إمرتها تحت يعيشون التي الحكومة أن يشعروا
د بالتوحُّ الشعور هذا تعزيز يف النُّظم من غريها من أفضل بالرضورة هي الديمقراطية أن
تُسِبغ أنها هي الديمقراطية بها تنفِرد التي الفضيلة ولكن واملحكومني، الُحكَّام بني
والذين فصيلهم، من السياسيني قاَدتَهم يَعتربون ال الذين األفراد أولئك عىل الطمأنينة
سٍة مؤسَّ ألي املرشوط غري والءهم قدَّموا إذا لذاتهم احرتامهم يفقدوا أن ا حقٍّ َحريُّون هم
وهو األغلبية)، (استبداد اإلذعان نحَو الديمقراطية ضغوط عن يُقال ما كلِّ ورغم برشية.
لكي وهي امُلستقل. الرأي وفضيلة االختالف حقيقة تُكرِّس الديمقراطية فإن ُجزئيٍّا، حٌق
امُلعارضة هو عادي؛ غري بشكٍل راقيًا إنسانيٍّا موقًفا تتطلَّب فإنها بحقٍّ ديمقراطيًة تكون
يستطيع أنه هي الشهرية، هوملز جستس لقاعدة وفًقا ، امُلتحرضِّ اإلنسان آية إنَّ امُلواِلية.
التساؤل. موضع ويضعها األوىل مبادئه يف فيه يشكُّ الذي الوقت نفس يف باقتناٍع يفعل أن
عليها. وتُبقي بامُلخاَلفة تسمح أنها هو ديمقراطية حكومٍة لتنصيب األسايس غ وامُلسوِّ

. امُلتحرضِّ لإلنسان األخالقي املوقع نفس تحتلُّ الجهة هذه من وهي
املجتمع. يف تحُدث التي الرصاعات طبيعة يُغريِّ أن أيًضا الديمقراطي املنهج شأن من
يتوقَّف ما رصاٍع يف يجري وما الرصاع، تُدير كيف هي السياسة لِعلم األزلية املشكلة إن
ومن وقواهم. ُسلطتُهم هي وما فعلهم ردُّ هو وما للرصاع امُلشاِهدون هم من عىل
امُلشاهدين قاعدَة هائلة بدرجٍة ع تُوسِّ أنَّها السياسية الديمقراطية عن الهامة الحقائق
النظام مواطني يجعل ما وهو فيه، ويُشاركون به ويتأثَّرون الرصاع يشهدون الذين
ٌة هشَّ ُمجتمعاتهم وأن ُمضجرٌة الديمقراطية أنَّ األحيان من كثرٍي يف يشعرون الديمقراطي
والخوف هو ُولد إنه نفسه عن قال (الذي هوبس كان لقد امُلجتمعات. من غريها دون

البدنية. والسالمة النفيس األمان أجل من االستبداد يُؤيِّد توأمني)
لصبِْغ تقنية إنها لقولنا ُمكافئٌ الرصاع، مشهد ع تُوسِّ الديمقراطية إنَّ قولنا ولكن
من وتمدُّ امُلتصارعني عىل الضغوط من ألوانًا تفِرض فهي اجتماعية؛ بصبغٍة الرصاع
سواء ذلك تفعل وهي الخاصة. والرتتيبات الشخصية املعارك عىل الشعبية السيطرة
الديمقراطية ارتباط ولعلَّ خارجها. أو الحكومة داخل الشخصية املعارك هذه كانت
عىل ما، بمعنًى تنطوي، الشمولية فالنظم ُمفارقة؛ من يخلو ال الشخصية امُلغامرة بفكرة
النظم يف نجده ا ِممَّ هوًال أشدَّ الخارجية) والرقابة املناقشة فوق (أي شخصية ُمغامرات
أين الخطة: نرُسم أين معرفة ا، حقٍّ هي، الديمقراطي النظام مشكلة وتبقى الديمقراطية.
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الذين أولئك شديدٍة برصامٍة يرُسمه الخطُّ (هذا الخارجية.» للرقابة محلَّ ال ُهنا «من نقول
الشمولية). املجتمعات يف ة الهامَّ القرارات يصنعون

املجتمع شخصية عىل وتُسِبغها الديمقراطية تقدِّمها التي الحاسمة الخدمة أن غري
عىل السياسية الديمقراطية تأثري ببيان ولنبدأ الرتبية. طريق من تأتي إنما يمارسها الذي
القواعد من منظومٌة هو آخر، سيايس منهٍج أيِّ شأُن شأنه الديمقراطي، فاملنهج قادتها.
تربوية. وأخرى انتقائية بسطوٍة القواعد هذه مثل تتمتَّع السيايس. التناُفس تحُكم التي
جدوى، أكثر الفضائل من ُمعينًة أصناًفا وتجعل الناس، من ُمعيَّنة أنواًعا تُحبِّذ إنها
يف التناُفس قواعد يُميِّز ما أهمَّ فإنَّ هنا من الرشور. من ُمعينة أصناٍف ظهور أيًضا وتتيح
يبقى أن له وتُتيح وكربياء، بكرامٍة يخَرسَ أن للخاِرس تسمح أنها هو الديمقراطي النظام
الديمقراطية يف (ليس حدوًدا لها ولكن ثقيلٌة فالرهانات شاء؛ إذا أخرى مرًة يُحاِول وأن
يموت أن من فيها بدَّ ال ديوٍك معارك وال للموت، تنزوي «أفيال» وال محروقة»، «كروٌت
تُعرِّض فهي حقه؛ يف تُقال مزيًة يعِدم ال الفساد من املقسوم نصيبها وحتى الخاِرس)،
ولكنها بغيضة حم بالشَّ امُللوَّثة الكفَّ إن لإلدانة. ال للتُّهمة للهالك، ال للُمساءلة أعضاءها

الحديدية. القبضة لكمِة من حاٍل كلِّ عىل أهوُن
القادة بني امُلتباَدلة الشورى عىل ذلك، فوق الديمقراطي، السيايس املنهج ويرتِكز
النظام يف القادة لسياسات الناس تأييد عىل للحصول عديدة طُرٌق وهناك واألتباع.
بأن للناس الديمقراطية تمنحه الذي اإلحساس ذلك هو يشءٍ أهمَّ أن غري الديمقراطي.
يجعل أن ذلك شأن من االعتبار. يف وضُعها تمَّ قد نظرهم وجهة وأن أخذُه تمَّ قد رأيهم
ينطوي التي املخاطر أكرب من أنَّ والحق ُمرِهًقا. أمًرا الديمقراطي النظام يف القيادة
والهدوء الخصوصية إىل يفتِقرون فيه القادة أنَّ ببساطة، هو، الديمقراطي النظام عليها
فالسلطة، فضيلة؛ يف خلٌل هذا أن غري الرؤية. واضحة املدى بعيدة قراراٍت ألي زَمني الالَّ
فالرشوط الُعزلة، هذه لكْرس محسوبٌة ُمحاولٌة هو الديمقراطي والنظام ُعزلة، عامة، بصفٍة
بتعقيدات هم تُبرصِّ رشوط هي السلطة الديمقراطيون القادة تحتها يتقلَّد التي واألوضاع

لها. انتُِدبوا التي األمور دقائق يف ههم وتُفقِّ مسئوليتها، لوا ُحمِّ التي املشاكل
نحن ِمنَّا، قلٌة تكون «ربما يقول: بركليز كان الُعملة. لنفس آَخُر وجٌه وهناك
عليها. الُحكم عىل الُقدرة نمِلك جميًعا ولكننا السياسات، وضع عىل القادرة هي األثينيني،
ِغنى ال ُمقدِّمًة نراه فنحن الفعل، طريق يف عثرٍة كحجر الحوار إىل ننُظر أن من وبدًال
يف نفسها عن تُفِصح ال الحرِّ الحوار ِثمار ولكن اإلطالق.» عىل سديٍد فعٍل أليِّ عنها
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ويف أنفسهم امُلتحاِورين اتجاهات يف أيًضا نفسها عن تُفِصح إنَّها فحسب، العامة السياسة
أنتجت التي العوامل بني من هي الديمقراطية السياسية الرتتيبات إن وُقدراتهم. مواقِفِهم
تعليمهم بأن الناس إحساس وهي أال الحديثة؛ للحياة والواعدة املؤملة مات السِّ من واحدًة
ٍر تَصوُّ تعزيز عىل الديمقراطية ساعَدِت كما التعليم. يف الحقَّ لهم بأنَّ وتأكيدهم قارص،
ا عامٍّ تقنيٍّا، كونه عن فضًال اجتماعيٍّا تعليًما يكون أن يِجب أنه وهو للتعليم: كالسيكي
نعكس أن وبمقدورنا العميل. الواقع عن ُمنْبَتٍّا نظريٍّا وليس ُحرَّا ا، خاصٍّ كونه عن فضًال
التعليم إن الصواب: نُجاِنب أن ُدون والديمقراطية التعليم بني للعالقة التقليدي ر التصوُّ

التعليم. يف إسهاٌم ذاتها الديمقراطية إنما للديمقراطية، أسايس ُمتطلٍَّب ُمجرَّد ليس

الديمقراطية فوائد (2-2)

إىل حرٍة نظرٍة أيِّ يف السياسة، فما السياسية؛ األنظمة عن حديٍث من ذلك بحسِبنا ولكن
الثانية. الدرجة من وعمٍل تابعٍة سٍة مؤسَّ سوى البرشية، الحالة

أعباؤها وللسياسة الروح، ص وتُمحِّ الضمري تَمتِحن التي وُمتَُعها ها َمشاقُّ للسياسة
التجاري العمل شأُن شأنه السيايس، العمل أن غري بها. تضطِلع أن عليها التي الكبرية
ة وُسدَّ خرة. والسُّ العبودي والكْدح ة الشاقَّ األشغال من رضٌب صميمه يف هو والصناعي،
للخربة ُحرٍّا سجالٍّ شئَت إذا تقِصُدها التي الوجهة هي ليست (State (الدولة الُحكم
ال هي أو األبناء، أو األدب أو املوسيقى أو الفلسفة أو الِعلم تُنِتج ال فالحكومات البرشية؛
َمناِقبها السياسة ق تُحقِّ قد األشياء. هذه من يشء أيِّ من ُمقِنعًة عيناٍت حاٍل أيَِّة عىل تُنتج
املجاالت يف ُق تتحقَّ األهمَّ اإلنسانية املناقب أن غري االمتياز، من الخاصة وأشكالها الخاصة
يف الديمقراطية ن نتمعَّ أن رأيي، يف يِجب، الجهة هذه من وإنما السياسية. غري األخرى

املطاف. نهاية
يُحدِّدها للحياة ة الهامَّ الغايات أن فرضية عىل تقوم الديمقراطية الفكرة أن ذلك
هي الليربالية للديمقراطية بالنسبة السياسة ة. الخاصَّ اإلرادية مساعيهم يف كأفراٍد األفراد
كلَّ وليست الحضارة رشوط من رشٌط هي الحضارة، جوانب من واحٍد جانٍب ُمجرَّد
يُساِفر عندما ت خفَّ الرِّيح بأن املرء يُحسُّ لذلك ربما وبيئتها. الحضارة مناخ يف يشءٍ
حيوية بالحيوية؛ انطباًعا ى ليتلقَّ املرء إن ُحرَّة. مجتمعاٍت إىل ُمتسلِّطة ُمجتمعاٍت من
يف يَضطربون لعلَّهم الخاص. زخمهم ويُولِّدون الخاص لشأنهم يَمُضون الذين املارَّة
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االتجاهات أنَّ غري مركزيٍّا، املنظمة املجتمعات أعضاء يفعل ا ِممَّ اختالًفا أكثر اتجاهاٍت
الكيفيات تلك هو الديمقراطية الختيار سبٍب أهم يكون هنا من هم. اتجاهاتهم هي
أذهاننا بها تُؤثِّث التي والطرائق اليومية، حياتنا إىل تَجلُبها أن للديمقراطية يتسنَّى التي
واملوقف بالذات، والوعي ع، والتنوُّ الحرية، هي: الكيفيَّات هذه وضمائرنا. وُمخيِّالتنا

نفسه. الديمقراطي
«الوسطية» ل وتُفضِّ والربوز التميُّز تُعادي بطبيعتها الديمقراطية إنَّ يُقال
الديمقراطية أن الحقِّ ومن بالجديد. ليس رأي وهو األنصاف. وتَرعى mediocrity
وتُحطِّم الطبقات، بني الشديدة الفوارق تُذيب فالديمقراطية ما؛ بمعنًى التجانُس تُورُث
ُشغل هو جديدٍة رموٍز إنتاج يغدو بحيث هائلٍة برسعٍة االجتماعي للوضع الجاهزة الرموز
ما عىل الطلب زيادة إىل تؤدِّي الديمقراطية أن لذلك مثاٍل وأْوَضُح كربى. لصناعٍة جديد
أيًضا فإنها الطَلِب زيادة ومع التعليم، حتى األحِذية من بدءًا الحياة َخريات من يُحىص ال

املعروض. بمستوى الهبوط إىل ُمضطرًَّة نفسها تِجد
تُغذِّيها التي االتجاهات هذه بُمقابل نضعها أن علينا ُمعينٌة حقائق ذلك رغم هناك
ِخربات من أكرب ا كمٍّ ة بعامَّ ملواطنيها ر توفِّ الديمقراطية امُلجتمعات أن أوًال الديمقراطية؛
ارتياب بني توتٌر ثمة التحصيل. وُخلق اإلنجاز ُروح هو امُلساواة توأم أنَّ وثانيًا الحياة،
للتمييزات عداءها ولكن امُلشارك، باإلنسان وإعجابها امُلعتزل اإلنسان يف الديمقراطية
دون الفرصة، يُعطى أن يِجب إنسان كلَّ بأنَّ اإليمان يف عادًة ل ُمتأصِّ امُلتباهية االجتماعية
التجانُس تجاه الضغوط فإن وأخريًا يفعل. أن يستطيع ما يُظِهر لكي خارجي؛ عوٍن
أكرب امُلساواتية امليرتوبوليتانية أمريكا يف الشواذِّ يف االرتياب فهل املجتمعات، كلِّ يف كبرية
أنَّ رسل برتراند بنَيَّ وقد ذلك. نقول أن صعٌب عرش؟ الثامن القْرن ريف يف عليه كان ا ِممَّ
يُقدِّمها التي الحياة صنف خالل من ما ُمجتمٍع عىل الُحكم يف هي األرستقراطي» «ُمغالطة
امُلعتاد، يف أيًضا ماًال ويتطلَّب مكان، كلِّ يف شجاعًة يتطلَّب التفرُّد إنَّ منه. متميزٍة لقلٍة
فإنَّ النواحي هذه ومن األساسية. بحقوقه ُمحتفًظا الفرُد يبقى بأن ضمانًا دائًما ويتطلَّب
لإلنسان ت َ يرسَّ قد التجانُس، تعزيز من به تُتَّهم ما برغم الحديثة، الليربالية الديمقراطية
أي يُتِْحه لم ما ذلك يف له وأتاحت شاء، إذا ويَربُز يتفرَّد أن بامتيازاٍت امُلتمتِّع غري العادي

التاريخ. عرفها املجتمعات من آخر نوٍع
هو للديمقراطية الرسمي االلتزام فإنَّ الحقائق بعض الِتباس من يُكن مهما أنه ذلك
الشخصية الخصوصيات هذه وأن الخاص، وِمزاَجه ِبنيتَه إنساٍن لكلِّ بأن القائل للرأي
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له تعرفها أن امُلستبَعِد فمن مصلحته يعِرف ال الفرد كان إذا وأنه االحرتام، تستوِجب
النظام يف سات امُلؤسَّ إن بل رسمي التزام ُمجرَّد هذا وليس تتبدَّل. ال جاثمُة صفوٌة
املجتمع أعضاء أنَّ افرتاض وعىل حد. أبعِد إىل عيانيٍّا تجسيًدا ده لتُجسِّ الديمقراطي
يتمتَّع وضَعهم فإن القليل، بأقلِّ إال االقتصادية الضمانات من يتمتَّعون ال الديمقراطي
إحدى مع الحظوة ينالوا لم فإذا املايض، يف العاديني األفراد من كثريٌ بها يحظى ال بمرونٍة
أخرى. جهٍة يف السبيل ويلتِمسوا عنها يتحوَّلوا أن بإمكانهم يزال فما الحاِكمة الجماعات
يتمثَّل الديمقراطية، امُلجتمعات يف للسلطة تركيًزا هناك أنَّ يف شكٍّ أدنى ثمة ليس
من شيئًا هناك أنَّ الدرجة بنفس ن امُلتيقَّ ومن القوى، مراكز من كبرية مجموعات يف
من األذكياء ألن يحُدث فهو السلطة تركيز عن أما املجتمعات، من مجتمع أي يف الحرية
الديمقراطي املجتمع أن غري محورية. أدواًرا يلعبون كيف يعرفون كانوا، أينما الناس،
نُدرك أن فيِجب الحرية عن وأما تُلعب. لكي املحورية األدوار من أكرب عدٍد عىل يشتِمل
منها. يحدَّ أن مجتمع كلِّ عىل ينبغي وأنه ُمطلقة، قيمٌة ليست الفردية االختيار حرية أن
ولكن آخر. شخٍص حرية تقييد عىل تقوم ما كثريًا ما شخٍص حرية أن األمر فحقيقة
أن إىل يذهب إذ الديمقراطي، النظام فإن ُمطلقة، قيمًة ليست االختيار حرية أن حني يف
صميمة، جوهريًة قيمًة اإلنسان هذا لحرية يُقيِّض فهو ُمعينة، أساسية حقوًقا إنساٍن لكلِّ
ت تمَّ قد ثمينًا وشيئًا أُهدرت قد كربى قيمًة بأنَّ تقييدها إىل اضُطِررنا كلَّما نشُعر بحيث
اختالًفا الديمقراطي النظام يف االجتماعي التخطيط يختِلف السبب لهذا به؛ التضحية
«املصلحة الغامض التعبري فإن هنا من الديمقراطية. غري البيئات يف التخطيط عن أساسيٍّا
كلِّ حرية االختيار، حرية قيمة ضمنًا يحِمل فإنه الديمقراطي السياق يف يِرُد حني العامة»

عنارصه. من كُعنٍرص امُلجتمع، أفراد من فرٍد
هذا؟ عن ينتُج فرٍق أيَّ ولكن

الوعي من حالٍة يف األفراد تربية هو الثاني والفرق ع. التنوُّ تعزيز هو فرٍق أول
أن علينا وهل ا؛ حدٍّ ع للتنوُّ وأن يشء، كل هو ليس ع التنوُّ أن القول عن وغنيٌّ الذاتي.
ع، للتنوُّ الحقيقي املغزى نُغِفل ما كثريًا أنَّنا عىل ع؟! التنوُّ باسم امُلخدِّرات بائعي نحمي
أو فحسب، أكثر اختياراٍت تمنَُحنا ال فهي ذاتها، بحدِّ والبدائل االختالفات وجود وأهمية
بأيما عالقتنا وتُغريِّ لِخربتنا، امُلبارشة الكيفية عىل تؤثِّر هي بل فقط، الرَّتابة لنا تكِرس
الحرية نَُعرِّف عندما إدراكه يفوتُنا ما هو هذا نكونه. أو نفعله أو نمِلَكه أن اخرتْنا يشء
فْرق فال يريد ما كلَّ نال إذا املرء أن نظنُّ حني أو ة، امُلحسَّ اإلحباطات غياب مجرَّد بأنها
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يمِلك والذي بإرادته املرء يختاره الذي الخري إن ُمختار. غري أو ُمختاًرا يكون أن بني
بطريقٍة اه يتلقَّ الذي الخري عن تختِلف بطريقٍة إليه ينتمي خريٌ هو فيه، النظر إعادة دائًما

مسئوليته. إنه سلبية.
تجعل الديمقراطية إن نقول لسنا الديمقراطي؛ ع للتنوُّ أخرى فائدًة يعني وهذا
الديمقراطية أنَّ غري بذلك، يجزم أن أحٍد بوسع هو وال فضيلة، أو ِحكمًة أكثر الناس
وهي بها، يُحَكمون التي للطريقة أخرى بدائل وجود باحتمال تُفكِّر أن إىل الناس تدعو
للفرد تُتيح فإنها الناس بني تفرِّق التي املوروثة واالمتيازات الطبقية الحواجز تُذيب إذ
ما كلِّ مع التكيُّف عىل ُقدراته من وترفع الِخربات، وألوان البرش أصناف من املزيد معرفة
بالفرد تُفيض االجتماعي وِحراكها السياسية الديمقراطية فإنَّ بذلك وُمختِلف. جديد هو
اختيار يف الذاتي الوعي من أعىل ودرجة الحياتية أساليبه بنسبية الوعي من أعىل درجٍة إىل
هذا ويُعدُّ امُلكثَّفة، الشخصية الخربة من وفرًة له يُهيئ الذي األمر بها، يعيش التي املعايري

الليربالية. الحضارة تقدُّم أسباب أهم من الفرد خربة إثراء يف الديمقراطي اإلسهام
تردُّدنا من كثريًا يُفرسِّ ا ِممَّ (وهو مخاطر من االتجاهات هذه يف التَّمادي يخلو ال
أكرب جماعاٍت وتُشتِّت تشغل والتقاليع فاملوضات الديمقراطية)، الثورة تعنيه ما حول
اإلنسان َمدارك ع يُوسِّ أنه رغم االجتماعي والَحراك الحديثة، الديمقراطية املجتمعات يف
الرُّتَب عن الديمقراطية مواطنو يَنبتُّ فحني بالزمن، إحساسه يُقرصِّ فهو خرباته، ع ويُنوِّ
بوظيفتها وحسٌّ املنطقي وأساسها أسطورتها منها (ولكلٍّ امُلحدَّدة واملحطَّات الثابتة
لو كما األخرية، الطبعة وفق التجريبية، بالحياة غريبًا إغراءً يواجهون فإنهم التاريخية)
ومن الديمقراطية، ال الحداثة مخاطر هذه أن غري قبل. من الحياة يف بٌرش يسبْقهم لم
العبادة وُدور امِلهنية والنقابات املحاكم مثل مرافق شأن فمن عليها؛ السيطرة امُلمكن
تمنُحها التي امُلجتمعات يف وبمقدورها امُلدَّخرة، الخربة من ذُخًرا تكون أن والجامعات
إن الغرَّار. الحارض ُطغيان ضدَّ كوقاءٍ تعمل أن العاِبرة السياسية اإللحاحات عن استقالًال
هذه تعكس الديمقراطية االجتماعية والرتتيبات اإلنساني. الوعي يف ثورًة ن تتضمَّ الحداثة
نظاٌم هناك وليس عليها. وتسيطر تُرشدها التي األدوات تقدِّم ولكنها وتتقبَّلها، الثورة

الدرجة. بنفس َفتنَي الصِّ هاتنَي يمِلك الحايل الوقت يف للديمقراطية ُمنافٌس
عليها ينطوي التي املخاطر تلك ببساطة هي، الديمقراطية مخاطر أنَّ األمر حقيقة
للمبدأ سيايس تجسيٌد فالديمقراطية يشء. كل عن أجوبة هناك ليس بأنَّ للناس اإليماء
ليس وأن مفتوًحا، يظلَّ أن ينبغي التساؤل أن وهو أيًضا، العلمي املجتمع يحُكم الذي
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تُمثِّل واألكاذيب والظالمية الرياء إن نهائية. إجاباٌت هناك وليس ُمقدسة، بياناٍت َة ثمَّ
الحقيقة. من خائٌف حيواٌن فاإلنسان الديمقراطيات؛ ُمعظم ِغذاء من كبريًا شطًرا بالطبع
أن غري وشيًكا. الحقيقة هذه يُغريِّ أن اجتماعي نظاٍم أيُّ استطاع لو ُمعجزة لتكون وإنها
اعتقاًدا يعتِقدوا أن الناس من تتطلَّب ال أنَّها يف تتفِرد الليربالية الديمقراطية سات مؤسَّ
عليها يقوم التي واألخالق السلمي، والتغيري نفسه الحرِّ النقد منهج عدا يشءٍ أيِّ يف نهائيٍّا
الحقيقة عن البحث الستمرار هو االجتماعي النظام هذا ِمثل يف األعىل الوالء املنهج. هذا
األساس أنَّ األمر حقيقة زائلة. ساٍت ملؤسَّ وال ُمؤقتٍة برشيٍة العتقاداٍت ال كانت، كيفما
عىل تقوم بأنها امَلغرور األحمق االدِّعاء عن ِغنًى يف أنها بالضبط هو للديمقراطية املنطقي
بأن ُموقنًة ذلك رغم وتبقى الديمقراطية يف تعتِقد أن الناس وبوسع معصومة، حقائق

يعرفونه. أنهم يظنُّون يشءٍ أي من أكرب الحقيقة
وتنغيًصا: لنا إزعاًجا األسئلة أشدُّ لعلَّه سؤاٌل ذلك رغم ويبقى

الوالء معصومني، غري البرش بأن الحصيف الوعي بالذات، الوعي ع، التنوُّ الحرية،
فهل رفيعة، راقية فضائل أنها غري واضحة، فضائل هذه كلُّ املفتوح، التساؤل ملبدأ
ألولئك ال تقوله، يشء أي لَديها هل املنافسة؟ عىل وتأبَّْت الليربالية الديمقراطية عت ترفَّ
إليها يَهتدوا أن ينبغي الذين البرشية لألغلبية بل حالوتها، وذاُقوا بالفعل عرفوها الذين
هي ا عمَّ تُها حصَّ وتزداد العالم يف قليًال تعمَّ أن اإلنسانية للُحرِّيات كان إذا وينُشدوها

اآلن؟ عليه
الثقافة ِقيَم بأن ظنُّهم الغربيني الليرباليني من الكثري لدى امُلدمرة األوهام من
عىل العالم إىل ينظرون الذين ألولئك تصلُح ال وأنها (الغربيني) نحن ِقيَُمنا هي الليربالية
أن ورغم قصرية. همجية فقريًة حياًة يعيشون ملن اإلطالق عىل تصلُح وال ُمختلف، نحٍو
عن تنمُّ نظرة وهي فيها، شاركوا فقد ُمختلفة ألغراٍض النظرة هذه روَّجوا قد امُلستعمرين
الحقيقة. عن والبحث بالذات والوعي والتنوع الحرية الليربالية؛ الِقيَم لطبيعة مغلوط َفهم
ولكن قط، بها ينَعْم لم من مزاياها ر يَتصوَّ أن الصعب ومن ُمرهقٌة خرباٌت أولئك كل
ُمعَظم أن إىل تُشري أرى، فيما الدالئل، فإنَّ الِقيَم هذه تجرُّها التي املتاِعب من الرغم عىل
د تتجسَّ بها. ارتقْت قد حياتهم يَرون وسوف عليها، يَحوزوا أن يُسعدهم سوف البرش
لَديها املقهورة الشعوب أنَّ يف بل األُفق ضيِّقة أنها يف ال امُلميَّزة الليربالية الِقيَم مشكلة
ربْقة من واالنِعتاق امُلرابني من والتحرُّر والُخبز والتعليم الدواء إلحاًحا: أشدُّ احتياجاٌت
املادية التحسينات بهذه شعوبها الليربالية غري األنظمة تَِعُد االستغاللية. واألنظمة الفساد
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أن دون الُحرية عن الليربالية الربامج تحدَّثت ومهما كثرية. أحياٍن يف لهم وتُقدِّمها األساسية
ذاتها. الحرية فيه بما يشء أي تقديم عن عاِجزًة ستكون فإنها واالستغالل، الفساد تمسَّ
هؤالء نُقنع وكيف امُلتسلطة، الحكومات إمرة تحت املقهورين ألولئك نقول ماذا ولكن
الليربالية الربامج إن األساسية. احتياجاتهم لتوفري فني امُلتلهِّ امُلعاناة وطأة تحت الراِزحني
تعاريجه كثرة رغم الليربالية، طريق وإن املعييش. وضعهم تحسني عىل أيًضا هي قاِدرٌة

االستبداد. طريق من أفضل هو والتفافاته،
ساِلكيه، وراء ينغِلق طريٌق التسلُّط طريق إن شديدة، ببساطة لهم، نقول أن يُمكن
النظر. وإعادة بامُلراجعة تسمح بأنها الديمقراطية تمتاز بينما فيه، رجعة ال طريٌق
الرهان كان فإذا واحدة. نرٍد رميِة يف يشءٍ بكل الرهان بمثابة هو تَسلُّطي نظام فاختيار
اختيار أما كثري. خريٌ منه يُرجى ال اتِّجاٌه وهو الُعنف، خالل من إال مخرج فال خاًرسا
الخطأ ضدَّ ضمانًا يُقدِّم فهو األخطاء، ضدَّ ضمانًا يُقدِّم ال كان وإن الليربايل، الطريق

ِسلمي. تصحيٍح أو مأموٍن تَراُجٍع أيَّ يقبَُل ال الذي القاتل
تصنع الديمقراطية أنَّ وهو الديمقراطية، الختيار آخر سببًا هناك أن عىل

الديمقراطيني.
املصاعب كلِّ رغم معي، وتخيَّل يحكمهم، من برفاهية تماًما ُملتزًما نظاًما معي تخيَّل
مع الصور من صورة بأي التعاُمل إىل ُمضطر وغري شجاع صادق ذكي نظاٌم أنه العملية،
يهدف النظام هذا أن أيًضا وتخيَّل الحديث، العالم تُسود التي الدولية التكتُّالت من أي
افِرتْض ولكن يحكمه، الذي البلد يف الليربالية والِقيَم الديمقراطية يغرس أن إىل النهاية يف
املصلحة بلسان الناِطق الوحيد النظام هو املرحلة» هذه «يف أنه يدَّعي النظام هذا أن فقط
تكون ماذا والعدل. الحقيقة معنى تعِرف التي املجتمع يف الوحيدة والجماعة العامة
بطرٍق املوقف هذا ُوِصف لقد ديمقراطي. ه توجُّ وجود استحالة هي النتيجة النتيجة؟
للحقوق دائم واحرتام الفرد، لكرامة وكاحرتام واألخوة، واملساواة للحرية كحبِّ عدة؛
الديمقراطي فاملوقف ُمفرطة؛ بدرجٍة نظرية ولكنها خطأ ليسْت األوصاف هذه الفردية.
العاِمل واالعتقاد اآلخرين تجاه النية ُحسن من مزيٌج ببساطة، هو، األمر، حقيقة يف
إن فما االستبدادي، السيايس النظام ره يُدمِّ ما هو هذا بالعقالنية. تمتُّعهم باحتمال
هذا ينقِسم حتى كلها بالِحكمة تستأِثر التي هي ُمعينًة زمرًة أن فكرة مجتمٍع عىل تُسيطر
بتحديد امُلستنري الِقسم يقوم وحتى ذلك. دون وِقسم ُمستنري قسم ِقسمني: إىل املجتمع
يُحول حديثة دولة أي يف الوضع هذا ومثل الحاكمة. سة املؤسَّ عضوية يتقلَّد سوف من
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لنمو أساسيٍّا رشًطا تُعدُّ التي الثقة تلك امُلتعاِرضة، جماعاته بني امُلتباَدلة الثقة نمو دون
نفسه. الوقت يف وحرٍّ قوي سيايس مجتمٍع

نضاٌل إنه التعاوني. للتناُفس مثال هو الديمقراطي النظام يف يحُدث الذي والتناُفس
يقوم بالتايل وهو امُلهذَّب، للنِّضال الالزمة الرشوط عىل اإلبقاء عىل طرفيه كال يعمل
تسوية دائًما امُلمكن من وأن الحل، عىل ُمستعصية رصاعاٌت ثمة ليس أن افرتاض عىل
يُعاِمل أن يتطلَّب النظام هذا مثل الناس. عزيمة ت صحَّ إذا فيها والتفاوض الخالفات
يصونوا وأن اتفاقات إىل ل للتوصُّ ُمخِلًصا جهًدا يبذلوا وأن بصدٍق بعًضا بعضهم الناس
أنَّ طرٍف كل يُدِرك أن منهم يقتيض النظام وهذا إليها. لوا يتوصَّ أن بعد االتفاقات هذه
املصالح هذه أجل من تناُزالٍت لتقديم استعداٍد عىل يكون وأن مصاِلحه له اآلخر الطرف
يدعو الديمقراطي الخلق أن ذلك معنى ليس األساسية. باملبادئ تصطِدم ال دامت ما
عىل أوراقهم بكلِّ ألَقوا قد خصومهم أن يفرتضوا وأن حمقى يكونوا أن إىل أصحابه
أن استيعاب يف أطرافه فِشل إذا ُمستحيًال يغدو الديمقراطي التنافس أن غري الطاولة.
عقد أما ذلك. بعد معهم يتعاونون وسوف فازوا، إذا انتصارهم يُدركون سوف خصومهم
للرصاع احتمال أي ر يُدمِّ فهو كان، ثمٍن بأيِّ االنتصار عىل أو امُلعاَرضة إفناء عىل النية
من يجعل نظاٌم إنها النوايا. لُحسن ُخلقيٍّا ِمرانًا الديمقراطية تكون املعنى بهذا امُلنظَّم.
الصنف هذا منهم. خوٍف دون يعيشوا أن األقلِّ عىل بل أعداءهم، يُحبُّوا أن ال للبرش، املمكن

التسلُّطيَّة. النظم تُحطِّمه ما هو الخصوم بني امُلتباَدلة الثقة من
مزَّقها التي املجتمعات يف يعيشون من عند الطَّيش يف ُممِعنًة ة الُحجَّ هذه تبدو جرم ال
والتضليل. للقسوة كُمرادٍف إال «حكومة» كلمة تعِرف لم والتي عدة، قرونًا الثقة انِعدام
بتمييز ذلك يفعلون فسوف بالدهم، يف ديمقراطية أنظمٍة تنصيب يف هؤالء مثل نجح إذا
دام (ما عميقة اجتماعية ثورة أي يُصاحب الذي العنف ولكن بهم. الثقة وعدم خصومهم
من أنَّ يفِرتض مذهبًا يكون حني العنف غري بحدوده) محدوًدا دام وما منه، بدَّ ال ا رشٍّ
االفرتاض، هذا مثل واألفكار. املصالح نفس لهم تكن لم ما يتعاونوا أن الناس عىل امُلحال
املجتمع عىل ويحكم رسمية، كسياسٍة اإلرهاب تبنِّي عىل ع يُشجِّ األدلة، كلُّ تُشري كما
الحديث املجتمع ويف تبديل. وال فيها تَداُوَل ال احتكارية لُسلطة بالخضوع الحياة مدى
مذهب فإن التحديث، حركة يف َرشَع مجتمٍع أي يف ا حقٍّ بل السكانية، الفئات د تتعدَّ حيث
بعض املذهب هذا لهم ق سيُحقِّ ربما واملؤامرة. بالشكِّ الناس يُمرِّس الحكومية الِعصمة

ُمرٍّا. مذاًقا سيكون الظروف تحت مذاَقها أن غري الثمار، بعض لهم ويَجني األهداف
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االعتقاد مع أيًضا يتناَفُر بل الحسنة، النوايا تدمري عىل الِعصمة مذهب يقترص وال
تفِرتض وأنت قُدًما تميض أن فيَعني الديمقراطي املوقف اتخاذ أما اآلخرين. عقالنية يف
ما فإذا بها، يفكِّرون التي بالطريقة للتفكري ُمقنعٌة ُمربِّراٌت لآلخرين يكون أن احتمال
واإلصالح. للتقويم ني ُمستحقِّ بالرضورة يجعلهم ال اختالفهم فإنَّ أمٍر يف معك اختلفوا
البرش بعقالنية تؤِمن الديمقراطية بأن كثريًا يرتدَّد الذي للقول البسيط املعنى هو هذا
من سواسيٌة أنهم أو عقالنيُّون البرش جميع بأن اإلقرار يعني ال إيماٌن وهو وتَساويهم،
يُعربِّ أنه بمعنى براجماتي»؛ «إيمان األمر حقيقة يف إنه واملعيشة. التفكري عقالنية حيث
الخاصة وأذهانهم اآلخرين بعقول تعِرتف أن ببساطٍة هو النهج هذا نهٍج، أو سياسٍة عن
مثل تماًما. دٍة وُمحدَّ قويٍة برباهني ذلك عكس يثبُت لم ما أفعالهم) عن مسئولني (وتَُعدَّهم
أللوان وتسمح الخاصة، الشخصية للطباع ًسا وُمتنفَّ للفردانية مساحة يُتيح األسلوب هذا

وتُستخَدم. وتُكَشف تربُز أن البرشي الذكاء
تُقرِّر أن يسألها فإنما الديمقراطية أختار أن يِجب ملاذا نفسه يسأل من فإنَّ وأخريًا
وعىل عليه خِطرون رفاقه بأن القائل النهج مع يعيش: أن يودُّ النَّهَجني من نهٍج أي مع
من لكلٍّ إن وجهه. عن ويُسِفر خطرهم ف يتكشَّ لم ما ُعقالء بأنهم القائل أم أنفسهم،
أن املرء بإمكان اآلخر؟ دون أحَدهما يختار أن املرء عىل ينبغي ملاذا َمخاِطره؛ امَلسلَكني
املشاعر تجاه امُلتَّبع املسلك إليها يؤدِّي التي العواقب عن نفسه سأل إذا األسباب أحد يِجد
ميزة إن واآلن. هنا بل مه، يتوسَّ ُمغايٍر عالٍم يف ال رفاقه، نحو يُضِمرها سوف التي األولية
يَروا أن يُريدون الذين فأولئك الديمقراطية؛ املشاعر يخلُق أنه هي الديمقراطي النهج
يُعاِملون سوف املطاف نهاية يف الناس بأن ويؤمنون الخاصة، بملكيته ينَعم إنساٍن كلَّ
باسم الديمقراطية يطلبون إنما للنِّد، الندُّ يُبديها التي واألخوة باالحرتام بعًضا بعضهم
هو الديمقراطي املنهج الختيار النهائي السبب ولعلَّ األخالقية. هات والتوجُّ الفضائل هذه

بالتحديد. هات التوجُّ هذه عىل واآلن، هنا للتدريب، أرًضا يُقدِّم أنه

ِمل ستيوارت جون الحرية»: «عن (3)

ُسلطان. وعقله وبَدنه نفسه عىل الفرد إنما
ِمل س. ج.
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والسلطة الحرية بني الرصاع (1-3)

أم��راؤه��ا ص��الِح��ه��ا ب��غ��ي��ِر أم��رْت أم��ًة أع��اِش��ر ف��ك��م ال��ُم��ق��ام ُم��لَّ
أج��راؤه��ا وه��م م��ص��اِل��َح��ه��ا ف��َع��َدوا ك��ي��َده��ا واس��ت��ج��ازوا ال��رع��ي��ة ظ��ل��م��وا

املعري

منذ نعلمها التي التاريخية األحقاب سمات أبَرُز هو والسلطة الحرية بني الرصاع إن
يف كان الرصاع هذا أن غري وإنجلرتا. والرومان اليونان تاريخ يف وبخاصٍة الِقَدم،
تعني الحرية وكانت الحكومة، وبني منهم) طبقات (أو املواطنني بني القديمة األزمنة
وضٍع يف أنهم عىل الحكَّام إىل يُنَظر كان إذ السياسيني؛ الحكَّام ُطغيان ضدَّ الحماية
عند الشعبية الحكومات من بعٍض (باستثناء يحكمونه الذي للشعب بالرضورة ُمضادٍّ
وكلُّهم ُمغلقة، طبقٍة أو ُمهيِمنة قبيلة أو واحد حاكٍم عن عبارًة الحكام وكان اليونان).
الُحكم يتولَّون يكونوا لم األحوال جميع يف وهم الغزو. أو بالوراثة ُسلطتهم يستمدُّون
بالدخول يرغبون، ال وربما يُغامرون، الناس رساة يُكن ولم ورغبتهم، املحكومني بمشيئة
ُممارساتهم ضدَّ بها يتمتَّعون التي الحصانة ألوان تُكن مهما الحكَّام، مع رصاٍع يف
أنها عىل أيًضا ولكن رضورية، أنها عىل الحكَّام ُسلطة إىل يُنظر كان فقد الجائرة؛
ال استخداًما رعاياهم ضدَّ الحكام يستخِدمه بأن خليٌق سالٌح فهي الخطورة، شديدة
يف األضعف األعضاء حماية تتمَّ ولكي الخارجي. العدو ضدَّ استخدامه عن بحاٍل يقلُّ
إىل الحاجة دعت فقد الكوارس، النُّسور من له حرص ال ملا فريسًة يَقعوا أن من املجتمع
ملك أنَّ غري وإخضاعهم. كبِْحهم ة مهمَّ إليه تُفوَّض الباقني من افرتاًسا أشدَّ واحٍد وجود
وعليه الطامعني؛ صغار من واحٍد أيِّ من القطيع الفرتاس ميًال أقلَّ يكون لن النُّسور
فقد ولذا ومخالبه؛ ِمنقاره ضدَّ دائٍم دفاٍع موِقف يف يكون أن القطيع عىل لزاًما كان فقد
عىل بُممارستها للحاكم يُسَمح التي للسلطة حدوًدا يضعوا أن هو الوطنيني هدف كان
تحقيق حاولوا ولقد بالحرية. يعنونه ما هو الحاكم سلطة من الحد هذا وكان املجتمع.
ى تُسمَّ الحصانة من ُمعيَّنٍة برضوٍب اعرتاف عىل الحصول هي األوىل بطريقتنَي: ذلك
خرًقا يُعدُّ الحاكم ِقبل من انتهاُكها كان والتي السياسية، الحقوق أو السياسية الحريَّات
ا عامٍّ تمرًُّدا عليه التمرُّد أو ة خاصَّ ُمقاومًة ُمقاومته فإن بالفعل انتهكها وإذا لواجبه،
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األوىل، عن زمنيٍّا رة ُمتأخِّ ة عامَّ بصفٍة وهي الثانية، والطريقة يُسوِّغه. ما له أمًرا يُعدُّ
ما صنٍف من هيئٍة أو املجتمع، ُمواَفقة تكون بموجِبها دستورية ضوابط تأسيس هي
التي ة امُلهمَّ القرارات بعض إلجازة رضوريٍّا رشًطا املجتمع، مصالح تُمثِّل أنها يُفرتَض

الحاكمة. السلطة تتَِّخذها
رضورٍة أي يَرون الناس فيه يُعد لم الذي الوقت جاء البرشية تقدُّم مع ولكن
وبدا مصلحتهم. مع تَضادٍّ يف مصلحتها ُمستقلًة سلطًة حكَّاُمهم يكون أن يف طبيعية
متى عنهم مندوبني أو ُمفوَّضني الدولة حكَّام ُمختِلف يكون أن كثريًا األفضل من أن لهم
الحكومة سلطات استخدام يُساء أال ا تامٍّ ضمانًا يضمنون وحَدها الطريقة وبهذه شاءوا.
الشعب مع هوية يف داموا ما الحكَّام سلطة من الحدِّ إىل يدعو ما فليس ثم ومن ضدَّهم.
تحمي أن إىل يدعو ما وليس وإرادتُها. األمة مصالح هي وإراداتُهم مصالحهم دامت وما
أيديهم يف تركَّزت وقد ذاتها األمة ُسلطة إال الحكام ُسلطة فما نفسها! من نفسها األمة
أو ة األمَّ أداة إالَّ األمر حقيقة يف الحكَّام وما استخدامها. عىل قادرًة األمة تجعل بحيث

نفسها. ُحكم يف «آلتها»

األغلبية ُطغيان (2-3)

طليًقا. حرٍّا نفسه «ديموس» ترتُك بينما الحكَّام تلِجم بأن جدوى ال

مثايل، تجريدي فراٍغ يف أو نظري صعيٍد عىل فقط ولكن ُمحكًما وجيًها يبدو حديٌث هذا
بتضاريس واحتكَّ الحياة بإمالءات اصطدم الفعيل العميل الصعيد إىل انتقل ما فإذا
نفسه» عىل الشعب و«سلطة الذاتي» «الحكم قبيل من عباراٍت أن بعُد تبنيَّ لقد الواقع.
هو ليس السلطة يُمارس الذي فالشعب أمينة؛ ترجمًة تُرتِجمه وال األمر واقع عن تعربِّ ال
هو ليس عنه يتحدَّثون الذي الذاتي والحكم السلطة. عليه تُماَرس الذي الشعب دائًما
الشعب إرادة إنَّ بل ُمجتِمعني، الباقني بواسطة فرٍد كلِّ ُحكم بل لنفسه، فرٍد كلِّ ُحكم
أولئك أو األغلبية، أي الشعب؛ من فاعلية األكثر أو عدًدا األكثر الشطر إرادة عمليٍّا تعني
من عدًدا يكِبَت أن يُحبُّ قد إذن الشعب أغلبية. أنفسهم يجعلوا أن يف نجحوا الذيم
تستوِجبه الذي واالحِرتاز الحذَر نفس تستوِجب السلطة الستخدام إساءٌة وتلك أفراده،
الديمقراطي املجتمع ُمشكالت أهمِّ من أنَّ واضًحا بات لقد السلطة. الستخدام إساءٍة أي
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األقلية، عىل رأيها فرض إىل تميل التي األغلبية» «ُطغيان أو العام الرأي استبداد مشكلة
للحرية.3 خطريًا تهديًدا تُشكِّل وبذلك الفرد، عىل وبالتايل

لدى يزال وما األمر، بداية يف األغلبية ُطغيان كان الطُّغيان أصناف من وكغريه
ما ُرسعان ولكن العامة. السلطات قرار خالل من يعمل بوصِفه جانبه يُرَهب العامة،
ككل (املجتمع طاغية إىل نفسه هو تحوَّل ما إذا املجتمع أن الناس من امُلتفطِّنون أدرك
ذها يُنفِّ قراراٍت يف تنحِرص ال ُطغيانه وسائل فإن يؤلِّفونه) الذين امُلنِفصلني األفراد عىل
ذها يُنفِّ وهو ة، الخاصَّ أوامره تنفيذ عىل قاِدر امُلجتمع إن السياسيِّني. موظفيه بأيدي
أيَّ أصدر إذا أو الصحيحة، األوامر من بدًال خاطئًة أوامر املجتمع أصدر ما وإذا فعًال.
هوًال أشدَّ اجتماعيٍّا طغيانًا يُمارس بذلك فإنه بها، له دخل ال أشياء يف اإلطالق عىل أوامر
تدعمه لم وإن االجتماعي، الطغيان هذا أنَّ ذلك السيايس؛ االضطهاد ألوان من كثرٍي من
أعمَق نفاذا يَنُفذ فهو الطُّغيان؛ رضوب من سواه من أمَكُن هو شديدة، عقوباٌت عادًة

نفسها. الرُّوح ويستعِبُد ودقائقها، الحياة تفصيالت إىل بكثرٍي
الرأي طغيان ضدَّ أيًضا الوقاية من بدَّ فال يكفي، ال الحاكم ُطغيان من إذن ي التوقِّ
املدنية، الجزاءات غري أخرى بُطرٍق املجتمع، َميل من ي التوقِّ السائد، والشعور السائد
يخُرجون الذين أولئك عىل لوك للسُّ كقواعد ة الخاصَّ وُممارساته أفكاره يفرض أن إىل
ولكي أمكن)، إن تكوينها (ويمنع طرائقه مع تأتِلف ال فردية أي نموَّ يُعيق لكي عليها،
ا حدٍّ هناك إن به. الخاص النموذج وفَق نفسها تُشكِّل أن عىل الشخصيات كلَّ يُرغم
من وصيانته الحدِّ هذا عىل والعثور الفرد، استقاللية يف الجمعي للرأي املرشوع ل للتدخُّ
االستبداد من الوقاية عن وسعادتهم البرش لرخاء أهميًة يقلُّ ال أمر هو واالنتهاك التعدِّي

السيايس.
العميل، الصعيد إىل عليه ِخالف ال الذي النظري الصعيد هذا من اآلن ننتِقل حني
إىل نِصل «كيف الخط؟» هذا نمدُّ «أين الحد؟» هذا نضع «أين العميل السؤال ونسأل
مشكلة بإزاء أنُفسنا نِجد االجتماعي؟» الضبط وبني الفرد استقاللية بني السديد التواُفق
أيًضا تعني الفرد حرية تأمني إن حلها. يف كبريًا ًما تقدُّ البرش يُحِرز لم الصعوبة، شديدة

املجلس ،١٨٣ املعرفة، عالم السيايس، االستبداد لصور فلسفية دراسة الطاغية، إمام، الفتاح عبد إمام 3
ص٢٩٧. ١٩٩٤م، مارس الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني
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هو فرٍد ألي بالنسبة قيمٍة ذا الوجود يجعل ما كلَّ وإن اآلخرين، ل لتدخُّ حدوٍد وضع
بدَّ ال السلوك قواعد بعض فإن ثم ومن اآلخرين؛ أفعال عىل قيوٍد فرض عىل يعتِمد أمٌر
مجاًال تصلُح ال التي املناحي من كثرٍي يف وبالرأي األول املقام يف بالقانون فرِضها من

القواعد؟ هذه هي فما القانون. لعمل
الرغم وعىل املسألة! هذه يف صعوبًة تِجد ال ة عامَّ بصفٍة الناس أن ا حقٍّ العجيب من
عٍرص كلَّ يجعل اختالًفا وبلد، بلٍد وعرصوبني عٍرص بني القواعد هذه يف البنيِّ االختالف من
يف الناس فإن ذلك من الرغم عىل اآلخر؛ والبلد اآلخر العرص عني يف عجيبًا شيئًا بلٍد وكلَّ
إىل يحتاج وال بذاته واضًحا أمًرا حولهم يَرونها التي القواعد لهم تبدو بلٍد وأيِّ عٍرص أي
وهٍم سوى كله ذلك وليس ومكان، زماٍن كلِّ يف عليها البرشية تُجِمع مسألٌة وكأنها تربير،
يقول كما العادات وهذه االجتماعية. للعادات حري السِّ التأثري عىل األمثلة أحد وهو عام،
أوىل». «طبيعة فيظنُّونها يُخطئون فِتئوا ما الناس أنَّ غري ثانية»، «طبيعة هي السائر امَلثَل
الحرية» «عن مقاله من الهَدف هو البساطة يف غاية مبدأ تقرير إن ِمل يقول
بطريق الفرد مع تعاُمله يف للمجتمع يجوز ال وما يجوز بما حًرصا َمعنيٍّا مقاًال بوصفه
عقوبات صورة يف املادية القوة هي امُلستخَدمة الوسائل كانت سواء والسيطرة، القهر
الوحيدة الغاية أنَّ املبدأ هذا يُفيد العام. الرأي يُمارسه أدبي إكراٍه صورة يف أو قانونية
منهم واحٍد بأي الخاصة الفعل حرية يف َل التدخُّ جماعات، أو فرادى للبرش، تُربِّر التي
أيِّ ضدَّ القوة استخدام فيه يحقُّ الذي الوحيد الغرض وأن منه، أنفسهم حماية هي
ملصلحة القوَّة اسِتخدام إن باآلخرين. اإلرضار من منعه هو ، ُمتحرضِّ مجتمع يف عضٍو
شيئًا يفعل أن عىل يُجِربه أن ألحٍد يَِحقُّ ال إذ كافيًا؛ ُمربًِّرا ليس األدبية أو املادية الفرد
يرون اآلخرين ألن أو حاًال، أسعد يجعله سوف ذلك ألن أو له، خري ذلك ألن يفعل أوال
عليه لالعرتاض وجيهٌة مربراٌت فتلك ذلك، يفعل أن الصواب، من حتى أو الحكمة، من
إن به أذًى أي إلحاق أو إلكراهه وليس استعطافه، أو إقناعه محاولة أو مناقشته أو
من عنه رصُفه يُراد الذي السلوك يكون أن إالَّ ذلك يُربِّر يشء فال ذلك؛ غري فعل هو
الذي الفرد سلوك من الوحيد الجانب إن بالَغري. ر الرضَّ يُلِحق أن له امُلقدَّر ومن شأنه
الجانب أما ويعنيهم، اآلخرين يمسُّ الذي الجانب ذلك هو املجتمع أمام مسئوًال يجعله
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نفسه عىل الفرد إنما الحق، ُمطَلق فيه وله وحَده ه يخصُّ فإنه صاحبه غري يمسُّ ال الذي
ُسلطان. وعقله وبَدنه

للُمجتمع وليس وحَده بالفرد خاصة للفعل دائرة املجتمع، يف هناك، أن ِمل يرى
من النِّطاق ذلك كلَّ الدائرة هذه تشمل ُمبارشة. غري مصلحٍة سوى للفرد، كمقابٍل فيها،
ورغبتهم فِربضاهم غريه عىل أثَّر إذا أو عليه، إالَّ يؤثِّر ال الذي وُسلوكه الشخص حياة

خداع. غري ومن طواعيًة وُمشاركتهم وُموافقِتهم الحرَّة
وتشمل: البرشية الحرية منطقة هي إذن تلك

الفكر حرية لها: معنى بأوسع الضمري حرية يقتيض الذي الباطن الوعي مجال أوًال:
أو نظرية أو كانت عمليًة األمور جميع يف والعاطفة للرأي امُلطلقة الحرية والشعور،
ملبدأ خاضعة ونرشها اآلراء عن التعبري حرية تبدو وقد الهوتية. أو ُخلقية أو ِعلمية
أن بما ولكن اآلخرين، يمسُّ الذي الفرد سلوك من الجانب بذلك تلحق دامت ما آخر
كبري حدٍّ إىل ترتِكز أنها وبما ذاته، الفكر حرية عن أهميًة تقلُّ ال والنرش التعبري ُحرية

الفكر. حرية عن فصلها عمليٍّا يُمكن ال فإنها امُلربِّرات، نفس عىل
ة، الخاصَّ لشخصيَّتِنا وفًقا حياتنا تخطيط وحرية واملشارب، واألذواق امليول حرية ثانيًا:
الخلق، من رفاقنا جانب من إعاقٍة دون تِبعته لني ُمتحمِّ نهواه ما نفعل أن وحرية

خطأ. أو شاذًا أو أحمَق فنا ترصُّ لهم بدا مهما رضًرا، بهم يُلحق ال فعلنا دام ما
اجتماع حرية الحدود، نفس وداخل فرد، بكلِّ الخاصة الحرية هذه عىل يرتتَّب ثالثًا:
أن بافرتاض باآلخرين؛ اإلرضار ن يتضمَّ ال غرٍض أيِّ لتحقيق تضاُمنهم وحرية األفراد

مخدوعني. أو ُمكَرهني غري راشدون بالغون امُلجتِمعني األشخاص
شكل يُكن مهما حرٍّا ُمجتمًعا ليس الحريَّات هذه فيه تُحرتَم ال الذي وامُلجتَمع
عىل الحريَّات هذه فيه تتواَفر ال الذي ذلك الحرية تماَم حرٍّ بمجتمٍع هو وما حكومته.

وراء سْعِينا ُحريَّة غري الحرية اسم تستحقُّ حرية َة ثمَّ فليس ظ؛ تحفُّ وبدون ُمطَلق نحٍو
وال صاِلحهم من اآلخرين حرمان نُحاول ال دمنا ما الخاصة، بطريقِتنا الخاص صاِلحنا
سواء صحته عىل الحق القيِّم هو فرٍد كلُّ إنما عليه. للحصول جهودهم إحباط نحاول
يراه ملا وفًقا يعيش أن لآلخر تَركوا إذا يَربحون والبرش الرُّوحية، أو العقلية أو الجسدية

خريًا. اآلخرون يراه ملا وفًقا يعيش أن عىل بإكراهه يربحون ا ممَّ أكثر له خريًا
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واملناقشة الفكر حرية يف (3-3)

وماهيَّته. بطبيعته حرٌّ الفكر
يُكوِّنه. يشءٌ هي بل للفكر يَعِرض شيئًا ليست الحرية

التعريف. بُحكم حرٌّ الفكر
ذاتي. تناُقض امُلستدير»، «امُلربَّع ک هو، بل فكًرا، ليس الُحرِّ غري والفكر

كانت سواءً الحكومة، تقوم أن من الدستورية البالد يف نخىش أن لنا ليس عامة، بصفٍة
إالَّ اآلراء، عن التعبري عىل السيطرة بُمحاَولة ال، أم الشعب أمام كاملة مسئوليًة مسئولًة
ولنفِرتض الجمهور. ب لتعصُّ ذة امُلنفِّ األداة نفسها تجعل الفعل هذا يف الحكومة كانت إذا
أي ممارسة يف اإلطالق عىل تفكِّر ال وأنها الشعب، مع ة تامَّ هويَّة يف الحكومة أن إذن
الشعب حقِّ من فهل الشعب، صوت أنه ترى ما مع ُمتَِّفًقا ذلك يكن لم ما قاهرة سلطة
(القاهرة) لطة فالسُّ ، كالَّ حكومته؟ بواسطة أو بنفسه سواء القهر، هذا مثل يُمارس أن
ذميمة، إنها ألسوئها. تجوز ا ِممَّ أكثر الحكومات ألفضل تجوز وال مرشوعة، غري نفسها
إرادته. ضدَّ ُموِرست لو ا ممَّ العام الرأي إلرادة وفًقا ُموِرَست لو ا ذمٍّ أشدُّ هي وربما
البرشية حقُّ كان ملا واحد، فرٌد الرأي هذا يف وخاَلفه رأي، عىل البرش إجماع انعقد فإذا
التي السلطة له توافرت إذا البرشية إخراس يف هو ه حقِّ من بأكرب الفرد هذا إخراس يف
من منَعه وأن صاِحبه، عند إالَّ له قيمَة ال شخيصٌّ ملٌك الرأي أن فلو ذلك. من تُمكِّنه
بعض هناك وكان ما، ِثَقٌل هنا للعدد لكان شخيص، رضٍر ُمجرَّد هو امُللك بهذا التمتُّع
َّ الرشَّ ولكن كبري، عدٍد أم األشخاص من ضئيٍل بعدٍد حاق قد ر َ الرضَّ كان إذا فيما الفرق
البرشي الجنس نِرسق أنَّنا يعني أنه هو الرأي عن التعبري إخراس يف يكُمن الذي امُلميز
من أكثر الرأي يُخاِلفون الذين نرسق مًعا، الحارض والجيل القادمة األجيال نرسق كله؛
فرصة من األجيال هذه حرْمنا فقد صوابًا كان إذا الرأي هذا ألنَّ ذلك يواِفقونه؛ الذين
اإلدراك وهو عظيم، نفٍع من أيًضا حرْمناهم فقد خطأ كان وإذا بالباطل، الحقِّ اسِتبدال

بالخطأ.4 اصطدامه عن ينُجم والذي للحقِّ حيوية األكثر واالنطباع وضوًحا األكثر

إمام أ.د. وتعليق وتقديم ترجمة السياسية، الليربالية أسس يف: الحرية، عن ِمل، ستيورات جون 4

ص١٣٦-١٣٧. ١٩٩٦م، القاهرة، مدبويل، مكتبة ميتياس، ميشيل أ.د. إمام، الفتاح عبد

51



األعماق صوت

ُمتميِّز فرٌع منهما فلكلٍّ ِحدة، عىل ُكالٍّ الفرضني هذين نبحث أن الرضوري من
رأي هو خنَقه نُحاِول الذي الرأي أنَّ ن نتيقَّ أن علينا امُلحال من إن الُربهان. من يُقابله

الرش. من رضبًا سيظلُّ خنَقُه فإن بُطالنه من يقنٍي عىل أنَّنا فرْضنا لو وحتى باطل،
يرغبون الذين أولئك وإن صوابًا. يكون قد قمَعه السلطة تُحاول الذي الرأي إنَّ أوًال:
ُسلطة لَديهم وليس معصومني، غري أنهم إالَّ الحال، بطبيعة صوابه ليُنِكرون قمِعه يف
إن الحكم. سبيل عن آخر شخٍص أي وإقصاء البرشي الجنس عن ِنيابًة املسألة حْسم
هذه نُدين أن وبُوسِعنا الخطأ، من بالِعصمة زعًما ن تتضمَّ امُلناقشة إلسكات ُمحاولٍة كلَّ

ة. عامَّ ألنها وباألكثر العامة، ة الُحجَّ هذه عىل بناء امُلحاَولة
قابليَّتهم حقيقة فإنَّ البرش، ِلبني السليم الحسِّ يف األمل وخيبة الحظِّ ولسوء
يف لها يُقيمونه ا ممَّ قريبًا العملية أحكامهم يف وزنًا لها يُقيمون ال الخطأ يف للوقوع
من قليًال فإنَّ للخطأ، ُعرضٌة أنه جيًدا يعِرف إنسان كلَّ أنَّ فرغم النظرية. أحكامهم
يفِرتضون أو الخطأ، يف وقوعهم إمكان ضدَّ احتياطاٍت أيِّ أخِذ رضورة يَرون من الناس
خطأ عىل األمثلة من واحًدا يكون ربما به شديٍد يقنٍي عىل أنهم يشعرون رأٍي أيَّ أن
اعتادوا ن ممَّ غريهم أو امُلطَلق، الُحكم أصحاب األمراء إن للخطأ. ُعرضة بأنهم اعرتافهم
يف آرائهم يف ة التامَّ الثِّقة بهذه عادًة يشعرون له، حدَّ ال إذعانًا اآلخرون لهم يُذِعن أن
تُناَقش آراءه يسمع أن له يُتيح وضُعه وكان الحظُّ أسَعَده من أما تقريبًا. األمور جميع
يف إالَّ امُلطَلقة الثقة هذه يضع ال فإنه أخطأ، هو إن التقويم فوق دائًما يجعله وال أحيانًا
احرتامهم؛ اعتاد الذين أولئك فيها يُشاركه أو حوله، من جميع فيها يُشاِركه التي آرائه
معصومية إىل عادًة يستِند فإنه امُلفَرد ُحكمه يف الثِّقة إىل افتقاِره بقْدر اإلنسان أنَّ ذلك
الذي العالم من الُجزء ذلك يعني فرٍد لكلِّ بالنسبة و«العالم» عامة، بصفٍة «العالم»
يُوَصف قد إلخ. … االجتماعية طبقته كنيسته، طائفته، حزبه، ُمباًرشا: اتصاًال به يتَِّصل
معنى اتَّسع إذا األفق وَسعة التحرُّر من درجٍة عىل بأنه امُلقارنة، سبيل عىل اإلنسان،
إيمانه أن غري عرصه. أو بلِده مثل عريض نطاٍق أيَّ فشمل فيه يعيش الذي الوسط
أخرى وطوائف أخرى عصوًرا بأن علمه اإلطالق عىل يهزُّه ال الجمعيَّة السلطة بهذه
فهو بالضبط، أفكاره عكس أفكاًرا تزال وما اعتنَقْت أخرى وأحزابًا وطبقاٍت وكنائس
يعيش التي امُلخاِلفة العوالم بإزاء الحقِّ العالم يف كونه مسئولية الخاص عامله إىل يُحيل
هذه أي حدَّدت التي هي وحَدها امُلصاَدفة أن قطُّ خاطره يُقلق وال الناس، بقيَّة فيها
يف قسيًسا جعلتْه التي األسباب نفس وأن إليه، يستِند الذي العالم هو العديدة العوالم
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الواِضح من أن غري بكني. يف كونفوشيوسيٍّا أو بوذيٍّا تجعله أن امُلمكن من كان لندن
األفراد، من معصومية أكثر ليست واألجيال العصور أن بيِّنة أي عن يُغنيه وضوًحا بذاته
فحْسب ً خطأ ال التالية، األجيال نظر يف بَدْت التي اآلراء من الكثري اعتنق إال جيل من فما
األجيال ترُفضها سوف اليوم الشائعة اآلراء من كثريًا أن املؤكَّد ومن معقوًال. ال ُخْلًفا بل
لدى مرفوضة اآلن هي يوٍم ذات سائدة كانت التي اآلراء من الكثري أنَّ مثلما امُلقِبلة،

الحارض. الجيل
نستخِدم أال لنا غ يُسوِّ ال الخطأ يف للوقوع لقاِبليَّتنا إدراكنا بأنَّ ُمعرتٌض يعِرتض قد
هناك وإنما ُمطَلق يقنٌي ثمة ليس ُقدراتنا. ألفضل وفًقا نسلُك وأال استطاعتنا جهَد عقولنا
أن نفرتض، أن لنا بدَّ ال بل افرتضنا، وربما البرشية. الحياة أغراض لتحقيق كافية ثقٌة
األرشار نمنع عندما ذلك من أكثر نزُعم ال ونحن سلوكنا، يف به نهتدي وأنَّنا صواب رأينا

وخطرة. كاذبة أنها نعتِقد آلراء بنِرشهم املجتَمع إفساد من
فرًقا هناك ألن بكثري! ذلك من أكثر تزُعم بل قائًال: االعرتاض هذا عىل ِمل يردُّ
وبني وتفنيده، مُلناقشته سنحت ُمحاولٍة لكلِّ صَمَد ألنه ما رأٍي ة صحَّ تزُعم أن بني كبريًا
ُمعارضة يف ة التامَّ الحرية إطالق إن دحضه. أو بتفنيده تسمح لكيال ِصدقه تزُعم أن
أفعالنا. يف عليه نسري حتى بِصدقه الزَّْعم لنا غ يُسوِّ الذي عينه الرشط هو وتفنيده رأينا
لَديه يكون أن البرشية ُقدراتنا له ملوجوٍد بموَجِبها يُمكن أخرى رشوط أي هناك وليست

صواب. عىل بأنه عقيل ضماٍن أيُّ
خاِصيٍَّة إىل معصوميته» «ال رغم وسلوكيٍّا، عقليٍّا البرشي الجنس تقدُّم ِمل يعزو
املناقشة طريق عن أخطائه تصحيح عىل ُقدرته وهي البرشي، الذِّهن بها ينفِرد جليلٍة
تأويل ينبغي كيف لنا لتُبنَيِّ املناقشة من بدَّ فال وحَدها، بالتجربة ليس والتجربة؛
والرباهني. للوقائع وتستسِلم الخاطئة وامُلمارسات اآلراء تنكِشف فشيئًا وشيئًا التجربة.
بحاجٍة هي وإنما نفسها، عن تُفِصح أن عىل الُقدرة تمتِلك قلَّما والرباهني الوقائع أن غري
خصلٍة يف إذن وقيمته البرشي الُحكم قوة تكُمن معناها. تكشف ُمناقشات إىل دائًما
تكن لم ما فيه ِثقتنا نضع أن يُمكن وال أخطأ. متى الصواب إىل ردِّه إمكان وهي واحدة،
بملكة يتمتَّع شخٍص أيِّ إىل انظر دائمة. بصفٍة اليد ُمتناول يف الصواب إىل ردِّه وسائل
لنقِد صدَره يُفِسح أن اعتاد ألنه واتتْه امللكة؟ هذه واتَتْه فكيف بالثِّقة، ا حقٍّ جديرة ُحكٍم
يكون ما بكلِّ ينتِفع وأن ِضدَّه، يُقال أن يُمكن ما لكلِّ اإلصغاء عىل وُمرِّن وسلوكه، آرائه
ما خطأ األمر، اقتىض إذا ولآلخرين لنفسه، يعِرض وأن صواب، من االنتقادات هذه يف
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أن البرشي الكائن بها يستطيع التي الوحيدة الطريقة أن وَجَد أنه ذلك خطؤه؛ َ تبنيَّ
يقوله أن يُمِكن ما إىل يُصغي أن هي ما موضوع عن يشءٍ كلِّ معرفة إىل سبيًال يتَِّخذ
ُمختلفة لعقوٍل يمكن التي الزوايا جميع يدُرس وأن آرائهم، يف ُمتنوِّعون أشخاٌص عنه
يف هو وال الطريقة، بهذه إالَّ ِحكمته اكتسَب أِن قطُّ لحكيٍم يتَسنَّ لم منها. إليه تنُظر أن

أُخرى. طريقة بأيِّ حكيًما يصري أن البرشي الفكر طبيعة
القانون، سالح استخدام عىل الصاِرخة باألمثلة ميلءٌ ِمل، يقول كما والتاريخ،
هذه لبعض البقاء ُكِتب (وإن املذاهب وأنبل الناس أفضل الجتثاث نية، وُحسن بإخالٍص
الذين أولئك تجاه ُمماثًال سلوًكا يُربِّر غطاءً للسخرية، ويا بدوِرها، فأصبحْت املذاهب

لها). السائد التفسري عن أو عنها وا انشقُّ
سقراط يُدعى رجٌل الزمان قديم يف كان أنه ينىس أن البرشي للجنس كان ما ُسقراط:
سقراط ُولد مشهور. صداٌم زمِنه يف العام والرأي القانونية لطات السُّ وبني بينه قام
عن الرجل هذا أنباء إلينا وصَلْت وقد الرجال. من باألفذاذ حاِشَدين وبلٍد عٍرص يف
ُخلًقا زمانه أهل أحسَن كان إنه وقالوا وبعرصه، به الخْلق أعلَم كانوا أناٍس طريق
حكم التاريخ، مدار عىل امُلفكِّرين لعظام األكرب امُلعلِّم كان الذي الرجل، هذا وفضيلة.
آلهَة يُنِكر كان إذ ُخلقه؛ وفساد مُلروِقه قضائيٍّا أدانوه أن بعَد باإلعدام مواطنوه عليه
ُمذنبًا، املحكمة وجَدتْه لقد وتعاليمه. بأفكاره الشباب يُفِسد زعمهم يف وكان املدينة،
كان ربَّما الذي الرجل وأدانِت ا حقٍّ مذنبًا وجَدتْه بأنها االعتقاد إىل يدعونا ما ولَدينا

ُمجرًما. بوصفه باملوت عليه وحكمت باإلجالل، عرصه أهل أجَدَر
باملروق املسيح اتُّهم لقد املسيح؛ ُمحاكمة هو ِمل يُوِرده الذي الثاني واملثال املسيح:
ِمل يقول بعد!) فيما أجله من الناس عىل تُلقى صارت التي التُّهمة نفس (وهي
ِرشار من يكونوا لم وأدانوه املسيح حاكموا الذين أن عىل تدلُّ القرائن جميع إن
ومن الكمال، من أكثر وربما الكمال، حدَّ يبلُغون خياًرا العكس عىل كانوا بل البرش،
شقَّ الذي الكهنة رئيس إن وشعبهم. لعرصهم والوطنية والخلقية الدينية العواطف
إخالَص وُسخطه، ُرعبه يف ُمخِلًصا األرجح عىل كان املسيح، كلمات سِمع عندما ِثيابه
الذين ُمعظم وإن ودينية. أخالقيٍة مشاعر من يُبدونه فيما اآلن ء األجالَّ امُلتديِّنني ة عامَّ
بالضبط لفعلوا يهوًدا وُولدوا زمنه يف عاشوا أنهم لو السلوك هذا من اليوم يأنفون
َرجموا الذين بأن الظنِّ إىل ينجِرفون الذين األرثوذكسيني، املسيحيني وعىل فعل. ِمثلما
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واحًدا كان بولس القديس أن يتذكَّروا أن منهم، أسوأ بالتأكيد كانوا األوائل هداء الشُّ
األوائل. املسيحيِّني اضطهدوا الذين أولئك من

هول كان إذا جميًعا األمثلة أبلغ لعلَّه ثالثًا مثاًال ِمل ويُضيف أوريليوس: ماركوس
أوريليوس ماركوس الرُّوماني اإلمرباطور هو ذلك ُمرتِكبه. بحكمة يُقاس الُجرم
هذا بلغ لقد آنذاك. كله امُلتحرضِّ العالم عىل امُلطِلق الحاكم كان الذي (١٢١–١٨٠)
ة لرقَّ مثاًال وكان ُمعاِرصيه، من واحٍد أي يبلُْغه لم ما واألُستاذية الِحكمة من الرجل
هي كتاباته وكانت الزائدة. ماحة السَّ إال اللهم يشءٌ، يشوبُها ال التي وللعدالة القلب
عن يُذَكر اختالًفا تختِلف تكن ولم األخالقي، الفكر يف القديم العقل أنتَجُه ما أرفع
املسيحية! اضطهد العقيدة، إالَّ يشء كلِّ يف املسيحي الرجل، هذا املسيح. تعاليم أخصِّ
أنَّ رأى أنه غري لها، يُرثى حالٍة يف كان زمنه يف القائم املجتمع أن يعَلم كان لقد
القائمة باآللهة اإليمان هو األسوأ إىل يصري أن من ويحفظه املجتمع هذا يُمسك ما
ولم خ، ويتفسَّ يتفتَّت ُمجتَمَعه يدَع أالَّ للبرشية كحاكٍم ته مهمَّ أن ورأى وتوقريها،
القائمة. الروابط أُزيَلت ما إذا املجتمع تُمسك جديدٍة روابط إقامة إمكان ر يتصوَّ
نفسه الوقت يف عقله وكان الروابط، هذه حلَّ رصاحًة تستهِدف املسيحية كانت وملا
جميًعا، والُحكَّام الفالسفة أرقُّ َخلُص فقد يُسيغها، وال املصلوب اإلله حكاية يستغِرب
حرية يُناوئُ من أيظنُّ املسيحية. باضطهاد قراٍر إصدار إىل املقدَّس، بالواِجب مدفوًعا
يف دأبًا منه أكثر أو أوريليوس، ماركوس من وفضيلًة حكمًة أكثُر أنه اليوم الفكر
ادِّعاء عن فليُكفَّ ذلك يدع لم فما وجدها؟! إذا بها والتزاًما الحقيقة عن البحث
إىل وأدى العظيم أوريليوس ماركوس فيه وقع ما وتكرار ولجُموعه لنفسه الِعصمة

العواقب. أوخم
انعدام إىل يؤدِّي أنه ذلك شائبة؛ تشوبه ال أمر الهراطقة إخراس أن يظنُّ من يخطئ
الهراطقة عىل يَقع لن ذاك إذ األكرب ر َ والرضَّ الهراطقة، آلراء ودقيق عادٍل نقاٍش أي
أن ولنا العقل. شجاعة ويُفِقَدهم الذهني نموَّهم فيعوق الهراطقة، غري عىل يَقع ما بقْدِر
أي ُمتابعة عىل تجرؤ وال بالُجبن ترتِبط حني الواعدة العقول من العالم يفقد كم ر نتصوَّ
لألخالق ُمنافيًا يُعدُّ قد يشءٍ إىل بها تُفيض أن خشية التفكري؛ من وفتيَّة جسورة سلسلة
هو كُمفكِّر األول واجبه أنَّ يُدِرك لم ما كبريًا ُمفكًرا يُصبح أن للمرء يُمكن ال للعقيدة. أو
أخطاء من لرتبَُح الحقيقة وإن كانت. كيفما إليها يُفيض التي النتائج إىل فكَره يقتفي أن
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الصحيحة اآلراء من تربَحه ا ِممَّ أكثَر الالِزمني) واإلعداد البحث (مع لنفسه يُفكِّر من
التفكري. عناء من أنفسهم ليُعفوا إالَّ يعتنقوها لم الذين ألولئك

ِعظام، ُمفكِّرين تكوين هي التفكري ُحريَّة من النهائية، أو الوحيدة، الغاية وليست
من طني امُلتوسِّ لتمكني أكرب، بدرجٍة وربما الدرجة، بنفس رضورية العكس عىل هي بل
سيظل، وربما هناك، كان لقد بلوغه. يُمِكنهم الذي الذهني املستوى يبلُغوا أن من الناس
يُمكن وال قطُّ يُكن لم لكنه الذهنية، العبودية من عام مناٍخ يف عظام ُفرادى ُمفكرون
من اقرتب شعبًا وجْدنا وحيثما املناخ. هذا مثل يف فكريٍّا ناشٌط شعٌب هناك يكون أن
الفكر من الخوف — الوقت لبعض — علَّق ألنه إالَّ ذلك فما الزمن من فرتًة مة السِّ هذه
باب وأُغِلق للنِّقاش قابلٍة غري املبادئ أن عىل ِضمني اتفاٌق هناك كان وحيثما الهرطقي.
أن يف نأُمل أن لنا فليس البرشية، تشغل أن يُمكن التي الكربى امُلشكالت يف النِّقاش
المعة. التاريخ فرتات بعض جعل الذي الفكري النشاط من امُلرتِفع املنسوب ذلك نِجد
العقول ذوي األشخاص حتى يرَفع الذي الحافز ويِجد أساسه من شعٍب عقل يهتزَّ ولم
األمور ُمناقشة يف الَخوض يتجنَّب دام ما امُلفكرة الكائنات منزلة من يشءٍ إىل العادية
عىل شاهد ولَدينا الحماسة. وتُشِعل العزائم تُوِقظ أن شأنها من التي ة والهامَّ الكبرية
آخر وشاهد ُمبارشة، الديني اإلصالح عرص تال الذي العرص إبان أوروبا حالة وهو ذلك،
يف الفكرية الحركة يف فة) امُلثقَّ الطبقة يف ومحصوًرا القارة5 عىل مقصوًرا يكن (وإن
هذه، من حتى أقرص فرتًة دام وإن ثالث، وشاهد عرش، الثامن القرن من الثاني النِّصف
الفرتات هذه اختلفت وفخته. جوته عهد يف أملانيا يف حَدث الذي الفكري االختمار ذلك
سمٍة يف تشابََهت أنها غري أفرزتْها، التي الخاصة اآلراء حيث من واسًعا اختالًفا بينها فيما
باالسِتبداد اإلطاحة منها كلٍّ يف تمَّ لقد لطة. السُّ نرَي تحطيم تمَّ ثالثتها يف أنه وهي ُمعينة
الثالث األحقاب هذه يف سنح الذي الزََّخم إن جديد. استبداٌد محله يحلَّ أن دون الذِّهني
البرشي الذِّهن يف سواءً حدث إصالح من وما اآلن. عليه هي ما عىل أوروبا جعل الذي هو

التحديد. وجه عىل الفرتات هذه إحدى إىل به تعقُّ ويُمكن إالَّ سات وامُلؤسَّ النُّظم يف أو
أية افتقد وإن ا، حقٍّ يراه بما موقنًا، يعتقد، أن بحْسبه أن يظنُّ من الناس ومن
االعرتاضات. أتَفِه ِضدَّ عنه معقول دفاع أي تقديم عن وعجز الرأي هذا بأُُسس معرفة

الربيطانية. الُجُزر باستثناء األوروبية القارة أي 5
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ُسلطٍة خالل من عقيدتهم نوا يتلقَّ أن لهم تسنَّى وإن هؤالء، مثُل يرى أن الطبيعي ومن
هؤالء نفوذ امتدَّ ما فإذا يُفيد. وال يرضُّ أمر هو عقيدتهم يف املناقشة باب فتح أن ما،
رفُضها امُلمكن من ظلَّ وإن وحكمة، ٍ تَبرصُّ عن السائدة اآلراء رْفض امُلستحيل من ألصبح
املجال له أُفِسح وحاملا ممكن، غري أمٌر هو تماًما النِّقاش منع أنَّ ذلك وجهل؛ ٍع ترسُّ عن
ولنفِرتض الُحَجج. أتَفِه أمام تنهار أن خليقًة تكون اقتناع غري عىل القائمة االعتقادات فإن
يصمد كان وإن العقل، يف يصمد الحقَّ الرأي أن (ولنزُعم ُممكن غري هذا أنَّ ذلك مع
املوجود عىل ينبغي التي الطريقة هي هذه فليست الربهان) عن ُمنفصٍل وكاعتقاٍد كتحيٍُّز
بها يُعتَقد التي الحقيقة وما بالحقيقة، عرفانًا هذا ليس الحقيقة. بها يعتِنق أن العاقل
حقيقة. إىل تُشري التي باأللفاظ بامُلصاَدفة التصَقْت كبرية ُخرافٍة سوى النحو هذا عىل

حتى ثنا تحدَّ لقد ُكربى؛ ميزًة الرأي اختالف من يجعل ثالث سبٌب هناك وأخريًا
رأي هناك يكون وبالتايل باطًال، السائد الرأي يكون أن األول اثنني: احتماَلني عن اآلن
ِرصاعه يكون ثَمَّ ومن صوابًا، السائد الرأي يكون أن الثاني واالحتمال الحق، هو آخر
عميًقا. شعوًرا بها ونشُعر لحقيقته واضح َفْهم إىل نِصل حتى رضوريٍّا أمًرا الخطأ مع
الرأيان يكون أن وهو السابقني، االحتماَلني من ُشيوًعا أكثر ثالثًا احتماًال هناك أنَّ غري
صوابًا أحُدهما يكون أن من بدًال بنصيٍب الحقيقة يف منهما كلٌّ يُشاِرك امُلتعاِرضان
الحقيقة يُكِمل لكي رضوريٍّا السائد غري الرأي يكون الحالة هذه ويف خطأ. واآلخر
الُفرصة هو اآلراء اختالف إن القول: وصفوة ُجزئيٍّا. إالَّ السائد الرأي دها يُجسِّ لم التي
هناك ُوِجد وإذا الحقيقة. جوانب كل إلجالء البرشي، للِفكر الحايل الوضع يف الوحيدة
لو حتى ما، موضوٍع حول للعالم الظاهر اإلجماع حالة من استثناءً يُمثِّلون أشخاص
باإلصغاء جديٌر ما يشءٌ امُلخاِلفني لدى يكون أن دائًما احتماٌل َة فثمَّ حق، عىل العالم كان

بَصْمِتهم.6 ما شيئًا تخَرس سوف الحقيقة وأن إليه،
يكن لم ماضية، طويلة لفرتٍة قِبلناه الذي الشائع الرأي أنَّ افرتْضنا لو وحتى
وجادة، قوية مُلناقشة يتعرَّض لم ما فإنه كلها، الحقيقة عىل يشتِمل وإنما فحْسب صوابًا
دون ُمبترسة، بطريقٍة َميِّت، بل راسخ، اعتقاٍد إىل به املؤمنني ُمعظم عند يتحوَّل فسوف
الرأي هذا إنَّ بل فحْسب، ذلك ليس عليها. يرتِكز التي العقلية أَُسسه أحٌد يفهم أن

ص١٧٦. السياسية، الليربالية أسس 6
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من ويُحَرم عف، الضَّ أو ياع الضَّ خطر يف نفسه هو يُصِبح صوابًا، اعتربْناه الذي الشائع
يؤدِّي ال شكيلٍّ اعتقاٍد إىل الزمن بُميضِّ ل ويتحوَّ والسلوك، األخالق عىل الحيوي التأثري
أي نموَّ فيمنع بالقاع لريتِطم إنه بل نفع، أو خريٌ ورائه من يُرجى وال طيب، يشءٍ إىل

الشخصية.7 التجربة أو العقل به يأتي أن يُمكن ُمخلص حقيقي اقتناٍع

التقدُّم ُصنع يف والفردية ع التنوُّ أهمية (4-3)

الطبيعة عىل أسبغ قد هللا أنَّ إىل ذهب لو نفسه مع اتِّساًقا أكثَر العقل ويكون
َمحِوها! ُمجرَّد غري أخرى أغراٍض تحقيق بهَدف أسبَغ ما اإلنسانية

ِمل س. ج.

الوجود. إىل بها يأتي الذي ووسيطها ورشطها، الِقيَم أساس هي بل كربى، قيمٌة الحرية

اآلخرين. حرية إالَّ تحدُّها ال الفرد وحرية مثلها. حريٌة إال تحدُّها ال فالُحريَّة ثمَّ ومن
بغريه يتحرَّش ولم لآلخرين، إزعاًجا يُشكِّل ولم يَعنيه ال فيما ل يتدخَّ لم الفرد دام وما
الدواعي نفس فإن ه، يخصُّ فيما وأحكامه مليوله وفًقا سلك أن يَْعُد ولم هم، يخصُّ فيما
التطبيق موضع آرائه وضع يف وشأنه الفرد تْرك أيًضا تُوِجب الرأي حرية تُوِجب التي

مسئوليته. عىل
حقائق أنصاُف األغلب يف هي يرونها التي الحقائق وإن معصومني، غري البرش إن
لآلراء وحرَّة كاملة ُمقارنة نتاج ذلك يكن لم ما ُمستحبَّة غري الرأي وحدة وإنَّ فقط،
عليه هم ا ِممَّ بكثرٍي أكرب قدرًة البرش يبلُغ أن إىل خري بل ا رشٍّ ليس ع التنوُّ وإن امُلتعاِرضة،
البرش لدى الفعل طرائق عىل ترسي مبادئ تلك الحقيقة؛ جوانب جميع تمييز يف اآلن
الكمال دام ما اآلراء من ع تنوُّ وجود امُلفيد من أنَّ ومثلما آرائهم. عىل ترسي ما بقدر
امُلفيد ومن الَعيش، تجارب من ُمتنوِّعة كثرة وجود امُلفيد من كذلك واِرد، غري البرش يف
من وباختصار، بأذى. اآلخرين يمسُّ ال ذلك دام ما الشخصيات ع لتنوُّ املجال يُفَسح أن
كانت فحيثما نفسها، الفردية تؤكد أن أساًسا، اآلخرين تعني ال التي األمور يف امُلستَحب،

ص٢٩٦. الطاغية، 7
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ُمكوِّن إهدار تمَّ فقد ذاته، الفرد شخصية ال وتقاليدهم اآلخرين عادات هي السلوك قاعدة
واملجتمع. الفرد لتقدُّم بحقٍّ الرئييس ن للُمكوِّ وإهداٌر البرشية السعادة مكونات من أسايس
فون فيلهلم به قال الذي املذهب معنى فهم، مجرَّد أملانيا، خارج أحٌد فهم قلَّما
الذي ذلك أو اإلنسان، «غاية بأنَّ يُفيد والذي دراساته، إحدى موضوع وجعله همبولت
والعاِرضة، الغاِمضة الرَّغبات إليه تُومئ ما وليس الثابتة األزلية العقل إمالءات تُوِجبه
فإن ثَمَّ ومن وُمتَّسًقا.» ُمكتمًال كالٍّ ليُصبح انِسجاًما ه وأشدَّ إنماءٍ أعىل ُقدراته إنماء هي
والذي انقطاع، بال ُجهده إليه يِرصف أن إنساني كائٍن كلِّ عىل يِجب الذي «الهدف
عىل عينيه نُصب يضَعُه أن البرش من رفاقه يف التأثري يُريد من عىل ٍة بخاصَّ ينبغي
أساسيَّان رشطان َة ثَمَّ ذلك ولتحقيق النمو.» وفردية الُقدرة فردية الفردية؛ هو الدوام،
د والتعدُّ الفردية «القوة تنشأ طني الرشَّ هذين اتِّحاد ومن املواقف». ع وتنوُّ «الحرية، هما

.originality اإلبداعية» «األصالة فيُشكِّالن مًعا يجتِمعان اللذان ع»، امُلتنوِّ
اختيار. بأيِّ يقوم ال العادة، به جَرْت ما ألنه إالَّ يشءٍ أيَّ يفعل ال الذي ذلك إن
الذهنية فالقدرات فيه؛ الرغبة يف وال أفضل هو ما تمييز يف ال ِخربة يكتِسب ال إنه
مرانة َة ثَمَّ وليس باالسِتعمال. إالَّ ن تتحسَّ ال العضلية، القدرات شأُن شأنُها والُخلقية،
حني وال اليشء، هذا يفعلون اآلخرين أن مُلجرَّد شيئًا يفعل حني املرء لُقدرات حقيقية
الشخيص عقله عىل املرء رأُي س يتأسَّ لم وإذا يعتقدونه. اآلخرين أن ملجرَّد شيئًا يعتقد
تُكن لم وإذا يُضِعفه. أن األرجح بل عقله، يُقوِّي أن الرأي هذا لتبنِّيه يُمِكن فلن حًرصا
وشخصيته بمشاعره الفعل هذا يؤدِّي فلن وشخصيَّته، مشاعره مع ُمتَِّفقة ِفعله بواِعث
التي لبُقعِته أو للعالم، يرتُك ومن والحيوية. النشاط من بدًال والخمول التبلُّد غري إىل
بها تمتاز واحدٍة مَلكٍة إىل إالَّ يحتاج ال عنه، نيابًة الحياة يف خطَّته اختيار فيها، يعيش
املجتمع طبقات أعىل من الراهن، زمِننا يف فرٍد كلُّ أصبح لقد التقليد. مَلكة وهي القرود
سواء األمور، جميع يف فنِجده وُمخيفة، عدائية رقابٍة عني تحت كأنه يعيش أدناها، إىل
الذي ما أو: ل؟ أُفضِّ ماذا نفسه: يسأل ال وحَده، ه يخصُّ ما أو اآلخرين يخصُّ ما منها
بل وتزدِهر؟ تنمو أن من ويُمكِّنها سجيَّتِها عىل تنَشط أن وأعالها مَلكاتي ألفضل يُتيح
وظرويف وضعي ِمثل يف هم من عادًة يفعله الذي ما أو: بمركزي؟ يليق الذي ما يسأل:
العبودية، لنرَي نفسه العقل ينحني وهكذا القيمة، وتنتِحر االختيار ينتفي هكذا املالية؟
وال مشاعر وال آراء وال خاصة طبيعٌة للشخص تعود وال اإلنسانية املَلكات تذبُل وهكذا

البرشية؟! للطبيعة املرجوَّة الحال هي هذه فهل رغبات.
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خطيئة هي الذاتية اإلرادة بأنَّ تقول التي «كلفن» لنظرية وفًقا الحال هي هذه نعم
ليس «الطاعة»: يف ينحِرص تفعله أن للبرشية يُمكن الذي الخري كلَّ وأن الُكربى، اإلنسان
ليس يشء و«أيما ذلك. غري تفعل وال كذا تفعل أن عليك فإنَّ ثَمَّ ومن خيار، من لك
والُقدرات املَلكات وسْحق الفردية استئصال هو الخري يكون هكذا ذنب»، فهو فريضًة
لإلنسان خلق قد هللا أن إىل ذهب لو نفسه مع اتساًقا أكثَر يكون العقل أن غري واملشاعر.
أكثر العقل ويكون ق، تتحقَّ لكي وُممكناٍت تُستخَدم، لكي وقدراٍت تنمو، لكي مَلكات
تحقيق بهدف أسبغ ما اإلنسان طبيعة عىل أسبغ قد هللا أنَّ إىل ذهب لو نفسه مع اتِّساًقا
جديًرا نبيًال شيئًا تكون لن البرشية الكائنات إن محوها! ُمجرَّد غري أخرى أغراٍض
واطِّراد، تشابٍُه إىل وتمسَخه وتميُّز، فرادٍة من بداخلها ما كلِّ عىل تقيض بأن ل بالتأمُّ
بمصالح اصطداٍم غري من يه وتُنمِّ به وتهيب التفرُّد ع تُشجِّ بأن كذلك تكون وإنما
كانت امتالءً أكثر املجتمع، لِبنة هو الذي الفرد، حياة كانت وكلما وحقوقهم. اآلخرين

أيًضا. امتالءً أكثر أفراده، مجموع هو الذي املجتمع، حياة
البرشي. املجتمع حياة يف امُلبِدعة والتلقائية االبتكاري الفكر أهمية عن ِمل ويتحدَّث
تعِرف أن للبرشية كان ما وبُدونهم ويُذيعونها، الحقائق يكتِشفون الذين هم امُلبِدعني إن
يكون ما وعادًة امُلجتمع، أعضاء من ُمتفرِّدًة قلًة تكون ما عادًة العبقرية والعقول شيئًا.
هذه أن غري واتَّخذَها. املجتمع شكَّلها التي القوالب مع ُمنسجمة غري وأفكارها ذكاؤها
يُقدِّمون ال فهم راكدة؛ بُحريٍة إىل البرش حياة تتحوَّل وبدونهم األرض»، «ملح هم القلَّة
الحياة يبعثون الذين هم وإنما قبل، من موجوًدا يكن لم ا ممَّ وصالح خري هو ما فقط
يمنعون امُلبِدعني من ُمتعاِقبة شخصياٌت هناك تكون أن الخري من إنَّ موجود. هو فيما
من البرش ويمنعون االنِحطاط، من الحضارة ويمنعون التخثُّر، من البرشية الحياة
وعادات تُراٍث محِض إىل ل التحوُّ من وامُلمارسات العقائد ويمنعون قطيع، إىل ل التحوُّ
ولكن قلَّة، دائًما إنهم حي). يشءٍ أيِّ من صدمٍة أي تحتِمل ال ثم ومن ميِّتة أمور إىل (أي
يَسُعها ال فالعبقرية فيها؛ ينمون التي بة الرتُّ عىل نُحاِفظ أن يظهروا لكي الرضوري من
ثم ومن البرش، من غريهم من فرديًة أكثر والعباقرة الحرية، من مناخ يف إال س تتنفَّ أن

املجتمع. قوالب داخل أنفسهم يَضغطوا أن عىل قدرًة أقلُّ فهم
التعبري حرية العبقرية نمنح وأن التفتُّح، مجال للعبقرية نُفِسح أن إذن الخري من
سطوة من أو العام، الرأي سطوة من نحِميَها وأن والفعل، الفكر يف نفسها عن
من ُكتلة دائًما هي فالجماهري العام؛ الرأي سطوَة تعكس وهي الديمقراطية الحكومة
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أو الخطاب إليهم هون يُوجِّ شاِكلتهم عىل أشخاٌص لهم يُفكِّر الُقدرات، طي امُلتوسِّ البرش
ملجتمٍع يتسنَّى ولن اإلعالم. ووسائل حف الصُّ خالل من أو ارتجاًال، باسمهم يتحدَّثون
لقيادة نفسه يُسلِّم ما بِمقدار إال mediocrity (النِّصفية) «الوسطية» فوق يعلَو أن
يف فالرشوع امُلزدِهرة)؛ العصور يف يحُدث ما نحو (عىل امُلمتازين املوهوبني من نُخبة
َرشف ويكون أفراد. يِد عىل إالَّ يكون، أن يُمكن وال يكون، ال نبيلٍة أو حكيمٍة أموٍر
أو الجماهري سطوة إن وَفهِمه. العمل هذا ُمتابعة عىل ُقدرته هو ومجده الشارع رجل
أعالم من للمرموقني قوية فردية هناك تكون أن إالَّ حه ويُصحِّ يدرؤه ال األغلبية ُطغيان
الفردية الشخصية ظهور إىل الحاجة تمسُّ خاصة، بصفٍة الظروف، هذه ِمثل ويف الفكر.
ُمخالٍف نحٍو عىل تعمل ألن تشجيعها ينبغي إذ ظهورها؛ دون الحيلولة ال امُلستثناة،
وجعل ترياًقا، ذاته بحدِّ االختالف جعل قد العام الرأي طغيان إن الجماهري. تعمله ملا
الناس يشذَّ أن املطلوب من وجعل كبرية، فائدة نفسه هو للعادات االنِحناء رفض مجرَّد
االختالف مقدار أن ذلك القوية؛ الشخصية كثُرِت كلَّما واالختالف التفرُّد فيهم ويكثُر
األدبية والشجاعة العقيل والنشاط العبقرية مقدار مع يتناَسب ما ُمجتمٍع يف والتفرُّد
االختالف عىل يجُرءون والذين اليوم األفذاذ نُدرة وإن املجتمع. ذلك عليها يشتِمل التي

العرص. هذا يف الرئييس الخطر َلتُشكِّل

عقل سعيد نُخبة (5-3)

األزمنة، كلِّ يف العقول ِعلية أحد فيثاغورس، إىل ِمل)، سيتوارت جون نخبة ذكر (عىل
شَعر الِقدم يف باعٍد عهٍد منذ إذن ال.» الجهَّ فأِبعدوا الحكيم «سأُخاطب القول: يُنَسب

الرفيعة.8 التعاليم أصحاب عىل خطٌر ة العامَّ بأنَّ الفكر رساة
نستغلُّه الكبرية الِقيَم عىل ال الُجهَّ وخطر اليوم فِبتنا حصل، ا هامٍّ ًرا تطوُّ أنَّ بيد
كونِه رْكز يف أينشتني ظ يتحفَّ لم وهكذا مضاء. نزيُدها عليه، نَشحذُها الِقيَم، تلك لخري
ا عمَّ كثريًا ارتقت — أوروبا يف — ة العامَّ ألنَّ ال ذلك العام؛ الحسَّ تُناِقض نواميس عىل

١٩٩١م، الثانية الطبعة بريوت، نوبليس، والنثر»، شعره عقل، «سعيد عن: النخبة، غد عقل، سعيد 8

ص١٦٧. الثاني امُلجلَّد
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صاحب حول تُشكِّل فراَحت تكوَّنَت تكوَّنت، النُّخبة ألنَّ بل االضطهادات، عهد عليه كانت
شخصه عىل ثورتهم الخصوم؛ ثورة يَقيه درًعا — مخطئًا أم كان ا ُمحقٍّ — الجديد الرأي
هو وهذا — فمه يف تُخنَق فال أفكاره عىل وثورتهم — هام بيشءٍ ذلك وما — يَُمس فال
أو صلُح ما منها ينتقي أو يُتوُِّجها وحده، امُلختصِّ املحكِّ إىل تَُوكَّل بل — األسايس األمر

عليها. يأتي النسيان لعمل ُممهًدا جميًعا، يُدحُضها
ة. العامَّ ِنقمة يخىش عرصنا يف أحٌد يبَق لم ال

واحد: برشٍط
موجودة.9 ة الخاصَّ تكون أن
مناخ. الُجملة عىل والنُّخبة هذا

بأن الحانة، إىل القرص من الجاهل، إىل الهوتِيِّه من جميًعا، املجتمع، يشُعر لم فإذا
الُعليا: بالشئون س تتنفَّ طبقًة قلبه، من مقربٍة عىل ولكن املجتمع هذا ِة قمَّ يف هناك،
رشطية دول أو شبَح املجتمع ذاك إن فقل الوجود، سموُّ الوجود، تَرف الوجود، كثافة
إىل وآخر يوٍم بني ُمعرَّضة حَرض لباس يف وبداَوٍة فقٍر من أرض ُرقعة وط، بالسَّ تُحكم
ارتَدوا ُمستعمرين أوجع: هو ما أو النفوذ ار تجَّ أو اع الطُّمَّ من ِرشذمٍة أيدي يف الوقوع

جديدة.10 بزًة
هذه بإنزال األحوال، من بحاٍل يتم، ال ة والخاصَّ ة العامَّ بني التفاُهم إيجاد إن
العرص يف الديمقراطية الدلعة إن هذه. مستوى إىل تلك برْفع بل تلك، مستوى إىل
ما وتُجاري الخاصة العامة تُساير أن هو عليها، حتى خطًرا خطًرا؛ شيئًا ة العامَّ عوََّدِت
بُخالصة اتِّصاٍل عىل أُبقيَْت إذا إالَّ خالَصها، تعِرف لن والعامة خريُها، أنه العامة تظنُّ
ما بل ة، الخاصَّ اكتشافات من تكنولوجيٍّا الصناعيُّون يُطبِّقه ما ال الخاصة، اكتشافات
تفَقَه أن ة العامَّ بإمكان ليس نعم نواميس. من الُعليا دوائرها يف نفسها ة الخاصَّ تبَحثه
اتِّجاهها، تُدرك أن بإمكانها النواميس. ُروح عىل تَطَِّلع أن بإمكانها ولكن النواميس،

الرفيع. مناخها يف تعيش أن بإمكانها
النتيجة لجاءت والعامة، الخاصة بني الهاوية َسعة تقليل عن غًدا النخبة عجزت ولو
ُمنبثِق نُقل لم إن بالعامة، بطبيعته ُمتأثِّر الُحكم ألن تدهور؛ يف الُحكم استمرَّ راِعبة:

ص١٦٧–١٧٧. نفسه، املرجع 9
ص١٧٨-١٧٩. نفسه، املرجع 10
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ُحكًما التبدُّل عىل فيه، سقط قد يكون الذي ْرك الدَّ إىل يَستيقظ عندما وأُجرب، منها،
فرديٍّا.11

بَرحابة نتحىلَّ وأن والسلوك، الفعل يف «التجريب» من ليشءٍ املجال نُفسح أن الحكمة من
ثراءٍ دليُل البرشية التجارب د تعدُّ أن ذلك ُمختلف؛ غريٍب كلِّ تجاه در والصَّ العقل
هذه أي لنا يُبنيِّ أن وحده الزمن شأن ومن وارتقاء. تقدُّم سبيل أنه ِمثلما وِخصب،
حقِّ من ليس اكتسابًا. ونكتِسبه كعادٍة به فنأُخذ واألنجع واألجدى األفضل هو التجارب
إن بل نعاج، من قطيًعا ليسوا فالبرش فرًضا، غريه عىل حياته أسلوب يفرض أن أحد
أن إلنساٍن كان وما وتفاُوت. اختالٌف بينها بل التشابُه، ة تامَّ بينها فيما ليست النعاج
لَديه كان أو مقاسه عىل لت ُفصِّ قد تكن لم ما األحذية من َزوَجني أو يُناِسبه ثَوبًا يِجد
ثوب؟ اختيار من أسهل للحياة طريق اختيار يكون أن أيُمكن منه. ينتقي كامل مخزن
مقاس يف تشابُههم من أكثر والرُّوحي البَدني تكوينهم يف جميًعا البرش يتشابَُه هل أم

أقدامهم؟
صبِّهم من كافيًا مانًعا ذلك لكان البرش أذواق ع تنوُّ يف محصوًرا كان األمر أن ولو
الظروف ع تنوُّ أيًضا يتطلَّب األشخاص اختالف كان إذا بالك فما واحد، قالب يف جميًعا
ُمختلفة. أجواءً لنموِّها امُلختلفة النباتات تتطلَّب ِمثلما تماًما الرُّوحي، لنموِّهم املالئمة
يعوق قد وتنميتها الُعليا بطبيعته االرتقاء عىل ما شخًصا يُساعد الذي نفسه فاليشء
جميع يحفظ لشخٍص؛ صحيٍّا ُمثريًا الحياة من معنٌي نََمٌط يكون وقد آخر، شخٍص نموَّ
ُمشتِّتًا عبئًا آخر لشخٍص يكون بينما حال، أحسن يف عنده واالستمتاع الفعل مَلكات
مصادر يف البرش بني االختالفات هي تلك يسحقها. أو بأكملها الداخلية حياته نموَّ يوِقف
يُقابلها لم فما واألخالقية، املادية العوامل بشتَّى وتأثُّرهم لأللم استهدافهم ويف ُمتعِتهم
ولن السعادة من امُلستحقَّ نصيبهم ينالوا لن فإنهم الحياة يف طرائقهم يف آخر تنوٌع

ُقدراتهم. به تسَمُح ما غايِة إىل والجمالية والخلقية الذهنية جوانبهم تنمَو
العصور ُمعظم من ميًال أشدَّ ة العامَّ يجعل الحديثة العصور يف خبيث َميٌل ثمة
السائد. للِمعيار االنصياع عىل فرٍد كلَّ ويُرِغموا للسلوك، ة عامَّ قواعد يفِرضوا ألن السابقة

ص١٨٦-١٨٧. نفسه، املرجع 11
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للشخصية األعىل وَمثَلُه قوية، رغبًة يشءٍ يف نرغب أالَّ ِضمنًا، أو رصاحًة يُفيد، امِلعيار وهذا
الصينية، األحذية تفعل كما بالضغط، تطِمس وأن بارزة، سمٍة أيِّ من خلًوا تكون أن هو
عن ُمجمله يف يشذَّ بأن للفرد يُسَمَح وأال بارًزا، يبدو اإلنسانية الطبيعة من ُجزءٍ أيَّ

البرش. من العاِديِّني
والشطر البرشي، التقدُّم تُواِجُه التي العقبة مكاٍن كلِّ يف هو العادات استبداد إنَّ
كان فيه العادات استبداد ألنَّ الصحيح؛ باملعنى تاريخ له يكن لم العاَلم من األكرب
هي األمور، جميع يف هناك، فالعادات كله، «الرشق» يف الحال هو ذلك ا. تامٍّ استبداًدا
نرى نحن وها للتقاليد. االنصياع يَعني هناك والحقُّ العدل والفيصل. النهائي املرِجع
مدائن من شيَّدتُْه ما فراٍغ من يكن فلم ما، يوًما ُمبِدعًة كانت أنها بدَّ ال األَُمم فهذه النتيجة؛
بنفسها. ذلك صنعت التي هي بل الحياة، فنون من كثرٍي ومن آداٍب من فيه تضلَّعْت وما
كان لقبائل تاِبعون أو رعايا اليوم؟ حالُها هو فما وأقواها، العالم أَُمِم أعظم يومئٍذ كانت
واملعابد الفخمة القصور لَديهم هؤالء أسالُف كان عندما الغاباِت يف يهيمون أسالُفهم
أنَّ هو واحد: بيشءٍ يَمتازون كانوا األوىل) (األوروبية القبائل تلك أسالف أنَّ غري الرائعة.
والتقدُّم. الحرية مع لطة السُّ تتقاَسم بل عليهم، كليٍّا استبداًدا تُماَرس تُكن لم العادات
فمتى ف. يتوقَّ ثُمَّ الزمن من ُمعيَّنة فرتة التقدُّم بسبيل يكون أن يُمكن ما شعبًا أن ويبدو

الفردية. الشخصية يمتلك يعود وال امُلتفرِّدين األفذاذ من يُفِلس عندما يتوقف؟
األوروبية األمم عائلة جعل الذي ما املصري؟ هذا من اآلن حتى أوروبا حفظ الذي وما
يكُمن ال السبب البرشي؟ الجنس من ثُبوتيٍّا راكًدا ِقسًما تكون أن من بدًال ُمتقدِّمة عائلًة
هو السبب وإنما العلَّة)، ال املعلول فبوصِفِه ُوِجد إن (والذي فيهم فائق امتياٍز أيِّ يف
كانوا أوروبا يف واألمم والطبقات فاألفراد الثقافة، ويف الشخصية يف امللحوظ تنوُُّعهم
إىل منها كلٌّ يؤدِّي ا، جدٍّ ُمتعددة ُطرًقا سلكوا لقد التبايُن. غاية اآلخر عن الواحد ُمتباِينني
طريقه فْرض منهم كلٍّ وُمحاولة ب التعصُّ من يَسلموا لم أنهم صحيح قيمة. ذي يشءٍ
بل دائم، نجاٍح عن أسفرت قلَّما اآلخر ر تطوُّ إيقاف منهم كلٍّ ُمحاولة أن غري اآلخر، عىل
يف وأوروبا، اآلخرون. له يُقدِّمه الذي الخري تقبُّل إىل األمر نهاية يف يُضطرُّ منهم كلٌّ كان

الجوانب. د امُلتعدِّ ونُموِّها تقدُّمها يف الطُّرق من الكثرة لهذه مدينة اعتقادي،
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املفتوح املجتمع داعية بوبر: كارل (4)

أن لوددُت الفردية، بالُحريَّة امُلقِرتنة االشرتاكية قبيل من شيئًا هناك أنَّ لو
ُمجتمع يف ُمتواِضعًة حياًة املرءُ يعيش أن من أجمل فليس اشرتاكيٍّا؛ أكون
ُحلًما يكون أن يعدو ال هذا أنَّ أُدرك أن قبل زمنًا أنفقُت أنِّي غري مساواة.
شأنها من امُلساواة تحقيق ُمحاولة وأن امُلساواة، من أهمُّ يَّة الُحرِّ وأن جميًال،
بامُلساواة. حتى فاِقُدوها يتمتَّع فلن ُفِقدت إذا الُحريَّة وأن الحرية، د تُهدِّ أن

بوبر كارل

االنفتاح عن إيجابي دفاٍع من لبوبر املفتوح» «املجتمع كتاب نه يتضمَّ ما إن
جميع يف قلٌم يسُطره دفاع أقوى ربما، يبقى، التساُمح وعن الديمقراطي

العصور.
ماجي بريان

فوق ويُعدُّ املفتوح، امُلجتمع وُدعاة الديمقراطية أنصار أهمِّ من واحًدا بوبر كارل يُعدُّ
وأبلغهم بأًسا وأشدُّهم واليوتوبي، والشمويل امُلغلق املجتمع خصوم أرشس من ذلك
الكربى الثقافية سات املؤسَّ بعض تَعدُّه الذي وأعداؤه»، املفتوح «املجتمع كتابه يف ة، ُحجَّ
أنَّ عىل ة بالُحجَّ بوبر يُربِهن العرشين. القرن يف ُكِتب ما بني األهمية يف الرابع الكتاب
وجهٍة فْرض فإن ثَمَّ ومن الِعلم؛ يف له وجود ال هو ِمثلما السياسة يف له وجود ال اليقني
هي جميًعا الحديث املجتمع صور وأسوأ يُربِّره. ما له ليس أمٌر هو الرأي من واحدة
الطريق هو فالنقد بامُلعارضة، تسمح وال مركزيٍّا تخطيًطا تفِرض التي املجتمعات تلك
غري النتائج وُمالحظة تنفيذها، قبل االجتماعية السياسات تنقيح به يُمِكن الذي الرئييس
من ُ يتبنيَّ تنفيذُها. يتمَّ أن بعَد نبِذها أو السياسات لتعديل سبٍب أوَجُب هي املرغوبة
سيكون املفتوح، املجتمع أي النقدي، والحوار بامُلعارضة يسمح الذي امُلجتمع أن ذلك
يسمح ال الذي امُلجتمع من السياسات لُصنَّاع العملية امُلشكالت حلِّ عىل أقَدُر بالتأكيد

تكلفة. وأقلَّ أرسَع تقدُّمه وسيكون بذلك،
م نتوسَّ ما لصالح الراِسخة األفكار عن نتخىلَّ نحن العلم، يف كما إذن، السياسة يف
وإذا ُمطَِّردة. زيادة يف التغريُّ وُمعدَّل دائم، ٍ تغريُّ يف أيًضا فاملجتمع األفضل، أنه فيه
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األفضل الخيار هو ليس عليها واإلبقاء للمجتمع مثاليٍة حالٍة خْلَق فإن كذلك، األمر كان
فإن لذا حد؛ عند ف يتوقَّ ال الذي امُلستمرِّ التغريُّ عملية يف نتحكَّم أن هو وواجبنا لنا،
ومحاولة االجتماعية الرشور أسوأ عن البحث هو ُشغلنا املشكالت. حلُّ هو الشاغل ُشغلنا
الكمال وألن إلخ. … الطبية والخدمة التعليم مساوئ األمن، تهديد والبؤس، الفقر إزالتها:
ومستشفيات مدارس بناء إىل ننِرصف أال واِجبنا من فإنَّ تُدَرك، ال غايٌة اليقني أو
من الناس نصيب وتحسني األسوأ الخدمات من التخلُّص عىل ننْكبُّ ما بقْدر نموذجية
يُمكن ما رفْع بإمكاننا ولكن ُسعداء، الناس نجعل كيف نعِرف ال إنَّنا الخدمات. هذه

السلبي).12 املنفعة (مذهب نك والضَّ امُلعاناة من رفعه
ملوضوعه ُمعالجته يف جمع أنه هي الديمقراطية عن بوبر لدفاع امُلميِّزة مة السِّ كانت
بني د امُلوحِّ العنرص وكان السياسية. والفلسفة الِعلم فلسفة تَباُعد ُمتباِعدة مجاالٍت بني
أن ذلك والسياسية؛ االجتماعية املسائل عىل النقدي ملنهجه تطبيُقه هو املجاالت هذه
إىل أفالطون منذ الكبار السياسة فالسفة ُمعظم شأن شأنه السياسية، بوبر فلسفة
«حل من ُمتَِّصلة عملية الحياة يَعتِرب إنه اإلبستمولوجية. فلسفته عىل ترتِكز ماركس،
الذي املجتمع ذلك هي السياسية بُغيتُه كانت فقد ثم ومن .problem solving املشكالت»
الطْرح يستلِزم املشكالت حلَّ إنَّ وحيث املشكالت. حلِّ لعملية جيد ٌل ُموصِّ بأنه يتَِّصف
الحلول الستبعاد النقدي االختبار محكِّ عىل عندئٍذ تُوَضع التي امُلقرتَحة للحلول الجريء
ويُصغي باالختالف يسمح الذي ذلك هو املجتمعات أصلح فإن األخطاء، ونبِْذ الفاشلة
النقد. ضوء يف للتَّغيري حقيقي إمكاٍن إىل تُفيض نقدية بعمليٍة ذلك ويُتِْبع اآلراء، شتَّى إىل
مشكالته حلِّ عىل غريه من أقدَر سيكون هات التوجُّ لهذه وفًقا تنظيمه يتمُّ مجتمًعا إن
أخرى. هاٍت لتوجُّ وفًقا نُظِّم لو ا ِممَّ مواطنيه أهداف تحقيق يف نجاًحا أكثر ثَمَّ من ويكون
من شكٌل هو العادل» «االستبداد أو الديكتاتورية بأنَّ الشائع االعتقاد من النقيض وعىل
الداِمغة ة بالُحجَّ بوبر أثبَت فقد الديمقراطي، الشكل من ونجاعًة كفاءة أكثر الحكومة
ُسبًال يِجد أن عىل أقَدُر هو النقد عىل وانفتاحه الُحرَّة ساته بمؤسَّ املفتوح املجتمع أنَّ
فيما رأينا نُغريِّ أن لنا تُتيح الحرَّة سات فاملؤسَّ البعيد؛ املدى عىل مشكالته لحلِّ أفضل

دماء. إراقة دون التنفيذ موضع التغيري هذا نضَع وأن الُحكم عليه يكون أن ينبغي

.Bryan Magee, The History of Philosophy, DK Publishing, INC 1998, pp. 223-224 12
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ديمقراطيات جميًعا هي ألفرادها املعيشة مستويات أعىل َقت حقَّ التي الدول إن
تقديمه من الدول هذه تمكَّنَت ترٌف الديمقراطية أنَّ من الحقيقة هذه تَنُْم لم ليربالية،
امُلضاد: االتِّجاه يف هي إنما بَبية السَّ لة والصِّ الصحيح، هو العكس بل ثرائها، بفضل
وقد العام، االقرتاع حقَّ انتََزَعت يوَم الفقر تعيش الشعوب هذه أغلبية كانت لقد
نُظًما يمتلك الذي فاملجتمع معيشتهم، مستوى رفع يف أسايس بَدوٍر الديمقراطية أسهمِت
املادية مراميه يف نجاًحا أكثَر يكون أن العملية الوجهة من جديٌر هو حرَّة ساٍت ومؤسَّ

النُّظم.13 هذه يمتِلك ال الذي املجتمع من املادية وغري
عىل واإلدارية، التنفيذية القرارات جميع بل الحكومية، السياسات جميع تنطوي
أردنا إذا األخرى الجهة ومن ص، ذلك عىل لرتتََّب س فَعْلنا «إذا إمبرييقية: تنبُّؤاٍت
ما كثريًا الجميع، يعلم كما التنبُّؤات، هذه مثل أ.» نفعل أن علينا ب لتوجَّ ب تحقيق
فكلُّ تطبيقها، يف َمَضيْنا كلَّما تعديلها إىل نُضطرَّ أن الطبيعي ومن خطؤها، ف يتكشَّ
الخربة. ضوء يف وتصويبها الواِقع اختباَر اختباُرها ب يتوجَّ «فرضية» هو سيايس إجراءٍ
أكثر إجراء هو امُلسبَق النقدي بالفحص الكامنة واملخاطر األخطاء َس تلمُّ أنَّ الحقِّ ومن
وجهها عن األخطاء تُسِفر حتى االنِتظار من والوقت والُجهد للموارد إهداًرا وأقلُّ عقالنية
للنتائج النقدي باالختبار إال يتَِّضح ال األخطاء بعض أن أيًضا الحقِّ ومن التطبيق. يف
َدد الصَّ هذا يف واجبنا من أن ذلك نفسها؛ السياسات عن ُمتميِّز كيشءٍ للسياسات العملية
لم عواقب مقصودة؛ غري عواِقُب األرجح يف له تكون نتَِّخذه فعٍل أيَّ أنَّ حقيقة نُواِجَه أن
مجال يف األهمية بالغة ناٍت ُمتضمَّ بساطتها، عىل تحمل، حقيقة وهي الُحسبان، يف تُكن
لهذا كثرية أمثلًة نُقدِّم أن وبميسورنا التخطيط. أشكال من شكٍل وكلِّ واإلدارة السياسة
وق السُّ يف ظهوري مجرَّد فإن منزًال ألشرتي السوق إىل ذهبُت إذا أنني ذلك من املبدأ؛
أن يُمكن ال أحًدا أن غري لفعيل، ُمباِرشة نتيجة فهذه السعر، رفع عىل سيعمل كُمشٍرت
من إليها فلريِجع الظاهرة لهذه أخرى أمثلًة بوبر ويُورد دة. ُمتعمَّ نتيجة أنها يدَّعي
وهذه مشيئته. أو أحٍد بتخطيط يُكن لم بما لحظٍة كلَّ األمور تجري هكذا يشاء،14

Magee, B., Philosophy and the Real World: An Introduction to Karl Popper, Open court 13

.Pub Co, July 1985, Chapter 6
Popper, K. R., The Open Society and Its Enemies, Vol. 2, fifth edition, Princeton Uni- 14

.versity Press, 1966, pp. 94–96
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بناءٍ كلِّ ويف نصنُعه قراٍر كلِّ يف حسابها نحسب أن وعلينا منها مهَرب ال واقعة حقيقة
مرة تؤكد وهي والتشويه. للخْلط دائًما َمصدًرا لها إغفالنا كان وإال سه، نؤسِّ تنظيمي
طريق عن بتصويبها والسماح السياسات، إدارة يف الدائم النقدي ظ التيقُّ رضورة ثانية

ُمستمرَّة. بصفٍة الخطأ استبعاد
تحُظر حني األول ُمضاعًفا: ً خطأ تُخطئ للنقد الكارهة األنظمة أن يتَِّضح ذلك من
والثاني الِحًقا، إالَّ تكتِشفها ال فاِدحة أخطاء يف فتَقع لسياساتها امُلسبَق النقدي الفحص
وتُواِصل بها العمل فتميضيف لسياساتها، العملية للتطبيقات النقدي الفحص تحُظر حني
لم وبيلًة عواقب جرَّْت قد األخطاء تكون أن بعد يقُرص أو يطول زمنًا األخطاء ارتكاب
ومآله عقالني، غري ه توجُّ هو الشمولية األنظمة يِسم الذي ه التوجُّ هذا بالحسبان. تُكن
األقلَّ لألنظمة وبالنسبة الزائفة، نظريَّاتها مع تَبيَد أن هو امُلتَِّصلة لألنظمة بالنسبة

بطيئة. ُمتعثِّرٍة بُخًطى وتميض وُمكلًِّفا معطوبًا ًما تقدُّ تُحِرز أن تصلُّبًا

السياسية التقنية رضورة (1-4)

تكون أن لطة السُّ موقع يف شخٍص أليِّ يكفي ليس السياسة مجال يف أنه إىل بوبر ذهب
أيًضا يمتلك أن بدَّ فال صياغاتها؛ وضحت مهما وأهداف، غايات بمعنى سياسات، لديه
بوصفها سات واملؤسَّ النظم أنواع شتَّى إىل ينُظر أن واجبه فمن ثَمَّ ومن تحقيقها، وسائل
لهو منه املرجوَّة الثمار يُؤتي بحيث سيايس نظام تصميم وإن سياساته. إلنجاز «آالت»
وكان جديدة آلة بتصميم مهندس قام فإذا مادية. آلة لتصميم صعوبته يف ُمضاٍه أمٌر
دون أصًال قائمة آلة بتعديل قام أو املطلوب، الغَرض إىل بالنظر صحيح غري تصميمه
ملا بل منها، أراده ملا موافًقا يكون لن اآللة نتاج فإن املطلوبة، التغيريات جميع يُجري أن
املطلوبة، املواصفات لجميع ُمخالًفا يكون قد نتاٌج وهو فحْسب، تُنتجه أن بوسعها هو

خطًرا. ُمؤذيًا يكون قد بل
بما تأتي أن بُقدرتها يكون لن فهي السياسية، لآللية بالنسبة بتماِمِه األمر هكذا
أدائهم ُحسن عن النظر وبغضِّ كفاءتهم، عن النظر بغضِّ عليها، القائمون مه يتوسَّ
(أو سيايس وعلم سياسية لتكنولوجيا حاجة إذن َة ثمَّ ألهدافهم. وصياغتهم ونواياهم
ة. امُلتغريِّ األهداف ضوء يف التنظيمية للوسائل وبنَّاءً ُمستمرٍّا نقديٍّا َموقًفا د يُجسِّ إداري)
بالتثبُّت ال االختبار هذا يتمَّ وأن دائم، الختباٍر السياسات تنفيذ عملية تخضع أن ينبغي
املرغوبة. غري النتائج عن بالتفتيش بل املرغوبة بالنتائج أتَْت قد املبذولة الجهود أن من
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سهل االختبار هذا مثل تكذيبيٍّا. يكون أن يِجب النظريَّات؛ كاختبار السياسات فاختبار
أن ذلك الجدوى؛ وهائل اقتصاديٍّا مفيٌد أنه كما ُمكلِّف، وغري العملية الوجهة من دائًما
خاطئة سياسات يف كبرية جهوًدا وتستنزف طائلة َمبالغ تُنِفق أن الحكومات دأب من
يميل املرغوبة. غري النتائج لرصد املطلوبة الزهيدة والُكلفة الهنيِّ الجهد تبذل أن دون
التي النتائج بأن تشهد التي األدلة عن الطرف غضِّ إىل السياسية النُّظم عىل القائمون
يشء أهم أنها رغم falsifiers «امُلكذِّبات» عن يبحثون ال إنهم تحُدث. ال إليها يَْصبُون
مستوى عىل حتى الَخَلل عن الدائم البحث ة َمهمَّ ة، امَلهمَّ هذه وإن إليه. يلتفتوا أن ينبغي
الالعقالنية تَسترشي وهكذا االستبدادية. األنظمة يف تكون ما أصعب لهي نفسه، التنظيم

يستخدمونها. التي نفسها األدوات لتطال
تجاه األخالقية مشاعره عن بُعمٍق يُعربِّ الليربالية، للديمقراطية داعيًة بوبر كان
الفكري بثرائه الديمقراطية فالسفة من غريه عن يتميَّز أنه غري السياسية. املسائل
ِنطاق يف السائد االعتقاد كان لقد العقلية. وبراهينه ألدلته النظري امُلنقِطعة والغزارة
بدَّ ال والعلم العقل منطق أن هو بخاصة، العرشين القرن يف والشعوب، األمم من عريض
وال فيه انقسام ال واحًدا ُكالٍّ بوصفه ومخطَّط مركزيٍّا تنظيًما ُمنظَّم بمجتمع يُنادي أن
ر تصوُّ عىل يرتكز تسلُّطي، استبدادي أنه عدا ر، التصوُّ هذا أنَّ ليُثبت بوبر فجاء تعدُّد.
«مفتوح» مجتمع إىل يُشري العلم ومنهج العقل منطق من فكلٌّ وبائد، مغلوط للعلم
مجتمع امُلتضادَّة، األهداف وتبنِّي امُلتعاِرضة النظر وجهات عن بالتعبري يسمح وتعدُّدي،
وحرية الحلول، اقرتاح وحرية اإلشكالية، املواقف يف البحث بحرية فرد كلُّ فيه يتمتَّع
الرشوع مرحلة يف سواء الحكومة، أعضاء ة وبخاصَّ اآلخرون يقِرتحها التي الحلول انتقاد
امُلراجعة ضوء يف الحكومة سياسات فيه تتغريَّ مجتمع العميل؛ التطبيق أو النظري

النقدي. والفحص
ُملتزمون أناٌس عليها ويُرشف بها ينادي خطط هي عادًة السياسات كانت وملَّا
تغيري يقتيض ُمعيَّنًا حجًما يتجاَوز حني املطلوب التغيري فإنَّ بأخرى، أو بطريقة بها
أوًال يستلزم الواقع أرض عىل املفتوح املجتمع تحقيق أن ذلك عىل يرتتَّب األشخاص،
فرتاٍت عىل السلطة يف ُهم من إلقصاء وإمكانية مجال هناك يكون أن يشء كلِّ وقبَل
خياًرا هذا يكون ولكي مختلفة. سياسات ذوي آخرين واستبدال ُعنف، وبدون معقولة
تشكيل بحرية يتمتَّعوا أن يِجب الحكومة لسياسات امُلخاِلفة السياسات ذوي فإنَّ حقيقيٍّا
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القائمة، للسلطة امُلنتِقدة برامجهم ويُعلِّموا ويذيعوا ويطبعوا ويكتُبوا ويتحدَّثوا أنفسهم
طريق عن املثال، سبيل عىل ذلك، يتمُّ الحكومة. خالفة إىل َمنفذًا الدستور لهم يكفل وأن

الحر. الدوري االقرتاع
ال كعادته كان وإن «الديمقراطية»، بوبر يدعوه الذي هو املجتمع هذا مثل
«النظم» ب ك التمسُّ بالديمقراطية يعني إنه اللفظي. الجدل يُحبُّ وال «األلفاظ» تَستعِبُده
دماء. إراقة دون وتغيريهم الحكام نقد عىل القادرة الحرة institutions سات) (املؤسَّ
الرصاع جرَّاء من ُسمعة ُسوء من الحرة» سات «املؤسَّ بتعبري َلِحَق ا عمَّ مسئول غري وهو

الباردة. الحرب أثناء األمريكي الدعاوي
رها تَصوَّ التي الديمقراطية تكن لم :Paradox of Democracy الديمقراطية ُمفارقة
من القارصة النظرة هذه إن إذ املحكومني؛ من األغلبية تنتِخبها حكومة مجرَّد بوبر
مجرَّد هي الديمقراطية َهِب الديمقراطية»: «ُمفارقة ى يُسمَّ ما إىل تفيض أن شأنها
الشيوعي أو النازي كالحزب حزب، لصالح األغلبية صوَّتَت لو فماذا األغلبية، تصويت
بها؟ يُطيح أن األمور زمام عىل قبض إذا وجدير الُحرَّة بالنُّظم يؤمن ال شئت، ما أو
قد نكون السلطة نَيل من الحزب هذا مثل منعنا فإذا حقيقية؛ ُمعضلة أمام هنا إنَّنا
الحالتني ويف الديمقراطية. عىل بالقضاء ل سيتكفَّ فإنه تركناه وإذا الديمقراطية، نبَذْنا
جرثومة داخلها يف حملت قد األغلبية، تصويت عىل اقترصت ما إذا الديمقراطية، تكون

انتحاريٍّا. مفهوًما تكون فنائها؛
يتورَّط وال امُلفارقة بهذه يلتقي ال بوبر تفكري اتَّخذَه الذي السيايس الخطَّ أن غري
التناُقض يف وقوٍع دون عليه، فإن الحرة سات باملؤسَّ ك بالتمسُّ يلتزم من أن ذلك فيها؛
من أو أقليَّات جهة من سواء جهة، أي من يأتيها خطر أي ضدَّ عنها يُدافع أن الذاتي،
فإن امُلسلَّحة بالقوة الُحرَّة بالنُّظم لإلطاحة محاولة هناك كانت وإذا أغلبيات. جهة
ُمربًِّرا هناك أن فالحق امُلسلَّحة. بالقوة عنها يدافع أن ذاتي، تناُقض دون بوسعه،
هو املرء هدُف دام ما بالقوة بقاءه يفرض قائٍم نظاٍم ضدَّ القوة الستخدام أخالقيٍّا
أن هي عندئٍذ غايته ألن للنجاح؛ حقيقية ُفرصة لديه دامت وما حرة، نُظم تأسيس

والتساُمح.15 العقل ُحكم القوة بُحكم يستبدل

.Magee, B., An Introduction to Karl Popper, chapter 6 15
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يِجب أخرى ُمفارقات إىل بوبر يُشري :Paradox of Tolerance التساُمح ُمفاَرقة
إىل التساُمح ظلَّ يبسط الذي املجتمع أنَّ وُمفاُدها التسامح»، «ُمفارقة منها تفاديها،
امُلتساِمح املجتمع عىل فإن ثَمَّ وِمن التسامح! معه ويزول يزول أن هو مآله حدٍّ غري
يلجأ أالَّ بالطبع ب (يتوجَّ التساُمح أعداء يكبََح ألن الظروف بعض يف ً ُمهيَّأ يكون أن
واالضطهاد الظُّلم إىل األمر به أفىض وإالَّ حقيقيَّا خطًرا هؤالء يُشكِّل لم ما ذلك إىل
ة الُحجَّ صعيد عىل أوًال هؤالء يُالقي أن جهده يُحاِول أن وينبغي َحرة»). السَّ و«تَصيُّد
اإلصغاء أتباِعهم عىل ويحُظرون حواٍر كلِّ بشْجب يُسارعون قد أنهم غري العقلية.
قبضتهم باستخدام ة الُحجَّ عىل يُجيبوا أن ويُعلِّمونهم خادع، ألنه العقيل الجَدل إىل
نهاية يف ا ُمستعدٍّ كان إذا إالَّ يبقى أن التساُمح ملجتمع كان وما الرصاص. وباستخدام
تماًما جريمة، ب التعصُّ إىل الدعوة تُعتَرب أن يِجب بالقوة. هؤالء مثل لتقييد املطاف
وتجارة االستعباد إىل العودة أو االختطاف أو القتل إىل دعوٍة أيَّ جريمًة نعتِربها كما

الرقيق.16
مفهوم امُلطَلق؛ كالتساُمح امُلطلقة الحرية :Paradox of Freedom الحرية ُمفاَرقة
كلِّ فكِّ حالة يف أنه ذلك نقيضه، إىل يؤدِّي أن حقيٌق مفهوٌم هو بل ذاته، ر يُدمِّ
(أو الضعيف استعباد عن الَقِويَّ يوقف يشء أيُّ هناك يكون فلن الحرية عن القيود
الكاملة الحرية وُدعاة الحرية، عىل تقيض أن شأنها من إذن الكاملة الحرية الَخنُوع).
خاصة بصفٍة بوبر أشار وقد نواياهم. خلَُصت مهما للحرية أعداء األمر حقيقة يف هم
وتؤدي للفقري الَغنيِّ استغالل أمام الطريق تفتح التي االقتصادية الحرية ُمفارقة إىل
عالج لَدينا يكون أن ينبغي أيًضا هنا االقتصادية. ُحريَّتهم لكل الفقراء فقدان إىل
نُشيِّد أن إذن بدَّ ال امُلسلَّح. العنف ضدَّ نستخِدُمه الذي بذلك شبيه عالج سيايس؛
يعني األقوى؛ من اقتصاديٍّا األضعف لحماية الدولة بقوَّة ُمدعمة اجتماعية مؤسساٍت
non-intervention ل التدخُّ عدم سياسة عن التخيلَّ رضورة الحال بطبيعة ذلك
وعن يفعل)، دْعُه ،laissez faire ة الدقَّ إىل يفتِقر الذي االسم عليها يُطَلق (والتي
interventionism ل» «التدخُّ سياسة وتبنِّي املحدودة، غري االقتصادية الحرية سياسة

.Popper, the Open society, p. 265 16

71



األعماق صوت

بدَّ ال آخر وبتعبرٍي للحرية. ضمانًا شئنا إذا االقتصادية، الشئون يف للدولة التخطيطي
االقتصادي. ل التدخُّ مذهب محلَّها ويحلَّ امُلطلقة الرأسمالية تنتهي أن

حرية فأيَّة الذاتي، التناُقض خطأ يرتكبون الدولة ل تدخُّ مذهب ُمناهيض إنَّ
قرار فأيما يتَِّحدوا؟! أن الفقراء حرية أم العمل سوق حرية الدولة: تحميها أن يِجب
للدولة االقتصادية املسئولية اتِّساع إىل الظروف جميع ظلِّ يُفيضيف سوف يُتََّخذ سوف
تنظيمات عندئٍذ ل تتدخَّ فقد ل تتدخَّ لم الدولة «إذا أعمَّ وبصفٍة أبينا. أم ذلك ِشئنا
السوق حرية فتختزل إليها، وما االحتكارية واالتحادات الرشكات مثل سياسية ِشبه
الحماية غياب يف أنه نُدرك أن بمكاٍن األهمية من فإن أخرى جهة ومن وهم.» إىل
تأدية عن ته برمَّ االقتصادي النظام ف يتوقَّ أن امُلحتَّم فمن الحرة للسوق اللصيقة
االقتصادي التخطيط إن امُلستهلك. بحاجات يفي أن وهو به، املنوط الوحيد الغَرض
قريب يشء إىل املطاف به ينتهي سوف املعنى بهذا االقتصادية الحرية ق يُحقِّ ال الذي

الشمولية. من
قدٌر دائًما هي امُلمكنة الحرية) (أو التساُمح غاية أنَّ نِجد األحوال هذه جميع يف
أن لهما ِشئنا إن محدودين يكونا أن والحرية للتساُمح بُدَّ ال إذ ُمطلًقا؛ وليس محسوب
لوجودهما، الوحيد الضمان وهو الحكومي، ل التدخُّ أنَّ البنَيِّ ومن اإلطالق! عىل يُوَجدا
أيًضا! الحرية تموت الحدِّ عن وبزيادته الحرية، تموت فبدونه حدين؛ ذو سالح هو
تغيري إمكانية يعني والذي الضبط، رضورة إىل أدراجنا نعود أنفسنا نجد وهكذا
وإن التغيري، هذا أن غري للديمقراطية. أسايس كرشٍط املحكومني بواسطة الحكومة
يضَمن يشء ال إذ الحرية، بقاء يضَمُن ال فهو كافيًا؛ رشًطا ليس رضوريٍّا، رشًطا يُكن
بوبر، أشار كما املؤسسات، أو النظم إن الدائمة. اليقظة هو الحرية فثمن بقاءها،
ُمزوَّدة أيًضا تكون أن يِجب بل البنيان، شديدة تكون أن يكفي ليس كالحصون: هي

أشداء. برجاٍل

السياسيون الفالسفة دأََب :Paradox of Sovereignty (السيادة) الُحكم ُمفارقة
ثُمَّ يحُكم؟» أن ينبغي الذي «من هو مجالهم يف األهم السؤال وا يَعدُّ أن ة بعامَّ
الحسيب، الشخص واحد، شخص الخاص: هه توجُّ حسب كلٌّ عنه جوابهم يُربِّروا
أنَّ أحٍد بخاطر يَُجل ولم إلخ. الربوليتاريا، األغلبية، ، الخريِّ القوي، الحكيم، الغني،
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بوبر أسماه ما إىل ُمبارشًة يُفيض أوًال فهو عديدة: ألسباٍب وذلك مغلوط! نفسه السؤال
تقتضيه قد إنه ِحكمة، الناس أكثر ليِد السلطة مقاليد أسلْمنا َهبْنا الحكم»: «ُمفارقة
فإذا يحكم.» أن ينبغي من هو خلًقا األحسن بل أنا، «ليس يقول: أن العميقة ِحكمته
إرادتي أفرض أن بي يليق «ال يقول: أن َوَرُعه يقتضيه فقد السلطة زمام هذا توىلَّ
األغلبية تنصيب وبعد تحكم.» أن يِجب التي هي األغلبية ولكن أنا ليس اآلخرين، عىل

نفعل.» ماذا ويُخِربنا النظام يفرض قويٍّا رجًال «نُريد تقول: قد فإنها
يفرتض الحكم؟» يكون أن يِجب «أين السؤال أنَّ َمفاُده آخر اعرتاض ة وثَمَّ
ُمعَظم ففي صحيح؛ غري وهو ما. مكاٍن يف النهائية السلطة وجود رضورة ُمسبًقا
يُمكنه واحد مركز وليس ما حدٍّ إىل وُمصطرعة ُمختلفة قوى مراكز هناك املجتمعات
نطاٍق عىل ُمنتًرشا زًعا ُموَّ النفوذ نِجد املجتمعات بعض ويف شاء. كما األمور يُدير أن
يَستبِعد سؤاله فإن النهاية؟» يف السلطة تقع أين ولكن «نعم سائٌل سأل فإذا واسع.
أوىل هو الضبط هذا يكون حني الحكام، عىل ضبٍط وجود إمكانية يُطَرح أن قبل
إن شمولية. ُمتضمناٍت داخله يف يحِمل سؤال فهو ثَمَّ ومن برتسيخه. جميًعا األشياء
الحكم؟ إساءة دون نَُحول «كيف بل يحكم؟» أن يِجب «من ليس الحيوي السؤال

عواقبها؟» نتجنَّب كيف حدثت وإذا حدوثها، نتجنَّب كيف
ألعضائه يكُفل الذي ذلك هو تحقيقه يمكننا مجتمع أفضل أن إىل سبق ا ممَّ نخلُص
وتحفظه تخلقه ُمنضبط قدٌر هو األقىص الحدَّ هذا وأن الحرية، من ممكن قدٍر أكرب
النطاق واِسَع ًال تدخُّ يستلزم وهذا الدولة. بقوة ومدعمٌة الغرض لهذا مٌة ُمصمَّ نظٌم
التفريط أو ل التدخُّ يف اإلفراط وأن واالجتماعية، واالقتصادية السياسية الحياة يف للدولة
هو الخطرين ِكال تجنُّب وأن الحرية، ضياع وهي النتيجة نفس إىل يؤدِّي ِكالهما فيه
بها يتسنى دستورية بوسائل االحتفاظ جميًعا ها وأهمُّ أولها ُمعيَّنة، بنظٍم ك التمسُّ يف
سياساٌت لهم ممن غريهم واستبدال الدولة، ُسلطة مقاليد بيِدهم من تغيري للمحكومني
ُحكٍم لتنصيب ُمحاولة هي دورها وإبطال النظم هذه إلضعاف ُمحاولة أيَّ وأن ُمختلفة،
أمر هو الطُّغيان ضدَّ القوة استخدام إن األمر). لِزم إذا (بالقوة تُمنَع أن بدَّ وال شمويل
للقوة امُلربَّر الوحيد واالستخدام األغلبية. بتأييد يتمتَّع الطُّغيان كان لو حتى يُربِّره ما له

غابت. حيثما وتأسيسها ُوِجدت حيثما الُحرَّة النُّظم عىل امُلحافظة هو
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الطُّغيان ُمشكلة (2-4)

ُمتنَبِّه وهو الطغيان لفكرة بوبر يعِرض أفالطون عند السياسية للنظرية نقِده معِرض يف
أنَّ إىل بوبر ويخلُص األسوأ. ُحكم أو الرعاع ُحكم باعتباره األغلبية لُحكم أفالطون لكراهية
ويُمكنهم كبرية بشعبيٍة يتمتَّعون الطُّغاة أصناف فبعض الشعبية، مسألة ليست املسألة
شعبيٍّا، ُمنتخبة حكومة ُمجرَّد ليس والليربايل املفتوح واملجتمع بسهولة. االنتخابات كْسب
يعيش طغياٍن ِضدَّ ضمانًا يُقدِّم ما ذلك يف ليس إذ والخري؛ العدل مسألة املسألة وال
«مساًرا بوبر يقِرتح ة، بعامَّ املعرفة ويف العلم، يف لنظريته ووفًقا والخري. العدل باسم
التي لألنظمة نفعل ماذا بل نُريده، الذي النظام هو ما مسألة املسألة ليست إذ سلبيٍّا»؛
بها يتخلَّصون سلمية ُطرًقا يملكون ال املواطنني أن هي الطغيان ومشكلة نُريدها. ال
أصبح للديمقراطية معياًرا يُقدِّم أن إىل بوبر بكارل حدا الذي األمر ذلك؛ أرادوا إذا منه
أن للمواطنني يُتيح الذي السيايس النظام ذلك هي «الديمقراطية عليه: ًقا وُمتفَّ شائًعا

العنف.» إىل اللجوء إىل حاجٍة دون يرغبونها، ال حكومة من أنفسهم يُخلِّصوا
الشبيهة) األسئلة (وجميع يحكم؟» أن ينبغي الذي «من أفالطون يعرضسؤال وهو
الحاكم هذا كان من أيٍّا أن مفادها شمولية، ناٍت ُمتضمَّ يحِمل نفسه السؤال أنَّ ويُبنيِّ
نتخلَّص أن يُمِكننا «كيف هو عمليٍّا ُسؤاًال السؤال بهذا ويستبدل للحكم»، «أهٌل فهو
د» «تعهُّ حالة يف هم الحكام أن ن يتضمَّ سؤال وهو عنف؟» بدون السيئة الحكومات من
ويراها الحكومات إىل ُمتشائمة نظرًة ينُظر بوبر أن يعني ما هو ُمستمرَّة، parole
نظاٌم إال هذا عن يكبَُحها وال لطة، السُّ استخدام بإساءة وقمينًة بأخرى أو بدرجٍة عاجزًة
يف له تأييدهم سْحب بإمكانهم مواطنني احتمال حدود يف تحُكم أن لها يسمح سيايس
والِحكمة معصومة، غري والنُّظم سات املؤسَّ يف فنظريَّاتنا كاٍف؛ غريُ هذا وحتى وقت. أيِّ

الدائمة. اليقظة علينا تفِرض

الُجزئية االجتماعية الهندسة (3-4)

يميض التي فالحجج العلمي. وفكره السيايس بوبر فكر بني العني تُخطئه ال تَطابٌق َة ثَمَّ
عليه، واإلبقاء للمجتمع ُمعنيَّ شكٍل تأسيس بإمكان القائلة السياسية للنظرة نقُده بها
س يُؤسِّ أن يُمكنه الِعلم بأنَّ تقول التي للنظرة نقده عليها يقوم التي ُحَجُجه تُناظرها
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القائل رأيه يُناِظره العلمي املنهج هو العلم بأنَّ القائل ورأيه عليها. ويُبقي يقينية معرفًة
هو نَستخِدمه أن بوبر يُريدنا ما فإنَّ الحاَلتنَي ِكلتا ويف السيايس. املنهج هي السياسة بأن
جميًعا تعريضها يتم جريئة جديدة بأفكاٍر فيها ندفع تنتهي، ال راجعة» «تغذية عملية
«العقالنية الطريقة هذه ي يُسمِّ وهو التجربة. ضوء يف الخطأ الستبعاد قاٍس لتمحيٍص
piecemeal الُجزئية» االجتماعية «الهندسة السياسة يف يها ويُسمِّ الفلسفة، يف النقدية»

.social engineering
اليوتوبي، الُكيلِّ للتخطيط كُمقابل الُجزئية االجتماعية الهندسة تبنِّي إىل بوبر يدعو
التخطيط بينما خطأ، عىل أنها تبنيَّ إذا التصويب تقبل أن الُجزئية التحسينات شأن فمن
من بكثرٍي أسوأ وضٍع إىل تؤدِّي قد كبريًة اضطراباٍت يُولِّد بأن جدير اليوتوبي الُكيلِّ
بوبر ل يُفضِّ العلمي، املنهج مجال يف كما السيايس، املجال هذا ويف منه. بدأ الذي الوضع

ق. تتحقَّ ال التي اليوتوبي الكمال أحالم عىل الخطأ ونبْذَ امُلحاولة طريقة
السفينة من ُجزء أي يُصلحوا أن يمكنهم البحر، يف سفينة ارة ببحَّ أشبَُه البرش إنَّ
أن يمكنهم ال ولكن ُجزءًا، ُجزءًا كلها السفينة يُصلحوا أن ويُمكنهم فيها، يعيشون التي

واحدة.17 دفعًة كلها يُصلحوها

الديمقراطية عىل يعتِمد العلمي التقدُّم (4-4)

عن يَنتُجان ال خاص، بنوٍع العلمي والتقدُّم فالِعلم، اجتماعي؛ جانٌب العلمي للمنهج
العلم أن ذلك الفكري؛ التناُفس ُحرية عن يَنتُجان بل بعض، عن بعضها امُلنعزلة الجهود
االختبارات. يف امُلتزايدة ة الدقَّ إىل ومحتاج الفرِضيَّات، بني امُلتزايد التناُفس إىل محتاج
صح إن األشخاص، من عنها ينوب أو يمثلها من إىل املتنافسة الفرضيات وتحتاج
التمثيل وهذا جمهور. إىل تحتاج بل وُمحلَّفني، ُمحامني إىل تحتاج أنها أي التعبري،
من بدَّ ال سات املؤسَّ وهذه سات. املؤسَّ صورة اتَّخذ إذا إالَّ بوظيفته يقوم ال الشخيص
العوامل عىل األمر نهاية يف التقدُّم ويعتِمد بالقانون. حمايتها من بدَّ وال باملال، إمدادها

لجميع بوبر تفنيد حول التفصيل من وملزيٍد «النِّسبية». ب الخاص الفصل يف نويرات» «قارب انظر 17
ونرصة التنوير من عام مائة بوبر: «كارل كتابنا: إىل يرِجع أن للقارئ يُمكن واليوتوبية، الشمولية النظم
ص١٣٥–٢٠٢. وأعداؤه، املفتوح املجتمع الرابع: الفصل ٢٠٠٢م، بريوت، العربية، النهضة دار العقل»،
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ُحرية تحمي التي والنُّظم السياسية سات املؤسَّ عىل يعتِمد أنه أي بعيد؛ حدٍّ إىل السياسية
الديمقراطية.18 عىل يعتمد الفكر:

املؤسسات عىل ما حدٍّ إىل تعتمد صفٌة العلمية» «املوضوعية أن نُالِحظ أن نا ويهمُّ
سيكولوجي أو ِذهني موقٍف وليدة العلمية املوضوعية بأن الساذج فالقول االجتماعية،
عىل تعوُّد من اكتسبه وما تجربة من له حصَّ ما عىل تعتِمد وأنها العلماء، من الفرد لدى
الذي امُلعاِرض الرأَي يَستثري أن شأنه من القول هذا التحيُّز، عن والبُعد والنزاهة الَحيطة
الرأي هذا أصحاب يقول موضوعي. موقٍف اتِّخاذ عىل العلماء ُقدرة يف التشكيك إىل يذهب
الطبيعية العلوم يف يُذَكر تأثري له يكون ال قد املوضوعية إىل العلماء افتقار إنَّ األخري
األهواء من أبحاثها تنجو ال التي االجتماعية العلوم يف أما انفعالهم. يُثري ما يُوَجد ال حيث
املوضوعية إىل االفتقار لهذا يكون فقد الشخصية، واملصالح الطبقي والتحيُّز االجتماعية
يف االجتماعية «النظرية ى يُسمَّ فيما لة ُمفصَّ بصورٍة ظهر الذي الرأي وهذا فتَّاك. أثٌر
يرتِكز ألنه ساتي؛ ُمؤسَّ أو اجتماعي طابٍع من العلمية للمعرفة ا عمَّ تماًما يَغُفل املعرفة»،
ال وهو العلماء. من األفراد سيكولوجية عىل ُمعتِمدة املوضوعية بأن الساذج القول عىل
ال الشخصية األمور عن بُعده أو الطبيعية العلوم يف البحث موضوع جفاف أن يرى
اعتمْدنا لو أننا والحقُّ العالم. ُمعتَقدات إىل التسلُّل من الذاتية واملصلحة التحزُّب يَمنعان
الطبيعة. علم ذلك يف بما تماًما، الِعلم الستحال الهوى، من العاِلم نزاهة عىل االعتماد كلَّ
االجتماعية الصفة عني هو املعرفة» يف االجتماعية «النظرية عنه غفلت ما إن
ُقدرة عىل العلم قيام أهملت إنها إذ عام؛ أو اجتماعي طابٍع من للعلم ما أعني للمعرفة؛
وهذان ومناقشتها. الجديدة األفكار نرش يف املؤسسات واستخدامها اختباره، عىل األفراد
ذهن عىل يفِرضان اللذان أيًضا وهما العلمية، املوضوعية يَصونان اللذان هما األمران

به.19 يلتزم النظام من نوًعا العاِلم

الحميد عبد د. ترجمة األيديولوجيا)، بؤس عنوان: تحت (تُرِجم التاريخي املذهب ُعقم بوبر، كارل 18

ص١٥٦-١٥٧. ١٩٩٢م، ولندن، بريوت الساقي، دار طبعة صربة،
ص١٥٨. التاريخي، املذهب ُعقم 19
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من يُستخَدم أنظمة» و«فكر «نظام» ُمصطلح كان العرشين القرن من األربعينيات قبل
L. V. برتاالنفي فون لدفيج رات تصوُّ إىل يرِجع الفضل أنَّ غري العلماء. من العديد ِقبل
General لألنظمة العامة والنظرية open systems املفتوح النظام عن Bertalanffy
ظهر ما ورسعان كربى. علميًة حركًة بوصفه األنظمة فكر تأسيس يف Systems Theory
غَدْت التي األنظمة لنظرية قويٍّا ظهريًا فكان ذلك بعد Cybernetics السيربنطيقا علم
مناهج من الكثري إيجاد يف وأسهمت بها، وُمدمًجا الجديدة العلمية للغة ًال ُمكمِّ جزءًا
وديناميكا األنظمة وتحليل األنظمة هندسة قبيل من العلمية والتطبيقات الجديدة البحث

إلخ. … األنظمة
العرشينيات. يف فينا يف بيولوجي كعالم العلمية حياته برتاالنفي فون لدفيج بدأ
عمله واشتمل فينا. بحلقة تُعَرف التي والفالسفة العلماء جماعة إىل انضمَّ أن لبث وما
العضوية النزعة أصحاب من كغريه وكان املجال. عريضة فلسفيٍة مسائل عىل البداية يف
ُطرًقا تتطلَّب البيولوجية الظواهر بأن راسخ إيمان عىل البيولوجيني؛ من organists
باألسس يستبدل فرشع الفيزياء، لعلوم التقليدية الطُّرق تتجاَوز التفكري من جديدًة
يف األنظمة نظرية يف ع التوسُّ يؤدي أن ًال مؤمِّ كلية، شموليًة نظرًة للعلم امليكانيكية
قابلية وبني البحتة الصورية الِبنية بني يجمع رياضيٍّا مبحثًا تُصبح أن إىل املستقبل
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صورية رياضيٍة بنظريٍة ُحلمه من الرغم وعىل اإلمبرييقية. العلوم ُمختِلف عىل التطبيق
فقد ُصلب؛ بيولوجي أساٍس عىل لألنظمة ة العامَّ النظرية يُقيم أن برتاناليف أراد فقد
األنظمة بني الِجذري الفْرق ويؤكد الحديث، العلم عىل الفيزياء بهيمنة يضيق الرجل كان

البيولوجية. واألنظمة الفيزيائية
َت حريَّ التي امُلعضلة إىل برتاالنفي أشار الرأي من الوجهة هذه عىل يُربهن ولكي
العلمي. التفكري ساحة إىل ر التطوُّ فكرة دخلت عندما عرش، التاسع القرن منذ العلماء
التغريُّ فكر — التطوُّري الفكر فإنَّ واملسارات، للقوى علًما نيوتن ميكانيكا كانت فإذا

امُلعقدة. امُلركَّبة للكيانات جديًدا علًما يتطلَّب كان — والنماء
الكالسيكية الحرارية الديناميكا هي الجديد الِعلم لهذا األوىل الصياغة كانت
الحرارية، للديناميكا الثاني القانون ينصُّ الطاقة. د تبدُّ قانون الشهري؛ الثاني» و«قانونها
امُلحرِّكات تكنولوجيا بلغة كارنو سادي الفرنيس الفيزيائي مرة ألول صاَغُه والذي
الفوىض»، إىل النظام من للتحوُّل الفيزيائية الظواهر يف ميًال «هناك أنَّ عىل الحرارية،
االضطراب باتجاه تلقائيٍّا امُليضِّ إىل «ُمغلق» أو معزول فيزيائي نظام أي يميل وبُمقتضاه

الدَّوام. عىل امُلتزايد
بصيغٍة الفيزيائية األنظمة يف ه التوجُّ هذا عن وا يُعربِّ أن الفيزياء علماء شاء وقد
نعتِرب أن ويمكن .entropy «اإلنرتوبي» عليه أطلقوا جديًدا ا كمٍّ فأدخلوا دقيقة، رياضية
الفيزيائي النظام إنرتوبي فإن الثاني القانون وبُمقتىض لالضطراب». «مقياًسا اإلنرتوبي
ُمتزايد. باضطراٍب مصحوب ٌر تطوُّ هو امُلغَلق النظام ر تطوُّ ألنَّ ؛ ُمستمرٌّ ازدياد هو امُلغلق
الحرارية الديناميكا أدخلت الثاني، للقانون املنطوق وبهذا لإلنرتوبي املفهوم بهذا
الثاني القانون بُموَجب الزمن». «سهم فكرة أو امُلرتاجعة غري العمليات فكرَة العلم إىل
تماًما. اسرتداُدها يُمكن ال حرارية طاقٍة إىل دائًما يتبدَّد امليكانيكية الطاقة من شيئًا فإن

ف. التوقُّ إىل املطاف به ينتهي سوف ُمستمرٍّ تلكٍُّؤ يف بأكملها العاَلم آلة تكون بذلك
القرن لبيولوجيِّي التطوُّري بالفكر الكون ر لتطوُّ القاتمة الصورة هذه اصطدمت
الفوىض حالة ومن النظام، إىل االضطراب من ر يتطوَّ العاَلم أنَّ الحظوا الذين عرش التاسع
نيوتن ميكانيكا كانت عَرش التاسع القرن نهاية وبحلول أبًدا. ُمتزايد ٍد تعقُّ حاالت إىل
تناُقٍض عىل التطوُّري للتغريُّ نظرتان بها أُلِحق قد األبدية) امُلرتاِجعة املسارات (ميكانيكا
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آلًة ر تُصوِّ والثانية د، والتعقُّ النظام من مزيٍد تجاه ُمنبسًطا حسيٍّا عامًلا ر تُصوِّ األوىل تام؛
كارنو؟ أم دارون حق، عىل كان فمن وفوىض. اضطرابًا يزداد وعامًلا تتباطأ

األوىل الحاسمة الخطوة اتََّخذ أنه غري امُلعضلة، هذه يحلَّ أن برتاالنفي يستطع لم
للديناميكا يمكن ال open systems مفتوحة» «أنظمة هي الحية الكائنات أنَّ أدرك حني
أن إىل تحتاج ألنها «مفتوحة» األنظمة هذه أسمى وقد تِصفها. أن الكالسيكية الحرارية
يقول الحياة. قيد عىل تبقى كيما بيئِتها من والطاقة املادة من ُمستمرٍّ فيٍض عىل تتغذَّى

برالتاالنفي:

من دائًما ن وامُلكوَّ الخارج عىل امُلغَلق كوني السُّ بالنظام العضوي الكائن ليس
واردٌة املادة حيث الثبات؛ (شبه) حالة يف مفتوح نظام هو بل املكونات، نفس
وبدون ُمستمرٍّ بشكٍل البيئة، تلك إىل منه وصادرٌة الخارجية البيئة من إليه

ف.1 توقُّ

املفتوحة األنظمة فإن حراري، توازٍن يف تظلُّ التي امُلغلقة األنظمة خالف وعىل
ق التدفُّ عىل القائم الديناميكي الثبات من الحالة هذه يف التواُزن، عن بعيًدا نفسها تحفظ
ُمالئمٍة غري الكالسيكية الحرارية الديناميكا كانت هنا ومن الدائب. والتغريُّ امُلستمرِّ

املفتوحة. األنظمة لوصف
(الفوىض) اإلنرتوبي حيث املفتوحة األنظمة عىل ينطِبق ال الثاني القانون دام وما
حرارية بديناميكا يكتِمل أن من الكالسيكي للِعلم بدَّ فال ازدياد، يف ال تناُقص يف
ُمتاحًة تكن لم ع التوسُّ لهذا الالزمة الرياضية التقنيات أن غري املفتوحة. لألنظمة جديدة
عندما السبعينيات حتى ينتظر أن الجديد العلم هذا عىل وكان األربعينيات. يف لربتاالنفي
أن من الرياضيات، من جديد صنٍف باستخدام ،Ilya Prigogine بريجوجني إليا تمكَّن
والفوىض النظام حول العلمية النظرة يف انقالبًا ويُحِدث الثاني القانون تقييم يُعيد

فيه. لبس ال حالٍّ للتطوُّر امُلتناِقضتنَي النظرتني ُمعضلة ويحلَّ

Bertalanffu, Ludvig von, General Living Systems theory, Braziller, New York, 1968, 1

.p. 121
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األيض؛ عملية خصائص بعينها هي الثَّبات خصائص أن أيًضا برتاالنفي كشف
املفتوحة. لألنظمة أخرى أساسية كخاصية الذاتي» «التنظيم افرتاض إىل به أفىض مما
بأنَّ ُمالحظته عىل قائًما الكلية» للكيانات عام «علم حول برتاالنفي رؤية كانت
«فالتوازي البحث: من ُمختلفة ميادين عىل تنطِبق أن يُمكن ومبادئها األنظمة مفاهيم
تواٍز هو املجاالت ُمختلف يف الخاصة، القوانني حتى أو العامة، رات التصوُّ بني القائم
تنطبق العامة املبادئ بعض هناك وأنَّ «أنظمة» تتناَول املجاالت هذه أن عن ناجم
هائًال نطاًقا تُغطِّي الحيَة األنظمة أن وبما طبيعتها.» عن النظر بغضِّ األنظمة عىل
واألنظمة االجتماعية، واألنظمة وأجزاءها، الفردة العضوية الكائنات يشمل الظواهر من
تُقدِّم أن لألنظمة ة العامَّ النظرية شأن من أن برتاالنفي أيقن فقد (البيئية)، اإليكولوجية

وُمترشِذمة. ُمنعزلًة غَدْت التي امُلختلفة العلمية األفرع لتوحيد ِمثاليٍّا نظريٍّا إطاًرا
ُكيل علٍم صياغة أبًدا َق تتحقَّ لن وربما رؤيته. ق تحقُّ حياته يف برتاالنفي يشهد لم
بزوغ شهدا قد ١٩٧٢م عام وفاته أعقبا اللذَين الَعقَدين أن إالَّ ارتآه، الذي الصنف من
بتوحيد ا حقٍّ ويَِعُد صات التخصُّ حدود يتخطَّى والوعي والعقل للحياة أنظمة» ر «تصوُّ
الجديد ر التصوُّ هذا أنَّ ورغم مىض. فيما ُمنفِصلة كانت البحث من عديدة مجاالٍت
أنه ن امُلتيقَّ فمن لألنظمة، ة العامَّ النظرية يسرتِفد ا ِممَّ أكثر السيربنيطيقا يَسرتِفد للحياة

الِعلم.2 رصيد إىل برتاالنفي أضافها التي واألفكار للمفاهيم الكثري بالفضل يَدين

General Systems Theory لألنظمة العامة النظرية (1)

األخرية. األربعة القرون يف الِعلم وَعَدنا وأهنأ، وأيَرسَ أطوَل بحياٍة
فالرشور والجوارح؛ بالرأس ُمريٍب ألٍم عىل حديثًا أفْقنا حتى الِعلم وعود أسكرتْنا

وعرضها. البالد طول يف تسترشي تزال ما بندورا» «صندوق من يوًما انرسبَْت التي
يوٍم كلَّ يهِبط الظلم بخري. يُنبئ ال خبيثًا اختالًال يختلُّ وجوانبه معانيه بكلِّ التَّواُزن
فإذا الحضارة، أمراض لتُدِهَمنا البداوة أمراض من انتَهيْنا جديدة. ِثياٍب يف األرض إىل
والدماغ القلب سكتة واألوعية، القلب أمراض األورام، االكتئاب، وتنكيًال: فتًكا أشدُّ هي

.Capra, Fritjof, The Web of Life, Flamingo, 1997, pp. 45–50 2
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ملَّ شيٍخ عىل وقًفا يُعْد ولم الغضَّ با الصِّ د يرتصَّ بدأ االنتحار الشباب، طريق عرفت
بروميثيوس، بنار اللعب يَُجرَّه أن يُمكن ا ِممَّ خفي وما اإليدز. الحياة، ملَّ وما الضعف
الدنيا. مائدة عىل األصناف أشهى من صنًفا لآلخرين يُسمم طائفة، ويرتُك بالبعض يفتك
االقتصاديني، يُحريِّ م» «التضخُّ يزال فما ودربه، الِعلم طريقة يف امُلفرطة ِثقتنا ورغم
تُحريِّ والجريمة واإلدمان والُعنف األطباء، يُحريِّ طان والرسَّ السيكولوجيني، يُحريِّ والفصام
عىل ونفٌع خريٌ هو ما ينقِلب أالَّ نضَمُن كيف ويُلِح: ويثُقَل السؤال يتبلور لكي الجميع،
الحفري والوقود املبيدات استخدام يف (ولنا البعيد املدى عىل ووباٍل رشٍّ إىل القريب املدى
بقاٍع إىل السيد بقيادة الكلب يقوم أال نضَمن كيف صارخة)؟ أمثلٌة النَّووية والطاقة

بحياته؟ تُودي أن يُمكن خطرة

صفر = صفر + صفر (1-1)

أن غريها، أو اجتماعية أو سياسية الكربى، القرارات صناعة يف الجديدة الصيحات من
أو ُمباٍرش شخيصٍّ بطريٍق سواء صني، امُلتخصِّ والعلماء األكاديميني كبار مشورة تُؤَخذ
أن أيَرسَ وما إليها. وما األفكار وبنوك املعلومات بنوك خالل من مبارش، غري بطريٍق
اإلكبار كلِّ مع العلماء، هؤالء أن هي مريرة: حقيقة إغفال معها ويتمَّ املشورة، تَتمَّ
يف مكانٍة من بلغوه ما يبلغوا أن لهم كان وما أرضهم، عىل سادٌة هم والتَِّجلَّة، لهم
املجاالت حساب عىل فيها وأْوَغلوا أنفسهم لها كرَّسوا ألنهم إالَّ يِّقة الضَّ صاتهم تخصُّ
األكثر معرفة هي العلم ُمماَرسة وأصبحْت املعارف فيه رْت تفجَّ زمٍن يف للحياة، األخرى
يُؤَخذ من آِخَر ذاته، ص التخصُّ ِبُحكم العلماء، هؤالء فأصبح واألقل، األقلِّ عن واألكثر
نِجده ما ذلك من واألخطر العريض. واإلملام الشاملة النظرة تتطلَّب التي األمور يف رأيه
املحدودة، البحثية طرائقهم تعميم إىل طبيعي ميٍل من العلماء هؤالء من كثرٍي لدى
يَجدونها التي املناهج بنفس تَُحلَّ أن يُمكن اإلنسانية امُلشكالت جميع بأن واالعتقاد

ميادينهم. يف ُمثِمرة
أن وهي األفكار: أزمة وراء الحقيقية املشكلة إىل امُلفكرة النُّخبة من أيٌّ يتفطَّن لم
املشاكل تناول يف شيئًا تُغني وال تكفي ال للواقع، َضيِّقة ُرؤى يتبنَّون األكاديميني ُمعظم
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املناهج تحرصها أن يُمكن ال ُمتواِشجة ُمتداِخلة نَسقيَّة مشاكل وهي العرص. لهذا الُكربى
الحكومية.3 والوكاالت األكاديمية صات للتخصُّ الجزئية

التَّجزيئي للفكر أقوَم كبديٍل اإليكولوجي الفكر (2-1)

خالل َمجراه آِخذ الفكر من آخر وتياٌر paradigm اإلرشادي» «النموذج يف كبري ٌل تحوُّ َة ثمَّ
اإليكولوجي»؛ «الوعي يَه نُسمِّ أن واألصوب اإليكولوجي. الفكر هو ذلك األخرية، العقود
والتحليل التجزئة عىل يقوم الذي التقليدي العلمي الفكر من النقيض عىل يِقف ألنه
الزائد الحماس بنا أدَّى لقد اإليكولوجية. األنظمة فْهم ذاتها، طبيعته بُحكم ويعوق،
العقالني فالفكر إيكولوجية، غري واتجاهاٍت مواقَف إىل العقيل والفكر الِعلمي للمنهج
عميٍق حدٍس عن اإليكولوجي الوعي ينشأ بينما ،linear «َخطِّي» فكٌر هو التقليدي
أنك حقيقة يُدركوا أن ثقافتنا أهل عىل األمور أصَعِب من إن الخطِّية. غري باألنظمة
هذا أصلح. بالرضورة يكون لن الفعل نفس من املزيد فإن صالًحا شيئًا فعلَت إذا
قائم دينامي تواُزٍن يف نفسها تحَفظ البيئية فاألنظمة اإليكولوجي، الفكر جوهر هو
حني ونحن خطية. غري عملياٌت هي واإليقاعات الدَّورات هذه وإيقاعات. َدوراٍت عىل
نُراكم حني أو الالنهائي، والتقني االقتصادي النموِّ قبيل من خطِّية مرشوعاٍت يف نتمادى
بالتواُزن اإلخالل إىل بالرضورة سيؤدي ِفْعلنا فإن األمد، هائل إشعاٍع ذات نوويًة نفاياٍت

آجًال. أو عاجًال وباًال ستكون عواِقبه وإن الطبيعي،
حْدس من بيشءٍ العقلية معرفتنا نَقرن لم ما إذن اإليكولوجي الوعي ينشأ لن
الثقافات يف لة ُمتأصِّ صفًة الحدسية الِحكمة هذه كانت لبيئتنا. الخطِّية غري الطبيعة
وقد اليوم أما حوله. من بالطبيعة ُمباِرشة ِصلٍة عىل اإلنسان كان يوم التقليدية
بأصله االتصال وفَقد ُمصطنعة بيئٍة يف يعيش اإلنسان بات فقد مداها، التقنية بَلَغت
من والتقني العلمي نموِّه بني كبري تفاوٍت من يُعاني وصار والبيولوجي، اإليكولوجي
ال هزيًال عليًال صار قد السيد وكأنَّ أخرى،4 جهٍة من والُخلقي الروحي ونموِّه جهٍة

بحياته. تُودي أن يُمكن خطرة بقاٍع إىل يَشدُّه الذي امَلريد كلِبه قياد عىل يقوى

.Capra, F., The Turning Point, Flamingo, 1982, p. 6 3

.Ibid., p. 25 4
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لألنظمة العامة للنظرية ُموَجز (3-1)

العينية األنظمة من هَرمي تراتٍُب من يتكوَّن العالم أنَّ إىل لألنظمة العامة النظرية تذهب
ُمتعاِلقة تحتية أنظمة أو ُمكوِّنات هيئة يف تنتِظم والطاقة املادة من عات تجمُّ بأنها تُعَرف
يف عام. time-space continuum زماني-مكاني» «ُمتَِّصل يف وموجودة مًعا ُمتفاِعلة
تُردَّ أن يُمكن ال الذي امُلتكاِمل الكلِّ ذلك عىل «نظام» اسم يُطَلق التصوُّري اإلطار هذا

أجزائه. خواص إىل ه خواصُّ
اإليكولوجي للفكر نظريًَّة وترجمًة البيئي الوعي تجليَّات من األنظمة نظرية تُعدُّ
الظواهر جميع بني ُمتباَدلة عالقاٌت هو حيث من العالم إىل ترى نظرية وهي الناشئ،
البيئية واألنساق واملجتمعات، الحية، فالكائنات األشياء. جميع بني ُمتباَدل واعتماٌد
ُمتعدِّدة ِبنيات صورة يف األنساق هذه تنتِظم أنساق. أو أنظمٌة أولئك كلُّ الكربى؛
بالنظر «كل» هو تحتي نظاٍم كلُّ تحتية. أنظمٍة من مستًوى كلُّ ن يتكوَّ امُلستويات،
الذرَّات تجتِمع هكذا فيه. يندِرج الذي األعىل النظام إىل بالنظر «جزء» وهو أجزائه إىل
ى يُسمَّ ما — األحياء يف — لتكون أو بلُّورات َن لتكوِّ الُجزيئات وتتَِّحد ُجزيئات، ن فتُكوِّ
اجتماع ومن الخاليا. ن لتُكوِّ بَدورها تَتَِّحد التي الخلية)، (عضيوات/أعضاء organelles
كالجهاز امُلختِلفة، األجهزة ن لتكوِّ مًعا ترتِبط التي واألعضاء األنسجة ن تتكوَّ الخاليا
يف يتشكَّل األجهزة تضاُفر ومن إلخ. … يس التنفُّ والجهاز العصبي والجهاز الهضمي
هذا عند اتُبي الرتَّ النظام ف يتوقَّ وال اإلنسان. »؛ «امُلتعيضِّ أو الحي الكائن ذلك النهاية
ن فتتكوَّ ُصعًدا اتُب الرتَّ ويميض أمم، قبائل، عائالت، ن تتكوَّ البرش أفراد فمن الحد،
وتشمل حية، وغري حية مكوِّنات مًعا تَُضمَّ أن األعىل األنظمة تلبث وما الدولية. األنظمة

إلخ. … واملجرَّات الشمسية، واألنظمة والكواكب، البيئية، األنساق
فينصبُّ General Living Systems Theory الحية» لألنظمة العامة «النظرية أما
وهي الحية. األنظمة هي األنظمة، هذه جميع بني من واحدٍة رشيحٍة عىل اهتمامها
العلوم بمفاهيم والبيولوجية االجتماعية العلوم مفاهيم بدْمج يسمح ريٍّا تَصوُّ إطاًرا تُقدِّم
صات التخصُّ تفِرضها التي الصاِرمة الحدود إلغاء إىل ويسعى منطقيٍّا، دمًجا الفيزيائية
وتؤدي الحقيقي العالم أجزاء بني القائمة العالقات عنَّا تحجب والتي بينها، فيما العلمية

بينها. امُلشرتَكة الخصائص إغفال إىل بالكثريين
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والعملية البنية

العلوم يف structure «البنية» تُشري والعملية. البنية وجهان: أو جانبان حيٍّ نظاٍم لكل
النظام) لذلك التحتية األنظمة (أو النظام ُمكوِّنات تتَِّخذه الذي التنظيم إىل البيولوجية
التَّغريُّ إىل process «العملية» وتُشري ُمعطاة. زمنيٍة لحظٍة يف األبعاد الثُّالثي املكان يف
فإن النظام ثبات درجة تكن ومهما أدائه. وظيفته، للنظام؛ الدائمة والسريورة امُلستمرِّ
بعينها لحظٍة يف البنية تُدَرس أن دائًما الواِجب فمن ثَمَّ ومن حثيثًا. تتغريَّ أن يمكن ِبنيته

تعطََّلت! العملية أن أو ف توقَّ الزمن أنَّ لو كما

Emergent Properties الخواصاالنِبثاقية

يُمكن ال خصائص اتُب، الرتَّ يف أعىل مستًوى عىل تقع والتي تعقيًدا، األكثر لألنظمة
مستًوى عىل الواقعة التحتية أنظمتها أو مكوِّناتها وصف يف امُلستخَدمة بالحدود وصُفها
تبُزغ التي الجديدة الخصائص هذه ِمثل األنظمة. تلك من ة هامَّ جوانب إغفال دون أدنى،
emergent االنبثاقية» «الخواص ى تُسمَّ تعقيًدا األكثر األنظمة أو الرتكيبات يف تنبثِق أو
تبُزغ نََسًقا)، (أو نظاًما ن لتكوِّ املكونات بعض تجتمع حني أبسط: وبتعبرٍي .properties
ِصفات خالل من كامل بشكٍل بها التنبُّؤ يُمكن ال «جديدة» صفاٌت األعَقِد النظام لهذا

مكوناتها.5
قلَّما أنَّنا وهي الدوام، عىل تُواِجُهنا تفتأ ما حقيقٍة إىل األنظمة نظرية تلِفتُنا هكذا
املاء فخواص ُمكوِّناتها، خواصِّ من تعقيًدا أكثر ُمفرداٍت خواصَّ نَستنبط أن لنا يتيرسَّ
خواصَّ بعيد أو قريٍب من تُشِبُه ال خواٌص هي امليوعة، أو كالسيولة املثال، سبيل عىل
تُفرسَّ األشياء أن لو ع، التوقُّ أو الحْدس إىل األقرب كان ولقد الهيدروجني. أو األوكسجني

غاٍز من بذرٍَّة كالهيدروجني االشتعال شديد غاٍز من ذرَّتني اجتماع يُفيض أن بمكوناتها،
كان ما هو العكس أنَّ غري االشتعال. هائل غاٍز إىل كاألوكسجني، االشتعال عىل يُساعد
هذا االشتعال!) به نُطفئ نحن (بل يشتِعل ال سائل هو يتكوَّن فالذي الواقع؛ صعيد عىل
ذلك اليشء؛ بمعرفِة كفيلٌة امُلكوِّنات معرفة أن يظنُّ ذهٍن لكلِّ بليٌغ ودرٌس صارخ مثاٌل

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, McGraw-Hill, Inc., 1992, p. 79 5
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يَِجب التي ة الخاصَّ وقوانينه الجديدة صفاته الوجود ُمستويات من األعىل للمستوى أن
الشخيص. ها بحقِّ وندُرسها أرضها عىل ونقابلها ُمبارشة إليها ه نتوجَّ أن

التي والبَِرصيَّاتية الهندسية الخصائص صنوف كل فللبلُّورات آخر، ِمثال والبلُّورات
منها. ن تتكوَّ التي الُجزئيات يف تُوَجد ال

التأقلُم عىل والقدرة الخلية. مستوى عند تبُزغ انِبثاقية خاصيٌة هي نفسها، والحياة
عند تظهر انبثاقية ِصفة هي الخاليا بني ة خاصَّ آلياٍت باستنفار الشديدة الضغوط مع
تطرأ انبثاقية خاصيٌة هي الرمزية اللغة استخدام عىل والقدرة الحيوية. األعضاء مستوى
وعند البرشية. الكائنات ر تطوُّ مع (organism (امُلتعيضِّ العضوي الكائن مستوى عند
الذي نعي الصُّ واإلنتاج الكبرية األعمال إنجاز عىل القدرة تربُز البرشية الجماعة مستوى
التنظيم من جديدة أشكاٌل تظهر األعىل املستويات وعند الفرد. الكائن ُقدرة يتجاَوز

جرٍّا. وهلمَّ الحضاري ل والتَّحوُّ الدويل والتعاون الرصاع وآليات االجتماعي

Reduction and Reductionism يَّة الرَّدِّ والنزعة الرد

فيما ل نُفصِّ أن امُلقام ويستدعي صورة. أوضح يف الردِّية النزعة مزاِلق لنا تتجىلَّ هكذا
د يتجسَّ وهو ب». إالَّ هو ما «أ صيغة من دعوى هو reducation و«الرَّد» عليها. وما لها

الردية: الُجَمل أمثلة ومن ية. الردِّ الُجَمل يف

إستاتيكية. كهرباء تفريغ إال هو ما الربْق •
األوكسجني. من واحدة وذرَّة الهيدروجني من ذرَّتان إال هو ما املاء •

الحقيقية، العلوم كلِّ يف داخل أسايس ُجزء هو امِلثالني هذين يف ُممثٌل هو كما والردُّ
،is identical with مع» هوية «يف تامة: ة بدقَّ يعني nothing but إال» هو «ما فتعبري
كان وقد .identities هوية عالقات تجسد األمر حقيقة يف الرَّدِّية فالُجمل ثم ومن
التي الهوية تلك العلمي، البحث جوانب من ا هامٍّ جانبًا يزال وما الهوية عالقات اكتشاف

اإلطالق.6 عىل عة ُمتوقَّ وغري لنا ُمفاجئة أحيانًا تكون

.Ibid., p. 76 6
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من وجهٍة عىل يُطَلق دائًما) (ازدرائي ُمصطلح فهو reductionism «الردِّية» أما
تمَّ الذي اليشء أنَّ عىل الرأي ينعقد عندما الردِّية تُهمة ه تُوجَّ مقبولة. غري تُعترب الرأي
وهي كيميائية، مواد من ُمكوَّنة مثًال الزيتية الصورة إن الرد. يُحدِّده ا ِممَّ أكثر هو ردُّه
وما القماشة عىل ُفِرَشت التي األصباغ إليها ُمضاًفا اللوحة قماشة منها ن تتكوَّ مواد أي
اللغوية املفردات أن أو الكيمياء، من فرٌع الفني النقد أن يعني ال هذا أن إال ذلك. إىل
إلخ، … حيس مثري، برعونة، مرسوم قبيح، جميل، مثل: الفن يف بحثنا يتطلَّبها التي
إالَّ هي ما الزيتية «الصورة ية الرَّدِّ الجملة فإن ثَمَّ ومن الكيمياء. بلغة عالقة أي لها
وتُقيص الجمال تستبِعد أنها منها فهمنا إذا ُمضلِّلة تكون قد ِتها ِصحَّ عىل كيماويات.»

األخرى. االستطيقية الخصائص
ما البرش بأنَّ القائلة الدعوى تلك هو الرَّدِّية النزعة عىل الحديثة األمثلة أهم ولعلَّ
اعتربه ما وهو دة، ُمعقَّ حيوية فيزيائية أنظمة ُمجرَّد أنهم أي بيولوجية؛ كائنات إال هم

.reductionism «َردِّية» أي له؛ غ ُمسوِّ ال ردٍّ عىل ُمنطويًا الكثريون
الردُّ أما إبستمولوجيٍّا. وآخر أنطولوجيٍّا وجًها وجَهني: للرَّدِّ أن سبََق ا ِممَّ يتبنيَّ
إىل بردِّها وذلك الوجود، من األعىل امُلستوى ذات الظاهرة كيفيَّات فينفي األنطولوجي
من ُمعينٍة جوانب لفهم فيجهد اإلبستمولوجي الرَّدُّ وأما أدنى. مستوى عىل ظواهر
الكيفيَّ َع التنوُّ ينفَي أو يقَيص أن دون النيوروفسيولوجية العبارات بلُغِة ما ظاهرٍة
ا ردٍّ يُعدُّ هذا فإنَّ يد٢أ = املاء إنَّ مثًال أقول حني األنطولوجي7 الردُّ يفعل كما للوجود
عنها تنبثِق أن شأنها من خاصة ِبنيًة الكيميائي تركيبه بجانب للماء ألنَّ إبستمولوجيٍّا؛

إلخ. … السطحي والتوتُر والسيولة كاللُّزوجة جديدٌة خصائص
رد أي theory reduction النظري الرد هو ووضوًحا ُشيوًعا الردِّ صور وأكثر
نَُردَّ أن ذلك مثال أساسية. أكثر آخر إىل ما علٍم رد أو أوليًة أكثر أخرى إىل النظرية
أن والحقُّ والبيولوجيا. والكيمياء كالفيزياء الطبيعية العلوم إىل واالجتماع النفس علم
من ما بمعنًى أوليًة أكثر إذن فالكيمياء كيميائية، مواد من تتكوَّن البيولوجية الكائنات
وقوى ُجسيمات من تتكوَّن التي الذرَّات من عات تجمُّ هي الكيميائية واملواد البيولوجيا.
الكيمياء. من أوليًة أكثر ما بمعنًى هي فالفيزياء ثم ومن الفيزياء. علم بدراستها يضطِلع

.Bunge, M. (1997) Emergence and the mind. Neuroscience, 2, 501–509 7
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للمكوِّنات ًال ُمفصَّ بيانًا لنا تُقدِّم فالفيزياء الفيزياء؛ من أساسيًَّة أكثر علم هناك وليس
عىل تشتِمل امُلعاِرصة الفيزيائية للنظرية وفًقا القصوى املكونات هذه للعالم. القصوى
موائد بالطبع هناك ولكن هناك. ما كلُّ ذلك جسيًما. عرش وسبعة أساسية قوى أربع
من املائدة فلتكن نوم. واضطرابات أعصاٍب وتَوتُّر قزح وأقواس وُسحبًا وكرايس أيًضا
فإنَّ األساسية، الفيزياء نظر يف هي ا ِممَّ والكيماويات كيماويات، من والخشُب خشٍب،
أن يُمكن املوائد عن قوله نُريد ما كلَّ أن أو موائد، َة ثَمَّ ليس أن بحاٍل يعني ال ذلك كلَّ
أن بإمكانه الِعلم أنَّ أيًضا الحقِّ ومن والفيزياء. للكيمياء النظرية امُلفَردات به تُسِعفنا
بوسع إال.» هو «ما ِمثل من ِخالفية بمواِقف نفسه يُلزم أن إىل حاجة دون ًما تقدُّ ق يُحقِّ
بيولوجية، أنظمة كانت لو» «كما البرشية الكائنات تدرس إنها تقول أن مثًال البيولوجيا
داخلة غري دعوى — تدُرسه أن فاتها يشء أيُّ هناك كان إذا — ما مسألٌة تبقى بحيث
أنَّ دينيٍّا يعتقد من بوسع يظلُّ بذلك البيولوجيا. «عن» دعوى بل البيولوجيا، ِضمَن
مثل ويبقى حيوية. فيزيائية أنِظمة باعتبارها البرشية الكائنات يدُرس أن أرواًحا للبرش

البيولوجيا.8 فيه تبَحُث ال ما شيئًا البرش لدى بأنَّ اعتقاده عىل بالطبع الشخص هذا

الحديث النفس ِعلم مأزق (4-1)

يف باطِّراد يزداد تأثريُه وأخذ كبري باهتماٍم األخرية السنوات يف األنظمة مفهوم حِظَي
الذي الجديد ه التوجُّ من جزءًا االهتمام هذا ويُعدُّ املريض. النفس وعلم النفس علم حقَيل
عن البحث يف عارمة رغبٌة يعكس الذي التوجه ذلك الفكرية؛ الحياة مجاالت جميع شمل
العلمية الثورة مع بدأ الذي التقليدي للنموذج خلًفا العلمي، للفكر جديد إرشادي نموذج
وتبني العرشين، القرن بدايات يف وَحدَّه نهايته وبلغ عرش، والسابع عرش السادس للقرن

.world view للعالم» و«نظرة علمي، كمنهٍج قصوره
الساحة عىل ظهرت كلَّما امليادين جميع يف فشله يُثِبت الرَّدِّي التجزيئي املدخل أخذ
طرائق األمر وتطلَّب … «الغائية» «الكلية»، «النسق»، قبيل من رات بتصوُّ تتعلَّق ُمشكالت
الكالسيكية النظرية انهارت حني الفيزياء مجال يف الفشل هذا تجىلَّ التفكري. من جديدة

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, p. 77 8
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الحياة علوم يف وتجىلَّ الفيزيائي، العالم من محدود ِنطاٍق يف إالَّ تصُدق ال أنها وثبَت
والعمليات األجزاء تتَِّخذه الذي والتنظيم بالتنسيق تتعلَّق عديدٌة ُمشكالٌت برزْت حني
العلوم ويف «الشخصية»، ُمشكالت بظهور النفس علم يف وتجىلَّ العضوي. الكائن يف
والرسمية إليها)، وما والقبيلة (كاألرسة الطبيعية األنظمة مشكالت بظهور االجتماعية
(امليكانيكية التقليدية حقولها التقنية تخطَِّت كذلك اإلداري). والجهاز (كالجيش
ومستوى الربمجيات مستوى عىل تُواِجه، أن عليها وكان (… والكيميائية والكهربية
الثورة مجال ويف والتحكم. لالتصال الجديدة امُلتطلَّبات تلك ،hardware لب الصُّ الَعتاد
ى يُسمَّ وما الجديدة، والفلسفات االجتماعي النقد التجاهات الكبري املدُّ كان االجتماعية
اتَّسمت التي طرائقه يف أو دوافعه يف سواء االجتماعية، واليوتوبيات ة»، امُلضادَّ «الثقافة
النظر لوجهٍة االرتياح عَدم عن تعبري أيًضا هو األحيان، من كثرٍي يف والَغرابة بالشذوذ

جديدة.9 نظرة إىل التَّوِق وعن العالم إىل القديمة
والطب النفس علم مجايل يف خاص بشكٍل ٌة ُملحَّ جديٍد نموذٍج إىل الحاجة كانت
reactive ُمنفِعًال كائنًا أو «روبوتًا»، أو آلًة بوصفه لإلنسان ٌر تصوُّ ساد حيث النفيس؛
العرشين القرن من األول النِّصف طيلة ُمسيطًرا ظلَّ الذي ر التصوُّ ذلك فاعل. غري
والسلوكية الكالسيكية، السلوكية الكربى: السيكولوجية املدارس جميع عىل نفوذه وبسط
ونموذج والسيربنطيقا، النفيس، والتحليل الدوافع، ونظريات التعلُّم ونظريات الجديدة،
أو حيوان أو حاسوب هو املنظور، هذا من اإلنسان، امُلخ. لعمل كتفسرٍي الحاسوب
األوىل وترشيطاته حياته وُمصادفات وغرائزه ِجيناته يف بالكامل مكتوب مصريه طفل،
دافع هو املنظور هذا من والحبُّ تكتِنفه. التي واالجتماعية الثقافية القوى ويف وتدعيماته،
باطنة لكراهيٍة (معكوس) فعٍل ردُّ هو أو الفمية، األحاسيس وعىل الجوع عىل قائم ثانوي
لحرية هامش وال لإلبداعية محلٌّ هناك ليس الشخصية عن صياغاتنا أغلب ويف ِفطرية.
مطَمَح وال واإليثار، التضحية ألفعال أساس وال الُعليا، امُلثل لسطوة مكان وال اإلرادة
قد السيكولوجيني معرش نحن كنَّا «فإذا به، امُلرتبِّص مصريه من البرشي الجنس لنجاة

Ludwig von Bertalanffy, “General System Theory and Psychiatry”, in Silvano Arietei (Ed.), 9

American Handbook of Psychiatry, Vol. 1, Second Edition, Basic Books, Inc., Publishers,
.New York, 1974, p. 1096
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أدنى إىل البرشية الطبيعة بمفهوم التَدنِّي عىل وعي، بغري أو بوعٍي الوقت، طوال عِملنا
أنَّنا نعِرتف أن فعلينا السبيل، هذا يف نجاحاتنا وتزدهينا وأحطِّها، امُلشرتكة قواسمها

تتلبَُّسنا.» التي الخبيثة الشيطانية الروح عن نُعربِّ ُكنَّا القْدر بنفس
يف له داِفعة وقوًة الصناعي الُكتيل املجتمع عن تعبريًا كروبوت اإلنسان ر تصوُّ كان
السلوكية الهندسة عليه تقوم الذي النظري األساس يُقدِّم املفهوم فهذا نفسه. الوقت
عي التوسُّ لالقتصاد غنى وال والسياسية، واالقتصادية التجارية الدعاية يف امُلتمثِّلة
أن العظمى املجتمعات هذه تُريد واالستالب. التالُعب هذا مثل عن الغنية للمجتمعات
ردُّ إال يَسُعها ال ذلك تبلُغ ولكي الهائل، القومي لإلنتاج دائم تزايد نحو تقدُّمها تِصل
أو سكنر، طريقة عىل ُمخترب فرئان أو طيِّعة آالٍت أو روبوتات إىل البرشية الكائنات

(الهميوستاسيس). الحيوي التواُزن عىل تأقلُِمها يف تعتِمد أخرى ُمذِعنة كائنات

وموجات صيحات (5-1)

من عدد النفيس والطب النفس علم يف ظهر العرشين القرن من األخرية العقود يف
النموذج يف جوهريٍّا تغيريًا تُحِدث أن دون ذهبَْت ثم النجاح، بعض وأحرزت الصيحات،
هذه أهم من لإلنسان. بالحيوان) (التشبيه الزوموريف النموذج أو الروبوت نموذج السائد؛
وليس الحيوان. لسلوك امُلقارنة املنهجية الدراسة أو باإليثولوجيا يُعَرف ما الصيحات
واألنسجة الترشيح حيث من الُعليا بالِقَردة شبيه حيوان اإلنسان أن الجديد بالكشف
السلوكية، اآليات من كثريًا الحيوانات أسالفه يُشارك أيًضا وهو الحيوية. والكيمياء
والعدوانية؛ الجنس ة وبخاصَّ البيولوجية دوافعه ندُرس أن الرضوري فمن وبالتايل
«الرَّدِّية» النظرة أن غري ذلك. أمكن إن نُهذِّبها ولكي الدوافع هذه عىل نِقف لكي
روَّاد مقصد بحاٍل تكن لم قرد، « إالَّ هو «ما اإلنسان بأن القول أي ،reductionist
واضحة حقائق يف تتمثَّل كما وخصوصيته، اإلنسان تفرُّد عىل أكدوا الذين اإليثولوجيا
عن غاب قد ظ التحفُّ هذا مثل ولكن ذلك. شابه وما والتاريخ والُعرف الثقافة مثل
املذهب من الكبري الشعبي نجاحها استمدَّت والتي ية، الِحسِّ النزعة تحُدوها التي الكتابات
يُعانيها التي الذنب مشاعر فت خفَّ أنها إىل الكتابات هذه نجاح يعود ربما الزوموريف.
أقلَّ تغدو الحديث املجتمع بها يعجُّ التي والقسوة واإلجرام فالوحشية امُلعارص. املجتمع
التي البيولوجية اإلنسان دوافع من ناِبعة أنها بدا إذا والغفران الُعذر إىل وأقرَب فظاعًة

تُقاَوم. ال
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للقوَّتنَي أقوَم كبديٍل «اإلنساني» النفس علم ظهر الثالثة» «القوة شعار وتحت
وشارلوت ماسلو أمثال من روَّاداها لكتابات وكان النفيس. والتحليل السلوكية األخَرينَي
وعىل البرشية السيكولوجيا خصوصية عىل بتوكيدهم هائل صًدى وماتسون وبوهلر
من إنسانية غاياٍت عىل وتوكيدهم األسايس، النموذج املرىضهم ال األصحاء اعتبار رضورة
امُلعارص. ملجتمعنا العاطفي الَخواء عىل وَحْملتهم إلخ، … ة القمَّ وِخربات الذات تحقيق ِمثل
«جماعات وأصبحْت التسويقية، للنزعة إخضاعها تمَّ ما رسعان الجديدة الحركة أن غري
يف مشكوك ُمماِرسون يُديرها جديدة صناعًة encounter groups (املواجهة) امُلالقاة»
داللًة ذاته حدِّ يف يحِمل لقٌب وهو «ُمدرِّبون»، اسم عليهم يُطلق كبري، حدٍّ إىل التهم ُمؤهِّ
اإلنساني النفس علم اصطنعها التي السديدة التقنيات من الرغم وعىل تخفى. ال تسويقية
والحساسية التدريب جماعات مع قدَّمت، كبرية سلعٍة إىل ل تحوَّ فقد الجمعي، العالج يف
انفعالية نشوٍة إىل مخترصة وُطرًقا الثري املجتمع سآَمِة من مخرًجا الُعراة، وماراثونات
إىل املزعومة «اإلنسانية» تحوَّلت الوقت نفس ويف األحيان. بعض يف َوِبيلًة نتائجها كانت
«الجماعة»، يف يُرجى الخالص كان اليشء. بعَض ٍر ُمحوَّ بشكٍل زومورفية أو «حيوانية»
وغري باهتة بُقعٍة إىل ل ويتحوَّ امُلشرتكة القواِسم أدنى إىل يُختَزل الفرد كان وبالتايل
وتقنيات االستالبية السيكولوجيا بفعل ذاته وانطمست اجتماعي، فضاءٍ يف ُمتمايزة
والالإنسانية، التسويقية النزعة كانت امُللتوية ة امُللتفَّ الطريقة بهذه االجتماعية. الهندسة
لها يُجزلون زبائن يد عىل جديد من م تتدعَّ الصناعي، الُكتيل املجتمع ثمرات أوخم وهي

خاطر.10 طيب عن األثمان
Beyond والكرامة» الُحرِّية وراء «ما بكتابه سكنر علينا أطلَّ ١٩٧٢م عام ويف
للسلوكية جديد ببعٍث ُمؤذنًا حينه، يف عظيًما رواًجا راج الذي Freedom and Dignity
القوارض حتى أنه من التجريبي البحث أثبتَُه بما كتابه يف سكنر يحفل لم العتيقة.
التعلُّم نظرية أنَّ واضًحا بات لقد الرشطية. للقوانني الطبيعية حياتها يف تخضع ال
سكنر، قفص يف اإليجابي (التدعيم امُلصطنعة امَلعمِليَّة الظروف يف تُطبَّق التقليدية
الدعاية يف الشبيهة والتقنيات معنى، ذات غري مقاطع تعلُّم يف الكالسيكي والترشيط
السيكولوجي النموِّ عىل وال للحيوان الطبيعي السلوك عىل تنطبق ال ولكنها واإلعالن)،

.Ibid., p. 1097 10
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املحدودة االضطرابات بعض يف ناِجح أنه بدا فقد السلوكي العالج أما لألطفال. السوي
التعلُّم نظرية مبادئ أن امُلستبَعد من أنه غري .nocturnal enuresis اللييل البوال مثل
هذه يف سكنر، أن يبدو العاديني. املواطنني وحتى وموتسارت إينشتني تعليم عىل ترسي
حتى أو القوطية الكنائس إحدى حياته يف ل يتأمَّ أن فاته قد االنتقامية، السلوكية ة الردَّ
إىل التاسعة السيمفونية من بدءًا املوسيقى إىل يُصغي أن أو نيويورك، يف سحاب ناطحة
سكنر أن ويبدو وجامعته. كتبه ويف ذاته ُمختربه يف ل يتأمَّ أن بل الروك، روائع أرخص
عىل هذا من شيئًا تفعل ال والقرود والحمام الفرئان بأن البسيطة املالحظة فاتَتْه قد
لظهور األوىل البدايات لنرى الحيوان عالم إىل ننُظر أن سياقه يف الوجيه من إن اإلطالق.
أن يَسُعها ال البرشية السيكولوجيا ولكن ذلك. إىل وما األدوات واستعمال والُعرف اللُّغة
جديد، يشء هو الكاتب) هذا بتعبري الرمزية األنشطة عالم (أو الثقافة عالم أن تُغِفل

التعلم. نظرية أو الترشيط ُمستويات إىل ردُّه يُمكن ال emergent انبثاقي يشء
لِعلم األسايس االفرتاض من يُذَكر شيئًا وأشباهها العابرة الصيحات هذه تُغريِّ لم
النفيس املحلل يدي بني األريكة عىل امُلستلقي املريض أنَّ صحيح األمريكي. النفس
وهو شوكة» «أبو سمك عن يختلفان هذين وأن سكنر، صندوق يف الفأر عن يختِلف
أن (وحبَّذا «حساسية» لقاء يف التدريب جماعة وعن نفوذه، منطقة عن بُعنف يُدافع
ُمختلفة لإلنسان «نماذج» هذه أن صحيح العقاقري. خربة وعن ُعري)، حالة يف تكون
هو ما تغاُفل أو إغفال وهو األسايس، ر التصوُّ يف جميًعا تلتقي أنَّها غري اليشء، بعض
الحاجة ت ألحَّ لقد حيواني. سلوك إىل اإلنساني السلوك ردُّ هو أو اإلنسان، يف ا حقٍّ إنساني
يف أيًضا وثورًة العلوم، من غريه ويف النفس علم يف ثورًة يُحِدث لكي جديد نموذٍج إىل

املجتمع.11 ويف العملية الحياة
مرشوًعا ليس مرشوعه أنَّ هو سكنر كتاب عليه يشتمل الذي الكبري الخطر إن
غسيل من واسع نطاٍق عىل تحقيقه يجري ملا وصٌف هو بل والكرامة، الحرية إلبطال
التسويقي امُلجتمع به ويقوم والتلفزة، اإلعالم وسائل به تقوم بالعقول وتالُعب للمخِّ
عن واإلجرائي لبي السَّ الترشيط نظرية بالعقول امُلتالعبون يتَِّبع هل السياسة. وقطاع
أحياٍن يف ذلك يفعلون بأنهم الشكوك خاَمَرتْني وإن يُِهم، ال سؤال هذا وقصد؟ ِدراية

كثرية.

.Ibid., p. 1098 11
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ُكربى سيكولوجية تجربة (6-1)

التَّوتُّر ظروف أنَّ ذلك عن َلَلِزم بالعقول التالُعب سيكولوجيا عن املبادئ هذه ت صحَّ إذا
بدَّ ال النفسية الصحة وأن النفسية، االضطرابات زيادة إىل تؤدي أن بدَّ ال والضغوط
وعندما التدريب، جماعات يف الطفولة مكبوتات من الناس ف يتخفَّ عندما ن تتحسَّ أن
يف الجنيس اإلشباع يتيرسَّ وعندما للتالميذ، ة الغضَّ األذهان عن الدراسية األعباء ف تُخفَّ

… مبكر عمر
وهي بالعقول، التالُعب سيكولوجيا يف النطاق واسعة تجربًة الحديث املجتمع قدَّم
التجربة نتائج جاءت وقد املحك. عىل ومبادئها السيكولوجيا هذه تضع سلوكية تجربة
العاملية الحرب أثناء الذهانية وال العصابية االضطرابات نسبة ترتِفع فلم لآلمال، ُمخيِّبًة
(نستثني ذُروتها والسيكولوجية الفيزيولوجية الضغوط فيها بلَغْت فرتة وهي الثانية،
أفرخ األخرى الجهة ومن الحرب). ُعصاب قبيل من امُلبارشة الصدمية التأثريات ذلك من
وبات النفسية. الحاالت من مسبوٍق غري عدًدا الضغوط من ف امُلتخفِّ الغنيُّ املجتمُع
تظهر التوتُّر من ف والتخفُّ البيولوجية للحاجات التام اإلشباع ظروف يف أنه املؤكد من
وُعصاب الخبيث، والسأم الوجودي، الُعصاب مثل النفيس االضطراب من جديدة أشكاٌل
عدم عن وال الدوافع، كبِْت عن ال تنُجم النفيس الوظيفي االختالل من ُصور وهي التقاُعد،
(وإن شكوك وهناك الحياة. يف املعنى فقدان عن بل الضغوط، عن وال الحاجات، إشباع
الخارجي للتسيري نتاج هو الفصام نسبة ارتفاع يكون بأن إحصائيٍّا) ذلك ق يتحقَّ لم
الشخصية اضطرابات مجال يف أنه املؤكد ومن الحديث. املجتمع يف اإلنسان ه يُوجِّ الذي
االنفعال أو الحاجة بدافع ال الجرائم ارتكاب هو امُلراهقة، جنوح من جديد نمٌط ظهر قد
أَم السَّ فروم: إريك يقول وكما الحياة. فراغ يخلُقها رغبة وهي واللَّهو، التَّسلية بدافع بل

الجريمة. ويف الحرب يف الُعنف وأصُل العرص مرض هو
َجر الضَّ واقرتََن األُسس، يف وهٍن إىل والتطبيقية النظرية السيكولوجيا انتهت هكذا
النزوع هذا عربَّ نصابها. إىل األمور يُعيد جديد ٍه توجُّ إىل بنزوٍع األساسية املبادئ من
وسيكولوجيا الجديدة، الفرويدية مدارس فظهرت ُمختلفة، بُطرٍق نفسه عن الجديد
النموِّ نفس لعلم ُمتأخًرا جاء الذي والتقبُّل أولبورت)، (مري، الشخصية ونظريات األنا،
اإلدراك، يف الجديدة والنظرة بوهلر)، شارلوت، فرنر، (بياجيه، األطفال وسيكولوجيا
واملداخل (روجرز)، العميل عىل امُلتمرِكز والعالج ماسلو)، (جولدشتني، الذات وتحقيق
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لإلنسان السوسيولوجية واملفاهيم ماي)، بوس، (بنسفنجر، والوجودية الفينومينولوجية
ال اإلنسان إىل النظرة واحد: مبدأ يف امُلتباينة التيارات هذه تشِرتك وغريها. (سوروكني)،

فاعًال. شخصيٍّا نظاًما بوصِفه بل ُمنفعلة، آلًة بوصفه
انعقد ذلك أجل ومن لألنظمة، ة العامَّ بالنظرية الحايل َغف الشَّ كان ذلك أجل من
النفس وعلم النفس علم من لكلٍّ بالغَرض واٍف إطاٍر إيجاد يف تُسِهم بأن األمل عليها

املريض.12

والسيربنطيقا األنظمة نظرية (7-1)

فهمها، يُساء ما وكثريًا ة. والدقَّ بالغموض والسيربنطيقا األنظمة نظرية بني العالقة تتَِّسم
لنظرية كمرادف سيربنطيقا كلمة استخدام حدَّ البعض عند بينهما الخْلط بلغ ربما بل

األنظمة.
امُلنضِبط والسلوك والتحكُّم االتصال أنظمة علم وهي ،cybernetics السيربنطيقا أما
:feed-back الراجعة التغذية مخطط هو األسايس فنموذجها اآلالت، أو الحيوان يف سواء

استجابة. ← رسالة/رسالة ← ُمثري
servomech- امُلؤازرة اآلليات يف املوجودة الراجعة للتغذية دة امُلعقَّ التنظيمات فجميع
إىل ردُّها يُمكن أيًضا، العضوية الكائنات ويف الحركة، الذاتية واآلالت الحديثة anisms
الكائن حالة يف الراجعة التغذية ُمخطط عىل ويُطَلق الراجعة. التغذية دوائر من مجموعات
(الهميوستاسيس) الحيوي والتوازن .homeostasis الحيوي» «التوازن اسم العضوي
نحَو هه وتُوجِّ العضوي الكائن أحوال ثَبات عىل تُحافظ التي التنظيمات من ُجملة هو

الراجعة. التغذية آليات عىل وتقوم هدف
هو ما (كلُّ عامة بصفٍة األنظمة عىل تنطبق بمبادئ فتتعلَّق األنظمة نظرية أما
جميًعا لألنظمة مبادئ هناك أن إىل وتذهب متبادل). تفاُعل يف دائبة ُمكوِّنات من ُمركَّب
تُصاغ أن ويمكن بينها. العالقات أو مكوِّناتها أو األنظمة هذه طبيعة عن النظر برصف
والتطبيقي. النظري العلم من كثرية مجاالت يف ُطبَِّقت وقد رياضية، صياغًة املبادئ هذه

.Ibid., p. 1098-1099 12
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أجزاء من ُمكوَّن ُكيل كياٍن أيَّ تشمل بل املادِّية األنظمة عىل املبادئ هذه تقترص وال
ُمتفاِعلة.13

املفتوحة األنظمة (8-1)

فريدة. بخصائص التقليدية، للفيزياء امُلغلقة باألنظمة ُمقارنًة املفتوحة، األنظمة تتميَّز
البيئة مع تَعاُمٍل حالة يف الدوام عىل تظلُّ التي األنظمة تلك بأنها املفتوحة األنظمة تُعرف
وبمقدور وتهدم. مكوِّناٍت وتبني وتُعطي، مادًة تأُخذ تنفكُّ وال للمادَّة، وتبادٍل حولها من
الثبات هذا أن غري البيئية. ات التغريُّ بإزاء النسبي بثباتها تحتفظ أن املفتوحة األنظمة
األنظمة وبمقدور امُلتبادلة. للمادة املستمر والدْفق الخارج مع املستمر التفاُعل نتاج هو
ُمناِوئة. خارجية لظروف تعرََّضْت كلَّما تواُزنها وتستعيد ذاتها تُصلح أن أيًضا املفتوحة
equifinality؛ الغاية» «تساوي ى يُسمَّ بما املفتوحة باألنظمة الثبات حالة تتَِّصف
حالة تبلُغ قد البدئية، حاالتها تُحدِّدها والتي امُلغلقة األنظمة يف التواُزنات بعكس أنها،
النظام أحكام إالَّ تُحدِّدها وال الزمن عىل تتوقَّف وال البدئية حاالتها عىل تتوقَّف ال
ُمفاِرقة تبدو حرارية ديناميكية خصائص أسَلْفنا، كما املفتوحة، األنظمة تُظِهر نفسه.
الفيزيائية األحداث مآَل أنَّ الحرارية للديناميكا الثاني القانون يقتيض :paradoxical
االضطراب وحاالت الفروق وطْمس اإلنرتوبي زيادة إىل ٌه ُموجَّ امُلغَلقة) األنظمة (أي
املادة. انتقال مع السالب» «اإلنرتوبي جلب فباإلمكان املفتوحة األنظمة يف أما القصوى.
مستًوى عىل وتبقى الحِرجة الظروف يف نفسها تحَفظ أن األنظمة هذه تستطيع ثَمَّ ومن
والتمايُز، التنسيق من مزيٍد نحو تتقدَّم أن بإمكانها إن بل والتعقيد، التنظيم من عاٍل

ر. والتطوُّ النمو عملية يف الحال هو كما
ويف الظواهر، من ُمعيَّنة بقطاعاٍت والسيربنطيقا األنظمة نظرية من كلٌّ تختصُّ
لغة بني الظاهرة وْصف يف تكافٍؤ وجود ويتبنيَّ منهما أيٍّ استخدام يجوز الحاالت بعض
نظام يف امُلتبادلة (التفاُعالت األنظمة نظرية ولغة الراجعة) التَّغذية (دوائر السيربنطيقا
وجهد الواقع. وصف يحتِكر أن يُمكن واحٍد نموذٍج من ما أنه ولنْلَحظ ات). امُلتغريِّ د ُمتعدِّ

النجاح. من بأخرى أو بدرجٍة الواقع من ُمحدَّدًة جوانب تستنِطق أن هو نظريٍة كلِّ

.Ibid., p. 1100 13
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والشخصية العضوي الكائن (9-1)

فإن يشء، كلِّ يف تُوَجد التي والكهربية كالجاذبية الفيزيائية القوى ِخالف عىل
العضوية) (الكائنات يات» «امُلتعضِّ ى تُسمَّ ُمفَردة كياناٍت يف إالَّ تُوَجد ال الحياة ظاهرة
والعمليات األجزاء من دينامي نََسق أي ،system نظام هو ُمتعضٍّ وكلُّ .organisms
ى تُسمَّ ُمفَردة كيانات يف إالَّ النفسية الظواهر تُوَجد ال وبامِلثل ُمتبادل. تفاُعٍل يف هي التي
لها فإن للشخصية األخرى املواصفات تكون ما وأيٍّا «الشخصيات». اإلنسان حالة يف

.system «النظام» خصائص دائًما
النقيض عىل يِقف شكَّ ال نظاًما، بوصفه النفسجسمي للكائن الشمويل ر التصوُّ هذا
واإلحساسات امُلنعكسات قبيل من جزئية وحدات جمع حاصل كُمجرَّد ِره تصوُّ من
املريض النفس علم ويُظِهرنا ذلك. إىل وما املدعمة واالستجابات والدوافع املخ ومراكز
وحتى ُمفَردة. وظائف فقدان وليس نظاٍم اضطراب هو النفيس االختالل أن عىل بوضوٍح
يف قصوٌر هو الناتج األثر فإن ي) امُلخِّ اللِّحاء أعطاب (مثل املوضعية اإلصابات حاالت يف
أن عىل غريها. من أكثر ُمتطلَّباتها ألنَّ الُعليا الوظائف يف وبخاصة للنظام، الُكيلِّ األداء

بها.14 يُستهان ال تنظيمية ُقدراٍت أخرى جهٍة من للنظام

األصل هو الفاعل/النشاط الكائن

غياب يف حتى نشٌط فاعٌل نظاٌم هو بل امُلستجيب، امُلنفِعل السلبي بالكائن امُلتعيضِّ ليس
العنرص أن َمفاده ُمسبٍق افرتاٍض عىل امُلنعِكسات نظرية تنطوي الخارجية. امُلنبِّهات
بوضوٍح تُظِهرنا الحديثة الدراسات أن غري خارجية. مُلثرياٍت االستجابة هو للسلوك األويل
نفسه، النظام يف القابع النشاط ذلك العصبي، للجهاز التلقائي النشاط أن عىل ُمتزايد

األويل. العنرص هو
حركية إيقاعية أنشطٍة عىل ُمقَحمًة االستجابة آليات تبدو والنمو التطور عملية يف
قيام «يُسبِّب» ال األمر حقيقة يف stimulus الخارجية) األحوال يف ٌ (تَغريُّ امُلنبِّه إن أولية.

.Ibid., p. 1101 14
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قائمة عملياٍت «يُعدل» أن يعدو ال فامُلنبِّه امُلنبِّه؛ وجود لوال بالخمول يتَِّسم نظاٍم يف عملية
ُمستقلة. فاعلية فاعٍل نظاٍم يف أصًال

الثابتة «الحالة عليه يُطَلق تواُزن وعدم ُمعنيَّ توتٍُّر عىل العضوي الكائن يُحافظ
تلقائي نشاٍط يف ويِرصفها الجارية التوتُّرات مع يتعاَمل أن يُمكنه بذلك املفتوح». للنظام
نموذج يذهب أعىل. تنظيٍم نحو ُقدًما ليميض إنه بل ترويحية، مُلنبِّهات استجابٍة يف أو
التَّوتُّرات وخفض للُمنبِّهات االستجابة هو للسلوك األسايس العام امُلخطط أن إىل الروبوت
أن غري إلخ. … البيئة مع والتأقلُم خارجيٌة عوامل به أخلَّْت الذي االتِّزان واستعادة
من جوهري شطر أي يُفرسِّ وال الحيوان، سلوك من شطًرا إالَّ يُفرسِّ ال الروبوت نموذج
امُلباِطن) (الداخيل، امُلحاِيث بالنشاط الخاص االستبصار هذا يستدعي اإلنسان. سلوك
البيولوجية الشواهد من يُحىص ال بما دعمه يُمكن جديًدا ًها توجُّ النفسجسمي للكائن

والطبنفسية. والسيكولوجية والسلوكية والنيوروفسيولوجية
قائم إنه السلوك. أشكال من بداءًة األكثر الشكل هو امُلستقل التلقائي النشاط إن
بِجذع التنبيهية األجهزة اكتشاف كان وقد السيكولوجية. العمليات ويف املخ وظيفة يف
حرص ال ما عىل الطبيعي السلوك يشتمل الحقيقة. لهذه توكيًدا بَكي) الشَّ (التكوين املخ
واللعب االستكشاف من بدءًا «امُلنبِّه-االستجابة»: ُمخطط تتجاوز التي األنشطة من له
ونحو الذات تحقيق نحو والدينية والجمالية الفكرية املساعي إىل الحيوان، يف والطقوس
أطفاًال البَرش من األسوياء أما مشكالت! عن باحثة تبدو الفرئان حتى اإلنسان. يف اإلبداع
عدٍد إىل الحاجات إشباع أو التوتُّرات خفض يتجاوز فيما بعيًدا فيَمُضون وراِشدين
هذه جميع تؤدِّي الثانوية. أو األولية الحاجات إىل ردُّها يُمكن ال التي األنشطة من هائٍل
«لذة بوهلر يه يُسمِّ (ما نفسه األداء من اإلشباع ًة ُمستِمدَّ فحسب، ذاتها أجل من األنشطة

الوظيفة»).
الحيس، الحرمان تجارب يف كما التوترات، من التامَّ ف التخفُّ فإن األسباب ولنفس
وأعراًضا وهالوس يُحتَمل ال قلًقا يُوِرث بأن خليق إنه بل للكائن، املثالية بالحالة ليس
وتفاُقم السجان، ذهان الحالة هذه من القريبة اإلكلينيكية الحاالت ومن أخرى. ذهانية
حاالت وكلها األسبوعية. العطلة وعصاب التقاُعد، وعصاب املغلقة، األجنحة يف األعراض
صحيٍّا. وجوًدا يعيش لكي والنشاط التوتُّر من قدٍر إىل بحاجة العضوي الكائن بأن تَشهد
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إىل تباًعا ل يتحوَّ الذي هو النفيس فاملريض مريض، عَرض هو التلقائية نقص إن
ومسكونًا البيولوجية، بالدوافع مدفوًعا واالستجابة، امُلنبِّه غري لها ليس آلة أو أوتوماتون
السلبي الحي الكائن نموذج وإن الشهوة. وإشباع واإلخراج الطعام إىل الحاجة بهاِجس
املخ، تلف ومرىض القهري الوسواس مرىض لدى املكرور للسلوك تماًما واٍف وصٌف هو
السلوَك أن السبب، ولنفس يؤكد، هذا أن غري التلقائية. الفاقدي الكاتوتونيا ومرىض

ُمختلف.15 يشءٌ السويَّ

(الهميوستاسيس) الحيوي التواُزن

ات امُلتغريِّ تحفظ التي التنظيمات من طاقم إنه وُقلنا الحيوي للتوازن عَرْضنا أن سبق
الراجعة التغذية آليات بواسطة وتتمُّ هدف. نحو العضوي الكائن ه وتوجِّ ثابتة،
ترتدُّ التفاُعل نتيجة أنَّ الراجعة التغذية وتُفيد .feed-back mechanisms (امُلرتَجعة)
أو ثابتًا النظام يبقى بحيث لها، وفًقا عمله فيضبط لريصدها «املستقبل» الجانب إىل
درجة تنظيم هو الهميوستاسيس أمثلة أبسط ولعلَّ معني. هدٍف نحو ه يُوجَّ بحيث
الدم ذوات الكائنات يف يجري الذي أو املعروف بالثرموستات يتمُّ الذي سواء الحرارة
بآليات ضبطها يتمُّ والسلوكية الفسيولوجية التنظيمات من كبري عدد وهناك الحار.

والتعقيد. الرتكب من مذهلة درجة عىل هو ما منها الراجعة، التغذية
النفسية التنظيمات من كثرٍي تفسري يف أهميته عىل الهميوستاسيس مبدأ أن غري
أنشطة من عريضة قطاعات تفسري يملك وال بحدوده محدود مبدأ هو والفسيولوجية،
أسايس ميٍل بَغري النفيس التحليل نموذج يعرتف «ال بوهلر: شارلوت يقول الحي. الكائن
البيولوجية النظريات تِجد بينما التوتُّر، خفض أو الحاجة إشباع نحو امليل هو واحد
صميمه. يف الكامنة الطاقة عن ناِجمة تلقائية وهي الكائن، نشاط «تلقائية» تؤكِّد الحالية
حرص الذي القديم الهميوستاسيس ملبدأ كاملة مراجعًة الجديدة رات التصوُّ هذه تفرض

التوازن.» نحو امَليل يف يشءٍ كلَّ
أي ينامية، الدِّ التنظيمات (١) عىل الهميوستاسيس نموذج يرسي ال عامة، وبصفٍة
« «كالٍّ بوصفه يعمل نظام داخل تحُدث بل ثابتة آلياٍت عىل تقوم ال التي التنظيمات
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التلقائية. األنشطة (٢) املخ). أعطاب بعد تجري التي التنظيم عمليات ذلك (مثال
عمليات (٤) وتنميتها. تصعيدها إىل بل التوتُّرات خفض إىل تهُدف ال التي العمليات (٣)
يصلح ال الهميوستاسيس مبدأ بأن نقول أن أيًضا بإمكاننا والخلق. ر والتطوُّ النموِّ
البقاء قبيل من أوليًة حاجاٍت تُلبِّي ال التي أي النفعية؛ غري البرشية األنشطة لتفسري
مظاهر من العديد يف النفعية غري األنشطة هذه تتجىلَّ بهما. يلَحُق وما الذات وحفظ
هو األملانية املوسيقى أو النهضة عرص تصوير أو اليوناني النحت ر تطوُّ إنَّ الثقافة.
قيمة ذو نشاط ألنه الذات؛ حفظ أو البيئي بالتكيُّف بعيد أو قريٍب من له عالقة ال أمر

بيولوجية. قيمة ال رمزية
ألن فذلك السيكوباثولوجيا، بمجال كبرية ِصلة الَحيَوي التواُزن لنموذج كان وإذا
العقليني. املرىض لدى دائًما تتدهَور الحيوي التواُزن تتخطَّى التي البرشية الوظائف
الدفاعية اآلليات من كسلسلٍة العقيل املرض مسار يِصَف أن ميننجر لكارل أمكن هكذا
ُمجرَّد إىل األمر ينتهي أن إىل الحيوي التوازن من أدنى ُمستوياٍت إىل تهِبط تفتأ ما
الغائي النكوص عن Arieti أريتي ر بتصوُّ شبيه تصور وهو الفسيولوجية، الحياة حفظ

16.progressive teleological regression امُلتزايد

Differentation التمايز

وُمغايرة، خصوصيًة أكثر حالٍة إىل وتجانًُسا عمومية أكثر حالٍة من التحوُّل هو التمايُز
والرتاتُب. والتفتُّق التميُّز إىل والتماثل الشمول من انتقاٌل فثَمَّ ر تطوُّ أو نمٌو حَدث فأينما
وعىل العصبي الجهاز ر تطوُّ وعىل األحياء عالم عىل نفوذه يبسط شامل مبدأ والتمايُز
االستبصار بذلك Werner لفرنر نَدين ونحن والثقافة. وامُلجتمع والسيكولوجيا السلوك
والوحدة االندماج حالة من تتقدَّم عامة بصفٍة العقلية الوظائف بأن يُفيد الذي الصائب
غري ُمتَّحًدا مزيًجا تكون رات والتصوُّ والرموز والخيال والشعور والدوافع امُلدَركات حيث
الدوام. عىل ُمتزايًدا تمايًُزا البعض بعضها عن الوظائف هذه فيها تتمايز حالٍة إىل ُمشكَّل
أو امُلتزامن النحس من رضٌب هي البدائية الحالة أنَّ يبدو مثًال الحيس اإلدراك مجال يف
الظهور إىل يعود ونجده البالغ، اإلنسان يف منه آثاًرا نجد (ونحن synesthesia امُلتصاِحب
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الحالة هذه من .(L.S.Dو املسالكني مثل املهلوسات ِخربات ويف العقيل الفصام حاالت يف
ويف إلخ. … والكيميائية واللَّمسية والسمعية البرصية ية الحسِّ الخربات تتفتَّق البدائية
اإلدراك بني وحدة هناك اإلنساني) السلوك من كبري (وشطر الحيوان عند السلوك مجال
والدافعية االنفعال من باطنة مسحٍة غري من األشياء فإدراك والدافعية، واالنفعال الحيسِّ
يبدو غموضه، برغم اللغة أصل مجال ويف الراشد. امُلتحرضِّ لإلنسان ر ُمتأخِّ إنجاز هو
واألفكار املنطوقات أي همبولت، تعبري حد عىل ،holophrastic الواحدة» «الكلمة لغة أن
الفصيح. الكالم يف َدها وتَحدُّ املعاني انفصال تسبق التداعيات، من عريضة بهالٍة امُلحاطة
وبني األنا بني التفرقة مثل رة امُلتطوِّ الذهنية الحياة لتصنيفات بالنسبة الحال وكذلك
التصنيفات هذه َرت تطوَّ فقد وغريها. والسببيَّة والعدد والزمان املكان ومثل األشياء،
البدائي اإلدراك يف امُلتمثِّل الدافعية» — العقيل التصور — الحيس «اإلدراك ُمتََّصل عن
تبلوَرْت الذي الخصب الخليط هي األسطورة كانت وبامِلثل والفصاميني. الرُّضع لألطفال

والدين.17 واألخالق والُعرف والطب والعلم والسحر والفن اللغة منه
املمتد» واليشء املفكر «اليشء أو واملادة» و«العقل والعالم»، «أنا أن لنا يتبنيَّ هكذا
األخرية الحصيلة إنها أصلية. نقيضًة أو بسيًطا معًطى ليست ديكارت، تعبري حدِّ عىل
واللغوي؛ الثقايف والتاريخ للطفل الذهني والنموِّ البيولوجي ر التطوُّ من طويلة لعملية
خلًقا. عامله «يخلق» إنه بل للُمنبِّهات، سلبي ُمستقبٍل مجرَّد ليس امُلدِرك أن ف يتكشَّ حيث
animistic اإلحيائية فالخربة والبيئة»، «الذات ُمطلق عن الالتمايز، عن التمايز نشأ لقد
أقوى الرشقي التفكري يف تزال (ما و«األنت» «النحن» وخربة والفراسة، والبدائي، للطفل
خطوات كان أولئك كلُّ empathy (املواجدة) الوجداني والتمثُّل الغربي). التفكري يف منها
ومن الحية». غري الطبيعة و«اكتشفت النهضة عرص فيزياء جاءت أن إىل الطريق عىل
أي واألسماء، اللغة بدون ليتأتَّى يكن لم والذات األشياء بني التامَّ االنفصاَم أن املؤكد

الرمزي. املستوى عىل تجري عمليات بدون
هذه لوجدنا العقيل، الفصام وبخاصة السيكوباثولوجي املجال إىل اآلن انتقْلنا إذا
أعراٍض يف وتتمثَّل .regression «النكوص» طريق من الظهور إىل تعود البدائية الحاالت
بعضها عشوائية تَضاُفراٍت يف تأتي العتيقة العنارص هذه ألن وذلك الغرابة؛ شديدة شاذَّة
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عن ذلك يف تختلف وهي ًرا. تطوُّ أكثر فكرية بعمليات ُممتِزج وبعضها خاِلص بدائي
ليس ُمنظًَّما عامًلا تُشكِّل بدائيَّتها، رغم األخريين، هذين فخربة والهمجي، الطفل خربة

الفصامي.18 املريض عالم يف نِجده الذي التطوُّري والخلط النشاز ذلك فيه

والرتاتب املركزية

أن املعاني، من ما بمعنًى آلًة «يصري» ألن عرضًة يكن وإن آلة، ليس الحي الكائن
آلٍة إىل ل يتحوَّ الذي فالكائن ا، تامٍّ تحوًُّال إليها ل يتحوَّ لن فهو ذلك ورغم آلة، إىل ر يتحجَّ
بالعالم تجري التي امُلستمرة ات للتغريُّ االستجابة عىل قادًرا يعود لن الكلمة معنى بكلِّ
من االنتقال عن progressive mechanization املتزايدة» «امليكنة مبدأ يُعربِّ الخارجي.
و«تقسيم ص التخصُّ طريق من يتأتَّى ما وهو األعىل، الوظيفة إىل ُمتمايز» غري «كلٍّ

لطواعيته. الكل وفقدان إلمكاناتها امُلكوِّنات فقدان أيًضا املبدأ هذا ن يتضمَّ العمل»،
تُهيِمن رئيسة مكونات إىل وتحولها األجزاء بعض تميُّز إىل امليكنة تؤدِّي ما كثريًا
خالًفا الكيل، النظام عىل كبري أثٌر فيها تغري ألقلِّ ويكون قيادته وتتوىلَّ النظام سلوك عىل

والعمليات. لألجزاء هَرمي تَراتُبي نظام ينشأ هكذا املعلول». تُكافئ «العلَّة ملبدأ
واستواء الطبقية بنشأة والرتاتُب املركزية تنشأ العقلية والوظيفة البرشي املخ حالة يف
طبقات ثالث نُحدِّد أن شديد وبتبسيٍط عامة بصفٍة ويُمكننا القيادة، تتوىلَّ ُعليا طبقات
،paleencephalon القديم املخ أوًال هناك (١) البرشي: للمخ رية تطوُّ مراحل أو ُكربى
الذي (اللحاء) neencephalon الحديث واملخ (٢) نيا. الدُّ الفقاريات يف املخ، جذع أو
إلصدار بروكا منطقة وبخاصة ُعليا ومراكز (٣) الثدييات. حتى الزواحف من ر تطوَّ
ر التطوُّ ذلك ويُصاحب البرشي، املخ يف إال تُوجد ال التي الكبرية الرتابُطية واملناطق اللغة

األمام.19 إىل الُعليا للمراكز إزاحة
تراتٍُب كل وأنَّ العقلية، والعمليات املخ من كٍل يف تراتُبًا هناك أنَّ اآلن الواضح من
كبري. حدٍّ إىل ومجهوًال غامًضا ذلك تفصيل يكن وإن ما، بطريقٍة اآلخر يُناظر منهما
بينما واعيًا العصبية العمليات من صغري شطٍر لكون النيوروفسيولوجي املعنى أما
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«األنا الفرويدي التقسيم أنَّ الجيلِّ ومن تماًما. مجهول فهو واع، غري األكرب الشطر
الالشعور) (أو الهو جهة من وبخاصة شديد، قصور من يُعاني األعىل» واألنا والهَو
عىل السابقون كان الذي اإلبداعي جانبه وأغفل محدودة جوانب عىل فرويد قَرصُه حيث
هو وإنما كبتُه، تمَّ ما فيه نضع «قبو» ُمجرَّد ليس فالالشعور إليه. تفطَّنوا قد فرويد
نفسه. ر التطوُّ وربما والعلم، والدِّين الفنِّ يف اإلبداعية العمليات منه ق تتدفَّ َمنبَع أيًضا
الغرائز الحيوانية، الدوافع األولية، (العملية النفس مستويات أدنى عىل الالشعور يشتِمل
األوقيانويس، الشعور ة، القمَّ خربات الصوفية، الخربة أسمائها: ع (بتنوُّ أيًضا وأعالها (…

(… ٣ الوعي
هناك العقلية، والوظائف املخ من كلٍّ يف الطبقي الرتاتُب أعقبت التي النتائج بني من
أنَّ إال هائًال، ًرا تطوُّ صة امُلتخصِّ ومراكزه اإلنسان يف املخِّ لحاء ر تطوَّ لقد ُمؤِسفة: نتيجة
املناطق أن مثًال الثابت (من املخ من نيا الدُّ الطبقات يف نمٌو يُواكبه لم العظيم النمو هذا
وعند الدنيا الثدييات عند هي ا ممَّ تمايًزا أقلُّ اإلنسان عند hypothalamic املهادية تحت
اللحاء فنيورونات الفكري، الجانب عىل مقصوًرا اإلنسان ر تطوُّ كان لذلك ربما القردة).
والقنابل الطائرات إىل الحجرية البلطة من التقدُّم من اإلنسان مكنَّت قد بليونات العرشة
بَِقَي قد الغرزي الجانب أنَّ غري الكوانتم. نظرية إىل البدائية امليثولوجيا ومن النَووية،
ًما تقدُّ الشمبانزي غرائز عن لإلنسان الخلقية الغرائز تتقدَّم لم السبب ولهذا حاله؛ عىل

يُذكر.
بشارات من بدءًا اإلنسان، إصالح عن اليوتوبية اآلمال جميع عىل لألسف هذا ينطِبق
التاسع القرن يف بالتقدُّم اإليمان إىل التنوير عرص يف بالعقل اإليمان إىل الُكربى األديان

املنشود!20 التقدُّم لهذا ترشيحي أساس يُوَجد ال شديدة، ببساطة ألنه، ذلك عرش؛

Regressionالنكوص

السلوك»، من وطفلية قديمٍة أشكاٍل إىل «النكوص هي الذُّهانية الحالة إنَّ يُقال ما أحيانًا
كائن هو بل صغريًا فصاميٍّا ليس الطفل أنَّ إىل بلويلر أشار وقد صحيح. غري وهذا
يلتمُّ ال ولكنه أدنى مستًوى إىل ينكص الفصامي إن بدائيٍّا. يكن وإن سويٍّا أداءً يؤدِّي
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فضٌّ أي للشخصية، انحالل جوهره يف هو النكوص ُمتناثًرا. يظلُّ بل املستوى هذا عىل
.decentrlization للمركزية وفضٌّ dedifferentiation للتمايُز

بل الخلوي االنقسام لوظائف فقدان مسألة ليست املسألة أن التمايز» «فضٌّ يعني
ويعني إلخ). … املنطقي قبل التفكري املتزامن، (الحسُّ بدائية حاالت ظهور عودة مسألة
للعمليات الطبقي الرتاتُب وانهيار الُعليا الدماغية املراكز َهيمنة اختالل املركزية» «فض
ر تصوُّ مع هذا ويتَِّفق ضابط. دون الدنيا املستويات نشاط يُطِلق الذي األمر العقلية،

العصبي.21 للجهاز الوظيفية املستويات وانحالل ر تطوُّ عن جاكسون هوجلنج

Boundaries الحدود

كانت سواء حدود، له يكون أن ذاته، بحدِّ للدراسة قابًال كيانًا باعتباره نظام، ألي بدَّ ال
وأن الساذجة، املالحظة يف إال تُوَجد ال املكانية الحدود أن والحقُّ دينامية. أو مكانية
الخاصة الحدود املرء يرسم أن امُلحال فمن صميمها، يف دينامية هي الحدود جميع
ومن األخرى!) الذرات تجذب لكي لنوعها، وفًقا تكافؤاتها، برزت (وقد الذرَّات بإحدى
والذرَّات الُجزيئات من تجمع (وهو األحجار من بحجٍر الخاصة الحدود يرسم أن امُلحال
الحدود يرسم أو نجمية!) مسافات عىل تدور وجسيمات خاٍل فضاء من جلُّه ن يتكوَّ

البيئة). مع الدَّوام عىل املادة (يتبادل حي بكائٍن الخاصة
ُمنفذة ِشبه بأنها الحية، غري األنظمة بعكس الحية، األنظمة يف الحدود تتَِّصف

االتجاهني. كال يف بالتدفُّق واملعلومات للمادة تسمح semipermeable
الوقت يف ثابٍت غري وشيئًا أساسيٍّا شيئًا الذات حدود تعدُّ السيكولوجيا مجال ويف
اإلطالق. عىل تماًما ثابتة ليست ولكنها ر والتطوُّ النمو عملية يف ببطء تنشأ فهي نفسه،
،body image الجسم صورة ومن proprioceptiveالحيس املستقبل خربة يف تنشأ وهي
ُمفارقة وهناك والهو. واألنت األنا أسماء تتحدَّد أن قبل تكتِمل ال الذات هوية ولكن
والتصلُّب السيولة شديدة حدود هي الذات حدود أنَّ وهي املَريض النفس علم لنا يُظهرها
والهالوس delusions والضالالت animistic اإلحيائي والشعور املختلط فاإلدراك مًعا،

.Ibid., p. 1105 21
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ذاته نسَجتْه الذي عامله داخل الفصامي أن غري الذات. حدود تصدُّع تُمثِّل ظواهر هي
امُلقيَّدة عواملها من فقاعات يف الحيوانات معيشة كثريًا تُشِبه بطريقة قوقعة، يف يعيش

بتنظيمها.
عىل ُمنفِتح كائن اإلنسان فإن محدود، وسط أو «بيئة» لديه الحيوان كان فإذا
ويتخطى البيولوجيا قيود كثريًا يتجاوز عامله أن أي «عالم»؛ لديه كائن هو أو العالم،
العلمي ص التخصُّ تقوُقع من بدءًا لإلنسان، بالنسبة فالتقوُقع نفسها، حواسه حدود
قائمة إمكانات وهي إلمكاناته، مَريض تضييق هو بالفصام، وانتهاء بالُعصاب مروًرا

الرمزية.22 وظائفه عىل

الرمزية األنشطة

يف يعيش ال اإلنسان أن وجْدنا البيولوجية، للحاجات املبارش اإلشباع عملية استثنَينا إذا
الرمزية العوالم بأن أيًضا القول ويُمكننا الرموز. من عالم يف باألحرى بل األشياء من عالم
هي الحيوانية، امُلجتمعات عن البرشية الثقافات تُميِّز التي املادية، وغري املادية امُلتعددة،
أن يف الشكُّ أمكنَّ وإذا لإلنسان. السلوكي النظام من اإلطالق، عىل ُجزء وأهم جزء،
للرموز وُمرتِهن للرموز ُمبِدع حيوان أنه يف شكٍّ أدنى َة ثمَّ فليس عاقل حيوان اإلنسان

وقالبًا. قلبًا
البيولوجيني نظر يف اإلنسان تُميِّز التي الفريدة الخصلة هي الرمزية بغة الصِّ هذه
النفسيني واألطباء الثاني) اإلشاري (الجهاز بافلوف مدرسة من والفزيولوجيني
األعمال وأحدث الرائدة الُكتب حتى النفس علم كتب يف غائبة ولكنها والفالسفة.
تصلُح ال الحيوان دوافع يجعل ما هي بالتحديد الرمزية الوظائف هذه أن غري السلوكية.
تكتِمل البرشية الشخصية أنَّ فكرة يُقوِّض ما بالضبط وهي اإلنسان. لدوافع نموذًجا

لفرويد. الغرائز نظرية تفِرتض كما ذلك نحو أو الثالثة سنِّ يف معاملها
جوانب أو نتاج هي اإلنساني السلوك لتمييز امُلستخَدمة رات التصوُّ جميع ولعلَّ
لإلدراك كُمقابل الخالق الحيسِّ اإلدراك الحضارة، أو الثقافة الرمزي: للنشاط مختلفة
الطَّور الذاتي، ل التأمُّ أيًضا، والذات الخارجية األشياء َموَضعة أولبورت)، (مري، السلبي
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ع توقُّ بالزمن، االرتباط وُمستقبل، ماٍض امتالك العياني، للطَّور كُمقابل التجريدي
املعنى، إرادة واعيًا، تخطيًطا بوصِفه القصد (األرسطية)، الحقيقية الغرضيَّة املستقبل،
ذاته، يف ُمشبع ثقايف نشاط يف انخراًطا بوصفه الشَغف االنتحار، املوت، من الخوف
الذات، استقالل الذات، تجاوز االستشهاد، منها)، ميئوس (ربما لقضية املثايل التكريس
التبايُن، شديدة جوانب أو ِصيَغ هذه الكذب. الصدق، األخالق، الِقيَم، األعىل، األنا الضمري،
إىل االختزال تقبل ال فهي ثَمَّ ومن قة، الخالَّ الرمزية العوالم ِجذر من جميًعا تنبُت أنها إال
ذلك غري أو الحاجات إشباع أو التدعيم أو النفيس التحليل غرائز إىل أو بيولوجية دوافع
امُلميزة اإلنسانية والِقيَم البيولوجية الِقيَم بني الحاسم فالفارق البيولوجية، العوامل من

رمزي. بعالٍم دائًما َمعنيَّة والثانية والنوع الفرد ببقاء َمعنية األوىل أنَّ هو
يف اضطراب عىل دائًما يشتمل اإلنسان عند النفيس االضطراب أنَّ ذلك عىل يرتتَّب
املنشأ الجسدية األعصبة بني َميَّز حني حقٍّ عىل كان فرانكل فكتور وأن الرمزية، الوظائف
.noogenic املعنوية واألعصبة ،psychogenic املنشأ النفسية واألعصبة ،somatogenic
حدود انهيار الرتابُط، انحالل الرمزي: املستوى عىل االضطرابات تقع أيًضا الفصام ويف

إلخ. … املنطقي قبل التفكري األفكار، عيانية والتفكري، الكالم اضطرابات الذات،
إنسانية ظاهرة هو العقيل املرض أن ذلك) يف اآلراء اختلفت (وإن القول وصفوة
حَركية اضطرابات عن ينمُّ سلوًكا تُبدي قد الحيوانات أن صحيح الخصوص. وجه عىل
التي الرمزية الوظائف يف باضطراباٍت تُصاب أن يُمكن ال أنها غري وِمزاجية، وإدراكية
األفكار يف اضطرابًا الحيوان عند نجد أن يُمكن ال العقيل. للمَرض أساسية مكونات تُمثِّل
أفكاًرا يملك ال الحيوان أن هو بسيط لسبب اضطهاد؛ ضالالت أو عظمة ضالالت أو
من فحسب حرفيٍّا نموذًجا إال الحيوانات» «عصاب يُمثِّل ال كذلك تضطِرب. حتى أصًال

اإلكلينيكي. املريض الكيان هذا
البرشية والسيكولوجيا اإلنساني السلوك يجعل الذي الجوهري السبب هو هذا
الدوافع ورصاع الحيوي التواُزن مثل البيولوجي املذهب رات تصوُّ إىل الردَّ يقبالن ال
املرض يجعل الذي السبب هو وهذا إلخ. … والطفل األم عالقة وقصور البيولوجية
الطبَّ إن نقول وحني وبائياته. أو أعراضه حيث من سواء الثقافة عىل ًفا ُمتوقِّ النفيس
الحقيقة. لنفس أخرى صيغًة نُقدِّم فإنما فيزيولوجي/نفيس/اجتماعي إطار ذو النفيس
نحو هة ُموجَّ إنها الذات. تحقيق من أبعُد هي اإلنسان غاية فإن السبب ولنفس
خالقيها عن تنفِصل رمزية كيانات إال القيم وما القيم. تحقيق ونحو موضوعية أهداف
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البيولوجية الدوافع بني رصاع نَشَب إذا تعريف: بتقديم نُغامر أن بأس وال ما. بطريقٍة
أو الرمزية العوالم بني رصاع نشب وإذا النفيس. العصاب فثَمَّ الرمزية، الِقيَم ومنظومة
الوجودي العصاب فثَمَّ املعنى، انعدام خربة من أو الِقيَمي ه التوجُّ فقدان من الفرد عانى
جنوح مثل الطباع الضطراب بالنسبة الحال كذلك .noogenic neurosis املعنوي أو
الِقيَم منظومة انهيار عن ينشأ االضطراب فهذا النفسية دينامياته تكن فمهما امُلراهقة،

العوامل.23 من غريه بني النفسية للوقاية هام عامل هي هنا والثقافة وتآُكلها.

املريض النفس علم يف األنظمة مفهوم (2)

يبدو فيما تُزوِّدنا أنها إىل األنظمة نظرية تصورات عن القصرية الُعجالة هذه من نخلُص
األنظمة وظائف يف اضطراب إال هو ما النفيس فاملرض للسيكوباثولوجيا، ُمتماِسك بإطاٍر
تُقدِّم ال املنفصلة األعراض فإن السبب ولهذا السيكوفيزيقي؛ العضوي بالكائن الخاصة

للفصام: التقليدية األعراض بعض إىل مثًال انظر تُحدِّده. وال املريض للكيان تعريًفا

والنثر عر الشِّ إنَّ ضابط: بال التداعيات تعاُقب (بلويلر)، ابُطية الرتَّ البنية تفكك •
للغاية. شبيهة بأمثلٍة ان يَعجَّ الجديدين

فرنسا. لتحرير دارك جان تدعو «أصوات» هناك كانت السمعية: الهالوس •
تريزا القديسة مثل العظام امُلتصوِّفة من واحدة كانت الخاِرقة: اإلحساسات •

بذلك. شبيهة ِخربة عن تتحدَّث
أي غرابتها يف تُفوق الحديثة العلمية البناءات لعلَّ للعالم: الخيالية البناءات •
نودُّ بل والجنون»، «العبقرية َوتَر عىل اللعب بصَدِد هنا ولسنا فصامية. بناءاٍت
بل امُلنفِردة، املعايري يف ليس العقليني واملرض الصحة بني الفيصل أن نُبنيِّ أن

والتساوق. التكاُمل يف

األنظمة، وظائف ِبلُغة النفسية لالضطرابات دقيًقا تعريًفا نُقدِّم أن املمكن ومن
الذهانيُّون، فيها يعيش التي العوالم أن نجد cognition «املعرفة» إىل ننظر فحني
غري دماغهم. نْسج من عوالم هي بإجادة، والوجوديون الفينومينولوجيون وصفها كما
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ودافعية انفعالية عوامل تُشكِّلها عوالم أيًضا هي فيها نعيش التي وية السَّ العوالم أن
يكاد وال واحدة. سبيكٍة يف الخالص اإلدراك مع مندمجة ولُغوية وثقافية واجتماعية
نومه، أحالم يف األقل عىل ، حيسِّ وخداع وضالالت هالوس من وي السَّ اإلنسان عالم يخلو
وبدونها واتِّصاله، اإلدراك ثبات ظاهرة يف ا هامٍّ دوًرا تلعب الحيسِّ الخداع آليات إن بل
يَكُمن ال والفصام واء السَّ بني إذن الفرق للعالم. ُمتَِّسقة صورٍة عىل الحصول يستحيل
ذاتية عنارص هناك أن يف بل هو»، «كما للواقع ُمستوية مرآة هو السوي اإلدراك أن يف

والتناثُر. َطط والشَّ باإلفراط وتتَِّصف الفصامي عقل يف تعتِلج
عن الِعلم رات تصوُّ إىل مثًال انظر الرمزي. املستوى عىل نفسها القاعدة وترسي
حقيقة يف يتكوَّن الذي لب الصُّ الجسم وعن الفضاء، يف ُمذهلة برسعة تسبح التي األرض
رات تصوُّ إنها كوكبية. مسافاٍت عىل الطاقة من دقيقة ببقٍع ُموىشٍّ خاٍل فضاءٍ من األمر
الفصاميني، عوالم من أغرب وهي امُلشرتك، الحسَّ وتُناِقض اليومية الخربات كلَّ تُناِقض
مخطط يف تنسِجم أنها أي ا»؛ «حقٍّ تكون أن لها اتَّفق قد العلمية األفكار هذه أنَّ إالَّ

ُمتماِسك. ُمتكاِمل
مفهوم هو الفيصل ونِجد نفسه، األمر نِجد motivation «الدافعية» مجال ويف
واملرونة السلوك تكاُمل وعىل امُلستقلِّ النشاط عىل السوية الدافعية تشتِمل التلقائية.
مما القرار، واتخاذ الرمزي لالستباق الحرِّ واالستخدام ة، امُلتغريِّ املواقف بإزاء التكيفية
العضوية. امُلستويات بقيَِّة عىل وهيمنته الرمزي املستوى وعلوَّ الوظائف تراتَُب يؤكد
«للوظائف اإلنساني املبدأ فإنَّ التلقائي» «للنشاط العضوي املبدأ جانب فإىل ثَمَّ ومن

األنظمة. بنظرية يصطبغ فكٍر كلِّ يف الزاوية حَجر هو يكون أن يِجب الرمزية»
عالم للشخص كان إذا ما هو العقيل واء والسَّ النفسية الصحة معيار كان هنا ومن
ُمؤكدة، عالجية نات ُمتضمَّ التصور ولهذا به. الخاصة الثقافة إطار داخل ُمتَِّسق ُمتكامل
من العمل يكون أن امُلتعنيِّ فمن نشط، نظام هو السيكوفيزيقي الكائن أن صحَّ فإذا
السلبي، التأقلُم ُمجرَّد من أهمَّ اإلبداعية الطاقات حْفز يكون وأن العالجية، الخطوط أهم
الرمزي) (االستباق ُمستقبلية أهداف نحو ه والتوجُّ الحارض برصاعات التبرصُّ يكون وأن
العالج يف الحديثة لالتجاهات صياغة إعادة بالطبع هذه املايض». يف «التنقيب من أهمَّ
إذا وأخريًا، نظاًما». بوصفها «الشخصية عىل قائمة اعتبارها بذلك يُمكن والتي النفيس
خلوِّ عن ناجمة «وجودية» أعصبة هي الحارض الزمن يف األعصبة من كثريًا أنَّ صحَّ
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يغدو الرمزي، املستوى عىل العالج أي (فرانكل)، باملعنى العالج فإن املعنى، من الحياة
األقوم.24 العالج هو

األنظمة بنظرية امُلتَِّصلة الطبُّنفسية بعضاملسائل (3)

مدخل صميمها يف هي ( ُكالٍّ (بوصفها ُكلِّيتها يف البرشية النفس دراسة تُعدُّ •
أريتي فكرة تُعدُّ والفرويدية السلوكية النظريات من النقيض وعىل أنظمة.
[املستوى املعرفة مستويات باألحرى أو cognition املعرفة «أنماط» عن Arieti
التصوري، التفكري يف الثانوي واملستوى والفصامي، والبدائي الطفل عند األويل
تصوري بناء نحو رائدة محاولة هي اإلبداعية] العمليات يف الثُّالثي واملستوى
«املعرفة» إلدخال الدءوب محاولته أنَّ نرى ونحن اإلنسانية. النفس لُجماع
الكالسيكي النفيس التحليل عىل يُنعى التي (وهي النفيس الطب إىل cognition
وقد الرمزية. األنشطة عنوان تحت هنا ُقلناه ما مع تتطابَق لها) التامُّ إهمالُه
املقام. يتَِّسع ما بقدر املخِّ ر تطوُّ عن امُلتاحة راتنا تَصوُّ املسألة بهذه أرفقنا
بني ما تشاُكًال س نُؤسِّ أن هي بعد فيما عاتقنا عىل تقع التي ة املهمَّ ولعلَّ
ُمحايدة أنظمة نظرية بواسطة العقلية والجوانب النيوروفسيولوجية الجوانب

سيكوفيزيقيٍّا.
الِعلمي اث الرتُّ ضخامة ولعلَّ الحل. عىل عِصيَّة الفصام مَرض مشكلة تزال ما •
بعض ويتَِّفق االهتداء. وعَدم الخلط لحالة انعكاس هي الفصام حول املكتوب
الفصام مشكلة إىل املدخل أنَّ عىل Arieti وأريتي Grinker جرينكر مثل الباحثني
إما كاضطراب أو مثًال، كيميائي (كاضطراب السبب أحاديَّ يكون أالَّ ينبغي
املزدوجة الرسالة قبيل من نفسية لديناميات كنتيجة أو بيئي، وإما جيني
امُلستويات من كثريًا باالعتبار يأُخذ أنظمة مدخل يكون أن يِجب بل إلخ) …

امُلتفاعلة. والعوامل
عىل القائمة أي التقليدية، صورتها يف التعلُّم نظرية أنَّ آِنًفا ُقلناه ما عىل يرتتَّب •
إعادة إىل تحتاج والسلبي) اإليجابي (التدعيم اإلجرائي أو الكالسيكي الترشيط

.Ibid., pp. 1107-1108 24
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السلوك تعلُّم يتمُّ حيث الربية الحالة يف الحيوان سلوك تُفرسِّ ال فهي نظر؛
جوانب بعض تُفرسِّ وهي كثري. تكرار وبدون إيجابي تدعيم بدون التكيُّفي
املعنى. إىل بالنفاذ أو باالسِتبصار التعلُّم تفسري يف تفشل ولكنها اإلنساني التعلُّم
أنَّ غري التعلم، جوانب جميع بتفسري تضطلع الحايل الوقت يف نظرية تُوَجد وال
فحسب النظرية السيكولوجيا أجل من ليس النظرية، هذه ملثل ة ُملحَّ الحاجة
نشأة يف التعلم عمليات دور تبنيَّ أن بعد أيًضا، النفيس الطب أجل من بل
أيًضا. حدوده وتبيَّنت السلوكي العالج دور تبني أن وبعد والذهان، العصاب

طبِّ ويف واألُرسي الجمعي العالج يف خاص بشكٍل ُمثمًرا األنظمة مدخل يبدو •
واسع. نطاق عىل استخدامه تمَّ حيث املجتمع، نفس

غري الطبِّنفسية. امُلمارسة من كبري شطٍر يف ِضمني بشكٍل األنظمة منهج يدخل •
جديًدا: ًها توجُّ يُشكِّالن التاليني األساسيني املبدأين أن

هو بل السبب، أحاديَّ شيئًا ليس العالج) (وكذلك النفيس املرض أن (١)
التعقيد. شديدة ُمتفاعلة ُمتعدَّدة أنظمة ذي «كل» يف تجري عملياٌت ِقوامه يشء
ُمعتمدة آلًة وليس بالروبوت، شبيًها أو سلبيٍّا ليس النظام أو الكل هذا (٢)
أن ينبغي إيجابي نشط نظام هو بل «املؤثر-االستجابة»، بآلية تعمل البيئة عىل

العالجية. العملية ويف السوية الحياة يف وطاقاته إمكاناته تُوظَّف

الكثري يتَِّبعه أَخذَ النفيس الطبِّ يف جديًدا ًها توجُّ ُقلنا كما يُشكِّالن املبدآن هذان
لعملهم. نظريٍّا إطاًرا األنظمة نظرية يف ويجدون امُلمارسني من

وجود تُهدِّد التي األسئلة من ُمركٍَّب عن ُجزئية إجابة نِجد أيًضا سبق فيما •
«خرافة Szasz زاز كتاب أوَجَزها والتي طبي، ص كتخصُّ ذاته النفيس الطب
يتجاوزان النفيس والطب النفيس املرض أنَّ الواضح من إن العقيل». املرض
املستوى عىل يَقعان أنهما ذلك كبريًا؛ تجاوًزا الطبي والنموذج التقليدي العلم
خربًا عنه يُخربنا أن النزعة الفيزيائي العلم يملك ال الذي املستوى ذلك الرمزي،

بنبأ.25 يأتينا أو

.Ibid., p. 1110 25
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من النفس. علم يف توحيدي بدور تضطلع أن األنظمة لنظرية يُقيَّض ربما •
أنه ضمنًا) النفيس الطب (وإىل النفس علم إىل ه تُوجَّ التي الكبرية االنتقادات
خصائص فمن العلم، تُميِّز التي الرتاُكمية والطبيعة امُلتَِّسق النموِّ إىل يفتقر
تبقى حتى س تتأسَّ أن ما والنظرية) (اإلمبرييقية نتائجه أنَّ املرشوع العلم
يَُشقُّ ال مجالهما يف تنَي ُحجَّ وِمندل جاليليو يزال وما ُمستمر. ر تطوُّ يف وترتاَكم
النفس علم أما الجزيئية. والوراثة الكوانتم ميكانيكا تخطَّتهما مهما غبار، لهما
والنظريات امُلتصارعة واملدارس لة امُلتبدِّ والصيحات الزائلة للتقاليع حلبة فهو

وتالميذهم. ُمؤلِّفيها غري تُقِنع ال التي

من فكثري األنظمة، نظرية بعني إليه ننظر حني قتامًة أقلَّ يبدو الوضع هذا أنَّ غري
هي أو ُمتعددة، بلغاٍت واحدة لحقائق أوصاف هي السيكولوجيا يف امُلتباينة النظريات
فرن، بياجيه، نظريات النمو نفس علم يف ذلك أمثلة من الحقائق. لهذه مختلفة جوانب
وأنها ُمتعاِرضة هي مما أكثر ُمتكاملة أنها عىل التحليل يُظهرنا نظريات فهي برونر،
يف الرياضية البنية نفس عن نُعربِّ ِمثلما (تماًما ُمختلفة بلغاٍت متشابهًة نماذج تُمثِّل
الحرارية الديناميكا بلُغة الفيزيائية الحقائق نفس عن نُعربِّ أو بياني، رسم أو ُمعادلة
طبيعتها بفضل األنظمة، نظرية ولعَل اإلحصائية). امليكانيكا بلُغة أو الكالسيكية
السيكولوجية النظريات تضمُّ مشرتكة» «لُغة إىل مدخل أفضل تكون أن التجريدية،
ويفي امُلكتشفة الحقائق تراُكم بخاصية يتحىلَّ ِعلًما النفس ِعلم من وتجعل دها، وتُوحِّ

العلمي.26 امُلتطلَّب بهذا

الخمسة27 برتاالنفي مبادئ (4)

العضوي الكلِّ عىل يؤكد (خفيض) ردِّي غري عضويٌّ مدخٌل األنظمة مدخل (١)
التَّجميعي. التَّجزيئي املدخل ُمقابل يف العلمية، للدراسة وقابليته

الروبوت أو امُلنفعل للكائن كُمقابل النِشط اإليجابي الفاعل الكائن عىل التوكيد (٢)
امُلثري-االستجابة. نموذج أو

.Ibid., p. 1111 26

.Ibid., pp. 1111-1112 27
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الحيوان) بسيكولوجية (ُمقارنة البرشية السيكولوجية خصوصية عىل التوكيد (٣)
الرمزية». «األنشطة بند تحت امُلندرج السلوك وعىل

اإلنرتوبي، امَليل ملبدأ (كُمقابل األعىل التنظيم نحو امليل أي anamorphosis مبدأ (٤)
طبيعة تُتيحه والذي امُلعتادة) الفيزيائية العمليات يف االضطراب، من مزيٍد نحو امليل أي
من بدءًا امُلتعددة، ومظاهره اإلبداع يف ويتجىلَّ الحي، العضوي للكائن املفتوح النظام
إىل وصوًال االستكشافية، واألنشطة اللَِّعب بسلوك مروًرا النفعية، غري جوانبه يف التطوُّر

والثقايف. البرشي اإلبداع ذروة
فوق-البيولوجية والِقيَم اإلنسان عىل املقصورة الِقيَم إدخال السابق) عىل (ُمرتتِّب (٥)

للعالم. العلمية النظرية داخل إىل

ختام

فمن لألجوبة، بالنسبة األمر وكذلك الصياغة، ة ودقَّ امُلشكلة اتِّساع بني عكسيٌة عالقٌة ثمة
مصوغٌة الحيوية الفيزياء أو التحكم نظرية مسائل عن إجاباٍت نُقدِّم أن الهني اليسري
اليومية. الحياة لغة بَغري الصياغة عن البرشية الهموم تندُّ بينما رياضية، تكنيكية ِبلُغٍة
تُعَرض إذ لألنظمة األساسية واملبادئ الخصائص عن نتغاَفَل أن الخطأ من أن غري
يف «اإلنسانية» األنظمة لنظرية العريض ر التصوُّ يكون املعنى بهذا رسمية. غري بطرٍق
أوسع اإلنسانية وللحالة لإلنسان فْهٍم إىل الوصول أجل من عنه غنى ال ر تصوُّ هو نظرنا

السابقة. املناهج به أسهَمْت آخر فهٍم أيِّ من
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عىل أعيُننا ليفتح يوٍم بعد يوًما جالءً يزداد الذي والتاريخي الثقايف ع التنوُّ إنَّ
من ُمقلًقا: وأحيانًا ا، ُمهمٍّ اختالًفا أساليبنا عن ُمختلفٍة والفعل الفكر يف أساليب
إىل النتَهيْنا بعيًدا اختالًفا ُمختلَفني ومكاٍن زمٍن يف نشأنا ُكنَّا لو أنَّنا إذن الحق

واضح. هو بما والحْدس التقييم ومعايري الفكر من ُمختلفة جد أساليب

∗∗∗

األخالقية النسبية (1)

تنُجم مرضيٍة حالٍة من تُعاني الجنوبية أمريكا هنود من بأكملها قبائل كانت
امُلصابني من إجالٍل موضع غدت بحيث البَُقع هذه ت تفشَّ بالجلد. بَُقع عنها

القبيلة! من يُنَفون منها يُعانون ال الذين كان بحيث واستََرشْت بها،

والطب) النفس علم وآخرون، (موبري

ال الذين وأولئك هذا يعتقدون الذين هؤالء بني مشرتكٌة أرضيٌة تُوَجد ال
فريق كلُّ يزدري أن بالرضورة بدَّ ال آرائهم منظور من إنهم بل يعتقدون،

اآلخر. منهما
أفالطون
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نسبية األخالق سْمنَر: جراهام (1-1)

(وكان بالده يف يعيشون الذين اإلغريق األول داريوس الُفرس ملك استدعى
كي يرتضونه الذي الثمن عن وسألهم َموتاهم)، يَحرقوا أن اإلغريق عادة من
األرض ظهر عىل البتَّة يشء ال بأنه فأجابوه ون؛ يُتوفَّ حني آباءهم يلتَِهموا
Callatians «الكاالتيني» داريوس استدعى حينئٍذ هذا. بِفعل يُغريهم أن يُمكن
لهم، يُرتِجم من بمعونة اإلغريق حضور ويف بالفعل، آباءهم يأكلون الذين
حني آبائهم ُجثث يَحِرقوا لكي يرتضونه قد الذي الثمن عن الكاالتيني سأل

الشناعة. هذه مثل يذُكر أال وناشدوه رصخاتهم تعاَلْت أْن فكان ون، يُتوفَّ

[٣٨ الثالث، الكتاب [هريودوت،

W. G. سمنر جراهام وليام األمريكي االجتماع عاِلم قدَّم العرشين القرن أوائل يف
إىل األخالقية األحكام تردُّ التي ،Folkways الشعبية» «الطرق يف نظريته Sumner
الشعبية الطُرق هذه عقلية. غري ذاتها هي اجتماعية لقوى أساسها، يف عقلية ال مظاهر
إالَّ تتَِّفق ال وهي معقولة، قواعد حسب تسري وال عنها، أفكارنا عن ُمستقلة عادات هي
خاصة حياًة يُعدَّ أن يُمكن ما ولها امُلعينني، ومكانها لزمانها العام املوقف أو امِلزاج مع
إال يُذكر تأثريًا فيها يؤثر أن يمكن وال وتموت وتكُرب تُولد أنها يرى سمنر أن ذلك بها؛

التعليم).1 (منها قليلٌة قوى
فقد املجتمع تقدُّم يف تُسهم الطرق هذه أن ُمعنيَّ ُمجتمع أفراد يعتِقد وعندما
اللغات يف morals «أخالق» كلمة منه ت اشتُقَّ الذي اللفظ (وهو mores «أعراًفا» ونها يُسمُّ
ذلك وموضوعية؛ عقلية أنها بمعنى أخالقية ليست ذاتها األعراف هذه أن غري األوروبية).
تقويماٍت نَُعدُّه ما وليس خارجية. اجتماعية قوى عن وإنما ُعليا ُمثٍل عن تتولَّد ال ألنها
عادات وهي لها. تربيرات أو األثر، بالغة اجتماعية عاداٍت عن تعبرياٍت سوى أخالقيٌة
القوانني مكانة بسهولة لها وتُصبح عادات، ُمجرَّد من أكثر لنا تبدو أنها حدِّ إىل نأَلُفها

للطبع مرص نهضة دار الثانية، الطبعة زكريا، فؤاد د. ترجمة ومشكالتها، أنواعها الفلسفة: هنرتميد، 1

ص٣٧٦. ١٩٧٥م، القاهرة، والنرش،
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إن فيقول ذلك من أبعَد سمنر ويميض ذلك. شابه وما اإللهية واألوامر امُلطلقة األخالقية
أن منهما أيٍّ بوسع وليس الشعبية، الطرق من مًعا ان تُستَمدَّ النظرية واألخالق الفلسفة
نفسه يحمل أن اإلنسان يستطيع ا ِممَّ أكثر أصلها عليها يفرضها التي الحدود من تُفِلَت
األخالق تربير من أكثر يفعل ال األعم األغلب يف األخالقي امُلفكر إن حذائه. أربطة من
أو االجتماعية األعراف عن تعبريًا تكون أن تعدو ال التي األخالق تلك عرصه، يف السائدة
هو إنما معقولية وأكثرها الشاملة األخالقية املذاهب أرفع فإن ثَمَّ ومن الشعبية؛ الطرق
أيُّ يكونه أن اإلطالق عىل يمكن ال ما لنفسه يَدَّعي إنه حيث من وقوٌر، خدعٌة أساسه يف

ذاتها.2 االجتماعية الوقائع طبيعة بُحكم عقيل مذهب

ومنشؤها تعريفها الشعبية: الطرق

وامُلجتمع اإلنسان عن واإلثنوغرافيا األنثروبولوجيا من تعلمناه ما كلَّ مًعا نضمُّ عندما
كانت البدء يف «العيش». «البقاء»؛ هي الحياة يف األوىل املهمة أن لنا ف يتكشَّ البدائيني،
من بدَّ ال ما الرضوريات من تجلُب كانت اللحظات من لحظة فكلُّ األفكار، ال األفعال
ُمتخبِّطة متعثرٌة ُمحاولٌة إثرها يف وجاءت الحاجة، كانت البدء يف الفور. عىل إشباعه

إلشباعها.
الغرائز بعض الحيوانات من أسالفهم عن ورثوا قد البرش أن ة بعامَّ به امُلسلَّم ومن
حاجاته. إلشباع األوىل ُمحاوالته يف وأرشَدتْه اإلنسان بيِد املوروثات هذه أخذت هة. امُلوجِّ
خلََّفت قد الحيوانات ُطرق أنَّ نفِرتض أن (األنالوجي) امُلماثلة خالل من وبميسورنا
مسارها يف تسلُك النفسجسمية والنشاطات املهارات جعلت وامليل العادة من قنواٍت فيه
الحديثة الحيوانات عىل أُجِريَت التي التجارب وتدلُّنا ويُرس. بسهولٍة بمجراها وتجري
إشباع ُمحاوالت تكون والغايات الوسائل بني العالقة عن خربة أيَِّة غياب يف أنه الوالدة
وهو ،trial and error والخطأ» «امُلحاولة منهج عىل وتعتِمد َرْعناء، غشيمة الحاجات
واالختبار التجربة يُمثِّل أنه غري ُمتكررة. بصورٍة وإحباٍط وفقدان أَلٍم إىل يؤدي منهج
الحاجة كانت لقد األوىل. البرش ُمحاوالت كانت الصنف هذا من البدائية. صورتهما يف

ص٣٧٧. نفسه، املصدر 2
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للمسار األوىل امُلحدِّدات هما أخرى ناحيٍة من واألَلم ناحيٍة من اللَّذَّة وكانت قاهرة، قوة
القوة هي األلم من اللَّذَّة تمييز عىل الُقدرة وكانت تَتَِّخذه. أن امُلحاوالت عىل يتعنيَّ الذي
لفعل عمليٍّا األنسب الطُّرق اختيار يتمُّ بذلك افرتاضها. يُمكن التي الوحيدة النفسية
الطريقة نفس يتبنَّون األمر بداية يف الجميع وكان نفعها. يثبُت التي الطرق أي األشياء،
ظواهر وأصبحت اجتماعية عاداٍت إىل الطرق تحوَّلت ثَمَّ ومن الغرض، نفس إىل للوصول
بالنقل تعلُّمها ويتمُّ الشعبية الطرق تنشأ هكذا بها. ُمرتبطة الغرائز ونشأت جمعية،
الحياة. يف إليه يحتاج ما بكلِّ اإلنسان الشعبية الطرق زوَّدت بذلك والسلطة. والتقليد

الوقت وبمرور والثبات. اآلِمر والطابع والشمول باالطِّراد الشعبية الطرق تتَِّصف
بطريقٍة يسلكون ملاذا البدائيُّون ُسئل وإذا واألمرية. والقطعية فية التعسُّ طبيعتها تزداد
يفعلون دائًما كانوا وأسالفهم هم بأنهم دائًما يُجيبون فإنهم ُمعيَّنة حاالٍت يف ُمعيَّنة
ما إذا تغَضَب أن َحِريٌَّة األسالف فأرواح األرواح، خوف من ينشأ آخر وازع وهناك ذلك.

القديمة.3 الشعبية الطرَق األحياءُ غريَّ

الشعبية للطُّرق الالشعوري املنشأ

إشباع البرش بها يُحاول التي األفعال بداية منذ أنه نُالحظ أن بمكان األهمية من
ومن الفوري. اإلشباع من أبَعَد فيه يُنَظر وال بذاته، يقوم منها فعٍل كلَّ فإن حاجاتهم،
بالنسبة customs و«التقاليد» للفرد بالنسبة habits «العادات» تنشأ الحاجات تكرار
أو ُمستبقًة أو قط واعيًة تكن لم ُمعقباٌت أو تبعاٌت هي النتائج هذه أن غري للجماعة.
أمٍد بعد إالَّ أحٌد يُقدِّرها وال العهد بها يطول أن بعد إالَّ أحٌد يلحظها وال مقصودة،
من أعىل مرحلة إىل الجماعة تِصل وأن الوقت من مزيٌد يمرَّ أن ويتعنيَّ ذلك. من أطول
لحلِّ قواعد منه تُستنبَط كأساٍس العادات هذه استخدام يُمكنها أن قبل الذهني النموِّ

امُلستقبل. يف طروءها ع تتوقَّ التي املشكالت

Summer, Graham, “Ethics are Relative”, In James A. Gould (Ed.), Classic Philosophi- 3

cal Questions, second edition, Charles E. Merrill Publishing Company, Howell company,
.Columbus, Ohio 43216, pp. 82-83
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قوى بنواتج أشبَُه إنها تفطُّن. أو عمٍد عن البرش يبتِكرها ال إذن الشعبية الطرق
إذ للحيوان؛ الغريزية بالطرق أشبَُه هي أو وعي، غري عن اإلنسان يُديرها التي الطبيعة
وتصري ما، غرٍض بإزاء تكيٍُّف أقىص ق يُحقِّ نهائي شكٍل إىل وتِصل الخربة من تنُجم
تتغريَّ أن يُمكن أنها غري شذوذًا. أو استثناءً يقبل وال جيل إىل جيٍل من ينتقل تقليًدا
عقيل. قصٍد أو تفكٍُّر ودون نفسها الطرق حدود يف يتمُّ ها تغريُّ ولكن جديدة ظروًفا لتُواِفق
محكومٌة الحضارية ومراحلها عصورها جميع يف البرش حياة أن ذلك من يتبنيَّ
الجنس لوجود األوىل املراحل من إليهم تنحِدر الشعبية، الطرق من هائٍل بكمٍّ أساسيٍّا
عنها تختلف وال األخرى، الحيوانات لُطرق التي ذاتها الطبيعة لها ُطرق وهي البرشي،
اليشء بعض تحويرها تمَّ والتي والسيطرة، للتغريُّ تخضع التي الُعليا طبقاتها يف إالَّ

الذكي.4 ل التأمُّ أنشطة من ذلك غري أو والدين، واألخالق الفلسفة بواسطة

الخاطئ االستدالل عن الناتجة الشعبية الطُّرق

وغري عقالني غري فعٍل بواسطة أو امُلصادفة، بطريق تكوَّنَت قد الشعبية الطرق إن بل
زائفة: معرفٍة عىل وقائم ُمتساوق،

أحد وفاة عِقب Molembo موملبو يف تفىشَّ ملَّا الطاعون َوباء أنَّ ذلك من •
بعد أبيض رجٌل يموت لكيال امُلمكنة االحتياطات كلَّ األهايل اتََّخذ الُربتغاليني،
وفاة أثر عىل Nicobar نيكوبار جزر يف حدث ما ذلك ومن بلدهم. يف ذلك
إذ الخَزف، حرفة ُمزاولة يف لتَوِّهم بدءوا قد كانوا األصليني كَّان السُّ من بعٍض

اإلطالق. عىل ذلك بعد أحٌد يْقَربه ولم الفن هذا ُمزاولة عن الجميع انفضَّ
من رجًال الِبيض أهدى حني أفريقيا جنوب ُقرى إحدى يف حَدث ما ذلك ومن •
العصا وخلَّف الرجل تُويفِّ إذ للسيادة، كرمٍز باألزرار عًة ُمرصَّ عًصا البُوشَمن
أن خشية أهداها من إىل العصا البوشَمن فأعاد االبن، تُويفِّ ما ورسعان البنه،

الجميع. يموت

.Ibid., p. 83-84 4
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يف لالشتعال قابلٍة غري بموادَّ مبنًى بإقامة يُسمح يكن لم قريب عهٍد وحتى •
اعتقاد عىل بناء وذلك مدغشقر، من الوسطى املنطقة داخل ُكربى مدينة أيِّ

قديم. اعِتسايف
شهدوا أن بعد Yakats الياكات شعب بني الُجَدري انترش أن مرَّة تصاَدَف وقد •
تَصاَدَف املرض. أحَدث الذي هو الَجَمل أن ظنِّهم يف فوَقَر مرة، ألول َجَمًال
ثم األقربني ذويها من رُجًال تزوََّجت قد نفسه الشعب هذا من امرأًة أن كذلك
تُحرِّم التي القديمة للتقاليد انتهاكها إىل ذلك فُعِزي بالعمى، ذلك عِقَب أصيبْت

األقارب. زواج

الطريقة تُمثِّل الحقيقة يف وهي الشواهد، هذه من يُحىص ال ما نجمع أن وبُوسعنا
يشءٌ حدث إذا األقوام هؤالء عادة فمن البدائية، الشعوب لدى العقيل االستدالل يف امُلتبَّعة
يرِجع العادات من ا جدٍّ وكثريٌ «بسببه»5 حدث أنه ذلك من يستدلُّوا أن آَخر يشءٍ» «بعد
عن الطقسية األفكار إىل يرِجع ا جدٍّ وكثريٌ ،evil eye ة» مَّ الالَّ «العني فكرة إىل أصله يف
ذكرناها التي الشعبية الطُّرق أصَل يكِشف أن العلمي البحث بمقدور كان وما الدَّنَس.
أحْطنا التي الحاالت أن شكٍّ ِمن وما الحضارة. ألهل بكْشِفها امُلصاَدفة تسمح لم لو
التاريخ ِنطاق ويف الشعبية. الطُّرق من لكثرٍي والالعقيل العبَثِي املنشأ عىل تدلُّ بها
قبيل من التاريخية» «امُلصاَدفة إىل منشئها يف تَرتدُّ العادات أن نعرف أيًضا الحضاري
ومن أسقف. أو دولٍة رجِل غرام أو ديمقراطي نظاٍم نَزوِة أو ملٍك عاهة أو أمريٍة غرور
يف يؤثِّر أن األشياء هذه من أيٍّا يمنع وقاءً آخر عٍرص يف سات امُلؤسَّ تكون أن الجائز
انتقلت قد تكون ربما الطُّرق تُقرِّر التي لطة السُّ أن غري املصالح. أو األفعال أو القرارات
وامُلحرِّكني التجاريني وامُلنافسني االحتكارية واالتِّحادات العمال ونقابات الجمعيات إىل
أسباب تتوارى قد أيًضا الحاالت هذه يف السياسيني. بني وامُلتعصِّ والساسة امُلحتجبني

البحث.6 يطالها وال وأصلها العادات

هو: ومنطوقها ،a posteriori fallacy البَعدية» «امُلغاَلطة اسم أحيانًا املنطقي الخطأ هذا عىل يُطَلق 5

.post hoc ergo propter hoc ذلك» بسبب إذن، ذلك، «بعد
.Ibid., pp. 84-85 6
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الضارَّة الشعبية الطُّرق

الطُّرق هي بالتحديد هذه تكون ما وغالبًا ق. ُمحقَّ َرضٍر ذو هو ما الشعبية الطُّرق من
يلزم استنتاٌج هو وفاته عند الشخص ُممتلكات فتحطيم رصيحة، ُمربراٌت لها تُقدَّم التي
إىل اآلخر العاَلم يف امليِّت يحتاج أن امُلفرتَض من إذ اآلخر؛ العاَلم مفهوم عن بالرضورة

العالم! هذا يف إليها احتاج التي األشياء نفس
وباًال كان أنه ق امُلحقَّ ومن للثروة. كبريٌ إهداٌر امليِّت ُممتلكات تحطيم يف كان لقد
كلَّ العادة هذه مع نُدِرج أن ولنا خطرية. بدرجٍة الحضارة نموَّ أعاق قد وأنه الحيِّ عىل
الكهنة، ودْعم واألضحيات والشعائر واألهرام واملعابد املقابر بناء يف والجهد للمال إهداٍر
إىل الُخزْعبالت هذه أفضْت وقد املوتى. مصلحة إىل تهُدف كانت عادات كلها دامت ما
تُحرَّم كانت ما فكثريًا الدنيوية، املصالح عىل املزعومة األُخروية املصالح بعض ُطغيان
ذلك أمثلة من وجوع. شظٍف يف الناس دونها ويبقى بكثرة البيئة يف ُمتوافرة أطعمٌة
أكثر هي املاِعز أنَّ رغم املاعز لْحم أكِل عن تمتِنع التي البوشمن قبائل من القبيلة تلك
قد فهي للطوطمية الحقيقي امَلْغزى كان ما وأيٍّا املنطقة. يف وفرًة األليفة الحيوانات

موفور. غذاء يف كثريًا خريًا أهلها عىل فوَّتَت
طبيعة يف يلتَِمسه البَقر، عىل يُسبَغ الذي التقديس أصل عن البحث يُرِد ومن
يف والهنود اإليرانيِّني عند استرشى ألنه الهندوأوروبي؛ للعنرص البدائية البدوية الحياة
بالنِّسبة الحال كذلك البقر. دون الثريان لحم يأكلون كانوا فقد الليبيون أما هندوستان.

واملرصيني. للفينقيني
وغريها والكوبرا واألصلة التمساح بها يحظى التي الحماية كانت أخرى جهٍة ومن
وعىل التحريم. ُمربِّر كان مهما لإلنسان أذًى كانت قتلُها. امُلحرَّم امُلفِرتسة الحيوانات من
الكوبرا، وبخاصة ثُعبانا، قتل من كلَّ أن راسًخا عقائديٍّا أصًال كان الجنوبية الهند امتداد
إحدى هو اآلخرة، يف أو الحياة هذه يف سواء املحتوم، مصريه فإنَّ عمد، بَغري أو عمًدا
أن يف مصلحته سيِجد العقيدة بهذه يؤمن إنسانًا إن الرمد. أو الُجذام أو الُعقم ثالث:
نزعٍة فكلُّ الضارَّة، األعراف من كثرية أمثلًة الهند وتُقدِّم يَقتُلها. أن ال الكوبرا عىل يُبقي
مبلغ يبلُغ العاَلم يف بلٍد من وما والشطط. اإلرساف يف ُموِغلة تبدو الهند يف إنسانية
ات تغريُّ من الهند شهدته ما شِهد ذلك رغم بلٍد من وما تقاليده. عىل امُلحافظة يف الهند
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تُشفى أن خليقًة كانت أمراٍض بسبب عاٍم كلَّ الهند يف األلوف يهلك دينية. وتقلباٍت
أنهم غري العلم. يِصفه الذي الدواء ويَرشبون الصحيح الغذاء يتناولون كانوا أنهم لو

الدواء.7 وهذا الغذاء هذا ملس عليهم يُحرِّم ِدينهم أن يتصوَّرون

و«الصواب» «الحق» يُكتَشف كيف

عن شيئًا يعلم ال إنه ويَسَحبُها. باأللم يشُعر النار من يَده بدائي إنسان يُقرِّب عندما
أنه لو كما القوانني تلك مع يتَِّفق الغرزي الفعل هذا أنَّ غري الحراري، اإلشعاع قوانني
عادات يدُرس أن من له بدَّ فال ليأكله حيواٍن عىل يقبض أن البدائي أراد وإذا يعلمها.
إىل امُلحاولة، يُعيد أن عليه فإن فشل فإذا العادات، تلك تُالئم طريقة ويُدبِّر الحيوان هذا
كان الصميم العقيل العنرص أن الواضح من طريقته. و«تصيب» ُمالحظاته «تصدق» أن

قومي. بطٍل أو إلٍه تعاليم إىل األغلب يف يُعزى
و«صوابًا» true ا» «حقٍّ دائًما تكون أن ب يتوجَّ امُلتََّخذة الشعبية الطُّرق أن ورغم
هو هذا فليس بها، املنوط الَغَرض تحقيق يف نَجَحت ملا وإالَّ للوقائع، بالنسبة right

و«الصواب». «الحق» ل البدائي ر التصوُّ

واألخالق والصواب، الشعبية، الطُّرق

تقليدية ألنها األمور؛ ترصيف يف و«الصائبة» «الصحيحة» الطُّرق هي الشعبية الطرق
ف للترصُّ صحيحة طريقة َة ثمَّ بأكملها. الحياة لتشمل تمتدُّ إنها الحي، الواقع يف وتُقيم
وتكريم املرض، وعالج النفس، عن وللتعبري بزوجة، للظََّفر صحيحة وطريقة الالئق،
ويف للحرب، التهيُّؤ وعند طفل، ميالد عند ف والترصُّ الغرباء، أو الرفاق وُمعاملة األرواح،

تَِعن. أن يُمكن التي الظروف جميع يف وهكذا املجالس.
والطريقة .taboos «املحرمات» بواسطة أي السلبي، جانبها من الطُّرق د تتحدَّ
بُرهان هو التقليد األخالف. أورثوها والتي األسالف، اتَّبَعها التي الطريقة هي الصحيحة
َموقًعا النفس يف تَقع ال فهي ُمربِّراتها، ذاتها يف تحمل التقاليد نفسه. غ وُمسوِّ ذاته

.Ibid., p. 85 7
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الصواب الشعبية. الطُّرق يف قاِبعة «الصواب» فكرة إنَّ بالخربة. للتحقيق يُعرِّضها
تقوله يشء فأيما منها، ق ويتحقَّ يختربها لكي ُمستقل، مصدٍر من الخارج، من يأتي ال
أرواح ُسلطة عىل داخلها يف تنطوي موروثة تقليدية ألنها ذلك حق؛ فهو الشعبية الطُّرق

األسالف.
والوصايا امُلحرَّمات مجموع هي ما زمٍن يف ما جماعٍة عند morality و«األخالقية»
حْدسية. تكون أن يمكن ال إذن األخالق الشعبية. الطُّرق يف الصائب السلوك د تُحدِّ التي

وإمبرييقية. سية وُمؤسَّ تاريخية إنها
نتاٌج أولئك كلُّ واألخالقية؛ والحقوق، والصواب، الحياة، وسياسة العالم، فلسفة
ُمعرتك يف لة امُلحصَّ واأللم اللَّذَّة خربة من؛ وتعميمات يف، الت تأمُّ إنها الشعبية. للطرق
شديدة التعميمات هذه تكون الحقيقية. الحياتية الظروف تحت البقاء أجل من الرصاع
وعنها الشعبي، الرتاث يف دة ُمتجسِّ جميًعا إنها األوىل. بواكريها يف والغموض الفجاجة

وعلم. فلسفة من لَدينا ما كلُّ نشأ

Ethnocentrism اإلثنية) (املركزية العرق مركزية

يُقاس الذي امَلرجعي واإلطار يشء كلِّ محور هي جماعتنا أنَّ عىل األشياء إىل النظر هي
الخطأ، وغريها الصواب هي جماعتنا األخرى: الجماعات كل به وتُقيَّم آخر يشء كلُّ عليه

الباطل. وغريها الحقُّ هي
سواها، من شأنًا أعىل بأنها وتفتِخر وُغروَرها َزهَوها تُغذِّي أن إىل جماعٍة كلُّ تعَمد
الشعبية ُطرقها أنَّ جماعٍة كلُّ وتعتقد الغري، آلهة إىل بازِدراء وتنُظر آلهتها وتمجد
أخرى، ُطرق لَديها األخرى الجماعات أنَّ الحظت وإذا الصحيحة، الطُّرق وحَدها هي
وألقاب نُعوٌت تُستمدُّ الفروق هذه ومن واحتقارها. هزئها دواعي من الطرق هذه تكون
وهي إلخ، … امُلفِصحني غري اللُّكن املختونني، غري البقر، أكلة الخنزير، أكَلة ازدرائية:
ازِدرائيٍّا لقبًا الُربتغاليِّني ب تُلقِّ التوبي قبائل كانت الشديد. وامَلْقِت االحتقار عن تنمُّ ألقاب

الرسوال!8 الرتدائهم وذلك أرُجلها؛ حول ِريش لها التي الطيور به ف تتصِّ

.Ibid., p. 87 8
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شعٍب كلَّ تحِمل الِعرق مركزية أنَّ هي الحايل غَرِضنا يف تَعنينا التي الحقائق وأهم
اآلخرين. عن له وُمميِّزة وحَده به ة خاصَّ يجدها عنارص أيَِّة يف ويتشدَّد يغلَو أن عىل

يها. وتُقوِّ الشعبية الطُّرق تُعزِّز إذن الِعرق مركزية

الِعرق ملركزية أمثلة

أمَرهم قد إلههم أن يعتقدون الجنوبية أمريكا يف Mbayas املبايا شعب كان •
وقتْل وُممتلكاتهم زوجاتهم وسلب اآلخرين عىل الحرب شنِّ عىل يعيشوا بأن

رجالهم.
الناس»، وْحَدنا «نحن أجابوا: جاءوا أين من Caribs الكاريبيون سئل عندما •

الرئييس». أو الحقيقي «الشعب عندهم Kiowa «كيووا» لفظة وتعني
كقاعدة ُوجد، (وقد «الناس» اسم أنفسهم عىل Tunguses التونجوسيون ويُطِلق •
آخر، يشء هم فاآلخرون «الناس»، نفسها ي تُسمِّ البدائية الشعوب أنَّ عامة،
قبيلتهم أصل أن أساطريهم ويف حقيقيني!) بًرشا ليسوا أنهم إالَّ د، ُمحدَّ غري ربما

اآلخرين. منشأ عن يتحدَّثون ال وهم الحقيقي، البرشي الجنس أصل هو
كإله. يعبدونه الذي األول، الرجل اسم من اسمهم Ainos األينو شعب ويشتقُّ •
القبيلة السم كان فإذا القبيلة، اسم من ُمشتقٌّ دائًما هو اإلله اسم أن ويبدو
ovambo «أوفامبو» فكلمة والتمجيد، الفخر يُفيد معنى دائًما فإنه آخر معنًى

«الَغني». يعني وهو عندهم، القبيلة السم تحريف هي مثًال
ُعنرصيًة العالم شعوب أشدِّ من كاليفورنيا جنوب يف Seri السريي شعب ويُعدُّ •
والعداء، الشكِّ بعني األخرى الشعوب إىل ينظرون فهم عرقية، مركزيٌة وأمَعِنها

قاطًعا. تحريًما خارجي شعب أي من الزواج ويُحرِّمون
.(Gentile (أَُمِميِّني يهود وغري يهود إىل كله البرشي الجنس اليهود م قسَّ •

امُلختار». «الشعب أنفسهم واعتربوا
مرسحية ويف «الربابرة». عداهم من كلِّ عىل يُطلقون والرومان اليونان كان •
باليونان يليق إنما إيفيجينيا تقول أوليس» يف «إفيجينيا الرتاجيدية يوربيدس

عبيد. والربابرة أحرار اليونانيني ألنَّ العكس؛ وليس الربابرة يحكموا أن
أو برابرة جميًعا األخرى األمم ويَعدُّون األَُمم أكرم أنفسهم يَعدُّون العرب كان •

الرببرية. إىل أقَرَب
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هذه فيه وردت كتيبًا وُمستشاروه الصيني التعليم وزير أصدر ١٨٩٦م عام يف •
يف إمرباطورية وأغنى أكرب إنها وأمجدها، الصني إمرباطورية أعظم «ما العبارة
الوسطى.» اإلمرباطورية إىل جميًعا ينتِسبون العالم يف الرجال أعظم وإنَّ العالم،
لم وإن العبارة، لهذه ُمعادلة عباراٌت تِرُد الدول جميع أدبيَّات يف أنه والحقُّ
يتحدَّثون الرُّوسية والصحف الُكتب ففي والبدائية. السذاجة بهذه َمصوغًة تكن
مفهوم كأمٍر إليها ويُشريون البالد هذه بها تضطلع التي التمدين رسالة عن
األمة نفسها وتَعتِرب الحضارة، رائدة نفسها تَعدُّ أمٍة كلَّ أنَّ نرى هكذا ا. جدٍّ
بل مستوى، أدنى جميًعا األخرى األمم وتعترب وحكمة، ُحريَّة واألكثر األفضل
أن أعوام بضعة خالل تعلَّموا قد الحجري العرص يف ظهرانينا بني العائشني إن
كلمة وصارت ،dagos أنهم عىل الالتينية الشعوب من األجانب جميع يُصنِّفوا
«مركزية من وحاالت للعنرصية تَجليَّات أولئك كلُّ االزدراء. نعوت من dago

9.ethnocentrism الِعرق»

Moresاألعراف

الطُّرق ترقى والصالح، الخري يف مذاهب إىل والصواب الحقِّ عنارص ر تتطوَّ عندما
جديدة، أشكاٍل واتخاذ استدالالت إنتاج عىل قادرة وتصري آخر، مستوى إىل الشعبية
األعراف .mores «العرف» عليها نطلق هنالك واملجتمع. الناس عىل سلطانها وتبسط
لة امُلتصِّ واألخالقية الفلسفية التعميمات عىل ُمشتملًة تنمو إذ عينها؛ الشعبية الطُّرق هي
وُمبيَّتة لة ُمتأصِّ تعميمات الشعبية، الطرق تُمليها فلسفية تعميمات إنها املجتمع. بصالح

الشعبية. الطرق يف
بالطباع الخاص املبحث عن للتعبري الئًقا ُمصطلًحا تكون أن ethology لفظة ولعلَّ
تنمو وكيف األشياء، هذه بها ن تتكوَّ التي الطريقة شاملًة واألعراف واملعامالت والعادات
كلمة اليونان استخدم وقد حمايتها. إىل تهُدف التي املصالح عىل تؤثِّر وكيف خ تتفسَّ أو
جماعًة تِسُم التي والدساتري واملعايري واألفكار األعراف ُجملة عن للتعبري ethos «إيثوس»
تتعلَّق التي األشياء تلك عىل فتدلُّ ethics كلمة أما غريها. عن وتُميِّزها الجماعات من

.Ibid., p. 87-88 9
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إىل لتُشري mores كلمة الرومان استخدم وقد الصواب. ِمعيار بالتايل وتُمثِّل باإليثوس
وقداسة. كربى سطوة للتقاليد كان وبالتايل ورسية، موروثة ردْع قوة عىل وتُحوز العادات
وليسا الشعبية الطُّرق ِنتاج هما األخالق وعلم الفلسفة أن إىل سمنر يخلُص
غريهما)، من ُمستمدَّان (أي ان وُمشتقَّ ثانويَّان زعمه، يف إنهما، مبتكَرين، أو ُمستقلِّني
ويَمتِثل. لها يُذعن أن الجميع وعىل الجماعة، وقوة الرجال بقوة إجبارية الشعبية فالطرق
ِمعيار بوصفه mores «عرف» إىل ترقى ويجعلها وصوابًا، ا حقٍّ تبدو يجعلها ما هذا
بحسب والفلسفات، واألديان واملذاهب واألفكار العقائد تنتُج هذا من والخري. الصالح

والتعميم. ل التأمُّ من السائدة لألنماط ووفًقا التحرضُّ درجة
والتجربة التاريخ هو األخالق مصدر بل األخالق، مصدر ليست إذن الفلسفة
الفلسفة أو التجربة، عن ناِجمان نفسه األخالق وِعلم ذاتها الفلسفة إنَّ بل الجماعية،

عقليٍّا. وبَْلَوَرتْها ونظََّمتْها األخالق معنى حدَّدت التي هي

سات واملؤسَّ األعراف

مذهب، (فكرة، مفهوم من سة املؤسَّ ن تتكوَّ األعراف. عن تصُدر أيًضا والقوانني سات املؤسَّ
يف يأخذون املوظفني من عدد مجرَّد ربما أو جهاز أو إطار هي والبنية وبنية. مصلحة)
وتقدِّم املفهوم هذا تُمسك أن البنية شأن ومن ُمعيَّنة. مرحلة يف محسوبة بطرائق التعاون
مصالح تخُدم بطريقة والفعل الوقائع عاَلم يف بطرحه الكفيلة اآللية أو ال الفعَّ الهيكل
األعراف، من ُمبارشة تنبثِق والدين والزواج كامللكية سات مؤسَّ ثمة املجتمع. يف الناس
من وتتحدَّد الجهود هذه تتبلَور ثم العرف، تُنِتج التي الغريزية الجهود بنفس وتنتَج
مثل موضوعة، أو ُمحَدثة سات ُمؤسَّ وهناك الطويل. واالستخدام امُلستمرِّ التكرار خالل
أنَّ رغم الُعرف عن سات املؤسَّ جميع تنشأ العقالني. واالبتكار القصد نتاج وهي البنوك،

الُعريف. أصلها يُخفي بحيث األحيان بعض يف كبريًا يكون فيها العقيل العنرص
البدائية الحياة يف الرجل كان فقد األْرس! أصله سمنر، يقول فيما مثًال، الزواج
يأِرسها إنه استطاع. إن لنفسه ويحتجنها وقت أي يف امرأًة يأِرسَ أن يُمِكنه الطبيعية
املتاعب يجلب كان هذا فعله أنَّ غري األمر. نهاية يف ذاتها ُمربِّر هي التي الجسمانية بقوَّتِه
األْرس حرَّموا فقد ثم ومن أَرسها. التي املرأة وجماعة جماعته بني الحرب ويُشعل لرفاقه
تقنيٍّا املرعية، الرشوط داخل األْرس، صار بذلك رشوًطا. له َوَضعوا أو الطريقة بهذه
وْضع عن ُمختلًفا التقاليد، دتْه حدَّ وضًعا املرأة ونالِت الحقوق، منه ونجَمْت سيٍّا، ُمؤسَّ
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وتحت املجتمع يف قائمة سية ُمؤسَّ عالقة الزواج وصار االختالف، تمام الِفعيل األْرس
ثم، من فتكون، مرعيَّة بطريقٍة باملرأة الظََّفر فيها يتمُّ ورجل امرأة بني عالقة هيمنته؛
جميع يف اليوم هي كما وواجباتها حقوقها بتحديد mores األعراف وتضطلع «زوجة»،

ة. امُلتحرضِّ املجتمعات

القوانني

النظم كلُّ تكون البدائية الحضارات يف الُعرف، وليدة أيًضا هي الترشيعية األحكام
ما ُممكنة غري الوضعية فالقوانني املنشأ. مجهولة وُمحرَّمات تقاليد هي االجتماعية
هذه الذهن يبلغ أن وإىل والنقد. ل والتأمُّ ق التحقُّ مرحلة إىل البرشي الذهن يِصل لم
يدون قد .common law العريف» «القانون أو العادة ُحكم غري هناك فليس الدرجة
أمثلة ومن ُعرًفا. ذلك رغم ويبقى الفلسفية املبادئ لبعض وفًقا ويُنظَّم العريف القانون
سلطة تضُعف لم ما القوانني «وضع» امُلمكن غري ومن وجستينيان. مانو قانون ذلك
بَسنِّ املوروثة التقاليد عىل االعرتاض من العقل يتهيَّب ال بحيث سطوتهم وتقلَّ األسالف
انتقالية مرحلة وهناك القوانني. لوضع كراهة َة ثَمَّ الحالة هذه يف وحتى وضعية. قوانني
الرذائل ولتمنع الجديدة الحاالت لتشَمل التأويل طريق عن املوروثة التقاليد فيها تمتدُّ
املوجودة. األعراف من ُصلبة أرًضا يِجَد أن من له بُدَّ ال يشءٍ كلِّ رغم والترشيع والرشور.
فما العرف، مع ُمتَّسًقا يكون أن ينبغي قويٍّا يكون لكي الترشيع أن يتبنيَّ ما ورسعان
وتحلُّ الوضعي، القانون حماية يف ثُمَّ الرشطة حماية يف يُصبح والتقليد الُعرف يف كان
انتقاًما. ال رْدًعا تكون بحيث العقوبات وتُنظَّم امُلحرَّمات، محلَّ (القانونية) املمنوعات

األعراف عن سات واملؤسَّ القوانني تختلف كيف

ووَجب طابعها َت غريَّ قد تكون قوانني أو ساٍت ُمؤسَّ الشعبية الطُّرق تُصبح عندما
تتحىلَّ بينما الُعرف صميم يف باطٌن واإليماني العاطفي العنرص إن األعراف. عن تمييزها
أما والنفعية. اآللية من أكرب بدرجٍة تتَِّسم وعميل عقالني بطابٍع سات واملؤسَّ القوانني
غري يشء هي األعراف بينما وضعيٍّا طابًعا والقوانني سات للمؤسَّ أن فهو الكبري الفارق
تُصِبح بها ح يرصَّ وعندما الشعبية، الطُّرق يف ُمضَمرة فلسفٌة ة ثمَّ معرَّف. وغري مصوغ

التقني. باملعنى فلسفة
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الطرق أما إراديٍّا، واعيًا فعله يكون سات واملؤسَّ للقوانني وفًقا املرء ف يترصَّ حني
الرضورة ِسمُة الشعبية فللطُّرق إرادة، وغري وعٍي عن دائًما الناس فيتَِّبعها الشعبية
القوانني وتحلُّ التلقائية، العالقة هذه صفَو البحثي والشكُّ ل التأمُّ يُعكِّر قد الطبيعية.
وينهض ينَشط ما رسعان الُعرف أنَّ غري والتقليد، الُعرف محلَّ وضعية أحكاًما بوصفها
العامة للحياة العريض النطاق تُغطِّي األعراف إن واملحاكم. القوانني فِشلت حيثما بعمله
وتقتحم ُمحدَّد، وغري هائل مجاٍل عىل ُسلطانها وتبسط رشطة، أحكام وال قوانني ال حيث
جديدة قوانني ينشئ الُعرف أن ذلك من يتبنيَّ بعد. ضوابطها تتحدَّد لم جديدة مجاالٍت

املناسب. األوان يف بوليسية ولوائح

الذاتي وقصورها األعراف تصلُّب

الحياة تشمل التي األحكام من عريض نَسٌق أنها عىل األعراف ر نتصوَّ أن ينبغي هكذا
املوروث التقليد طريق عن ُمربِّراتها ذاتها يف وتحمل جميًعا، مصالحها وتخُدم كلها
عن س، تُؤسَّ أن إىل باطنة رسية لسطوٍة خضوًعا بها الناس ويُسلِّم والعادة، واالستخدام
لتُصِبح عندئٍذ تَرقى والتي ة، الخاصَّ واألخالقية الفلسفية تعميماتها العقيل، التأمل طريق

والصواب. الحق «مبادئ»
الفكر ز تُحفِّ ال واألعراف لُسلطانها، وتُخضعه ناشئ جيٍل كلِّ عىل األعراف تُسيطر
عىل األعراف تحِمل وال األعراف، يف د وتجسَّ أمُره وُقِيض تَمَّ قد فالتفكري تُثبِّطه. بل
عن أجوبة أجوبة، بل أسئلًة ليست فاألعراف وتعديلها؛ بُمراجعتها احتماالت أيَّ اإلطالق
أجوبًة تُمثِّل ألنها للتغيري؛ قابٍل وغري نهائي كيشءٍ نفسها تقدم وهي الحياة، مسائل

«الحقيقة». بوصفها ُمقدَّمة
وقابٍل ُمكتِمل وغري مرحيلٍّ كيشءٍ نفسها تُقدِّم أن شعبية فلسفٍة أيَِّة بُوسع ليس
املرء يُكلِّف أنه ذلك للغاية، حديٌث الفلسفي ه التوجُّ فهذا املعرفة؛ نموِّ مع غًدا للدَّْحض
هي أعرافنا من ُمستًوى أدنى أعراَفها نرى التي الشعوب جميع إن شديًدا. ِذهنيٍّا َعنَتًا
إنما فاألعراف لَدينا. بما قناعٍة عىل نحن ِمثلما أعراٍف من لَديها بما ة تامَّ قناعٍة عىل
فمن ثمَّ ومن ُمعيَّننَي، ومكاٍن زماٍن يف ومصالحها الحياة ظروف مع تجاُوبها بمدى تُقيَّم
غريزيٍّا. تنفيذها يف الجميع يتعاون بل ًال تأمُّ أو تفكريًا أحٌد يُوليها أال والتيسري الصالح
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فالخوف وتصلُّبها؛ األعراف لثَبات واضًحا مثاًال آسيا رشق جنوب شعوب لنا وتُقدِّم
السلطة طريق عن والبقاء االستمرار للُعرف تضَمن هناك َلف السَّ وعبادة األشباح من
وحيِويَّتها طبيعتها األعراف تفِقد هنالك الثقيلة. والعقوبات القاطع والتحريم الدوجماوية
يف غايًة تُصِبح الحال. وُمقتىض وامُلالءمة بالنفع لها ِصلة ال َمكرورة قوالب وتُصبح
األطفال، زواج (الطبقات، والظروف للمصالح اعتباٍر دون اآلِمرة، السلطة تفِرضها ذاتها،
التعليم يُصبح الُعريف املرض هذا هيمنة تحت مجتمع أي يسقط حني (… األرامل حرق
الكلمات هذه تُصبح األعراف. صياغات وضعوا الذين املايض ُحكماء ألقوال حفًظا كلُّه
عن النظر برصف تُطاع، أن يِجب سلوك قاعدة هي منها عبارة كلُّ ُمقدَّسة» «كتابات

عقالنية. اعتباراٍت أيِّ عن النظر وبرصف الحارضة، املصالح

االجتماعي الدستور – واألخالق األعراف

تكونه ا عمَّ ًرا تصوُّ وتُقدِّم يكون، أن ينبغي عما ًرا تصوُّ شخٍص لكلِّ األعراف تُقدِّم
واالحرتام والنظام والحقوق واب والصَّ والواجب والنظام واألدب واإلحسان ة والرِّقَّ اللياقة
أن األعراف وبُوسع والرش. الخري يكونه ا عمَّ ًرا تصوُّ وتُقدِّم والزَّمالة، والتعاون والتوقري
هذه تجعل وأن ، ُمعنيَّ وعٍرص ُمعيَّنة لجماعٍة وخريًا صوابًا تبدو ُمعيَّنٌة أشياء تجَعل
غريزة وكلِّ إنسانيٍة طبيعٍة لكلِّ ٌة ُمضادَّ تبدو آخر وعٍرص أخرى لجماعٍة نفسها األشياء
جعل الهراطقة تجاه ُشعوًرا قلٍب كلِّ يف ربَّى كيف عرش الثالث القرن إىل انُظر برشية.
أهل ارتِياب عن يقلُّ ال ارتيابًا القضائية دعاواهم يف يُبْدون التفتيش محاكم أعضاء
يُثري عرش السادس القرن كان كذلك الجرس. ذات الحياة إبادة إىل عمدوا ما إذا زماِننا
حربًا يَشنُّون أنهم يعتقدون السحرة ُمضطِهدي جعل ما االنطباعات من حرة السَّ حول

والبرش. هللا أعداء ِضدَّ ُمقدَّسة
الذهني األفق يف ًال تأمُّ تكون أن العصور من عرص أي يف الحياة فلسفة تعدو ال
و«األخالقيات» ذاتها، األعراف يف تقبَُع التي السائدة واألفكار األعراف أفرَزتْه الذي
تقيض ما مع املرء يفعله ما تَواُفق من أكثر ليست العصور من بعٍرص الخاصة morals

من تعميماٍت سوى ليست األخالق، علم نٌة ُمتضمِّ والفلسفة، العرص. ذلك يف األعراف به
من ونتَِّجه السهم نعكس أن يصحُّ وال منه، وُمستمدَّة الُعرف عىل الحقٌة فهي الُعرف؛
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من ة ُمشتقَّ هي بينما نفوذًا الخلقية للفلسفة ونظنَّ العادات إىل الفلسفية التعميمات
العادات.

فتوحهما يف والفن الِعلم بها يأتي وُمستحَدثات جديدة عنارص املجتمع عىل تِرُد قد
الجديدة. واملصالح للظروف نفسها تُكيِّف بأن األعراف تتبدَّل هنالك الطبيعة. يف الجديدة
األعراف يف جَرْت التي ات التغريُّ يُسوِّغا لكي األخالق وعلم الفلسفة َدور يأتي عندئٍذ
اللذان هما أنهما األحيان، من كثرٍي يف أيًضا، يزعما ولكي لها، عقليٍّا تربيًرا ويُقدِّما
خطوًطا يَُمدَّا أن من أكثر يفعالن ال األخالق وِعلم الفلسفة إنَّ التغيري. هذا اجرتَحا
والذي فيه، ينغِمسان الذي الفكري األُفق وبني الُعرف عنارص بني العالقات من جديدة
يف أنه غري الجديدة، باملعارف الفكري األفق هذا يتَِّسع قد الُعرف. من ُمستنبَط هو
دائًما وهو آخر. عرص أي يف فكري أفق أيِّ شأن شأنه الُعرف من تعميم املطاف نهاية
هذا عىل نقاًطا ون يتخريَّ األخالق فالسفة إن أكثر. ال للفكر إفراز بل واقعي غري يشءٌ
بينما الفلسفية، ألنساقهم ُمعيَّنة بُسلطة ظِفروا قد أنهم ويظنُّون منها، ينطِلقون األفق
يف ولنا التعميم. منها استُنِبط التي امُلعيَّنة العادة إىل التعميم من القهقرى يعودون هم
غاياتهم لتحقيق دءوبًا ُمخلًصا ُجهًدا بذلوا الذين السحرة، وُمضطِهدي التفتيش محاكم
الفلسفة وبني جهٍة من األعراف بني لة الصِّ لنا يُبنيِّ مثاٌل ثمن، انتظار دون امُلختارة

أخرى. جهٍة من والدين واألخالق

الضمري امُلشرتَك، الحسُّ اللياقة، الرشف،

وكلها العرف، من ُمستمدة كلها والضمري، املشرتك والحس واللياقة الرشف ومعايري
ُمستمدة واألخالق للفلسفة أزلية حقائق عن أفكار وأية الشعبية. للطُّرق أخرى تجلِّيات
رشوط تحت الرَّخي العيش أجل من رصاعاتهم وعن البرش عن خارج مصدٍر أي من

وخرافات. أساطري باعتبارها تُرَفض أن يِجب وظروفها، األرض
بذلك فإنهم يدُرسونه، الذي بالشعب ازدرائية نعوتًا اإلثنوغرافيون يُلصق وحني
أو املعايري هي ما أي: ونستقصيه، نبحثه أن نريد الذي األهم املطلوب عىل يُصادرون
تنشأ؟ وِممَّ إلخ، … والتواُضع واللياقة والكياسة ة بالِعفَّ الخاصة املفاهيم أو الدساتري
وكلمة الُعرف، إمالءات هي األخالق السؤال. هذا جواب عىل اإلثنوغرافية الوقائع تشتمل
ما. ومكاٍن بزماٍن الخاص الُعرف يُناِقض الذي ذلك من أكثَر تعني ال أخالقي» «ال
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وعمومي دائم معياٍر من ة ثَمَّ وليس مًعا، يتحرَّكا أن واألخالقية للُعرف أمكن هنا من
الطُّرق بني امُلقارنة به ويُمكن األمور بهذه يتَِّصل فيما والحق الصواب تأسيس به يُمكن

ونقِدها.10 الشعبية

نسبية ليست األخالق ستيس: ت. ولرت. (2-1)

األخالقيان واليسار اليمني

يُطلق الفلسفية، األوساط يف األيام هذه االنتشار واسع رأيًا هناك إنَّ ستيس ولرت يقول
هذا يعنيه ما أنَّ املؤكد ِمن إنَّ .ethical relativism األخالقية» «النسبية اسم عليه
كعنوان ينهض شك بال أنه إالَّ واضح، غري يشء هو التحديد وجه عىل نه يتضمَّ أو التعبري
للجناح التقريب وجه عىل ُممثًال موقفهم يُعدُّ الذين األخالق فالسفة من مجموعة آلراء
هذا يفهم أن املرء أمكن وربما الراهن. الوقت يف األخالقيني امُلنظرِّين بني امُلتطرِّف األيرس
التطرُّف يف يذهب الذي املقابل الرأي مع ُمقارنة َموِضَع يَضَعه بأن فهٍم أفضل املوقف
إن ه. ضدَّ احتجاجي فعٍل كردِّ شكَّ وال األخالقية النسبية نشأت والذي ُمعاكًسا، مذهبًا
األخالق؛ فالسفة من يساري وجناح يميني جناح بني بوضوح يُميز أن املرء بُوسع
العرصيون. الحاذقون الثوريون إنهم اليساري. الجناح يُمثِّلون النسبية النزعة فأصحاب
ethical األخالق يف امُلطلقة النزعة أصحاب عليهم نُطِلق أن ويمكن اليميني، الجناح أما

القديم.11 أهل امُلحافظون فهم absolutists

Ethical Absolutism األخالق يف امُلطلق املذهب

الصحيحة هي فقط واحدة أخالقية رشيعٌة هناك أن امُلطلقة النزعة أصحاب يرى
صارمة؛ بُمساواة البرش جميع عىل تنطبق األخالقية الرشيعة هذه أبدية. بصفٍة والصادقة
سواء هذا وسيصُدق لك، بالنسبة واجبًا أيًضا يكون أن يِجب يل بالنسبة واجبًا يُعدُّ فما
شيئًا البرش لحوم أكل عادة كانت فإذا الهوتنتوت. شعب من أم صينيٍّا أم إنجليزيٍّا كنَت

.Ibid., p. 96 10

.Ibid., pp. 97-98 11
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رأى لو حتى الوسطى أفريقيا يف أيًضا بغيض يشء فهي أمريكا، أو إنجلرتا يف بغيًضا
هذه فإن الكانيبالية بُممارساته بأًسا يرى ال األفريقي كان فإذا ذلك. غري األفريقي
له بالنسبة لألخالق ُمنافية إنها له. بالنسبة صائبة امُلمارسات هذه تجعل لن الحقيقة
«يعرف» ال جاهل هَمجي أنه إالَّ هناك فرق ال لنا. بالنسبة لألخالق ُمنافية هي ما بقْدر
يخصُّ وقانون البرش من عنًرصا أو إنسانًا يخصُّ قانون هناك ليس الحقيقة. هذه
وثالث للهنود وآخر لألوروبيني أخالقي معيار هناك وليس آخر. عنًرصا أو آخر إنسانًا
القانون أو املعيار وهذا البرش، لجميع واحدة وأخالق واحد قانون هناك بل للصينيني،

يتبدَّل. ال ُمطلق هو
فإنَّ األرض، أرجاء جميع عىل ُسلطانه يبسط الواحد األخالقي القانون أنَّ وكما
صواب هو فما الزمنية، الحقبة أو بالزمان تتعلَّق اعتبارات أية ه تَحدُّ ال أيًضا تطبيقه
هو وما ذاتها، الكهف إنسان أزمنة يف بل وروما، اليونان أزمنة يف صوابًا كان اليوم
كان فلقد هذا زَمِننا يف أخالقيٍّا َمقيتًا شيئًا الرقُّ كان وإذا آنذاك. ا رشٍّ كان اليوم رش
كوضٍع يقبلونه كانوا ُعظماءهم أن مقِتِه من ينقص ال القدامى، األثينيني زمن يف مقيتًا
لهم، بالنسبة أخالقيٍّا خريًا الرقِّ من ليجعَل رأيهم كان وما اإلنساني. للمجتمع رضوري
كانوا شئون، من ذلك عدا فيما راتهم تَصوُّ سموِّ برغم أنهم، عن فحسب يكشف إنما

الشأن. هذا يف وخري صواب هو ما يجهلون
وامُلثُل األخالقية العادات أن حقيقة عن بغافلني امُلطلقة النزعة أصحاب وليس
خالف ال ظاهر يشء هذا أنَّ فالحقُّ عرص، إىل عرص ومن بلد إىل بلٍد من تختلف األخالقية
جائًزا يرونه اإلغريق كان بينما األخالقية الوجهة من خطأ الرقَّ أن اليوم نرى فنحن فيه؛
غاية ُمثلنا عن ُمختلفة أخالقية ُمثًال الجديدة غينيا ُسكان لدى أن املؤكد ومن أخالقيٍّا.
فليس صوابًا ما شيئًا يرون الجديدة غينيا ُسكان أو اإلغريق كان إذا ولكن االختالف.
نرى أنَّنا لحقيقة وال لهم، بالنسبة حتى صوابًا، اليشء هذا تجعل أن الحقيقة لهذه
ومهمتنا خطأ، وإما صواب إما ذاتها» «يف هي إنما خطأ، تجعلها أن خطأ نفسها األشياء
مسائل يف بنظريه تماًما َشبيه هنا واألمر خطأ. أو صواب هي هل «نكتشف» أن هي
أنها اعتقدوا قد أسالفنا كان وإذا األرض، كروية يف نعتقد اليوم فنحن الطبيعية؛ العلوم
البرش أنَّ يَعني بل كروية، اآلن وصارت ُمسطحة كانت أنها يُثِبت ال ذلك فإنَّ ُمسطَّحة
كذلك اآلن. ذلك حقيقة «عرفوا» وقد األرض شكل «يجهلون» القديمة العصور يف كانوا
كان الرقَّ أن عىل دليًال هذا فليس أخالقيٍّا، مرشوع الرقَّ أن اعتقدوا قدا اإلغريق كان إذا
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يجهلون كانوا أنهم عىل باألحرى بل أخالقيٍّا، مرشوًعا شيئًا العرص ذلك ويف لهم بالنسبة
الشأن.12 هذا يف الحقيقة

بأن القائل بالرأي األمر حقيقة يف ُملتزًما ليس األخالق يف امُلطلق املذهب وصاِحب
أقلِّ عىل النظرية الوجهة من له، إن الحق. الدستور هو دستورنا، أو األخالقي، دستوره
هذا عن يعرفون كانوا اإلغريق أنَّ إىل يذهب وأن أخالقيٍّا، ُمربًرا أمًرا الرق يَُعدَّ أْن تقدير،
كان ما أيٍّا بأنه القائل الرأي هو ا حقٍّ به يلتِزم أن عليه ما وكلُّ نعرف. ا ِممَّ أكثر األمر
ينال ولن األزمنة. جميع يف البرش، لجميع الدستور، نفس دائًما فإنه األخالقي الدستور
املسائل يف تتعلَّمه لكي الكثري أمامها يزال ما اإلنسانية أن يعتقد أن مذهبه اتِّساق من
خمسمائة بعد تبدو سوف األخالقية راتنا تَصوُّ بأن يقول أن ألحٍد َعنَّ وإذا األخالقية.
الوسطى العصور أخالق تبدو ما بقْدر املستقبيل الزمن ذلك ألهل بالنسبة بربريًة عاٍم
يَلَزمه ولن ال إنكاره، يَلَزمه ولن شيئًا الرأي هذا يضريه فلن اليوم، لنا بالنسبة بربريًة
تنتهي سوف وأنها اإلطالق عىل نهائية ليست املسيحية األخالق أن أحٌد ارتأى إذا اإلنكار

بكثري. نُبًال أكثر أخالقية ُمثٌل محلَّها وتحلُّ القادمة العصور يف
من وليس موضوعي يشء األخالقية أنَّ هو األخالق يف امُلطَلق املذهب لُبَّ أن ذلك
(ِمثلما يتعلَّموها أن البرش عىل يِجب واقعية حقائق األخالق مبادئ وأن اإلنسان، ُصنع
املايض، يف بها جهٍل عىل كانوا ربما وهم العالم). شكل عن الحقائق يتعلَّموا أن عليهم أن

اآلن. بها جهل عىل يكونوا أن من يمنع ما وليس
جسارة األكثر الشخصيات أن بمعنى ُمحافظ امُلطلق املذهب أن من الرغم فعىل لذا
باألفكار األعمى التشبُّث بمعنى محافًظا بالرضورة ليس فإنه الزي، عتيَق مذهبًا تَُعدُّه
املعنى بهذا أحيانًا ُمحافظني امُلطَلق املذهب أصحاب كان وإذا القائمة. األخالقية والنُّظم
للمذهب رضورية وليست عَرضية ُمحافظٌة هذه فمثل الشخيص؛ شأنهم فذلك أيًضا
يكون أن من امُلطلق املذهب صاحب يمنع األمر حقيقة يف منطقي سبٌب ة وثَمَّ امُلطلق.
ليس عادًة أنه صحيح الجنسية. الحرية ُدعاة من أو سورياليٍّا أو فوضويٍّا أو ُشيوعيٍّا
الذي ف الرصِّ املنطق بينها من ليس شتَّى بأسباب ذلك نُعلِّل قد ولكننا هؤالء، من واحًدا
كل أنَّ واحد: برأٍي إالَّ ملتزًما ليس امُلطلق املذهب فصاِحب األخالقي؛ موقفه عليه يقوم
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أو العبودية أو الزواج واحدية أو الجنسية الحرية أكان (سواء أخالقيٍّا صواب هو ما
األزمنة. جميع يف البرش لجميع أخالقيٍّا صواب فهو النباتية) التغذية أو الكانيبالية

القانون أنَّ إىل فيذهب هذا، من أبعَد إىل عادًة امُلطلق املذهب صاِحب ويَميض
أن يشء كلِّ بعَد يعدو ال (الذي الكوكب هذا عىل البرش لجميع واحًدا فقط ليس األخالقي
عىل يَرسي ما، وبمعنًى ما بشكٍل األخالقي، القانون إن بل الفضاء)، يف دقيقة ذرًَّة يكون
كانوا إن املريخ وأهل املالئكة شاملًة العاِقلة الكائنات كلِّ عىل (يرسي العالم يف مكان كل
األساسية.13 الكون ِبنية من جزءًا األخالقي القانون يرى أن خليق وهو عاقلة). كائنات
املنطقية) امُلربِّرات عن ُمختلف (كيشء تاريخية أسبابًا هناك أنَّ ستيس ولرت يرى
تفهمها كما لألخالقية مقبوًال تفسريًا منه وجعلت امُلطَلق املذهب انتشار يف أسهمت
ستيس، نظر وجهة من فنحن، املسيحي؛ الالهوت األسباب هذه من األوروبية. الشعوب
أنَّ ذلك املسيحي، التوحيد تُربة يف سنة ألفي خالل نَمْت مسيحية حضارة يف نعيش
يُمكن وال األخالقية، األفكار فيها بما األمور جميع يف تفكرينا طريقة يف ل ُمتأصِّ التوحيد
خالل اجتاحتْنا التي الديني الشكِّ ملوجِة كان وما جيلني، أو جيٍل خالل منه الِفكاك
الذهنية. قوالبه به فتتشكَّل غر الصِّ منذ به يترشَّ ِمنَّا فالشخص تقِتلعه، أن األخرية العقود
أفكار هي إنما بِفكرهم املسيحية للعقائد امُلناوئني أعتى عند حتى األخالقية األفكار إن
املطاف انتهى إذا حتى قادمة، عديدة لقروٍن األمر وجه هو هذا سيبقى وربما مسيحية!
كلُّ ورَفَضتْه اإلمحاء إىل الفكرية، االعتقادات من مجموعة بوصفه املسيحي، بالالهوت
وال املسيحي بالتوحيد ُمتشكِّلة إنها حضارتنا. بقيت ما سيبقى وربما فة، امُلثقَّ األذهان
الطفل عىل يتعذَّر ِمثلما تماًما عمرها، من وقٍت أيِّ يف التأثري هذا عنها تنضَو أن يُمكنها
مهما بها وتشكل أظفاره نعومة منذ بَها ترشَّ التي األخالقية التأثريات عنه ينضَو أن
يف اٍت تغريُّ من الِكَرب يف اعرتاه ومهما طفيفة، تعديالٍت من بعُد فيما نتائجها عىل أدخل

الفكرية. العقيدة
فإبان املسيحي؛ والتوحيد امُلطلق املذهب بني لة الصِّ نتبنيَّ أن عب الصَّ من ليس
مصدر وهي هللا إرادة عن تصُدر األخالقية أنَّ الرأي كان املسيحية الرشيعة سيطرة
األخالقية أُُسس عن يسأل ألن البسيط املؤمن عند إذن معنى وال تماًما، وكاٍف واحٌد
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عىل عالمًة ويُعدُّ االرتياب ُشبهة يحِمل األمر هذا عن السؤال فمجرَّد األخالقي، والواجب
هللا به ويأُمر هللا يُريض فالذي هللا، هو األخالقي القانون واضع إن استهاليل. ديني شكٍّ
هللا أن وبما الخطأ. تعريف فهو هللا عنه وينهى هللا يُغضب والذي الصواب، تعريف فهو
أن بدَّ ال وأوامره إرادته فإنَّ والتقلُّبات النََّزوات عن وُمنزَّه ذاته مع وُمتَِّسق وعقالني واحٌد
ذلك فليس آَخَر أخالقيٍّا رأيًا يَرون الوثِنيُّون كان وإذا ومكان. زماٍن كلِّ يف واحدة تكون
قواعدنا. هي األخالقية قواعدهم لكانت عرفوه أنهم ولو الحقيقي، اإلله يجهلون ألنهم إالَّ
قد الغرب إله ألن امُلتباينة؛ األخالقية الرشائع من عدًدا تحتِمل اآللهة تعدُّد عقائد إنَّ
إله عن ُمختلفة بأوامر عباده يأُمر قد الشمال وإله الرشق، إله عن مختلفة آراء له تكون
السبب هو ذلك ُمطلقة، وأخالق واحد عالم غري فيه فليس التوحيدي الدين أما الجنوب.
تسليًما به يُسلَّم كان بل الفالسفة، مذهب هو قريٍب عهٍد حتى كان امُلطلق املذهب أن يف

جدل.14 أي دون

األخالقية النسبية

يف الثورية النزعة من يتجزأ ال ُجزء هي األخالقية النسبية أنَّ إىل ستيس ولرت يذهب
التقليدي. الدين دوجماويات يف االعتقاد انهيار من ُجزء بخاصة وأنها الحديثة، العصور
انتشار مع الدعم هذا انحَرسَ ا فلمَّ املسيحي، بالتوحيد ُمدعًما التقليدي املذهب كان فقد
كقاعدٍة الثورية، الحركات إنَّ االنهيار. يف امُلطَلق املذهب أخذ العرص، هذا يف الديني الشكِّ
فالنسبية لذا وتهِدم؛ تُهاجم فهي بدايتها، يف سيما وال ِرصف، سلبية حركات هي عامة،
إنكاٌر ببساطة، هي، األخالقية النسبية خالص. سلبي مذهب جوهرها يف هي األخالقية
هناك يكون أن إنكار أي امُلطلق) املذهب بفهم منوًطا فهمها كان ثَمَّ (ومن امُلطلق للمذهب
دستور أو واحد أخالقي قانون ة ثَمَّ ليس ومكان: زمان لكلِّ صاِلح واحد أخالقي ِمعيار
الدستور عديدة؛ أخالقية معايري أو دساتري أو قوانني هناك بل واحد، معيار أو واحد
البدائيني ودستور االختالف، تمام األوروبيني دستور عن يختلف مثًال الصيني األخالقي
الزمن إىل منسوبة هي إذن، أخالقية، كل االختالف. تمام االثنني كال عن يختلف األفريقيني
املعاني. من معنى بأي ُمطلقة ليست فهي ثَمَّ ومن فيها، ُوجدت التي والظروف واملكان
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فعٌل أنه «يُعتقد» ما أنَّ األوىل، للوهلة الذهن إىل يتباَدر قد كما ذلك، يعني ليس
عن غنيٌّ أمٌر فهذا آخر، وعٍرص آخر بلٍد يف خطأ أنه «يُعتقد» قد ما وعٍرص بلٍد يف صائب
هو (بل امُلطلقة النزعة صاِحب حتى الجميع به ويُسلِّم والداني القايص ويعرفه القول
النسبية داعية إن زائف). األخالقية الدساتري هذه بعض أن إىل ليِصل منه وينطِلق يؤكده
واختالف القوام باختالف ُمختلفة أخالقية رشائع هناك بأنَّ فحْسب يقول ال األخالقية
األفعال من ذاته النََّمط بأن يقول وإنما وُمبتذل، platitude نافٌل» «قوٌل فهذا األعرص،
جريء قوٌل وهو آخر. وعٍرص آخر بلٍد يف خطأ و«يكون» وعٍرص بلٍد يف صوابًا «يكون» قد
(ومعيار لألخالق مختلفة معايري هناك بأنَّ فالقول الجميع، يعرفها بداهًة وليس ٌع وُمروِّ
معايري هناك بأن القول أما تاِفه. مبتذٌل قوٌل صواب) أنه الناس «يعتقد» ما يعني هنا
نُميَِّز أن من بُدَّ وال والفٌت، جريءٌ قوٌل فهو ا) حقٍّ صائٌب هو ما يعني هنا (ومعيار ُمختلفة
الكلمة ونستخدم بينهما نخِلط حني ألننا ،standard «معيار» لكلمة امَلعنَيني هذَين بني
فيها.15 ا ِممَّ أكثر معقولية النسبية عىل نُضفي فنحن صواب أنه الناس «يعتقد» ما بمعنى
فيما التفكري يُصيبون قد مثًال الصينيني أن بمذهبه يعني ال إذن، الحقيقي، النسبي
لدى صوابًا يكون قد الفرنسيني لدى خطأ هو ما أن يعني إنما الفرنسيون، فيه أخطأ
ا حقٍّ الصواب هو ما يعِرف أن الظروف تلك يف للمرء يتأتَّى كيف سألته فإذا الصينيني.
ما ِبَعينه هو الصني يف صواب هو ما جاهزة: فوريًة اإلجابة ألتت فرنسا يف أو الصني يف
فرنسا يف الناس يرى ما هو فرنسا يف صواب هو وما صواب، أنه الصني يف الناس يرى
صواب فهو صواب أنه ما مكاٍن يف الناس يعتقد ما أنَّ إىل إذن النسبي يذهب صواب. أنه
ثَمَّ من داعي وال صواب»، أنه يُعتقد «ما ل مساٍو صواب» هو «ما أن أي لهم، بالنسبة
هو والخطأ للصواب واحد معيار فهناك standard «معيار» لكلمة معنَيني بني للتمييز

ُمعيَّنني. وزمان مكان يف األخالقية امُلثُل
صواب الكانيبالية أنَّ النسبي) يَُسوء ذلك كان (وإن إذن النسبي املذهب يستلِزم
يُمارسونها، الذين األقوام ألولئك بالنسبة صواب البرشية واألضحية للكانيباليني، بالنسبة
اإلنجليز يدُخل أن قبل الهند ألهل بالنسبة صوابًا كان الهند يف أحياء األرامل وحْرق

أحياء)! عليهن باإلبقاء (أي باستحيائهن الالأخالقي الفعل عىل ويُرِغموهم
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بتعدُّد ُمتعدِّدة صاِدقة موضوعية معايري بوجود يؤمن النِّسبي أنَّ ذلك معنى وليس
عنده األخالقية املعايري فكلُّ موضوعي؛ معيار وجود يُنكر ببساطة، إنه، واألعرص. البالد
ثمة ليس يُوَجد. الذي الوحيد املعيار هي األخالقية عن للناس الذاتية واملشاعر ذاتية،
وهو «معيار» لكلمة واحد معنًى غري هناك وليس زائلة، محلية ُمتباينة معايري غري إذن
املعنى فإن «معيار» لكلمة معنَينَي بني التمييز من بدٌّ يكن لم فإن املختلفة، املحلية امُلثُل
فارغ» «حدٌّ هي امُلطلق باملعنى «معيار» كلمة فإن ثمَّ ومن أمثلة.16 أيَّ يحِمل ال امُلطَلق
ال عاِبث تمييز هو املعنيني بني التمييز فإن وبالتايل عليه. ينطبق ما الواقع يف له ليس

منه. جدوى

النِّسبية ُحَجج (3-1)

الفعيل الوجود هي األنثروبولوجي»، «الدليل أحيانًا ى وتُسمَّ النسبية، ُحَجج أوىل •
َموجات انتشار بعَد بها َمعرفتنا زادت وقد العالم. يف ُمتباينة أخالقية ملعايري
واحد. معياٍر وجود وعدم املعايري اختالف أكدَّت التي األنثروبولوجية الكشوف
املعايري د تعدُّ يُنكر ال امُلطَلقة النزعة صاِحب أنَّ ذلك ضعيفة، ة ُحجَّ أنها غري
التي الطريقة بنفس األخالقية بالحقيقة الناس بجهل يفرسها وهو املعنى، بهذا
الناس دأب كان لقد مثًال). الطبيعية العلوم (عن األخرى الحقائق بها يَجهلون
ليس األرض شكِل حول الناس اختالف كان وإذا املوضوعات، كلِّ يف يختلفوا أن
أن يُثِبت ال األخالقية اآلراء اختالف كذلك شكل. لها ليس األرض أنَّ عىل دليًال

واحدة. ة حقَّ أخالق هناك ليس
ونُسلِّم نعرفه ُكنَّا ما إىل جديًدا شيئًا تُِضف لم األنثروبولوجيني كشوف إنَّ
باسم النِّسبيُّون واستغلَّها فقط، نفسيٍّا تأثريًا أضاَفْت لقد الِقيَم. اخِتالف من به
اصطنعها التي الفارغة ة الضجَّ ِرسُّ هو هذا البُسطاء. عقول بها لرُيهبوا الِعلم

األنثروبولوجي.17 الدليل بشأن النِّسبيُّون

التقني. التعبري شئَت إن extension «ماصدقات» أو 16
descriptive الوصفية» «النسبية ب يُعرف صار ما بني التفرقة عىل يُلحُّ ستيس ولرت أنَّ البنَيِّ ِمن 17

وتفنيده نقَده يقُرص وأنه ،normative relativism املعيارية» «النسبية ب يُعرف صار وما relativism
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يكتِشف أن أحٍد بمقدور ليس بأنَّ الدعوى هي األخالقية للنسبية الثانية ة والُحجَّ •
الذي املصدر يكتشف أو ُمطلقة، أخالقيٌة عليه تقوم أن يُمكن الذي األساس
كان فإذا سلطته. ويستِمدَّ منه يصُدر أن عامليٍّا ُملزٍم أخالقي لدستوٍر يُمكن
يكونوا أن الناس عىل توِجب ثابتة ُمطلقة أخالقية قاعدة املثال، سبيل عىل هناك،
أمٌر دائًما هي األخالقية القاعدة (ألن األمر؟ هذا يصُدر أين فمن أنانيني، غري
تكون أالَّ «ينبغي تقول أن بني املعنى يف فرق فال لها، صياَغتُنا اختلفت مهما
إلزام وكل آِمًرا، ن يتضمَّ أمٍر وكلُّ حسٌن، أنانيٍّا». تُكن «ال تقول أن وبني أنانيٍّا»

السلطة؟) هذه هي فما ُملزمة، ُسلطة ن يتضمَّ
عليه يقوم أساٍس أيِّ عىل العثور امُلحال من أنَّ إىل النسبية النزعة تخلُص
إذا لألخالقية أساٍس اكتشاف السهل من بينما عامليٍّا، ُملِزم أخالقي قانوٍن أيُّ
واملكان الزمان بحدود محدودة عابرة ُمتباينة األخالقية الرشائع بأنَّ سلَّْمنا
قد واحدة ُمطلقة ألخالقيٍة الديني األساس كان وإذا ِنسبية. أي والظروف،
أساٍس إىل تستِند هل امُلطلقة؟ األخالق تستِند فإالَم الكثريين نظر يف انتهى
األخالقية الرشائع بتعدُّد التسليم إال أمامنا فليس ذلك استحال فإذا دنيوي؟
محدودة مناطق عىل إال ُسلطانها تبسط ال والتي بينها، فيما تتناقض قد التي
رشيعة كلَّ إن إذ اآلخر، من أفضل هو ما بينها وليس محدودة، زمنية وفرتات
واألزمنة. املناطق تلك يف يعيشون الذين ألولئك بالنسبة ا وحقٍّ خريًا ستكون منها

األخالقية.18 بالنسبية التسليم إالَّ باختصار، أمامنا، ليس

للنِّسبية امُلضادَّة الُحَجج (4-1)

ال شيئًا امُلختلفة األخالقية الرشائع بني امُلقارنة تجعل أن النِّسبية شأِن من •
عادًة نُقارن نحن بينما ألهلها، بالنسبة صوابًا رشيعة كلُّ دامت ما له معنى
األخالقية املعايري إن مثًال فنقول األخالقي، الصواب حيث من الحضارات بني

فيه ِخالف ال ناِفل وقول الوضوح ُمبتذلة حقيقة الوصفية النسبية أنَّ اعتبار عىل املعيارية، النسبية عىل
بتأييد. وال بتفنيٍد تناُوله الوجيه من وليس
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امُلقارنة صعوبة من الرغم وعىل الجديدة. غينيا ُسكان معايري من أسمى الصينية
أنَّنا وهو املبدأ: ينفي ال ذلك فإنَّ ب والتعصُّ السطحية يف الوقوع واحِتمال العادلة
وأخالق زماننا أخالق بني فعًال نُقاِرن نحن ومعنى. وجًها للُمقارنة ونِجد نُقارن
الوحيش، والتعذيب والحْرق الرقَّ يُجيزون كانوا إذ عام؛ خمسمائة منذ األسالف
ولها معنى لها ُممكنة، ُمقارنة إنها معايريهم. من أسمى َمعايرينا إن ونقول
أليِّ معنى فال األخالقية النِّسبية ت صحَّ إذا ولكن العقالني، للنِّقاش وقابلة وجه
األحكام. هذه مثل عليه تقوم أساًسا يُشكِّل معيار هناك ليس إذ هذا، من يشء
وهم، مْحض هي تها برمَّ األخالقي «التقدُّم» فكرة أنَّ بدوره هذا ن ويتضمَّ
وفًقا أنه إال األفضل، إىل األسوأ من األعىل، إىل األدنى من قدًما السري يعني فالتقدُّم
من أسوأ) (أو أفضل العرص هذا معايري إن نقول ألن معنى فال األخالقية للنسبية
الطرفني. من كلٌّ به يقاس أن يمكن عام معيار يُوَجد ال إذ سابق؛ عرص معايري
الجماعة نفس داخل وآخر فرٍد بني امُلقارنة حتى تجعل أن النِّسبية شأن ومن •
وال نفسه، معيار فرٍد كلُّ يكون وبذلك العام، املعيار لغياب وذلك ُممتنًعا، شيئًا
لكلِّ وانهياٍر أخالقية فوىض يف نَسُقط وبذلك مبدأ، أيِّ لطاعة وجٌه هناك يعود

امُلجدية. املعايري
الجماعات بتحديد الخاصة الصعوبة عىل تغلَّبْنا أنَّنا افرتْضنا لو حتى ونحن •
ما نعِرف أن لنا كيف نفسها: عن ستُفِصح أخرى صعوبة ة ثمَّ فإنَّ األخالقية
فرد، ألي يُمكن كيف تلك؟ أو الجماعة هذه داخل الحقيقي األخالقي املعيار هو
هناك أن املؤكد من أنَّ ذلك املعيار؟ ذلك يعِرف أن ذاتها، الجماعة داخل حتى
امُلتقدِّمة، الشعوب بني األقلِّ عىل والخطأ، الصواب يَُكونه فيما الرأي يف اختالفاٍت
أن ا إمَّ أنَّنا املؤكد ِمن للجماعة؟ الخلقي امِلعيار يُمثِّل أنه عىل رأيه سيُؤَخذ إذن َمن
استنَْدنا ما فإذا ما. أقليٍة برأي نأُخذ أن وإما الجماعة، داخل األغلبية برأي نأُخذ
ثُلًة الشعوب من شعٍب بني ُوِجد فحيثما كارثية؛ النتائج ستكون األغلبية آراء إىل
أسمى ُمثُل تأسيس عىل يعمل واحد رجل ربما أو امُلمتازة، النفوس من صغريًة
األغلبية بأن األخذ إىل ُمضطرِّين سنكون الجماعة، بني السائدة تلك من وأنبَل
وبأنهم خطأ عىل امُلصلحني وبأن الزمن، ذلك يف الشعب لذلك بالنسبة حقٍّ عىل
بمذاهب ا ً ُمبرشِّ املسيح نَعتِرب أن مثًال علينا سيكون أخالقي. غري هو بما ون يُبرشِّ
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األخالقي الخري بني ما نُسوِّي أن دائًما علينا وسيكون اليهود، بني أخالقية ال
من أخذنا، فإذا خسيس). دنيء (وربما mediocre ِنصفي وسَطي هو ما وبني
هذه تكون فَمن للجماعة، األخالقي املعيار أنها عىل ما أقليٍَّة بآراء األخرى، الجهة
بني اسِتنارة األفراد أشدِّ من امُلؤلَّفة األقلية بأنها نُجيب أن بُوسِعنا ليس األقلية؟
أليِّ ووفًقا أساٍس أي عىل إذ واضح؛ منطقي َدور عىل ينطوي أمر فذلك الجماعة،
مبدأ َة ثمَّ ليس استنارة؟ واألكثر األفضل بأنهم األفراد هؤالء عىل نحُكم ِمعيار
ُمساوية أقليٍة كلَّ نعتِرب أن بالتايل وعلينا الصائبة؛ األقلية به ننتقَي أن يُمكننا
أشقياء عىل االعرتاض يف منطقي حقٍّ أي لنا ليس أن يعني ا ممَّ الخري، يف لغريها
ويعني األمريكية. األخالق معايري أسمى تُمثِّل ُممارساتهم أنَّ زعموا إذا شيكاغو

الشخيص.19 ِمعياره إالَّ فرد ألي ُملزم معيار هناك ليس أن املطاف نهاية يف
شكَّ ال فمما فحسب، النظرية نتائجها حيث من كارثية األخالقية النِّسبية ليست •
حملنا فإذا العميل، السلوك عىل أثرها حيث من الدرجة بنفس كارثية أنها فيه
أن يَستنِتجون فسوف غريه ِمثَل هو ِمعيار كلَّ بأنَّ االعتقاد عىل ا حقٍّ الناس
أيًضا يَنزلقون وربما غريه، عىل يُزكِّيه ما فيه ليس الخاص الخلقي ِمعيارهم
ليست الفلسفية، األفكار حتى األفكار، أنَّ ذلك واألسهل؛ األدنى املعيار إىل
فهي الفكر، من الُعليا الحجرات يف ُمنزوية األبد إىل تبقى بحيث الخمول من

والسلوك. الفعل ه وتُوجِّ العميل امُلستوى إىل النهاية يف تنِرسب

النسبية ِضدَّ امُلطلق املذهب نصري هها سيُوجِّ التي الرئيسية الُحَجج هي إذن هذه
الظروف واسِتجالء النسبية منشأ تشخيص ُمحاولة يف ذلك بعد يَرشع وربما األخالقية،
وسطاء هَجْرنا لقد النسبية. ظهور إىل أدَّت التي امُلعارصة والنفسية والفكرية االجتماعية
الشعوب نحن أنَّنا، غري الحال)، بطبيعة ذلك يفعل عٍرص (وكلُّ املايض وكهنة الوحي
ماذا نذهب. أين إىل ويُرِشدنا بعملهم يقوم من محلَّهم نضع لم افرتاًضا، ة امُلتحرضِّ
أحد ال القبيح؟ ما الجميل؟ ما الخطأ؟ ما الصواب؟ ما وِقيَمنا؟ غاياتنا تكون أن ينبغي

نميض. أين وال نِقف أين نعِرف وال أخرى، إىل جهٍة من ونرتدُّ نتخبَّط نحن يعِرف.

.Ibid., pp. 106–109 19
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يُناِقض بعضها ولكن الحقيقة، معرفة تدَّعي التي الصيحات ألوف بالطبع هناك
واليأس؛ الشكُّ إلينا ب يترسَّ واالضطراب الخلط هذا ويف بعًضا، بعضها ويُبِطل بعًضا،
ما إنَّ نقول األقل عىل أو الحقيقة، وجود نُنكر فسوف الحقيقة يعِرف ال أحٌد دام فما
العميل واالضطراب الخْلط هذا من حق. فهو حقٌّ أنه ما ومكاٍن زماٍن يف الناس يعتقد
ُمجرَّدٍة مفاهيم يف واالنهزامية اليأس هذا كلُّ يُصاغ وعندما النسبية، املذاهب هذه تصُدر
نسبية األخالق، نسبية :relativism «النسبية» عندئٍذ عليه يُطلق فلسفٍة يف د ويُجسَّ
األخالق. يف االنهزامية النزعة باختصار، هي، األخالقية النسبية الحق. نسبية الجمال،

ال تشاؤم هو البرشية مستقبل حول الراهن التشاؤم لعلَّ التشخيص، يف ونميض
صحَّ فإذا الهاوية، يف ترتدَّى حضارتنا بأن سائًدا شعوًرا شكَّ وال هناك أنَّ غري له. ُمربِّر
يتناَوُل املستقبل يف ُمؤرًِّخا نتصور فإننا االنهيار، هذا وجه يف يشءٍ أيُّ يِقف ولم هذا
حلِّ يف ويأُخذ ُمتشاِبكة، دة ُمعقَّ ويِجدها انهياره، أسباب ص ويشخِّ وانحالله، عرصنا
يف يُدِرجه سوف سببًا يُغِفل لن أنه غري والتحليل. الدَّْرس له شاء ما وتفكيكها األسباب

األسباب: قائمة

ال الذي الدائم األخالقي امِلثال بِفكرة يستمِسكوا أن يف الجيل هذا أهل فشل
فكرة يعتنقوا أن إىل والُخلقي الذهني الَفهم وَهُن بهم وأفىض يتغري، وال يتبدل
بالنسبة وحق خريٌ كالٍّ وأن هدف، من أفضل أخالقي هدف ة ثمَّ ليس أن
الحق بلوغ أجل من الكفاح عن وتخلَّوا انخذلوا، أنهم يعني ما وهو مُلعتنِقيه.
فرًدا الكفاح، عن يتخلَّ ومن الصاعد، الكفاح عىل تقوم الحضارة إن األخالقي.

الداخل.20 من بالِفعل مات قد فهو ة، أمَّ أم كان

اللغوية النسبية (2)

املرشق نحَو رحلوا ملَّا أنهم وكان واحًدا، وكالًما واحدًة لغًة كلها األرض وكانت
لبنًا نصنع لبعٍض بعضهم وقال هناك، فأقاموا شنعار أرض يف بُقعًة وجدوا
الطني، بَدل لهم كان والُحَمر الِحجارة بَدل اللبن لهم فكان طبًخا، ونُنِضجه

.Ibid., p. 110 20
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نتبدَّد ال كي اسًما لنا ونُِقم السماء إىل رأُسه بُرًجا لنا نبِن تعالوا وقالوا
آدم بنو كان اللَّذين والُربج املدينة لينظر الربُّ فنزل كلها. األرض وجه عىل
ما وهذا واحدٌة لغٌة ولجميعهم واحد شعب هم ذا هو الربُّ وقال يبنونهما،
ونُبلِبل نهِبط َهلُمَّ يصنعوه. حتى به وا همُّ ا عمَّ ون يكفُّ ال واآلن يفعلونه، أخذوا
عىل هناك من الربُّ فبدَّدهم بعض. لغَة بعضهم يفهم ال حتى لُغتَهم هناك
هناك الربَّ ألنَّ بابل؛ يَت ُسمِّ ولذلك املدينة؛ بناء عن وا وكفُّ كلِّها األرض وجه

وجهها. كلِّ عىل الربُّ شتَّتَهم هناك ومن كلها، األرض لُغة بَْلبَل

عرش] الحادي اإلصحاح [التكوين،

وارتباطها اللغة أهمية الفالسفة أدرك الفلسفة نشأة ومنذ باللغة، قديم ولٌع بالفالسفة
قائًما محوريٍّا فلسفيٍّا مبحثًا اللغة أصبحت العرشين القرن وبحلول بالفكر. الوثيق
(أو الفلسفية املشكالت شتَّى لحلِّ طريقٍة أفضل أنَّ للجميع واضًحا بات لقد بذاته.
امُلشكالت هذه بها ِصيَغت التي اللغة إىل نلتِفت أن هو مشكلة!) غري أنها عىل تبديدها
اللغوي التحليل عىل املتزايد واالعتماد باللغة امُلتنامي الوعي هذا شديًدا. انتباًها ونُعريها
the اللغوي» و«االنقالب اللغوي» «املنعطف ب يُعرف صار ما هو عرصنا، فالسفة بني

.linguistic turn
أولها للفلسفة، بالنسبة امُلتزايدة األهمية هذه للغة جعلت كثريٌة أسباٌب هناك
أغلب يف هي لغة، أي استخدام بدون أحيانًا تؤدَّى تكن وإن وأفكارنا، مفاهيمنا أن
هائٌل مخزوٌن هي اللغة أن اآلن لنا ف تكشَّ لقد وثيًقا. ارتباًطا باللغة ُمرتبطة األحوال
concepts و«املفاهيم/التصورات» الفئوية) التصنيفات (أي categories «املقوالت» من
أنها من سلف فيما اللغة عن أُشيع ما بأن ذلك د؛ ُمعقَّ ثري تفكرٍي أي بدونه يتعذَّر

مقبوًال.21 رأيًا يَُعد لم الفكر عن للتعبري أداة ُمجرَّد
ويَشغالن طويل، أمٍد منذ اللغوية النظرية يَشغالن نقيض طَرَيف عىل موِقفان ة ثمَّ
mould القالب» «نظريات األول للموقف يُقال والفكر. اللغة بني العالقة ل تأمَّ عقٍل كلَّ
صورتها منه فتَتَِّخذ الفكر مقوالت فيه تُلقى قالٍب شكل عىل اللغة تُمثِّل وهي ،theories

.Earl, W. J., Introduction to Philosophy, McGraw-Hill, Inc., 1992, p. 150 21
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اللغة تُمثِّل وهي ،cloak theories العباءة» «نظريات الثاني للموقف ويُقال وهيئتها،
الفكر شكل هي فتَتَِّخذ بها بالناطقني الخاص الفكر مقوالت عىل تُلقى عباءة شكل عىل
وترتجل بك تتشكَّل العباءة والقالب: العباءة بني وفرٌق بانثنائه. وتنثني بامتداده وتمتد
تُواِفقك العباءة وزواياه. أقطاره عليك ويفرض يُشكِّلُك والقالب ُجرمك، وأقطار هيئتك
تَُصوغها، العباءة أمرك. عىل ويغلبك ويُرغمك يقهُرك والقالب بأمرك، وتأتِمر وتُطاوعك

يَُصوغك. فهو القالب أما
بُطالنه ثبَت قد «العباءة» أو «الوعاء» أو الثوب» «اللغة مفهوم أن اآلن به امُلسلَّم ومن
الفكر صياغة يف اللغة به تضطلع الذي الحقيقي الدور تبنيَّ منذ أحٌد به يقول يُعد ولم
ذاته، الطبيعي العلم فيها بما املجاالت جميع يف الدور هذا يتجىلَّ وتَسيريه. وتنظيمه
والتدقيق بالتهذيب ونأخذه القالب»، «اللغة مفهوم املقابل؛ املفهوم نتناَول أن ويبقى
حدوده اللغوي للدَّور د تُحدِّ ُمعتدلٌة صيغٌة له ونُفِرغ عليه، وما له ما ونعِرف والتحقيق،

َطط. والشَّ الغلوِّ َمتاهات إىل به تمتدُّ وال املقبولة
من لغٍة كلُّ تختِلف العالم، أرجاء يف اليوم ُمستخدمة لغة آالف خمسة حوايل هناك
درجاتها أعىل يف الفروق وتتجىلَّ األخرى. اللغات من كثرٍي عن بيِّنًا اختالًفا اللغات هذه
كالهندية الهندوأوروبية اللغات بني (مثًال اللغوية» «العائلة يف تختلف التي اللُّغات بني
الهوبي لغة مثل الهندوأوروبية غري اللغات وبني إلخ، القديمة واليونانية واإلنجليزية

إلخ). والعربية والسواحلية الصينية واللغة
كبرية فروٍق إىل تؤدي اللغة يف الكبرية الفروق أن إىل امُلفكرين من العديد ذهب
Weltanschauung العالم» إىل «نظرة د تُجسِّ اللغات من لغٍة فكلُّ والتفكري، الخربة يف
الشديدة اللغات شأن ومن — الواقع فهم يف شاملة إجمالية طريقة أي — (world-view)
بلغات الناطقني بأن القول يُمكننا ثم ومن االختالف، شديدة نظراٍت د تُجسِّ أن االختالف
العالم نُجزِّئ إنَّنا بعيًدا. اختالًفا بينها فيما ُمختلفة بطرائق العالم عن يُفكِّرون ُمختلفة
ونظمية semantic (سيمانتية) داللية ُمعيَّنة لغوية لتصنيفات وفًقا الواقع ونُحلل
أنَّ القول يصحُّ بحيث أذهاننا، يف القائمة لُغتنا علينا تُمليها syntactic (تراكيبية)
العالم عن اللغوية الصور تبايُن وأنَّ ُمختلفة! عوالم يف تعيش امُلختلفة اللغوية الجماعات
عىل بالتايل يُؤثر وأن (التصنيفات/املقوالت)، الفئوية األبنية يف تبايُنًا يُولد أن شأنه من

املختلفة. املجتمعات يف السلوك معايري عىل ثَمَّ ومن الفكر معايري
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«فرضية أو ورف»، «فرضية األحيان بعض يف الرأي من الوجهة هذه عىل يُطَلق
إدوارد اللُّغويان وهما واضعيها إىل ِنسبًة ،Sapir-Whorf hypothesis سابري-ورف»
«النسبية تسمية أن غري كبرية. شهرًة الفرضية هذه َمنحا اللذان ورف، وبنيامني سابري
ورف نظرات عن ذاتها الفرضية فْصل تُيرسِّ أنها بمزية تتحىلَّ اليوم السائدة اللغوية»

له. نهاية ال تفسريي لخالٍف استُهِدفت التي التفصيلية

التصنيف أنساق (1-2)

التي األشياء من غريه بني تحتها يندِرج فئًة أو طبقًة له نُعني أن ما يشءٍ تصنيف يعني
ُمعقدٌة أنساًقا جميعها البرشية الجماعات تستخدم الصنف. أو النمط نفس إىل تنتمي
كما النسق، هذا ِمثل البرشية اللغات من لغة كل د وتُجسِّ التقسيم، أو التصنيف من
بأغراٍض تفي ما كي التصنيف من جديدة أنساٍق بتطوير ُمعينٍة بلغٍة الناطقون يقوم
التصنيفي امُلخطط نفس والفرنسية، كاإلنجليزية ُمختلفتان، لُغتان د تُجسِّ وقد خاصٍة.
والفرنسية اإلنجليزية فلدى األخرى، إىل اللُّغتني إحدى من الرتجمة يسهل مما تقريبًا،
إىل األخرى اللغات بعض تفتِقر بينما األلوان، لتصنيف التفصيل شديدة أنساٌق مثًال
اإلسكيمو لغات بعض أنَّ امُلستغَرب من وليس األلوان. مجال يف اللفظي الثراء هذا مثل
اللغات. من غريها تحتويه ا ممَّ بكثرٍي أكثر الجليد أصناف تخصُّ كلماٍت عىل تحتوي
أن امُلحتَّم من فليس التصنيف من ُمعني ونسٍق ُمعينٍة لغٍة بني الوثيقة لة الصِّ ورغم
الناَس ُمتديٌن شخٌص يرى فقد التصنيفي؛ النَّسق نفس واحدة بلغٍة ناطقان يستخدم
هذا مثل إىل حاجًة اللغة بنفس الناطقني من غريه يرى ال بينما تقي، غري وإما تقيٍّا إما
فيها ا ِممَّ أكثر املرونة من فيها اللغوية املصادر أن ننيس أالَّ يِجب كما الخاص. التصنيف
كي بكًرا تعبريًا يُصوغوا أو جديدًة لفظًة يخرتعوا أن دائًما البرش فبُوسِع التصلُّب، من

األفق.22 يف لهم بدا االختالف أو التَّشابُِه من جديًدا وجًها يحُرص

.Ibid., p. 89 22
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الثقافة يف العنرصالسيكولوجي (2-2)

السيكولوجي بنائنا وبني ونكتسبها بها نتحدَّث التي اللغات بني باطنة عالقٌة ة ثَمَّ
االستدالل وأنماط نُبديها، أن نتعلَّم التي االنفعاالت بذاتنا، إحساسنا ية، الِحسِّ (مهارتنا
كاملة، ترجمًة ترجمتها تُمِكن ال اللغات أن نرى كنا وإذا إلخ)، … ُمقنعٌة نعتِربُها التي
والحاالت العمليات هذه يف التفاوت من يشءٍ بوجود احتماًال هناك بأنَّ نُسلِّم أن علينا فإنَّ
امُلتكلِّم صيغة استخدام أن ذلك من امُلختلفة. الثقافات بني السيكولوجية والظواهر
ٍد تَعهُّ من امُلتكلِّم عىل تفِرضه ما مدى يف تختلف اللغات ُمعظم يف امُلتكلِّم وترصيفات
يضع األوروبية باللغات تتحدَّث التي املجتمعات يف األخالقي. وإلزامها العبارة بمضمون
الرشقية اللغات من كثري يف بينما كفرٍد، مسئوليًة امُلتحدِّث عىل امُلتكلِّم صيغة استخدام
اللحظة هذه يف فيها عضًوا امُلتحدِّث يُعدُّ التي الجماعة عىل ًدا تعهُّ االستخدام هذا يضع
املسئولية عن بالتعبري الكفيل النحوي للتكنيك مثًال اليابانية اللغة تفتِقر السياق. وهذا

بالذات. اإلحساس يف فروٍق إىل تُفيض أن اللغوية الفروق هذه شأن من الفردية.
ُكربى ُحجٌج عليها تقوم التي امُلقدِّمات أو األسس وغريها املالحظات هذه تُقدِّم
عن أخرى ُحجٌج ِصيَغت كذلك بالذاتية. اإلحساس حيث من الثقافات اختالف إلثبات
الواردة االنفعاالت (مخزون) ذخرية حيث من الثقافات بني لغويٍّا امُلميِّز االختالف
بطاقٍم إنساني كائن كلَّ تُزوِّد الطبيعة أن املفرتض فمن repertoire؛ of emotions

ُمعربًة والبقاء، التكيُّف عىل تُعينه التي العمومية الشديدة االنفعالية االستجابات من
الشديدة املنظومات هذه إلخ. … مرغوٌب هو وما خطٌر هو ا عمَّ إجمالية أحكاٍم عن
هي emotions «االنفعاالت» عليها نُطِلق التي دة امُلتجسِّ األحكام من والنوعية د التعقُّ
يتعلم إذ املرء أن ذلك يعني امُلشكَّل. غري األسايس املخزون من اللغة تشكلها بناءات
االنفعايل repertoire «املخزون» يكتسب إنما الصحيح استخدامها ورشوط املحلية لغته

الثقافة.23 تُسريِّ اللغة أنَّ بالتايل ذلك ويعني املحيل،

Harré R., and Kruasz, M., Varieties of Relativism, Blackwell, Oxford UK & Cambridge 23

.USA, 1996, pp. 11-12
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اللغوية النسبية فرضية (3-2)

بي. ويتحدَّث يَستخِدمني أنه اإلنسان يظنُّ
به؛ وأتحدَّث أستخِدمه الذي أنا لك أقول الحقَّ

ه، وأَُسريِّ ره أُسخِّ الذي أنا
كامُلنوَّم، وأقوُده

يرى. أن له أُريد ما إالَّ العاَلم من يرى أن أسمح وال

(اللغة)

الواقع محكِّ عىل نعِرَضه أن يكفي ليس سائد، فكري نظام عيوب نُناِقش لكي
صياغتها ت تمَّ «الوقائع» هذه من فكثريٌ ،facts «الوقائع» وبني بينه ونُضاهي

جانبها. إىل ُمتحيزًة جعلها تمَّ وبالتايل اللغة، هذه حدود يف
الشخص منال عن بعيدًة إمبرييقية، ألسباٍب تظل، كثرية وقائع هناك كذلك

ُمختلفة. لغًة له اتََّخذ إذا إالَّ سبيًال إليها يجد وال ُمعينة، لغًة يتحدَّث الذي
فيريابند بول

يفكرون بها الناطقني وتجعل ُمختلفٍة بطرائق العالم ح تُرشِّ أن امُلختلفة اللُّغات شأن من
مدى عن السؤال أن غري ُمعيَّنٍة، بجاذبيٍة الفكرة هذه تتمتَّع ُمختلًفا. تفكريًا العالم عن
يَفِصل أن يُمكن ال (تجريبي) إمبرييقي سؤاٌل هو التأثري هذا ونوع الِفكر عىل اللغة تأثري
ُصور أكثر هي تكون قد اللُّغوية النسبية أن من الرغم وعىل اإلمبرييقي. البحث إالَّ فيه
وضدَّها) (معها الجانبني ِكال عىل وحماسهم األشياع اقتناع فإن رواًجا الوصفية النسبية
ثمة هل هو: الصدد هذا يف املحوري السؤال ولعلَّ بعيًدا. تجاوًزا امُلتاحة البَيِّنة يتجاوز
لم (مثل: القول عن الغني امُلبتذَل النافل الصواب بني موِقًعا تَقُع وجيهٌة شائقٌة صيٌغ
التليفونات) عن أفكاٌر لديهم تُكن فلم ثَمَّ ومن «تليفون» للفظ نظريٌ البابليني لدى يكن
ُمختلفٍة بلغاٍت الناطقون (مثل: نفسه الوقت يف الخطأ والبنَيِّ الطنَّان التطرُّف وبني

االختالف)؟ كلَّ مختلف نحو عىل العالم يَرون
الِفكر، عىل وُسلطانها اللغة سطوة إىل أملح من أول هما ورف وتلميذه سابري يكن لم
سبيل عىل يذُكر وكلُّنا العصور، أقدم منذ امُلفكرين من كثري ذلك إىل أمَلح أن سبق فقد
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منه حذََّر ما بني بيكون فرنسيس منها حذََّرنا التي idola fori السوق» «أوهام املثال
الرؤية له تتسنَّى حتى منها يتخلَّص أن عليه ينبغي والتي لة امُلتأصِّ العقل أوهام من
لالستخدام نتيجة العقل فيها يقع التي األغالط يف السوق أوهام وتتمثل الصحيحة.
األلفاظ أنَّ حني عىل األلفاظ، يف يتحكَّم عقلهم أنَّ مون يتوهَّ الناس ألن «ذلك للُّغة؛ السيِّئ
ال «إننا هيجل: يقول الروح» «فلسفة ويف فيه.»24 وتؤثِّر العقل يف فتتحكَّم تعود التي هي
خرقاء ُمحاولة َمْحض هي كلمات بدون التفكري يف رغبة كلَّ وأن الكلمات، داخل إال نفكر
من األعظم الجمهور «أما الرازي: الدين فخر يقول الكبري» «التفسري ويف «… لها أصل ال
ويف حقيقية.» وأصوات حروف امُلتعاقبة امُلتوالية الخواطر هذه أن سلَّموا فإنهم الِعلم أهل
وجود وال باطنيٍّا، الفكر «ليس مريلوبونتي: يقول (١٩٤٥م) اإلدراك» «فينومينولوجيا
الفكر، تشكيل يف اللغة بأهمية للقائلني أمثلة تلك الكلمات.» عن وبعيًدا العالم خارج له
كانت فقد عرش، الثامن القرن يف فيبدأ اللغوية النسبية لفرضية الحقيقي التاريخ ا أمَّ
أواخر يف جادٍّ نقاٍش موضع النسبية، الدعاوى من كثرٍي شأُن شأنُها اللغوية، النسبية
وهردر هامان أعمال يف وبخاصة أملانيا، يف عرش التاسع والقرن عرش الثامن القرن

وهمبولت.
كما وتُفكِّر تُفكِّر كما تتكلم أمة كل أن إىل (١٧٤٤–١٨٠٣م) Herder هردر ذهب
والخطأ الصواب عنارص من فيها بما تجاربها لُغتها يف تُخزِّن أمٍة كلَّ إنَّ بل تتكلَّم،
الذي اث الرتُّ ِضمن من املايض أخطاء فتُصبح والالحقة، الناشئة األجيال إىل اللغة فتنقلها
الِقيَم وحتى الكون. إىل أصحابه نظرة تحديد يف يُساهم والذي األجيال عرب اللغة تنقله
إنما الزمان وال املكان يَحدُّها ال أزلية ُمطلقة إنسانية ِقيَم أنها اإلنسان يظنُّ التي امُلجرَّدة
أداة ُمجرَّد ليست إذن اللغة اللغة. خالل من قوميٍّا محليٍّا طابًعا األمر، حقيقة يف تكتيس،
اللغة ووْقعها. ِصيغتَها املعرفة عىل يُسِبغ الذي القاَلب هي وإنما مضمون، ُمجرَّد وال
إىل نُنوِّه أن القول اكتمال (من برشية، معرفة لكل امُلحيط وتخطُّ الحدود ترُسم التي هي

عرش). الثامن القرن يف أملانيا ظروف بها تَِيش والتي هردر، آلراء القومية الدوافع
يؤكد فكان (١٧٦٧–١٨٣٥م) Wilhelm von Humboldt همبولت فون فيلهلم أما
وآخر، فرد بني واألفكار املعلومات توصيل عىل مقصورًة تُها مهمَّ ليست اللغة أنَّ عىل

.٥٩ قسم األول، الكتاب الجديد، األورجانون بيكون، 24
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إالَّ معرفته أو العالم إدراك نستطيع ال بحيث العقل رات تَصوُّ تُحدِّد التي هي وإنما
إملاٍم وبني عديدٍة لغاٍت معرفة بني يجمع أوروبي أول همبولت كان اللغة. طريق عن
نُطِلق التي الفرضية يف والفكر اللغة بني ا تامٍّ توحيًدا األمر حقيقة يف َد وحَّ وقد بالفلسفة،
تنطوي اللغة أنَّ أسَلْفنا، كما ومفادها، ،Weltanschauung العالم» «نظرة اآلن عليها
العالم، يَكونه ِلما إجمايل ٍر وتَصوُّ األشياء إىل عامة نظٍر وجهة عىل وصميمها باطنها يف
أن ورصيح حاِسم نحو عىل همبولت أكد سابري-ورف. لفرضية ُمتطرِّفة صيغة وهي
من فرضيته وبلغت اللغة. بدون يتمَّ أن يُمكن ال التفكري وأن وتُحتِّمه الفكر د تُحدِّ اللغة
اللغة، قبل اإلطالق عىل تفكري ة ثَمَّ يكن لم إذا نتساءل: أن إىل بنا يحدو َمبلًغا الرصامة
بأنَّ القائلة بالنظرية همبولت يهيب السؤال هذا عىل ردِّه ويف أصًال؟! اللغة نشأِت فكيف
األيام من يوٍم يف فجأًة بزغ الذي الحي الكائن شأن شأنه أفالطوني» «موضوع اللغة

أحد! من إكراٍه أيِّ ودون طوًعا
كاسرير إرنست منهم العرشين، القرن يف لها أنصاًرا ذلك بعد الفرضية وجَدِت وقد
و«عمليات»، «أشياء» إىل الواقع تحليل هنا، بها نُسلِّم التي التمييزات «إن يقول: الذي
تَسِبُق ال تمييزات هي و«أفعال»؛ «موضوعات» «عابرة/مؤقتة»، وأخرى «دائمة» جوانب
ن يُدشِّ ما هي ذاتها اللُّغة وإنما امُلعطاة، الوقائع من تحتيٍّا أساًسا لها تُشكِّل وال اللغة

الخاص.»25 عامله يف ويُنِشئها التحديدات هذه مثل

وروف سابري (4-2)

أعمال خالل من األنظار إليها ولفتَْت الصدارة احتلَّت اللغوية النسبية فرضية أنَّ غري
سابري-ورف» «فرضية باسم تُعَرف صارت حتى ورف، بنيامني وتلميذه سابري إدوار
وورف سابري أطروحات أن والحقُّ ورف». «فرضية التبسيط، سبيل عىل ى، تُسمَّ أو
عالم سابري كان امُلفكِّرين. من ا جدٍّ كبريًا عدًدا ت أَرسَ بحيث والطرافة الروعة من كانت
وبخالف هاويًا. ولغويٍّا أعمال رجل ورف تلميذه وكان أمريكيٍّا، وأنثروبولوجيٍّا لغة
مبارشة ِخربٍة عىل دعاواهما سان يُؤسِّ وورف سابري كان األوائل اللغوية النسبية أشياع

Cassirer, Ernst, The Philopsphy of Symbolic Forms, Vol., 1: Language, trans R. Manheim, 25

.New Haven, CT: Yale University Press, 1955, p. 12

144



النسبية من ألوان

الحيوية من كثريًا رشوحهما عىل أضفى مما عنها، ثان يتحدَّ كانا التي واللُّغات بالثقافات
القراء. من هائٍل عدٍد خيال ألهبَْت آِرسة بطالوٍة كتاباتهما وتحلت املبارش، والوقع

أنَّ فوجدا اإلنجليزية، اللغة وبني عديدة لُغات بني الفروق إىل وورف سابري نظر
الثلج: أصناف ُمختِلف لتسمية كثرية ألفاظ عىل تشتِمل امِلثال سبيل عىل اإلسكيمو لُغة
وَجدا بينما إلخ، … لب الصُّ امُلتكتِّل والثلج األرض، يفرتش الذي والثلج املتساقط، الثلج
ولم والبارد. والجليد الثلج من كلٍّ عىل لتدلَّ تُستخَدم واحدًة لفظًة األزتك قبائل عند
اللغة بنية يف الكربى الفروق ليشمل امتدَّ بل اللُّغات ُمفردات يف اهتمامهما ينحِرص
ال الهوبي لُغة أن من ورف بَيَّنَه ما ذلك من وتركيبها. ونُظمها ورصفها نحوها ذاتها:
املحورية األهمية يُدِرك ورف كان وإذ األبعاد. من كبُعٍد للزََّمن ٍر تصوُّ أيِّ عىل تشتمل
خلُص فقد رسعة) عجلة وال ُرسعة تكون ال بدونه (إذ الغربية الفيزياء يف الزَّمن ملفهوِم
الفيزياء عن ُمختلفة لتكون إنها فقال الهوبية، الفيزياء تكونه أن تُشِبه عما ٍر تصوُّ إىل
وعاِلم اإلنجليزي الفيزياء عالم عىل تقريبًا امُلحال من إنَّ بحيث جذريٍّا، اختالًفا اإلنجليزية

اآلخر. أحُدهما يفهم أن الهوبي الفيزياء

يف فقط تعيش وال فقط، املوضوعي العالم يف تعيش ال البرشية الكائنات إنَّ
تحت بعيٍد حدٍّ إىل البرش يعيش إنما امُلعتاد، بَمعناه االجتماعي النشاط عالم
الَوهم ِمن إنَّ مُلجتمعهم. بالنسبة التعبري وسيط أصبحت التي امُلعينة هللا رحمِة
الستخدام ة ماسَّ حاجة دون الواقع مع يتكيَّف أنه املرء يتخيَّل أن امُلطِبق
التواُصل يف ُمحدَّدة ُمشكالٍت لحلِّ عرضية وسيلة ُمجرَّد هي اللُّغة أن أو اللُّغة،

ل.26 التأمُّ أو

األشياء: بها نُدرك التي الطريقة يف لُغتنا تؤثر

االجتماعية النماذج رحمة تحت هي ِنسبيٍّا البسيطة الحيسِّ اإلدراك أفعال وحتى
بالطريقة ِخرباتنا ونُكابد ونسمع نرى فنحن نظن، ا ِممَّ أكثر «ألفاًظا» اة امُلسمَّ
من ُمعينًة اختياراٍت تُهيئ مُلجتمعنا اللغوية العادات ألن ذلك؛ بها نفعل التي

ص٢١٠) (سابري، التأويل.

.Sapir, Edward (1929) “The Status of Linguistics as Science”, Language, 5; 207–214 26
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الحيس: اإلدراك عىل مقصورة غري الفروق أنَّ عىل

العادات عىل كبري، حدٍّ إىل شعوريٍّا، ال ُمشيٌَّد، الواقعي» «العالم أن األمر حقيقة
ُممثِّلتنَي نَُعدَّهما ألن يكفي بما ُمتماِثلتان لُغتان تُوَجد وال للجماعة، اللغوية
هي امُلختلفة امُلجتمعات فيها تعيش التي العوالم إن االجتماعي. الواقع لنفس
ُمختلفة. بطاقات به أُلصقت واحٍد عالٍم يف تعيش ال إنها ُمختلفة. عوالم

ص٢٠٩) (سابري،

يل بنيامني أعمال بفضل العريض جمهورها اللغوية النسبية فرضية كسبت وقد
هدًفا ورف بنيامني يُمثِّل النِّسبي. باملانيفستو أشبََه املجموعة كتاباته أصبحْت الذي ورف
امُلعتدلة آراءه أن ورغم وامُلعتدل. امُلتطرِّف الشكلني ِكال يف تأتي كتاباته فأغلب ُمتحرًِّكا!
كانت والرشوط باملحاذير مة امُللجَّ غري الجريئة دعاواه أن شكَّ فال نقاٍش موضع تزال ما

الَخجول. ظة امُلتحفِّ دعاواه من ُقرَّائه أْرسِ عىل أقدَر
غري شأن، ذات معرفية فروًقا تُحدث قلَّما امُلتشابهات اللغات إنَّ ورف يقول
تؤدِّي الغربية األوروبية اللغات من وغريها اإلنجليزية عن كثريًا تبُعد التي اللغات أنَّ

االختالف. غاية ُمختلفة للعاَلم نظراٍت إىل غالبًا ثيها بُمتحدِّ

يَنقاُدون ال امُلالحظني أن مفاده النسبية من جديد مبدأ بصَدد نكون هكذا
تُكن لم ما العالم عن الصورة نفس إىل الفيزيائية البيِّنة بنفس جميًعا
لنا ف تتكشَّ هكذا ما. بطريقٍة للُمعايرة قاِبلة أو ُمتشاِبهة اللغوية خلفياتهم
اللغة.27 عىل واعتمادها َمنظومتنا، فيها بما رية، التصوُّ املنظومات جميع ِنسبية

أفكارنا، عن بالتعبري لنا تسمح اليد طوع «أداة» ُمجرَّد ليست اللغة أنَّ ورف ويرى
الذي اإلطار للفرد وترُسم الفكر شكَل وتُحدِّد الذهني الفعل ه تُوجِّ التي هي اللغة وإنما
عىل تسري ال األفكار صياغة إن ذهنه. يف يعتِمل ما وكلُّ وانطباعاته تحليالته فيه تميض
ُمعينة نحوية بِبنيٍة ترتبط بل السابق، يف يَُظنُّ كان كما عقالنيٍّا ُمستقالٍّ سريًا اإلطالق

أخرى. إىل لغٍة من تختلف

Whorf, Benjamin Lee, Language, Thought, and Reality. Cambridge: M.I.T. Press, 1956, 27

.p. 215
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الفئوية فالتصنيفات املحلية، لُغتنا لنا تضُعها خطوٍط عرب الطبيعة ح نُرشِّ إننا
هناك ماثلٌة ألنها عليها نعثُر ال نحن الظواهر عالم من نَستخلصها التي واألنماط
إلينا م يُقدَّ إنما فالعالم الصحيح، هو العكس بل وجهه، يف مالحٍظ كل إىل تُحمِلق
جانب من تنظيًما تتطلَّب التي االنطباعات من كاليدوسكوبي ٍق تدفُّ هيئة عىل
ص٢١٤) (ورف، عقولنا. يف القائمة اللغوية األنساق جانب من أي عقولنا،

مفاهيم يف فنسلُكه خاص، نوٍع من منهجيٍّا تَجزيئًا الطبيعة بتجزيء نقوم أنَّنا كما
اللغوي االستخدام يف ُمعيَّنة مواضعاٍت بُمقتىض وذلك ُمعيَّنة، معاني به ونُلِصق ُمعيَّنة
ُمواضعات إنها وتُشكِّلها. للعالم رؤيتنا تُحدِّد إليها ننتمي التي اللغوية الجماعة عند
بإلزاٍم تتمتع أنها غري ُمضَمرة، ِضمنية ُمواضعات الخاصة، لُغتنا قوالب داخل ُمقنَّنة
وامُلصنَّفة امُلنظَّمة للُمعطيات الرسيع التسجيل رشط عن إال هنا نتحدَّث ال إننا ُمطلق.

منية. الضِّ امُلواضعات خالل من أُِعدَّت كما

بهذا هون ُموجَّ هم االختالف شديدة النحو من رضوبًا يستخدمون من إن
املالحظة ألفعال ُمختلفة تقييماٍت وإىل املالحظات، من ُمختلفة أنماٍط إىل النحو
من لهم بُدَّ ال بل سواء، ليسوا كمالحظني فإنهم ثم ومن الخارج. من امُلتماِثلة

ص٢٢١) (ورف، اليشء. بعض ُمختِلفة للعاَلم ُصوٍر إىل يِصلوا أن

إال امُلميِّزة العلم خصائص من يتحىلَّ وال للعلم نتاًجا ليس الحال بطبيعة والنحو
التجارة ظهور يف تسبَّبت التي التاريخية األحداث من قائمة إثر عىل ظهر لقد ببعضه.
لُغاته كانت الذي العالم أرجاء كل يف التقنية امُلخرتعات تشييد ويف القياس وأنظمة

مسيطرة.

ُمختلفة صياغة اللغوية خلفيتُهم تتبنَّى الذين للناطقني بالنسبة الوقائع تختلف
ص٢٣٥) (ورف، الوقائع. لهذه

بطرائق مقيٌد هو إنما ُمطلقة، بحيدٍة الطبيعة يِصف أن أحٍد بُوسع ليس
ص٢١٤) (ورف، حد. أبعد إىل حرٍّا نفسه يرى كان إذا حتى التأويل، من معينة
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لغويٍّا عاِلًما يصري أن فعليه للطبيعة تبعيًة وأقلَّ حيدة أكثر يكون أن يُرد ومن
لم شأٌن وهو عميًقا، اختالًفا بينها فيما تختلف التي اللغوية األنساق من بكثرٍي استأنس

اآلن. حتى اللغة علماء من أحٌد يبلُغه
رحمة» «تحت واقع تفكرينا واإلرغام: الجرب باستعارات وورف سابري فقرات تعجُّ
«مرغمون» نحن ُمحايدة. بطريقٍة العالم وصف يف حر» أحد «ال بها. «ُمقيَّد» إنه لغتنا.
طريقة تُحدِّد اللغة بأن القائلة الرأي وجهة ى تُسمَّ العالم.28 يف ُمعيَّنة مالمح قراءة عىل
هردر كان وقد ،Linguistic determinism اللغوية» «الحتمية ا تامٍّ تحديًدا تفكرينا
الصيغ هذه يف — وهما األحيان. بعض يف والفكر اللغة بني يُطابقان يبدو فيما وهامان

اللغوية. بالحتمية القول من يَقرتبان — األقل عىل

وامليتافيزيقا اللغوية النسبية (5-2)

امليتافيزيقية، املسائل بعض وبني املسائل هذه بني ربط من امُلفكرين بني نعدم وال
وأن البرشية، اللغات بني شاسعٌة فروًقا هناك أن إىل مثًال A. C. Graham جراهام فذهب
اعتربها التي (… الكم السببية، الفيزيقي، املوضوع (مثل: واملقوالت املفاهيم من كثريًا
ما اإلنساني، للتفكري عنها غنى وال الزمة بل محوريًة وسرتوصن أرسطو مثل ُمفكِّرون
رات التصوُّ هذه إن يُقال الهندوأوروبية. اللغات ِبنية بها تُلِقي محدودة ظالٌل إال هي
ألمكن ذلك صحَّ (فإذا كالصينية الهندوأوروبية غري اللغات من كثرٍي يف نظائر لها ليس
قوية، تجريبيٌة أدلٌة تُؤيِّدها لم الصيغة هذه أن غري اللغوية. النسبية من ِصيغة قيام

املقابل). الطرف يف تِقف اآلن السائدة اآلراء وأغلب
بذلك: شبيًها رأيًا رأى قد نفسه ورف أن والحقُّ

الوهمية الرضورات من نفسه يُحرِّر أن اليوم حتى (الغربي) للعلم يتمَّ لم
يف الكامن النحوي النمط رضورات تكون أن تعدو ال التي السائد للمنطق
أن تعدو ال التي substance «الجوهر» رضورة ذلك مثال الغربي. اآلري النحو
الجملة.29 من ُمعيَّنة مواضع يف substantives األسماء وجود رضورة تكون

.Ibid., p. 262 28

.Ibid., pp. 269-270 29
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اللغوية النسبية فرضية اختبار (6-2)

ثالثة: أسئلة عن اإلجابة اللغوية النسبية عن جادٍّ بحث أي يتطلَّب

التفكري؟ من جانب أي عىل يؤثر اللغة من جانب أي •
ُصورته؟ ما التأثري؟ هذا هو ما •

وِشدَّته؟ َمبلُغه وما •

إذا (ما اللغات إحدى يف syntax اللغوي» «الرتكيب ل ُمعينة مالمح مثًال هناك
(مفردات) «معجم» ل أو النعوت) وبني الالزمة األفعال بني مثًال تمييز هناك كان
أو األعداد) عىل الة الدَّ امُلفردات أو مثًال، األلوان عىل الدالة (األلفاظ اللغة هذه lexicon
مثًال: اإلنجليز (يقول metonymies وكناياتها اللغة هذه metaphors «استعارات» ل
تؤثر اللغوية املالمح هذه إن يُقال صدري.») «أثَلَج العرب: تقول بينما صدري.» َ «أدفأ
ومثلما بوضوح. ُمحدَّدة بطرائق الذاكرة أو التصنيفية الوظيفة عىل أو الحيسِّ اإلدراك عىل
والحقبة (كالثقافة، املستقلة بامُلتغريات ة الخاصَّ النسبية الدعاوى جميع يف الحال هو
حول دعاوى هي اللغوية النسبية فرضيات فإن إلخ) … البيولوجية والبنية التاريخية،
أكثر أو جانب يف سببيٍّا يؤثر اللغة جوانب من أكثر أو جانبًا هناك أنَّ أي «سببي»: تأثرٍي
النسبية الدعاوى تتفاوت ثَمَّ ومن امِلقدار، يف تتفاَوُت قد التأثريات هذه ومثل الفكر. من

امُلفرتَض. التأثري قوَّة حيث من اللغوية
أنَّ اللغوية للنسبية التجريبي االختبار مسألة نتناول ونحن بالتنويه الجدير ومن
جانب كل يف فشَلها يعني ال األلوان) إدراك أو مثًال األلوان (لغة جانٍب يف الفرضية فشل
وجدير املكاني). االستدالل عىل تأثري املكانية العالقات مُلعجم كان إذا بما مثًال يُنبئنا (ال
«َلِبنة» أنه عىل العقل إىل نظرنا فإذا ِرصًفا، نظريٍّا ليس هنا األمر أنَّ أيًضا بالتنويه
مكانتها عىل يؤثر سوف مثًال) (اللون ما ناحية يف الفرضية تفنيد) (أو تأييد فإن واحدة
modular «وحداتي» العقل أن عىل اآلن ُمتزايدة أِدلَّة هناك أن غري األخرى. النواحي يف
املجال» «نوعي عمًال منها وحدة كل تؤدي مختلفة modules معرفية» «وحدات ذو أي
إلخ) … الوجوه تمييز الكالم، إعراب (مثل معني بمجاٍل ا ُمختصٍّ أي domain-specific
ذلك صحَّ فإذا الوسائل. من مختلفة بأصناٍف املعلومات من مختلفة أصناًفا ويُعاِلج
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سوف املعرفة من معني جانب يف اللغة بتأثري الخاصة النتائج أن ع نتوقَّ ألن وجَه فال
الجوانب. بقيَّة عىل تعمُّ

ورف لفرضية ُمفنِّدة دراسات (7-2)

األلوان إدراك

وتأثريها األلوان لغة بمسألة ورف لفرضية اإلمبرييقية االختبارات من كبري شطر يتعلَّق
السطحي) الطيفي االنعكاس ُمعامالت جهة من (أو الضوء علم ِجهة فمن اللون. إدراك يف
فإن ثَمَّ ومن اآلخر. دون معني مكان عند األلوان بني حدوٍد مدَّ يُحتِّم ما هناك ليس
املعلوم من فإن أخرى جهة ومن ا. حقٍّ اعتسافية تقسيمات هي األلوان مِلطياف تقسيماتنا
التي األلفاظ أي اللون، عىل الة الدَّ األلفاظ حيث من تتفاَوت البرشية اللغات أن جيًدا
تفرض ال اللون فيزياء كانت فإذا مختلفة. مواضع عند اللون ِمطياف بمقتضاها م نُقسِّ
األلوان إدراك أن افرتاض إىل نذهب أن الطبيعي فمن اللون، عن اإلنسان تفكري عىل شيئًا

األلوان. لغة تمدُّها التي األخاديد يتَِّبع
فرضية من امُلتطرفة الصيغة كِذُب وتبنيَّ ُمخيبة،30 جاءت االختبارات نتائج أن غري
وكاي برلني دراسة كشفت فقد اللون؛ إدراك عىل األلوان لغة بتأثري يتعلَّق فيما ورف
النظر بغضِّ جميًعا البرش لدى عمومية لونية بؤرة عرشة إحدى هناك أنَّ ١٩٦٩م عام
البؤر هذه فإن األلوان ُمفردات يف السطحي التبايُن وراء وأن الثقافة، وعن اللغة عن
لونًا عرش أحد تُميِّز ال بلغاٍت الناطقون حتى استطاع وقد للتمييز. قابلة تظلُّ امُلشرتكة

لونًا. عرش األحد تُمثِّل التي امُللوَّنة الرقائق يُصنِّفوا أن أساسيٍّا
ال اللون فيزياء كانت فإذا خاصة: حالة كان ربما اللون مسألة يف األمر أن غري
مسألة يف إمالءاتها البرشي املخ لتشغيالت فإن اللون مِلطياف ُمعيَّنًا تقسيًما تفرض
من كثري عىل تؤثر نيوروفسيولوجية وقائع هناك أنَّ مؤكد بشكٍل اليوم تبنيَّ وقد اللون.

األلوان. بها نُدِرك التي الطرائق

Berlin, Brent and Kay Paul (1969) Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. 30

.Berkeley, CA: University of California Press
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اللغوية والعموميات تشومسكي

من رضبًا هناك أنَّ إىل Noam Chomsky تشومسكي نوام األمريكي اللغة عالم ذهب
وما العصبي. بالجهاز مطموًرا universal grammar العاملي» أو العمومي «النحو
الخربات بواسطة ُمتطلَّباتنا وفق وتحوره له تُعدِّ أن من أكثر ة الخاصَّ املحلية لغاتنا تفعل
إسهاٍم أهمَّ يُعدُّ الذي syntactic structures النُّظمية» «األبنية كتابه يف امُلبكرة، اللغوية
التفسري تشومسكي يهاجم العرشين. القرن من الثاني النصف يف النظري اللغة ِعلم يف
لُغتهم األطفال بها يكتسب التي الرسعة أن ويرى شديًدا، هجوًما اللغة الكتساب السلوكي
ِذهني استعداٍد بوجود االعرتاف تتطلَّب بل التعلُّم، نظرية ها تُفرسِّ أن يُمكن ال القومية
التي القواعد بأنواع الطفل يُزوِّد ُمكتسب غري َسِليقي عاملي نحويٍّ نظاٍم يف يتمثَّل فطري
الحاسوب وبلُغة حياته. يف سيُصادفها التي الكالم أمثلة يف ُمدمجة أنها الطفل سيفهم
«العتاد من الصحيح الصنف عىل ُمسبًقا حائًزا الطفل يكن لم ما إنه القول يمكننا
التي بالطريقة للغة النحوي النظام يلتقط أن له تَسنَّى ملا software (الربامج) الرخو»
١٩٥٩م عام لسكنر» اللفظي السلوك «مراجعة بعنوان له دراسة ويف بالفعل. قها يُحقِّ
إذا أنها ويؤكِّد اللغة دراسة يف السلوكية النظرية ُعقم عىل األدلَّة تشومسكي يسوق
ودقيق واضح stimulus «املثري» حيث امُلخترب وحيوانات الفرئان مع نجحت قد كانت
اإلنسان مع للتعامل تصلُح ال فإنها حد، أقىص إىل بسيط conditioning و«اإلرشاط»
من والتحرُّر واإلبداع بالتعقيد به تتَّصف فيما تتَِّصف التي اللغة مع التعامل عن فضًال
أمثال من السلوكيون به قال (الذي التجربة/امُلحاكاة لنموذج ة امُلضادَّ الُحَجج تقوم امُلثري.
لغوية» «كفاية بوصفها اللغة باستخدام الخاصة الُقدرة ر تصوُّ عىل وسكنر) بلومفيلد
ُجمٍل إنتاج إعادة عىل الُقدرة ُمجرَّد اللغوية الكفاية ليست .linguistic competence
الجديدة. الجمل من كثرٍي (وفهم) إنتاج عىل القدرة تشمل بل سماعها، للُمتحدِّث سبق
جيدة كُجمٍل اآلخرون يُميِّزها ُجمل توليد عىل محدودة غري ُقدرة هي اللغوية الكفاية إن
والبعيد اللغوية، بالكفاية الخاص الطابع هذا عىل ويُطَلق فهمها. ويستطيعون الصياغة
linguistic اللغوي» «الخلق أو اللغوي» «اإلبداع اسم الببغائي، الرتديد عن البُعد كلَّ

.creativity
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امُلخطَّطات عىل س تتأسَّ اللُّغة أنَّ بياجيه دعوى عىل أيًضا تشومسكي اعرتض وقد
ما وجود إىل وذهب تكوينها. سبق التي sensorimotor schemata الحركية الحسية

للغة: module العقلية» «الوحدة أو اللغة» «موديول أسماه

نجد أن ع أتوقَّ فإنني ُمعينة، لغوية ِبنية نمو تفاصيل يف ا حقٍّ نَّا تَمعَّ نحن إذا
الطريقة إن جسمي. عضو أي ندُرس عندما نجده الذي بالضبط اليشء نفس
غري البيئية. العوامل شتَّى عىل تعتمد األعضاء من عضو أي بها ينمو التي
الخصائص أن هو وتكراًرا، مراًرا نِجده بل نجده، أن ع نتوقَّ ما أن أعتقد أني
ثابت يشء بل للظروف، مرتوك غري يشء — ببساطة — هي األساسية املنظمة

ما.31 نوًعا

الدرس عىل السيادة لها ُكِتبت قد تشومسكي مدرسة إن عامة بصفٍة القول ويمكن
بلومفيلد قدَّمها التي طة امُلتبسِّ السلوكية التفسريات أمام الباب أغلق الذي الحديث اللغوي
امُلتعاِظم الدَّور عن يكشف امُلعارص اللغوي البحث وأخذ تماًما). ينِفها لم (وإن وسكنر
ارتباٍط أمام املجال فتح الذي األمر وإنتاجه؛ الكالم َفهم يف الذهنية والعمليات للعقل

املعريف. النفس وعلم اللغة علم بني وثيق
يوًما ِتها صحَّ عىل لتتضاَفر األدلة (وإنَّ اللغوية العموميات فرضية ت صحَّ إذا واآلن
النِّسبي ر يتصوَّ ا ممَّ بنائها يف ُقربى أوثق هي الطبيعية اللغات أن لنا لتبنيَّ يوم) بعد

امُلتطرِّف.

Modularity Thesis العقلية الوحدات ودعوى فودور

منطق بتطبيق J. Fodor فودور جريي قام وتشومسكي بياجيه بني النقاش معرض يف
من الوجهة هذه عن الدفاع يف أسهب وقد بعامة. املعريف النمو عىل تشومسكي نظرية
أنَّ فودور يرى (١٩٨٣م)، the modularity of mind العقل» «وحدات كتابه يف الرأي
فاملعلومات domain-specific؛ مجالها» يف «نوعية عمليات هي السيكولوجية العمليات

Piatelli-Palmerini, M. ed., Language and Leanring: The Debate between Piaget and 31

.Chomsky. Cambridge, Mass: Harvard University press, 1980, p. 167
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«امُلدخالت» من بعينها بصنوف موكلة وحدات عن عبارة هو نظام خالل تمرُّ البيئية
«ُمعالج بواسطة ُمعاَلجتها تتمُّ حيث ُمشرتكة هيئٍة يف بياناتها بإخراج تقوم التي inputs
مبادئ هي مجال كلَّ تُنظِّم التي السيكولوجية املبادئ إن .central processor مركزي»
عصبيٍّا architecture «بنيانًا» لها إن تشومسكي. يعنيه بما شبيه بمعنًى فطريٍّا ُمحدَّدة
املجاالت وإن الصلة. ذات البيئية امُلدخالت وتَستثريها وُرسعة بتلقائية تعمل وهي ثابتًا،
ذهنية وحدة يُمثِّل منها فكٌل ُمستمر؛ بشكٍل بعض مع بعضها يتفاعل ال املختلفة
«ُمعالج بواسطة الوحدات تُقدِّمها التي املعرفة بني التنسيق ويتم .(module) ُمستقلة
املمكن غري ومن عليها. ويعمل الوحدات هذه outputs «ُمخرجات» يتناول مركزي»
بتشغيالتها ِصلة لها ليس التي الذهن من األخرى باألجزاء تتأثر أن الوحدات لهذه

الداخلية.
اللون، إدراك منها اللغة: إىل باإلضافة الذهنية الوحدات من عدًدا فودور اقرتح وقد
تشكيلٌة غريه اقرتح ثم والوجوه. األصوات، وتمييز األبعاد، الثالثية والعالقات والشكل،
والحركة اآللية، بالَعلِّية خاصة وحدات ن تتضمَّ املمكنة الذهنية الوحدات من كبرية

واملوسيقى.32 والعدد، القصدية،
يقل ولم اللغة. اكتساب يف التعلُّم دور تُنِكر ال الوحدات دعوى أن بالذكر وجدير
اللغة حالة يف الوحدات فرضية أن غري عزلة. يف تُكتَسب أن يمكن اللغة إن قطُّ أحد
كفيلٍة بيئٍة أي إن جسمي: عضو أي لنموِّ ُمماثًال مساًرا يتَِّخذ اللغة نمو أن تفرتض
التفاٍت أيِّ إىل حاجة دون اللغة بنمو أيًضا كفيلٌة بيئٌة هي االجتماعية الجماعة بِحفظ

خاص.
الثقافية النسبية حول األسئلة من كثري تنحِرس اللغة يف الِفطري املذهب منظور من
الذهنية الوحدة إن نقول حني الذهنية. للوحدات املعلوماتي العْزل حول أسئلة إىل وتَُردُّ
تشغيالتها يف تؤثر أن الذهن من األخرى األجزاء بوسع ليس أن يعني ذلك فإنَّ معزولة

ُمخرجاتها). من تُفيد وأن بُمدخالٍت تَُمدَّها أن أمكن (وإن الداخلية
تأثريًا تُماِرس الشخص لغة بأنَّ ورف لدعوى بالنسبة ذلك نات ُمتضمَّ هي ما واآلن
يكون قد الحيسِّ لإلدراك بالنسبة هنا األمر أن يبدو وتفكريه؟ الحيسِّ إدراكه عىل كبريًا

دار مصطفى، عادل ود. شاهني كمال د. ترجمة ومستقبله، ماضيه الثقايف؛ النفس علم كول، مايكل 32

ص٢١٩–٢٤٩. ٢٠٠٢م، بريوت، العربية، النهضة
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(أو وحدة هناك إنَّ مثًال فودور يقول الُعليا. العقلية للعمليات بالنسبة عنه ُمختلًفا
ال الذهن من أُخرى أجزاء من اآلتية املعلومات وإن البرصي، باإلدراك خاصة وحدات)
أنه ذلك مثال السيكولوجيني. من كثري يفِرتضها كان التي بالدرجة عليه تُؤثِّر أن يمكن
يَسُعني ال فإنه ُمتساِويان مولر-الير» «خداع يف الخطَّني أن أعِرف أنني من الرغم عىل
(أو الوحدة ولكن ُمتساويان الخطَّني أن أعِرف إنني اآلخر. من أطول أحدهما أرى أن إالَّ
املعلومة هذه فإنَّ ثَمَّ ومن معزولة. ُمسيَّجٌة أنها ذلك تعرف! ال لديَّ البرصية الوحدات)
الشكل. بها أرى التي الطريقة يف تؤثر أن تستطيع ال وبالتايل إليها، تنَفذَ أن تستطيع ال
ِصيَغ وإن برصية، وحداٍت أيَّ تخِرتق أن يُمكنها ال اللغوية املعلومات فإن ذلك َصحَّ فإذا
مغلوطة. إذن هي لألشياء إبصاره طريقة عىل املرء لُغة بتأثري القائلة اللغوية النسبية
وهو فودور، رأي يف بها ة ُمختصَّ وحدات هناك فليس الُعليا الذهنية العمليات عن أما
يكون بأن احتماًال هناك أن أي اللغوية؛ النسبية من جوانب لبعض املجال يُتيح بالتايل

الفكر. عىل كبري تأثري امُلختلفة اللغوية الوحدات لتشغيالت
املعريف بالبُنيان امُلتعلقة املسائل من كثريًا أن إىل نُنوِّه أن من لنا بدَّ ال وأخريًا
«الوحدات» بدعوى القائلني بعض أن كما للغاية، خالفية مسائل هي البيولوجي
البرصية الوحدات يُميِّز ما أن ذلك من فودور. ر لتصوُّ ُمخاِلف نحٍو عىل رونها يتصوَّ
املعلومات. من غريها عن معزولة أنها ال البرصية املعلومات تُعالج أنها هو عندهم
البرصي اإلدراك يف top-down processing القاعدة» إىل ة الِقمَّ «من امُلعالجة أن (والحقُّ

املعلومات). رضوب من بغريها اتِّصال عىل هي اإلبصار وحدات بأنَّ تَِيش
أية أو الفطري، واملذهب الذهنية الوحدات دعوى ت صحَّ إذا أنه القول وصفوة
تُرتَجم أن ألمكن الحايل، الوقت يف الشواهد إليه تُشري ما وهو منها، ُمتماِسكة ِصيغة
الذهن بوحدات تتعلَّق مسائل إىل اللغوية النسبية حول اإلمبرييقية املسائل من الكثري

األخرى. يف إحداها تؤثر وكيف

أخرى انتقادات

من امُلتطرِّفة الصيغة ت صحَّ لو أنه منها ورف، فرضية إىل هت ُوجِّ أخرى انتقادات َة ثمَّ
عن ماذا ولكن لغة. بدون التفكري استحالة عليها لرتتَّب اللغوية) (الحتمية الفرضية
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«قبل-اللغوي» التفكري عن وماذا عنها، نُعربِّ كيف نعِرف وال أحيانًا تُراِودنا التي األفكار
عىل اللغة يكتسبوا أن ع للرُّضَّ يُمكن وكيف ع؟ الرُّضَّ األطفال عند pre-linguistic
اللغة أن إىل بنا يُفيض أن بدَّ ال ورف فرضية من امُلتطرِّفة يغة بالصِّ التسليم إن اإلطالق؟
اللغة وقبل لغة، بدون ُممتِنًعا الفكر دام ما البرشي العالم عن خارٍج مصدٍر من تأتي

فكٌر. يكن لم
وجَهني والثقافة اللغة يرى وكان املأزق، بهذا وعٍي عىل كان نفسه ورف أن يبدو
الدجاجة؟» أم أوًال «البيضة بمشكلة أشبََه ُمشكلة أمرهما يف يستشِعر وكان واحدة، لعملٍة
واللغة، الثقافة بني ُمتبادل بتأثرٍي يُسلِّم كان ورف أنَّ ويبدو الحل. عىل عيصٌّ لغٌز وهو
عىل اللغة تأثري يرى كان الثقافة من التغريُّ عىل أعىص النحو أنَّ من انطالًقا ولكنه

بعينها). لحظٍة أي يف األوحد التأثري يكون (ويكاد الغالب التأثري هو الثقافة
وهو a priori «القبيل» املنطقي الطابع عليه يغِلب ورف لفرضية آخر نقٌد وهناك
محلَّ تظلُّ الواقعي» «العالم يف للغة دراستهم بأن يُسلِّموا أن الفرضية ُمؤيدي عىل أن
َسلَّم فإذا يَْخُربونه، أنهم يبدو ما تصنيف يف طريقتهم عىل تؤثِّر لُغتهم دامت ما شكٍّ
الذات» عىل التمرُكز «مأزق ى يُسمَّ فيما واقًعا نفسه لَوجد اللغوية النسبية بصحة املرء
دامت ما الواقع عن تقريرات بأيِّ اإلمالء عن عاجًزا فيبقى egocentric quandary

شك.33 محلَّ للواقع الصحيح الوصف عىل ُقدرته
يف القائمة رات التصوُّ فهم المتَنَع ورف فرضية ت صحَّ إذا فإنه القياس وبنفس
ُمختلفة قواعد بمنظومة ُمقيَّدين األوىل باللغة الناطقون دام ما أخرى، بلغٍة اللغات إحدى
للرتجمة قابلة اللغات أن نعِرف جميًعا أنَّنا غري األخرى. باللغة الناطقني منظومة عن
من وغريها والفكاهة عر الشِّ من قليلة حاالت (باستثناء به بأس ال حدٍّ إىل بينها فيما

الرتجمة). تمُحوه الذي أي بالرتجمة؛ يذهب الذي القول رضوب
إنه الحال. بطييعة قوََّضها قد يكون لنظريته بعْرِضه أنه ورف اد نقَّ بعض ويرى
«بُحكم ينبغي، ليشءٍ ًرا تصوُّ يُقدِّم وإذ الهوبي، لغة عن يُرتِجم إذ ذاتها ته ُحجَّ يْدَحض
تُشِبُه ما ر تَصوُّ ورف بمقدور كان فإذا ر! التصوُّ عن يندَّ أن ،ex hypothesi الفرضية»
الناطقني من غريه عىل ذلك استحالة يفِرتض فلماذا الهوبي، عند الفيزياء تكونه أن

Penn, J., Linguistic Relativity Versus Innate Ideas: The Origins of the Sapir-Whorf 33

.Hypothesis in German Thought. Paris: Mouton, 1972, p. 33
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ذاتها بحدِّ هي واألزتك اإلسكيمو من كلمات ترجمة استطاع أنه واقعة وإنَّ باإلنجليزية؟
معجم كان وإذا واألزتك! اإلسكيمو منظور من العالم نرى أن بوْسعنا أنَّ عىل دليل
تنِقل أن األخرى اللُّغات بإمكان فإنَّ الثلج أصناف عن كثرية بمفرداٍت يتمتَّع اإلسكيمو
وإذا امُلفَردة. اللفظة من بدًال ُجَمل أشباه أو بأكملها ُجمٍل باستخدام نفسها األوصاف
لجرَّافات به نفتِقر الذي السبب نفس إىل ذلك يرجع فإنما الثلجية امُلفردات إىل نفتِقر كنا
من إليها يحتاجون الذين أولئك أن األمر وحقيقة إليها. حاجة بغري أننا وهو الثلج:
إذن الجليد عىل امُلتزحِلقني بوسع يخرتعونها. الجليد) عىل التزحلُق ُمحرتيف (مثل بيننا
درجات عن مثًال يتحدَّث أن ِمنَّا الواحد وبوسع الثلج، من ُمختلفة «درجات» يُميِّزوا أن
فإن ًرا ُمصوِّ كان ما فإذا إلخ. … والسماوي والفاتح، الداكن، األزرق تلزمه: التي اللون
الدرجات جميع تُغطِّي أن عن وتْقُرص األسماء تنَْفُد وحني األزرق، من كامًال نطاًقا لديه
األزتك لقبائل بالنسبة الحال كذلك ألوانهم. لتحديد األرقام إىل رون امُلصوِّ يلجأ امُلمِكنة
لدبَّر آَخَر جليدي عٍرص حلول افرتَْضنا فلو والبارد، للثلج واحدٍة لفظٍة غري تعِرف ال التي

البارد. عن الحديث من فنونًا األزتك
عىل وتشتِمل أزمنة َة عدَّ ن تتضمَّ أنها الهوبي للغة أحدث دراساٌت دلَّت وقد ذلك
أنها اإلسكيمو لغة عن أخرى دراساٌت ودلَّت واألحداث. الوقائع لتسجيل دة ُمعقَّ وسائل
نه تتضمَّ ا عمَّ كثريًا يزيد ال عدد وهو الثلج، ألصناف لفًظا عرش اثني حوايل ن تتضمَّ
امُلفردات مئات عىل تشتِمل اإلسكيمو لغة أنَّ افرتْضنا لو وحتى األخرى. اللغات من كثريٌ
بأن يُفيد وإنما بالعالم، ِخربتهم تُشكِّل لُغتَهم بأن يُفيد ال ذلك فإن الثلج ألصناف

لُغتهم. تُشكِّل التي هي بالعالم ِخربتهم
عكس إىل أومأت ما كثريًا والفكر اللغة حول الحديثة امُلساجالت أن والحقُّ
واسن إليه أشار ما ذلك من اللغة. تشكيل يف الفكر دور إىل النقاش ل ليتحوَّ القضية
املرآة بدور تقوم فاللغة العكس؛34 وليس اللغة د يُحدِّ الفكر أنَّ من وجونسون-لريد
الفئات أو التصنيفات إقامة أو تأسيس يف ُحرَّة ليست وهي والتجربة، للخربة العاكسة

املعرفية.

Wason, P. and Johnson-Laird, P. (eds.) Thinking. cambirdge: cambirdge university 34

.press, 1977, p. 411
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Language of Thought الفكر لُغة

اإلنسان بني أنَّ اللغة فالسفة وبعض املعرفية السيكولوجيا علماء من العديد يعتِقد
فإنما فكر لغة هناك إنَّ يقولون إذ وهم .language of thought الفكر لغة لديهم
داخلية رموز قولهم حدِّ عىل فهناك الدقيق. الحريف بمعناه ويأخذونه يقولون ما يَعنُون
تلك الفكر»؛ «لغة قوام هي الداخلية الرموز هذه والنسقية. القصدية خصائص تحِمل
ُمكتسبًا، شيئًا هذه الفكر» «لغة ليست .universal mentalese العاملية» العقلية «اللغة
نتكلَّمها. التي الطبيعية اللغة اكتساب لنا يتسنَّى كيف األمر حقيقة يف تُفرسِّ التي هي بل
التجريبي لالختبار قابلة نظرية بذلك يُقدِّمون أنهم العقلية اللغة أنصار ويُعتِرب
خواِرق ال واقعية فرضيتهم أن ويؤكدون اإلنسان، عند اللغوي االستخدام ُقدرات عن
وقولُنا املركزي. العصبي جهازنا يف وتتمُّ دماغنا يف تؤدَّى الفكر فلُغة معجزات؛ وال فيها
البداية منذ منها ل ُمتأصِّ هو ما أن ثَمَّ من يعني innate «فطري» يشء الفكر لغة إن
تخيَّله ا ممَّ ا جدٍّ أكثر هو املركزي العصبي لجهازنا hard-ware لب الصُّ الَعتاد يف وُمبيَّت
أهم من فودور جريي األمريكي الفيلسوف ويُعتَرب األوقات35 من وقٍت أي يف التجريبيون
العادية القومية لُغِتنا عن ُمختلفٍة بلغٍة تجري الذهنية العمليات أنَّ بفرضية القائلني
عن تشومسكي لفكرة تطويًرا الفكرة هذه وتُعدُّ عليها. ُقدرتنا وتُفرسِّ تتبطَّنُها أنها عىل
(األنالوجي) امُلماثَلة من نوٍع عْقد عىل تقوم وهي الفطري. (العاملي) العمومي النحو
من مجموعة هي الحاسوب برامج إن حيث من الحاسوب، وتشغيالت املخ تشغيالت بني

للحاسوب. الظاهر السلوك يُفرسِّ تنفيذها أنَّ نرى والتي لُغويٍّا دة امُلعقَّ التعليمات
بدون لغًة يمتلك وأن لغة، بدون رات تصوُّ املرء يمتلك أن يبدو، فيما يمكن، هكذا
تبدو ورف فرضية من امُلعتِدلة الصيغة حتى يجعل الذي األمر رات؛ بالتصوُّ يتأثر أن
تفسري هي حيث من الفكر، لغة عن فودور جريي فرضية أن غري لها. وزن ال هزيلًة
إالَّ تُفرسِّ ال أنها ويبدو العام. بالَقبول تحَظ لم العادية، اللغة ولتعلُّم اللغوية للقدرة

الصنف. نفس من فطريٍة بأشياء تهيب إذ للذهن؛ العادية التمثيلية القوى

.Earle, W. J., An Introduction to Philosophy, p. 171 35
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ورف لفرضيَّة ُمؤيِّدة دراسات (8-2)

األلوان تذكُّر عن لويسوشويدر دراسة

ُمؤيِّدة نتائجه جاءت األلوان تذكُّر عن باختباٍر وشويدر لويس قام ١٩٧٩م عام يف
أن امُلقدَّر فِمن األلوان بني للتمييز ألفاًظا ما لغٌة امتلَكْت فإذا اللغوية. النسبية لفرضية
ذاكرة أن وشويدر لويس َوَجد وقد األلوان. لهذه الفعيل واإلدراك التمييز يف ذلك يؤثر
أي الحرص؛ وجه عىل األساسية باأللوان الخاصة األلفاظ بوساطة تعمل األلوان تمييز
يف الذاكرة ألن للدهشة؛ ُمثري وغري ع ُمتوقَّ أمٌر هذا أنَّ غري محض. لُغوي بعاِمٍل تتأثَّر
تسجيل إمكانية بمدى تتأثَّر أن الطبيعي ومن اللغوي. املخزون تَستخِدم الحاالت هذه
ا حقٍّ إثباتها يف ورف فرضية تحتاج وإنما الذاكرة. يف وحفظها امُلتاحة اللغوية األلفاظ
نشوئه.36 يف بها يتشكَّل أنه غري ُمباًرشا استخداًما اللغة يَستخِدم ال اإلدراك من رضٍب إىل

املكاني ه التوجُّ عن ودازين ويزمان دراسة

فروًقا فاكتشفا اإلندونيسية، بايل جزيرة ِللُغة باختباٍر ودازين ويزمان قام ١٩٩٨م عام يف
استخدام أن ودازين ويزمان وجد املكاني. ه التوجُّ يف الغربيني وبني الجزيرة أهل بني
الُكربى الثقافية بالداللة يرتِبط الجزيرة يف جغرافية نقاط عىل قائم ُمطلق َمرجعي نَسٍق
عىل اللغة تأثري بدراسة الباِحثان قام وقد الجغرافية. النقاط لهذه األهايل يَعزوها التي

ورف.37 فرضية من ُمعتدلًة صيغًة تُؤيد نتائج إىل وانتََهيا الجزيرة أهايل تفكري

العقلية األمور إدراك عن وسيجول بيتريسون دراسة

ِصدق عىل ُمدهًشا دليًال الكثريين عند تُعدُّ إذ خاصة؛ بأهميٍة الدراسة هذه تتمتَّع
بيتريسون قام يَسَمعون، آلباءٍ الصمِّ باألطفال تتعلَّق طبيعية» «تجربة يف ورف. فرضية

Lucy., J. A., and R. A. Shweder. 1979, Whorf and his critics: Linguistic and nonlinguistic 36

.influences on colour memory. American Anthropologist 81: 581–615
Wassman, J. and Dasen, p. 1998, “Balines Spatial orientation”. Journal of Royal An- 37

.thropological Institute, 4(4) 689–713
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الباحثان وجد مثلهم. ُصمٍّ آلباءٍ مِّ الصُّ باألطفال هؤالء بُمقارنة ١٩٩٥م عام وسيجول
مثل الِعيانية غري األمور مجال يف وبخاصة الواقع، بناء حيث من الطرفني بني فرًقا
لآلخرين)، امَلرِجعي اإلطار اتِّخاذ عىل (الُقدَرة empathy الوجداني» و«التمثل املشاعر

يسمعون. آلباءٍ مِّ الصُّ األطفال مجموعة يف قُصورها تَبنيَّ ُقدرات وهي
إىل يعود ال الجوانب هذه يف األطفال هؤالء فشل أنَّ إىل وسيجول بيتريسون ذهب
ذلك وتأويل هؤالء. فيه فشل فيما ُصمٍّ آلباءٍ الصمُّ األطفال نجح فقد ذاته، بحدِّ َمم الصَّ
تُشري التي لأللفاظ التعرُّض من محرومة مجموعة هم يسمعون آلباءٍ الصمَّ األطفال أن
كاالعتقادات الذِّهنية بالحاالت تتَِّصل التي تلك وبخاصة ِعيانية، غري تجريدية أمور إىل
ِمثل لْرشح الالزمة اللغة من ُمتمكِّنني ليسوا السامعني آباءهم أن ذلك وامَلشاعر؛ والرََّغبات
األشياء حدود يف اإلشارة بلغة الصمِّ أطفالهم مع التواُصل يُحاولون فهم األشياء، هذه
وبالتايل لهم، تَوصيله يملكون فال كالعقول التجريدية الكيانات عن الحديث أما العيانية،
واألفكار والنوايا كاملقاصد الذِّهنية الحاالت عن ألطفالهم يتحدَّثوا أالَّ عىل دأبوا فقد
األمور عن الحديث إنَّ العينية. األشياء عىل معهم ُمحادثاتهم يقُرصوا وأن واملشاعر،
ة ثَمَّ وليس واألطفال، اآلباء بني امُلحادثات يف محوري موضوع هو امللموسة غري العقلية

م. الصُّ وأطفالهم الصمِّ اآلباء بني أيًضا الحوار هذا دون يُحول ما
اإلدراك/املعرفة: تُشكِّل اللغة أن عىل دامغ دليل هذا أنَّ وسيجول بيتريسون يرى
نشأتا أنهما عدا يشء كلِّ يف ُمتطابقتنَي األسوياء األطفال من َمجموعتنَي بإزاء نحن فها
العقلية األمور إىل اللغوية اإلشارة توافر وهو بعينه، واحد جانٍب يف تختلفان بيئتنَي يف

أخرى.38 مجموعة يف وغيابها مجموعة يف

ورف بنيامني وجه (9-2)

ويف الرتجمة، يف اللغة؛ مباحث من مبحٍث كل يف يُطاِلعنا ورف بنيامني وجه يزال ما
فكر ويف أوثانها، تحطيم إىل الداعني فيها امُلرتابني فكر ويف للغة، امُلقدِّسني فلسفة
ورف وجه يُطاِلعنا الفوضوية. َمزاِلق حتى ِفجاجها يف امُلوِغلني النسبية يف امُلتطرفني

إنجازه. بَهول ُمعجٌب َزْرعه حصاد عن راٍض كأنه

Peterson, C., and Siegal, M., 1995, Deafness, conversation, and theory of mind. Journal 38

.of Child Psychology and Psychiatry. 36: 459–474
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الرتجمة يف

بوبر: كارل يقول (١٩٩٤م) اإلطار» «أسطورة األخري كتابه يف

عبارة، أي بِصدق يتعلَّق فيما لغوية ِنسبية أي تُوَجد ال أنه من الرغم عىل
ُمعينة. أخرى لغٍة إىل ما عبارة ترجمة يُمكن أال إمكان ة فثمَّ

ُمختلَفني رأينَي النحو صميم يف يُوطِّنا أن يمكن ُمختلفتنَي لُغتنَي أن ذلك
للعالم. األساسية البنائية الخصائص عن أو العالم، منها ُصِنع التي الخامة عن
األنطولوجية» «النسبية هذا يسمى أن يُمكن Quine كواين مصطلحات ويف

39.ontological relativism

شامل تأويٍل عىل تنطوي ذاتها اللغة أن هي كربى، حقيقة عىل الرتجمة تُظِهرنا
ليس أخرى. إىل لغة من تختلف Weltanschauung العالم» «نظرة أن وعىل للعامل،
تأتي فال الرتجمة أجهزة تفعل ِمثلما مرادف، إيجاد من بسيطة آلية مسألة الرتجمة فعل
أن لها كان وما آلية، ُمراَدفٌة ليست الرتجمة أنَّ عىل بيِّنًا دليًال إال امُلضحكة نواِتجها
ُمرتادفني. أو ُمتناِظرين عاَلمني ال ُمختلفني عاَلَمني بني وسيط هو امُلرتِجم أن ذلك تكون؛
يف بل للعالم، نظرتنا بتشكيل فعًال الكِلمات تقوم كيف يُخِربنا يشءٌ كالرتجمة ليس
الوسيط هذا يف نُوَجد ونحن الثقافية، للخربة مستودع اللغة إنما ذاته. إدراكنا تشكيل
بل الرموز تَستخِدم موجودات لسنا نحن بعينيها. ونرى اللغة يف نعيش نحن وخالله.
ألنَّنا ال بٌرش «نحن همبولت يقول كما أو به. مجبولة االستخدام بهذا ُمشيَّدة موجودات

اللغة.» نحن ألننا بل اللغة، نملك
يف وبخاصة اإلنسان، بامُلرتِجم بامُلقارنة ذريًعا فشًال الرتجمة أجهزة تفشل وإذ
من وشكٌل التأويل، من صنٌف الرتجمة أن عىل دليًال ينهض ذلك فإنَّ األدبية، األعمال
وُمفرتَضة األدبي» «النصِّ صميم يف قاِبعة للعالم» «نظرة َة ثَمَّ واإلفهام. الَفْهم أشكال
النظرة هذه يستلَّ أن من للناقد بدَّ وال وتقديره، فهمه يف ثَمَّ من وداخلة أسطره يف ُمسبًقا
البائد.40 التاريخي النقد أغاليط من باعتبارها عنها ينِرصف وأال الجدِّ مأَخذَ ويأُخذَها

أبريل-مايو ،٢٩٢ العدد الكويت، املعرفة، عالم الخويل، يمنى أ.د ترجمة اإلطار، أسطورة بوبر، كارل 39

ص٧٨. ٢٠٠٣م،
.Palmer, R. E., Hermeneutics. Northwestern University Press, 1969, pp. 29-30 40
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األشياء أن البداية منذ نُدرك أن «األوديسا» لفهم مثًال األساسية الرشوط من
وأن ُمريدة، قاصدة حيَّة أشياء هي األوديسا، يف القاِبعة العالم» «نظرة يف الطبيعية
طبيعية عملية كلَّ وأنَّ يرى، أن للمرء يمكن ما بقْدر واملاء األرض من مًدى هو العالم
فوق الكائنات َرساة من مجموعة هي اآللهة وأنَّ للطبيعة، خاِرٍق كائٍن فعل من هي
من ُعليا لصيغٍة وفًقا تعمل تُكْن وإن َضعف مواطن من للبَرش ما كلُّ لها التي البرشية
عن الغريب العالم هذا إىل نَِلج أن قبل ليس اليوناني. بالبطل الخاص الَخْلقي الدستور
التي الحكايا وغاِزل املوت ُمالِعب الُقلَّب، ل الُحوَّ الرجل ذلك إىل نلتِفَت أن يُمِكننا عاملنا
أوديسيوس.41 — املغامرة املعرفة عن النَِّهم الباحث ذلك «أثينا»، راعيتَه بها يَخدَع كاد
عالم وبني الخاص َفْهمنا عالم بني القائم بالتعاُرض وعٍي عىل تجعلنا إذن الرتجمة
ويجعل التعاُرض هذا يُِربز اللغوي الحاجز كان وإذا العمل. فيه يميض الذي الَفْهم
بلَُغتنا مكتوب لعمٍل تأويل أيِّ يف قائم وجودهما فإنَّ وضوًحا أكثر العاملني هذَين وجود
الحوار طرفا كان إذا وبخاصة أصيل «حوار» أي يف األمر حقيقة يف قائم بل نفسها،

جغرايف. فاصل يفصلهما
ليس األصيل النص ألنَّ نُسخة؛ عن نُسخة وإنما أصل، عن نُسخة تكون ال والرتجمة
يدُخل حتى النصِّ كتابة تتمَّ إن فما املعنى، من فائٍض عىل ينطوي وألنه التأويل، أحاديَّ
فأي األصل، ِطبق كنسخٍة للرتجمة معنًى يبقى ال وحينئٍذ الالمتناهية، التأويل دوامة يف
لكي األصل عن ما نُسخًة تنتقي أن بُدَّ ال إنها الرتجمة؟ عملية به ستأُخذ الذي هذا أصل

لتأويل.42 وتأويًال نسخة، عن نُسخة الرتجمة ستغدو وحينئٍذ تُرتِجمه.

وبالنشو وجادامر هيدجر

يِقف الذي الحقيقي الفاعل هي اللغة أنَّ إىل هيدجر مارتن امُلعاِرص الفيلسوف ذهب
يُصبح فحني اإلنسان»! «تقول التي هي تفكر! التي هي نفسها؛ التفكري عملية وراء
يعمل اإلنسان ذات عن خارًجا إضافيٍّا عامًال َة ثَمَّ فإن كلغة، كتأويل، رصيًحا الَفهم
كامًال الفكر من منًحى البداية منذ داخلها «تُضِمر اللغة أنَّ ذلك تأثريه؛ ويمارس عمله

.Ibid., p. 30 41

ص٣٧-٣٨. ٢٠٠١م، بريوت، الطليعة، دار الرتجمة، يف العايل، بنعبد السالم عبد 42
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ويف «املعالم».» ُمكتملة التكوين ة تامَّ األشياء إىل النظر يف طريقة عىل وتنطوي ُمكتمًال،
ليصبح حتى والوجود، اللغة بني لة الصِّ تلك أكرب بدرجٍة هيدجر يؤكد رة املتأخِّ أعماله
واللغة الكلمات «إن هيدجر: يقول امليتافيزيقا» إىل «مدخل كتاِبه يف لغويٍّا! ذاته الوجود
يف إنما ثُون، يتحدَّ أو يكتبُون الذين أولئك يتباَدلها لكي األشياء بها تُعبَّأ لفائف ليست
املعنى هو هذا وتكون.» وتنوِجد األوىل للمرة الوجود إىل األشياء تدُخل واللغة الكلمات

الوجود.» بيت هي «اللغة املأثور هيدجر قول عليه نفَهَم أن ينبغي الذي
كلمة املرء يِجد ال وحني وإنشاء، خلٍق فعل (اللغوية) للتسمية أن هيدجر يرى
هي فاألسماء اإلطالق، عىل لها وجود ال وربما ِقيمة، وال للخربة جدوى فال خربته تُرتِجم
وتجعل الخربة عىل املعنى تُسِبغ التي وهي والثَّبات، بالوجود وتمدُّها األشياء تُحِرض التي
تبقى لغة إىل الخربة ترجمة وبدون ريكور. بول قول حدِّ عىل ذاتها» «تُصبح الخربة
تنعِتق اللغوية الصياغة وفور بوبر)، بتعبري ٢ العالم (أو الذات عالم يف محبوسًة الخربة
بوبر. بتعبري ٣ العالم أو املوضوعية» «املعرفة عالم إىل وتنتِقل الذات عالم من الخربة

واحد. يشء والفكر اللغة أنَّ إىل هيدجر، مارتن تلميذ جادامر، جيورج هانز ويذهب
يشء كلَّ يغُمر medium «وسط» عنده فاللغة ،sign «عالمة» ک اللغة فكرة ويرفض
أو البرشي، للتأمل أداًة اللغة ترى أن لنا. موضوًعا يُصِبح أن يمكن يشء بكلِّ ويُحيط
يف تحيا التي «اللغة الكلب! يهزُّ الذيل تجعل بأن أشبَُه هو للذات، أدوات الكلمات ترى
الفكر بعملية تلتِحم النصوص، ُمفرسي بكلِّ وتُحيط يشء كلَّ تغُمر التي اللغة الكالم،
املضمون يف اللغة إياه تُسلِّمنا ا عمَّ انرصْفنا أنَّنا لو يشء يِدنا يف يبقى ال بحيث التحاًما،
يف األصيل الحقيقي أسلوبها هي اللغة شعورية ال تزل لم كشكل. اللغة يف التفكري وأرْدنا
امُلطلقات، من «ُمطلق» هي بالعالم اللغوية الخربة بأن القول يُمكن املعنى بهذا الوجود.»
ي نُسمِّ أن ولنا اللغة. أفق داخل وواِقع باللغة مشمول هو إالَّ للمعرفة موضوع من وما

بالعالم».43 اإلنسان لخربة liguisticality اللغوية «الصبغة الحقيقة هذه
عىل ويؤكِّد تُفكِّر التي هي اللغة أنَّ إىل هيدجر، ِمثل فيذهب، بالنشو موريس أما
فهذه ماالرميه. عنه تحدَّث الذي امُلطَلق امُلستقل ووجودها للُّغة، الالشخصية «الخاصية
وتكتب ذاتها تُكلِّم إنها يسمعها. شخٍص أيَّ وال يتكلَُّمها شخٍص أيَّ تفِرتض ال اللغة

ذاتها.»

.Palmer, Hermeneutics, p. 205 43

162



النسبية من ألوان

رسل وبرتراند بارت، وروالن هابرماس، يورجني

يعرف امُلفكرين من آخر فصيٌل َة ثمَّ «امُلطلق»، منزلة اللغة أنزلوا الذين هؤالء ُمقابل ويف
ارتيابي. سلبي بشكل ولكن الخطري ودورها النافذة وسطوتها الهائل نفوذها للُّغة

الفيلسوف (١٩٢٩م–…) J. Habermasهابرماس يورجني االرتيابي الفريق هذا من
ذهب النقدية. فرنكفورت مدرسة من الثاني الجيل إىل ينتمي الذي األملاني االجتماع وعالم
وإذا واالسِتالب. والُخرافة الزَّيف قلبه يف يختِزن أيديولوجي كيان اللغة أن إىل هابرماس
ق التحقُّ يتمَّ لم ما منه جدوى ال اللغة فهم فإنَّ كابتة قمعيَّة اللغة يف األيديولوجية كانت
من االنِعتاق وبني اللغة خالل من الَفْهم بني فرٌق َة ثمَّ وتمحيصها. األيديولوجيات من
تفسري ُمجرَّد من بكثري أهم املوقف بتصحيح السياسية املبادرة أن ن امُلتيقَّ ومن اللغة.
بالعمل ارتباطها من بل اللغة استعمال من تأتي ال اللغة تشويهات أن ذلك األلفاظ؛
إذن األمر إليه؛ ُمتفطِّنني وغري عنه غافلني املجتمع أعضاء يَظلُّ ارتباط وهو وبالسلطة،
تتسلََّل أن األيديولوجيا بإمكان فهم. سوء مجرَّد وليس للفهم ُمنظَّم تشويٍه عىل ينطوي
وهي اللغة، تُصِبح وهكذا ولحمتها. اللغة َسدى يف نفسها وتسلَُك ذاتها اللغة نسيج إىل
ة َمهمَّ فإن ثَمَّ ومن األيديولوجية. للعدوى حاملًة جادامر، عند للحوار الرضورية األداة

النقدي.44 املنهج طريق عن التحيُّزات وتقهر الزَّيف تفضح أن هي التأويل نظرية
فني، امُلثقَّ نحن َمعرَكتَنا، إنَّ فيقول: بارت روالن األدب وُمنظِّر الفرنيس امُلفكر أما
السلطة أن ذلك اليسرية؛ باملعركة هذه وليست امُلتعدِّدة. أشكالها يف السلطة ضدَّ تقوم
وندفعها نُبِعدها وعندما التاريخي، الزمان يف وُممتدَّة االجتماعي الفضاء يف ُمتعددة
عليها، القضاء بُغية بثورة ضدَّها ُقْم البتَّة. تزول ال وهي هناك، تظهر ما رسعان هنا،
هو مكان كلِّ يف والظهور امُلكابدة هذه ومَردُّ جديدة. حالٍة يف وتنبُت تنبِعث ما ورسعان
مجموعه، يف البرشية بتاريخ ويرتبط املجتمع يخرتق بجهاٍز عاِلقة جرثومة السلطة أن
… هو األزل، ومنذ السلطة، فيه ترتِسم الذي اليشء هذا وحده؛ السيايس بالتاريخ وليس
من نَوٍع عىل ينطوي تصنيف وكلُّ تصنيف، عىل تنطوي ألنها ُسلطة اللغة إن اللغة!
ويف قوله. عىل تُْرَغم بما بل قوله تُبيح بما ال تتعنيَّ ما أكثر تتعنيَّ لهجٍة كلَّ إن القهر.

ص٢٩٩-٣٠٠. ٢٠٠٣م، بريوت، العربية، النهضة دار الهرمنيوطيقا، إىل َمدخل مصطفى، عادل 44
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لن الذي الفعل عن أُعربِّ أن قبل كفاعٍل نفيس أضع أن عىل ُمرَغم أنا الفرنسية اللغة
نحٍو وعىل عليه. أنا ا عمَّ تتولَّد نتيجة إالَّ به أقوم ما وليس عيلَّ. تُحَمل ِصفًة إال يكون
عىل بإمكاني وليس والتأنيث، التذكري صيغة بني االختيار عىل دوًما ُمرَغم أنا ُمماثل
باآلخر، عالقتي تحديد عىل ُمرَغم إنني ثم بينهما، أجمع أو مًعا عنهما أَحيد أن اإلطالق
بإمكاني وليس أنتم، الجمع بصيغة أو أنت املفرد بصيغة امُلخاطب ضمري باستعمال إما
تنطوي ِبنيَتِها، بطبيعة اللغة، فإن وهكذا واملجتمع. العاطفة مُلبادرة املجال أتُرك أن
إنه عادة؛ يُقال كما تبليًغا الخطاب، باألحرى أو النطق، ليس قاهرة. استالب عالقة عىل

مان.45 ُمعمَّ وإخضاع توجيه فاللغة إخضاع.
خدمة يف تُصبح فهي همهمة، ُمجرَّد ظلَّت وإن حتى بها، يُنطق إن ما اللغة إنَّ
التكرار وتبعية الجازم، القول نفوذ خانتان: فيها ترتِسم أن بُدَّ ال إذ بعينها؛ سلطة
التي والعالمات الدالئل فإنَّ أخرى ناحية ومن وتقرير. جزٌم اللغة ناحية، فمن واالجرتار.
فالدليل وتَِرد. تتكرَّر ما بقدر أي بها، يُعرتف ما بقْدر إالَّ تُوَجد ال اللغة منها ن تتكوَّ
يَجرَّ أن دون الكالم باستطاعتي ليس ر: ُمتحجِّ نموذج يرُقد دليٍل كلِّ ويف ُمقلد، تبعيٌّ
الخانتان عندي تلتقي حتى ما عبارًة أصوغ إن وما باللسان، يعَلُق ما ذيوله يف كالمي
قيل ما ألوك بأن أكتفي ال إنني إذ وُمسوًَّدا؛ سيًِّدا ذاته الوقت يف وأكون املذكورتان،

أُردِّده. ما وأفنُِّد وأُثِبت أؤكد إنني بل الدالئل، عبودية إىل بارتياح ُمرتكنًا وأُردِّده،
القدرة ُمجرَّد الحرية تُكن لم فإذا هوادة، بال يمتِزجان وُسلطة خضوع إذن اللغة يف
للحريَِّة مكان فال كان، أيٍّ إخضاع عَدم باألخصِّ وإنما السلطة، قهر من االنِفالت عىل
َمِحيد وال انِغالق، إنها لها! خارج ال الحظ، لسوء البرشية، اللغة أن بيد اللغة. خارج إالَّ
كريكجارد، وصَفَها مثَلَما الصوفية، الوحدة بفضل إما املستحيل: طريق عن إالَّ عنها لنا
كالًما كان ولو حتى كالم، أي من خال له، مثيل ال كِفعٍل إبراهيم فداء حدَّد عندما
يُشِبه الذي نيتشه «آمني» بفعل أو وطاعتها، وتبعيتها اللغة شمولية ِضدَّ يقوم باطنيٍّا،
نحن ولكن، الرجعي. رداءها دولوز عليه يُطِلق وما اللغة، استعباد ضدَّ ُمبتِهجة خلخلًة
نيتشه، عنه يتحدَّث الذي األعىل اإلنسان وال إبراهيم، مثل اإليمان، فرسان لسنا الذين

للنرش، توبقال دار الثالثة، الطبعة العايل، بنعبد السالم عبد ترجمة السيمولوجيا، درس بارت، روالن 45
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هذه والهروب، التَّاليف وهذا امُلالئمة، الخيانة هذه وخيانتها. اللغة ُمراوغة إالَّ لنا يتبقى ال
للغة، دائمة ثورة عظمة يف ُسلطتها خارج اللغة بإدراك تسمح التي العجيبة الخديعة
اللغة سجن من للخَالص الوحيدة الوسيلة أنَّ ذلك يعني أدبًا، عليه أطلق ما هو هذا
باألدب، أعني «لست بارت: يقول «الكتابة/األدب»، طريق عن خلخلتها هو وعبوديتها
ُممارسة آثار تُخلِّفه الذي الخْدش وإنما والتعليم، التباُدل من قطاًعا وال أعمال، جملة
تُشكِّل التي والعالمات الدالئل نسيج وأعني النص، أساًسا وأقصد الكتابة. ممارسة هي
داخل تُحارب أن ينبغي اللغة دامِت وما اللغة، تُثِمره ما هو النصُّ دام ما األدبي، العمل
به تقوم الذي الدور بفعل وإنما له، أداًة هي تُشكِّل الذي التبليغ طريق عن ال اللغة،
ُقدرات إنَّ ا. نصٍّ أو كتابة أو أدبًا إذن أقول أْن ِسيان مرسحه. هي تُشكِّل والتي الكِلمات
السيايس االلتزام عىل وال املدني، الشخص عىل تتوقَّف ال األدب عليها ينطوي التي التحرُّر
املذهبي امُلحتوى عىل تتوقَّف ال أنها كما البرش، بني بًرشا يكون أن يعدو ال الذي للكاتب،

للُّغة.»46 خلخلٍة من به يقوم ما عىل وإنما لعمله،
«فإذا بعامة. الِبنيويُّون عليه يلتقي ِمحوري مفهوم هو اللغة ُسلطان أن والحقُّ
ال أنَُّه ذلك فمعنى عقولنا داخل املوجودة األفكار هو األمر نهاية يف نعرفه ما كلُّ كان
فوكوه: يقول اللغة.»47 داخل سجناء منطقيٍّا، نُصِبح، وهكذا الحقيقة، إىل الوصول يُمكن
هي فقط اللغة وأنَّ لها، وجود ال الحقيقة أنَّ يََرون أنا، فيهم بمن ِمنَّا، عدًدا أنَّ «أعتِقد
ِحرية عن (١٩٧٢م) اللغة» «سجن كتابه يف فيُعربِّ جيمسون فريدريك أما املوجودة.»
معرفة يُحدِّد الذي هو اللغة بناء إن فحيث فيه. أنفسهم وضعوا الذي وامَلوِقف الِبنيويِّني
ذاته حد يف الواقع — ذاته يف الواقع إىل اللغة من االنتقال يُمكن ال إذن بالعالم، الفرد
ل تحوُّ األمر نهاية يف يعني ا ِممَّ — فقط اللغة داخل يحُدث وجوده ألن موجود؛ غري
إىل فوكوه يخلُص وهكذا الكانتي. املذهب عىل العقل» «سجن محلَّ يحلُّ ِسجٍن إىل اللغة
أنفسهم يُخِضعون أنهم يُدِركون ال لكنهم خدمتهم يف كالمهم أن البرش «يعتِقد القول:
أن إىل ْت أدَّ واالجتماع والسياسة الفلسفة مجاالت يف كثرية مياه جَرْت لقد ملطالبه.»48

ص١٢–١٤. السابق، املرجع 46
Art Berman, From the New Criticism to Deconstruction, Urbana: U of Illinoise P, 1988, 47

.p. 217
ص٢٥٠. ١٩٩٨م، أبريل ،٢٣٢ العدد الكويت، املعرفة، عالم بة، امُلحدَّ املرايا حمودة، العزيز عبد 48
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إىل نظرتنا يف ٌل تحوُّ جرى لقد العرشين. القرن يف تبوَّأتْها التي املكانة تلك اللغة تتبوَّأ
الشفافية، مفهوم عن تدريجي ابتعاد خاللها حَدث قرون ثالثِة من يقُرب ما عْربَ اللغة
األخري املفهوم من واالقرتاب بالفعل املوجود لليشء ُممثًِّال الصوت أو الكلمة نرى التي
دراسات كانت الوجود. تسِبق اللغة وأن اللغة خارج لها وجود ال األشياء بأن القائل
يف الفكر إنَّ سوسري يقول ل. التحوُّ هذا يف الُكربى العالمات من سوسري دي فرديناند
لألفكار وجود ال أساسية. بصفة ُمحدَّد شكل فيها يُوَجد ال حوَّامة سحابة ِمثل ذاته حدِّ

اللغوية.49 البنية دخول قبل واِضح يشء ال امُلسبَقة،
هو هنا واآلخر باآلخر. امُلستمر وَْعيها يف تتشكَّل الذات أن فريى الكان جاك أما
ذلك عىل امُلستمر الطفل اعتماد بسبب ُمستمرة قهر أو كبٍت قوة يُمثِّل اآلخر-اللغة اللغة!
يراها كما امُلتكاملة ذاته بني دائمة تمزُّق حالة من يُعاني باآلخر االرتباط يف وهو اآلخرز
«األنا» بحضوره يُحدِّد الذي «اآلخر» هي إذن اللغة اكتماله. وعَدم عجِزه وبني املرآة يف
كسجٍن محلَّه أيًضا وحلَّت للمعرفة، كأداٍة العقل محلَّ ا حقٍّ اللغة حلَّت لقد «الذات». أو
وبعد وتُخوِمها. اللغة حدود عند تِقف بالعالم معِرَفِتنا حدود أصبَحْت أن بعد للمعرفة
«اآلخر» ذلك إىل تحوَّلت أن وبعد ُمستحيلة، وأنساقها أبنيتها خارج املعرفة أصبحت أن
من حضورها، يف إال «األنا» تلك وجود يتأكَّد وال ناحية، من «األنا» يَقهر الذي امُلستبد

أخرى.50 ناحية
التاريخية «امُلنطويات تلك من رسل برتراند يُحذِّر (١٩٥٩م) الغرب حكمة كتابه ويف
عندما ضارٍّا عبئًا تُصبح أن يُمكن والتي العادية، اللغة أحشاء يف القابعة الحفرية»
عىل ونماذجها قوالبها وتفِرض لألشياء الراهن إدراكنا صميم يف ِمنَّا وعٍي دون تتغلغل
«ذلك رسل: يقول عيوننا. غري بعيوٍن العالم نرى تجعلنا حني أي للعالم؛ الحالية رؤيتنا
املايض، من امَلوروثة الفلسفية الت التأمُّ من ُمتناثرة أجزاءٍ ُمستقرُّ هي العادية اللغة أنَّ
وكأنه العادي الكالم يُؤلِّهون الذين أولئك آلَخر آٍن من يتذكَّره أن يُستحَسن أمر وهذا

واالستقصاء.» البحث قواعد كافة عىل يعلو

ص٢٥٢. السابق، املرجع 49
ص٢٥٦-٢٥٧. نفسه، املرجع 50
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يف جميًعا واملذاهب اآلراء هذه من الجابري عابد محمد العربي امُلفكِّر أفاد وقد
«العقل كتابه يف واأليديولوجي املعريف تكوينه عن والكشف العربي للعقل ترشيحه
للعقل حاسم، وربما أسايس، «ُمحدِّد هي العربية اللغة أنَّ إىل الجابري يذهب العربي».
تحِمل بل وحسب، الطبيعية الظروف تعكس ال اللغة أن ذلك … ونشاًطا ِبنيًة العربي
أساسيٍّا، عامًال بذلك فتكون ُمختلفة، وأزمنٍة أمكنٍة عىل ه لتنُرشَ نفسه االنعكاس هذا معها
صحيًحا هذا كان وإذا األشياء. إىل أصحابها نظرِة وتأطري تحديد يف حاسًما، وأحيانًا
للُّغة فإنَّ بطبيعته، بطيء اللغة ر تطوُّ ألنَّ منها؛ رة امُلتطوِّ حتى اللغات لكلِّ بالنسبة

املجال.»51 هذا يف بها تنفِرد خصوصية العربية
الفكر «تجديد كتابه يف فيذهب محمود نجيب زكي د. الكبري املرصي امُلفكِّر أما
يف ُمهمٌّ تغيري يَسِبقه أن بدَّ ال ِفكر أي يف التغيري وأن الفكر، هي اللغة أنَّ إىل العربي»
فكرية ثورة فإيجاد الفكر. يُوَجد حيث امُلجتمع، ذلك أهل يَستعملها التي اللغة طبيعة

أوًال.52 لُغوية ثورٍة إيجاد يَستلِزم

رورتي وريتشارد فيريابند، بول

أن إىل الحدَّ تجاوز ولعلَّه مداه، بَلغ قد اللغة بسطوة الوعي أنَّ نِجد امُلفكرين هذَين مع
كلَّ بأنَّ «ورف» دعوى عىل فكره يف ارتكز فقد فيريابند أما الفوضوية. مزاِلق يف تردَّى
املرء يف تخلُق ُمضَمرة تصنيفاٍت يف ذلك د يتجسَّ بها. خاصًة كوزمولوجيا «تُفرز» لغٍة
وتمنعه بعيًدا، اختالًفا اللغوي نموذجه عن تختلف التي النظر لوجهات طبيعيًة مقاومًة
املقايسة» «تعذُّر إىل وتُفيض اللغوية، جماعته يف السائد للتقليد بديٍل أيِّ ر تصوُّ من

امُلتعاقبة. العلمية النظريات وبني امُلختلفة اللغات عوالم بني incommensurability
النظرية هذه وبُمقتىض اللغة. يف holism الكلية» «النظرية ى يُسمَّ بما فيريابند أخذ
االعتقادات من الكلية الشبكة يف مكانها يُحدِّده اللغوية الُجَمل أو التعبريات معنى فإن
ذلك عىل يرتتَّب العالم. إىل بأكملها نظرًة النهاية، يف أو، نظريًة ن تتضمَّ التي الُجَمل أو

بريوت والتوزيع، والنرش للطباعة العربي الثقايف املركز العربي، العقل تكوين الجابري، عابد محمد 51

ص٨٧. ١٩٩١م، الرابعة، الطبعة البيضاء، والدار
ص٢٠٥. ١٩٧٣م، بريوت، الرشوق، دار العربي، الفكر تجديد محمود، نجيب زكي 52
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النظريات فإنَّ وبالتايل املعنى، نفس أللفاظها يكون أن يمكن ال املختلفة النظريات أن
املقايسة» تقبل «ال الرائج التِّقني بالتعبري أو واحد، بمعياٍر ُمقارنتها تُمكن ال امُلتنافسة
املالحظات بني الوثيقة العالقة عىل فيريابند اهتمام انصبَّ كذلك .incommensurable
إنما العلمي العمل أثناء العلماء حساب يف داللٍة ذات مالحظًة سيُعدُّ ما إنَّ والنظرية.
املرء يتبنَّاها التي النظرية بني اإلغالق ُمحكمة مفاهيمية دائرة َة ثمَّ النظرية. تُحدِّده
«بالنسبة» إال واقًعا الواقع ليس لنظريته. ُمدعمًة سيُعدُّها التي للُمالحظات اختياره وبني
مُلكوِّنات أخرى ِسمٍة وكل طبيعي، هو وما واقع، هو ما كلَّ إن النظر. من ُمعينٍة لوجهٍة
تدعُم االعتبار بهذا وهي فحسب، الرأي من ما لوجهٍة «بالنسبة» كذلك هي إنما املنهج،
صيغٍة يف امُلكوِّنات هذه َلِعبتُه الذي الدَّور بفضل املرء إليه يِصل لم الذي الرأي هذا
محكِّ عىل نَعِرضه أن يكفي ليس سائد فكري نظاٍم عيوب نُناِقش «لكي ُمعيَّنة53 منطقية
يف ِصياغتها ت تمَّ الوقائع هذه من فكثري ،facts «الوقائع» وبني بينه ونُضاهي الواقع
تظل، كثرية وقائع هناك كذلك جانبها. إىل ُمتحيِّزٌة جعلُها تَمَّ وبالتايل اللغة، هذه حدود
إليها يِجد وال ُمعينة، لغًة يتحدَّث الذي الشخص منال عن بعيدًة إمبرييقية، ألسباب
العقل-الجسد). ومشكلة املادية ١٩٧٠م، (فيريابند، ُمختلفة» لغًة له اتََّخذ إذا إالَّ سبيًال
املوضوعية الحقيقة قبيل من يشءٌ َة ثَمَّ ليس أن إىل ذهب فقد رورتي ريتشارد أما
أي إىل َمنفذ لنا وليس اليشء ذلك عن معزولون فنحن الخاِلص، الواقع أو الخاِلصة
تقوم أن يُمكن ال ألنَّها ُمستحيلة فكرة هي الفكرة هذه إنَّ بل اللغة، عن بمعزٍل حقيقٍة
عن حديثنا إنَّ خالصة. حقيقة عن ِفكرًة تعود ال وعندئٍذ ُمعنيَّ لُغوي أداء داخل إال
لوصفه ُمرتِهن بالتايل وهو ما»، وصٍف — تحت — «واقع عن حديث دائًما هو الواقع
العلماء أن روروتي يرى ورشوطها. وخصائصها الواصفة اللغة بسمات وُمتأثِّر ذاته
يجري، فيما والتحكُّم التنبُّؤ أغراض تخُدم نافعة أوصاف وهي للعالم، أوصاًفا يَخرتعون
عليه هو ِلما دقيًقا تمثيًال األوصاف هذه من أيٌّ به تكون معنى هناك ليس أنه غري
للطبيعة، استعارية» وْصف «إعادة من رضب إالَّ العلمية الثورات وما ذاته. يف العالم

ميمة. الصَّ الباطنة خصائصها يف استبصاًرا وليس
البرشية (كتحرير telos غائية ِعلَّة أي ه تُسريِّ ال رورتي رأي يف الثقافة وتاريخ
contingencies «العوارض» من يُحىص ال عدٍد نتيجة تشكلَّت هي إنما فثقاَفتُنا مثًال)

.Varieties of Relativism, p. 193 53
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لنا ترُسم التي هي نستخِدمها التي اللغة فإنَّ الحرية َوْهم بنا تلبََّس ومهما امَلْحضة.
مفروضة هي بل اختيارنا، من ليست اللغة وهذه نعرفه. كما للعالم النهائية الحدود
للتَّمثيل امُلضاد املذهب ثمرات من «وإن املحلية، ثقافتنا من جاهزة وتأتينا علينا
نُدرك أن هو الواقع) تعكس مرآة العقل العتبار امُلضاد (أي antirepresentationalism
ُمزوَّدة هوك سكاي بوسع وال إله، عني يف تبدو كما لألشياء وصٍف أي بوسع ليس أن
به تمَّ الذي األسلوب عَرضية من تُحرِّرنا أن علوم، من سيِجدُّ بما أو التقنيات بأحَدث
أو حيٍّا االختيارات بعض يجعل ما هو الثقايف الشكل هذا إن .acculturation إثقافنا

جائًزا.»54 أو تافًها أو َميتًا غريها ويرتك مفروًضا، أو ا ُمهمٍّ

اللغة سطوة أكَّدت التي امُلعارصة التيارات جميع يف ورف بنيامني وجه نتبنيَّ هكذا
بدَّ ال العتيد الحارض الوجه هذا مالمح تكتِمل ولكي وسلبًا. إيجابًا خطورتها وأدرَكْت
لم بالتأكيد، descriptive relativist وصفيٍّا» «نسبيٍّا كونه رغم أنه، نذُكر أن من لنا
«وصًفا» ورف عند اللغوية النسبية كانت .normative relativist معياريٍّا» «نسبيٍّا يكن
أن ينبغي بما احتفاءً ال كائن هو ملا وصًفا ،prescription «وصفة» ال description
سبيل عىل ورف ذهب له. والتعبُّد الحال هذا إىل ارتكانًا ال األشياء لحال رصًدا يكون،
األخرى. اللغات إليه تُفيض ا ممَّ أدقَّ للعالم صورٍة إىل تُفيض اللغات بعض أن إىل املثال
يف القائمة تلك تفوق الهوبي لُغة يف القائمة العالم» «نظرة أن يرى كان أنه والحقُّ

عديدة. نواٍح يف الهندوأوروبية اللغات
«فارغ» نعت إنَّ ورف يقول باللغة» االعتياِديَّني والسلوك التفكري «عالقة مقاله يف
الوجهة من َخِطر هنا املوقف إنَّ الحريق! لخطر حامًال يُصِبح بنزين بربميل يُلَصق حني
الخطر، من بالخلوِّ تُوحي لفظٍة استخدام إىل تَضطرُّنا اللغوية الرضورة أنَّ غري املادية.
وامُلخلَّفات السائل وبقايا «األبخرة» ب األمر حقيقة يف الوعاء «امتالء» عن صفًحا وترضب
من ُمتنوعٍة ُزمرٍة لوصف تُستعَمل قد واحدة لفظًة أن يتبنيَّ هكذا لالشتعال. القابلة
تبسيًطا طًة ُمبسَّ صورًة الواقعي «اإلقليم» ل تقدم اللغوية «الخريطة» وأن العالم، ظواهر

Rorty, R., Achieving Our Country: Leftist thought in Twentieth Century America. 54

.Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998, p. 13
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بالواقع املبارش وعيَُه يرتُك وأال الخريطة يف القصور ذلك إىل يتفطن أن املرء عىل . ُمِخالٍّ
الخرائط. لوساطة ُمرتهنًا أو ُمغيبًا

عىل منها وعائلتها، اإلنجليزية اللغة يف تكُمن ُكربى عيوٍب إىل أيًضا ورف يُشري
«عرشة مثًال نقول حني الخيايل: والجمع الحقيقي الجمع بني الخْلط ذلك املثال سبيل
أنطولوجيني َمجالني بني زائفة ُمماثلًة األمر حقيقة يف نُقيم فإنَّنا ساعات» و«عرش رجال»
لُغتنا أنَّ ذلك الحريق! خطر السابق املثال يف بها جلبنا التي الرضورة بنفس ُمختلفني،
الهوبي لغة أما كليهما. لوصف واحٍد نمٍط غري تملك ال ألنها ُمختلفني َموِقفني بني تخِلط
إال األصلية واألعداد الجموع تستخِدم ال ألنها القصور؛ هذا من ُمعفاٌة ورف عند فهي

موضوعية. زمرًة ن، تكوِّ أن يُمكن أو ن، تكوِّ التي الكيانات لوصف
األمريكية الثقافات وعن التصورية النسبية عن دفاع كأنه ُجملته يف ورف عمل يبدو
ويبدو ازدرائي. بمعنى اللفظة هذه تَستخِدم حني «البدائية» وصمة من وتربئتها القديمة
بني عقالني تَحالٍُف وإىل والثقافة، العلم بني رشاكة أو اندماج إىل دعوة كأنَُّه أيًضا عمله
كنموذٍج األوروبية القياسية للغة دائًما نقًدا يظلُّ ه التوجُّ بهذا وهو والواقع. والفكر اللغة
اللغات هذه من َميًال أقلُّ ألنها األوروبية، اللغات عائلة فوق الهوبي للُغة ورفًعا للواقع،
أنطولوجية مجاالت بني امُلضلِّلة االستعارية والتحوُّالت الزائف والتَّجريد الكاِذب للتَّشييء
إىل جنبًا اإلنجليزية يف َلتَرتاَصُف للزمان النِّسبي والَفْهم والذاتية الصريورة إنَّ ُمختلفة.
من ورف ويخلُص الصحيحة. غري والثُّنائيات الزائفة واألضداد املاهوية النزعة مع جنٍب
وأنها الحديث! الِعلم ُروح من اقرتابًا أكثر هي كالهوبي األخرى اللغات أنَّ إىل تحليالته
أعماله تنطوي كما َزيغه، ويُقوِّم أخطاءه الغربي للفكر ح يُصحِّ نموذًجا تكون أن يُمكن
استبصاراٍت لنا تُقدِّم لغٍة كلُّ دامت ما االندثار، من امُلتعدِّدة اللُّغات حماية إىل دعوٍة عىل
للمكان ُمعيَّنًا وفهًما وكائناتها، الطبيعة ألشياء ًدا ُمعقَّ وتصنيًفا وآلياته، العالم عن فريدًة

والزمان.
اللغات تلك كلِّ إىل النظر تلِفَت أن ورف بها قال التي الوصفية النسبية تريد
عىل مختلفة مبدئية تحليالٍت إىل ثَمَّ من ووصلت ُمستقل، بشكٍل تطوَّرت التي األخرى
الذي والتقييد التضييق لذلك الرضوري ياق الرتَّ فيها وتِجد الدرجة، بنفس منطقية أنها
النسبي زميله شأُن شأنه ورف، كان العالم. عىل وتفِرُضه الواحدة اللغة حتميَّة تَخلُقه
النظر عن وا يكفُّ أن عىل األفق يِّقي الضَّ ُمعارصيه يحثَّ أن يُريد كوزمولوجيٍّا أينشتني،
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من نجمت التي ل التعقُّ وآليات الهندوأوروبية، الفصيلة من حديثة لهجاٍت بضع إىل
أصَلُح أنها إىل الواسع انتشارها يَعزوا وأال البرشي، العقل ر تطوُّ ذُروة أنها عىل أنماطها،
أن يمكن ال ظروف تاريخية، ظروف أو عَرضية وقائع بضع عدا يشءٍ أيِّ إىل وال للبقاء
وعمليَّاتنا اللهجات، هذه امَلحظية. لألطراف يقة الضَّ النظر وجهة من إال سعيدًة تُدعى
وُمحيطًة العقل ِمطياف لكل ُمستغرقًة نعتِربها أن بعد ينبغي ال بها، امُلرتبطة الفكرية
حقَّ يُدرك وَمن االتساع. هائلة مجرٍَّة يف واحدة كوكبٌة إال هي إن املعرفة، درجات بكل
شعوٌر يأخذه البسيطة وجه عىل تمتدُّ التي اللغوية لألنساق امُلذهل ع التنوُّ ذلك اإلدراك
الذي التاريخ ِسني من األلوف بضعة وأن ر، امُلتصوَّ من أقَدُم البرشية الروح بأن ُمطبٌق
ِخربتنا مايض يقيس الذي املقياس عىل قَلٍم خطِّ ُسمك تتجاَوُز ال امُلدوَّنة تنا سجالَّ تشمله
خالل جبَّاًرا والًفا َق حقَّ ال ُمفاجئًا نموٍّا يُحِرز لم البرشي الجنس وأن الكوكب، هذا عىل
عن ونظراٍت لغويٍة ِصيٍغ ببضع لعب أن يَْعُد ولم السنني. من الحديثة األلوف هذه

الِقدم.55 يف ُموغٍل قديم ماٍض من وِرثَها الطبيعة

عامة نظرة النسبية: (3)

نحن! كما نراه وإنما هو، كما الواقع نرى ال نحن

نني أناييس

وجهات ومن اآلراء من فصيٌل هي بل فرًدا، واحًدا مذهبًا relativism «النسبية» ليست
أو الفكر أو الخربة، جوانب من ا هامٍّ جانبًا أن مفاُده عامٍّ مبدأ يف جميًعا تلتِقي النظر
إىل ومنسوب آخر يشءٍ عىل ٌف ُمتوقِّ أي ما، بشكٍل ِنسبي أمٌر هو نفسه، الواقع أو التقييم
أو justification «التربير» معايري أن من البعض إليه ذهب ما ذلك مثال اليشء. ذلك
الثقافة أو اللغة باختالف تختلف ِنسبية أمور هي truth «الحقيقة/الصدق» أو األخالق
من كثرٍي يف يُفيض التفكري من النسبي املسلك أن ورغم إلخ. … البيولوجية البنية أو
ولقد وتُغويه. العقل تأِرس ُمعينٌة فتنٌة لها فإن مقبولة، وغري ُممتِنعة نتائج إىل األحيان

املذاهب. وُمختلف املجاالت شتَّى يف امُلفكرين من عريٍض قطاٍع بألباب أخذَْت

.Whorf. Language, thought, and reality, pp. 218-219 55
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العديد فنَِجد الفلسفة، مجاالت من تقريبًا مجاٍل كل يف النسبية امُلوتيفات تَجبَُهنا
بفهم امَلعنية االجتماعية الفلسفة بمسائل صلٍة ذا الوصفية»56 «النسبية ُصَور من
أخرى صوًرا ونجد عنا. البعيدة التاريخية األحقاب أو لنا امُلغايرة الثقافات وتأويل
تتعلق philosophy of mind الذهن/العقل» «فلسفة يف بمسائل تتَِّصل النِّسبية من
املفاهيم ل بتحوُّ تتعلَّق العلم فلسفة يف بمسائل تتَِّصل بعُد وصوًرا الذهني، باملحتوى

57.incommensurability و«الالمقايسة» التصوُّري) (االنقالب
يف ْت وتفشَّ تجاَوَزتْها فقد ومباحثها، الفلسفة عىل وقًفا النسبية التِّيمات تَُعِد لم
هذه عليه يُطَلق فيما كبريًا دوًرا تلعب املثال، سبيل عىل فهي، الفلسفة. خارج مجاالٍت
األخالقية» «النسبية ألوان بعض إن بل الثقافات». «رصاع أو الحضارات» «رصاع األيام
تهديًدا بالتايل ويُمثِّل التقويمية، وُممارساتنا ملعايرينا تهديًدا َليُمثِّل moral relativism
أو الحقيقة بأنَّ اإليماء أنَّ كما والقضائية. االجتماعية ساتنا وُمؤسَّ أنِظَمِتنا من لكثرٍي
واألُُسس الراسخة األصول عىل مشهوًدا تأثريًا يؤثِّر أن خليٌق أمٌر هو ِنسبيَّان التربير

الفكري. والتقدُّم وامَلعِرفة املوضوعية عليها تقوم التي الجوهرية
ِببداِئَه بل معقولة، premises «ُمقدِّمات» ب األحيان أغلب يف النسبية الُحَجج تبدأ

مثل: بها، ُمسلٍَّم

ُمعيَّنًا. وتاريخيٍّا ثقافيٍّا situated موقًعا تَقع كائنات إنَّنا •
نهاية. ال ما إىل يميض أن يمكن ال القضايا تربير إن •

نستخِدم أن دون نفكر أو اللغة، نستخدم أن دون نتحدَّث أن يُمكن ال إنَّنا •
رات. والتصوُّ املفاهيم

غري بل مقبولة، غري نتائج إىل املطاف نهاية يف تُفيض النسبية، الُحَجج أي أنها، غري
انطالٍق ِنقاٍط من االنزالق من تعِصُمنا طريقٍة عىل نَتَِّفق لم فنحن ذلك ورغم ُمتَِّسقة.

نرضاها. ال وغاياٍت مقاِصَد إىل نَرضاها

يكون. أن ينبغي ما إىل تتجاَوَزه أن دون الحال عليه هو ما تِصف التي أي 56

عىل بَعْرضها امُلتعاقبة اإلرشادية والنماذج امُلتتالية العلمية النظريات بني وامُلفاضلة، امُلقارنة، تعذُّر أي 57
واحد. بِمقياٍس و«مقايستها» واحد محكٍّ
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تبسيًطا اآلخر الطرف آراء تبسيط إىل النسبية حول النزاع َطَرَيف من طرٍف كلُّ يميل
أو ُصوَرتنَي تتَِّخذ ما كثريًا النِّسبية الدعاوى أنَّ حقيقُة صعوبًة امُلشكلة وتزيد ُمفرًطا.
يُدافعون ِمنعًة وأشدَّ اعتداًال أكثر وِصيغة بها يُنادون والفتة جريئة صيغة ِصيَغتنَي:
كذلك للهجوم. تعرََّضت كلَّما األخرى يغة بالصِّ ن التلوُّ إىل األوىل الصيغة ميل مع عنها،
الحاالت صعيد عىل هبطْت فإذا التجريد، ُمستوى عىل تكون ما أفضَل النِّسبية تبدو
بال ذي غري platitude نافًال» «قوًال إما األحيان من كثرٍي يف وبَدْت األمر تغريَّ الِفعلية
الفالسفة ُمعظم أنَّ أيًضا الحقِّ ومن اإلطالق. عىل مقبول وال معقول غري قوًال وإما
ا ِممَّ املوت، ِقبلة بمثابة «نسبي» الفتة يَرون باإلنجليزية الناطق العاَلم يف األكاديميني
صات التخصُّ بعض (بخالف املذهب هذا ِصيَغ من صيغٍة أي نُرصة عن يُعِرضون جعلهم
أنَّ والحقُّ عنها). للدفاع استعداًدا وأكثَر للنسبية كراهًة أقلَّ البعض نِجد حيث األخرى،
الذين الصاِرمني ُمناوئيها كتابات يف تَِرُد إنما للنسبية الرصيحة التوصيفات من كثريًا

للنقد. يسريًا هدًفا تكون ما كي واهيًة ُمهلهلًة صورة لها يرُسمون
ى امُلسمَّ التفكري أسلوب يُفِسدها ما كثريًا النسبية تتناَوُل التي امُلناقشات أنَّ كما
(كله يجوز.» يشءٍ و«كلُّ ِنسبي.» يشءٍ «كلُّ قبيل من فتعبريات يشء»، ال أو يشءٍ «كلُّ
ُمتناِقضة النسبية ِمن ِصيٍغ إىل — نرى سوف كما — تُومئ Anything goes مايش)
يف وقوع بمثابة هو النِّسبية من جذَّابة صيٌغ َة ثَمَّ ليس أنه اسِتخالص ولكن األغلب. يف
شائق لشكٍل ُمتَّسٌع َة ثَمَّ كان إذا ما هو األهمُّ السؤال ويبقى امُلعاكس. االتِّجاه يف الخطأ
كل (مثل: ُممتِنعة ولكنَّها الصارمة يَغ الصِّ بني وسًطا مكانًا يحتلُّ النسبية من ومقبول
اللياقة معايري بعض (مثل: تافهة ولكنها املقبولة يَغ الصِّ وبني جهة، من نسبية) حقيقة

أخرى. جهة من نسبية)

للنسبية العامة الصيغة (1-3)

ص إىل منسوب س

أو الخربة أو الفكر مظاهر مختلف «س» ب نستبدل بأن النسبية رضوب شتَّى وتنُجم
وأن (… العقالنية معايري اإلدراك، أشكال ذلك: (مثال نفسه الواقع حتى أو التقييم
اللغة، ذلك: (مثال «س» قيمة يف فروٍق إىل يُفيض أنه نرى ما شيئًا «ص» ب نستبدل
امَلعنيَّة. الحالة يف إىل» «منسوب تَعبريُة تحِمله ما َمبلغ نُبنيِّ وأن (… التاريخية، الحقبة
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descriptive الوصفية» «النسبية من صنٌف ينتُج و«ص» «س» ل اختياٍر كلِّ ومع
نُبنيِّ سوف كما normative relativism املعيارية» «النسبية من وصنف relativism

الحًقا.
هي ما هي األشياء إنَّ فنقول «ص»، لقائمة عامٌّ عنواٌن لَدينا يكون أن امُلفيد ومن
frameworks «أطر» إىل أو conceptual frameworks رية» تصوُّ «أُُطر إىل بالنسبة
«نظرة الغرض: لنفس استخدامها جرى التي امُلصطَلحات ومن للتبسيط. يًا توخِّ فحْسب
املقوالت» «ُمخطَّط ،form of life الحياة» «صورة/شكل ،Weltanschauung العالم»
دائًما به امُلسلَّم وِمن .paradigm اإلرشادي/الشارح» «النموذج ،categorical scheme
«اإلطار» ِمثل التَّسميات فإن ثَمَّ ومن آَخر. يشءٌ يُحدِّدها نفسها رية التَّصوُّ األطر هذه أنَّ
به تقوم إنما الحقيقي الِفعل بينما استبدايل، رْمز ُمجرَّد األمر حقيقة يف هي وغريه

إلخ. … التاريخية والحقبة والثقافة، اللغة، ِمثل بأفكاٍر «ص» ل عيانية تجسدات
عىل (يعتمد dependent variable تابًعا» ًا «ُمتغريِّ ة العامَّ يغة الصِّ يف «س» يُعدُّ
أكثر أو واحٍد عىل (يؤثِّر independent variable « ُمستِقالٍّ ًا «ُمتغريِّ «ص» ويُعدُّ األُُطر)،
يركزون فهم النسبية من ُمعني رضب عن الناس يتحدَّث وحني التابعة)،58 ات امُلتغريِّ من
النسبية أو التصورية النسبية يف الحال هو (كما تابعة ات كُمتغريِّ تعمل عوامل عىل أحيانًا
الحال هو (كما ُمستقلة كُمتغريات تعمل عوامل عىل أخرى أحيانًا ويركزون األخالقية).
تحديد تتطلَّب للنسبية الكاملة الصياغة أن غري اللغوية). النسبية أو الثقافية النسبية يف

بينهما). للعالقة وصٍف إىل (باإلضافة الطرفني ِكال
ليست فاألُطر التصوُّري؛ اإلطار فكرة عىل العقالنية إضفاء يف املرء يُفرط أال ينبغي
الصورية الَربْهنة كأنساق أو الطُّرق كخرائط دقيقة أنيقة َمعرفية ُمنتجات أغلبها يف
حدوس عىل تشتمل وربما فوىض، ُمضطربة تكون ما كثريًا بل (األكسيوماتيكا)،59
املثال، سبيل عىل فنحن، امُلحدَّدة. واملعايري املبادئ جانب إىل إدراكية عادات أو غامضة

بتعبرٍي أو، عليه، ويعتِمد العوامل من غريه عىل يتوقَّف عامٍل أيُّ هو dependent variable التابع امُلتغريِّ 58
independent املستقل» «امُلتغريِّ هو آخر عامل يف القائمة ات للتغريُّ نتاًجا ِقيَُمه تُعتَرب عامل أي هو أدق،

.variable
ُمعرَّفة غري حدود إىل الحدود تقسيم (١) ن فتتضمَّ منطقيٍّا، ُمحكمة بطريقٍة تُشيَّد التي األنساق هي 59

من بمجموعة البدء (٢) رصيًحا. تعريًفا األخرى الحدود جميع تعريف يف «الالُمعرَّفات» هذه واستخدام
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إعنات أو تدبُّر كثري دون ُمعيَّنة ألشياء نأبَُه تجعلنا أن شأنها من معرفية عاداٍت ن نكوِّ
ِشئنا متى عنها نتخىلَّ أن بوسعنا معرفية ُمنتجات أيًضا رية التصوُّ األُطر وليست فكر.
من كثريًة جوانب تغمر وهي فيها! ونقيم ونأُهلها نقُطنها إنا إرادتنا. وفق نُغريها أو
ن املكوِّ هي تكون ذلك تفعل إذ وهي حياتنا، مادة من كبريًا قدًرا وتُقدِّم وِخربتنا، فكرنا
نُدركه أن يُمكننا الذي وما األوىل، بالدرجة يَعنينا الذي وما نحن، من يُحدِّد الذي الرئييس

لنا. بالنسبة معنًى يحِمل أن ويُمكنه

امِلعيارية والنِّسبية الوصفية النِّسبية (2-3)

اإلمبرييقية الدعاوى من فصيٌل هي :Descriptive Relativism الوصفية» «النسبية
األمر واقع يف لديها املختلفة الجماعات أن مفادها التجربة) من (البعدية/امُلستقاة
الدعاوى هذه تريد ذلك. شابََه ما أو االستدالل معايري أو التفكري من ُمختلفة طرائق
مع ُمتساِوقة وهي بالجماعتنَي، الخاصة واملمارسات املبادئ تُقيِّم، أن ال «تصف»، أن

بأن: الدعاوى

الخاصة). (بطريقته صواب عىل الجماعتني كال •
صواب. عىل فقط الجماعتنَي إحدى •

خطأ. عىل الجماعتنَي ِكال •
حقيقة ة ثمَّ ليس (مثًال: صوابًا األشياء يجعل أن شأنه من يشء ة ثمَّ ليس •

الصواب). هي الخلقية أو اإلبستيمية املبادئ أي بصَدد نهائية

الخلقية (املبادئ األشياء بعض يف وصفيٍّا نسبيٍّا املرء يكون أن يمنع ما وليس
مثًال). املنطقية (املبادئ اآلخر بعضها دون مثًال)

هذا تُحدِّد أنها تعني ال تفكريه طريقِة عىل تؤثر لُغته أو املرء ثقافة بأن والدعوى
أن يعني الرئة لرسطان ُمسبِّب عامل التدخني بأن مثًال فالقول تام، نحٍو عىل التفكري

قواعد من مجموعة اتِّباع (٣) .postulates أو«امُلصادرات» األساسية امُلسلَّمات أو axioms «البديهيات»
من املعنيِّ بالنَّسق الخاصة theorems «امُلربهنات» استخالص (٤) الخالصة. املنطقية املبادئ أو التحويل
الصنف هذا عىل ِمثال خري اإلقليدية» «الهندسة وتُعدُّ التحويل. قواعد باستخدام واملصادرات التعريفات

الصورية. األنساق من
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يحول وال الرئة، لرسطان تعرًُّضا أكثر هم األخرى، العوامل تساوي حالة يف نني، امُلدخِّ
لإلسبستوس. التعرُّض إىل الوراثية البنية من بدءًا أخرى ُمسبِّبة عوامل تدخل دون
جانٍب عىل يؤثر امُلستقلة ات امُلتغريِّ من غريها أو اللغة أو الثقافة بأن الدعوى فإن كذلك
النسبية وتأتي املؤثرات. من غريها دون حائًال ليست التفكري أو الخربة من ُمعنيَّ
امُلستقل. امُلتغريِّ لتأثري تفرتضها التي القوة بحسب أضعف أو أقوى ِصيَغ يف الوصفية
والِقيَم اإلبستيمية املبادئ حول الوصفية النسبية الدعاوى تُواَجه ما كثريًا
universal «عمومية/عاملية» األمور هذه بأن تقول ُمضادة ِبُحجٍج إلخ … األخالقية
األمور بهذه امُلتعلقة الحديثة األدبيَّات من كبري شطٌر وينصبُّ جميًعا. البرش تشمل
حيث من اللغوية أو األخالقية أو الثقافية universals «العموميات» يف البحث عىل

وجودها. عىل واألدلة وِمقدارها مداها
قد إمبرييقية. دعاوى إذن هي أنواعها بشتَّى الوصفية النسبية الدعاوى جميع
هذا أن غري الفلسفية، الوجهة من األهمية قليلة أنها إىل نخلُص بأن ذلك يُغرينا

عديدة: ألسباب خاطئ استنتاج
الفروق أصناف بعض أن إىل كانْت» «إمانويل فيهم بما الفالسفة، بعض يذهب أوًال:
ُممكنة، غري هي جميًعا) العاقلة الكائنات بني (بل البرشية الكائنات بني املعرفية
«قبلية» حدوًدا تضع ألنها ة، وُمهمَّ ُمثرية دعوى وتلك الواقع. صعيد عىل واردة وغري
بني من ا حقٍّ يكون أن يُمكن ولَِما يكشفه، أن اإلمبرييقي للبحث يُمكن ملا a priori

الوصفية. النسبية رضوب
بدور الوصفية) (النسبية الجماعات بني ِفعلية فروٍق بوجود الدعاوى تضطِلع ثانيًا:
ُحَجج تبدأ امِلعيارية. النِّسبية رضوب من لكثرٍي املؤيِّدة الُحَجج من كثرٍي يف ِمحوري
امُلختلفة الجماعات بأنَّ تُفيد بدعاوى املثال، سبيل عىل املعيارية، األخالقية النسبية

ُمختلفة. أخالقية ُمثل أو دساتري األمر واقع يف لَديها
للطبيعة الثابتة الجوانب نفِصل أن عىل النسبية من الوصفية يَغ الصِّ تُساعدنا ثالثًا:
بأن تقول دعوى أي فإن ثم ومن . تتغريَّ أن يُمكن التي الجوانب تلك عن البرشية
يختلف) ال (أو بالفعل يختلف الفكر أو الخربة يف الهامة الجوانب من ما جانبًا
الطبيعة عن ُمهمٍّ بيشء تُنبئنا دعوى الحقيقة يف هي البرش من وأخرى جماعة بني

البرشي. والوضع اإلنسانية
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أو املعيارية الدعاوى من فصيٌل هي :Normative Relativism املعيارية» «النسبية
شابه، ما أو االستدالل معايري أو التفكري طرائق أن مفادها اإلمبرييقية، غري التقييمية
. ُمعنيَّ إلطاٍر «بالنسبة» خطأ أو صواب هي بل ذاتها، بحدِّ خطأ أو صوابًا ليست
ليست األخالق بأنَّ القائلة الدعوى هي املثال، سبيل عىل املعيارية، األخالقية النسبية
املرء يكون أن يمنع ما وليس . ُمعنيَّ أخالقي دستوٍر إىل بالقياس إالَّ باطًال أو ا حقٍّ
يُسلِّم فقد املجال. ذلك يف معياريٍّا ِنسبيٍّا يكون أن دون ما مجاٍل يف وصفيٍّا ِنسبيٍّا
معايري حيث من املختلفة الجماعات بني هائل تَفاُوٍت بوجود املثال، سبيل عىل املرء،
موضوعي ِمعياٍر بوجود ذلك رغم ويعتقد امَلرعيَّة، األخالقية وامُلثُل الصائب السلوك
التقدُّم حيث ومن والباطل، الحق حيث من عليها ويَحُكم املعايري هذه عىل يعلو ُمطلق

والتخلُّف.

املعيارية للنسبية وجهان (3-3)

الرومان!) عند األبواب إله «يانو» (شأن وجهان املعيارية النسبية رضوب من رضٍب لكلِّ
النِّسبي يُنِكر مثًال األخالق مجال ففي :antirealist للواقعية» «ُمضاد وجٌه أوًال فهناك
بالحقيقة يتعلَّق فيما اإلطار عن ُمستقلة موضوعية ُمطَلقة حقائق وجود امِلعياري
املعايري مثل األخرى للمجاالت بالنسبة الحال (وكذلك األخالقي التربير أو األخالقية

إلخ). … دق الصِّ أو اإلبستيمية
«الواقعي» الوجه وهو أنواعها، بُمختلف امِلعيارية للنسبية آخر وجًها هناك أن غري
عن حقائق هناك تبُزغ حتى ُمعيَّنٍة بأطٍر األشياء نقِرن أن ما أنَّنا ومفاده :realist

إلخ). … الصدق أو اإلبستيمي التربير (أو األخالق
جبهتنَي عىل يُحارب أن املعياري النِّسبي عىل أنَّ الوجهني هذين وجود يعني
امُلضادة الدعاوى عن يُدافع أن ينبغي األوىل الجبهة فعىل االختالف، جد ُمختلفتنَي
وقد املعني)، باملجال يتعلق فيما ُمعني إطاٍر عن بمعِزل لحقائق وجود (ال للواقعية
غري النسبية. لخدمة للواقعية امُلضادة القياسية الُحجج يُجنِّد أن املعياري للنسبي يعنُّ
فيما األشياء تكون حقائق وجود تُنكر ألنها يود؛ ا ممَّ أبعد به ستذهب الحجج هذه أنَّ
ُمعني. إطاٍر إىل املنسوب الصواب ذلك يف بما املعاني من معنًى بأيِّ صائبًة بها يتعلَّق
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الواقعية الدعاوى عن يدافع أن املعياري النسبي عىل يتعنيَّ الثانية الجبهة وعىل
أكثر الجبهة هذه ُمعني. إلطاٍر بالنسبة صادق أو صائب هو ا عمَّ حقائق بوجود القائلة
الصواب هذا َمبلغ يُبنيِّ أن األحيان بعض يف الصعب من أنَّ ذلك األوىل؛ من خداًعا
أو الحقائق هذه ِمثل بالفعل هناك أن يُبنيِّ أن ذلك بعد عليه إن ثُم إلطار» «املنسوب
له تُتيح بطريقٍة للواقعية امُلؤيِّدة القياسية الُحجج تأويل يُعيد أن له يعنُّ وقد املعايري.

لِحسابه. يُجنِّدها أن

النسبية املواقف تصنيف (4-3)

هي: للنسبية العامة الصيغة إن ُقلنا
«ص». إىل منسوب «س»

«ُمتغريِّ ثم من وهو ،relative «نسبي» أنه نزعم الذي اليشء هو «س» حيث •
.dependent variable تابع»

وهو عليه، ف وُمتوقِّ إليه منسوب «س» أن نزعم الذي اليشء هو «ص» وحيث •
.independent variable ُمستقل» «ُمتغريِّ ثم من

وصفية ِصلة ا إمَّ هي «ص» إليه واملنسوب «س» املنسوب بني لة الصِّ وحيث •
املعيارية). (النسبية ِمعيارية ِصلة وإما الوصفية»، «النسبية

ُممِكنة، عديدة تصنيفاٍت من واحد مجرَّد وهو التصنيف، هذا يف نُفِرد وسوف
ات امُلتغريِّ هذه من تابع ٍ ُمتغريِّ لكلِّ يجوز ُمستقلة، ات ُمتغريِّ وتِسعة تاِبعة ات ُمتغريِّ ِتسعة
ل يتحصَّ بذلك التسعة. امُلستقلة ات امُلتغريِّ من أكثر) (أو واحد أي إىل يُنسب أن التِّسعة
قد و«ص» «س» بني ِصلة كلَّ أنَّ إىل وبالنظر النسبية. من رضبًا وثمانون واحٌد لنا
النسبية. من رضبًا ١٦٢ األمر حقيقة يف لَدينا فإنَّ معيارية، تكون وقد وصفية تكون
نوَّْهنا وما النسبية. أصناف من العدد هذا ُعرش يف املرء يخوض أن شك بال العسري من
مهم غري الرضوب هذه من كبريًا شطًرا أن عىل النسبية. مبحث د تعقُّ مدى لنُدِرك إال إليه
أن املثال، سبيل عىل املعقول، من ُملِزم. وغري رضوري غري آخر وشطًرا بال، ذي وغري
النماذج إىل ننِسبها أن َطط الشَّ من هو بينما الدين، أو الثقافة إىل الُخلقية الِقيَم ننِسب

الُجزيئية! للفيزياء paradigms (اإلرشادية) الشارحة العلمية
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Dependent Variables (س) التابعة ات امُلتغريِّ

.Central Concepts املحورية التصورات •
.Central Beliefs املحورية االعتقادات •

.Epistemic Appraisal (اإلبستيمي) املعريف التقدير •
.Ethics األخالق •

.Semantics األلفاظ/املعاني/السيمانطيقا داللة •
.Practice املمارسة •

.Truth الحقيقة/الصدق •
.Reality الواقع •

Independent Variable (ص) امُلستقلة ات امُلتغريِّ

.Language اللغة •
.Culture الثقافة •

.Historical Period التاريخية الحقبة •
Innate Cognitive Ar- البيولوجية) (البنية الفطري اإلدراكي/املعريف البنيان •

.chitecture
.Choice االختيار •

.Scientific Framework العلمي اإلطار •
.Religion الدين •

.Gender, Race, Social Status االجتماعي الوضع العنرص، الجنس، •
.Individual الفرد •

النسبية األمور التابعة: ات امُلتغريِّ

من تُفَصل ما كثريًا ولكنها بعض، عن بعضها تماًما ُمنفصلًة التابعة ات امُلتغريِّ ليست
امُلنفِصلة. الدراسة وبغَرض الفردية امُلعاَلجة أجل

(التصورات) املفاهيم نسبية :«Central Concepts املحورية املفاهيم «نسبية (١)
اللغة (يف امُلختلفة الجماعات بأن القائلة النظر وجهة هي conceptual relativism
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هذه بأعضاء يُفيض الذي األمر مختلفة، محورية مفاهيم لَديها إلخ) … والثقافة
العالم. ر تصوُّ من ُمختلفة رضوب إىل الجماعات

إىل descriptive conceptual relativism للمفاهيم الوصفية النسبية تذهب •
لديها إلخ، … عرقيٍّا أو لُغويٍّا أو ثقافيٍّا ُمختلفة جماعات بالفعل هناك أنَّ
امُلتََّفق من الفت. بشكٍل بينها فيما مختلفة املحورية رات التصوُّ من منظومات
العالم يف وجوٌد له يكن لم الفرد» «حقوق عن الحديث مفهومنا أن مثًال عليه
B. Whorf ورف بينامني إليه ذهب ما خالفيٍّا، يكن وإن آخر، وِمثال القديم.
أو «اليشء» مفهوم للعالم رهم تصوُّ عىل يغِلب باإلنجليزية الناطقني أن من
ينُظر بينما إلخ)، … األحصنة، (الصخور، امُلستديم الباقي object «املوضوع»
أنها عىل عاَلِمهم يف األشياء إىل الُحمر) الهنود من (قبائل Hopi «الهوبي» شعب

«وقائع». أو events «أحداث»
إطار، أو منظومة، أي هناك ليس أنَّ إىل النسبية من الرضب هذا يذهب
ُمطابقة أو ُمضاهية أنها بمعنى صحيحة إنها نقول أن يمكن رات التصوُّ من
بطريقٍة رشائح أو مجموعات إىل األشياء م تُقسِّ تصورات َة ثمَّ ليس العالم. لِبنية
باستخدام أو، وصدًقا، ا حقٍّ الطبيعة يف األشياء بها تنقِسم التي للطريقة ُمطابقة
(ُمحاورة مفاِصله» من الواقع «تقطع مفاهيم ة ثَمَّ ليس أفالطون، استعارة
مفاصل هناك حيث بدجاجة: الواقع يُشبِّه االستعارة هذه يف فايدروس).
لها تصنيفها عن بمعِزل هناك الكائنة األشياء أصناف عن حقائق أي حقيقية،

تُنِكره. أن املفاهيم ِنسبية تُريد ما هو التحديد وجِه عىل هذا الفكر. يف
يف قصوًرا ليس للواقع ُمضاهاة إىل الوصول عن العجز هذا أنَّ عىل
والتفريد التعبئة عىل سابقة كأشياء يأتي ال العالم ألنَّ ينجم وإنما راتنا، تصوُّ
هنا من اإلنتاج. عىل سابقة عالقاٍت يف وتَْمثُل التصنيع عىل سابقة خواصَّ تُمثِّل
نسبية هو أعمَّ بصنٍف ُمقرتنًا األحيان من كثرٍي يف النسبية من الصنف هذا يأتي

الواقع. أو دق الصِّ
فهي conceptual normative relativism للمفاهيم املعيارية النسبية أما •
عن بَمعِزل صحيحة املفاهيم من ُمفَردة منظومة هناك ليس بأن القائلة الدعوى
ويُضيف معني. إلطاٍر بالنسبة صحيحة منظومًة تكون أْن أمكن وإْن اإلطار،
حتى وال الواقع ِبنية من نابعًة يوًما تكن لم راتنا تصوُّ أن هنا املعياري النِّسبي
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توصيفنا مالمح من هي األنماط أو التَّشابُه أو الِبنية أفكار إنَّ بل له، ُمضاهيًة
صحيح اللغة. وعن الذِّهن عن بمعِزل ذاته» «يف الواقع مالمح من ال وتفكرينا
ِسواها، من وطبيعيًة ونفًعا بساطًة أكثر بوصفها تأِرسنا التصنيفات بعض أن

العالم! ِقيَم ال نحن ِقيَُمنا هي والنفع والبساطة الطبيعية أن غري

التصنيف ُمجرَّد من أكثر تفَعل املفاهيم

عملياتنا كل تتبطَّن (التصورات) فاملفاهيم ذاته، يف غايًة ليس األغلب، يف التصنيف،
املفاهيم واستعمال والتفسري. والتعلُّم والتخطيط والتنبُّؤ االستدالل شاملًة الُعليا، الذهنية
االستخدامات هذه من الكثري ل يُسهِّ عية توسُّ استدالالت لعمل بها) نقِرنها التي (واملعلومات
أرى عندما جديدة. ومواقف أخرى حاالت عىل تعلَّمناه ما نُطبِّق أن ويُمكننا األخرى،
الفور عىل أستدلُّ فإنَّني جرس» ذات «حيَّة هو الصخرة تحت القاِبع املخلوق أنَّ مثًال

«خِطر». أنه

أيًضا واألشياء األصناف لنا تُقدِّم املفاهيم

أن امُلمكن فمن ثَمَّ ومن عدَّة؛ وجوٍه عىل التصنيف إمكانية البنود من مجموعة كلَّ تحِمل
املفاهيم أن غري مفاهيم. من لَدينا ما بحسب التصنيف من مختلفٌة خطٌط لنا ل تتحصَّ
ونصنِّفها. نفرزها أن بانتظار هناك قائمة أنها نرى التي ذاتها األشياء أيًضا لنا د تُحدِّ
واحًدا شيئًا نرى كنَّا أو جديد، يشء أمامنا أنَّ أو اليشء نفس أمامنا أنَّ نرى ُكنَّا فإذا
فنقول عقلنا؛ يف القائم التصنيفي (املفهوم) التصور إىل ذلك مردَّ فإنَّ أشياء َة عدَّ أو
فصٌل هذا نفسها، الرواية هي هذه أو أخرى، بكلماٍت ولكن نفسها األغنية هي هذه مثًال

إلخ. … آخر60 نموذٌج هذا النمط، نفس هذا جديد،

النوع بني أي ،token (املثال) و«النموذج» type (النوع) «النمط» بني الفلسفة يف عامة تفرقة هناك 60

عام كلَّ ينتج للسيارات مصنًعا أنَّ ذلك من النوع. هذا من الُجزئي instance امِلثال أو الشاهد وبني العام
النماذج. أو الفردة األمثلة من ألوًفا األنماط هذه من يُنتج أنه غري السيارات من (موديالت) «أنماط» ستَّة
هذه من تطبَع أنها غري الكتب من جديًدا (نمًطا) عنوانًا عرشين عام كلَّ تطبَُع للنرش داًرا أنَّ ذلك ومن

الفردة. النماذج أو النُّسخ ألوَف األنماط
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األشياء، من املجموعة نفس م تُقسِّ أن املفاهيم من املختلفة األنساق بإمكان إذن
إىل أيًضا العالم م تُقسِّ قد املفاهيم) أنساق (أي أنها غري مختلفة. بطرٍق إفرادها، قبل
«إفراد» يف املفاهيم به تضطِلع الذي املركزي الدور أنَّ والحقُّ األشياء! من مختلفة أعداٍد
من كثرٍي يف كبري بدوٍر يُسهم بعض، عن بعضها وتمييزها األشياء individuation
هذه عن بتنام هيالري يُعربِّ .reality relativism الواقع» «نسبية ب الخاصة الُحَجج

فيقول: عمومها يف الرأي من الوجهة

«املخططات عن بمعِزٍل تُوَجد ال objects (املوضوعات) «األشياء» إن
«أشياء» إىل العالم «نُقطِّع» فنحن conceptual؛ schemata التصورية»
من نفسها األشياء كانت فإذا … ذاك61 أو الوصفي امُلخطط هذا نُدِخل عندما
التصوُّري اخرتاعنا ِنتاج إنها أي — «اكتشافنا» من هي ما بقْدر «ُصنعنا»
إرادتنا عن ُمستقالٍّ الخربة يف القائم «املوضوعي» العامل ِنتاج هي ما بقْدر
ُمعينة فئات أو ألقاٍب تحت صميميٍّا تندِرج الحال بطبيعة األشياء فإنَّ —
نُسخًة نَشيَد كي نَستخِدمها التي األدوات هي األلقاب هذه ألن بالضبط؛

األول.62 املقام يف األشياء بهذه للعالم (طبعة)

إدخال أن حقيقة من تماًما) واضحة ليست (بطريقة ننتِقل نحن كهذه ُحجٍة يف
نتيجة إىل النوع هذا من التي األشياء نفِرز أن لنا يُتيح األشياء من لنوٍع (تصور) مفهوم
امُلندرجة األشياء خلق يف دوًرا يلعب املفاهيم هذه مثل استخدام، أو إدخال، أنَّ مفادها
املعاني). من ما بمعنًى يخلُقه بل فحسب املاصدق يُحدِّد ال (املفهوم «ماَصَدِقها»63 يف

Putnam, Hilary (1981) Reason, Truth and History. Cambridge University Press, 1981, 61

.p. 52
.Ibid., p. 54 62

أما تعريفه. يف تدُخل التي الخصائص جميع من يتألَّف الحدود من بحدٍّ الخاص intension «املفهوم» 63
مثال الحد. هذا عليهم ينطِبق الذين األفراد جميع من فيتألَّف الحدِّ بهذا الخاص extension «املاَصَدق»
األشياء جميع هو «أحمر» كلمة وماصدق أحمر، اليشء ُكون ببساطة، هو، «أحمر» كلمة مفهوم أن ذلك

البرش». أفراد «جميع هو وماصدقها عاقل» «حيوان هو «إنسان» كلمة ومفهوم الحمراء.

182



النسبية من ألوان

غري ُمعني، مفهوٍم يف البرش من جماعتان أو ثقافتان تشِرتك قد أخرى جهٍة ومن
ما نفهم مثًال اآلن نحن املفهوم. هذا فيه ينطبق الذي املجال عرض يف تختِلفان أنهما
أنه اآلن نرى أنَّنا غري السالفة، األمم بعض عند للملوك» اإللهي «الحق مفهوم يعنيه كان
تطبيقه مجال فإنَّ «الشخص»، ملفهوم بالنسبة الحال كذلك أمثلة. وال له وْجَه ال مفهوم
نَعتِربه ما حتى بالطبيعة، ما كلَّ ترى التي (أي animistic «اإلحيائية» الثقافة لدى
الثقافة يف تطبيقه مجال من بكثري أوسع روًحا) يمتلك َحي يشءٌ أنه عىل جماًدا، نحن

الحديثة. الغربية
فيها يُستخَدم التي والتلقائية واالعتياد الرسعة مدى يف أيًضا الثقافات وتختلف
يرتدَّد ال أن واألرواح بالسحر ميلءٍ عالٍم يف يعتِقد الذي الفرد شأن ومن نفسه. املفهوم
واألرواح حر السِّ يف اعتقاًدا أقلُّ هو من ذلك يف يرتدَّد بينما السحر إىل املَرض يعزو أن يف
ومدى املفاهيم استخدام مجال اختالف أن القول وصفوة أخري. كاحتماٍل إالَّ يَضُعه وال

العالم. عن ُمختلفة تصوراٍت إىل يُفيض االستخدام هذا اعتياد
centeral املحوري» «االعتقاد :«Central Beliefs املحورية االعتقادات «نسبية (٢)
الشخص يملك ال الذي االعتقاد ذلك هو كانْت، بُمصطلح principle «املبدأ» أو belief
من اللحظة. نفس يف األخرى اعتقاداته من كثرٍي عن يتخىلَّ أن دون عنه يتخىلَّ أن
،cause «ِعلَّة/سببًا» event «حدث» لكل بأن مثًال اعتقادنا املحورية االعتقادات أمثلة
أن استطعنا أنَّنا لو وحتى وعواطف. مشاعر لَديهم اآلخرين األشخاص بأن واعتقادنا
صورة مع يرتَُكنا أن شأنه من هذا فإن املركزية االعتقادات هذه مثل من أنفسنا نُجرِّد

االختالف. تمام لَدينا التي الصورة عن مختلفة للعالم

الدعوى فهي (املركزية) املحورية باالعتقادات يتَِّصل فيما الوصفية النِّسبية أما •
ُمختلفة. اعتقادات األمر واقع يف لَديها امُلختلفة الجماعات بأن القائلة اإلمبرييقية
الثقافات يف محوري اعتقاد هو حيَّة كلها الطبيعة بأن االعتقاد أنَّ مثًال ذلك من
ومثال اليوم. الغربي العالم يف الناس ألغلب محوريٍّا اعتقاًدا ليس ولكن اإلحيائية
اعتقاًدا كان الذي causal determinism الِعلِّية» «الحتمية يف االعتقاد هو آخر
محوريٍّا اعتقاًدا ليس ولكنه عرش، الثامن القرن يف الفيزياء علماء لدى محوريٍّا
من سواسية البرش جميع بأنَّ االعتقاد ثالث ومثال اليوم. الفيزياء علماء لدى
وهو ذاتها) يف كغاياٍت إليهم يُنَظر أن ثَمَّ من (ويِجب األخالقية الِقيمة حيث
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أهل من كثرٍي لدى محوريٍّا يكن لم ولكنه اليوم البعض لدى محوري اعتقاد
القديمة. أسربطة

الدعوى فهي (املركزية) املحورية باالعتقادات يتَِّصل فيما املعيارية النسبية وأما •
املحورية االعتقادات أي حول بإطاٍر ُمرتبطة غري حقيقة هناك ليس بأن القائلة
إلطاٍر بالنسبة خاطئة أو صائبة االعتقادات هذه تكون وإنما الصائبة، هي
— امُلتَِّسق وغري امُلتناِقض حتى — اعتقاد أيَّ بأن الدعوى أن الواضح من ما.
والشطط الغلوِّ من بَلَغْت دعوى هي ُمعنيَّ إلطاٍر بالنسبة صوابًا يكون أن يُمكن
النسبية من معقولة ِصيٍَغ تقبُّل امُلمكن من أنَّ غري مقبولة. غري يجعلها مبلًغا
«الصادق» االعتقاد يعني right «الصائب» االعتقاد كان وملا لالعتقاد. امِلعيارية
relativism الحقيقة» «نسبية إىل تُفيض االعتقاد نسبية فإنَّ true «الحق» أو
يف الكربى ألهميتها نظًرا ُمستقالٍّ عنوانًا لها نُفِرد سوف ما وهي ،of truth

النسبية. مباحث

الحيس» «اإلدراك :«Relativism of Perception الِحيسِّ اإلدراك «ِنسبية (٣)
والواقع. cognition املعرفة بني االلتقاء نقطة هو perception

الجماعات بأن القائلة اإلمبرييقية الدعوى هي الحيسِّ لإلدراك الوصفية والنسبية
والحقُّ مختلفة. بطرائق العالم تُدِرك البيولوجية) والِبنية واللغة الثقافة (يف املختلفة
بالنظرية» ل «ُمحمَّ اإلدراك أن عىل يتَِّفقون اليوم اإلبصار وعلماء الفالسفة ُمعظم أنَّ
واعتقاداتنا بمفاهيمنا تتأثَّر ُمعًطى موقٍف يف ية الحسِّ خرباتنا وأن theory-laden

املوقف. إىل نَجلبها التي ورغباتنا) بآمالنا حتى (وربما عاتنا وتوقُّ
طريقة هناك ليس بأن القائلة الدعوى فهي الحيس لإلدراك املعيارية النسبية أما
صحيحة عديدة ُطرق هناك بل األشياء، إلدراك اإلطار عن ُمستقلة صحيحة واحدة
اختصايص نظر إذا أنه ذلك مثال واالعتقادات. املفاهيم من امُلختلفة للمنظومات بالنسبة
الطبية املفاهيم ملنظومة وفًقا لوجب، إكس أشعة صورة يف ُمعينة بُقعة إىل قدير ة أشعَّ

املثال. سبيل عىل بامَلِعدة وَرٌم أنها يرى أن بها، ينُظر التي
نسبية من امُلتطرِّفة الصيغة فإنَّ املعيارية النسبية ألوان ُمعظم يف الحال هو وكما
صيغة هي anything goes مايش) (كله جائز.» يشء «أي حدِّ إىل تذهب التي اإلدراك
الصيغ أنَّ غري الحيس. اإلدراك عىل ضوابط هناك أنَّ البنيِّ من أنَّ ذلك مقبولة؛ غري
ما عىل املقبولة يَغ الصِّ هذه وتشتمل عنها. الدفاع يمكن ِصيَغ هي الدعوى من فة امُلخفَّ
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top-down أسفل» إىل أعىل من الهابطة «امُلعاَلجة امُلعاِرصون اإلبصار علماء يه يُسمِّ
.processing

Top-Down Processing الهابطة املعالجة

املالمح كشافات قبيل من أشياء البرصية امُلعاَلجة عملية يف األوىل الخطوات ن تتضمَّ
هي املراحل هذه واعتقاداتنا. مفاهيمنا ن تتضمَّ ال املثال)، سبيل عىل الَحواف (كشافات
البرصية امُلعالجة من لذلك التالية املراحل أنَّ غري البرصية. املعلومات تحدوه الذي الجانب
hypothesis- الفرضيَّة تُسريها عمليات فهي عاتنا، وتوقُّ واعتقاداتنا بمفاهيمنا تتأثَّر
(من هابطة عمليات أيًضا ى وتُسمَّ ،expectation-driven ع التوقُّ يقودها أو driven
الذي الدور حجم حول خالفات ة ثَمَّ تكون قد .top-down processes أسفل) إىل أعىل
خالف هناك يُعْد لم ولكن امُلعتاد، اليومي البرصي اإلدراك يف الهابطة امُلعاَلجة تلعبه

وأهميتها. امُلعاَلجة هذه وجود حول البتَّة
الذي التأثري عىل واضًحا شاهًدا ambiguous figures امُللتبسة» «الصور تقدم
النفس علم ُكتب وتعجُّ اإلدراك. عملية يف عات والتوقُّ واالعتقادات رات التصوُّ تُمارسه
العني تراه الذي Necker’s cube ِنكر» «مكعب منها امُللتِبسة، َور الصُّ هذه مِلثل بأمثلٍة
يُمكن التي األرنب» – «البطة صورة ومنها أخرى. بطريقٍة تراه أن تلبَُث ما ثُمَّ بطريقٍة
يُمكن التي العجوز» – «الشابَّة صورة ومنها أرنب؛ أنها عىل أو بطَّة أنها عىل تُرى أن
غرائب ُمجرَّد ليست امُللتِبسة َور والصُّ عجوز. امرأٌة أنها عىل أو فتاٌة أنها عىل تُرى أن
الحيس» «امُلدخل كان فإذا اإلدراك، آليات يف ا ُمهمٍّ شيئًا تُعلِّمنا إنها االنتباه. ولفت للتندُّر
ل التحوُّ فإن نفسه املدخل هو ُملتبسة صورٍة كلِّ يف البرصي الجهاز إىل sensory input
أن يصحُّ ال أمٌر لهَو مختلف نحٍو عىل الصورة نرى ويجعلنا اإلدراك يف يحُدث الذي
مجرَّد من أكرب عملية هي الرؤية أن عىل يدلُّ وأمٌر آخر، مصدٍر إىل بل امُلدخل إىل يُعزى

الخام. ية الِحسِّ بامُلعطيات العني الِتقاء
ُوِضعت إذا املثال، سبيل عىل األرنب» – «البطة امُللتبسة الصورة أنَّ وجد وقد
األرانب من مجموعٍة ِضمن ُوِضَعت وإذا بطة، أنها عىل ستُدَرك البطِّ من مجموعٍة ِضمن
يدَفُعنا ما نرى الحقيقة يف أننا يعني كثري، وغريه املثال، هذا أرنب. أنها عىل ستَُدرك
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نكن لم لو التأثري هذا يؤتي أن للسياق كان وما رؤيته. ع نتوقَّ أن إىل context «السياق»
ُمعيَّنة. أشياء رؤية فيها اعتْدنا ُمعيَّنة ثقافٍة إىل ننتَِمي

ذات ككلماٍت األم لُغتنا نسَمُع فنحن آخر، مثاًال لنا يُقدِّم للكالم معي السَّ واإلدراك
السمعي النمط يكون حيث ُمعينة نقاٍط عند األخرى عن منها الواحدة تنفِصل معنى
عندما الحال هو (كما أصوات كمجرَّد نسمعها أن ا حقٍّ الصعب من إنَّ بل ُمقطَّع، غري

ذلك. حاولنا إذا حتى نفهمها) ال بلغٍة حواًرا نسمع
stimuli (امُلثريات) امُلنبِّهات كلَّ ى يتلقَّ اإلنسان أن هو قديًما السائد الظنُّ كان وقد
مغلوط بل قارص ر التصوُّ هذا أنَّ اآلن الثابت من أنَّ غري آلية. سلبية بطريقٍة الخارجية
بيئتنا، يف وماثل موجود هو ما عىل فحسب يتوقَّف ال نُدركه ما أن األمر فحقيقة وُمضلِّل.
الذهنية ُقدراتنا إىل باإلضافة االنتقائيَّني، وانتباهنا اهتماماِتنا عىل أيًضا ف يتوقَّ وإنما
ويف بعامٍة حياتنا يف نتَِّخذه الذي attitude «املوقف» إن والتصنيف. التأويل يف الخاصة
حولنا. من ولألشياء للعالم إدراكنا طريقة يف يتحكَّم بصَدِده نحن الذي الخاص املوَقِف
دون بيئتنا يف يشءٍ كلَّ نلتِقط ال فنحن وضبطه، إدراكنا توجيه يف طريقة هو و«املوقف»
نتجاَهُل بينما مات السِّ بعض عىل ونركز األشياء بعض إىل «ننتَِبه» نحن وإنما تمييز،
خصائص من اإلطالق. عىل نُدِركها ال أو باِهتة غائمة بطريقٍة إالَّ نُدركها وال غريها
عن صفًحا ويِرضب الخارجية امُلنبِّهات من يَعنيه ما يَجتبي انتقائي أنه إذن االنتباه
واللغة الثقافة نتاج هو االنتقاء هذا أن البنيِّ ومن الوعي. ساحة عن نفيًا ينفيه بل غريها

املستقلة. املتغريات من وغريهما
mental الذهني البناء (أو mental schema الذهني» «امُلخطط أن الثابت ومن
يف نرى ال فنحن لإلدراك. رضوري رشط هو إلخ) … املرشد النموذج أو ،construct
ما فكل والكرايس، واملوائد والحيوانات البرش مثل من ُمحدَّدة موضوعاٍت األمر واقع
وتطوف تتحرَّك سمراء بُقعة هو املثال، سبيل عىل كلٍب، رؤية حالة يف البرص يُقدِّمه
أصوات لونية، (بَُقع خالصة إحساساٌت هو الحواس به نا تمدُّ ما البرصي، مجالنا يف
امُلعطيات هذه من ونحن ،(sensa) sense data الحسية» «امُلعَطيات لها يُقال إلخ) …
نا حواسَّ إن .construct «نُشيِّده» أو امُلعتاد العالم عىل عندئٍذ infer «نستدل» ية الحسِّ
ألنَّ بالفعل الكلب نرى فنحن العصبي، جهازنا بقية عن بمعِزل األمر واقع يف تعمل ال
أيًضا ن يتضمَّ بل الفوتوغرايف، التسجيل عىل ُمقترص غري perception « الِحيسِّ «اإلدراك

والتصنيفية. التمييزية ُقدراتنا كلَّ
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نظريٍّا» «امُلحايدة امُلالحظة قبيل من شيئًا هناك أنَّ الفالسفة من كثريٌ اعتقد وقد
ُمحايدة أوصاٍف لتشييد استخداُمها يُمكن بنظرية) املشحونة غري (أو theory-neutral
given «ُمعطى» الخربة يف ُعنرص وجود عن آخرون وتحدَّث العلمية. للمالحظات نظريٍّا
تُمثِّل التي امُلحايدة، املالحظات هذه استخدام ألمكن ذلك صحَّ فإذا تصوُّري. وغري
وتشهد امُلتصاِرعة الدعاوى بني تَحُكم لكي اإلدراكية، األرشيميدية» «النقطة من نوًعا
begging the question املطلوب» عىل «ُمصادرة أية دون اآلخر الطرف وتقوِّض لطرٍف
قد وفيريابند وكون هانسون أمثال من العلم فالسفة أن غري .(petitio principii)
بالنظرية» حًة «ُملقَّ إالَّ تأتي ال العلمية املالحظة بأن القائلة الدعوى بقوٍة أيَّدوا
حتى األنثروبولوجيني من الكتاب، من كثري قدَّم وكذلك بالنظرية). لة (مشحونة/ُمحمَّ
أو اللغة من عديدة بجوانب يتأثَّر اإلدراك أنَّ إىل ذاِهِبني ُمشاِبهة، دعاوى الفن، ُمؤرِّخي

الثقافة.

الحيس اإلدراك يف جديد واسِتبصار هانسون

هانسون رسل نوروود الِعلم فيلسوف أوَجَز العرشين القرن من الخمسينيات أواخر يف
مصطلًحا ذلك بعد صار الَكِلم جوامع من شعاٍر يف جميًعا املالحظات هذه N. R. Hanson
Perception بالنظرية» ٌل ُمحمَّ «اإلدراك إن هانسون يقول محوريٍّا: مفهوًما بل مأثوًرا
فيما تؤثِّر عاتنا، وتوقُّ واعتقاداتنا راتنا تصوُّ النظرية؛ خلفيَّتنا أن ذلك is؛ theory-laden

له. رؤيتنا كيفية يف األقلِّ عىل أو نراه،
Tycho تيكوبراهي من كالٍّ نتخيَّل أن إىل هانسون يدعونا شهرية فكرية تجربة يف
«مركزية ُدعاة (من كبلر وجوهانس (geocentrism األرض» «مركزية ُدعاة (من Brahe
من الرغم فعىل الشمس، رشوق لحظَة الرشق إىل يرنو وهو (heliocentrism الشمس»
يشهدانه بأنهما يَجبَُهنا هانسون فإن — الشمس — نفسه املوضوع يشهدان أنهما
يرى مبلر كان بينما تصعد» «الشمس يرى تيكو كان االختالف: كلَّ ُمختلف نحٍو عىل
لهما يسمح ُمحايد إطار هناك فليس ثَمَّ ومن الثابتة؛ الشمس عن ا ُمنحِرسً يهبط» «األفق

صواب. عىل هو من بتحديد
ذلك نفسه؛ للموضوع البرصي اإلدراك تغريُّ إىل الشارح» «النموذج تغريُّ يؤدِّي هكذا
فسيفسائية بَُقع من أكثر يقدِّم ال الذري، املستوى عىل املْحض، البرصي اإلحساس أن
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نظرية! هو أو بالنظرية، ٌل ُمحمَّ يشء وهو «الجشطلت»؛ أو «النموذج» يأتي ثم ُمبعثرة،
مثل شهرية ظواهر وإن الُغفل. اإلحساس هذا عىل بعينِه ووضًعا ومعنًى هيئًة فيُضفي
ما منظٍر رؤية أن بوضوٍح لتُبنيِّ الجشطلتي» ل «التحوُّ ومثل األمامية/الخلفية» «تبدُّل
من بنموذج امُلسرتِشد فالتأويل الُغفل؛ اإلحساس ُمجرَّد كثريًا يتجاوز بأخرى أو بطريقٍة

ذاتها. الخربة يُغريِّ أن شأنه
امُلدِرك الشخص بمفاهيم يتأثر الحيس اإلدراك من كبريًا قدًرا أن القول وُجملة
العلمية) (الزُّمرات امُلختِلفة الجماعات أعضاء فإن ثَمَّ ومن العامة؛ واعتقاداته عاته وتوقُّ
ُمختلفة. بطرٍق العالم يرون سوف التاريخية) األحقاب اللغوية، الجماعات الثقافات،

َعرب-ثقافية دراسات

َمضيق تجارب منذ الحيس اإلدراك يف الثقافة بتأثري الخاصة البحثية التجارب تنقِطع لم
الخاصة اللغوية امُلفردات بتأثري الخاصة التجارب وكذلك اآلن. وحتى الشهرية تورس64
أهمِّ من ولعلَّ اللغوية). النسبية حول بحثنا يف له عَرْضنا (وقد األلوان إدراك عىل باللون
امُلختلفة، الثقافات عند البرصي الخداع قابلية عن وزمالئه سيجول تجربة التجارب هذه
الشعوب من «ميلر-الير» لِخداع قابلية أكثر األوروبية الشعوب أن إىل أملحت والتي
تعيش الغربية الشعوب أنَّ الظاهرة لهذه ة امُلفرسِّ الفروض ومن األوروبية. غري الريفية
أن فتعلََّمت امُلربَّعة، واألركان امُلستقيمة والخطوط امُلستطيلة باألشكال «منجور» عالم يف
يؤدي ا ممَّ ومنظور، ُعمٍق ذات األبعاد ثالثية كرسوٍم األبعاد الثنائية الرسوم إىل تنظر

«ميلر-الير». ِخداع يف الوقوع إىل بهم
وأقلَّ َمنْجور» «غري عالٍم يف تعيش شعوٍب عىل دراساٌت أُجريت أخرى جهٍة ومن
املثال، سبيل عىل Zulu الزولو شعب أن فُوِجَد القائمة، والزوايا امُلستطيالت عىل احتواءً
ُمستقيمة، صفوٍف يف ال دوائر يف حقوله ويحُرث دائرية أكواخ يف يعيش شعب وهو
الخداع من أخرى لرضوٍب قابلية أكثَر يكن (وإن ميلر-الير لخداع قابليًة أقلُّ هو
اإلدراك عىل تؤثِّر الثقافة أن إثبات من تمكَّنوا أنهم إىل الباحثون خلُص وقد البرصي).

ص٦٧–٨٧. الثقايف، النفس علم كول، ذلك: يف انظر 64
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تتَِّسم التي الظروف يف عملها تعمل حيسِّ استدالل عادات تربية طريق عن وذلك الحيس،
بالغموض.65

مأثورة فقرات – اإلدراك نسبية

األمر حقيقة يف هو الحيسِّ اإلدراك إنَّ بريس: ساندرز شارلس األمريكي الفيلسوف يقول
قبل): من هلمهولتز قال (ِمثلما االستدالل أو التأويل من رضٌب

من ثالثة أو درزنني جيًدا منها نعِرف والتي جميًعا، البرصية الُخدَع هذه يف
تبدو الصورة لتأويل ُمعينة نظريًة أنَّ هو لالنتباه لفتًا األكثر اليشء نجد الُخدَع،
خارجًة تبدو األوىل للمرة لنا تنكشف وحني تام، بوضوٍح اإلدراك يف ُمعطاة
(CP, 5. 183) . ِحيسِّ ُمدَرك أي شأن شأنها العقيل النقد سيطرة عن تماًما

بينيديكت: روث ويقول

(R. Benedict, 1934, p. 2) ِبكر. بنواظر العالم يرى إنساٍن من َما

سابري: إدوارد ويقول

اة امُلسمَّ االجتماعية األنماط رحمة تحت هي ِنسبيٍّا البسيطة اإلدراك أفعال حتى
(Sapir, 1929, p. 210) ر. نتصوَّ ا ممَّ أكثر «كلمات»

ورف: بنيامني ويقول

Whorf, 1956,) املحلية. لُغاتنا لنا تضعها خطوط عرب الطبيعة ح نُرشِّ نحن
(p. 213

فيقول: بيتي جون األنثروبولوجي أما

إىل تُحدِّدها إدراكهم تصنيفات أنَّ ذلك يَروه؛ أن عون يتوقَّ ما الناس يرى إنما
أعضاء فإن ثَمَّ من والثقافية؛ االجتماعية خلفيتهم كليٍّا، يكن لم إن كبري، حدٍّ

ص٩٠. الثقايف، النفس علم 65
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واملسألة ُمختلف. بشكٍل فيه يعيشون الذي العالم يَرون قد املختلفة الثقافات
البيِّنة، نفس من انطالًقا العالم عن ُمختِلفة نتائج إىل الوصول ُمجرَّد ليست هنا
مختلفة.66 تكون قد مختلفة ثقافات كأعضاء لهم امُلعطاة ذاتها البيِّنة إنَّ بل

جودمان: نلسون ويقول

conceptual schemata رية». التصوُّ «امُلخططات عىل بشدَّة اإلدراك يعتِمد
امُلنتَج من استخالصها يُمكن ال للرؤية الخام املادة بريئة! عنٌي هناك ليست
أو بها تُوحي قد وتُستبَدل، ح تُنقَّ قد ر، وتتطوَّ ُمخطَّطاتنا تتغريَّ قد النهائي.
إدراك.67 يكون فلن ما ُمخطٍط بدون أنه غري صنف. كلِّ من عوامل تُرِشدها

العلم فلسفة يف الزاوية حَجر هو اإلدراك عىل واالعتقادات رات التَّصوُّ تأثري غدا وقد
رضوب شتَّى أنَّ مأثورة فقرٍة يف ُكون توماس يُخِربنا الستينيات. يف ظهرْت التي الجديدة

أنه: إىل تُوِمئ البرصي الخداع

حتى أسايس ُمتطلَّب هو اإلرشادي/الشارح) (النموذج البارادايم يُشِبُه يشءٌ
إىل باإلضافة ِلتوِّه، إليه ينُظر ما عىل يعتِمد املرء يراه ما إنَّ نفسه. اإلدراك يف

(Kuhn, 1970, p. 113) يرى. أن علََّمتْه وما السابقة البرصية ِخربته

امُلتنافسة النماذج أنصار يُمارس أكثر، إيضاحه بوسعي ليس ما، بمعنًى
أشياء يرون فإنهم ُمختلفة عوالم يف يعملون إذ وهم ُمختلفة. عوالم يف عملهم

(p. 150) االتجاه. نفس يف النقطة نفس من ينظرون عندما ُمختلفة

فيريابند: ويقول

(تَهيُّؤ التصنيف من ُمختلفة أنساٍق مع ولكن ُمالئمًة ُمنبِّهاٍت نُعطي حني
املقارنة تُمكن ال إدراكية موضوعاٍت يُنِتج اإلدراكي جهازنا فإنَّ ُمختلف) ِذهني

(Feyerabend, 1993, p. 166) بسهولة. بينها

Beatti, John (1964) Other Cultures: Aims, Methods and Achievements in Social An- 66

.thropology. London: Cohen & West. p. 75
.Goodman, Nelson (1972) Problems and Projects. Ny: Bobbs-Marrill, p. 142 67
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نُعرِّف أن يمكن :«Relat. of Epistemic Appraisal املعريف التقييم «نسبية (٤)
املعرفة؟ هي ما (١) ِمحوِريَّني: سؤالني حدود يف املعرفة) (نظرية اإلبستمولوجيا

املعرفة؟ البرش يكتِسب كيف (٢)
belief «االعتقاد» قبيل من مفاهيم تحليل ن يتضمَّ السؤالني هذين تناُول إن
إذا ما أستيِقَن أن يُمكنني كيف .justification و«التربير» truth و«الصدق/الحقيقة»
الناس أنَّ أعرف إنني صادقة؟ اعتقادات هي صدري يف أُِكنُّها التي االعتقادات كانت
تلك إذن هي فما حقيقي، دليل دون وجيهة؛ أسباب دون أشياء يعتقدون ما أحيانًا
لكلِّ بالنسبة حقيقية أدلًَّة أو وجيهة أسبابًا تُعدَّ أن ينبغي التي األدلَّة أو األسباب
يخصُّ فيما واألدلة األسباب هذه مثل لديَّ أن أعرف كيف االعتقاد؟ رضوب من رضٍب
األكاديمي املجال تتخطَّى اإلبستمولوجيا تطَرُحها التي األدلَّة هذه أهمية إن اعتقاداتي؟
ما عىل ة، الدقَّ شئَت إن أو، معرفة عىل بالرضورة يتَّكئ به نقوم عميلٍّ نشاٍط كلُّ دام ما

معرفة.68 أنه نعتقد
البرشية، الكائنات بني اإلبستيمي ع التنوُّ عن ُمثريًة أطروحاٍت الُكتَّاب من العديد قدَّم
يستخدمون األطفال أنَّ من النمو نفس علماء من وغريه بياجيه جان إليه أشار ما ذلك من
عن C. I. Lewis لويس تحدَّث وقد الكبار69 يَستخِدمه ا عمَّ ُمختلًفا املنطق من صنًفا
من عديدة برضوٍب إليه أوحْت (modal logic الِجهوي (املنطق املنطق من بديلة رضوب
آخر صنٍف أيِّ (أو املنطق من نََسٍق الختيار النهائية امَلحكَّات أن إىل وخلُص النسبية،

العميل. النجاح إىل ُمحتِكمة أي براجماتية َمحكَّات هي واملعايري) املفاهيم أنساق من
يرتكز العرشين القرن من األول الجزء يف النسبية األطروحات من كثريٌ كان وقد
املجتمعات أعضاء أنَّ من برول ليفي لوسيان الفرنيس األنثروبولوجي إليه ذهب ما عىل
يُفكِّروا أن إىل بهم أدَّت pre-logical mentality قبل-منطقية» «عقلية لديهم البدائية
خصوم دفع الحديثة. الغربية الثقافات يف الشائعة التفكري طرائق عن مختلفة بطرائق
الُكتَّاب من العديد أنَّ غري البرشي»، للجنس النفسية «الوحدة بدعوى برول ليفي

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, McGraw-Hill, Inc. 1992, p. 15 68

Piaget, Jean (1972) Judgment and Reasoning in the Child. Totowa, N. J.: Littlefield, 69

.Adams & Company, p. 163
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الدوام، عىل ُمتَِّفقة ليست امُلختلفة املجتمعات يف العقالنية معايري أن إىل ذهبوا الالحقني
السياقات داخل ومعقوليتها وجهاتها لها للعقالنية مختلفة معايري املختلفة للثقافات وأن
ذلك من ننتزعها حني ُمنكرًة غريبًة لنا بَدْت مهما فيها، تحُدث التي الثرية الثقافية
القوانني أن إىل لودان الري العلم وفيلسوف مؤرخ ذهب ذلك من قريبة وبروح السياق.
تاريخية حقبٌة تقبَلُه الذي الجديل واألسلوب بالزمن، مرتبط أمٌر هي بالعقالنية الخاصة
أو أخرى حقبٌة إليه تنُظر قد تماًما ومعقوًال مرشوًعا وتعتِربه معينة فكرية» «مدرسة أو

وظالمي. واٍه أنه عىل أخرى مدرسة

املعرفة جينيالوجيا

اإلبستيمية للمعايري بالنسبة الحال وكذلك تُكتَب، أن يمكن تواريخ واالعتقادات للمفاهيم
وتبدُّل ٍل تحوُّ يف هو معقولية أو بُرهانًا أو تربيًرا يُعدُّ ما إنَّ بحيث الحساسية، ورضوب
علمية نظريٍة تربير عملية ُمتطلَّبات عن أرسطو ر تصوُّ إىل مثًال نظرنا إذا الزمن. عرب
رضورية ُمقدِّمات من استنباًطا تكون أن التقريب، وجه عىل تعدو، ال عنده (وهي
وجه عىل (وهو اليوم رنا تصوُّ عن بيِّنًا اختالًفا تختلف أنها لَوَجْدنا بذاتها) واضحة
نجاحها). أو ِصدقها مدى ورؤية تنبُّؤات استخالص طريق عن اختبار عملية التقريب
عام حوايل إالَّ يظهر لم فهو اليوم، نعرفه كما probability «االحتمال» تصور أما
بدوٍر اليوم يَضطِلعان اللذان التجربة» و«تصميم االستداليل» «اإلحصاء وأما ١٦٦٠م.
ِنتاج فهما والطبي، العلمي بالبحث الخاصة االستقرائية امُلمارسات يف حاسم محوري

الحرص. وجه عىل األخرية عام املائة

والرتاث السلطة

من املعيارية النماذج يف امُلدوَّنة األشياء من الصنف ذلك يف اإلبستيمية املعايري تنحِرص ال
تتجىلَّ (التي اإلبستيمية الفردانية تدفعنا وقد العلم. فلسفة أو االستنباطي املنطق قبيل
أنَّ حقيقة عن نتغاَفَل أن إىل كانت) إىل ديكارت من امُلحَدثني الفالسفة عند بوضوح
السلطة ل تَُخوِّ الثقافات من الكثري أنَّ غري اآلخرين. من تعلَّمناه إنما نعرفه ما ُمعظم
يف يسود فقد تقريبًا، األخرى اإلبستيمية االعتبارات كلِّ عىل يطغى ُمسيطًرا دوًرا والتقليد
الوحي أو اإليمان هو للمعرفة رسوًخا األكثر األساس بأن اعتقاٌد منها) فئٍة (أو ما ثقافٍة
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أو إلخ) … (التوراة نص أو إلخ) … البابا الشامان، أرسطو، (مثل سلطة ذو شخٌص أو
ب ُمعقِّ ال لطة السُّ من الرضوب هذه أحكام وأن (… بأحكام الوحي كاهنة (نطق ُممارسة
«مذهب أن ذلك أمثلة من مثًال). التجريبي (كالعلم أخرى مناهج أي تَجبُّها وال لها،
وصًفا يُقدِّم امُلقدَّس الكتاب أن فكرة إىل األحيان بعض يف يستِند creationism الخلق»

تُقدِّماه. أن البيولوجيا أو الجيولوجيا بوسع مما أدقَّ لنشأتنا

اإلبستيمية النسبية

املعايري عىل نُطِلق أن يُمكننا مركزي محوري هو ما واالعتقادات املفاهيم من أنَّ مثلما
عىل اإلطار»، معايري أو املركزية «املعايري الجماعات من جماعة عند األساسية اإلبستيمية

درجة. مسألة أنها عىل أيًضا هنا املركزية نْفَهم أن

االستدالل (مثل االستدالل من ُمعنيَّ أسلوٍب حول الوصفية اإلبستيمية النسبية •
بأن القائلة اإلمبرييقية الدعوى هي إلخ) … الِعيلِّ االستداليل االستنباطي،
الصنف هذا لتقييم ُمختلفة مركزية معايري بالفعل تَستخِدم املختلفة الجماعات

االستدالل. من
حقائق هناك ليست بأنه القائلة الدعوى فهي املعيارية اإلبستيمية النسبية أما •
العقالنية أو التربير معايري أو االستدالل أساليب أي حول اإلطار عن ُمستقلة
ُمعني، إلطاٍر بالنسبة األشياء هذه حول حقائق هناك ولكن الصحيحة. هي
الصحيح الدليل هو ما حول تختلف أن الجماعات أو األشخاص بوسع أنَّ أي
أو ُمتَِّسقني غري أو أنفسهم مع متناِقَضني يُعتَربوا أن دون القوي التربير أو
الفالسفة، من العديد يفرتض كما التربير، تتطلَّب املعرفة دامت وما العقالنيني.

املعرفة. نسبية إىل أيًضا تفيض التربير نسبية فإن

يَغ الصِّ أن صحيح إثارة، وأكثرها النسبية رضوب أهم من اإلبستيمية النسبية تُعدُّ
ذاتها مع متناقضة كانت لو حتى إبستيمية بمعايري تسمح التي (تلك منها امُلتطرفة
من عدًدا هناك أنَّ إال اإلطالق. عىل مقبولة غري ما!) إلطاٍر بالنسبة صحيحة تكون بأن
أقلِّ عىل ها حقِّ يف شيئًا يقول (أو دقة أكثر اإلبستيمية النسبية من صيًغا يؤيِّد الُكتاب
السهل من ليس املرء؛ ر يتصوَّ قد كما يَغ الصِّ هذه كلِّ تفنيد السهل من وليس تقدير).
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(كاالستقراء األساسية اإلبستيمية وُممارساتنا معايرينا بعض عن دفاعات ابتكار مثًال
منطقي». «دوٍر يف الوقوع دون مثًال)

امُلؤيِّدين، من العديد إليها جذبْت قد املعيارية اإلبستيمية النسبية أنَّ من الرغم وعىل
األكثر صِيَغها تُهدِّد self-refutation الذاتي» «الدَّْحض ُمشكلة أن ِحينه يف نرى فسوف
«نسبية مذهب تكتِنف التي الذاتي الدَّْحض مشكالت عن خطًرا يقلُّ ال تهديًدا ًدا تشدُّ

الحقيقة/الصدق».
جماعٍة كنَف يف إنسان كلُّ يُوَلد :«Ethical Relativism األخالقية «النسبية (٥)
يُطِلق والقيم. واملعايري القواعد من ضخمًة مجموعًة منها يَستقي اجتماعية ُزمرة أو
،tribes العشائر أو القبائل اسم األساسية االجتماعية الزَُّمر هذه عىل األنثروبولوجيون
اسم عشريته داخل ومنزلٍة مكاٍن ذا عضًوا الفرد بها يَصري التي العملية عىل ويُطِلقون
أنواع جميع ب نترشَّ ف التثقُّ َمسرية خالل ونحن ،enculturation «اإلثقاف» أو «التثقف»
سيِّئ»، «هذا لطيف»، «هذا حسن»، «هذا — جرياننا مع بتواُفٍق — نُردِّد أن ونتعلَّم القيم،
(أو تكون قد عشائر وهناك إلخ. … ُمزِعج» «هذا سار»، «هذا ُمقزِّز»، «هذا فظيع»، «هذا
ُمختلفة أشكال أو صيٌغ لها أخرى عشائر بوجود ِدراية غري عىل األيام) من يوٍم يف كانت
أخرى شعوب بوجود حادٍّ وعٍي عىل الحديث العالم يف الناس ُمعَظم أنَّ عىل الحياة70 من
من ما أنه أيًضا األنثروبولوجيون اكتشف وقد مختلفة. ِقيًما وتُِجلُّ ُمغايرة قواعد تتَِّبع
أن ويمكن إال امُلغايرة، كلَّ لصيغتنا امُلغايرة تلك حتى حياتية، (صورة/شكل) صيغة
«بدائية» بوصفها ننِبذَها أن يُمكن وال الخاصة. لُغِتها ويف الخاص إطارها داخل نُقدِّرها

األنثروبولوجي». «الوعي ب ى يُسمَّ أصبح ما يؤلِّف ذلك كلُّ معقولة». «ال أو
الوجهة من لالهتمام ُمثري يشءٍ أيُّ األنثروبولوجي» «الوعي هذا عىل يرتتَّب هل
ُمستخدمني نتقدَّم، ثُمَّ نبدأ حيث من نبدأ إنَّنا كال؛ الفالسفة: بعض يُجيب الفلسفية؟
فالسفة يرى بينما عقليٍّا، عنها الدفاع يمكن وِقيَم قواعد نحو والنقد، ة والُحجَّ العقل
يُمِكننا ال فنحُن والنقد ة والُحجَّ العقل استعمال عىل ُقدَرتُنا تُكن مهما أنَّنا آخرون

كلِّ بني اآلن استخداُمه وشاع فتجنشتني الفيلسوف أدخله مصطلح هو Lebensform الحياة» «شكل 70

ما. لعشريٍة اإلجمالية الثقافة إىل ليُشري االجتماع وعلماء الفالسفة
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التحكُّم عن والبُعد والنزاهة املوضوعية من يكون وِقيَِمنا قواعدنا عن دفاًعا نُقدِّم أن
به. والتَّسليم َقبوله إىل ثقافٍة أيِة من شخٍص أيَّ يدفع بحيث والتعسف

وِقيَم وُمثُل وواجبات وحقوٍق والتزاماٍت وقواعد مبادئ عىل األخالقية حياتُنا تشتِمل
أن الجائز ومن ريب. بال كثرية أخرى وأشياء ونْقِدها، األخالقية الدعاوى تربير وطرائق
املثال) سبيل عىل الصاِلحة الحياة (عنارص األشياء هذه بعض تجاه ِنسبيٍّا املرء يكون

املثال). سبيل عىل (الحقوق أخرى أشياء يف ِنسبيٍّ وغريَ

الجماعات بأنَّ القائلة اإلمبرييقية الدعوى هي الوصفية األخالقية النسبية •
ذلك من األخالقية. األبعاد من أكثر أو بُعٍد يف بالفعل تختِلف امُلختلفة
والكرامة واالستقاللية الفردية شأن من تُعيل الحديثة الغربية الثقافات أن
إىل األخرى الثقافات بعض تنُظر بينما أساسية، ِقيًَما بوصِفها الشخصية
ُمعينة جماعة تنظر وقد أهمية. أكثَر كِقيَم اآللهة إرضاء أو الجماعة تماُسك
جماعاٌت تؤكد بينما ِقيًَما بوصِفها للجماعة والخضوع والتواُضع الُخنوع إىل
والِقيَم املفاهيم يف الفروق هذه مثل تؤدي قد والكربياء. البطولة عىل أخرى
الخلقية. والحساسية الُخلقي اإلدراك يف فروٍق إىل أيًضا األخالقية وامُلمارسات

أو صواب هو ما بأنَّ القائلة الدعوى فهي املعيارية األخالقية النسبية أما •
إليه وبالنسبة ُمعنيَّ أخالقي إطار داخل كذلك هو إنما خري أو فاضل أو عادل

فَحْسب.

من يقُرب ما إىل وُمتداِخٌل بذاته، قائم موضوٌع هي األخالقية النسبية أنَّ والحقُّ
وما لها ما يُبنيِّ ا خاصٍّ فصًال له أفَرْدنا وقد الثقافية. النسبية موضوع مع التَّماهي
سمنر، جراهام هو األخالقية النسبية مؤيدي كبار من لواحٍد ٍل ُمفصَّ لتحليٍل وفًقا عليها،

ستيس. ولرت هو ُمناوئيها كبار من وآخر
قد :«Semantic Relativism السيمانتية) (النسبية الداللة/املعنى «نسبية (٦)
الطبيعية اللغات يف والُجمل، والتعبريات األلفاظ معاني نسبية أي الداللة، نسبية تَعني
اآلخر بعضها ولكن ناِفل، ُمبتذَل بعُضها كثرية أشياء والشوكتو، والعربية كاإلنجليزية
النسبية. من أخرى ألواٍن عن الدفاع يف كثريًا تُستخَدم أنها أقلَّها ليس ألسباٍب ومثريٌ ُمهمٌّ
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ًة حدَّ أقلُّ تَمييز هو الداللة مجال يف واملعيارية الوصفية النسبية بني التمييز يكون ربما
ُمفيًدا: تمييًزا يبقى ولكنه غريه، من ووضوًحا

الجماعات بأنَّ القائلة اإلمبرييقية الدعوى فهي الوصفية السيمانتية النسبية أما •
يكون مختلفة، أزِمنة أو مختلفة ثقافات يف يعيشون الذين كاألشخاص املختلفة،
الكلمة (ونعني الكلمات من كلمٍة معنى عن مختلفة اعتقادات أحيانًا لَديهم
مراًرا، نعِرض سوف كما ذلك، مثال املعنى). عن بمعزٍل تُكتَب أو تُنَطُق كما
يف mass «ُكتلة» لكلمة العلماء استخدام أن من الفالسفة بعض إليه ذهب ما
يجعل اختالًفا اليوم الفيزيائيني استخدام عن يختلف عرش السابع القرن أواخر

مختلفة. معاني ذاتها باللفظة يُلِصقون الجماعتني أعضاء
األلفاظ معاني بأن القائلة الدعوى فهي املعيارية السيمانتية النسبية وأما •
كان فإذا وعليه التاريخية. الِحقبة أو اللغوية أو الثقافية الجماعة تُحدِّدها
يكون أن امُلمكن فمن عينها، اللفظة يَستخِدمان بحيث التداُخل من ُمجتمعان
بعض إليه ذهب ما ذلك من امُلجتمَعني. هذَين يف مختلفان َمعنَيان اللفظة لهذه
(يُشري معنى النيوتوني اإلطار داخل لها text «كتلة» لفظة أن من الفالسفة
الحديثة الفيزياء إطار داخل ولها بالرسعة) يتأثَّر ال الذي الفيزيقي امِلقدار إىل
املنطقية الروابط معاني أن من البعض إليه ذهب ما ذلك ومن آخر. معنًى
امُلختلفة املنطقية األُُطر بحسب — نسبية هي إلخ) … بعض إذا، ليس، (مثل:

إلخ). … التقليدي املنطق أو الحْديس» «املنطق (ک

الدائرة املناقشات يف أحيانًا تظهر امِلعيارية السيمانتية النسبية من ة عامَّ صيٌغ َة ثمَّ
االهتمامات هذه مثل كانت امللحمية). والقصائد الروايات (مثل النصوص معاني حول
شاليرماخر يِد عىل عرش التاسع القرن يف امتدَّت أنها غري امُلقدَّس، الكتاب تفسري ن تتضمَّ
جميع تشمل الهرمنيوطيقية أو التفسريية االهتمامات أصبحت حتى وغريهما ودلتاي
«النص» فكرة عوا وسَّ قد امُلعاِرصين األدب نظرية أساتذة بعض إن (بل النصوص
العمل التاريخي، األثر بالنص»: شبيٍه «كياٍن كل وتشمل لغوي هو ما لتتجاوز text
ن يتضمَّ أن عليه لزاًما ليس التأوييل والعمل إلخ). … املريض الفرد، اإلنسان الفني،
األحيان، بعض يف نها يتضمَّ أنه غري املعيارية، السيمانتية النسبية من ُمتشدِّدة ِصيًَغا
ُمجرَّد هو تأويٍل («كل post-modernist «بعد-الحداثية» األدب نظرية يف سيما وال

تأويل»). إعادة
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فحسب هذا يعني ال تعدُّدي. «النص السيميولوجيا»: «درس يف بارت روالن يقول
أية إىل ل يُؤوَّ ال تَعدُّد إنه ذاته. املعنى د تَعدُّ ق يُحقِّ أنه وإنما ة، عدَّ معاٍن عىل ينطوي أنه
أن يُمكن فال ذلك عىل بناءً وانتقال. مجاٌز هو وإنما ملعاٍن، تواُجًدا النصُّ ليس وحدة.
ُمحتوياته، اللِتباس تعود ال النصِّ تَعدُّدية أنَّ ذلك وتشتيت؛ لتفجرٍي وإنما لتأويٍل، يخَضع
النصِّ قارئ إن منها. ن يتكوَّ التي للدالئل امُلتناِغم د التعدُّ عليه نُطلق أن يُمكن ملا وإنما
واٍد ُقرب ل تتجوَّ الفارغة الذات هذه امُلخيِّلة)، عَمُل فيها (تعطل ُمرتبكة بذاٍت شبيٌه
أضواء من ُمتنوِّعة ومستوياٍت موادَّ عن يصُدر ٌد ُمتعدِّ يُدِركه ما نهر، أسَفِله يف ينحِدر
كل ومالبس. وحركات أطفال وأصوات وزقيق وضجيج وهواء وحرارة وُخرضة وألوان
بينها املْزَج أنَّ بيَْد معروفة، لقواعد تخضع إنها ِحدة؛ عىل ُكلٌّ تُدَرك تكاد الحوادث هذه
أما كاختالف.»71 إالَّ يتكرَّر أن يُمكن ال الذي اختالفها يف النزهة د يُحدِّ ما وهو ُمتفرِّد،
أنها عىل metaphor «االستعارة» ل تحليًال قدَّم فقد ريكور بول التأوييل الفيلسوف
يُشري نفي: وعنرص إثباٍت عنرص يقبَع االستعارة صميم يف أنَّ ريكور يرى شد! أو توتُّر
أن عىل األخري يدلُّ بينما االستعارة، لتوصيل امُلستخَدم الحريف الناقل إىل األول العنرص
شأن من الحرفية. األلفاظ يف يُلتَمس أن ينبغي ال االستعارة يف referent إليه امُلشار
الحقيقي إليه امُلشار هو امُلسَقط العالم هذا النص». أمام «عاَلًما يُسقط أن التوتُّر هذا
يتملََّكه أن انتظار يف يشء هما وإشارتها االستعارة معنى أنَّ ريكور ويرى لالستعارة.
كلُّ جديد من بها يضطِلع التي السياق أو القرينة إضفاء عملية خالل من الراهن القارئ
عىل بل ،parable الرمزية الحكاية عىل أيًضا املبدأ هذا ريكور طبَّق وقد للنص. قارئ
بالعثور اهتمامه غمرة يف وهو بَون. أو فجوٌة عنها يفِصلنا التي املكتوبة النصوص كلِّ
منها مفرَّ ال لِنسبية املجال فتَح فقد النص» «أمام بل نفسه النصِّ يف ال املعنى عىل
يريد اإلثبات. ُعنرص حساب عىل يُسود أن النفي لُعنرص يسمح وهكذا النص. لرسالة
لصالح النهاية يف التوتُّر ينفِرج الفعيل الواقع يف أنه غري التوتُّر، عىل يُحافظ أن ريكور
مردَّ ال بشكل األمر، ويصري والنص. القارئ بني الحادث األفق يف امُلتولِّد الجديد» «املعنى

الرسالة.72 تلك بنسبية مصحوٍب النص رسالة يف وتقلُقٍل اضطراٍب إىل له،

ص٦٢-٦٣. السيميولوجيا، درس بارت، روالن 71

ص٣٣٨–٣٤١. الهرمنيوطيقا، إىل مدخل 72
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االستخدام هو املعنى

واعتقادات ممارسات ما، بشكٍل تُحدِّدها، األلفاظ معاني أن عىل اثنان يختلف ال ربما
وإنما املعنى عن تسأل «ال قوله فتجنشتني عن يؤثَر تستخدمها. التي اللغوية الجماعة
استخدامنا طرق) (أو طريقة غري ليس الكلمة معنى أن بذلك ويعني االستخدام»، عن
الواضح الفكر أنَّ الِقدم منذ واملناطقة الفالسفة يؤكِّد فبينما اليومية، حياتنا يف لها
فتحنشتني فإن — ُمحدَّد معنى كلمٍة لكلِّ يكون أن يستوِجب مما الدقيق، بالتعبري منوط
وإنما دقيق، ُمحدَّد معنى اللغة كلمات من الواحدة للكلمة فليس مختلف: برأٍي يَجبُهنا
تتحدَّد لها حَرص ال معاٍن اليومية، الحياة يف بالفعل ُمستخَدمة هي كما الواحدة، للكلمة
تتَِّسع مطاطة فالكلمة الكلمة. فيها تُستخَدم التي املختلفة والظروف السياقات بحسب
االستخدامات بني يُوَجد وال املختلفة، والحاجات للظروف وفًقا وتضيق استخداماتها
عائلية» «تشابُهات بينها يُوَجد وإنما ُمحدَّد، ُمشرتَك عنٌرص الواحدة للكلمة امُلختلفة

الواحدة. العائلة أفراد بني نراها كالتي ُمندمجة ُمتداِخلة family resemblances
فتجنشتني، بالفيلسوف ترتِبط ما كثريًا االستعمال» هو «املعنى فكرة أن ورغم
حيث من بادئني املفكرين، من كثريًا أن غري املعنى. يف عامة كنظريٍة يطَرْحها لم فإنه
شعار عىل س يؤسَّ أن يُمكن املعنى يف العامة النظرية يُشِبه شيئًا أنَّ رأوا انتهى،
أن هي اللغوية الُجمل لفهم الوحيدة الطريقة أن إىل املفكرون هؤالء ذهب فتجنشتني.
وصًفا يتطلَّب هذا أن شكَّ وال الحقيقية. الحياتية بيئاتها يف تُستخَدم كيف نُالحظ
غري السطح عىل تتَشابه التي االستخدامات تلك اللغوية، امُلفردات الستخدامات أمينًا
شكًال نْفَهم أن هو ما لُغًة نْفَهم «أن فعًال فتجنشتني قال لقد بينها. فيا ُمتميِّزة أنها
الذين أولئك تُلزم دعوًة تضاعيفه يف يحِمل القول هذا أنَّ ويبدو الحياة.» أشكال من
يفعله بما بَه الشَّ شديد شيئًا ة الخاصَّ عشائرهم بإزاء يفعلوا أن اللغة دراسة يف يرغبون
أقلِّ عىل ذلك، ن يتضمَّ يدُرسونها، التي العشائر بإزاء اإلثنوغرافيون/األنثروبولوجيون
شكًال تؤلِّف التي اللغوية، وغري اللغوية امُلمارسات، لُجملة إجمايل معنًى م تَرسُّ تقدير،

الحياة.73 أشكال من

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, pp. 172-173 73
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مفادها سيمانتية holism كلية» «نزعة عىل ذلك ينطوي امُلمارسة. تُحدِّده املعنى
الكيل دورها يُحدِّدها اللغوية للتعبريات denotations (الحقيقية) اإلشارية املعاني أن
عنها يُعربَّ أن يُمكن ال اللغات بإحدى الخاصة التعبريات معاني أن والحقُّ ما. لغٍة يف
لغوية دعوى هي السيمانتية النسبية أنَّ يَتبنيَّ هكذا تقريبية. بطريقٍة إال أخرى لغٍة يف
وأهم النِّسبية. من أخرى رضوٍب وبني بينها الِتقاء أوجه هناك أنَّ غري األساس. بالدرجة

أخرى. نسبيٍة رضوٍب عن الدفاع يف بها يُهاب ما كثريًا أنها ذلك من

املعنى ونِسبية Meaning Holism املعنى» يف الكيل «املذهب

فإن ينتهي، ال جدل وَمثار الجوانب ُمتعددة فكرة هي اللغوي املعنى فكرة أن رغم
أفكار هي دق والصِّ الحقيقي) (املعنى واإلشارة املعنى أن عىل يتَِّفقون املفكرين ُمعظم
كيف تبيان عىل ُمركِّزين املعنى، عن الحدسية بالفكرة نبدأ وسوف محورية. سيمانتية
نسبية إىل نعِرض ثم أخرى، نسبيٍة أموٍر عن للدفاع املعنى ِنسبية فكرُة كثريًا تُجنَّد

اإلشاري». «املعنى ونِسبية «الصدق/الحقيقة»

املفاهيم وتغريُّ الالُمقايسة

مذهب هو الحديثة العقود يف تداوًال وأكثرها السيمانتية النسبية أشكال أشهر لعلَّ
توماس إليه دعا الذي ر التصوُّ وهو املعنى، يف incommensurability «الالمقايسة»
يف غريهما وكثري فكرته) لتدعيم ورف بنيامني بآراء يستشهد (الذي فيريابند وبول ُكون
هو األصيل مفادها فإن السنني عرب تهذيبها تمَّ قد اآلراء هذه أنَّ ورغم العرشين. القرن
بالنماذج الخاصة (… «اإللكرتون» «الحرارة»، «الجني»، «الكتلة»، (مثل امُلصطلحات أن
معناها تستمدُّ (فيريابند) املستوى العاملية الخلفية بالنظريات أو (كون) الشارحة العلمية

النظرية. أو النموذج داخل الكيل، دورها أو موضعها، من
ثورة إبان يحُدث كما جوهريٍّا، تغيريًا ُكربى نظرية أو علمي نموذٌج يُعاني عندما
«قيمة يف (أو االعتقادات أو العبارات أهمِّ من كثرٍي يف رأيهم العلماء يُغريِّ علمية،
ثابتة تبقى ما يشء «كتلة (مثل: املصطلحات هذه ن تتضمَّ التي ة) الدقَّ شئَت إن ِصدقها»
تَستخِدم عجيبة جديدة دعاوى الساحة يف وتظهر العطالة») أُطر جميع إىل بالنسبة
صيغة هذه أيًضا، معانيها وتتغريَّ امُلصطلحات هذه أدوار تتغريَّ هكذا املصطلحات. هذه
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القائلة النظرة أي semantic or meaning holism املعنى» أو الداللة «كلية مذهب من
أو االعتقادات من الكلية الشبكة يف مكانها يُحدِّده اللغوية والُجَمل التعبريات معنى بأن
Weltanschauung العالم إىل بأكملها نظرًة النهاية، يف أو، نظريًة ن تتضمَّ التي الُجَمل

.(world-view)
(اختالًفا امُلختلفة النظريات أن ذلك عىل لرتتَّب املعنى كلية دعوى ت صحَّ فإذا
ذلك عىل ويرتتَّب املعنى. نفس تعبرياتها أو أللفاظها يكون أن يُمكن ال جوهريٍّا)
ُمقارنتها تُمكن ال امُلصطِرعة النظريات أطروحات فإنَّ الحاالت هذه مثل يف أنَُّه بدوره
لديهما تعني فإنها «كتلة» كلمة مثًال وأينشتني نيوتن يستخدم عندما ببعض. بعضها
اتفاقهما عدم ليس امُلتنافستنَي النظريتنَي صاحبي بني هنا األمر إن مختلفة. أشياء
اآلخر أحدهما يتخطى مختلَفني، شيئنَي عن ثان يتحدَّ ببساطة إنهما بل ما يشءٍ حول
امُلقايسة» تقبالن «ال ونظريتَيهما واعتقاَديهما أطروحتَيهما فإنَّ ثم ومن يُالمسه؛ وال

واحد. معياٍر وفق املقارنة تقبالن ال أي incommensurable
يكون بحيث العقيل املحتوى أو لالعتقاد «كيل» وصٍف صياغة أيًضا املمكن من
ومن االعتقادات. من كبرية شبكٍة يف مكانه عىل ًفا ُمتوقِّ مضمونه أو ُمعني اعتقاد معنى

األلفاظ. ال املفاهيم حدود يف والنسبية لالمقايسة ِصيغٍة وضع املمكن
بوجود القائلة النظر وجهة هي ببساطة، أنها، عىل النسبية ر تُصوَّ ما وأحيانًا
عنها يُدافع من تِجد قلَّما ُمتشدِّدة نظرة وهي اإلطالق، عىل للُمقايسة قابلة غري أُُطر
الشائقة يَغ الصِّ من كثريًا ببساطٍة تنفي ألنها نُحبِّذها ال نظرة وهي التفصيل، من بيشءٍ
الوصفية النسبية رضوب بعض بالفعل تدعم الالمقايسة دعاوى أنَّ عىل النسبية، من
أُُطر لَديها ستكون العالم إىل تماًما مختلًفا منظوًرا تَتَِّخذ التي الجماعات إنَّ حيث من

واالعتقادات. واملعايري املفاهيم من تماًما مختلفة

عرب-الثقافية وامُلقارنات الالُمقايسة

تتَِّسم املختلفة الثقافات لدى واالعتقادات واملفاهيم املعاني إن يُقال ما أحيانًا
مفهومنا (أو اآلن نستخدمه الذي rights «حقوق» لفظ أن ذلك ِمثال «الالمقايسة»، ب
(كالحرِّية، األخرى مفاهيمنا أو بألفاظنا عالقاته من معناه يَستِمدُّ الفرد») «حقوق عن
السماح رضورة (مثل األخرى باعتقاداتنا عالقاته ومن وامُلساواة) واالستقالل، والواجب،
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بُممارساتنا عالقاته ومن الخاصة) بحياتهم يتعلَّق فيما السيادة من بيشءٍ لألشخاص
والعقوبات). القوانني من منظومِتنا (مثل األخرى

واالعتقادات واملفاهيم املعاني أنَّ صحَّ فإذا ُمشكلة؛ عىل ينطوي هنا األمر أنَّ غري
لرتتَّب لَدينا، ا عمَّ جوهريٍّا ُمختلفة أشياء هي أخرى ثقافٍة لدى واملمارسات والتقاليد
تعبرياتهم (أو ألفاظهم من لفٍظ أيِّ بني تقابُل أو تراُصف هناك ليس أن ذلك عىل
أي لَديهم بأنَّ نقول أن يتعذَّر بحيث عندنا، يعني كما «حقوق» لفظ وبني امُلركَّبة)
اعتقادات أي لَديهم أنَّ أو ِرنا تصوُّ أو لكِلمِتنا أصيلة نظائر تُعدُّ رات تصوُّ أو تعبرياٍت
تكون أن امُلمكن ِمن إنَّ فنقول القياس هذا عىل نميض أن يُمِكننا كذلك الحقوق. عن
أو ،causality «السببية» ب يتعلق فيما كليٍّا ُمختلفة مفاهيم أو معاٍن أخرى لجماعة
ألفىض ذلك َصحَّ فإذا «املنطق»، حتى أو ،epistemic appraisal اإلبستيمي» «التقييم

ذلك. شابه وما املنطقية واملبادئ املفاهيم حول وصفية نسبية إىل

األنطولوجية والنسبية غموضاإلشارة

الفيلسوف بها دفع التي األطروحة تلك امُلعاِرصة الفلسفة يف الشهرية األطروحات من
تقرتن التي inscrutability of reference اإلشارة» «غموض أسماه ا عمَّ كواين األمريكي
و«النسبية indeterminacy of translation الرتجمة» يف التحديد «عدم عن بأطروحتنَي
امُلمكن غري من أنَّ اإلشارة غموض دعوى تُنبئنا .ontological relativism األنطولوجية»
هي األشياء أي إطار، أو لغة أي عن ُمستقلٍّ بمعنى أي «مطلق» نحٍو عىل نعلم، أن لنا
يدعوك مأثورة فكرية تجربٍة ويف بألفاظه. إليها يشري أو امُلتحدِّث عنها يتحدَّث التي
ألحٍد يسِبق لم معزولة قبيلٍة لغة يُرتِجم أن يُحاِول أنثروبولوجي أنك تخيُّل إىل كواين
لغتهم تُشاركهم ال أناٍس مع ُمبارشًة تتعاَمل أن ثَمَّ من عليك وأن اآلن، حتى بها االتصال
القبيلة، أفراد أحد مع عمٍل عالقة كوَّنَت قد ما بشكٍل وأنك لغتك، يُشاركونك هم وال
وهو لكما ظهر أرنٍب إىل مثًال فتُشري لك، يها يُسمِّ وهو أشياء إىل بيدك تُشري فجعلَت
بهذه ِثقتُك تزداد وسوف «أرنب»، تعني gavagai أن عندئٍذ تظنُّ قد .gavagai يقول
ولكن: ،gavagai القبيل: قول وبني أرنٍب إىل إشارتك بني االرتباط تكرار مع الرتجمة
كلَّما فإنه يشء كلِّ فرغم الصحيحة؟ الرتجمة هي ترجمتك بأنَّ تِثَق أن ا، حقٍّ لك، هل
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أال مثًال)، واألرجل (كالرأس عنه منفِصلة وغري له ُمالزمٌة أجزاءٌ معه ظهَرْت أرنب ظهر
تُصادر ألسَت ثم: باألرنب؟ ُمدمًجا جزءًا األمر حقيقة يف تعني gavagai يكون أن يُحتَمل
(األشياء) املوضوعات عن رنا تصوُّ نفس للقبيل أن ببساطٍة تفِرتض إذ املطلوب عىل كثريًا
gavagai قوله من يَعني أنه يجوز أال واألرانب؟ واألحصنة الصخور ِمثل من الدائمة
من كثريٌ يُنوِّه ألم تمطر»؟ «إنها قولنا من قريبًا شيئًا أو تتمُّ واقعة أو يجري حدثًا
مفاهيم األخرى الثقافات بعض لدى بأن ورف) بنيامني (وبخاصة ا حقٍّ األنثروبولوجيني
«تُسقط» إنما أنك امُلحتَمل من أليس وباختصار: مفاهيمنا؟ عن ُمختلفة األشياء عن

القبيل؟ املواطن سلوك عىل لألشياء الخاصة وتصنيفاتها ثقافتك project
ننخِرط عندما أنه مفادها نتيجة تجربته من كواين يستخلصها التي النتائج من
من بغريهم يتَِّصلوا لم أناٍس لغة ترجمة (أي radical translation جذرية» «ترجمة يف
إنَّ الصحيحة. الرتجمة عىل وَقْعنا قد بأننا ِثقٍة عىل نكون أن امُلحال فمن قط) البرش
لة الصِّ تُشِبُه (الرتجمة) لة امُلحصَّ النتيجة وبني إلخ) … القبيل (سلوك الدليل بني لة الصِّ
«تحديًدا الدليل أو البيِّنة تُحدِّدها النظرية أن ذلك العلمية؛ النظرية وبني الدليل بني
يتخطَّى افرتاضيٍّا حْدًسا أو تخمينًا وتُمثِّل فحسب، underdetermination ناقًصا»

امُلعطاة. البيانات
النسبية رضوب ُمعظم تُؤاِزر ال كواين آراء بأن بالقول ل نُعجِّ أن بمكاٍن األهمية من
ُمطلقة حقيقٍة أي تتواَفر ال أنه ذلك األمر؛ حقيقة يف تُقوِّضها بل الظن، إىل يتباَدُر قد كما
يتحدَّثون أو املختلفة) الثقافات أعضاء (أو مختلفة بلغات امُلتحدِّثون فيه يفكر عما
ذا اختالًفا عنَّا ُمختلفة بطرائَق يُفكِّرون أنهم عىل يَقيني دليل لَدينا فليس ثم ومن عنه؛
بل تَمحيُصه، يُمكن ال اآلخر الشخص ِذهن أنَّ كواين، يُنبئنا فيما هنا، األمر ليس بال.
«املعنى عن يُرِشدنا يقيني دليٍل أيُّ يُوَجد وال ص، يُمحَّ لكي يشءٌ يُوَجد ال ببساطة إنه

لعاَلمه.74 النهائية الحدود أو لكلماته denotation اإلشاري»
مشرتكة خلفية، عىل يحُدث وفعلنا فكرنا من الكثري إن :«Practice «املمارسة (٧)
من ذلك وغري واملهارات واالهتمامات واملواقف والحدوس الفروض من ُمضَمرة، ولكنها

بالنقد تناَولوها الذين امُلعارصين الفالسفة من كبري عدٍد جانب من عنيفة فعٍل ردوَد كواين آراء أثارت 74
موضعه. يف النقد هذا من لطرٍف نعِرض وسوف ُمثمر. طويل جدٍل يف كواين مع ودخلوا والتفنيد،
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قابلة غري (ولعلها ُمعلنة غري ِضمنية خلفية إنها حولنا. من العالم مع التكيُّف طرائق
االستداللية العادات وتشمل الغالب، يف تحديدها ويصعب األحيان) بعض يف لإلعالن
التي واملفاهيم األشياء، تأويل يف التلقائية واألساليب املعرفية، العادات من وغريها

فينا. ثانيًة طبيعًة إسقاطها ويُعدُّ األشياء عىل نُسقطها
يشء كل هي هذه ليست الرصيح؛ واالسِتدالل الواعي والتفكري امُلعَلنة االعتقادات
ذلك وغري للوجوه وتمييزنا األصلية للغتنا اكتسابنا أن يعلم وكلنا الذهنية. حياتنا يف
العلماء من حاول من وكل ُمحدَّدة. تعاليم أو لقواعد وفًقا يتم ال العقلية أنشطتنا من
وإذا الصعوبة. باِلغ أمًرا ذلك وجد املهارات لهذه رصيحة قواعد استخالص املعرفيني
أخرى جوانب هناك فإنَّ البيولوجي موروثنا من جزء هي املمارسة جوانب بعض كانت

أخرى. إىل جماعٍة من تختِلف
املذهب كل يف األسايس «الخلل أنَّ إىل فيورباخ» حول «مقاالت كتابه يف ماركس يُشري
ل، تأمُّ أو موضوع أنه عىل فقط إليه يُنَظر الحس، أو الواقع، أو اليشء، أن هو املادي
بصورة ليس أي محسوسة، برشية ُممارسة أو محسوس برشي نشاط أنه عىل وليس
بني األنطولوجي الفصل ترتيب إعادة ينوي كان ماركس أن املقطع هذا يعني ذاتية.»
ماركس صياغة تعتمد والفكري. املادي بني االنفصال لتخطِّي كوسيلة وامُلنتجات البرش
ُمجرَّد ليس امُلنتَج أو «اليشء أنَّ فرضيَّة عىل واملادية/املثالية واملمارسة النشاط المتزاج
وأصبح شكًال أخذ وقد نشاطه، هو وإنما بها، له عالقة وال امُلنتَج طبيعة خارج يَقُع يشء
البرشي.75 للتفكري أويل ورشط ونتيجة، كوسط، املنظور، هذا من املمارسة، تظهر شيئًا.»
من يتكوَّن به امُلسلَّم القاعدي االجتماعي الواقع أنَّ إىل تايلور تشارلز ويذهب
املمارسات طاقم يُشكِّل للعقل. البينذاتي الوسط تقدم التي هي اجتماعية، ممارسات
تُوَجد «ال واألعراف فاملعاني والخطاب؛ املجتمع عليه يقوم الذي األساس ما مجتمٍع يف
يُمكن ال ممارسات وهي نفسها، املمارسات يف تُوَجد وإنما الفاِعلني عقول يف فقط
عالقات نماذج األساس يف إنها حيث الفردية؛ األفعال من مجموعة أنها عىل إليها النظر

اجتماعية.»76

ص٢١٠. الثقايف، النفس علم كول، مايكل 75

ص٢١١. نفسه، املرجع 76
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كتابات ويف الرباكسس، حول املاركسية الكتابات يف املمارسة عىل توكيًدا املرء ع يتوقَّ
أيًضا أبرزوا قد اآلخرين الكتاب من العديد أنَّ غري والرتبية. البحث حول الرباجماتيني
القدرة أي ،phronesis العملية» «الحكمة أهمية عىل أرسطو أكَّد فقد املمارسة؛ أهمية
الحكمة كانت وملَّا العيانية. الحقيقية املواقف يف يفعله أن املرء عىل يتعنيَّ ما تقرير عىل
يِجب الرتبية أنَّ عىل أرسطو أكد فقد صورية؛ توجيهاٍت إىل للردِّ قابلة غري العملية
ذلك قواعد؛ تقديم ُمجرَّد وليس والفعل والشعور الرؤية أساليب غرس إىل تهُدف أن
أن أي تأكيد، بكلِّ موضوعية معرفة ليست أرسطو، يِصفها كما األخالقية، املعرفة أن
مبارش بشكٍل ُملتحم إنه فحسب، بمالحظته يقوم موقٍف بإزاء يِقف ال العارف الشخص
امُلجاهدة هو اإلنسان عند األخالقية املعرفة أساس إن يفعله. أن عليه يشء إنه يراه، بما
عىل َلتدلُّ ethics نفسها اللفظة وإن ثابت. وسلوك مكينة خليقة إىل رهما وتطوُّ والكْدح
والشخصية. الطبع أي ethos «اإليثوس» وعىل املمارسة عىل الفضيلة يقيِّم أرسطو أن

أننا إىل بوالنيي ميشيل فذهب املسألة هذه امُلحدثني الكتاب من العديد تناول وقد
معارفنا كل تتبطَّن منية الضِّ املعرفة هذه وأن به، نُفصح أن يُمكننا ا ممَّ أكثر نعرف
كيف» «معرفة بني رايل جلربت وضعه الذي بالتمييز أيًضا ذلك يُذكِّرنا الرصيحة.
كيف أو سيارة نقود كيف نعِرف فأْن knowing؛ that أن» و«معرفة knowing how
كَمِقدرة. املعرفة أو كيف، معرفة تلك أيدينا؛ عىل نِقف كيف أو األناناس كعكة نخِبز
بالتمثيل تُعلم املعرفة تلك فمثل باأللفاظ؛ عنها نُعرب أن عن نعجز ما عادًة ونحن
(أي propositional knowledge َقَضوية» «معرفة فهي أن» «معرفة ا أمَّ بالكالم. ال
تعبريًا لفظيٍّا عنها يعربَّ أن يمكن أنها ة عامَّ بصفٍة امُلفرتض وِمن قضايا). معرفة

ا.77 تامٍّ
ُمجرَّد ال املرء فيه يكتِسب الذي الِحَريف ن بالتََّمهُّ الِعلم تعلُّم ُكون توماس شبََّه وقد
هناك أنَّ إىل غريه، وكثري سريل، جون وذهب ومهارات. أيًضا عادات بل رصيحة معرفة
االفرتاضات من خلفية تُشكِّل للتمثيل قابلة غري وربما منطوقة غري ُمضَمرة معرفة
معارفنا جميع تتبطَّن امُلضَمرة الخلفية هذه الفعل. وطرائق اإلدراك وأساليب وامُلسلَّمات

وتقييماتنا.

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, p. 23 77
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ترياًقا يكون أن — والفعل والُحكم املشاركة — املمارسة عىل التوكيد هذا ولعلَّ
املعرفة نظريات يف يتمثَّل والذي بقوة، ديوي جون يَشُجبُه كان الذي الداء لذلك ناجًعا
يُفسد يزال ما الذي الداء ذلك سلبي؛ ُمتفرِّج صورة يف اإلنساني الكائن ر تصوِّ التي

النسبية: مباحث بعض

الجماعات بأن القائلة اإلمبرييقية الدعوى هي امُلمارسة حول الوصفية النسبية •
من ُمختلفة طرائق إىل تؤدِّي أن شأنها من ُمختلفة ُممارسات لَديها امُلختلفة
املمارسات د تُحدِّ أنها عىل الثقافة إىل املرء يرى قد املقام هذا يف والتقييم. الفكر
إىل ننُظر أن األدقِّ من أنه غري والتقييم. التصنيف أساليب بدورها تُحدِّد التي
بشكل نفصلها نفسه، لليشء كجوانب التصنيف وطرائق الثقافية املمارسات

والتوضيح. الرشح بغرض ما حدٍّ إىل اصطناعي
وجود املمكن من بأن القائلة الدعوى فهي املمارسة حول املعيارية النسبية أما •
هي املمارسات أي لنا تُبنيِّ — عنه بمعِزل وليس — باإلطار مرتبطة حقائق
اإلطار. عن ُمنفصل بمعنًى صحيحة ممارسة هناك ليس الصائبة. املمارسة
واآلن، هنا الظواهر، عىل نُسِقطها أن ينبغي التي املفاهيم إن جودمان يقول
أي عىل وتتوقف ملجتمعنا، االستقرائية املمارسات عىل منها جانٍب يف تعتمد
وبعبارٍة ناجح. بشكٍل املايض يف إسقاطها جماعتنا ألعضاء تمَّ قد املحموالت
يف الصحيح هو التصنيفات أي يُحدِّد الذي هو ممارساتنا تاريخ فإن أخرى

األغراض.78 شتَّى

فتجنشتني ذهب فقد خاصة؛ أهمية املمارسة ملسألة فتجنشتني لدفيج ومُلعالجة
تقوم وإنما مبدأ، أو اعتقادات أو ُحَجٍج عىل تقوم ال العقلية وأسبابنا تربيراتنا أن إىل
قد لدينا. التي واملمارسات عندنا الحياة لشكل وفًقا نسلك، كما نسلُك أننا حقيقة عىل
اإلنسانية الكائنات جميع يشمل ُمشرتًكا شيئًا الحياة من الشكل هذا جوانب بعض تكون

بعيًدا. اختالًفا أخرى إىل جماعة من يختلف قد اآلخر بعضها ولكن السوية،

Goodman, Nelson (1984) Fact, Fiction, and Forecast. Cambridge: MA: Harvard Univer- 78

.sity Press, pp. 120–124
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فتجنشتني: يقول

ينبغي أال كذلك كان وإذا سديد؟ اختباٌر هو هل ولكن لها؟ اختباًرا يُعدُّ «ماذا
حدٍّ عند يِقف ال أنه لو كما املنطقي التربير يبدو املنطق؟ يف هو كما يتجىلَّ أن
ُمسلَّمًة ليس الحدَّ أنَّ غري أبعد. أساًسا يتطلَّب أساٍس وكل األحيان، بعض يف
(١١٠ منطقية، (أبحاث منها.» أبعد أساس بال للفعل طريقة إنه أساس؛ بال
جرَّافتي وتكون الصخرة، إىل بالحْفر بلغُت قد أكون تربيراتي، نفدت إذا
أفعله.» ما هو ببساطة «هذا أقول: أن إىل أميل أكون هنالك انثَنَْت. قد
هو given «امُلعطى» أي نقبله، أن علينا يتعنيَّ ما إنَّ نقول أن وبمقدرونا

(٢١٧ منطقية، (أبحاث .forms of life الحياة» «أشكال

تستحقُّ أنها غري والتقييم، والفكر الثقافة جوانب جميع وتتخلَّل تغُمر امُلمارسة إن
األنظار! عن خفيًَّة يجعلها نفسه شمولها أن ذلك واالستقصاء؛ للبحث نُفِردها أن

من truth «الصدق» :«Relativism of Truth «الصدق/الحقيقة» «نسبية (٨)
للمعرفة، أسايس ٌن ومكوِّ للبحث أكرب هدٌف ألنه الفلسفية؛ الوجهة من الهامة املسائل
املعنى مكونات من مكونًا يكون وربما .justification «التربير» ينشده الذي اليشء وألنه
كربى غاية الناس من كثري عند وألنه العبارة).79 صدق رشوط بوصفه (املعنى اللغوي
فمن ثَمَّ ومن truth؛ values الصدق» «ِقيَم والكذب الصدق عىل الفالسفة يُطلق ذاته، يف

الصدق». ِقيَم «ِنسبية بالصدق الخاصة النسبية ى تُسمَّ أن الطبيعي

هي ،Descriptive Truth-Value Relativism الصدق لِقيَم الوصفية النسبية •
الجماعات أعضاء يعتقد األحيان بعض يف بأنه القائلة اإلمبرييقية الدعوى

حقيقة. أنها عىل ُمختلفة أشياء يف املختلفة

ظلِّها يف التي الرشوط نعرف أن ببساطة، هو، معينة لجملة َفْهمنا أن ترى نظرية املعنى نظريات من 79

صنف أعرف ألنني أفهمها فإنما تُمطر» «السماء جملة أفهم إذ أنني ذلك مثال صادقة، الجملة هذه تكون
من كلٍّ تمييز وأستطيع كاذبة، يجعلها الذي الطقس وصنف صادقة يجعلها أن شأنه من الذي الطقس
أية يف الجملة تحمله الذي هو الصدق ِقيَم أي أُقرِّر أن بالتايل وأستطيع ويكون، يحُدث حني الصنفني

املناسبات. من مناسبة
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هي ،Normative Truth-Value Relativism الصدق لِقيَم املعيارية النسبية •
إلطاٍر بالنسبة فقط صادقة هي إلخ … واالعتقادات العبارات بأن القائلة الدعوى
«الصدق» فإن ا ُمِحقٍّ كنت «إذا املثال، سبيل عىل كون، توماس يقول معني.
داخل إال استخدامات له ليس ُمصطلًحا «الربهان»؛ شأن شأنه يكون، قد
من بأن تقول معتدلة صيغة صيغتني: يف الصدق ِقيَم ِنسبية تأتي نظرية.»80
إطاٍر داخل صادقة وغري ما إطاٍر داخل صادقة أشياء هناك تكون أن الجائز
الصيغة أما الثاني. اإلطار داخل عنها التعبري يمكن ال ببساطة، ألنها، آخر
الدعوى فهي األكرب، باالنتباه تحظى والتي الصدق، قيم نسبية من امُلتشدِّدة
إطار يف صادًقا يكون أن يمكن مثًال) نفسه (االعتقاد نفسه اليشء بأن القائلة

آخر. إطاٍر يف وكاذبًا

جرى قد أنه غري االعتقاد. حول نسبيٍة عن املطاف نهاية يف الصدق نسبية تُسفر
أو املحورية باالعتقادات ما نوًعا مختلفتني املسائل من طائفتني بني الوثيق الربط
ما األوىل الفئة ن تتضمَّ أخرى. جهة من الصدق بنسبية تتَِّصل وبأموٍر جهة من املبادئ
تُرشد سبب») حدٍث «لكل (مثل: العمومية شديدة مبادئ وهي اإلطار»، «مبادئ يه َسنُسمِّ
النسبية من امُلتشدِّدة الصيغة ن تتضمَّ الثانية الفئة فإنَّ املقابل ويف والبحث. التصنيف
فنحن االختالف بعض ُمختلفتني الفئتان كانت ا وَلمَّ تام. بوضوٍح الصدق لِقيَم املعيارية

ِحدة. عىل كالٍّ هنا نتناولهما
هو الصدق ِقيَم نسبية من امُلتشدِّدة الصيغة إىل ه يُوجَّ الذي التقليدي واالتهام
صادقة، تكون ال الصدق ِنسبية دعوى أن ذلك self-refutation؛ الذاتي» «الدحض
هكذا آخر. إلطاٍر بالنسبة كاذبة تكون وقد معني، إلطاٍر بالنسبة إال ذاتها، للدعوى طبَقا
«الدحض ة لُحجَّ نعود وسوف ذاتها! دعواه مرشوعية يؤسس أن النِّسبي عىل يمتِنع

للنسبية. ة املضادَّ الُحَجج نتناول حني بعد فيما الذاتي»
االجتماعي «البناء امُلشرتك كتابهما يف :«Reality Relativism الواقع «نسبية (٩)
أنَّ إىل لوكمان وتوماس برجر بيرت يذهب املعرفة» سوسيولوجية يف رسالة – للواقع
إىل املصطلح ويُومئ ،social construction اجتماعي» بناء أو «تشييد هو نفسه الواقع

.Structure of Scientific Revolutions, p. 266 80
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الفصيل هذا اتخذ وقد املعريف. نشاطنا نتاج ما بدرجٍة هو ذاته، الواقع أو العالم، أن
،metaphysical relativism امليتافيزيقية» «النسبية منها: عديدة أسماء اآلراء من
تطرًفا، النسبية صور أشد هي اآلراء هذه وتُعدُّ .constructivism البنائي» و«املذهب

.reality relativism الواقع» «نسبية عامة، بصفة عليها، نطلق وسوف

الدعوى فهي Descriptive Reality Relativism للواقع الوصفية النسبية أما •
أنحاء عىل العالم محتوى تخُرب أن امُلختلفة الجماعات شأن من بأنَّ القائلة
(«أشياء ُمعينة أشياء عىل ُمحتويًا العالم ترى الجماعات فبعض مختلفة:
عىل محتويًا أخرى جماعاٌت تراه بينما مثًال)، physical objects فيزيقية»
يضمُّ الوصفية النسبية من الرضب هذا أنَّ الواضح من مثًال. events «أحداٍث»
أهمية ذي غري يجعله ا ِممَّ واإلدراك؛ واالعتقادات، املفاهيم، نسبية من تداُخًال

ُمنفِصلة.
الدعوى فهي Normative Reality Relativism للواقع امِلعيارية النسبية وأما •
ما». إلطاٍر بالنسبة «واقٌع ما، بطريقٍة هو، real «واقع» هو ما بأن القائلة
ولكن العالم، لنُشيِّد املفاهيم نستخدم قد ما بمعنًى فنحن ذاك؟! كيف ولكن
لعلَّ مفاهيم؟! من الحريف، باملعنى ن، يتكوَّ العالم بأن القول يمكنه الذي ذا من
تُومئ استعارة مجرَّد هذه social construction االجتماعي» «التشييد مسألة
يفكروا أن املختلفة املفاهيم ذوي مثًال األشخاص شأن من أن ُمعتدل: معنًى إىل

مختلفة. بطرائق األشياء يف

اعتنقوا قد جودمان، نيسلون وحتى كانْت من بدءًا املفكرين، كبار بعض أن غري
موضوعات «بناء/تشييد» يف بدور يَضطِلع العقل بأنَّ القائلة الصارمة النظر وجهة
أولية مادة هناك إنَّ بل يشء، ال من األشياء يُشيِّد العقل أن ذلك معنى ليس املعرفة.
بل مخارطنا، أو بمناشرينا أو بأيدينا ال بتشكيلها؛ ونقوم عليها نعمل أساسية خامة أو
إىل األولية املادة تحويل أنَّ هنا األمر ورأس املعرفية. وممارساتنا واعتقاداتنا بمفاهيمنا
يتطلَّب أشياء، إىل الخام املادة individuation «إفراد» إن ِلنُقل أو ُمعيَّنة، موضوعات

عليها. رات، التصوُّ فرض أو املفاهيم، إسباغ
للوهلة تبدو socially constructed اجتماعيٍّا» «ُمشيٌَّد الواقع أن فكرة أن والحق
قالوا قد املفكرين من كبريًا عدًدا أنَّ حقيقة تجبَُهنا بحيث الغرابة باِلغة غريبة األوىل
يف فتكُمن الواقع نسبية حول الكربى الصعوبة أما تقدير. أقلِّ عىل منها قريبة بأشياء
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معها امُلتعاِطفني تُنصف منها صيغة وإيجاد الصحيح ِنصابها يف ووضعها مغزاها فهم
تفاصيلها. إىل نلتفُت عندما ذاتي تناُقض عن تُسِفر وال

نسبية تقوم النسبية. من أخرى أصناًفا وتدعم تؤاِزر الواقع نسبية أنَّ البنيِّ ومن
أية وأن نعرفه، كما العالم (تشيِّد) تشكِّل املركزية واعتقاداتنا مفاهيمنا أن عىل الواقع
فارغة فكرة هي له معرفتنا طريقة عن تماًما مستقل بشكٍل موضوعي عالم عن فكرة
العابثة وغري الفارغة غري الوحيدة الفكرة أن نستنتج بأن ألغرانا ذلك صحَّ فإذا وعابثة.
ومرتبطة التصوُّري إطارنا إىل منسوبة األشياء عن حقيقة هي الحقيقة/الصدق حول
مع «تتطابق» ألنها صادقة العبارة هذه فإن أخرض.» «العشب إن مثًال نقول حني به.
عنه نتحدَّث أن يسُعنا الذي الوحيد العالم إن حيث ولكن العالم. مع تتالءم أو الحقائق
تتطابق العبارة أن نستنِتج أن من لنا مناص فال الخاص إطارنا عالم هو فيه نفكر أو
فإنَّ ثم ومن األُطر؛ عىل تتوقَّف نسبية الصدق ُمحدِّدات إنَّ العالم. ذلك حقائق مع
إطاٍر «داخل» الحقيقة هو اكتشافه يف نأُمل أن يمكننا الذي الحقيقة من الوحيد الصنف

ما. إطاٍر إىل» و«بالنسبة ما
املعايري مثل: أخرى أموٍر نسبية حول شائقة دعاوى ة ثمَّ أخرى»: «نسبيات (١٠)
الدافعية، املشكالت، حل اسرتاتيجيات الذاكرة، الشخصية، بنية العواطف، الجمالية،
بحديٍث هنا نجتزئ وسوف الفكاهي. الحس حتى بل االجتماعي، اإلدراك القرار، اتخاذ

الذاكرة. ونسبية الجمايل الذوق نسبية عن ُمقتَضب

الجمايل ق التذوُّ نسبية

فبعض ويُقدِّرونه؛ به ويستمتعون يُحبونه فيما الناس بني هائًال تنوًُّعا هناك أن يبدو
مبالغ ينفق الناس وبعض إليها، يميل ال وبعضهم الكالسيكية املوسيقى يُحبون الناس
الناس وبعض هناك، إىل استدراجه يسُهل ال وبعضهم األوبرا، لحضور املال من ضخمة

الشعر.» أحبُّ «ال يقول وبعضهم عظيمني وشغٍف بحماٍس الشعر يقرأ
وتقديره؟ الفن تقييم يف التعدُّد هذا بإزاء املالئمة النظرية االستجابة هي ما ترى

ُمتباِينة. أجوبٍة من السؤال هذا أثار ما قدر الجمال ِعلم يف سؤاٌل يُثِر لم

بإنكار أي بإنكارها؛ املشكلة حلِّ إىل تعمد استجابٌة االستجابات هذه بني من •
فروًقا تعكس إنما امليل أو الذوق يف الظاهرية الفروق أن وترى ذاته! التعدُّد
وإدراكها. تناولها عىل القدرة يف وفروًقا املختلفة الفنية لألعمال الناس إلف يف
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إذا األوبرا تُحبَّ أن يسعك ال حال أية عىل فأنت صدق؛ من تخلو ال دعوى إنها
الشعر تقرأ أن يسعك وال حياتك، يف منها واحدًة رأيت أو سمعت قد تكن لم

القراءة.81 تجهل كنَت إذا ولذَّة باستمتاع
ترى األخالق) يف النسبية بالنزعة (تُذكِّرنا الجمال يف ذاتية نسبية نزعة هناك •
عىل املوضوع يُضفيه وال املوضوع عىل الذات تُضفيه يشء هو الجمال أنَّ
الذاتية النزعة هذه معنى. وال هنا واإلطالق للموضوعية وجه فال ثم ومن الذات؛
de gustibus non est األذواق» يف ُمشاحة «ال الالتيني امَلثَل يُوِجزها النسبية
الناظر» عني يف هو إنما الجمال «إن الشائع املثل وكذلك ،disputandum
من C. J. Docasse دوكاس ويعترب .Beauty is in the eye of the beholder
يف لالستقالل «إعالنًا دوكاس وضع الجمال. يف الذاتية النظرية إىل الداعني أبرز
سلطاٍن ذا َملًكا فرٍد كلُّ فيه يكون مجاًال ة ثمَّ أنَّ وزَعم الفن!» يف الذوق أمور
تستِند الجمالية. الِقيم مجال هو هذا — فقط نفسه عىل ذلك يكن وإن ُمطلق،
ُمعيَّنًا موضوًعا إن نقول فعندما خالص، ذاتي أمٌر الجمال أنَّ إىل النظرية هذه
سماٍت أية إىل نُشري وال مشاعرنا نِصف إنما ذاك إذ فنحن جمالية، قيمٌة له
وبني عليه املحكوم املوضوع بني بالعالقة تتصل الجمال فأحكام موضوعية.
يُالحظها أن يُمكن ال التي التجربة وهي الفرد، لدى الخاصة االستمتاع تجربة
أي يُثري الِقيَم بني االختالف يعود ال وهنا سواه. شخص أي عليها يحكم أو
ومن مختلف، تكويٌن املختلفني لألشخاص يكون أن الطبيعي فمن إشكال؛
اآلخر يشُعر ال بينما ما فنيٍّ عمٍل إدراك يف بلذَّة أحدهم يشُعر أن الطبيعي
ليس فالجمال «الصحيح»؛ أيهما نُقرِّر أن إىل ُمضطرين ولسنا ذلك. من بيشء
والباطل. الحق أو والخطأ، الصواب َمقولتا عليه تنطبق حتى موضوعية سمًة
وبعضهم يحبونه، الناس فبعض األنانس: ثمرة بطعم مثًال دوكاس ويرضب
نفور من الرغم عىل بحقٍّ لذيذ إنه القول العبَث من ولكن يحبونه، ال اآلخر
يتخلَّص وبذلك إليه. البعض ميل من الرغم عىل بحقٍّ رديء أو منه، البعض
أخرى تسمية مجرَّد هو فالتقدير بأرسها؛ الجمايل التقدير ُمشكلة من دوكاس

.Aesthetics, in, Earle, W. J., Introduction to Philosophy (1992) pp. 252-253 81
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هناك سؤال.82 أي ذلك بعد يُثار أن يمكن وال يُحبُّه»! ال أو املرء يُحبُّه «ما ل
ألحد، «ُملِزمة» ليست الجمال عن أحكامهم أنَّ غري للجمال، ذوَّاقون أشخاص
هذا يف «ُملِزم» لفظ يَعنيه أن يُمكن الذي ما نفهم أن الصعب من إنَّ بل
التي الجمالية املشاعر بشأن (!) يكذبوا بأن لآلخرين إلزاًما يكن لم ما السياق،
رديء. وذوق سليم ذوق بالطبع هناك تكون. ال وقد بالفعل لديهم تكون قد
أي فحسب، «تُوصف» أن يُمكن بل تفنيدها، أو إثباتها يمكن ال األذواق أن غري

تُذَم. أو تُمتَدح أن
نَت وتحصَّ علينا امتنَعْت الداخل» «من الذاتية النظرية نقد حاَوْلنا ومهما
االتِّساق شديدة الجمايل الذَّوق يف الذاتية النظرية أنَّ والحقُّ الخاص. بمنِطقها
إن الخارج» «من املنال سهلة أنها غري الجهة، هذه من التفنيد وصعبة الداخيل
كالنََّسق استنباطيٍّا صوريٍّا نسًقا ليست الجمايل التقدير نظرية إن التعبري! صحَّ
أية من فاملقصود الوحيد. املعيار هو ليس املنطقي االتِّساق إنَّ بل الريايض،
والنقد، الحكم باسم بها نقوم التي النشاط أوجه تُفرسِّ أن التقدير يف نظرية
العراء يف ترتكنا الذاتية النظرية أن غري تجربتنا. وقائع تفسري عن مسئولة وهي
نضُعها نقدية أحكاٍم من بالفعل به نقوم ما تُفرسِّ ال كثرية! أموًرا لنا تُفرسِّ وال
لو أننا كما كافية. وُمربرات وطيدة أُُسًسا لها ونُقدِّم ومعنى، وجًها لها ونرى
إىل سبيل ال قائمة وقائع نراها كثريٌة أشياء الستحالت الذاتية بالنظرية سلَّمنا
ما إىل تؤدِّي الذاتية النظرية فإن آَخر وبتعبرٍي عنها. الطرف وغضِّ إنكارها

:reductio ad absurdum «الُخلف» املنطق يف يه نُسمِّ

يف ووَقْعنا األذواق بني امُلقارنة الستحالت الذاتية بالنظرية سلَّمنا لو -
أخالقية). فوىض يف األخالقية النسبية تُوِقعنا (مثلما جمالية فوىض

والناقد. والخبري للذواقة مكان هناك يُعد لم الذاتية بالنظرية سلَّمنا لو -
الذوق. وتحسني الجمالية الرتبية المتنَعِت الذاتية بالنظرية سلَّْمنا لو -

١٩٨١م، للكتاب، العامة املرصية الهيئة زكريا، فؤاد د. ترجمة الفني، النقد ستولنيتز، جريوم 82
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مؤكدة امُلطلقة»، أو املوضوعية «النزعة تِقف الذاتية للنظرية امُلقابل الطرف ويف •
ينطوي ال القيمة ُحكم وأن نفسه، الفني العمل يف تكُمن الجمالية القيمة أنَّ
الجمال وأنَّ الفني، العمل غري آخر يشءٍ أيِّ إىل أو ي امُلتلقِّ إىل إشارة أيِّ عىل
التجربة يف ونحن اآلخر. بعضها دون األشياء بعض يف موجود موضوعي يشء
«نكتِشف» بل «نُسِبغ» أنَّنا نشُعر ال ننفعل، بل نفعل أننا نشُعر ال الجمالية
عيوننا «نفتح أن هو نفعله ما وكلُّ الوقت، طوال هناك كان شيئًا نكتشف —
وتتَِّفق ُمغَمضة! عيونُنا كانت عندما حتى هناك كان الجمال أنَّ غري للجمال».83
باإلمكان أنَّ من املشرتك بالحسِّ جميًعا نجده ما مع املوضوعية النظرية هذه
ُسلطة األشخاص بعض ألحكام وأن وبُطالنها، الجمالية األحكام ة صحَّ إلثبات
السليم» «الذوق بني حقيقيٍّا فارًقا هناك وأن اآلخر، بعضهم ُسلطة من أقوى

الرديء». و«الذوق
تُدَرك الجمالية القيمة أن يرى من املوضوعية النزعة أصحاب ومن
عندما فنحن تعريفها، امُلستحيل من وأن وحده، intuition «الحدس» ب
«فريدة فالقيمة بالكلمات، عنها نُعربِّ أن نملك ال أنَّنا غري جيًدا. نعرفها نُصادفها
الوصف تتحدى وهي العالم، يف آخر يشء كأي وليست sui generis نوعها» يف
اإلطالق؛ عىل يُدَرك أالَّ وإما ككل يُدَرك أن إما يشء إنها رات. التصوُّ خالل من

تحليلها. امُلمتِنع من فإن ثم ومن
عىل تتوقَّف الجمالية القيمة أنَّ يرى من املوضوعية النزعة أصحاب ومن
ِبنية وهي الفني، للعمل discriminable structure للتمييز» القاِبلة «البنية
من ومنهم األشياء. يف موضوعية صفٍة أي شأن ومناقشتها تحليلها يمكن
بوجود يقول ولكنه وتعريفه الجمال تحليل استحالة يف الَحْدسيِّني مع يتَِّفق
حني إال تُوَجد ال للجمال accompanying properties ُمصاحبة» «ِسمات
«التكوين» مثل ما، نوٍع من شكلية سماٌت عادًة وهي موجوًدا؛ «الجمال» يكون
ومن املوسيقى.84 يف و«الوحدة» والعمارة النحت يف و«التناُسب» التصوير يف
يُمكن الجمال وأنَّ تعريفها يمكن الجمالية القيمة أنَّ يرى من املوضوعيني

ص٥٨٨. الفني، النقد 83
ص٦٠٣-٦٠٤. نفسه، املرجع 84
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نوٍع من شكلية ِصفة أيًضا الغالب يف هو التحديد أو التعريف وهذا تحديده.
الثابتة كالنسبة للتو، إليها أْرشنا التي امُلصاحبة» «السمات عن بعيدة وغري ما،
إلخ.85 … العضوية» و«الوحدة الصور، أجزاء أو املوسيقي العمل فقرات بني

معايريها تحديد يف كبرية صعوبًة تجد املوضوعية النظريات جميع أن عىل
الصميمة الذاتية الطبيعة أن كما عمليٍّا، لالستخدام قابلة يجعلها ووضوح ٍة بدقَّ
للجمال. النِّسبي الذاتي البُعد لتجاُهل محاولة كلَّ يًة ُمتحدِّ تِقف الجمالية للخربة
الذاتي الطرفني؛ هذين وبني :Objective Relativism املوضوعية» «النسبية •
«النسبية نظرية هناك أخرى، جهة من امُلطلق واملوضوعي جهة من النسبي
السري وتحاول هذَين، من متطرف موقف أي إىل امُليض تتجنَّب التي املوضوعية»
والتفصيالت املوضوعية، النظرية يف الخيالية املطلقة الِقيَم بني وسط طريق يف
أن إىل التكاملية النظرة هذه تذهب الذاتية. النظرية يف املسئولة غري العفوية
أبًدا ُمطلقة ليست القيمة أن غري امُلتحدِّث. ال املوضوع إىل يشري القيمة ُحكم
يستلزم الجمايل الحكم اختبار فإن وبالتايل البرشية؛ بالتجربة مرتبطة بل
فارًقا هناك أن غري للعمل. املوضوعي االختبار إىل باإلضافة الجمالية االستجابة
(يضيق ُمعينة معايري له أفردت الرديء» و«الذوق السليم» «الذوق بني حقيقيٍّا
وإرهافه. وشْحِذه وتحسينه الذوق لتنمية مجاًال هناك تجعل بذكرها) املقام
التي والقيمة للموضوع، خاصية هي التي القيمة بني أيًضا النظرية هذه وتميز
والذاتي املوضوعي للعامَلني: تتَِّسع فهي وهكذا الجمايل. امُلدِرك لدى شعور هي
صفة هي وإنما مباًرشا، شعوًرا أو ُمطلقة ِسمة ليست الجمالية فالقيمة مًعا،
استجابة إحداث عىل potentiality «قوة» أو «إمكان» بأنها تتميز للموضوعات
«عالئقية» سمة الجمالية فالقيمة االستجابة. هذه عىل القادر املشاهد يف جمالية
ملا نتيجة معني يشء إىل تنتمي التي السمات من واحدة وهي ،relational
«ُمغذٍّ» الخبز أن ِمثلما برشي، عضوي بكائن اتصاله عند اليشء هذا يفعله
ال حني حتى «بالقوة» ُممتًَّعا الجمايل املوضوع ويبقى الجسم. يف لتأثرياته نظًرا
ُمغذِّيًا الخبز يبقى ِمثلما املوضوعية، الشكلية ِسماته بفضل وذلك أحد؛ له يتأمَّ

ص٦١١. نفسه، املرجع 85
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يكون التي املوضوعية الكيميائية لخصائصه وذلك يؤكل؛ ال حني حتى «بالقوة»
مغذيًا.86 بفضلها

Relativity of Memory الذاكرة نسبية

السرتة رويًدا رويًدا انَمَحْت ُصورتك ومن ذاكرتي اختزنَتْك العام، ذلك أيام يا
ويستوي امُلهرتئة، ُسرتته عنه ينضو وهو به، واحتفَظْت اللون الحائلة امُلهرتئة

شائبة. تَشوبها ال تحفٍة مثل الكمال، باِلغ أمامي

كافافيس قسطنطني

البرشية الذاكرة بأن يقول عتيقة، سيكولوجيٌة نظرياٌت زمنًا له روََّجت ُمتواَرٌث، وهٌم ثمة
كل وأن شيئًا، منه يخرم أن دون عليه يِرد ما كل يُسجل الذي التسجيل برشيط أشبه
املادة أغلب تكن وإن ما، وبدرجٍة ما بشكٍل فيه ٌل ُمسجَّ هو اإلنسان عقل عىل وَرد ُمنبٍِّه
أما لالسرتجاع. قابلة ثَمَّ من وهي العقل، باطن من عميق مستًوى يف محفوظًة امُلسجلة
بكفايٍة يتمتع الشخص دام ما بدقٍة لالستدعاء قابلة فهي العقل ظاهر يف املحفوظة املادة
أعماٍق يف املحفوظة املادة وأما الحقائق. ويلِّ الكذب من تعِصمه ونزاهٍة ة تامَّ عقليٍة
حصٍن يف وجعلها الكبْت نالها قد ُمؤملًة كانت إذا وبخاصة العقل، باطن من سحيقٍة
اللَّفظي التوجيه قبيل من سيكولوجية تقنيات بواسطة لالستعادة قابلة فهي منيع،

إلخ. … والتنويم التخيُّل وحْفز
رات التصوُّ هذه َزيف لنا كشف قد وآلياتها الذاكرة يف الحديث البحث أن غري
فنحن التسجيل، رشيط يقوم كما بعملها تقوم ال األمر حقيقة يف فالذاكرة وسذاجتها.
لحظٍة كلِّ يف يُواَجه الدماغ أن ذلك حياتنا؛ يف يجري حَدٍث كلَّ بالتفصيل نُسجل ال
ُقدرته يتجاوز البيئي input «امُلدخل» أو الواردة stimuli «ُمثريات» ال من هائل بكمٍّ
االنتباه عىل يُحتِّم مثلما «انتقائية»، تكون أن الذاكرة عىل يُحتِّم الذي األمر التخزينية؛
امُلثريات بقية عن صفًحا ويرضب يَعنيه ما امُلثريات من يصطفي انتقائيٍّا يكون أن نفسه

ص٦٣٦. نفسه، املرجع 86
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يقوم أن الدماغ عىل يتعنيَّ نشطة. وآلياٍت حاسمٍة بطريقٍة الوعي ساحة عن يِرصفها بل
بالطريقة يعمل أن له يتسنَّى حتى الواردة للُمثريات دقيقة flitration «ترشيح» بعملية
دماغية باضطراباٍت املرء يُصاب الرتشيح هذا كفاءة اختلَّت إذا بحيث بها، يعمل التي

الفصام.87 أقلَّها ليس
البعيدة، والذاكرة القريبة للذاكرة ُمنفصلة أنظمة وهناك انتقائية، عملية إذن الذاكرة
املادة تُنقل عندما وحتى ُمستديًما. تسجيًال قريب حدٍث كلَّ نسجل أن يَعوزنا ال بحيث
تسجيله. يتمُّ ما هي فقط البارزة عنارصها فإنَّ البعيدة الذاكرة إىل القريبة الذاكرة من
الوقائعية. ة قَّ بالدِّ تتَِّسم قلَّما إجمالية انطباعات الحقيقة يف هي الذكريات أن يتبنيَّ هكذا
عادًة تنطوي اإلبداعية، وربما الخيالية، البناء إعادة من عنارص ا حقٍّ الذكريات ن تتضمَّ

.confabulations و«األراجيف» االختالق من يشءٍ عىل
وجيهة أسباب وهناك دقيقة، غري بطبيعتها الذاكرة أن إىل الحديثة الدراسات تُشري
ُمعالجته» ْت «تمَّ يشء هي الدماغ يف تقبع التي الذكريات إنَّ دقيقة. غري تجعلها
من سلًفا املوجودة cognitive schemata املعرفية امُلخطَّطات فإن ثم ومن .processed
الذكريات بأن القول يمكننا آخر وبتعبري لألحداث. النهائي التسجيل عىل تؤثر أن شأنها
وبني الحقيقية األحداث بني تفاُعل نتاج هي بل يد، تمَسْسه لم ً ُمربَّأ نَقيٍّا شيئًا ليست

«الذات». وبني «املوضوع» بني … للشخص اإلدراكية العمليات
الخاص): النيوروبيولوجي مسلكها منهما لكلٍّ يكون (قد الذاكرة من نوعان ة ثمَّ

املعلومات. تسجيل ن وتتضمَّ الرصيحة الذاكرة •
الخربات. تسجيل ن وتتضمَّ منية الضِّ الذاكرة •

أحيانًا لنا يتسنَّى فقد الرصيحة، الذكريات من ًة دقَّ أكثر ليست منية الضِّ والذكريات
فهي الحياة بأحداث الخاصة الذكريات أما كبرية، بدقة املعلومات من بنوًدا نتذكَّر أن
من تذكًُّرا أفضل ليست قوي بانفعاٍل املصحوبة األحداث أن كما للخطأ. ُعرضة دائًما
الشهود شهادة أن عىل اإلمبرييقية الدراسات دلَّت وقد االنفعاالت. من الخالية األحداث
األحداث استدعاء أن الدراسات تُثِبت كذلك للدهشة. تدعو بدرجٍة ُمحرَّفة تكون قد

امُلسبقة. املعرفية املخططات تُشوُِّهه أيًضا هو الدرامية التاريخية

سببًا. ال للفصام نتيجًة بالطبع الرتشيح اختالل يكون قد 87
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الذاكرة يف ر يُدخَّ فما خام، مُلثرياٍت سطحيٍّا تسجيًال ليست الذاكرة أن القول وصفوة
بالدرجة ثقايف نتاج وهي املعرفية، للُمخطَّطات وفًقا تشييدها تمَّ بناءات الحقيقة يف هو

األساس.

للذاكرة الثقافية الدراسات

بطريقٍة والذاكرة الثقافة موضوع يدُرس تجريبي سيكولوجي أول هو بارتلت كان
عملية هو األول الذاكرة؛ تنظيم يحكمان مبدأين هناك أن إىل بارتلت ذهب ُمنضبطة.
عادات ذات األفراد من ُمنظمة عات تجمُّ هي الثقافات بأن بارتلت يقول اإلنشائي، التذكُّر
امُلرتبطة النشاطات تجاه قوية عواطف األفراد لدى ن تتكوَّ ُمشرتكة. وِقيَم سات ومؤسَّ
الختيار النفسية امليوَل الثقايف ُدها وتََجسُّ الِقيَم هذه تُشكِّل االجتماعية. والِقيَم سات باملؤسَّ
هذه تأثري تحت تمثُّلها تمَّ التي املعرفة وتُشكِّل لتذكُّرها. املعلومات من بعينها أنواٍع
يف املعريف املحتوى تذكُّر فيكون التذكر؛ عملية عليها تقوم التي البنيات القوية العواطف
تقلُّ حيث وقيمًة؛ اعتباًرا األقلَّ املجاالت يف عليه هو ا ِممَّ أفضَل بالبنيات الغنية املجاالت
يروي املبدأ لهذا كمثاٍل التذكر. عملية تُرِشد التي البنيات تشحُّ وبالتايل القوية العواطف
خاصة دقيقة تفاصيل تذكُّر استطاع املزارع أصحاب أحد لدى يعمل راٍع قصة بارتلت
السابقني.88 كها وُمالَّ بها، الخاصة والعالمة بقرة، كل ثمن البقر: من عدٍد رشاء بعملية
املبدأ هو الزمني الرتتيب فيه يكون التذكُّر من آخر نوٍع وجود أيًضا بارتلت افرتض
قلب ظهر عن الِحفظ ى يُسمَّ ما إىل يكون ما أقرب هو التذكُّر من نوع «هناك التنظيمي:
اهتمامات ذات ذهنية حياة خواص من خاصية الصم يُعدُّ .rote memory «الصم» أو
مسيطر.»89 اهتمام بينها من وليس ما، حدٍّ إىل طابعها يف عينية وجميعها نسبيٍّا قليلة
بما تُديل أن الشاهدة فيه تستطع لم تحقيق جلسة وقائع بارتلت يَرسد لذلك وكمثاٍل
وحتى الصباح يف النوم من قيامها منذ أحداٍث من بها مرَّ ما كلَّ ترسد بأن إالَّ حدث

.Bartlett, F. C., Remembering. Cambridge: Cambridge University Press, 1932, p. 250 88

.Ibid., p. 226 89
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التتابُعي التذكُّر ع تُشجِّ الثقافات بعض أن إىل ذلك من بارتلت ويخلُص الجريمة. وقوع
«الصم». اسم عليه أطلق والذي امُلفِرط

نيجرييا، يف والنيوب اليوروبا من كل وسط ميدانية بتجارب نيدل ف. س. قام وقد
جنبًا يعيشان أنهما من الرَّغم عىل عديدة نواٍح يف صارًخا اختالًفا يختلفان شعبان وهما
اجتماعية وتنظيمات اقتصادية أنظمة ولديهما العامة، الظروف نفس وتحت جنب إىل
من د ُمعقَّ هَرمي تَراتُبي بنسٍق اليوروبا دين يتميَّز ُمتقاربة. لغاٍت ثان ويتحدَّ ُمتشابهة
واقعية تشكيلية فنونًا اليوروبا ر طوَّ وقد امُلحدَّدة. ووظائفه واجباته فيه إله لكلِّ اآللهة،
غامضة قوٍَّة حول يتمرَكُز النيوب دين كان ذلك من النقيض وعىل واقعيٍّا. ومرسًحا
الزُّخرفية، الفنون يف ا جدٍّ رة ُمتطوِّ لديهم الفنية األشكال وكانت شخصية. غري ُمجرَّدة

اليوروبا. لدى بما شبيه مرسحي تُراٌث لديهم يكن ولم
وقد الجماعتني، ِكلتا يف التذكُّر الختبار استخدامها يمكن قصة بتأليف نيدل قام
ذات والعبارات للقصة املنطقية الِبنية اليوروبا تذكَّر فقد عاته؛ ِلتوقُّ مؤكِّدًة النتائج جاءت
بينما الدالة؛ غري للكليشيهات يأبَهوا ولم القصة مجرى يف الحاسمة واألحداث الداللة
تخلُق عندهم من عنارص القصة عىل وأقحموا بالضبط هي كما الكليشيهات النُّيوب تذكَّر

القصة. لوقائع حيَّة ملموسًة صورة
الذاكرة فكرة من العكس عىل بالضبط، القصة الثقافتني من أيٍّ من أحد يتذكَّر لم
التجربة أن هو املقام هذا يف باملالحظة يشء أجدر أن غري البدائية. للشعوب الُخرافية
امُلرتبطة schemata واملخططات الخربة يف الثقافة) عىل فة (امُلتوقِّ النوعية بالفروق تتعلَّق
بأنَّ وإنما النيوب؟» أم اليوروبا التذكُّر: يف اآلخر فاق «من ب يتعلَّق ال هنا األمر بها،
ما وهو ثقافته، تشغل التي االهتمامات مع تنسِجم ُمتمايزة بطريقٍة تذكر قد كليهما

بارتلت. به تنبَّأ
أتاحتْها التي املعلومات خالل من الصم التكرار عن بارتلت أفكار إىل كذلك النظر تمَّ
اإلياتمول شعب لدى اإلدراكية للجوانب دراسته من كجزءٍ األنثروبولوجية الدراسات
هذا يف العلم أهل أنَّ باتيسون جريجوري وجد الجديدة). غينيا يف يعيش (شعب
وامُلستخَدمة األسماء» «أغاني يف امُلستخدمة واألسماء للطواطم ُمستودعات كانوا الشعب
األسماء وعدد عشريٍة كلِّ لدى املوجودة األسماء» «أغاني عدد إىل وبالنظر املجادالت. يف
يرتاَوح عدًدا رءوِسهم يف يحملون العلم أهل أن جريجوري قدَّر أغنية، كلِّ يف امُلستخدمة
الُقدرة الختبار رائعة فرصًة املادة هذه قدَّمت األسماء. من ألًفا وعرشين آالف عرشة بني
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ُمناسباٍت يف العلم أهل استخدمه الذي األسماء ترتيب بتسجيل باتيسون قام الصم. عىل
أخرى، إىل ُمناسبة من األسماء ترتيب ون يُغريِّ كانوا الِعلم أهل أنَّ باتيسون بنيَّ مختلفة.
ما نقطة عند يتعثَّرون كانوا وعندما اإلطالق. عىل العمل هذا عىل ينتِقدهم لم أحًدا وأن
كما السلسلة بداية إىل يرتدُّون يكونوا لم األسماء من ُمعينة مجموعة تذكُّر ُمحاولتهم يف
يسرتِسلون املايض يف ما حَدٍث عن يُسألون عندما كانوا وال الصم، التكرار يف ُمتَّبع هو
باتيسون يُبنيِّ املقصود. الحَدث إىل الوصول بُغية زمنيٍّا امُلتَِّصلة األحداث من سلسلٍة يف
امُلستخدمة الرئيسية العملية ليس الصم بأن كثريًا واِثقون أننا من الرغم عىل أنه بوضوح
العقلية العمليات أي تحديد امُلمكن غري من فإن اإلياتمول، شعب من العلم أهل لدى

ذلك.90 يف الرئييس بالدور تضطِلع التي هي الُعليا
من بسلسلٍة وزمالؤه كول مايكل قام الرائدة األعمال هذه من عقود ثالثة بعد
وسط يف الكبيل شعب من األرز ُمزارعي لدى التذكر عملية تتناول التي الدراسات
ونَمط مستوى تتناَول الليبريية الفاي قبيلة وسط دراسة أُجريت آخر عقٍد وبعد ليبرييا.
مجال يف املتحدة الواليات يف واسع نطاٍق عىل استخدامها تمَّ القصص من لعدٍد التذكُّر
أن تُبنيِّ أنها يف بالذاكرة امُلتعلقة الدراسات أهمية تكُمن الذاكرة. بنموِّ امُلتعلقة البحوث
النشاط بنيات تتشابَه حيثما اليومي: الحياتي النشاط تنظيم إىل تعود الثقافية الفروق
ما مجتمٍع بحوزة كان وحيثما التذكر، عمليات يف الثقافية الفروق تقلُّ الجماعات بني
التعليم (مثل آخر مجتمع بحوزة تُوَجد ال بالتذكر عالقة لها هامة مؤسساتية ممارسات
من ُمحددة أشكال صورة يف التذكُّر عمليات يف ثقافية اختالفات ع توقُّ يُمكننا املدريس)

الكلمات).91 من قوائم تذكُّر عىل امَلقِدرة (مثل النشاط هذا مع تتالءم التذكر

الشفاهية الذاكرة

أصوات، من والتدوين) الكتابة تعِرف لم التي (أي الشفاهية الثقافة يف الكلمات تتألف
أنماط عىل بل التعبري، أنماط عىل ضوابط يفرض أن ذلك شأن ومن فقط. أصوات ومن
األمر استعادتها، وإمكان املعرفة بمادة االحتفاظ تعني املعرفة» «حالة أن ذلك التفكري؛

ص١٠٥–١٠٧. الثقايف، النفس علم كول، مايكل 90

ص١١٣-١١٤. السابق، املرجع 91
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يِجد الشفاهية الثقافة يف املعرفة». «عملية يف ُكربى سطوًة وآلياتها الذاكرة يمنح الذي
يظفر أن له كان إن تذكُّرها، يمكن بطريقٍة تفكريه يَصوغ أن إىل مدفوًعا نفسه املرء
نفسه تفكريه يَصبَّ أن من الشفاهية الثقافة يف للمرء مندوحة ال اإلطالق. عىل بمعرفٍة
مادة يَجبُل أن عليه يتعنيَّ هنالك الشفاهي. للتكرار وقابلة للتذكر حافزة أنماط داخل
مسجوعة، أو ُمتعارضة أو ُمتكررة جمٍل يف أو متوازنة، اإليقاع، ثقيلة أنماٍط يف الفكر
إىل التذكرية بحاجته مدفوع وهو الرتديد، سهلة رنَّانة أمثاٍل يف أو ثابتة، ثيماٍت يف أو
كأنما به ويتشبَّث اإليقاع يُضفي وأن لونها، فاقًعا صارخًة أوصاًفا باألشياء يُلِصق أن
كأنه اليد وإشارات الجسم بحركات يستعني وأن السائب! ويُعبِّئ الطليق فيه يَحِبس
يُسهم وجودي موقف رسم بها يكمل كأنه أو مهَرب، كلَّ عليها ويسدُّ الكلمات بها يُثبت
يعتصم وأن الجماعة، بعقل يفكر أن باملرء الشفاهية تُهيب كبري. بقسٍط الجسد فيه
هنا التذكرية الحاجة إن الثابتة. الجماعية يَغ والصَّ املألوفة والنماذج الواردة باألنماط

يَروده. أن للمرء يُمكن الذي الفكر مجال وتُحدِّد العبارة تركيب تُميل التي هي
املبارشة. االجتماعية للضغوط نتيجة للتغري يخضع أنه الشفاهي الحفظ ِسمات ومن
مع مبارش تفاُعٍل يف ُمنغِمٌس إنه أبًدا. تامًة ملكيًة روايته الشفاهي الراوي يملك ال
املوضوعات تثبيت عىل تعمل أن واستباقاتهم امُلستمعني عات توقُّ شأن ومن حي، ُمستمع
يُريد ما ويقول الجمهور مَليل ويميل الجماعة بعقل الشفاهي امُلتحدِّث ينجِرف يغ. والصِّ
ينقطع وحني التعبري. جاز إن املستمعون!» يطلبه «ما يقول يقوله، أن الجمهور منه
لالختفاء السلسلة هذه تميل مثًال) املهزومني (سلسلة األنساب من سلسلة عىل الطَلب
بسبب تُنىس بأن املايض من املؤملة لألجزاء الشفاهية الثقافة تسمح هكذا التحوير. أو
والتحوير الكِذب من شيئًا دائًما الشفاهية تُحتِّم وهكذا امُلستمر، الحارض ُمقتضيات

ذاتها. الشفاهية الذاكرة طبيعة بُحكم والتحريف
إىل الشفاهية الثقافة تلجأ التذكُّري العون وابتغاء الشفاهية الذاكرة طبيعة وبُحكم
واالستقطاب واإلغراب والتهويل وسلبًا، إيجابًا الشخصيات وتضخيم البطولية، امُلبالغة
التذكُّري، الجهد يف تدَِّخر كي الوصف يف تُِرسف أن العقيل االقتصاد من أن ذلك الذهني؛
وتُربز أقطارها من وتمدَّ الشخصيات ِثقل من تزيد وأن عادي، غري إىل العادي ل تُحوِّ وأن
الذاكرة ببقاء إالَّ تبقى لن حاٍل كلِّ عىل فهي والبقاء. الدوام لها تُتيح حتى آثارها من

بذهابها. إالَّ تذهب ولن
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البطولية؛ والشخصيات والَجَلل الهول من عالٍم يف بعقلك تُلقي أن الشفاهية عمل من
أن وهو تواضًعا، وأكثر ذلك من أبسط لسبٍب بل للبطولة، ميًال وال ل التأمُّ يف رغبًة ال
ت تغريَّ الطباعة وظهرت الكتابة سادت أن وبعد تذكُّره! يُمكن شكٍل يف الِخربة تصوغ
األسطورية الشخصية عن واستغنى الطبيعي، بحجمها األشياء برؤية وقنََع العقل ِبنية
ولم األمني، والتدوين الدقيقة بالذاكرة الكتابية أسعَفتْه لقد القديمة. ِخدماتها لها وشكر

الفناء.92 من ويحفظها املعرفة له يُثبت لكي أسطوري بطٍل إىل بحاجٍة يَُعد

النِّسبي اإلطار ُمكوِّنات امُلستقلة: ات امُلتغريِّ

امُلتغريات من غريها عىل تؤثر التي أي امُلستقلة»، ات «امُلتغريِّ أهمَّ نبحث القسم هذا يف
هذه أنَّ باالعتبار آِخذين ِنسبية، أموًرا منها وتجعل آنًفا، لناها فصَّ التي (التابعة)
انفصاًال بعض عن بعضها ُمنفصلة غري التابعة، امُلتغريات شأن شأنها املستقلة، امُلتغريات
و«الدين» («اللغة» اآلخر وبعضها العوامل هذه بعض بني كبريًا تداُخًال هناك وأن ا، تامٍّ
ونعزلها نفصلها كنَّا إن ونحن «الثفافة»). جوانب من وأساسية هامة جوانب هي مثًال

واقعة. لحقيقٍة استجابة وليس والبحث الدراسة فِبَغَرض

املستقلة امُلتغريات بأهمِّ قائمة

اللغة. •
الثقافة. •

التاريخية. الحقبة •
الفطري). املعريف (البنيان البيولوجية البنية •

االختيار. •
… الفرد االجتماعي، الوضع الجنيس، النوع الدين، العلمي، اإلطار أخرى: •

تُنسب ما كثريًا والصدق، املنطقية، واملبادئ املفاهيم، قبيل من أشياء كانت وإذا
املسائل بُروز ورغم آخر. يشء يُحدِّده دورها بأن االعتقاد جرى فقد تصورية، أطر إىل

محمد د. مراجعة الدين، عز البنا حسن د. ترجمة والكتابية» «الشفاهية أونج ج. والرت كتاب انظر 92
١٩٩٤م. فرباير الكويت، ،١٨٢ عدد املعرفة، عالم عصفور،
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املناقشات يف السائد الجانب هو الوصفي الجانب فإن األحيان من كثرٍي يف املعيارية
يشء كان إذا ما هو الصدد هذا يف الرئييس السؤال أن ذلك املستقلة؛ بامُلتغريات الخاصة
وإذا والتقييم. التفكري طرائق يف فعًال يؤثر إلخ … الجنس الحقبة، الثقافة، اللغة، مثل
بالدرجة وصفي إمبرييقي سبَبي أمٌر هو إذن هنا األمر طريقة؟ فبأية يؤثر أنه صحَّ
أمر يف يقيض أن يمكن (ال اإلمبرييقية الدراسة إالَّ فيه وتفصل تحسمه ال أي األساس،

اإلمبرييقي). البحث إال اللغوية النسبية عن مثًال ورف فرضية
اهتمام عىل استحواذًا امُلستقلة امُلتغريات أكثر الثقافة) (مع اللغة تُعدُّ «اللغة»: (١)
َم عمَّ وقد التفكري، ُطرق عىل بتأثريها القول إىل منهم كبريٌ فصيٌل ذهب وقد الباحثني.
— الرمزية األنساق جميع بأن القول إىل مثًال جودمان نيلسون فذهب الرأي هذا بعضهم
تؤثِّر — التصوير أساليب وحتى التوضيحي الرسم ومواضعات الحاسوب لغات شاملة

والتفكري. الِحيسِّ اإلدراك عىل
«النسبية اسم والفكر اإلدراك عىل اللغة بتأثري القائلة الدعوى عىل أُطِلق وقد
Sapir-Whorf سابري-ورف» «فرضية أيًضا ى وتُسمَّ ،linguistic relativism اللغوية»
سبيل عىل ورف» «فرضية أيًضا وتُسمى ُدعاتها، كبار من اثنني إىل نسبة hypothesis
«معيارية» (وليست بامتياز descriptive «وصفية» دعوى وهي والتخفيف. االختصار
تفكري عىل البرشية اللغات تأثري هو إمبرييقيٍّا واقًعا تراه ما «تِصف» ألنها normative)؛

وخربتهم. وإدراكهم البرش
من جانٍب أي ثالثة: أسئلة عن اإلجابة اللغوية النسبية عن جادة دراسة أية تتطلَّب

قوته؟ مبَلغ هو وما التأثري؟ هذا هو وما التفكري؟ من جانٍب أيِّ عىل يؤثر اللغة
املستقلة، امُلتغريات حول الدعاوى من غريها شأن شأنها اللغوية، النسبية ودعوى
أكثر) (أو جانب عىل يؤثر اللغة من أكثر) (أو جانب ة ثمَّ سببي»: «تأثري عن دعوى هي
يف اللغوية النسبية ِصيَغ تتفاوت وبالتايل الشدة يف التأثريات هذه تتفاَوت قد الفكر. من
حتى ُمخففة صيغ ومنها خاطئة) أنها الجميع (يعلم ُمتطرفة ِصيَغ فمنها النربة، ة حدَّ
هو الحقيقي امَلطلب ويبقى القول). ونوافل االبتذال ِصدق ولكنه صادقة (وهي التَّميُّع
الوقت يف امُلتاحة األدلة وتُشري الطرفني. هذين بني ما تقع شائقة ِصيَغ هناك كانت إذا ما
دَّة بالشِّ ليس التأثري هذا أنَّ غري وفكره إدراكه عىل فعًال تؤثر املرء لغة أن إىل الحايل

امُلتطرفون. النِّسبيُّون يدَّعيه الذي والهول
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نموذًجا باعتبارها الخاصة ألهميتها وذلك ؛ مستقالٍّ مقاًال اللغوية للنسبية أفردنا وقد
بْرسد هنا ونكتفي اإلحاطة. من ملزيٍد القارئ إليه فلريِجع عامة، بصفٍة الوصفة للنسبيات
ات امُلتغريِّ جميع عىل أيًضا تنسِحب والتي اللغوية، النسبية دراسة من امُلستفادة الدروس

والتاريخ: الثقافة فيها بما امُلستقلة

إمبرييقية أسئلة هي املعرفة عىل املستقلة امُلتغريات بتأثري الخاصة األسئلة جميع •
وسببية.

(معجم امُلستقل امُلتغريِّ من وجه أي بتحديد إال األسئلة هذه عن اإلجابة تمكن ال •
الحيس، (اإلدراك الفكر من وجٍه أي عىل يؤثر إلخ) … الدينية املمارسات األلوان،

امُلفرتَض. التأثري هذا يأخذه الذي الشكل وتحديد إلخ)، … الِعيلِّ االستدالل
والنطاق. والنوعية الشدَّة يف عظيًما تفاوتًا التأثريات هذه تتفاوت قد •

لغة، عالم كثرية: مهارات تضاُفر إىل ُمحدَّدة ِنسبية فرضية أي اختبار يحتاج •
البيولوجيا ويف التاريخ، يف وعالم إثنوغرافيا، وعالم تجريبية سيكولوجيا وعالم

إلخ. …
أي نستخلص لكي (… ثقافات لغوية، (جماعات ُمختلفة جماعات ُمقارنة تلزم •

الوصفية. النسبية الفرضية عن ُمتماسكة نتائج
«دعوى يف بحث إىل امَلعنية النِّسبية الفرضيات ِصدق عن البحث يئول قد •
وانعزالها. الوحدات استقالل ودرجة modularity of mind الذهنية» الوحدات
اكتشاف أنَّ ذلك عىل لرتتََّب معزولة ُمسيَّجة وحدات العقل أنَّ مثًال صح فإذا
مثًال) اللغوي (الفهم املعرفة من جانب عىل الثقافة أو اللغة من جانب تأثري
املعرفة جوانب بقية عىل الثقافة أو اللغة جوانب بقية تأثري عن بيشءٍ يُنبئنا ال

املثال). سبيل عىل البعيدة (الذاكرة

:«Culture «الثقافة (٢)

يغمره؛ يشءٍ عىل يحكم أن املرء يملك ال
واملوضوعية، للموضعة رضوري رشٌط االنفصال أنَّ فيبدو

واإلدراك. للرؤية رضوري رشٌط بل
املاء، عىل يحكم أن مك السَّ يملك ال
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املسافة، عىل يحكم أن الشهاب يملك وال
الثقافة. عىل يحكم أن اإلنسان يملك وال

قول حدِّ عىل البيئة من man-made الصنع» «اإلنساني الجزء ذلك هي الثقافة
تضمُّ (١٩٤٨م). الثقافية» األنثروبولوجيا علوم وأعماله: «اإلنسان كتابه يف هرسكوفيتس
وُطُرق والتباُدل، اإلنتاج ونُُظم امُلشرتكة، وامُلسلَّمات واألعراف، والعادات امُلثُل الثقافة
واألساطري، والشعائر، والطقوس والدِّين القضائية، والنظم واملوت، املرض مكافحة
امَلرعية واألساليب الجنسية، وامُلمارسات االجتماعي، والرتاتُب والتقنيات، وامُلحرَّمات،
والفن واأللعاب والرياضة النفوذ، ودرجات القرابة، وبُنى والزواج االنفعاالت، عن للتعبري

واللغة. والعمارة
يف ة وبخاصَّ الواحدة، الثقافة داخل واالعتقادات الرؤى يف فروق دائما وهناك
ونحتاج ُمعيَّنة نقطة عند الثقافة فكرة تتغيَّم بحيث امُلتجانسة، وغري الكبرية عات التجمُّ
من تخلو ال بدورها وهي subculture (الفرعية) التحتية الثقافة مثل مفاهيم إدخال إىل
يف لنا وُمسعًفا ُممكنًا يبقى ُمعينة ثقافات عن الحديث تعميم أن غري ُمعينة. ضبابية

كثرية. أحياٍن
تؤثر املرء ثقافة بأن القائلة الدعوى هي cultural relativism الثقافية» و«النسبية
القرن بدايات يف ة وبخاصَّ األنثروبولوجيون، دأب وقد وتفكريه. إدراكه ُطرق عىل بشدَّة
وصياغتهم. البرش تشكيل يف لها حدود ال سطوًة الثقافة إىل يَعزوا أن عىل العرشين،

١٩٣٤م: عام الثقافة» «أنماط كتابه يف بينيديكت روث يقول ذلك عىل كمثاٍل

عالٍم إىل ينظر إنه بكر. بنواظر العالم إىل ينظر أن له تسنَّى قطُّ إنسان من ما
ِبُمستطيع هو وما التفكري. وطرق والنظم العادات من محددٌة مجموعٌة أمَلتْه
ال املرء حياة تاريخ إن العادات. هذه يتخطَّى أن الفلسفي تمحيصه يف حتى
لحظة فمنذ ُمجتمعه. َوِرثها التي واملعايري األنماط مع تواؤًما يكون أن يعدو
يستطيع التي اللحظة ومنذ وسلوكه، خربته وتُشكِّل التقاليد تكتِنفه ميالده
املشاركة عىل قادًرا وأصبح أُشدَّه بلغ إذا حتى ثقافته. ابن يكون الكالم فيها
عقائده، وعقائدها عاداته، هي الثقافة عادات تكون الثقافة هذه أنشطة يف
وليس جماعته. يف يُوَلد طفٍل كلُّ فيها يقاسمه ُمستحيالته. وُمستحيالتها
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منها يُصيب أن األرض من اآلخر الجانب عىل الوجود إىل خرج طفل أي بُمكنة
الفتات.93 فتات

pre-logical املنطقي» «قبل التفكري طرائق حول االرتجالية املناقشات انتهت وقد
يف ًة ودقَّ تفصيًال أكثر علمي عمٍل إىل اآلن األمور وصارت الزمن. من ردًحا راجت التي
تشكيل يف الثقافة فعل يزال وما املعرفية. واألنثروبولوجيا الثقافية عرب السيكولوجيا
ُمتواضعة معرفية فروق وجود إىل تُشري فيما الدالئل، أنَّ غري الوضوح. ُمكتِمل غري الفكر
النسبية يف امُلبكرة الدعاوى بعض مذهب والشطط املبالغة يف تذهب ال الثقافات، بني

الثقافية.
يفكروا أن البرش عىل كثريًا يصُعب أمٌر الثقافة أن بعيد زمن منذ ون املختصُّ أدرك
الذي الوسط ألنها الثقافة «نرى» أن بإمكاننا ليس املاء، يف السمك مثل ذلك يف مثلنا فيه،
يف ثَمَّ ومن نحن، ثقافتنا عىل التعرُّف يف أخرى ثقافاٍت عىل التعرُّف ويُفيدنا فيه. نعيش

والتفكري.94 للبحث موضوًعا جعلها
«النسبية عن الحديث للمفهوم صياغة أول قدم أنه هردر يوهان إىل يُنسب ما كثريًا
يشء هو الشعوب ع تنوُّ بأن يؤمن هردر كان فقد عرش، الثامن القرن أواخر يف الثقافية»
الخاص: إطاره يف يُقيَّم أن يجب شعٍب كلَّ أن إىل بوضوح أشار كما التقدير، يوِجب
وتحِمل منها، لكلٍّ الباطنة الشخصية وحسب والزمان املكان حسب األمم تختلف «هكذا

غريها.»95 بمعايري قياُسها يُمكن وال كمالها، ِمعيار داخلها يف أمة كلُّ
نفس «علم مصطلح همبولت فون فيلهلم أدخل عرش التاسع القرن بدايات ويف
ما أي ،Geist الشعب» «روح أو القومية للروح العلمية الدراسة إىل ليشري الشعوب»
وورف، سابري ذلك يف ُمستبًقا همبولت، ذهب القومية». «الشخصية باسم اليوم إليه نُشري
أن بدَّ ال التفكري ُطرق أن يعني وهو وثيًقا. ارتباًطا مًعا يرتبطان والتفكري اللغة أن إىل
ذهب ما مع يتفق موقف وهو املختلفة. الثقافية الجماعات بني جذريٍّا اختالًفا تختلف

شعب. لكل والتقاليد اللغة التحام من هردر إليه

.Benedict, Ruth (1934) Patterns of Culture. Boston: Houghton Mifflin, pp. 2-3 93

ص٢٩. ومستقبله، ماضيه الثقايف، النفس علم كول، مايكل 94

ص٥٣. السابق، املرجع 95
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اإلدراك عمليات تفاوت حول املتطورة التقنية ذات التجريبية الدراسات تبدأ لم
دراسات كانت تورس). مضيق (بعثة العرشين القرن ُمنعطف يف إالَّ الثقافة بتفاوت
مجرَّد أهميتها تُعد ولم للنقد ُمجملها يف تثبت لم التكرار، عسرية التكلفة باهظة ة شاقَّ
وزمالؤه سيجول عاد ثم األخطاء. من ُمستفادة ميثودولوجية دروس وتقديم الطريق فتح
عىل البحث ملواصلة … السبعينيات يف وزمالؤه وبولتن العرشين، القرن من الستينيَّات يف
الدراسات هذه من الباحثون خلص أكرب. إثنوغرافية ميدانية وخربة أقوم منهجية أسٍس
استدالل عادات بناء طريق عن الحيس اإلدراك عىل تؤثر الثقافة أن تفيد متواضعة بنتائج
«علم كتابه يف كول مايكل يقول بالغموض. تتسم التي الظروف يف عملها تعمل حيس

(١٩٩٦م): الثقايف» النفس

من امُلستفادة الدروس مع تورس مضيق بعثة من امُلستفادة الدروس جمعنا إذا
بحدِّ اإلبصار ِحدَّة عىل تؤثر ال الثقافية البيئة أن لبدا البرصي، الِخداع أبحاث
الطريقة عىل تؤثر املرئي العالم لتأويل عاداٍت خ تُرسِّ باألحرى هي وإنما ذاتها،

املثال.96 سبيل عىل البرصية كالُخدَع الغامضة امُلثريات تفسري بها يتمُّ التي

اإلدراكي النمو يف الثقافية الفروق

عىل اإلدراكي، النمو يف الثقافة دور حول املقارن الثقايف البحث من األكرب الجانب يقوم
فروق وجود إىل بياجيه ذهب العملية حياته بداية منذ بياجيه. جان به قام الذي العمل
برول ليفي أعمال إىل ذلك يف ُمستنًدا بياجيه، ميز التفكري. عمليات يف هامة ثقافية
ُمصطلح باستخدام منهما األول برول وصف املجتمعات. من نَوَعني بني دوركايم، وإميل
اليوم عليهما نُطلق أن يُمكن ما وهما «متحرض»، ُمصطلح باستخدام والثاني «بدائي»
من النوعني هذين من واحٍد كلَّ أنَّ إىل بياجيه ذهب «حديث». واسم «تقليدي» اسم
بالبدائية اة امُلسمَّ «فالذهنية اآلخر: عن تُميِّزه خاصة «ذهنية» ب يتميَّز االجتماعي التنظيم
مجتمعاتنا تخصُّ العقالنية والذهنية القطعية. املجتمعات أو االنقياد مجتمعات تحضُّ
تراتُب فرض عدم وجوب من برول إليه ذهب ما مع ذلك رغم بياجيه يتَِّفق لم املتميزة.»

ص١١٢. السابق، املرجع 96
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ظهور أنَّ حينذاك بياجيه نظر وجهة كانت العقلية: من النوعني هذين عىل تطوُّري
الطفل تفكري ظهور يسِبق ِمثلما تماًما ة، امُلتحرضِّ العقلية ظهور يسبق البدائية العقلية

الراشد. تفكري ظهور
عىل ُمعتمًدا العرشين القرن من الستينيات يف بدأ الذي األبحاث فيض كشف
به. تنبَّأ قد بياجيه كان ا عمَّ بكثرٍي يزيد املجتمعات بني ع تنوُّ وجود عن بياجيه نظرية
مرحلة إىل تِصل الصناعية غري التقليدية املجتمعات يف األطفال أن األبحاث بعض كشفت
الصناعية الغربية املجتمعات أطفال بعد concrete operational العيانية» «العمليات
بعض يف الكبار وال األطفال وصول عَدم إىل أخرى أبحاث وأشارت أكثر، أو بعاٍم
عام ويف الصورية»). «العمليات عن (فضًال العيانية» «العمليات مرحلة إىل املجتمعات
الفروق بِقيَت وبينما اختباراته. أداء يف ثقايف ع تنوُّ وجود عىل األدلَّة بياجيه واجه ١٩٧٢م
تفكري أن عىل استقرَّ قد الرأي إجماع كان فقد خالٍف محلَّ العيانية العمليات يف الثقافية
ال بياجيه اختبارات مهام يف يتجىل كما ،formal operational الصورية» «العمليات
رسمي.97 مدريس تعليم فيها يُوَجد ال ايل تلك وبخاصة الثقافات، من العديد يف يظهر

وبني ناحية من اإلدراكي النمو مراحل عاملية عن فكرته بني التوفيق بياجيه حاول
من الثقافات بني تفاوت وجود من عرب-الثقافية الدراسات عنها كشفت التي الحقائق
التغري معدالت يف امُلالَحظ ع للتنوُّ ممكنة أسباب ثالثة بياجيه قدَّم اإلدراكي. النمو حيث
أنَّ األول منهما؛ كلٍّ إجادة ودرجة (الصوري) والتجريدي العياني التفكري عمليات يف
البعض يُقدِّمه ا ممَّ أكرب الذِّهني التنبيه من جملًة يُقدِّم الثقافات بعض بأن احتماًال هناك
الفروق بأحد أشبََه ص التخصُّ من نوًعا تكون قد الصورية العمليات أن والثاني اآلخر،
املعرفة مجاالت بعض يف يُوِغلوا أن األشخاص لبعض يسمح والذي الذكاء يف الفردية
هو بياجيه، عند ل امُلفضَّ االحتمال وهو الثالث، واالحتمال اآلخرين. من أعمق بصورٍة
ولكن الصورية، العمليات تفكري من عاملية مرحلة إىل تِصل األفراد كلَّ أنَّ نفِرتض أن
فيها ص يتخصَّ التي املجاالت تلك يف فقط) يكن لم (وإن أوًال تظهر الصورية العمليات
local املوضعي» البناء «مذهب اسم وهيالس هاريس عليه أطلق الذي (وهو الراشد
عن بياجيه نظرية صياغة إلعادة الحارض الوقت يف جهود وهناك .constructivism
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إىل تُشري التي األدلة مع تتالءم بحيث عموميتها افرتض التي اإلدراكي النمو مراحل
الثقافية عرب الدراسات من كلٍّ يف العام االتجاه يميل املراحل: هذه يف ثقافية فروق وجود
إىل تعود وفروق العصبي الجهاز بنُضج ُمرتبط عاملي استعداد من كلٍّ وجود فرض إىل
مختلفة بأنماط بدورها محكومة الخربة كثافة يف اختالفات عن ناشئة املجال أو السياق

الثقافية.98 والقيم الثقايف النشاط من

الثقافية التاريخية املدرسة

ُمعالجة كجهاز العقل فهم عىل االقتصار عدم إىل الثقافية التاريخية املدرسة تنحو
العميل النشاط خالل من يبُزغ «انبثاقي» كيان العقل إنما عمومي، مركزي معلومات
الطبيعية — امُلباِرشة الخربة جوانب امتزاج من امُلنبثق النِّتاج إنه الناس؛ بني املشرتك
«ماهويٍّا» أو universal «عامليٍّا» شيئًا العقل ليس الثقافية. — امُلبارشة غري الجوانب مع
أو «طارئ» أو «حادث» يشء العقل بل التاريخ، وخارج الزمن خارج يقبع essential
يُمكن وال مجاله ويحدِّده ُمحتواه يُحرِّكه يشءٌ تاريخيٍّا؛ أو محليٍّا contingent «عارض»
ومنوعة تاريخيٍّا ة ُمتغريِّ عوالم وهي فيها، تكوينيٍّا دوًرا يلعب التي العوالم عن فصله
يشء إنه مًعا. تشييده يف يُشاركون الذين للناس امُلشرتك النشاط من العقل ينبثق ثقافيٍّا.
الخاص نموِّهم عملية يف نشطون فاِعلون واألفراد ما، بمعنًى «موزع» ويشء «مشرتك»

دائًما). اختيارهم من ليست ظروٍف يف يعملون كانوا (وإن
النفسية العمليات ِبنية أنَّ الثقافية التاريخية للمدرسة األساسية الدعوى تُفيد
«تتوسطه» والذي تاريخيٍّا النامي العميل النشاط خالل من ينبثقان ونُموَّها البرشية
جديد شكٌل فيه ظهر الذي الوقت نفس يف ظهَرت البرشية النفسية فالعمليات الثقافة.
ومع العالم مع تفاُعلهم لتنظيم كوسيلة املادية األشياء بتعديل البرش فيه قام السلوك من
اسم الطبيعة عىل اإلنسان بصمَة تُمثِّل التي الوسائل هذه عىل يُطَلق البعض. بعضهم
ودساتري، وأعراف ووصفات مادية، أدواٍت بني امُلنتَجات ترتاَوح .artifacts «امُلنتَجات»
ويُمكنها الفعيل، العالم بها نرى التي الطريقة تُشكِّل أن يُمكنها خيالية رمزية وعوالم
أن بمقدوره أنَّ يف الحيوان عن اإلنسان يختلف القائمة، املمارسة تغيري إىل تؤدي أن
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فيه وتُحِدث هو فيه فعلها تفعل أن امُلنتَجات تلبَث فال ويستخدمها، ُمنتَجات يصنع
فكره. «تتوسط» إنها وتطويًرا. تغيريًا

الِحٍق جيٍل كلُّ يقوم أن عىل البرش يعمل امُلنتجات وصنع استخدام إىل وباإلضافة
إىل املهد من نعيش «إننا سابق، جيٍل كلُّ بُصنعها قام التي امُلنتَجات اكتشاف بإعادة
بُصنِعه قامت ما إىل عليه هو الذي الشكل يعود واألشياء األشخاص من عالٍم يف اللَّحد
كما الخربة إىل النظر يتمُّ الحقيقة هذه تجاُهل حاِل يف إلينا. ونقلته السابقة األجيال
أن القول عن وغنيٌّ الحرص. وجه عىل وعقله ما فرٍد جسم داخل يجري شيئًا كانت لو

الخربة.»99 هذه تُحِدث الفرد خارج مصادر فهناك فراغ، يف تحُدث ال الخربة
قامت التي للمنتجات الُكيلِّ املجموع أنها عىل املنظور هذا من الثقافة فهم يمكن
امُلنتَجات إىل إجماًال النظر يُمكن عندئٍذ التاريخية. تجربتها عرب بإنتاجها الجماعة
والخاص البرش، نمو فيه يتمُّ الذي الوسط أنها عىل — الثقافة أي — ما لجماعٍة امُلرتاِكمة
الوسط هذا داخل النمو عىل الُقدرة هذه الحارض. يف التاريخ إنه فقط. البرشي بالنوع

البرشي. للنوع املميزة الخاصية هي الالحقة األجيال يف إنتاجه إعادة عىل والعمل
البرشية النفسية الوظائف تحليل أن عىل أيًضا الثقافية التاريخية املدرسة تؤكد
الوحيد هو املنهج هذا أن إىل ماركس ويذهب اليومية. البرش أعمال من ينطلق أن يجب
الرتكة تَخُرب ال الناس إن حيث املثالية؛ ُمقابل املادية ثنائية تجاُوز به يمكننا الذي

العمل. يف إالَّ السابقة األجيال لعمل الفكرية/املادية
التاريخي الرتاُكم أنَّ الثقافية التاريخية للمدرسة ذكرها السابق املبادئ عىل يرتتَّب
إن البرشي. التفكري لعمليات االجتماعي األصل إىل يُشري بها النشاط وتشبُّع للُمنتجات
جوهرها، يف اجتماعية أشياء هي الثقافية») «املنتجات (أي الثقايف السلوك وسائل كل
فيجوتسكي عليه أطَلَق الذي القانون يُعربِّ كما ها، وتغريُّ نشأتها يف أيًضا اجتماعية وهي

الثقايف». للنمو العام «القانون اسم

األوىل ُمستويني): عىل (أو مرَّتنَي لألطفال الثقايف النمو يف وظيفة كلُّ تظهر
بني أوًال تظهر إذ النفيس؛ املستوى عىل والثانية االجتماعي، املستوى عىل
عن وغنيٌّ ذاتية. كمقولٍة الفرد الطفل داخل تظهر ثم بينذاتية، كمقولة الناس

.Dewey, L., Experience and Education. New York: Macmillan, 1938–1963, p. 39 99
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ِبنيتها ويُغريِّ نفسها العملية ل يُحوِّ internalization «اإلدخال» هذا أنَّ القول
الوجهة من تتبطَّن الناس بني العالقات أو االجتماعية العالقات إن ووظيفتها.

الُعليا.100 الوظائف جميع النشوئية

(أو Historical relativism التاريخية» «النسبية التاريخية»: «الحقبة (٣)
الجماعات بأن القائلة الدعوى هي الكثرية) معانيها أحد يف historicism «التاريخانية»
الفيلسوف ويُعدُّ التفكري. من مختلفة طرائق لديها تكون ُمختلفة أحقاٍب إىل تنتمي التي

للنسبية. التاريخي البُعد أبرزوا الذين امُلفكرين أهم من كولنجوود ج. ر. اإلنجليزي
يف التاريخية للنسبية صيغًة املعرفة، سوسيولوجيا س ُمؤسِّ مانهايم، كارل يُقدِّم

قوله:

عامًلا أنفسنا إىل ونعزو ُمعينًا فكريٍّا عامًلا ُمعينٍة تاريخيٍة حقبٍة إىل نعزو عندما
مقوالٍت ظلِّ يف تاريخيٍّا ُمحتمٌة معينٌة اجتماعيٌة طبقٌة تُفكر عندما أو آخر،
معزولة حاالٍت إىل نُشري ال ذاك إذ فإنَّنا ملقوالتنا، ُمغايرة فئوية) (تصنيفاٍت
وإىل جوهري، نحٍو عىل ُمتباعدة فكرية أنساٍق إىل بل الفكر، محتوى من

بعيًدا.101 اختالًفا ُمختلفة والتأويل الخربة يف طرائق

فإن ثم ومن واللغوية؛ الثقافية الفروق عن تنُجم التاريخية الفروق أن والحقُّ
غري واللغوية. الثقافية النسبية إىل جذريٍّا جديد يشءٍ أي تُضيف ال التاريخية النسبية
ويجعل الحاالت، من جديًدا نطاًقا يُضيف مستقالٍّ متغريًا بوصفه التاريخ إدخال أن
العلم. يف وبخاصة النسبية من مسائل دراسة يف التاريخية النصوص استخدام باإلمكان
تقدُّمي ر تطوُّ عىل يشتمل أنه عىل التاريخ إىل النظرة أنَّ برتفيلد هربرت يرى
اإلثنية» «املركزية إسقاطات من أخرى وصورة كبري خطأ هي اليوم عليه نحن ما تجاه
األصناف شتَّى من ات تغريُّ عىل ينطوي التاريخ أن والحقُّ .ethnocentrism (العرقية)

Vygotsky, L. S., The genesis of higher mental functions, in J. V. Werysch, ed., the 100

.Concept of Activity in Soviet Psychology. Armonk, N. Y.: Blackwell., 1981, p. 163
Mannheim, Karl (1929–1936) Ideologie und Utopie. Bonn: F. Choen. Trans. By L. Wirth 101

.& E. Shilds as Ideology and Utopia. New York. N. Y.: Harcourt Brace & World, p. 57
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عىل التفكري من املبكرة الطرق نرى أن لنا يُتيح التاريخ أن غري عديدة. ألسباٍب تحُدث
كما املفاهيم، بتغريُّ الخاصة للدراسات الباب يفتح الذي األمر نحن، لتفكرينا طالئع أنها
عليه. نحن ما إىل ِرصنا كيف يف االستبصار ومن الذاتي، الفهم من نوٍع يف األمل يُحيي أنه
حول الجَدل يُعد للمعرفة)»: البيولوجية (البنية الفطري املعريف «البنيان (٤)
للبنية النسبية القوة حول األبدي الجَدل هو nature-nurture «الطبيعة/التنشئة»
االجتماعي والتطويع اإلثقاف عملية وبني جهة من (الطبيعة) الفطرية البيولوجية
رضوري العاملني ِكال أن الجيلِّ من أخرى. جهٍة من (التنشئة) التعلم صور من وغريهما
حول سؤاًال وقالبًا، قلبًا اإلمبرييقي الحقيقي، السؤال ويبقى السوية. اإلنسانية للحياة
وحول بيولوجيٍّا، ممكن هو ما حدود وحول ثَباتها، ومدى البرشية الطبيعة طواعية مدى
الثقافة عىل العصبي) والجهاز الدماغ تركيب (وبخاصة البيولوجية ِبنيتنا تأثري درجة

التفكري. وأساليب واللغة
السلوكي» «املذهب كان إذ العرشين، القرن من والخمسينيات األربعينيات إبان
األخرى، االجتماعية والعلوم واللغويات السيكولوجيا يف السائد املذهب هو behaviorism
«التجريبي» القطب ذلك ،nurture «التنشئة» ُقطب تجاه بحدة مائًال البندول كان
بيشءٍ يعِرتف وال الخربة عالم من ُمكتسبًا العقل محتوى كلَّ يرى الذي empiricist

كان فقد ثَمَّ ومن للتعلُّم. العامة اآلليات باستثناء البداية منذ العقل يف ل ُمتأصِّ فطري
التفكري. ُطرق َصوغ يف والثقافة اللغة لتأثري كبري مجال هناك

— املضاد القطب تجاه بِحدَّة البندول ارتدَّ ذلك عىل التالية العقود يف أنه عىل
لغوية» «عموميات وجود تشومسكي نوام الرائد اللغوي أكد فقد .nature «الطبيعة»
الفروق تحت من يكُمن ُمشرتك عميٍق أساس بمثابة هي فطرية linguistic universals
(املعرفة) اإلدراك ِعلم يف الفطرية االتجاهات َرواج مع ذلك تزامن اللغات. يف السطحية
وحدات عىل األصل من حائز العقل بأن القائلة modularity الوحدات» «دعوى يف ُمتمثِّلة
بنيانًا هناك أنَّ تبنيَّ هكذا معرفية. أو إدراكية عموميات بمثابة هي جاهزة ِفطرية
أو الثقافة تأثري مجال من يُضيق الذي األمر البداية، منذ وُمبيَّتًا ًال ُمتأصِّ ثريٍّا معرفيٍّا

عنها. تفكرينا أو لألشياء إدراكنا طريقة عىل اللغة
البنيان عىل التوكيد يف اإلفراط أدى فقد ثالثي ديالكتيك كلِّ يف الحال هو وِمثلما
حتى أفعاٍل ردود إىل الثقافة حساب عىل األخرية السنوات يف املعلومات وُمعالجة املعريف
إىل ثانية مرة الثقافة وأعيدت برونر، جريوم أمثال من اإلدراك علم يس مؤسِّ بعض بني
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من كبريًا شطًرا أن صحَّ وإن اإلدراك. عىل تأثريها مدى عن يسألون الناس وعاد املشهد
ُمسبق بعتاٍد ومزوًَّدا ا حقٍّ ًزا ُمجهَّ يأتي اإلنساني العقل أن إىل يُشري اإلمبرييقي البحث
بني ويجعل إلخ، … الكلمات وإعراب الوجوه، وتمييز اللغة، لتعلُّم استعداًدا لَديه يجعل

كبري. حدٍّ إىل ُمتماِثلة بطرائق يُفكرون ثم، من اإلنسان،
بحرية يف يُلقي الحديثة العلمية بالشواهد املدعم الفطري املذهب أنَّ غري
لبني امُلشرتكة البيولوجية البنية هي هذه كانت فإذا ثقيل. بحجٍر اإلبستمولوجيا
تطوري تاريخ نتاج هي البرشي اإلدراك من ُمعينة جوانب بأنَّ كبري احتمال ة فثَمَّ البرش
اإلدراك يف البرش تماثُل كان وإذا إطالق. وال فيه رضورة ال طارئ عَريض فيلوجيني102
مخلوقات أية أن ع نتوقَّ أن لنا فإنَّ الِحيسِّ وجهازنا لدماغنا عرضية مالمح إىل راجًعا
تماًما. مختلفة بطرائق فيه وتفكِّر الوجود تُدِرك سوف عنَّا ُمختلفة بيولوجية ِبنية ذات
أشبََه تبدو املعريف لبُنياننا العرضية املالمح أن نجد األمر، حقيقة يف الجهة، هذه من

القصور. أو القيود أو بالحدود
الفروق ِقرشة وراء من البرشية للطبيعة الصميمة بالوحدة تسليمنا ومع
و«التربير» ،objectivity «املوضوعية» حول املعيارية األسئلة فإنَّ والتاريخية، الثقافية
بأن احتمال هناك دام ما ة، ُملحَّ بل مفتوحًة تبقى ،truth و«الصدق» ،justification
مثًال الطبيعي االنتخاب ضغوط فلعلَّ عديدة: جهات من الكمال دون هو البرشي اإلدراك
دقة. أكثر ولكن أبطأ أخرى آلياٍت عىل ة الدقَّ محدودة رسيعة إدراكية آلياٍت حبَّذَت قد

واالعتقادات املفاهيم أُُطر من ُمتاحة بدائل هناك كانت إذا :«Choice «االختيار (٥)
بنعم؛ السؤال هذا عن يُجيب من ة ثمَّ نختار؟ أيها نُقرِّر أن بَميسورنا فهل واملعايري،
نزوي، عشوائي اعتباطي أنه يعني ال ذلك أن عىل إلينا، يعود تقديري اختياري األمر
والشمول، التناول، ويُرس كالبساطة، عقلية، ُمربِّرات أو وجيهة أسباب هناك تكون فقد
يف البتِّ ُسلطة ولنا األمر يف صوتًا أو رأيًا لنا إن بعض. عىل البدائل بعض ل نفضِّ تجعلنا
ليست أنَّها غري ُمعنيَّ تجريدي بمعنًى ُممكنة تكون قد البدائل أن يرى من َة وثمَّ املسألة،

إلينا. بالنسبة خالصة اختياراٍت
نِجد voluntarism اإلرادة أو االختيار مذهب املطياف؛ من األول الطرف عند
مثل فالوجوديون، االختيار. حرية من كبريًا هامًشا لَدينا أن إىل يذهبون ُمفكرين

النوع. ر بتطوُّ ُمتعلق أي 102
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ويرون األخالقية واملبادئ بالِقيَم يتعلَّق فيما موضوعية حقائق وجود يُنكرون سارتر،
وجودي باختياٍر وجودية، بقفزٍة وألنفسنا بأنفسنا ونُبدعها ِقيَمنا نختار أن علينا أنَّ
«غري مذهبًا األخالق يف يذهبون الذين األنجلوأمريكيني املفكرين من وكثري مصريي.
وإن لذلك مشابًها رأيًا يرون وستيفنسون، آير، مثل 103،non-cognitivist معريف»
كثريًا أنَّ إىل وفاته) بعد صدر (الذي القوة» «إرادة يف نيتشه ويذهب تطرًُّفا. أقلَّ يكن
تماًما ُمختلًفا ُمفكًرا إن بل اختيار، مسألة أيًضا هي املعرفة من األخرى الجوانب من
thing-language اليشء» «لغة نتحدث أن نختار أن بإمكاننا بأن يُنبئنا كارناب مثل
phenomenalistic ظاهراتية» «لغة أو املركزي، األمر هي الفيزيقية املوضوعات حيث

الحس. ُمعطيات هو املركزي األمر حيث language
إن الصعب، من أنَّ إىل يذهبون مفكرين نجد امِلطياف من امُلضاد الطرف وعند
تغيريًا تقييمنا ومعايري واعتقاداتنا املركزية مفاهيمنا نُغري أن املستحيل، من يكن لم
يف العالم عن التفكري يف نرشع أن ببساطة نُقرر أن مثًال بوسعنا ليس جوهريٍّا.
ُمعظم كانت إذا أنه والحق ا. تامٍّ اطِّراًحا السببية مبدأ باطِّراح أي علِّية؛ غري حدود
امُلحال من فإن البيولوجية ِجبلَّتنا من جزء هي املركزية واعتقاداتنا املحورية مفاهيمنا
تُحدِّده كانت إذا األلوان عن تفكرينا تغيري استحالة وستكون عنها، نستغنَي أن بيولوجيٍّا
إذا تغيريه استحالة من أكرب البيولوجية) (الحتمية البرصي جهازنا نيوروفسيولوجية
القائلني يمنع ال هذا أن غري اللغوية). (الحتمية املحلية لغتنا يف األلوان ُمعجم يُحدِّده كان
كولنجوود) (مثل والتاريخية بينيديكت) (مثل والثقافية ورف) (مثل اللغوية بالنسبية

«الرسقة مثل األخالقية العبارات بأن القائل املذهب هو األخالق يف cognitivism املعريف» «املذهب 103

أي والكذب، الصدق تحتِمل عبارات أي حقيقية، عبارات هي إلخ، … مباح» العدو عىل «الكذب خطأ»،
هي خطأ؟» الرسقة «هل مثل من األخالقية األسئلة وأن ،truth-values صدق» «ِقيَم تحِمل عبارات
وأن موضوعي، يشء األخالقية أن ذلك خاطئة؛ وإجابات صحيحة إجاباٌت لها أسئلة أي موضوعية، أسئلة
عن ُمربَّرة صادقة اعتقادات لديهم تستوي عندما الناس لها يُحصِّ األخالقية املعرفة قبيل من شيئًا هناك
imperativism األمر» «مذهب أما االنفعايل»: و«املذهب األمر»، «مذهب من ُكالٍّ يُقابل وهو األخالقية.
القواعد أيِّ حول جَدل بالتايل هو األخالقي الجدل وأن قواعد الحقيقة يف هي األخالقية العبارات بأنَّ فيقول
بأنَّ فيقول emotivism االنفعايل» «املذهب وأما بُمقتضاها. ويعملوا حياتهم يف البرش يتَِّخذها أن يِجب
أو استحسان ومشاعر سلبية أو إيجابية انفعاالت عن تُعربِّ ُمتنكِّرة بية تعجُّ ُجمل هي األخالقية العبارات

استهجان.
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الطبيعة يصف أن يملك ال مثًال ورف نظر يف فاملرء التغيري. صعوبة عىل التوكيد من
يتحدثها، التي لغته تُمليها التأويل من ُمعينة بأساليب مقيٌد هو وإنما كاملة، بحيدٍة
مفاهيمنا أن يرون فيما الُكتَّاب هؤالء يرى الحرية. من كبريًا قدًرا نفسه يف آنس لو حتى
بباله يخطر ال معظمنا أن لدرجة وتغُمره تفكرينا تتخلَّل املحورية واعتقادتنا املركزية

املفاهيم. وتلك االعتقادات لهذه بدائل وجود احتمال أصًال
قيام األحيان بعض يف باإلمكان أن إىل يذهبون ُمفكرين نِجد الطرفني هذين وبني
استثنائية ظروف يف ذلك يكن وإن رية، التصوُّ لألطر ُكربى وتنقيحات حاسمة مراجعات
«نموذًجا يعتنق أن العاِلم اختيار لحظة عن حديثه بمعِرض كون، توماس يقول فحسب.
إيمانيٍّا. إالَّ يُتََّخذ أن يمكن ال النوع هذا من قراًرا إن جديًدا، (بارادايم) شارًحا/إرشاديٍّا»
أو اإليمان من رضٌب أنه عىل جديد إرشادي نموذج قبول عن ُكون يتحدَّث ما وكثريًا

.conversion الحاسم» (العقائدي) ل «التحوُّ
أن يمكنهم ال البرش أن هو املعارصين الفالسفة بني رواًجا األكثر الرأي ولعلَّ
عىل تماًما عصيٍّا يظلُّ ربما األطر هذه أجزاء بعض وأن تدريجيٍّا، إالَّ أُطرهم لوا يُعدِّ
الخاص نويرات بتشبيه الدعاوى هذه تُهيب ما وكثريًا ُمعطاة. لحظة أية يف املراجعة
ُجزءًا السفينة تغيري بإمكاننا إنَّ :(Neurath’s boat) ُمبحرة وهي سفينة بناء بإعادة
غري التغيري. أثناء السفينة ثبات أجل من فيها تتغريَّ ال التي األجزاء عىل ُمستندين جزءًا

واحدة. دفعًة ِتها برمَّ السفينة بناء نُعيد أن نملك ال أننا
جزءًا، جزءًا بالتدريج نُغريها أن فباإلمكان التصورية؛ ألطرنا بالنسبة الحال كذلك
رات تصوُّ نملك ال إذن إننا واحدة. دفعة منها كبريًة أسطًرا نُغري أن بإمكاننا ليس ولكن
نحكم معايري املثال، سبيل عىل نملك، ال التغيري، عملية إنجاز يف نستخدمها مبادئ أو

اآلخر! مع أحدهما ُمتَِّسقني هما مقرتحان تعديالن كان إذا ما بها
أخرى»: «عوامل (٦)

Scientific Frameworks العلمية األطر

وفالسفته العلم مؤرِّخي جانب من فعٍل ردَّة حدثت العرشين القرن من الستِّينيات يف
وغياٍب الصورية النزعة يف إفراٍط من آنذاك السائدة الِعلم فلسفة يف يَرونه كانوا ما ضد
العلم فالسفة من الثائرين هؤالء رأس عىل كان وفهمه. الِعلم دراسة يف التاريخي للبُعد
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الثورات «بنية مؤلِّف ُكون وتوماس فيريابند، وبول توملن، وستيفن هانسون، ر. ن.
يف فيريابند باستثناء — هؤالء من واحد أي يعترب لم نُسخة. مليون منه بيع الذي العلمية»
[وبخاصة أطروحاتهم من العديد أنَّ َغري النِّسبيِّني، من نفسه — امِلزاجية حاالته بعض
«الالمقايسة» وأطروحة الحيس لإلدراك theory-ladenness النظري» «التحميل أطروحة
ما نظرية ُمطابقة مدى تحديد استحالة وأطروحة incommensurability (الالقياسية)

نسبية. بنتائج قرائهم من لكثرٍي توحي كانت للوقع]
واإلحاطة الشمول حيث من واللغة الثقافة َمبلغ للمرء العلمية النظرة تبلغ ال
بزَغْت التي النسبية األطروحات كانت فقد ثَمَّ ومن حياته، تضاعيف يف والتغلُغل
اللغويني النسبيني ألطروحات بالنسبة ومحدودة فرعية الفالسفة هؤالء كتابات يف
من مراحل من ُمستقاٌة أمثلتهم وكانت ودقٍة، بحصافٍة ُحَججهم قدموا لقد والثقافيني.
رضورة إىل أو أخرى ثقافة إىل اللجوء إىل حاجة دون تقييمها وأمكنَُهم العلم، تاريخ

أجنبية. لغة من التمكُّن
التيَّار يف النسبية، يف ُموغٌل هو ما باستثناء هؤالء، عمل من كبريٌ قدٌر ذاب لقد
مباحث يف السطح إىل تربُز ذلك رغم النسبية املسائل وبقيت العلم، لفلسفة الرئييس
مثل بها املرتبطة األفرع ومن العلم، فلسفة من الجديدة املناحي ويف العلم سوسيولوجية

الثقافية. الدراسات

العقيدة

تشكيل يف كبرية سطوة للعقيدة أن إىل الفرنيس االجتماع علم رائد دوركايم إميل يذهب
يتأثَّر واالجتماعية اإلدراكية حياتنا من كبريًا شطًرا إن اإلنسانية. الحياة جوانب سائر
ترفده نفسه املنطق بل والنوع الجنس ِمثل من أساسية مفاهيم إنَّ بالعقيدة. ة بشدَّ
هي اإلنسان بني عقائد بأن قناعة عىل نفسه دوركايم كان الدينية. واملمارسات األفكار
الثقافات. عرب متطابقة تكون أن تبلغ منها امُلستقاة املفاهيم هذه إن بحيث التقاُرب من
الثقافات تبايُن عن الوصفية الوقائع إىل العقيدة سطوة عن فكرته ضَمْمنا إذا أننا غري

النسبية. من ُمعني نوٍع إىل لخلُصنا والعقائد
للربوتستانتية العديدة املختلفة املالمح إن ِفرب ماكس األملاني االجتماع علم رائد ويقول
العالم شعوذة من التحرُّر ن يتضمَّ وهذا األداتية. العقالنية من رضٍب إىل أفضت قد
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الكتاب وبريوقراطية القياس من امُلوحش الجهاز ذلك وكل وتنظيماته قواعده بكل القديم
وصغرية. كبريٍة كل يف النصِّ إىل العبودي واالحتكام

تضطلع ُمعينة ثقافات إىل نلتِفت حني التفكري طرائق عىل العقيدة سطوة وتتجىلَّ
التقليدية الثقافات يف الغربية. الثقافات يف معهود هو ما يفوق ُمهيمٍن بدوٍر العقيدة فيها
كلِّ يف النهائية لطة السُّ هو الشامان أو فالكاهن والدولة، الكنيسة بني فصٌل هناك ليس
العقيدة ظلِّ ويف بإحكام. ُمتضاِفرة خيوط هي والعقيدة والقانون واألخالق تقريبًا، يشء
مثل يف األذى. إلحاق عىل قادرة ُمشخصٌة حيٌة كلها الطبيعة تبدو animistic «اإلحيائية»
القوة. باِلغ قويٍّا والخربة والتفكري اإلدراك أساليب عىل العقيدة أثر يكون قد األوضاع هذه

االجتماعية والطبقة والعنرص، الجنيس، النوع

أو االجتماعية، الطبقات بعض أو اإلثنية، الجماعات بعض تُعاَمل امُلجتمعات من كثرٍي يف
الجنس أو األخرى الطبقات أو الجماعات عن مختلفة معاملًة اإلناث) (هو جنيسٌّ نوٌع
التفكري طرائق يف هامة فروق إىل يؤدي إنه يُقال آخر موضًعا توضع بذلك وهي اآلخر.
وعي، بغري أو وعي عن ه، يُسفِّ قد امُلسيطر الطرف فإن ذلك عن وفضًال التقييم. ونماذج
أن فيه شك ال ومما املقهور. بالطرف الخاصة الطرائق وتلك النماذج هذه يقمع أو
واملساواة. القوة تحقيق تجاه خطوًة يُعدُّ نظره وجهة ح يُوضِّ لكي للجميع املجال إفساح
من الفصيل لهذا األوىل البواكري من هو «األيديولوجيا» ملسألة ماركس طْرح ولعلَّ
وقد الحقني. ُمفكرين يِد عىل عديدة بطرق تطويره تم قد املوضوع هذا أن غري اآلراء.
الهيمنة بمسألة وثيًقا اتصاًال فوكوه، ميشيل مثل بعضهم، عند األفكار هذه اتصلت

والسلطة.

Feminism النسائي املذهب

جديًدا بُعًدا وتضيف والعلم، لإلبستمولوجيا ِجذريٍة بمراجعٍة النسوية الفلسفة تضطلع
ترفض والسياسية. واالجتماعية األخالقية وقيمه اإلدراكية وملكاته لإلنسان لفهمنا
والخربة اإلنسانية الخربة بني الِقَدم منذ والسائد العتيد التَّماهي ذلك النسوية الفلسفة
وهويتها املرأة مصلحة تأُخذ أن يف فِشلت قد التقليدية الفلسفة أن وترى الذكرية،
والفعل الفكر ويف الوجود يف النساء أساليب أن تُدرك أن ويف الجد، مأخذ وهمومها
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عن مغلوطة راٍت تصوُّ إىل الفشل هذا يعود الرجال، أساليب عن وأهميًة قيمًة تقلُّ ال
واملمارسات ،objectivity و«املوضوعية» ،knower و«العارف» ،knowledge «املعرفة»
الفشل هذا عىل للتغلُّب شتَّى توصياٍت النسوية الفلسفة م وتُقدِّ والتربير. بالبحث الخاصة
البحث مجاالت يف النسوي املذهب ودعاة النساء اشرتاك أدَّى كيف وتفرس التصوري،
بأسئلٍة املجاالت هذه إثراء إىل االجتماعية، والعلوم البيولوجيا يف وبخاصة األكاديمي،
ُمجرَّد وليس معرفيٍّا ًما تقدُّ تُمثِّل التغيريات هذه أنَّ وتؤكد جديدة. ومناهج ونظرياٍت

اجتماعي. تقدُّم
أو املعريف، املنظور مفهوم يف النسوية اإلبستمولوجيا يف املحوري التصور يتمثل
من األشياء يرى أن عليه يفرض situated knower معينًا» موقًعا يقع الذي «العارف
الجنيس» «النوع شأن ومن العارفة، للذات ُمعينًا منظوًرا لتعكس املعرفة إن زاويته.
لها ن ويُلوِّ منها، تنظر زاويًة عليها يفِرض ُمعينًا موضًعا الذات يضع أن gender

بعيًدا. اختالًفا الحقيقي لونها عن يختلف قد معني بلوٍن الوقائع
مثًال الناس رؤيته: منظور أو العارف موقع تعكسان تحصيلها وطريقة إذن املعرفة
شخٍص من يتفاوت يشء وهو (وأجهزته)، الجسد باستخدام وتخُربه العالم تُدرك قد
أمام يِقفون الذين فاملالحظون والزماني. املكاني وموضعه وِجبلَّته بنيته حيث من آخر
عن بعيًدا يقفون الذين املالحظون يَستقيه ا عمَّ تختلف معلومات منه يستقون ما يشء
تجمع طائر بعني يرمقونه فكأنهم حاد ببٍرص نفسه الوقت يف ويتمتَّعون اليشء هذا
يف الوحدة يرى من فمنهم اإلدراك؛ أسلوب يف الناس يختلف كذلك والدقة. الشمول بني
إىل فيميل االختالفات تستغرقه من ومنهم وتجميعها، الظواهر ضمِّ إىل فيميل ع التنوُّ

وتفريقها. الظواهر تفتيت
املواقع وتتألف ومادتها. معرفته أسلوب عىل للعارف االجتماعية املواقع تؤثر كذلك
الجنيس، والتوجه والعنرص، الجنيس، (النوع به تُلصق التي الهوية رضوب من االجتماعية
حزبه (وظيفته، االجتماعية وعالقاته أدواره ومن (… والقرابة والطبقة، (اإلثنية)، والِعرق
األفراد يحتل املختلفة الهوية رضوب وبفضل إلخ). … املؤسسية عضويته السيايس،
لهم وتجعل مختلفة واجباٍت بهم وتنوط مختلفة سلطات تمنحهم مختلفة مناصب
هو ما عليهم تُميل مختلفة معايري يفرض أن ذلك شأن من مختلفة. ومصالح أهداًفا

ومهارات. وانفعاالت وعادات فضائل من بأدوارهم الئق
الفرد د فيتوحَّ الذاتية، الهوية من مختلفًة رضوبًا ذلك عن فضًال األفراد ويكتسب
الرضوب هذه الفرد يقبل قد ُمتباينة؛ ألوانًا د التوحُّ هذا يتَِّخذ وقد االجتماعية، بُزمرته
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قامعًة يعتربها وقد عليها، ويُصاِدق لها ويسرتيح عليه ُفِرضت التي الهوية من املختلفة
يربط أنه غري ُمغثية) أو رشيرًة ويعدُّها بازدراء إليها ينظر املجتمع كان (إذا ظاملة
الجماعة أعضاء من غريه مع الجماعي للعمل نفسه وينذر االجتماعية بُزمرته مصريه

الظلم. هذا ورفع القمع هذا مقاومة أجل من

األنثوي اإلدراك أسلوب

جنيس نوٍع كلَّ يخصُّ ُمعيَّنًا (معرفيٍّا) إدراكيٍّا أسلوبًا هناك أنَّ إىل الباحثني بعض ذهب
هذَين عىل جنسية صبغٍة إضفاء تمَّ فقد أخطأ أم الزعم هذا صحَّ وسواء حدة. عىل

اإلدراك. من األسلوبني

األنثوي اإلدراك الذكري اإلدراك

عياني تجريدي
عميل نظري
حديس استنباطي
تركيبي تحلييل
متجسد متجسد غري

عاطفيٍّا مندمج عاطفيٍّا منفصل
كيفي ي كمِّ

عالئقي (تفتيتي) ذري
والحذْب الرعاية ِقيَم ِتجاه ه ُموجَّ والتسلُّط السيطرة تجاه ه ُموجَّ

الجدلية، أو argument ة» «الُحجَّ طريق عن بدعواه املرء يدفع أن الذكورية من
ة الحجَّ دفع يتمُّ الحكاية. أو narrative «الرسد» طريق عن بها يدفع أن األنثوية ومن
طريق عن دعواه بإثبات طرٌف فيها يقوم الخطاب من عدائيٍة كطريقٍة األحوال عامة يف
الطريقة عىل والغلبة اإلخضاع تنشد الحجة امُلعارض. الرأي وقهر اآلخر الطرف سْحق
فهو الرواية) (أو د ْ الرسَّ أما التجارية. واألعمال والرياضة الحرب يف التناُفسية الذكورية
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منظور اتِّخاذ إىل يدعوه بأنَّ اآلخر الطرف إقناع إىل يعَمد الخطاب من إغرائي أسلوب
عمليات إىل أقرب الرسد عمليات إن وشعوره. خياله يُثري الذي األمر املسألة، إىل الراوي
يف طريقة ألنه أنثويًة صبغًة الرسد عىل تُضفي هنا ومن الحرب. عمليات إىل منها الحبِّ

للمرأة. ُمالءمة أكثر اإلقناع
اإلبستمولوجية: األسئلة من عديٍد إىل الظواهر هذه تُفيض

باكتساب الخاصة امُلمارسات تشويه إىل الذكورية املناهج استخدام يؤدي هل •
املعرفة؟

من «أنثوية» بأساليب ارتباطها بسبب البحث من قويمة صنوف إغفال يتمُّ هل •
اإلدراك؟

لألساليب يتسنَّى ال املعرفة من ألواٍن إىل «األنثوية» املعرفية األساليب تفيض هل •
إليها؟ تِصل أن «الذكورية»

امليتافيزيقا أن ويرون األنطولوجية، الثنائية أشكال كل النسوي املذهب ُدعاة يرفض
الجسد، عن العقل وفصلت اآلخر عن الذات فصلت حني كبريًا ً خطأ أخطأت قد التقليدية
طريق عن ودواخلهم ونفوسهم اآلخرين ذوات إىل ينُفذ أن للمرء يمكن كيف ويُبينون

اآلخر. منهما كلٌّ يُشكل أن والجسد للعقل يمكن وكيف ،empathy «املواجدة»
واالنفعالية بالذكورية العقالنية تربط وهي الغربية الثقافة عىل األمد طال لقد
النسويون الفالسفة يُحاج لهذا الرجال؛ من إنسانيًة أقلُّ النساء أن إىل فتخلُص باألنثوية،
مصدرين ويُعدَّان ُمتباَدل بتآُزر يعمالن وأنهما نقيَضني ليسا واالنفعال العقل بأن
للغاية، محدودة ووضوحها، يقينها بكلِّ الديكارتية، املعرفة إن للمعرفة. ُمتكافئني
يُفكر ما يعرفوا أن يريدون … موجودون أنهم من أكثر يعرفوا أن يُريدون فالناس

به. ويشعرون فيه اآلخرون
ذلك املوضوعية؛ ادِّعاء يف تُبالغ التقليدية العلم فلسفة أنَّ النسويون الفالسفة ويرى
السيطرة عىل العلماء بُقدرة العلم نجاح يربطون ما كثريًا التقليديني العلم فالسفة أن
االستماع عىل العلماء بقدرة النسويون يربطه بينما وإذاللها، وإخضاعها الطبيعة عىل
الذي العلم شأن ومن إكراه. غري ومن طوًعا به تبوح ما إىل واإلصغاء الطبيعة صوت إىل
نظريًة يستخِلص أن الطبيعة تقوله ما إىل ويُصغي العيانية الوقائع شهادة إىل يستِند

يصغي. ال الذي العلم من موضوعية أكثر يكون وأن الواقع من اقرتابًا أكثر ُمجرَّدة
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األخالق علم يف الفضائل قائمة أن النسويون الفالسفة يرى األخالق مجال ويف
تقوم مختلف. منظور من العميل العقل يقاربن النساء وأن ذكورية، قائمة هي التقليدي
سعت وسواء واملبادئ، القواعد عىل التقليدية والسياسية واالجتماعية الخلقية الفلسفة
(مذهب الواجب أجل من الواجب أداء إىل أو املنفعة) (مذهب عامة منفعة أقىص إىل
محكٍّ عىل وتعِرضه شخصية غري ُمطلقة عامة معايري إىل السلوك تُحيل فهي الواجب)،
أما امُلجرَّدة. والنزاهة والحيدة العدالة منظور من األخالق إىل وتنظر خالص، ُمجرٍَّد
والتضامن الحدب عىل وتؤكد care «الرعاية» منظور من تنظر فهي النسوية األخالق
ا ممَّ أكثر والعالقات املسئوليات عىل النسوية األخالق ترتكز بعينهم. بأشخاٍص واالرتباط
امُلعني األخالقي للموقف الفريدة باملالمح اهتماًما وتويل والقواعد، الحقوق عىل ترتكز

الكلية. العمومية بُمتضمناته اهتمامها من أكثر

Epistemological Standpoint اإلبستمولوجية االسترشاف نقطة

وضع يُمليه منظور من للعاَلم تمثيًال تُقدِّم أنها اإلبستمولوجي االسترشاف نظريات تدعي
استرشاف نقاط ثمة معرفية. ُسلطة أو إبستمولوجيٍّا امتياًزا عليه ويُسبغ ُمعني اجتماعي
زاوية أو لألمر أفضل رؤية يُتيح وضع دائًما وثمة اإلبستمولوجية، الناحية من أفضل
ميكانيكا يف ص امُلتخصِّ أن ذلك مثال للواقعة. وأشمل أعرض منظوًرا أو للرؤية أفضل
سياراتهم. يف الخَلل مواطن ملعرفة السيارات ُمستهلكي من أفضل وضع يف هو السيارات
من أفضل هو واجتماعيٍّا سياسيٍّا املقموعة الفئات منظور أن النظريات هذه تدَّعي

اإلبستمولوجية: الناحية من امُلسيطرة الفئات منظور

لهم ويكشف امُلسيطرين رؤية من أعمق للمجتمع رؤيًة لهم يُتيح أوًال فهو •
ال بينما البحث، موضع الظواهر سري تحكم التي العميقة الجوهرية القوانني

لألمور. السطحية باالطرادات معرفة إال امُلسيطرة الفئات منظور يُقدِّم
من أعىل معرفة وبالتايل السطحية االطرادات نمط عن أعىل معرفة يقدِّم ثانيًا وهو •
الظلم صنوف تصوير إىل املسيطرة الفئات منظور يميل وبينما البرشية. امُلمكنات
يقدِّم املقموعة الفئات منظور فإن ورضوري، طبيعي يشء أنها عىل االجتماعي
اجتماعيٍّا، طارئة contingent «عرضية» أمور أنها وهي الصحيحة الصورة لها

الظلم. هذا عىل التغلُّب يمكن كيف يُبني أنه كما رضورية. وغري حادثة أي
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العمومية. اإلنسانية باملصالح عالقته يف االجتماعي للعالم تمثيًال يُقدِّم ثالثًا وهو •
عالقتها يف االجتماعية الظواهر تمثيل عىل القامعة الفئات منظور يقترص بينما
ُمطاِبقة أنها عىل املصالح لهذه خاطئًا تمثيًال ويُقدِّم املسيطرة الطبقة بمصالح

عمومها. يف البرشية للمصلحة

منظور عىل وتُسِبغ االسترشاف، نقطة لنظرية كالسيكيٍّا نموذًجا املاركسية تقدم
واالجتماع لالقتصاد األساسية باملسائل يتعلق فيما إبستمولوجيٍّا امتياًزا الربوليتاريا رؤية
حني يملكونه وإنما بداية، املنظور هذا يملكون ال ال الُعمَّ أن املاركسية وترى والتاريخ.
كثرية جوانب َة ثمَّ التاريخ. ويف الرأسمايل النََّسق يف بَدورهم الجمعي الوعي يكتسبون
املعرفية؛ الوجهة من املجتمع إىل أفضل منظوًرا تمنحهم للعمال االجتماعي للوضع
وهم الرأسمايل، اإلنتاج أسلوب يف األسايس العنرص هم ال والعمَّ مقموعون، ال فالُعمَّ
عىل وهم الطبيعة، مع العميل اإلنتاجي املادي التفاُعل عىل قائم معريف بأسلوٍب مزوَّدون
فيمنحهم الظلم أما عاملية. تكون أن يمكن طبقة كأعضاء بأنفسهم جمعي ذاتي وعي
الرأسمايل النظام يُحقق الفئات أي بخصوص الحقيقة معرفة يف موضوعية مصلحة
اإلنتاج أسلوب يف األسايس العنرص كونهم وأما األمر. واقع يف مصلحتها ويخُدم رغباتها
جميع وضع وألنَّ الرأسمايل. لإلنتاج األساسية العالقات إىل خربويٍّا منفذًا فيمنحهم
يرشعون حني فإنهم بهم، عالقته يف تحديده يتمُّ الرأسمايل النظام يف األخرى الطبقات
مجتمعهم معرفة يف رشعوا قد يكونون الطبقي وضعهم ومعرفة أنفسهم معرفة يف
وجهة من ملعرفته األساسية الطريقة فهو العالم مع العميل اإلنتاجي التفاُعل وأما ككل.
االستعمال»، «ِقيَم حدود يف عاملهم تمثيل إىل بهم يُفيض وهو املادية، اإلبستمولوجيا نظر
التمثيل هو للعالم ال الُعمَّ تمثيل إن التبادل». «ِقيَم حدود يف الرأسماليون يُمثله بينما
الرصاع حدود يف عنها يُعربَّ األساسية والتاريخ االقتصاد قوانني ألن جوهرية؛ األكثر
السطحي التباُدل ِقيَم حدود يف وليس االستعمال) (ِقيمة القيمة فائض تملُّك أجل من
باملصالح عالقته يف االجتماعي العالم يمثلون ال الُعمَّ أنَّ عنها فيلَزم العاملية ا وأمَّ للنقود.
للمجتمع تصورهم يمنح الذي األمر بالطبقة، الخاصة باملصالح وليس العمومية اإلنسانية
النبوءة خاصيَّة الجمعي الذاتي للوعي فإنَّ وأخريًا الرأسماليني. ر تصوُّ من أكرب موضوعيًة
من الخروج إىل وحاجتهم العام بمأزِقهم الجمعي استبصارهم أن ذلك لذاتها؛ قة امُلحقِّ
عندما حقيقة إىل ل يتحوَّ ذاتي فهم عنه يتولَّد الجمعي الثوري الفعل خالل من املأزق هذا
للتاريخ. األسايس امُلحرِّك هم ويكونون عاملية طبقٍة إىل يتحوَّلون هنالك له. وفًقا يترصفون
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اإلبستيمية األفضلية وبني االجتماعي املرأة لوضع اإلبستيمية األفضلية بني ُمماثلة ة ثمَّ
األطفال وتنشئة التكاثُر نَسق يف األسايس العنرص هي واملرأة مقموعة، فاملرأة للربوليتاريا؛
املرأة وألن السلعي، اإلنتاج لنسق األسايس العنرص هم ال العمَّ أن ِمثلما األجساد ورعاية
الرجل من أفضل وضٍع يف فهي البيت أهل من فرٍد كلِّ احتياجات تلبية عن مسئولة
الرجال، يعمى األشخاص. بحاجات اإليفاء يف (البطريركي) األبوي النظام فشل لرؤية
النساء أما دونهم، هم من مصالح يدوسون كيف يروا أن عن املسيطر، وضعهم بُحكم
التي األطراف ومعرفة البطريركي النظام عيوب ملعرفة أفضل منفذًا لديهنَّ فإن كطبقٍة

غريها. من أكثر مصالحها النظام هذا يخُدم
أعظم فرصة لديهم إلخ) … امللونني العمال، (النساء، املقموعني إنَّ القول وصفوة
األمور. إىل واألشمل األعرض منظورهم إىل تستند املعرفية أفضليتهم وأنَّ الحقيقة، ملعرفة
bifurcated ب» امُلتشعِّ «الوعي اسم امليزة هذه عىل W. E. B. DuBois دوبوي ويطلق
واملقموع، املسيطر من كلٍّ منظور من األشياء رؤية عىل القدرة أي :consciousness
اإلبستمولوجيا أن يتبنيَّ هكذا املنظورين. لكال املقارن التقييم عىل ثم، من والقدرة،
االجتماعي الوضع أن مفاده الوصفية النسبية من رضٍب إىل األنظار تلِفت النسوية
معرفته يف حاسًما تأثريًا يؤثر للعارف إلخ) … واملكاني والزماني والعرقي (والجنيس
املعيارية. النسبية تدعم النسوية اإلبستمولوجيا أن بحاٍل يعني ال هذا أن غري املحصلة.
معرفة، من أقوم ومعرفة منظور، من أفضل منظوًرا هناك أنَّ تؤكد العكس، عىل إنها،
التحريري الفعل إىل والدعوة البطريركي، املنظور بإقصاء امُلناداة إىل ذلك وتتخطى
القائم الوضع عليه ينطوي بما وعي معريف؛ واستبصار جمعي وعٍي من ينطِلق الذي
املنظور يَِسم بما واستبصار املسيطرة، للفئات املعريف القصور عن ناجم اختالل من
وحقيق والعلم، للفلسفة الحقيقي التقدُّم يُعطِّل بأن وكفيل ل ُمتأصِّ ِضيٍق من الذكوري
البيئة. وتخريب األرض ثروات واستنفاد والبؤس الرصاع من مزيٍد إىل البرشية يقود أن

Individual الفرد

النسبية ظاهر تُعامل عنها الدفاع يف ُدعاتها أسهب التي النسبية ِصيَغ جميع تكون ربما
ترى النسبية من ذاتية صيغة طرح أيًضا بإمكاننا أن غري اجتماعية. ظاهرة أنها عىل
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الخاصة راته تصوُّ حبيَس شخٍص كلَّ تجعل فطري تضييق حالة أنها عىل إليها
يف بيكون فرنسيس أشار وقد إلخ. … الخلقية ومبادئه اإلبستمولوجية ومعايريه
«أوهام أسماه ما إىل األربعة، العقل أوهام عن حديثه بمعِرض الجديد»، «األورجانون
كهف حبيس منا فرٍد كلَّ أنَّ ذلك الفردانية؛ كهف به ويعني ،idola specus الكهف»
فمن إلخ، … وتعليمه وعاداته ِمزاجه ضوء يف الوقائع يرى فهو الخاص، الفردي تكوينه
الدقيقة، التفاصيل ص وتفحُّ األشياء بني الفروق إدراك إىل بطبيعته يميل من الناس
أخطاؤه الطرفني من ولكلٍّ الكليات. ل وتأمُّ بَه الشَّ أوجه إدراك إىل يميل من ومنهم
إىل ميَّال اآلخر وبعضهم القديم إىل ميَّالون الناس بعض أن كما املتطرفة.104 ومواقفه
وحده القديم يف تكون أن بالرضورة يلزم وال لها، زمان ال الحقيقة أن مع التجديد،
ينبغي التي الفردي ب والتعصُّ التحزُّب أنواع سائر يف الحال وهكذا وحده. الجديد أو

والتفكري.105 البحث نزاهة لَضمان منها التخلُّص
مقياس «اإلنسان أن بروتاجوراس اليوناني الفيلسوف أعلن عام ألفي من أكثر منذ
إىل يعود ِنسبي أمٌر الحقيقة أنَّ أفالطون، لتفسري وفًقا بذلك، يعني وهو األشياء»،
منذ النسبية من رضوب إىل َدَعوا الذين املفكرين جميع أن غري فرد. إنسان كلِّ اعتقادات
بروتاجوراس، من إلهامه منهم أيٌّ يستمدَّ ولم جمعية كظاهرٍة قدَّموها قد أفالطون زمن
َموروثهم من ُجزء هي الفكر من طرائق تحُكُمهم إنما جماعة أي أعضاء أن إىل ذهبوا بل
البنية أو اللغة أو الثقافة قبيل من بينهم ُمشرتٍك عامٍل إىل ذلك ويعود االجتماعي.

املشرتكة. البيولوجية

النِّسبية تفنيد (4)

ورغم ِصيَغها. الختالف وفًقا وتختلف صورها، لتعدُّد وفًقا للنسبية االستجابات تتعدَّد
والتقييمية املعرفية االختالفات رضوب بعض أن إثبات إىل تعمد قبلية ُحَجٍج بضع وجود

.١–٥٥ الجديد، األورجانون 104
ويُقدِّم املعيارية، لنظريتها ُمناوئ وأنه الوصفية، النسبية من رضبًا يعِرض بيكون أن الواضح من 105

القاهرة، مرص، مكتبة الفلسفة»، «آفاق زكريا فؤاد د. كتاب أيًضا بيكون عن انظر لتالفيها. وصفًة
ص١٠٢-١٠٣. ١٩٩١م،
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عن عبارة هي الوصفية النسبية أنواع ُمعظم فإنَّ ُممكن، غري أمر الحقيقة يف هي
أما اإلمبرييقية. األدلة غري بتفنيد، أو بتأييٍد شأنها، يف يَفِصل أال ينبغي إمبرييقية دعاوى
األحيان. أغلب يف خالًصا فلسفيٍّا ا ردٍّ ذلك، من العكس عىل فتقتيض، امِلعيارية النسبيَّة
ِنسبية (مثل املعيارية النسبية من الصارخة الصور ضدَّ إفحاًما الُحَجج أكثر ولعلَّ
ُحَجًجا هنا نعِرض وسوف .self-refuting ذاتها» «تدحض أنها هي الصدق/الحقيقة)
النسبية ضدَّ أساًسا هة موجَّ وأخرى األساس بالدرجة الوصفية النسبية ضدَّ هة ُموجَّ

املعيارية.

املسألة عن واِقعة حقائق هناك ليست (1-4)

حيث من الجماعات تختلف أن أمكن َلَما إذن اعتقادات وال مفاهيم هناك تكن لم إذا
تِجد أن واالعتقادات املفاهيم لنسبية الوصفية للدعاوى أمكن وما واعتقاداتها، مفاهيمها
كانت إذا ا عمَّ ِمعيارية أسئلًة تسأل ألْن معنى هناك يعود ال كذلك عليها. تِقف أرًضا

اآلخر. بعضها من أفضل االعتقادات أو املفاهيم بعض
فقد األنطولوجية» «النسبية قبيل من لتعبرياٍت ج روَّ قد كواين أن من الرغم عىل
بالضبط واملعاني، واالعتقادات باملفاهيم يتعلَّق فيما للنسبية ُمناِوئًا نفسه كواين كان

األشياء. هذه ِمثل عن واقعة حقائق هناك ليست أن يرى ألنه
عىل الذهنية والتمثيالت واملعاني األذهان حول كواين شكوك من كثري تَستِند
حول للواقعية ة ُمضادَّ أحدث مذاهب هناك أنَّ غري ُمدحضة. غري سلوكيٍة افرتاضاٍت
مهدها. يف النسبية صور من كثري عىل تقيض أن أيًضا شأنها من «الذهن/العقل»
الذي eliminative materialism الحذفية» «املادية مذهب هو املذاهب هذه أشهر
نظرية من جزء هو و«املقاصد» و«االعتقادات» «املفاهيم» عن اليومي حديثنا أن يرى
مفاهيم أن إىل الحذفية املادية تذهب العلم. م تقدَّ كلما الزَّوال إىل املحتوم مآلُها قارصة
ولغة العادة لُغتنا صميم يف الداخلة هذه folk psychology الشعبية» «السيكولوجيا
الحايل الوقت يف املريض النفس وعلم cognitive psychology املعرفية» «السيكولوجيا
من وهي حقيقية، معرفة أي إىل تفيض ال التفكري يف وطرائق مغلوطة مفاهيم هي
تُلَحق بائدة نظريات إنها حذفها. إال تجاهها حيلًة لنا تدَع ال بحيث واإلفالس الخطأ
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العلمية بالخرافات وتُلَحق الفلكية، بطليموس ونظرية alchemy القديمة» «الكيمياء ب
… االشتعال تفسري يف و«الفلوجستون» الحرارة، تفسري يف «الكالوريك» مثل من املهجورة
التي الذهنية للعمليات العلمي الفهم تقدُّم أمام عثرة وحجر حقيقيٍّا عائًقا وتشكل إلخ،
وتنقيحها لتعديلها ال الوقت حان وقد وقالبًا. قلبًا نيوروفسيولوجية مادية عمليات هي

تماًما.106 عنها واالستغناء وتنحيتها إلقصائها بل
والتمثيالت واملقاصد واالعتقادات املفاهيم لواقعية امُلضاد الصارم ه التوجُّ أن غري
للحْدس ُمناِقض ه توجُّ هو النسبية، صور ُمعظم تقويض يتطلَّبه والذي األخرى، الذهنية

عليها. يقوم التي الُحجج تلك ا حقٍّ تقنعه من الفالسفة من نجد وقلَّما والسليقة.

لليأس يدعو حدٍّ إىل بالنظرية» ًال «ُمحمَّ ليس اإلدراك (2-4)

تُفيد البرشية، الكائنات عن إمبرييقية دعوى هي لإلدراك الوصفية النسبية إن ُقلنا
ل ُمحمَّ أو مشحوٌن هو وإنما محايًدا وليس بكًرا وليس نقيٍّا ليس الحيس اإلدراك أن
ومن ألخرى جماعٍة من يتفاوت صميًما نسبيٍّا يجعله مما النظرية، رات بالتصوُّ مسبًقا
يُكن وإن البرشي اإلدراك أن الدعوى لهذه امُلضادة االستجابات ومن ألخرى، حقبٍة
الذي املؤيس الحدِّ إىل بالنظرية ًال ُمحمَّ ليس أنه إال اليشء بعض بالنظرية ًال ُمحمَّ ا حقٍّ
وجود عىل إمبرييقية أدلَّة وهناك النظري، التحميل لهذا حدود فهناك النسبيُّون، ره يُصوِّ
عن هزيلة وصفية نسبية إىل االستناد املرشوع من وليس وافرة. إدراكية عموميات
طريقة هناك ليس أن تدَّعي نسبية عريضة؛ معيارية نسبية لتدعيم الحيس اإلدراك
صحيحة كلها عديدة طرًقا هناك وأنَّ األشياء، إلدراك اإلطار عن ُمستقلة صحيحة واحدة

واالعتقادات. املفاهيم من املختلفة للمنظومات بالنسبة
املحايدة اللغة هذه وأن ُمحايدة، محضة ية حسِّ ُمعطيات لغة هناك ليس أن صحيح
أشياء من املكون املألوف العالم أن إىل تُشري الدالئل معظم أنَّ غري وهم، محض هي
درجة يُتيح وأن العلمية نظرياتنا اختبار لنا يُتيح ألن يكفي بما محايد دائًما هو فيزيقية
للتعديل (القابلة التجريبية الدعاوى هذه مثل الثقافية. الفواصل عرب التواُصل من مقبولة

Churchland, Patricia Smith, Neurophilosphy, The MIT Press, ninth edition, 1996, 106

.pp. 259–312
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الكائنات حالة يف لإلدراك الوصفية بالنسبية إال تتعلق ال جديدة) أدلة ظهرت كلما بالطبع
كانت إذا وبخاصة أخرى، ذكية مخلوقات هناك تكون أن يمنع ما فليس البرشية،
بالصدى،107 املوضع إدراك (مثل االختالف كل آلياتنا عن مختلفة حسية بآليات مزوَّدة
عنا مختلفة أنحاء عىل العالم تدرك إلخ) … املغناطيسية للمجاالت الدقيقة الحساسية أو

بعيًدا. اختالًفا
Cognitive Architecture and Cog- املعرفية والعموميات املعريف «البنيان (١)
(اليشء ُمعينة مركزية مفاهيم الستخدام االستعداد أن تبنيَّ إذا :«nitive Universals
األحداث (بعض معينة مركزية اعتقادات واعتناق إلخ) … السببية الشخص، الفيزيقي،
… بالتعداد (االستقراء معينة استداللية نماذج وتبني إلخ) … مقاصد لهم البرش سبب، له
واالعتقادات للمفاهيم الوصفية النسبية ضدَّ شهادة ذلك لكان فطري، استعداد هو إلخ)

االستدالل. وأساليب
االستعدادات؟ بهذه مزوًَّدا الوجود إىل يأتي البرشي الرضيع هل

هناك أنَّ غري (التجريبي). اإلمبرييقي البحث غري فيها يبتُّ ال إمبرييقية مسألة هذه
الهامة العموميات بعض األقل عىل هناك أن وإىل كذلك، أنه إىل تُشري ُمتناِمية دالئل

والثقافية. (اإلدراكية) واملعرفية اللغوية
عديدة: حقول من الدالئل هذه تأتي

innate مفطورة لغوية عموميات وجود عن تشومسكي كشف اللغويات: حقل من
بني السطحية الفروق تحت من امُلشرتَك الُعمق نرى جعلتنا linguistic universals

البرشية. اللغات
مزوَّدين العالم إىل يأتون الوالدة حديثي األطفال أن تبنيَّ النمو: نفس علم حقل من
الوحدات وراء «ما كتاب يف ُمعينة. بطرائق والتفكري لإلدراك قوية غرزية بميوٍل
«لقد كارميلوف-سميث أنيت تقول النمائي» والتغريُّ الفطرية الضوابط الذهنية:
وجهًة الوالدة الحديث الطفل لذهن املبدئية الحالة عن بياجيه نظر وجهة كانت
البداية، منذ فطريٍّا ُمحدَّدة هي البرشي العقل جوانب بعض أن الواضح فمن خاطئة،

املألوف. عاملنا يف الخفافيش تفعل مثلما 107
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املجال» «نوعية أو املجال محددة املعرفة إن كثرية. أحواٍل يف التفصيل من وبيشءٍ
مع التفاُعل خالل من الالحق التعلُّم عىل ضوابط وتفرض بدايًة domin-specific
108.constructive «بنائي».» إطاٍر داخل الالِحق النموِّ إىل ننُظر أن وبُوسعنا البيئة.
وهم طويلًة سنواٍت النمو نفس علماء أمىض املثال، سبيل عىل بياجيه، تأثري تحت
يُصبح حيث الرضاعة، مرحلة أواخر يف الظهور يف تبدأ الرياضية الُقدرة أن يحسبون
يدع ال بما املعارصة األبحاث أثبتت لقد غائبًا. شيئًا بذهِنه يتمثَّل أن الرضيع بإمكان
من عام من أكثر قبل أي األول، عامهم ُمنتصف األطفال بلوغ مع أنه للشكِّ مجاًال
العدد لفكرة يستجيبوا أن بمقدورهم يكون بسيطة، ُمحادثة يف االشرتاك من تمكُّنهم
ُمعالجة كيفية حول الخالف بعض هناك األشياء. من صغرية مجموعاٍت يَعدُّوا وأن
إحصاء جهاز وجود عىل أدلَّة هناك أن غري اللفظية، قبل املرحلة يف األطفال عند العدد
تنبني الضوابط من مبدئية مجموعة أو للنوع، ُمشرتك كأساٍس يعمل قبل-لفظي
الشبيهة الخام املبدئية البنية الجهاز هذا يقدم بعد. فيما العدِّ أنظمة مختلف عليه
أكثر ثقايف ريايض نسٍق تشييد عليها يمكن والتي الذهنية) (الوحدات «املوديوالت» ب

تعقيًدا.109
النفس وعلم املعرفية األنثروبولوجيا يف الدراسات بعض تُشري األنثروبولوجيا: حقل من
العموميات هذه تشمل التعقيد. من درجٍة عىل ثقافية عموميات وجود إىل الثقايف
واملوسيقى شارحة، أساطري ووجود الجنسية، األدوار بني والتمييز األدوات، استخدام
الفرح). عند االبتسام (مثل معينة انفعاالت عن مشرتكة وجهية وتعبريات والرقص،
ُمشرتك لبٍّ وجود أي اإلنسانية، العموميات من ودقيقة ثرية مجموعة وجود صح فإن
بالكائنات يتعلق فيما الوصفية النسبية م تُحجِّ قويًة حجًة هذه تُكن البرشية، للطبيعة

البرشية.
األساس بالدرجة الوصفية النسبية إىل بخطابها البرشية العموميات دعاوى تتَِّجه
الحديث بمعِرض أيًضا تربُز قد أنها غري فحسب). اإلنسانية بالكائنات (والخاصة

karmiloff-Smith, A. Beyond modularity: Innate constraints and developmental 108

.change. In Carey and Gelman, eds., Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991, p. 152
ص٣٠٤–٣٠٦. الثقايف، النفس علم كول، مايكل 109
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يتخلَّص ر التطوُّ بأن القائلة الفكرة تلك الرائجة األفكار فمن املعيارية. املسائل عن
عملية وأن خاطئًا، مأخذًا األشياء يأخذون أشخاًصا كوَّنت التي الجينية األنماط من
واالستدالل؛ اإلدراك من معياريٍّا صحيحة أساليب يؤدي معرفيٍّا بنيانًا تُحبِّذ ر التطوُّ
عىل دليٌل لهو البرشي جنسنا يف ُمعينة واعتقادات مفاهيم بقاء ُمجرَّد فإن ثم ومن
الطبيعي االنتخاب عن كمبل دونالد النفس عالم تحدَّث وهكذا الصواب. إىل أقرب أنها

110.categories الفئوية) (التصنيفات للمقوالت وتحقيٌق تَصديٌق أنه عىل
املعرفة د يُوحِّ الطبيعي االنتخاب وأن الصواب، عىل دليل البقاء أن ذلك يعني
إدراًكا تدرك التي البيولوجية البنية ويفضل الخطأ، ويحذف الشوائب وينفي البرشية
(االنتخاب) البقاء بأن يقول ُمضاد رأي يُقابلها العريضة الدعوى هذه أن غري صحيًحا.
أضَمُن الخطأ احتمال مع الرسيع فالترصف «صدًقا». لألكثر ال «تكيًُّفا» لألكثر هو إنما
عىل واللحظة للتوِّ املأمونة الحيوانات بعض تصنيف أن ذلك مثال الدقة. مع البطء من
الدقيقة؛ املعرفة ابتغاء أطول وقٍت استنفاد من للبقاء أضمن هو الضواري من أنها
دليًال ليس ذاته بحدِّ إذن البقاء االفرتاس. احتمال هو باهظ بثمٍن الدقة تُشرتى حيث

اإلدراكي. الصواب عىل
يُضفي معينة ظروف يف أنه إىل ستيفنز كريستوفر يذهب ُعمًقا أكثر وبنربٍة
يف امليزة هذه يُضفي ال بينما انتخابية، ميزة االعتقاد لتكوين ثابتة آليات امتالك
ع نتوقَّ ماذا بها نعرف القرار التخاذ آليات تكوين يف هي دائًما والعربة أخرى. ظروف
ُمجرَّد من أكثر قوى عىل يشتمل ر التطوُّ أن دائًما نتذكر أن بالطبع املهم ومن ومتى.
(مثل انتخابية وغري ُمضادَّة رية تطوُّ قوى تأتي أن املمكن من وأن الطبيعي، االنتخاب
قد يكون التي الحاالت يف حتى االنتخاب تأثريات فتكتسح والهجرة) الجيني االنحدار

الثبات. شديدِة استدالٍل أنماط استخداَم صادقة اعتقاداٍت امتالُك فيها حبَّذ
:«Semantic Realism الداللية «الواقعية (٢)

الحقيقي أو اإلشاري املعنى (أو reference (اإلحالة) اإلشارة والنسبية: اإلشارة
عالقة اإلشارة تُعدُّ املعنى. أصناف من خاصة أهمية ذو صنف هي (denotation

Campbell, Donald T. “Evolutionary Epistemology”, in The Philosophy of Karl Popper. 110

.LaSalle, IL: Open Court, 1974, p. 444

247



األعماق صوت

أخرى. جهة من العالم يف الخواص) (أو األشياء وبني جهٍة من اللغوية التعبريات بني
أو إليه» «املشار ما لغوي تعبري إليها يُشري التي الخاصة أو اليشء عىل ويُطَلق

.referent «املرجع»
أو ما جماعٍة لُغِة من للخروج طريًقا تُقدِّم أنها عىل أحيانًا اإلشارة إىل يُنظر
incommensurability «الالمقايسة» دعوى نقد معرض ويف اعتقاداتها. أو مفاهيمها
يمكن ِمثلما بأنه دعاتها ون يُحاجُّ األوائل خصومها من كثري كان العلم فلسفة يف
(املتهم) واحد شخٍص عن ُمختلفان اعتقادان َمحكمٍة قاعة يف لشاِهَدين يكون أن
اعتقادان لهما يكون أن لعاِلمني املمكن من كذلك «إليه»، يُشريان االثنان يظلُّ بينما
عىل «الجني» أو «الكتلة» إىل اإلشارة تتغريَّ أن دون «الجينات» أو «الكتلة» عن ُمختلفان

اإلطالق.
نفس إىل يُشريان تعبريان أو كلمتان ُمختلفتني ثقافتنَي ألعضاء يكون قد كذلك
بجانب األرنب ذلك (مثل املحدد اليشء نفس إىل أو مثًال) (األرانب األشياء من الصنف
بني ُمشرتًكا قاسًما يكون أن يُمكن إليه») «امُلشار (أو إذن «املرجع» الدردار). شجرة
وأن املختلفة أُطرها من تخرج أن املختلفة للجماعات يسمح وأن املختلفة، اللغات

ُمشرتك. موضوعي عالٍم عن بعض إىل بعضها يتحدَّث
للتعبري (الحقيقي) اإلشاري املعنى بأن «الالمقايسة» أنصار يَُردُّ ما وكثريًا
إىل يستِند ردٌّ وهو االعتقادات، من شبكة أو كلية نظريٍة يف بمكانه يتحدَّد اللغوي
descriptive theories of لإلشارة» الوصفية «النظريات اللغة فالسفة يه يُسمِّ ما
مضامني أو األوصاف تُحدِّده (اإلشاري) الحقيقي املعنى إنَّ تقول والتي ،reference
(مغزاها) «مفادها» أو intension «مفهومها» أو الكلمة معنى تُشكِّل التي االعتقادات
«النظريات دعاة جانب من ُمضنية رضبًة ت تلقَّ قد الوصفية النظريات أنَّ َغري .sense
معانيها وبني (واملفاهيم) األلفاظ بني املبارش باالتصال تقول التي اإلشارة» يف امُلبارشة
ُدعاة يعِرتف أن الحصافة فِمن وعليه األوصاف. من كوكبة وساطة دون اإلشارية
يف أشياء إىل تُشري بأنها يتذرَّعوا وأن ُمبارش يشءٌ هي اإلشارة بأنَّ السيمانتية النِّسبية

عليه. ومحمول ُمعني إطاٍر إىل منسوٍب عالٍم

اسمها اكتسبت اآلراء من فصيلة هي Platonism «األفالطونية» والنِّسبية: األفالطونية
شأنها أنها، يُعتقد واملجموعات) والخواص، القضايا، قبيل (من كيانات عىل الشتمالها
والزمان. املكان خارج وموجودة وثابتة ُمجرَّدة ،forms األفالطونية» «الصور شأن
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الذهن عن امُلستقلَّة الحقائق من بذاته قائًما عامًلا هناك أنَّ إىل قديًما أفالطون ذهب فقد
… وامُلثلَّثات (كاألعداد الرياضية الكيانات جميع العالم هذا ويشمل واملادة، والنفس
… للمائدة العقيل واملفهوم لألحمر، العقيل (كاملفهوم العقلية املفاهيم وجميع إلخ)
أن أفالطون ويرى .ideas «األفكار» أو «امُلثُل» عالم أحيانًا العالم هذا ى ويُسمَّ إلخ)
بالرؤية إال معرفته إىل لنا سبيل ال وأنه العالم هذا معرفة يف شيئًا تُغني ال نا حواسَّ

وتشتيتها.111 الحواس زيغ من امُلربأة الخالصة العقلية
وتعدُّ مجرَّدة خواص عن املفاهيم تُعربِّ األفالطونية املداخل من كثري ويف
يتفادى طريق إىل ذلك يومئ امُلجرَّدة. القضايا وبني األشخاص بني عالقاٍت االعتقادات
نفس يعتقدوا أن الثقافات شتَّى من الناس بإمكان دام ما النسبية رضوب بعض
ما اعتقاٌد يكون ولن امُلجرَّدة)، القضايا نفس يعتقدوا أن بإمكانهم (ألن االعتقادات

صادقة. عنها يُعربِّ التي الثابتة القضية كانت إذا إالَّ صادًقا
يف شديدة مصاعب إىل تُفيض األفالطونية هات التوجُّ بأن النسبي يُردُّ قد
وليس زماني مكاني عالم يف تعيش فيزيقية كائنات أنَّنا ذلك والداللة؛ اإلبستمولوجيا
ُمجرَّدة أشياء مع إدراكها) يُمكن أخرى طريقة بأي (أو سببيٍّا نتفاعل أن بإمكاننا
عىل تجعله ة خاصَّ معرفية ُقدرة أي لَديه أنَّ يعي أحًدا نعِرف ال أننا كما سببيٍّا، خاملة
من جزءٍ أيَّ األعصاب علماء يكتشف ولم املجردة. األشياء من الزماني بعالٍم اتصاٍل
املفاهيم اكتساب يف األطفال طرق بني نعرف ولسنا القدرة. هذه مثل يؤدي الدماغ
يُشري ما الفيزياء علم يف يُوَجد وال الرأي. من الوجهة هذه مثل إىل يُومئ ما واالعتقادات
مادية ال بأشياء اتصاٍل أيَّ يتَِّصل أن (الدماغ) فيزيقي لنظاٍم بها يُمكن طريقة أي إىل
إبستيمية صلًة تعقد أن عقولنا بمقدور يكن لم فإذا ذلك، عن وفضًال ِعلِّيٍّا. خاملة
إبستيميٍّا تتَِّصل أن اللغوية وممارساتنا أللفاظنا يُمكن فكيف األشياء هذه بمثل

بها؟
تُظهر بل موجودة، غري امُلجرَّدة القضايا أن تُثِبت ال الُحَجج هذه كل أن عىل
النسبيني بني يُذكر جدٌل يُدْر لم أنه غري واضح. غري أمر وجودها أن فحسب
يصُعب بحيث التباُعد من هما هني التَّوجُّ ألن ربما املسائل؛ هذه حول واألفالطونيني

باآلخر. منهم الواحد يلتقَي أن أنصارهما عىل

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, p. 114 111
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ِحجابًا ليست املفاهيم :Mediationالتوسط مشكلة (3-4)

ونسبية الصدق قيمة ِنسبية شاملة النسبية، من عديدة لفصائل الشائعة الُحجج من
.the mediation problem التوسط» «مشكلة يه نُسمِّ أن يُمكن ما عىل تدور ة ُحجَّ الواقع،
ُمرتهنون نحن هكذا: تميض األساسية فكرتها أن غري ُمتنوعة، أشكاًال الحجة هذه تتَِّخذ
بطريقٍة أطرنا داخل وُمرتهنون اإلبستيمية، معايرينا أو اعتقاداتنا أو راتنا تصوُّ داخل
مفاهيمي حبيس أنا الواقع. عىل تنطبق كانت إذا ما لنرى نفحصها أن دون تحول
ُموقنًا ولسُت هناك»، «القائم العالم وبني بيني حجابًا وأفكاري تصوراتي تِقف ولغتي،
أفكر أن أملك ال إنني بل عنه، ة الخاصَّ أفكاري يُناظر ما الواقع يف هناك كان إذا بما
راتنا تصوُّ من نخُرج أن نملك ال فنحن ثَمَّ ومن ألفاظ). بدون أتحدَّث (أو مفاهيم بدون
اللغة عن وبمعزٍل الواقع يف هو كما العالم مع انطباقها مدى نُقيِّم لكي كلماتنا) (أو

والفكر.
إىل فذهب مداها، إىل الفكرة بهذه رورتي ريتشارد األمريكي الفيلسوف مىض وقد
أي إىل منفذ أي لَدينا وليس الخالصة، املوضوعية الحقيقة قبيل من يشء هناك ليس أن
أي عن املستقلة الخالصة املوضوعية الحقيقة فكرة أن ذلك اللغة؛ عن بمعِزل حقيقة
أداءٍ داخل إال تقوم أن يمكن ال ذاتها الفكرة هذه ألن ُمستحيلة؛ فكرة هي لغوي وصٍف
وكل ما»، وصٍف تحت «واقع عن حديث دائًما هو الواقع عن حديثنا إنَّ ُمعني. لغوي
ذاته لوصفها مرتهنة حقيقة لغوي، ثوٍب يف حقيقة هي إنما امتالكها يمكننا حقيقة
وال اإلطار سجناء نحن إنما وضوابطها. وأحكامها الواصفة اللغة بسماِت بالتايل وُمتأثرة

اإلطار. عن ُمستقل يشءٍ أيِّ عن للحديث وجه
األحوال يف تصوراتنا، بأن ة الُحجَّ هذه عىل يردَّ أن يُمكنه النسبية خصم أن غري
ذلك مثال لها. ونتعقَّ األشياء عىل نتعرَّف أن لنا تُتيح التي هي بل حجابًا ليست امُلعتادة،
ال ولكنه عنها، وأفكِّر وأميزها الكالب أفراد عىل أتعرف أن يل يُتيح «كلب» مفهوم أن
كلبًا هناك أنَّ فأرى فحسب أنظر أن العادية األحوال يف بوسعي كلبي. وبني بيني يِقف

أمامي.
أن علينا امُلحال من أنَّ وصحيح املفاهيم، من ُمختلفة أُطر وجود املمكن من نعم
أو املفاهيم من ذخريٌة لدينا تستوي أن ما ولكن مفاهيم، بدون أو لغة بدون نتحدث
نُرصُّ ال ُدمنا وما تماًما. وموضوعية واضحًة األغلب يف الحقيقة تكون حتى رات التصوُّ
املفاهيم، من واحد صحيح معجم وفق مروية العالم عن صادقة واحدة روايٍة وجود عىل
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وإنما الصحيحة، املفاهيم تلك هي مفاهيمنا كانت إذا ا ِممَّ ق نتحقَّ أن يلزمنا فليس
ألفاظنا) أو مفاهيمنا إطار (يف عباراتنا أو اعتقاداتنا كانت إذا ا ممَّ ق نتحقَّ أن يلزمنا
«نقطة عىل نعثُر أن أو محايد» كوني «منًفى إىل نذهب أن الرضوري من وليس صادقة.
وقت، كلِّ يف نفعله يشء إنه ذلك. نفعل أن أجل من والفكر اللغة كلِّ خارج أرشيميدية»
املثال، سبيل عىل الكلب، مفهوم لديَّ ن يتكوَّ أن فبمجرَّد الحايل. موقعنا من صحيح يشء
هناك أنَّ األحيان، أغلب يف فيه إشكال ال واضًحا وصدًقا ا حقٍّ والصدق، الحقِّ من يكون

الزاوية! يف كلبًا

Self-Refutation الذاتي الدحض (4-4)

فوفًقا أخيلها»،112 و«كعب َمقتلُها هو النسبية، ضعف نقطة هو truth «الصدق»
صادًقا يكون أن عينه لليشء يُمكن الصدق» ِقيمة «نسبية من امُلتطرِّفة املعيارية يغة للصِّ
لجماعات بالنسبة ا حقٍّ يكون أن أو آخر، إلطاٍر بالنسبة وكاذبًا ُمعني إلطاٍر بالنسبة
من الصورة لهذه تفنيده أفالطون قدَّم ومنذ أخرى. لجماعات بالنسبة وباطًال ُمعينة
النسبية هذه أن عىل الفالسفة من كثرٍي رأُي انعقد ثياتيتوس ُمحاورة يف النسبية
حجة تُعدُّ .self-refuting لذاتها» «داحضة أو self-contradictory ذاتيٍّا» «ُمتناِقضة
أن يُبنيِّ لكي النسبية، لداعية االستداليل الخطَّ يقِلب إنه للطاولة»! «قلٍب بمثابة أفالطون
ويََرشق مأمنه من النِّسبي يُؤتى هكذا عنها. تدافع التي ذاتها للنسبية تخضع ُحجته
الُغصن نْرش هو ِمهني لخطٍر ُعرضة دائًما النِّسبيِّني إنَّ نحره. إىل سهمه وينقلب بريِقِه
الشجرة يقطعون أنهم فيبدو الصدق ِقيمة نسبية حالة يف أما عليه! يجلسون الذي نفسه

تها! برمَّ
الصدق كان سواء النسبية صور جميع تنال ة عامَّ مشكلة الذاتي» «الدَّحض يُمثل
الدعاوى ويشمل امُلمارسات، أو املعايري أو االعتقادات إىل أو املفاهيم إطار إىل منسوبًا
عقالنية أو تربير كلَّ أنَّ النِّسبي ادَّعى فإذا اإلبستيمية. املعايري نسبية عىل العريضة

شاء ملن اليسري ومقتله الوحيدة، ضعفه نقطة هو كعبه وكان اإللياذة، أبطال أعظم أخيل، إىل إشارة 112
أن غري سحري، نهر يف رضيع، طفل وهو فغطَّسته، خالًدا تجعله أن أرادت ه أمَّ أن ذلك وتأويل قتله،

النهر. تأثري يشمله ولم حاله عىل ظلَّ ذاك إذ عليه تقبض كانت الذي كعبَُه
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أي نفسها»؛ الدعوى جنس «من لردٍّ نفسه يُعرِّض فإنه ُمعني إلطاٍر منسوبة هي إنما
بالنسبة ومعقولة الخاص، إلطاره بالنسبة ُمربَّرة األحوال أفضل يف هي ذاتها دعواه أن
ِمثلما آخر يشء ككلِّ social construction اجتماعي» «تشييد وأنها الخاصة، ملعايريه

قوله. يف ويُلحُّ النِّسبي يقول
هكذا: الصدق» ِقيمة «نسبية من امُلتطرفة الصيغة ضدَّ أفالطون ة ُحجَّ تميض

بمعنًى صادقة (أي ُمطلًقا صدًقا صادقة دعوى هي الصدق نسبية دعوى أنَّ إما
صدًقا صادقة كانت فإذا فحسب. ُمعنيَّ إلطاٍر بالنسبة صادقة أنها وإما ِنسبي) غري
حقيقة مجرد (ليست نسبي غري صدقها واحدة حقيقة األقلِّ عىل فهناك إذن ُمطلًقا
النِّسبي دعوى استثنينا (وإذا اتِّساق عدم أو تناُقض وهو معني)، إلطاٍر بالنسبة صادقة
صادقة الصدق نسبية دعوى كانت وإذا االستثناءات؟!) بقية نمنع أساٍس أيِّ فعىل
(وليس وجاهة. أقلَّ ليست أخرى أطٍر يف كاذبة إذن فإنها فحْسب، ُمعني إلطاٍر بالنسبة
ِضيق أو الذاتية يف ُمغرٌق إطاٌر فلعله غريه، دون النسبية داعية بإطار يُلزمنا ما َة ثمَّ

األفق!)

ُمجَهضة نسبيَّات (5)

الثالثة الثقافية االستبصارات

مشفوعًة األصليني أصحابها عند أتت وإن امُلعارصة النسبية عليها تقوم ثالث بصائر ة ثمَّ
وسدُّوا نحوه، االندفاع أوقفوا ثم ِنسبيٍّ يشءٍ إىل أملحوا لقد للنسبية! ُمضاد برتياٍق
ع بالترسُّ العقول تُغري ُمعينًة حقيقًة أضاءوا إنهم أدق، بتعبرٍي لنقل، أو دونه. الطريق
بأن االستنباطي الطريق هذا أغلقوا أن لبثوا ما أنهم غري منها، نسبيٍة نتائج استنباط إىل

ُممتِنعة: النسبية النتائج تجعل أن شأنها من أخرى حقيقًة امُلقدِّمات إىل أضافوا

بالفعل هناك أنَّ ومفاده :Anthropological Insight األنثروبولوجي االستبصار (١)
ُمتباينة. ثقافات

كما العالم مالمح أن ومفاده :Constructivist Insight البنائي االستبصار (٢)
الثقافة. تُحدِّده ونخُربه نُدركه
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األنساق معاني أن ومفاده :Semantic Insight (الداليل) السيمانتي االستبصار (٣)
الثقافة. تُحدِّدها الرمزية

(أرسطو) األنثروبولوجي االستبصار (1-5)

األنظمة من هائًال تنوًُّعا هناك أنَّ أرسطو بني الحكم نُظم عن حديثه معرض يف
واأليجاركية والطغيان واألرستقراطي امللكي النظام فهناك بالفعل، القائمة السياسية
النُّظم هذه من أيٍّ من املزجية الصور من كبري عدد وهناك املدينة. ودولة والديموقراطية
هناك ألنَّ وذلك بالنفي؛ أرسطو يُجيب سياسية؟ نسبية إىل ذلك بنا يُفيض فهل الستة.
أرسطو عند وهو أخالقيٍّا، الصحيح هو النظم هذه بني من فقط، وواحًدا واحًدا، نظاًما
ق تتحقَّ أن يُمكن فيه الذي النظام ألنه أخالقيٍّا الصحيح النظام إنه .polis املدينة» «دولة
ومن يُذيبها. وال شخصيته للمواطن يحفظ نظام فهو كامًال، ًقا تحقُّ «اإلنسان» طبيعة
نظام مآثر من الرباجماتي. املعيار وليس األخالقي باملعيار األفضل النظام هو يُعدُّ هنا
حماية مجرَّد إىل ينرصف وال الفضيلة لتنمية ملواطنيه املجال يفتح أنه املدينة» «دولة

ُمجتهدين. ملواطنني املادية املصالح
أرسطو يعِرض التاسع، الفصل الثالث، الجزء ،Politics «السياسة» كتاب يف
«ذلك أو الظلم»، من األمان ق يُحقِّ الذي النظام «ذلك مثل «الدولة» تُميِّز التي للمعايري
ويخلُص املعايري، هذه قصور أرسطو ويُبنيِّ التجاري»، التباُدل يضَمن الذي النظام
االجتماع ُمجرَّد أجل من ال النبيلة األفعال أجل من السيايس املجتمع «يُوَجد أنه: إىل
كانت إذا أرسطو يقول للحكومة؟ كثرية صور هناك كانت لو ماذا ولكن الرفقة.» أو
املواطن فضيلة تكون أن بدَّ فال ُمختلفتنَي الصالح» «اإلنسان وفضيلة املواطن فضيلة
فضيلة هناك فليست ثم ومن فيه. كعضٍو يشمله الذي الدستور عىل تتوقَّف نسبية
الصالح». «اإلنسان فضيلة بعكس الكاملة، الفضيلة هي تُعدُّ الصالح للمواطن واحدة
الحكومات بعض يف أنه املقارنة، الدراسات نتيجة وهو األنثروبولوجي، االستبصار يفيد
شيئًا يكون اآلخر بعضها ويف واحًدا، شيئًا الصالح» و«املواطن الصالح» «اإلنسان يكون
الحقيقية؛ املدينة دولة هي هذه تكن واحًدا شيئًا واملواطن اإلنسان كان فإن ُمختلًفا.
الطبيعة تتَِّصف الفاضلني. البرش تخلُق لكي الحكومة تُوَجد املدينة دولة يف ألنَّ وذلك
خالل من املدينة، دولة يف إال ُممارسته تُمكن ال وهذا العقل، بامتالك لإلنسان الُعليا
أفراٍد نزوات إىل ال أمرها ويُوَكل للعقل وفًقا تُدار التي الحياة أي القانون، ظل يف الحياة
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املدينة دولة تُقدِّم وقضايا. أحكاًما بوصفها القوانني إىل ُعليا، أوامر إىل بل السلطة يف
العقل. أي اإلنسان، بماهية امُلتَّصلة السياسية للفضيلة معياريٍّا أو مثاليٍّا نموذًجا

األنثروبولوجي االسِتبصار تعميم

أنه عىل الحكومة لتنظيم عديدة أساليب بوجود أرسطو استبصار إىل ننظر أن يُمكن
من يُحىص ال عدٌد َة ثمَّ هكذا: تميض أن يمكن التي الثقايف د التعدُّ دعوى من خاصة حالة
َة ثمَّ ُمتمايزة. ثقافة تُشكِّل واملادية القولية املمارسات من ومصاحباتها امُلتمايزة اللُّغات
ليس أنه إىل يذهب األول: اإلمبرييقية: امُلالحظة هذه من استخالصهما يُمكن استنتاجان
مراِتب وضع فكرة مع ُمتساِوًقا يزال ما استنتاج وهو األمر، واقع يف عاملية ثقافة هناك
دعوى يُمثل ثانيًا استدالًال أيًضا هناك أنَّ غري ما. ُمطلقٍة لقيمٍة وفًقا الحياة صور لشتَّى
ُمطَلقة. لقيمة وفًقا القائمة للثقافات مراتب وضع إىل سبيل ال بأنه يقول ُمتطرفة نسبية

«كانْت» البنائي االستبصار (2-5)

التجربة من الخام مادتها تستمدُّ كانت وإن املعرفة أن إىل كانْت إمانويل ذهب
«املقوالت» أي للعقل، العامة املبادئ وفق تشكَّل أنها إال الحسية) (الحدوس/العيانات
معرفة. صورة يف التجربة تشكيل أجل من عنده من الذهن يُضفيها التي categories
ُمرتبطة املقوالت هذه تكون أن بدَّ فال (القضايا) األحكام صورة تتَِّخذ املعرفة كانت وملا
أن إثبات إىل انتقل ثمَّ شكلية، أسس عىل مقوالته قائمة كانْت استنبط األحكام. بصورة
والزمان املكان عن أما لآلخرين. نقلها يُمكن تجربة أيِة قيام املقوالت بدون املحال من
الخارجي للعالم الخالص الحدس إىل ينتميان للحساسية «َقبْليَّان» ذاتيَّان إطاران فهما
املكان يكون الناحية هذه ويف التجربة. تستحيل أيًضا وبدونهما التوايل، عىل والداخيل
.a pirori «قبلية» بتصوراٍت تتشكل التجربة فإن وهكذا للمقوالت. ُمشابهني والزمان

عىل النظاَم يُسِبُغ عقيل construction «تشييد/بناء» هو إذن، نعرفه، كما العالم
للبنية انعكاس بالتايل هو والسببي والزماني املكاني والنظام الحسية، العيانات فوىض
قبليٍّا ُمقيًدا الكانتي البنائي االستبصار يكون وبذلك للحكم. املمكنة ور للصُّ املنطقية

األحكام. صور مجموعة بفرادة
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النسبية؟ إىل ذلك يؤدِّي هل
يف يتجىل األحكام صور من فقط، وواحد واحد، نَسق هناك دام ما ال، بالطبع
والزماني املكاني القياس رضوب من فقط واحد َقبْيل ورضب اإلمبرييقية، الخربة بنية
بالنسبية القول إىل يؤدي أن َقمينًا كانْت استبصار كان لق الحدس. أشكال يف يتجىل
منها، كل يؤدي لها حرص ال رية تصوُّ أنساٍق بوجود القول أي واألنطولوجية، اإلبستيمية
النَسق، لذلك انعكاًسا معرفته تجيء فريد عالٍم خلق إىل الخربة، فوىض عىل تطبيقه عند

األحكام. صور بفرادة بقوله املجال هذا أغلق كانْت أن لوال
أن دون باستبصاره أخذوا قد كانْت بعد املفكرين من كثريًا أنَّ بالذكر وجدير
لجميع شمولها (أي وعموميتها ورضورتها وثباتها واألحكام املقوالت بفرادة يَشفعوه
املركزية واعتقاداته املرء رات تصوُّ بأن دعواه يف كانْت وافقوا لقد امُلدركة). الكائنات
يف املمكن من أنَّ أردفوا أنهم غري ويعرفه، يُدركه كما العالم تشييد يف كبريًا دوًرا تلعب
والثقافات التاريخية فاألحقاب واالعتقادات. رات التصوُّ من ُمختلفة أُطٍر استخدام ذلك
يؤدي الذي األمر واملعايري، واالعتقادات التصورات من مختلفة أطٌر لديها امُلختلفة
وافقوا الذين امُلفكرين هؤالء من مختلفة. أنحاء عىل عواملهم يُشيِّدوا أن إىل بأعضائها
وهانز جيمس، وليم والرضورة؛ الثبات شطر يف وخالفوه البنائي الشطر يف كانْت
الساخرة امُلفارقات ملن وإنه كارنب. ورودولف وكولنجوود، كاسرير، وإرنست ريشنباخ،
نزعة أيِّ مع بحاٍل فكره يأتِلف ال الذي التنوير وبطل املوضوعية رأس — كانْت أن
يف بما النسبية، ُحَجج من كثرٍي يف محوريٍّا دوًرا تلعب صارت فكرًة أدخل قد — نسبية

وتطرًُّفا. غلوٍّا النسبية صور أشدُّ وهي الواقع» «نسبية ذلك

(فتجنشتني) السيمانتي/الداليل االستبصار (3-5)

عليها تدلُّ التي األشياء غري إلخ، … واإليماءات األلفاظ معنى أن إىل فتجنشتني يذهب
استخدام لها يكون ما بقْدر فحسب معنًى واإليماءات لأللفاظ إن اإليماءات. أو األلفاظ
معاني تثبيت املمكن غري ومن بعينها. إنسانية حياتية ُممارسة داخل معياريٍّا مضبوط
حتى األشياء، من ثابتة مجموعة يف يتمثل أساس أو قاعدة إىل اإلحالة بواسطة الكلمات
استخدام قواعد عىل فتجنشتني يُطِلق موجودة. األشياء من املجموعة هذه مثل كانت لو
«أجرومية» اسم — األلفاظ استخدام لها يخضع التي املعيارية الضوابط أو األلفاظ،
ُمشرتك حديث يف ينخرطوا أن ما ُمجتمٍع ألعضاء يتسنَّى ولكي .grammar (نحو)
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أن من لهم بدَّ ال أي األلفاظ، بها يستخدمون التي الطريقة عىل يتَِّفقوا أن من لهم بدَّ فال
نظريات وليست برشية بناءات هي األجروميات أنَّ غري الخاصة. أجروِميَّتهم عىل يتَِّفقوا
وأن يشاءون كما أجروميتهم يختارون البرش أنَّ إذن يبدو قد العالم. عن ُعليا علمية
فتجنشتني ألن كال؛ النسبية؟ إىل ذلك يقود فهل الخاص»، استقاللها «لها األجروميات

فلسفية». «أبحاث يف ذلك دون السبيل أغلق قد
صور يف الناس يتَّفق أن يكفي ليس أنه إىل فتجنشتني ذهب فلسفية» «أبحاث يف
أي األحكام، يف أيًضا يتَِّفقوا أن ينبغي بل يستخدمونها، التي األجرومية يف أو الحياة،
أن اخَرتْنا الذي الرمزي النسق كان ما وأيٍّا ُكنَّا، من فأيٍّا يَرونها، كما حياتهم وقائع يف
التكوين بهذا العالم هذا يف العيش أجل من تحتال البرش من عشرية فنحن نستخدمه،
اتََّفق. كيفما اختيارها يتمَّ أن يُمكن ال واألجروميات املوروثة. الجبلَّة وهذه الفطري
من غري ال واحدة مجموعة عليه تقوم أن يتعنيَّ واحد أساس هناك ليس أنه صحيح
بضوابط محكومة تنوُّعها عىل امُلمكنة الرمزية املمارسات أنَّ إالَّ السيمانتية، املعايري
عن الحديث لطريقة السيئ االختيار أنَّ بحقيقة فحسب ُمقيَّدة ليست إنها الطبيعة.
طبيعية تعبريات وجود برضورة أيًضا ُمقيدة بل م، بالتسمُّ املوت إىل يُفيض قد النظريات
أن يُمكن ُمعينة طبيعية ُقدرات وجود ورضورة املثال، سبيل عىل به نشُعر عما ُمعينة
أمًرا اإلطالق عىل لغٍة أي اكتساب تجعل التي األسايس التدريب وترية يف منها نفيد

ُممكنًا.
ليست الحياة صور أجروِميَّات (أي: فتجنشتني استبصار الفالسفة بعض اتََّخذ
تُفيض لحجٍة انطالق كنقطة عليها) هو التي وحاله العالم خصائص خه تُرسِّ ثابتًا شيئًا
إىل يخلُص لم نفسه فتجنشتني كان وإن سيمانتية)، (نسبية للمعاني ِجذربة ِنسبية إىل
املادية الرشوط يف ل تتأصَّ أن بدَّ ال حياة صورة أو لغة أو ثقافة كل أن ذلك النتيجة؛ هذه
الذي النهر قاع استعارة فتجنشتني ويستخدم بالذات. العالم هذا يف دنا وتجسُّ لوجودنا
به أخذ الذي امُلعتدل foundationalism األسس» «مذهب عن يُعربِّ لكي ببطءٍ ل يتحوَّ
الحياة صورة حدود داخل وتنحطُّ وتزدهر تبُزغ التي القبلية الحياة بصور يتعلق فيما
رسيع يكون أن يمكن ال املعنى ولكن تجري تغريات هناك أن صحيح املشرتكة. اإلنسانية

للخطر. ويُعرضها اليومية الحياة يف الثقافة ديمومة يُهدِّد بحيث التقلُّب

256



النسبية من ألوان

األنثروبولوجيا قيام (6)

نفي؟! شاهد أم إثباٍت شاهد

كشوف إىل يستِند عامة بصفٍة النسبي املذهب أن امُلصادفات وساخر امُلفارقات عجيب من
أصًال، تأسيسه وإمكان نفسه العلم هذا قيام يُمثل بينما الحديث، األنثروبولوجيا علم
ومستحيلة هائلة الجماعات بني الثقافية الفجوة أن صحَّ فلو النسبية؛ ضد شاهد أول
إنشاء نحاول ألن معنى هناك كان وما األصل، من األنثروبولوجيا قيام أمكن َلَما العبور
ومنفصلة مختلفة رمزية أنساٍق داخل تعيش امُلختلفة الجماعات كانت إذا العلم. هذا مثل
الفهم بهدف ُمغاير نَسٍق يف والدخول الخاص نََسقنا من الخروج علينا لتعذَّر وُمسيَّجة

«املقايسة». و… امُلقارن والبحث

الالمقايسة (1-6)

بامتناع وفيريابند، ُكون به قال الذي ،incommensurabiliy «الالمقايسة» مبدأ يفيد
مختلفني مجالني بني أو العلم، تاريخ يف ُمتتاليتنَي نظريَّتنَي بني امُلفاَضلة، أو امُلقارنة،
د تتجسَّ كما املختلفة للثقافات املختلفة رية التصوُّ األُُطر (ُمتضمنًة الخطاب مجاالت من
مقاييس وتحكيم ُمشرتكة مَحكَّاٍت عىل عرضها المتناع إلخ) … وممارساتها لُغاتها يف
«الالمقايسة» مبدأ وبحْسب عامة. موضوعية بموازين بينها واملوازنة شأنها يف دة ُموحَّ
تُقَحم حني معنى لها تعود ال الخطاب مجاالت من ُمعنٍي بمجاٍل الخاصة العبارات فإنَّ
يقوِّض لكي «الالمقايسة» مفهوم وفيريابند ُكون من كلٌّ استخدم وقد آخر. مجاٍل يف
العلم تقدُّم أنَّ ويُثبت املعريف، الرتاُكم من خطية كعملية العلم م تقدُّ عن الوضعي ر التصوُّ

وقطائع. انفصاالٍت يُمثِّل وإنما صاعًدا ُمتصًال ليس
الشارح» «النموذج بمفهوم وثيًقا ارتباًطا «كون» عند «الالمقايسة» مفهوم يرتبط
يف تُدَرج حني معنى لها يعود ال ما نموذٍج داخل تندرج التي فالعبارات (البارادايم)،
ويف ُمناِفس. نموذٍج داخل ُمرتابًطا تأويًال تأويلها املمكن من يعود وال مختلف، نموذج
وبني البارادايم بني د نُوحِّ سوف — األنثروبولوجي ل التأمُّ أي — هنا يَعنينا الذي املجال
للمعنى. االجتماعي التشييد فيه يتمُّ الذي املوضع يُمثل الذي السياق ذلك الثقايف؛ السياق
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أي العلماء تُخرب «paradigms (الشارحة) اإلرشادية «النماذج أن إىل «كون» ذهب
الكيانات، هذه تتَِّخذها السلوك من رضوب وأي العالم، تقُطن الكيانات من رضوب
الطبيعة عىل يطرحوها أن يمكن التي باألسئلة للعلماء النماذج تُوِعز نفسه الوقت ويف
النماذج تنطوي األسئلة. هذه إجابات عن بحثًا يستخدموها أن يمكن التي وبالتقنيات
التي اللغة بتلك ُمرتبط للعالم ُمعني إدراك أو Gestalt كلية) (صورة «جشطلت» عىل
فإن ثَمَّ ومن اجتنابها. يتعذَّر ورضورة منه محالة ال بشكٍل فيها ومطمور تِصفه،
علمية» «ثورة بعملية يتمُّ وإنما باالشتقاق، يتمَّ أن يمكن ال آخر إىل نموذٍج من التحوُّل
الثورات قيام وبعد نفسه. العالم يتغريَّ البارادايم تغريُّ ومع .scientific revolution
وينظرون األدوات نفس يستخدمون عندما ومختلفة جديدًة أشياء العلماء يرى العلمية

سبق. فيما إليها ينظرون كانوا التي األشياء نفس إىل
ل التحوُّ هذا عنها يسفر التي والنتيجة باملنطق، ُمسرٍي غري النماذج بني إذن ل التحوُّ
تعريف وإعادة بالطبيعة، البرش لدى النظري الجهاز تربط التي الطريقة يف تعديل هي
اإلرشادي النموذج تغريُّ يُفيض ُمختلًفا. إدراًكا للواقع إدراكهم يُصبح بحيث الرابطة هذه
التي العقالنية املعايري يف تغريُّ عىل ينطوي األمر أنَّ ذلك التصوري؛ املخطط تغريُّ إىل
هذه عليها تقوم التي واالعتقادات الِقيَم تلك يف تعديٍل وعىل العلمي، العمل ر تطوُّ تحكم
النماذج، بني واالنتقال النماذج، بني مقارنة يُقدِّم موضوعي ضمان َة ثمَّ ليس املعايري.
من بنوٍع إالَّ يتمَّ أن يُمكن ال ومفاهيمها. ُمصطلحاتها بني مقايسة» «ال هناك دامت ما

.conversion الحاسم» العقائدي ل «التحوُّ أو «الردة»
تقوم أساسية فرضية باعتبارنا نأُخذ حني بوضوٍح الدعوى هذه نتبنيَّ أن بوسعنا
تِصلنا لغة تنتِظمها ال فامُلالحظة للخربة، امُلحايدة اللغة قبيل من يشء َة ثمَّ ليس عليها:
ومن بها. وتتشكَّل إليها تنتمي التي النظرية عىل اللغة تعتمد إنما مبارشة، ِصلة بالخربة
بسيكولوجية يهيب إذ استنتاجاته ُكون ويدعم ُمختلفتني، نظريَّتنَي مقارنة تتعذَّر هنا
من يجعل الذي األمر السابقة، اإلرشاطات عىل يعتِمد الحيس اإلدراك أنَّ إىل ُمشريًا اإلدراك،
هكذا املنبِّه، نفس يان يَتلقَّ أنهما رغم ُمختِلَفني شيئني يََريا أن ُمختلفني لشخَصني املمكن

للعالم. فهِمنا طريقة يف ويتحكَّم الحيسِّ اإلدراك عملية يف learning «التعلُّم» يتدخل
يَسَعهم لن للُمقايسة قابلة غري نظريات يضعون الذين أولئك أن إىل ُكون يخلُص
يكون لن إنهم بل فحسب، هذا ليس النظريات. هذه حول بينهم فيما يتواصلوا أن
نفس يف يقفون الذين األشخاص إن ُكون يقول اختالفهم. يُربِّروا أن حتى بإمكانهم
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«يرونه» ما أن غري امُلنبِّه، نفس بالرضورة ون يتلقَّ االتجاه نفس يف وينظرون املكان
من نوع َة ثمَّ واإلحساس امُلنبِّه بني الفاصلة املسافة ويف «اإلحساس».113 بل امُلنبِّه ليس
األشخاص أولئك إن بحيث السابق، التعلُّم به يضطلع conditioning التكييف/الترشيط
يُشاهدون كانوا لو كما حياتهم يف يَمضون سوف مختلفة مجتمعاٍت يف ينشئون الذين
أن رغم الواقع عن مختلفة خطابات وجود املمكن من أن ذلك يعني ُمختلفة. أشياء
النسبية هذه ترتبط جيل. إىل جيٍل من ًال ُمتنقِّ ثابتًا يبقى قد واحًدا تصوريٍّا ُمخطًطا
تكون أن تعدو ال التعلُّم يف املشاركة دامت ما الثقافية بالنسبية وثيًقا ارتباًطا رية التصوُّ
الحيس اإلدراك آلليات أنَّ النسبيون ويرى الثقافة. ويف اللغة ويف االهتمامات يف املشاركة
يف فعاليتها ثبَتَْت التي الرؤية أساليب بيننا فيما نتناَقل أنَّنا ذلك كبرية؛ بيولوجية قيمة
تكيًُّفا تقدِّم ألنها النظام لهذا السبيل َدت مهَّ والتي إيجابي بشكٍل الجماعة سلوك تنظيم

البيئة. مع أفضل
حدة، عىل جماعة كل تخصُّ اجتماعية عملية الحيسِّ اإلدراك تعلُّم عملية كانت إذا
العلمية. الثورات ُقبيل العلمية املناقشات يف يحُدث بما شبيٍه موقٍف بصدد اآلن نكون
مها وتفهُّ مختلفة ثقافة مع التواُصل تأصيل نُحاول حني تُواجهنا ُكربى صعوبات ثمة
تُحول الواقع إىل مختلفة مداخل تُمثِّل التي اللغات بني القاِبعة فالالُمقايسة وتأويلها،
فإنَّ الحوار يمتنع وإذ األخرى، الثقافات مع «الحوار» من نوع أيِّ قيام وبني بيننا
أعضاء أنهم يدركوا أن هو تفعله أن األطراف بوسع ما كل أن يرى ُكون توماس

ُمرتجمني. يُصبحوا ثم ُمتباينة، لغات ذات مختلفة ُمجتمعات
فاليشء الثقافات، مع العمل يف يرشعون حني الصعوبة هذه األنثروبولوجيون يُواِجه
كئود. عقبٍة عن ف يتكشَّ اللغة، أي الثقافات، هذه مُلقاربة الوسيلة يكون أن يُفرتَض الذي
أن من ِفكاك فال صميمة، اجتماعية طبيعة ذات هي املعنى بناء أنماط أن صحَّ فإذا
يُحبط أمر وهو ُمغلقة. wholes كلية» «كيانات هي الثقافية األنساق أنَّ ذلك عىل يرتتَّب
لو اليشء بعض األمر يهون كان وقد ثقافتنا. عن مختلفة ثقافة أي لفهم ُمحاولة أي
الرتجمة أنَّ غري الثقافات، تُقدِّمها التي املعاني تلك بني الرتجمة من ما صنٌف للمرء تيرسَّ

«اإلدراك عليه نُطِلق نا ِرصْ ما أو امُلدرك، الذكي اإلحساس هو السياق هذا يف ُكون يُعنيه الذي اإلحساس 113
.sensation الُغفل أو الخام اإلحساس وبني بينه نميز لكي perception الحيس»
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مختلفة تصورية ُمخططاٍت عىل تعتمد اللغات دامت ما له ضامن ال شيئًا تبقى الدقيقة
من وليس والنظم. سات واملؤسَّ التقاليد خاللها تنشأ التي املختلفة الطرائق عن تنُجم
يتيرسَّ لم ما واعتقادات مواقف من األخرى الثقافات يف سنُصادفه ما فهم إىل سبيٍل

للمعنى موضوعية وقائع وجود لعدم نظًرا ولكن لُغتنا، إىل دقيقة ترجمٍة إىل سبيٌل لنا
كما صحيحة. نعنيها التي الرتجمة أن من ق للتحقُّ إمكانية أي يبدو، فيما ثمة، فليس
الواقع األخرى الثقافات تتصور كيف نفهم أن يف صعوبة ذلك جانب إىل سنُصادف أننا
indeterminacy الرتجمة» يف التحديد «عدم األطروحتني هاتني عىل يُطَلق تُقاربه. وكيف

.ontological relativism األنطولوجية» و«النسبية of translation

الرتجمة يف التحديد عدم (2-6)

واليشء»، «الكلمة كتابه يف كواين بها دفع التي الرتجمة»، يف التحديد «عدم دعوى تفيد
لُغتنَي بني صحيحة ترجمًة ق حقَّ قد املرء كان إذا ما نعرف أن علينا امُلحال من أنَّ
لنا امُلتاح غري من أن هي الدعوى هذه يف يُربزها أن كواين يريد التي واملشكلة مختلفتني.
فمن ثم ومن أقوالهم؛ يف ُمحاورونا إليه يُشري الذي اليشء ذلك من يقنٍي عىل نكون أن
قد يتبنَّونها. التي األنطولوجيا هي وما التصوُّري املخطط هو ما نحدد أن لنا امُلتاح غري
خالل من ذلك نعرف أن إىل سبيل ال ولكن ُمخططنا هو التصوري ُمخططهم يكون
علمي. بيقني عنه نتحدَّث أن يمكن الذي الوحيد اليشء هو يُعدُّ الذي املالحظ السلوك
سياقاتنا عن مختلًفا آخر سياًقا ندخل أن علينا املتعذِّر من أن إىل ذلك من خلُصنا فإذا

علًما. تكون أن يُمكن ال األنثروبولوجيا أن عليه لرتتَّب
inscrutability of اإلشارة» «غموض هي كواين يطرحها التي األخرى والدعوى
التي باللغة يرتبط األلفاظ من لفظ أيَّ أن ذلك واستغالقها)، إلغازها (أي refernce
هي ُمحاورنا يعنيها التي اإلشارة تكون قد املعنى. اكتساب يف عليها ويعتِمد إليها ينتمي
األنثروبولوجي يدرس الذي القبيل الشخص يقصده الذي اليشء ويكون إشارتنا، عني
يعلم أن يمكن ال منهما أيٍّا أن إالَّ األنثروبولوجي، عند اليشء نفس هو الصفر من لُغته
يكتشف.» ما بقْدر «يُقِحم املرتجم بأن القول إىل بكواين حدا ما وهذا اليقني. ِعلم ذلك
وغري (اللفظي ُمحاوره سلوك يستوِعب أن أجل من به الخاصة األنطولوجيا يُقحم إنه
مع الدرجة بنفس ُمتساوقة كلُّها للرتجمة. إرشادي» «ُكتَيِّب من أكثر هناك اللفظي).
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هو املمكنة الُكتيبات هذه أي يدلُّنا موضوعي مؤرش أي َة ثمَّ وليس املشاهد. السلوك
أن (فالحقُّ ال أم ُممكنة الرتجمة كانت إذا ما هي هنا املشكلة ليست الصحيح. الكتيب
أنَّنا غري تُذَكر). مشكالت أيَِّة دون يبدو فيما تسري ترجمٍة لوضع األنثروبولوجي جهود
ومن العميل. النجاح واقعة يتخطَّى الرتجمة لصحة ومحدَّد ُمرتابط بتربير أبًدا نحظى لن
موضوعية لتربير ُمحاولة أيَّ يُحِبط وأن لة، امُلحصَّ النتائج يقينية من ينال أن ذلك شأن
االعتبارات، هذه إىل باإلضافة للمقايسات، الثقافات قابلية عدم فإن وعليه األنثروبولوجيا؛

للنسبية. ُمؤيِّدة تبدو
الرتجمة مسألة يف كواين آراء كانت :linguistic behaviorism اللغوية السلوكية
منطقي بإتقان نَسجها التي الُحَجج جميع تتبطَّن التي اللغوية للسلوكية محتوًما نتاًجا
مجال يف السيكولوجية للسلوكية تطبيًقا تكون أن تعدو ال اللغوية والسلوكية شديد.
يُرتَجم أن بدَّ ال س) تعنيه ما يعرف (أو س الجملة يفهم ما شخًصا إن فقولنا اللغة،
الشخص به يقوم العامة للمالحظة وقابٍل ظاهٍر سلوٍك حول العبارات من سلسلٍة إىل
بني ارتباطات عىل السيكولوجية، السلوكية شأن شأنها اللغوية، السلوكية تقوم املعني.
تُربِّر ذهنية كيانات هناك فليس ،response و«االستجابة» stimulus (املنبه) «املثري»
ُمثريات تجاه اللفظية لالستجابة ميول ُمجرَّد مع نتعاَمل أن علينا وإنما املعنى، عملية

اللغوي. للمعنى موضوعيًة دراسًة يكفل الذي الوحيد السبيل هو فهذا خارجية،
عقبًة ويُمثل النظريات، بني املقارنة عملية ليشمل كواين أطروحات تأثري ويمتدُّ
امُلتضاربة، العلمية النظريات ُمقارنة وأمام بينها، واملقارنة املختلفة الثقافات دراسة أمام
اتفاق يُربِّر موضوعي سبب هناك يكن لم فإذا كاألنثروبولوجيا. االجتماعية العلوم وأمام
ا عمَّ للحديث جدوى ثمة فليس الخطاب، رضوب وشتَّى والثقافات اللغات انفصال أو
صائبة مختلفة، طرائق مجرَّد هو ِبَحوزتنا ما وكل يقوله، أن يُريد السابق العالم كان

أقواله. لتأويل الدرجة، بنفس
اإلشارة». «غموض دعوى إىل كواين عند الرتجمة» يف التحديد «عدم دعوى تُفيض
الصواب امُلتساوية البديلة التأويالت من كثرة لَدينا تكون قد أنه اإلشارة» «غموض ويفيد
هو أيها يحسم ما لَدينا وليس العلمية، النظرية بُمصطلحات الخاصة اإلشارة حول
كان ما اكتشاف إىل لَدينا سبيل فال ُمستغِلقة بطبيعتها اإلشارة كانت فإذا الصحيح،
تلَزمنا النظريات بني نُقاِرن أن لنا يتسنَّى ولكي عنه. يتحدَّثون أو اآلخرون إليه يُشري
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فريدة، ترجمة هناك تكن ولم كواين دعاوى ت صحَّ إذا ولكن لإلشارة، وتحديد ترجمة
اآلخر. نظرية من صدًقا أقلَّ أو أكثر نظريته كانت إذا ما أحد يعِرف فلن

«الالمقايسة»، ملشكلة كواين تفسري هي الرتجمة» يف التحديد «عدم دعوى كانت
عنده الفيزياء كانت لقد بالواقعية. التزامه مؤكًدا بالنسبية، يتهمَّ أن يرفض كان أنه غري

الفيزياء. تجاه واقعيٍّا موقًفا يتَِّخذ وكان الواقع، عن حديٍث لكلِّ النهائي املحكَّ هي
من شديدة ُمناوأة كواين أطروحات لِقيَت :intentional stance القصدي املوقف
طبيعيٍّا؛ أمًرا ذلك وكان املنطقي. واتساقها ترابطها من الرغم عىل عديدة أوساٍط ِقبل
األنثروبولوجية. باملعرفة أو اللغة بِعلم يتعلق فيما سواء عنيفة ناتها ُمتضمَّ كانت فقد
يتصل فيما الدقة إىل تفتقر ُمقدِّمات عىل تنطوي أنها هو إليها ه ُموجَّ نقٍد أهم ولعلَّ
تبنَّاها التي اللغوية السلوكية أنَّ ذلك عمله؛ وكيفية املعنى ذي اإلنساني السلوك بفهم
عىل به امُلسلَّم االتجاه مع تتَِّفق وال الراديكالية يف ُموِغلة آراء َقبول عىل حملتْه قد كواين
عالم مدخل إنَّ اإلنساني. للسلوك intentionalist «القصدية» الصبغة عن عريض نطاٍق
اللفظ ذات observation sentences املالحظة» «جمل هو كواين عند امليداني اللغة
هي واملخالفة املوافقة ولكن استقرائيٍّا، يتم معها واالختالف االتفاق وتحديد الواحد،
يُوافق إذ فاملرء أيًضا)، intentional (و«قصدية» intensional «مفهومية» رات تصوُّ
ما عىل بل ذاك) أو النحو هذا عىل هي األشياء بأن تقرير (أي جملة عىل يُوافق ال
النظر ُمسبًقا يفرتض إذن واالختالف االتفاق عىل التعرُّف حق. أنه يعتقد ما بقْدر يفهمه
النزعة أن ويبدو «قصدي». كسلوك بل جسدية حركة كمجرد ال امُلالَحظ السلوك إىل

القصدي». «املوقف هذا مِلثل له تؤهِّ ال كواين عند الصارمة السلوكية
دانييل أدخله الذي املصطلح (وهو intentional stance القصدي» و«املوقف
يعزو الذي املوقف ذلك ببساطة، هو. األنظمة من نظام أي تجاه (D. Dennett دينيت
له ننِسب أن هو لسلوكه األفضل» «التفسري أن تبنيَّ إذا ورغبات اعتقاداٍت النظام إىل
قضوية مواقف نعزو أن لنا واملرشوع الصائب من إن دينيت يقول ورغبات. اعتقادات
أم نباتًا أم حيوانًا أكان سواء األنظمة من نظام أي إىل إلخ) … رغبات (اعتقادات،
غاياته ضوء يف عقالني كسلوك النظام هذا سلوك نفرس أن امُلمكن من كان إذا معدنًا،
من أن بالتحديد يعني ذهنًا املخلوقات من مخلوق امتالك إنَّ دينيت يقول ومراميه.
معاملة حدِّ إىل العملية الوجهة من ذلك يِصل وربما ذهنًا، يمتلك نعتربه أن عمليٍّا املفيد
أشياء يف ورغبات العالم عن اعتقادات لديه كائنًا أي منا: واحًدا باعتباره املخلوق هذا
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طائر املثال، سبيل عىل فهذا، والرغبات. االعتقادات تلك ضوء يف بعقالنية ويعمل معينة،
ثم ومن جائع أنه تفرتض بأن سلوكه تفرس إنك الحديقة؛ يف الديدان اصطياد يف دائب
فهو وبالتايل الحديقة، يف تُلتَمس وأنها طعام الديدان أن يعتقد وأنه الطعام، يلتِمس
يف إننا ورغباته. اعتقاداته ضوء يف يسلك باختصار، إنه، الحديقة. يف الديدان يصطاد
«املوقف دينيت أسماه ما نتبنَّى والرغبات االعتقادات إىل باإلشارة الطائر سلوك تفسري
به.114 ونتنبأ كائن أي سلوك عىل معنى نُضفي كيما نتَِّخذه الذي املوقف إنه القصدي»،
فإن مختلًفا تصوريٍّا مخطًطا أو أخرى لغة نفهم أن شئنا إذا أننا إىل كواين ذهب
يشء والرتجمة بُقدراٍت يتعلَّق فالفهم والرتجمة؛ الفهم بني فرق هناك نرتجمه. أن علينا
أن ذلك اآلخر؛ عىل يعتمد أحدهما وأن مختلفان أمران أنهما ذلك يعني املرء، فيه ينخرط
نسلُك التي الطريقة يف ذلك ويتجىلَّ مسبًقا. الفهم تفرتض التفسري) (أو الرتجمة عملية
لآلخرين. القصدي السلوك نفهم أن لنا تأتَّى كيف تُبنيِّ نُبديها التي فاالستجابات بها،
املبدأ، حيث من املختلفة اللغة، أو الثقافة، تلك نشارك أننا يتبنيَّ أيًضا الطريقة وبهذه
العتبار إمكاٍن أي ننفي إذن فنحن ذلك استبعْدنا وإذا نفسه. األسايس الحياة شكل

التواصل. من نوع أي لحدوث إمكاٍن وأي بًرشا، اآلخرين
«اإلشارة/األنطولوجيا»، بمشكلة يتَِّصل كواين أطروحات إىل ه امُلوجَّ اآلخر والنقد
«غموض دعوى عىل ترتكز والتي الرتجمة» يف التحديد «عدم بدعوى كواين دفع فقد
اإلطالق عىل بإمكاننا فليس (السلوكية) امُلالَحظ السلوك هو ُمنطلُقنا كان فإذا اإلشارة»،
دفيدسون دونالد يرى تُشري. يشءٍ أيِّ وإىل ما لغٍة ألفاظ تصُدق يشءٍ أيِّ عىل نعِرف أن
يف كواين يُؤيِّد وهو اإلشارة، إىل نسبيٍة لنظرٍة تأييًدا تكون أن تعدو ال الفكرة هذه أن
ُمنطوياتهما يرفض ولكنه اإلشارة» و«غموض الرتجمة» يف التحديد «عدم عن أطروحته
نسبية يرفض دفيدسون أن ذلك منهما، امُلستمدَّة النتائج تَجلُبها التي املشكالت ويُدرك

ثابت. يشءٌ بأِرسها األنطولوجيا أن إىل ويذهب اإلشارة
تُثبَّت أن لألنطولوجيا، وكذلك لإلشارة، املمكن من يكون كواين مذهب صحَّ إذا
اللغة إىل النظر ن يتضمَّ ما بلغٍة ُمثبَّتة اإلشارة بأن القول ولكن إليه، وتُنَسب إطاٍر إىل
يف األمر هذا نُدِخل أن نستطيع ال أننا أي ،object-langauge «لغًة-موضوًعا» باعتبارها

.John Heil, Philosophy of Mind, Rutledge, London and New York, 1998, p. 154 114
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(لُغة metalanguge «ِميتالغة» أو شارحة» «لغًة نتَِّخذ لم ما موضعه ونضعه االعتبار
عن نتحدَّث أن نملك ال أنَّنا أي «ميتالُغويٍّا»، استخداًما اللغة ونستخدم لُغة) عن تتحدَّث
أنفسنا نجد حتى ذلك نفعل إن ما أنَّنا غري مختلفة. لغٍة إىل نلجأ لم ما النسبية تلك
نقاط من واحدة وهذه نهاية. غري إىل ونُعيده اإلجراء نفس نُبدئ نظلَّ أن إىل ُمضطرِّين
وعندئذ منها، نخرج أن علينا النسبية حول نتحدَّث فلكي النسبية؛ يف الواضحة الفشل
كما األنطولوجيا، أن صحَّ فإذا األنطولوجيا؛ مشكلة عىل أيًضا هذا وينسحب نرفضها،
أن يُمكننا فلن اإلحداثيات من نَسٍق، أو مُلخطٍط، بالنسبة أنطولوجيا هي كواين، ذهب
العملية هذه أن غري مختلفة، نظريٍة حدوٍد يف األنطولوجيا تأويل نُعيد بأن إال ذلك نُقرِّر
تلك من استنباطها يمكن ال األنطولوجية النسبية هذه فمثل نفسها؛ باملشكالت تجابه

النسق. أو باملخطط امُلتعلقة القرارات
دون باالعتبار التَّصوُّري امُلخطط يأُخذ وسًطا موقًفا يتَِّخذ أن دفيدسون يُحاول
إىل بحاجٍة فنحن كواين، بمذهب لصيقًة تبدو التي األنطولوجية النسبية يف الوقوع
بمعِزل تُوَجد ال األشياء أنَّ (ذلك العالم أشياء من يشءٍ أيَّ نفهم لكي تصوُّري مخطط
بالواقع. نقارنها لكي أفكارنا عن ننفصل أن يمكن ال ونحن التصورية) املخططات عن
من نوع بتنام، قول حدِّ عىل هو، بل النسبية، ِصدق يعني وال نسبية ليس هذا أن غري

الرباجماتية. الواقعية
ينبغي هذا أن غري الواقع. مُلقاربة طريقٍة من أكثر هناك أنَّ إىل ذلك من نخلُص
وسًطا موقًفا نتَِّخذ أن العميل الحل وإنما ُمتطرف، ِنسبي موقٍف إىل بعيًدا بنا يميض أال
قَدَر إن أخرى. جهة من األنطولوجية والنسبية جهة من امليتافيزيقية الواقعية طريف بني
أنَّ غري دراسته، موضوع تناول يف يرشع حني وحدوًدا مصاعب يُواِجَه أن األنثروبولوجي
التي والحدود املصاعب بتلك يُسلِّم إنه ويُربِّره. عمله بها يُنِجز التي األدوات بعض لديه
و«غموض الرتجمة» يف التحديد «عدم أُطروحتي إىل تقديرها يف امُلبالغة تؤدِّي أن يمكن
أنه يعني ال هذا ولكن دراسته، يف امُلطلقة الدقة األنثروبولوجي يضَمن ال ربما اإلشارة».
التواُصل مصاعب هي الثقافية الدراسة مصاعب إن لبحوثه. وجيه تربير أيِّ من صفر
عىل األخرى) الخطاب (ومجاالت األخرى الثقافات (وترجمة) تأويل ويعتمد املعنى. يف
األنماط تلك أهمية إدراك أي اآلخرين، يف املشرتكة والقواسم التَّشابُهات تمييز عىل ُقدرتنا
نفهم وأن «لغة»، نفهم أن يعني «عبارة» نفهم أن جميًعا. بيننا امُلشرتكة السلوك من

.a form of life الحياة» صور من «صورة نفهم أن يعني «لغة»
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«الالمقايسة» بعضُمشكالت (3-6)

واملفاضلة، املقارنة، بواسطته يمكننا عنرصُمشرتك وجود عدم تعني «الالمقايسة» إن ُقلنا
عجًزا وتُوِقع الفهم، يف كربى مصاعب إىل «الالمقايسة» تُفيض مختلفني. خطابنَي بني
تباُدل عليهم يستحيل بحيث مختلفة، أنساٍق إىل ينتمون الذين األشخاص بني تواُصليٍّا
تُعدُّ امُلنطلق هذا ومن حاله. عىل ُمنكفئ ُمغلق يشء هي األنساق فهذه بينهم؛ فيما املعنى

الواقع. عن ِنسبيٍّ لتصوٍر وظهريًا ُمؤيًدا «الالمقايسة»
«ُمدِحضة دعوى بأنها فيقول الشديد، بالنقد «الالمقايسة» مبدأ بتنام يَتناول
نظائر َة ثمَّ ليس أن صحَّ لو الستحالت! ت صحَّ لو أنها أي ،self-refuting لذاتها»
اللغات ترجمة الستحالت املختلفة الثقافات أو اللغات بني الواحدة اإلشارة أو للمعنى
ت صحَّ لو الحالية. لُغتنا إىل ذاتها للُغتنا السابقة املراحل وترجمة لُغتنا، إىل األخرى
تُصِدر كحيوانات لنا بالنسبة األخرى الثقافات أعضاء تظلَّ أن لوَجب «الالمقايسة»
تكون أن لها اتََّفق ضوضاء نة (ُمتضمِّ stimuli «مثريات» إزاء responses «استجابات»
تختلف، راتنا تصوُّ بأنَّ نقول أن نملك ال إنَّنا اإلسبانية). أو اإلنجليزية أو اإليطالية هي
أن الستحال الرتجمة استحالت لو نُرتجمها. أن من نتمكن لم ما تختلف، يشء أيِّ ويف
«الالمقايسة» مختلفني. ُكنَّا إذا ما حتى نعرف أن واستحال ُمتفقني ُكنَّا إذا ما نعِرف

«الالمقايسة»! استحالة إىل منطقيٍّا بنا تُفيض إذن
ناته. وُمتضمَّ الالمقايسة مبدأ أهمية عن ُكون توماس فكرة بالنقد دفيدسون ويتناول
مختلفة» «عوالم يف ويعملون يعيشون مختلفني علماء عن الحديث أن دفيدسون يرى
دفيدسون ويقدِّم لأللفاظ، metaphorical «استعاريٍّا» استخداًما يكون أن يعدو ال
َة ثمَّ «الالمقايسة». دعوى مثل دعاوى تتبطَّن التي التصورية للنسبية ُمستفيًضا نقًدا
هذا عن التعبري بها يتمُّ التي واللغة التصوُّري امُلخطَّط بني النسبيني عند وثيقة ِصلة
«املقوالت» نسق (هو تصوري بمخطط ُمرتِبط الواقع أن إىل هؤالء ويذهب املخطط،
املختلفة املخططات تكون أن املمكن غري ومن الخربة/التجربة). تُنظِّم التي categories
دفيدسون، أشار وقد ُمعني. ُمخطط كل إىل ينتمون الذين ألولئك بالنسبة حقيقية نظائر
لغة أن تبيان حاول كلما ورف أن إىل ورف، بنيامني لدعاوى فحصه بمعِرض وهو
يف القابع امليتافيزيقي النََّسق الختالف ُمقارنتهما تُمكن ال اإلنجليزية واللغة «الهوبي»

«الهوبية». العبارات مضمون ليَرشح اإلنجليزية يستخدم كان منهما، كل
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الخربة تيار تصنِّف إذ للخربة، ُمعينًا تنظيًما تُفرز اللغة أن إىل ورف بنيامني يذهب
املعنى بهذا معينًا. نظاًما العالم عىل وتُضفي معني نََسٍق يف األشياء فتسلك ية الِحسِّ
إن ورف يقول «الهوبي». ولغة اإلنجليزية اللغة بني أسايس فرٍق وجود بجالءٍ يتَِّضح
تُعربِّ أن العلمية مُلصطلحاتنا يمكن ال التي الظواهر لتناول بأدواٍت ُمزوَّدة الهوبي لغة
مختلفٍة الخربة من رضوٍب بني مقارنة تخلق الهوبي ألنَّ ببساطة وذلك يِجب؛ كما عنها

تمييزها. العلمية لغتنا تستطيع التي تلك عن
تستطيع ال بحيث الضخامة من ليست اللغات بني الفروق أنَّ دفيدسون يرى
يستخِدم كان ُكون توماس بأن ذكَّرنا فهوي ولذا فريدة؛ لُغة باستخدام إال عنها التعبري
العلمية. الثورة قبل فيما يحُدث كان ا عمَّ الحديث أراد كلما العلمية الثورة بعد ما لغة
يكن لم ما الرأي من مختلفة وجهات عن نتحدَّث ألن معنى ال أنه إىل دفيدسون ويذهب
كان ومتى الرأي. من الوجهات هذه فيها نمثل لكي ُمشرتكة إحداثيات منظومة هناك

التناُقض. قبيل من شيئًا الضخم التفاوت يُصبح ُمشرتكة منظومة هناك
يف موجودة أنها نرى التي واالتجاهات لالعتقادات تأويًال نُقدم أن نُريد وعندما
فِشلنا فإذا لُغتنا، إىل يقول ما ترجمة إمكان نفرتض أن علينا فإن يُحاورنا من عبارات
تماًما. عنَّا غريب التصوري نَسَقه أنَّ عندئٍذ نَستنتج أن فَلنا ترجمة إىل الوصول يف
وال واحد عالٍم يف نعيش وإنما مختلفة، عوالم يف نعيش ال األمر حقيقة يف أننا غري
ُمرتبًطا كان إذا لغٌة أنه عىل ما شيئًا نفهم أنَّنا دفيدسون يرى األلفاظ. إال تفصلنا
وتُتيح اللغة هذه تتبطَّن التي األنطولوجيا إىل التنظيم هذا ويعود لها، وُمنظًما باللغة
predicative حمليٍّا» «ارتباًطا نعقد أن بإمكاننا كان فإذا وتُعينها. األشياء تُفِرد أن لها
أنطولوجيا وجود ُمسبًقا نفرتض أن بإمكاننا يكون مختلفتنَي لُغتنَي بني correlation
الخربة. لتنظيم امُلمكنة األنساق بني كبرية التَّشابُهات أنَّ إىل دفيدسون ويذهب ُمشرتكة.
عىل امُلتحدِّث أن نفِرتض أن أخرى لغٍة فهم يف نرشع حني ذاته الوقت يف وعلينا
principle of (الُحسنى) اإلحسان»115 «مبدأ املبدأ هذا عىل يُطِلق يقول. فيما صواب
وُمتَِّسقون باألساس منطقيون وأنهم عقالنيُّون ُمحاورينا بأن نُسلِّم أن علينا .charity
اإلحسان مبدأ بني التوفيق بوسعنا كان فإذا اعتقادات، لَديهم وأن يقولونه، فيما ذاتيٍّا

النسبية. بتجاوز الخاص القسم يف اإلحسان ملبدأ سنعِرض 115
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وليس التواُصل. لضمان يلزمنا ما كلَّ فَعْلنا قد نكون للنظرية، الصورية الرشوط وبني
آخر. يشء أي إىل بحاجة لسنا أننا غري آخر، يشءٍ أيَّ نفعل أن بإمكاننا

أن الحق ومن للمعرفة. االجتماعية الصبغة إىل يَلِفتنا «الالمقايسة» مبدأ أن شكَّ ال
عملية (وهو learning «التعلُّم» خالل من ونُُظمها تقاليدها بون يترشَّ جماعة كل أفراد
موقف أي يف قائمة الثقافية امُلتغريات يجعل الذي األمر الكلمة)، معنى بكلِّ اجتماعية
ما بأن نقول أن أما رمزيٍّا. ترابًطا عليه وُمضِفيًة السلوك عىل املعنى ُمسِبغًة خاص
وُمغاالة شطط مجرَّد فهو تأويالتنا داخل االجتماعية العنارص عىل يتوقف العالم يكونه
والتكيُّف العالم فهم يف الجماعات بني فروق ة ثَمَّ معقولة. غري حدود إىل باملعقول وامتداد
والِقيَم التقاليد تختِزن التي اللغة وإىل اإلثقاف وإىل التعلُّم إىل تعود تَحيُّزات ة وثَمَّ معه،
يُؤِيَسنا أن دون حسابه ونحِسب نُقدِّره أن علينا يشء هذا أن غري العالم. وصورة

النسبية. من عَدمي انهزامي رضٍب يف ويُوِقعنا
بوسع كان مَلا «الالمقايسة» مبدأ يف القابعة النسبية الدعوى ت صحَّ إذا
األنثروبولوجيا تكون ولكي أجوبة. أي يقرتحوا أو أسئلة أي يطرحوا أن األنثروبولوجيني
عن راتنا تصوُّ يف لنا ُمشاركني يكونوا أن ندُرسها التي القبائل ألهايل بدَّ فال ُممكنة
فإن التواُصل مصاِعب ورغم االعتقادات. بني العقيل واالتساق الرتابُط ويف الحقيقة
يف للرتجمة الحاسم للدور إدراكنا ورغم ُمحاورينا. عن كثرية أشياء نعرف أن بإمكاننا
الدقيقة الرتجمة باستحالة اعرتافنا مع فإننا، الثقافية، النسبية دعوى ة صحَّ مدى تحديد
العامة امُلمارسة لنا وتُقدِّم ُممكن. التواُصل أنَّ بأنفسنا نلمس وحدودها، لقيودها وَقبولنا

ذلك. عىل حيٍّا دليًال
وصحيح بالواقع، نُقاِرنها لكي أفكارنا عن ننسِلخ أن بُوسِعنا ليس أنه صحيح
هي ما بقْدر construction «ُمشيدة» كيانات هي معها نتعاَمل التي الكيانات تلك أنَّ
«املشاهد فكرة وأن لنا»، بالنسبة «موضوعية هي «املوضوعية» أن وصحيح ُمكتشفة.
والقبول االتساق عن راتنا تصوُّ أن غري له. وجود ال َوْهم هي الخاِلص امليتافيزيقي»
وإن امُلشرتكة، البيولوجية بِبنيَتِنا وبالتايل بسيكولوجيتنا، الصلة وثيق أمر هي العقيل
وأغربها، الثقافات أْعَجب حتى نُشارك، إنَّنا وِقيَمنا. الخاصة واهتماماتنا بثقافتنا تأثرت
هي هذه معقول. هو ا وعمَّ ُمتَِّسق هو ا عمَّ واالعتقادات االفرتاضات من ضخًما عدًدا
تُذكِّرنا ألنها النسبية؛ ُمناقشة يف نُوِغل ونحن عنا تغيب أال ينبغي التي الفاصلة النقطة
هذه عن رأيُنا كان ما أيٍّا املشرتكة، human nature البرشية» «الطبيعة مفهوم بأهمية

فيها. وقولنا الطبيعة
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رورتي) – (فيريابند الفوضوية: إىل النسبية من (7)

ومن .anarchism «الفوضوية» مزاِلق حتى النسبية يف أوغلوا امُلفكرين من نفٌر ة ثمَّ
من املقبولة يغ الصِّ يُؤذي ألنه امُلفرط؛ التمادي هذا مثل تهاُفت نُبنيِّ أن بمكاٍن األهمية
لهذا املعارصة الفلسفة يف شهريين مِلثالني هنا وسنعِرض صورتها، إىل ويُيسء النسبية

رورتي. وريتشارد فيريابند بول النسبي: التطرُّف
بني خلٍط عىل يقوم الفوضوية يف بتورُّط الكبريين امُلفكرين هذَين كتابات تتَِّسم
يه نُسمِّ أن يمكن امُلغالط االستدالل من نمط وهو الثقايف، والخطاب العلمي الخطاب
األَُرسي والتشابُه .family-resemblance fallacy األرسي» أو العائيل التشابُه «ُمغالطة
حدٌّ إليها يُشري التي األشياء أنَّ ومفاده فتجنشتني، لودفيج أدخله جديد مصطلٌح
من بشبكٍة بل بل واحدة ُمشرتكة بخاصية ال مًعا ترتبط قد الحدود من (مصطلح)
تشرتك الذين األشخاص كشأن بعض، مع بعضها ُجزئيٍّا واملتداخلة العديدة التشابُهات
املصطلحات من كثريًا أن فتجنشتني أوضح وقد ُمعينة. ألرسٍة مميزة مالمح يف وجوههم
جميع بني مشرتكة ماهية َة ثمَّ وليس دقيًقا، اختالًفا مختلفة بطرائق تُستخَدم الشائعة
فلفظة املصطلح، الستخدام الكامل النطاق تُشكِّل التي والعمليات واألنماط الكيانات
كلِّ بني تجمع واحدة سمٌة ة ثمَّ وليس االستخدامات، من هائل مجاٌل لها مثًال rule
آلخر وقٍت من عليها نُطِلق التي إلخ … واألوامر واملواضعات والتعليمات املراسيم
التَّشابُهات من حقًال األغلب يف االستخدام من املجاالت هذه مثل تشكل .rule كلمة
ماهية وجود املرء يفرتض حني الخفية. املشرتكة القواسم من مجموعة وليس األرسية
أحد عىل يرتكز بأن يُغريه ذلك فإن واحدة لفظة يستخدم أنه ملجرَّد بالرضورة ُمشرتكة
إىل فتدفعه عليها، دقيقة تنويعات أنها عىل االستخدامات بقية ويُعامل االستخدامات
التشابهات من نمط غري يُوَجد ال حيث هويًة ويرى تَماثُل، ال حيث تماثًُال يفِرتض أن
أي يجمعهم ال قد االستخدامات أرسة من التباعد الشديدي األعضاء إن بل واالختالفات.

اإلطالق. عىل يشء
األرسي»، التَّشابُه «ُمغالطة يف تَقع أن هو ُمشرتكة ماهية افرتاض إىل تنزلق أن
مجاٍل من جزء يف كلمة استخدام يحكم «نحو» مبادئ تُصدِّر أن دائًما الخطأ من وإنَّ
تقع أِدلَّتَهما أن نِجد ورورتي فيريابند حالة ويف املجال. ذلك من آخر جزء إىل معنٍي
بفروق االحتفاظ يف فشلهما يف خاص بشكٍل ذلك ويتجىلَّ األرسي. التشابُه ُمغالطة يف
من التي الظواهر لتناول تُكيَّف كما الثقافات، بني القائمة الخطاب مجاالت بني ِجذرية
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ذلك يكن (وإن النظريات تواِجه حيث الثقافة عن الخارج الخطاب وبني اإلنسان ُصنع
امُلحاِيد. لَب الصُّ والواقع العنيد املادي العالم مبارش) غري بشكٍل

فيريابند (1-7)

ُمحدَّد منهٍج وجود عدم إىل فيريابند ذهب Against Method املنهج» «ضد كتابه يف
نأُمل أن العبث من أنَّ وإىل املعرفة، اكتساب إىل وأبًدا دائًما اتباعه يؤدي العلمي للبحث
العلم. تاريخ د لتعقُّ نظًرا وذلك البسيطة، املنهجية القواعد بعض إىل العلم اختزال يف
للعيان واضح تقدُّم َة ثمَّ كان وإذا عقالنية، تاريخ فيريابند نظر يف الِعلم تاريخ يكن لم
يمكن قاعدة كل حطموا قد العلماء أنَّ إىل ذلك يعود فإنما يُحرزه يزال وما العلم أحرزه
عقالنيًة تكن لم العلم تاريخ يف مشهورة ِحَقِب إىل فيريابند ويُشري للعقالنية. رها تَصوُّ
التي بالصورة األقل عىل العقل، وإن عقالنيٍّا. سلوًكا فيها يسلكون العلماء يكن ولم
وعىل العلم، نمو يف يساهم أن يمكن ال العلماء، وبعض الِعلم وفالسفة املناطقة بها يأُخذ
لهم يختاروا أن نفسه الوقت يف العقيل املنطق ويعبدون بالعلم يُعَجبون الذين أولئك
مًعا. باالثنني يحتفظوا أن يمكن ال إنهم إذ املنطقية، النزعة وإما العلم إما واحًدا: شيئًا
methodological plurality منهجية» «تعددية إىل ذلك عىل بناءً فيريابند ويدعو
(كله يجوز» يشء «كل شعار رافًعا methodological anarchism منهجية» «فوىض أو
مجموع أو وحيد، إجراء أو واحد، علمي منهج هناك فليس ،anything goes مايش)
وكل مرشوع فكل ووثوقه، لعلميته والضمان بحث نموذج لكلِّ األساس تُشكِّل قواعد
مع تنسجم ملعايري ووفًقا ة، الخاصَّ ألهليته عليه الحكم يف يخضع إنما إجراء وكل نظرية
يعني بل اتََّفق كيفما يميض العلمي البحث أن ذلك معنى ليس فيها. يبحث التي العمليات
وليس ذاته البحث عملية من تأتي املعايري هذه أنَّ غري العلمي للبحث معايري هناك أنَّ
خارجه من تُفَرض وال البحث خالل ومن بالبحث تأتي ُمجرَّدة؛ عقالنيٍة نظٍر وجهات من
واالنتظام الثبات يُضِعف بينما للعلم ا جدٍّ ُمفيد النظريات د تعدُّ إنَّ عليه. ُمسبٍَق وبشكٍل
للمعرفة أولية مرحلة أنها عىل النظريات دية تعدُّ إىل النظر ينبغي وال النقدية. قوته من
بالتعدُّدية نُسلِّم أن يِجب بل صحيحة، واحدة نظرية فيه تُصبح زمٌن عليها سيأتي
تسمح التي هي التعدُّدية هذه مثل موضوعية. أنها تُعلن معرفة لكلِّ جوهرية ِسمٌة ألنها
عن ُمستقلة أنها تدَّعي وقائع مع األفكار هذه ُمقارنة وليس سائدة ألفكار حادٍّ بانتقاٍد

فيريابند. بول عند النظرية للتعدُّدية املنهجي التربير هو هذا النظرية. االعتبارات
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ُعقَمها ويُبنيِّ املنطقية النزعة يشُجب أن الِعلم لتاريخ دراسته من فيريابند أراد
غري ثَمَّ فليس العلم َسري يحكم ال املنطق كان وإذا ونجاحاته. العلم مسار تفسري يف
بدائل هناك أنَّ فاته إذ فيريابند إليه استُدِرج آخر ُمنزلٌق هنا ها والفوىض. الالعقالنية
النزعة قصور عىل الربهنة وأن الفوضوية، غري للعلم كتفسرٍي املنطقية للنزعة أخرى

العلم.116 لنشاط كتأويٍل العلمي للمنهج املنطقي ر للتصوُّ تكفي ال املنطقية
املنطقي ر للتصوُّ ساخرة قلب عملية عىل فيريابند عند املنهجية الفوىض مبدأ يقوم
مثل صيغًة، يُريد من إنَّ فيريابند يقول البوبرية. صيغته يف وبخاصة العلمي للمنهج
العلمي، املنهج ماهية تحرص ،(conjectures and refutations) وتفنيداته بوبر حدوس
بهذا يعني بالطبع فيريابند يكن لم .anything goes هي املرشحة يَغ الصِّ أفضل فإنَّ
أن ُه َهمَّ جعل لقد ما. علمي سؤاٍل عن كجواب بالغرض يفي سوف يشءٍ أيَّ أنَّ الشعار
عىل بينًة الرسمية الوجهة من نَُعدَّه أن عىل دأبْنا ملا الواضح القصور بني الفجوة يمأل
التقبُّل بها يتمُّ التي عة الرسُّ وبني كون) توماس بتعبري بارادايم (أو جديدة نظر وجهة

وأصول. كتقاليد بل تجديداٍت كُمجرَّد ال الجديدة، اآلراء لهذه الفعيل
تقدير يف دالًة مالحظًة سيُعدُّ ما عىل فيريابند عند النسبي املذهب اهتمام ينصبُّ
ُمحكمة رية تصوُّ دائرة هناك أن فيريابند يرى العلمي. لعلمهم ُمزاولتهم أثناء العلماء
يعتربها التي الدالَّة للُمالحظات اختياره وبني املرء يتنَّباها التي النظرية بني اإلغالق
النظر. من معينٍة وجهٍة relative to ل» «بالنسبة إال واقًعا الواقع ليس للنظرية. مًة ُمدعِّ
لعنارص أخرى سمة وكل به)، ُمسلَّم (وبالتايل طبيعي» هو و«ما ُصلب» واقع هو «ما إن
«بالنسبة كذلك هي إنما االستنباطية، الفرضية أو التقليدية االستقرائية البحث مناهج
لم التي الرأي من الوجهة هذه تدَعم االعِتبار بهذا وهي فحسب. الرأي من ما وجهٍة ل»

ُمعيَّنة. منطقية صيغٍة يف العنارص هذه َلِعبته الذي الدور بفضل املرء إليها يِصل
ومن فيريابند. عند ة هامَّ نتائج عدة العلمية املمارسة عن املالحظات هذه عىل ترتتَّب
«الالمقايسة» ب اة امُلسمَّ املعرفية/اللغوية الظاهرة تلك السياق هذا يف النتائج هذه أهم
للُمقايسة العاَلم عن التفكري طرائق قابلية عدم فكرة تصُدر .incommensurability
ورف، بنيامني من ُحَججه فيريابند اقتبس وقد اللغوي. لالستخدام ُمعينٍة سماٍت من
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كوزمولوجيا تُفِرز لغٍة كلَّ وأن كوزمولوجيا، تُفِرز اللغة بأنَّ القائلة أطروحته وبخاصة
مقاومٍة إىل ونَمطه نموذجه بُحكم فيُفيض ُمضَمرة تصنيفاٍت يف ذلك د يتجسَّ بها. ة خاصَّ
بديًال أنَّ إدراك من شخص أي فتمنع كبريًا، اختالًفا عنه تختلف التي النظر لوجهات
ُمتساِوَقتني غري للعالم صورتنَي تُفرزان لُغتنَي أن اتََّفق فإذا ُطرح. قد السائد للتقليد ما
مُلستخدميها. اللَُّغتنَي كال ترُسمهما التي العالم ُصوَرتي بني «المقايسة» بإزاء نكون
العلمية النظريات عىل بتمامها تنسِحب اللغات بني الالمقايسة ظاهرة إنَّ فيريابند يقول
التغريات إىل انتقل وإنما العلوم، من أخرى أمثلًة فيريابند يقدم لم الحظ ولسوء امُلتعاِقبة.
الُكتَّاب لدى مألوًفا بات انتقال وهو نظريته، ح يُوضِّ لكي الفنية واألساليب التقاليد يف

الفوضويني.117
للمبدأ فيريابند يأتي العلم عىل األفكار هذه تطبيق حول ُمالحظاته معِرض ويف
إدخال يتمُّ حني النظرية هذه وِبُمقتىض اللغة. يف holism الكلية» «نظرية وهو املحوري
النقطة هذه عند كانت. كما اللغة هذه يرتُك ال فإنه قديمٍة لغٍة يف جديد ُمصطلح
هناك كان إذا أنه إىل فيريابند يذهب الفوضوية. إىل النسبية من امُلنزَلق يبدأ بالتحديد
التعبري نحاول أن لنا يَعنُّ فقد الصحيح، كونها منهما كلٌّ تُالئم — و«ب» «أ» — لغتان
أِضف التالية: بالطريقة الجديدة ب النظرية إىل القديمة أ النظرية من االنتقال عن
عىل تحصل امُلدَرك، أ العالم إىل الغائبة ب والبناءات أ، اللغة إىل الغائبة ب األلفاظ
ألفاظ فال فيريابند؛ نظر يف ُممتِنع أمٌر هذا أنَّ غري ب. اإلدراك ب، اللغة ب، العالم
النظري الفكر وال الدينية وال الفنية املفاهيم وال الفلسفية النظريات وال امُلشرتك الحس
يف يشء أي طبيعة ألن ملاذا؟ ب. إىل االنتقال يتمَّ أن بمجرَّد أ من عنٍرص أيَّ ن سيتضمَّ
إنَّ اليشء. تُشكِّل والعالقات فالعنارص العنارص، بني والعالقة اليشء عنارص تُحدِّدها أ
لتشييد الرضوري املبادئ تجتَثُّ بل أ، العالم إىل األمر حقيقة يف تُضيف، ال ما إضافًة
الفكر من بأكمله وعالٌم ذابت، قد للعالم بأكملها نظرٌة تكون بذلك األشياء، من أ النمط

تالىش. قد واإلدراك والكالم
والضخامة بالُعمق التَّاليش كان فإذا الفوىض. إىل النسبية من االنتقال ذا هو ها
من بصيٍص أيَّ يحوز أن ب العالم داخل قطُّ أحد بوسع فليس فيريابند، يُعلنها التي

أ. العالم تقُطن أن نكهة كانت وماذا أ العالم يف الحياة كانتُْه عما املعرفة
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إن ة. امُلضادَّ األمثلة من بوابٍل التاريخيُّون دفع الدعوى بهذه فيريابند دفع ومنذ
االختالف حاالت جميع بأن الدعوى إىل امُلتبادل الفهم امتناع حاالت بعض من االنزالق
أمثلة لَدينا ألنَّ ً خطأ ليس وهو الخطأ، واضح انتقال هو الفهم امتناع تُولِّد اللغوي
فوضوية ألنَّ أيًضا بل فحسب، املصطلح استخدام قواعد يف التدريجي التغريُّ عىل عديدة
ما إرشاديٍّ نموذٍج يف تغريًا شهد قد أمًرا أنَّ نُدِرك فِلكي تناُقض. عىل تنطوي فيريابند
مثل للُمصطَلحات، األصيل املعنى عن املعرفة من ضئيل ولو يشءٌ لديه يكون أن بُدَّ فال
يُدرك أن يُمكنه فلن وإال للفيزياء، القديم النموذج يف إلخ، … الزمنية» و«الفرتة «الكتلة»
للغة اختيارنا بني عالقة هناك أن صحيح معناها. اآلن ت غريَّ قد املصطلحات هذه أن
نلتقطه ما أنَّ عليه يرتتَّب ال هذا أنَّ غري الطبيعي، العالم من نلتِقطه أن يُمكننا ما وبني
مُلستخِدمي العالم يظهر كيف نفهم أن لنا ُمتاح غري أنَّنا أو اللغة، ُصنع من ظاهرة هو

بهم.118 يُهيب أو املختلفة اللغات

رورتي ريتشارد (2-7)

أنهما عىل ُمرتِبَطني االستدالل من خطَّنَي عىل الفوضوية رورتي دعاوى تقوم
philosophy and the Mirror الطبيعة» ومرآة «الفلسفة امُلبكِّر كتابه يف ن، ُمستقالَّ
لنشأة التاريخية الوجهة من ًال ُمؤصَّ نقديٍّا تحليًال رورتي يُقدِّم (١٩٧٩م) of Nature
Contingency, والتَّضاُمن» والسخرية «العرضية األحدث كتابه ويف اإلبستمولوجيا.
حول أطروحتني تدعيم ُمحاولة إىل رورتي ينتقل (١٩٨٩م) Irony, and Solidarity
رورتي ويخلُص .the nature of language اللغة» و«طبيعة truth «الصدق/الحقيقة»
تقييم يمكننا ال ثَمَّ وِمن اللغة، داخل األبد إىل نعيش البرش نحن أننا إىل كتابيه من
إالَّ — الطبيعيني الُعلماء جماعة ذلك يف بما — تلك أو الثقافية الجماعة هذه خطاب
ادِّعاء عىل الفوضوية هجمته تربير يف رورتي يقول العملية. امُلالءمة مسائل إىل باإلشارة

امُلطَلقة: بالحقائق ُمنشغٌل بأنه العلم

أغراض تخُدم نافعٌة أوصاٌف وهي للعالم، أوصاًفا يخرتعون العلماء كبار إن
السياسيُّون وامُلفكِّرون الشعراء يخرتع ِمثلما تماًما يجري، فيما والتحكُّم التنبُّؤ
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هذه من أيٌّ به تكون معنًى هناك ليس أنه غري أخرى. ألغراٍض أخرى أوصاًفا
ذاته.119 يف العالم عليه هو ِلما دقيًقا تمثيًال األوصاف

واالستبصارات املالحظات جلب إىل ميًال فيهما يِجد رورتي كتابَي ح يتصفَّ من
والتكوينات الفنية األعمال خصائص بحث يف سديًدا استخداًما نستخدمها التي واملبادئ
املعرفة لتقييم ومعايري كمناهج واستخدامها الثقافية، امُلنتَجات من وغريها االجتماعية
الظواهر بني أو الثقايف، والخطاب العلمي الخطاب بني الخْلط إىل امَليل هذا العلمية.
post- الحداثة» بعد «ما تحليالت يُميِّز artifacts نعية» الصُّ و«الظواهر الواقعية
من واحًدا تنتَِهك أنها غري .modernism «الحداثة» ل ونقدها تناولها يف ،modernism
العائيل» «التَّشابُه عالقة بني الخْلط عَدم رضورة وهو فتجنشتني: اسِتبصارات أعَمِق
بارًزا مثاًال رورتي ة حجَّ وتُعدُّ .identity «الهوية» وعالقة family resemblance
«املعرفة» مفاهيم بني فليس آنًفا، عنها ثْنا تحدَّ التي العائيل» التَّشابُه «ُمغالطة ل
كما وبينها اإلنسانية» «األعمال تناُول يف تُستخَدم كما و«الصدق/الحقيقة» و«البحث»

تقدير. أعىل عىل عائيل» «تَشابٍُه غري الطبيعة» «أعمال تناول يف تُستخَدم
استعارية» وصف «إعادة العلمية الثورات نَُعدَّ أن علينا أنَّ إىل رورتي يذهب
الباِطنة خصائصها يف استبصاًرا وليس للطبيعة، metaphoric redescription
اكتشاف قبيل: من أحداث وبني الدعوى هذه بني ق نُوفِّ كيف ولكن الصميمة.
لكيمياء األيوني والوصف املزهرة، للنباتات الجنسية الطبيعة واختالف الدموية، الدورة
وال دليًال لدعواه يُقدِّم ال رورتي إنَّ إشكاًال؟ وأكثر أعقد هو مما ذلك وغري املحاليل،

توضيحية. عيانية أمثلة
ُمقارنة عْقد عىل antifoundationalist األسس» ملذهب «املضادة رورتي ة ُحجَّ تقوم

للمعرفة: ِصيغتني بني

بني ترابط عالقة بوصفها الحقيقة (أو القضايا، بني عالقة بوصفها املعرفة •
معياًرا بوصفه coherence «الرتابط» أو القضايا، بقية وبني املطروحة القضية

للحقيقة).

Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University 119

.Press, 1989, p. 4

273



األعماق صوت

التي propositions «القضايا» وبني «األشياء» بني عالقة بوصفها املعرفة •
معياًرا بوصفه correspondence («التطابق» األشياء، هذه عن تتحدَّث

للحقيقة).

فليس القضايا من وسواها املطروحة القضية بني «ترابُط» عالقة املعرفة اعتربنا فإذا
املطروحة. القضية لتربير نتناولها أن علينا التي املمكنة القضايا لسالسل نهاية ة ثَمَّ
بني «تطابق/تناظر» عالقة املعرفة أن الفلسفي، اث الرتُّ يف سائد هو كما اعتربنا، وإذا
نتجاوز أن علينا فإن األعيان) يف ما مع األذهان يف ما (تطابق العالم أشياء وبني القضايا
ة الُحجَّ وراء نميض وأن ،causes «األسباب» إىل reasons العقلية) (األسباب «امُلربرات»
كيف نُبنيِّ أن علينا أنَّ أي علينا؛ القهرية وإمالءاته املعرفة موضوع — اليشء ضغط إىل
نخضع الفلسفة ُممارسة يف ونحن ما. إنساني عقٍل يف املعرفة يُسبِّب أن املعرفة ملوضوع
من هي التي التَّمثيالت من فئًة الطبيعة يعكس الذي العقل يف ونلتمس ه، التوجُّ لهذا
النقطة هذه إىل نصل وحني ويَقينها. ِتها ِدقَّ يف نُشكَّ أن يُمكن ال بحيث ق والتحقُّ الوثوق
ما، نوًعا ُمتشاِبهة اقرتاحات، الفالسفة من عديد قدَّم املعرفة. أُسس إىل وصلنا قد نكون
واقرتح ،simple ideas البسيطة» «األفكار لوك اقرتح التمثيالت: من الفئة هذه تكونه ملا
sense الحسية» «امُلعطيات رسل واقرتح ،impressions ية» الِحسِّ «االنطباعات هيوم

.data
والحقُّ للمعرفة. أسًسا تُمثِّل امتياز ذات تمثيالت هناك ليس أنَّ إىل رورتي يذهب
نهائية أسًسا بالتايل ويكون امتياز ذات تمثيالت ليكون الفالسفة رشحه ما كل أن
للمعرفة نهائية أُُسس وجود إنكار ولكن للنقد. يثبُت ولم تفنيده تمَّ قد اليقينة للمعرفة
ُمسرتشد ر تصوُّ وهو املعرفة، ن تحسُّ عن التقدُّمي ر التصوُّ وجاهة نُنِكر أن يعني ال

الطبيعة. تمثيل يف ووسائلها الذاتية يف ُمنغلًقا وليس املوضوعي بالعالم
محورية ٍة ُحجَّ عىل تقوم الفوضوية إىل النسبية من االنزالق من الثانية والخطوة
بأن الكبري استبصارهم األملان املثاليون حقق أنَّ فبعد تاريخي. إطاٍر يف رورتي يُقدِّمها
خطأ يف وقعوا أن لبثوا ما اإلنساني، العقل يُشيِّده مصنوع عالم هو التجريبي العالم
يف عليهم، كان وقد داخلية، طبيعة له كيشءٍ اإلنسانية) الذات أو الرُّوح (أو العقل اعتبار
ينبغي داخلية طبيعة له يشء أي عن فكرة أي فريفضوا طريقهم يُكملوا أن رورتي، رأي
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املحورية الدعوى هي تُعدُّ التي الدعوى هذه تدعيم يف رورتي يقول تُمثَّل. أو تُرتَجم أن
الفوضوي: مذهبه يف

«الحقيقة» بأن القول وبني هناك قابٌع العالم بأن القول بني نُفرِّق أن علينا
والزمان املكان يف الكائنة األشياء ُمعظم إن … هناك قابع truth «الصدق» أو
والقول البرشية. الذهنية الحاالت ن تتضمَّ ال الِعَلل وهذه لِعَلٍل، معلوالت هي
ال حيث بأنه تقول أن ببساطة هو هناك ماثًال ليس «الحقيقة/الصدق» بأن
البرشية اللغات من عنارص هي العبارات وأن صدق، يكون ال عبارات تكون

برشية.120 اخرتاعات هي البرشية واللغات

هناك ليس بأن دعواه بواسطة بتضخيمها رورتي قام امُلتواضعة املالحظة هذه
اللغوية؛ بالجمل ُمشكَّلة أشياء إالَّ رورتي عند الوقائع فما العالم، يف facts «وقائع»
بأن الظنِّ إىل املرء ينجِرف قد سطحية، تكن وإن جذَّابة استعارة وهي لغوية. صياغة
«االسرتكنني نقول أن أو سام.» «االسرتكنني نقول أن بني نُقرِّر أن عىل يُساعدنا العالم
اعتقادنا لتربير ِعَلًال ن يتضمَّ العالم بأن الدعوى بني يُفرِّق رورتي أن غري ُمغذٍّ.»
بوسعنا أن ويرى صادقة، الُجملة يجعل شيئًا ن يتضمَّ العاَلم بأن الدعوى وبني بيشءٍ
«الطبيعة إىل بااللتفات وذلك الصدق، صانعة هي العالم حاالت أن فكرة من التخلُّص
الفني الخطاب تَشبيه خطأ عىل ِمثال أبلغ رورتي يُقدِّم هنا ها للغة. Holism الكلية»
السيايس جيفرسون ُمعجم تجعل ال العالم حاالت أن صحيح العلمي. بالخطاب والسيايس
يجعل ال العالم أنَّ بالرضورة عليه يرتتَّب ال ذلك ولكن أرسطو، ُمعجم من أفضل
سبيل عىل األجسام سقوط قوانني وصف يف أرسطو مفردات من أفضل نيوتن مفردات

املثال.121
فتجنشتني لدعوى تأويٍل سوء عىل لينمُّ السياسية بالفلسفة الطبيعي العلم تشبيه إنَّ
وإن األيام من يوٍم يف شائًعا كان خاطئ فهم وهو (األجرومية). النحو استقالل عن
أي اختيار يف الحرية ُمطَلق لنا أنَّ إىل فتجنشتني أشار لقد التضليل. غاية ُمَضلًِّال يكن

.Contingency, Irony, and Solidarity, pp. 4-5 120

.Varieties of relativism, pp. 202-203 121
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كان لقد للنحو. اختيارنا يُقيِّده أن يُمكن ال العالم وأنَّ للخطاب، نُريدها مواضعات
مًعا، آٍن يف وأخرض أحمر كله يكون أن يمكن ما سطًحا بأنَّ نقول أن مثًال بإمكاننا
«أحمر» لفظتي استخدام تُوِجب قاعدًة نحونا يف ننزل أن بكثرٍي لنا األربح من أنَّ غري
بأننا يقول إذ الداللة بالغة إضافًة فتجنشتني ويضيف امُلفرِّقة، الطريقة بهذه و«أخرض»
بل لغتنا، مواضعات يف فحسب نتفق أال علينا فإن للحياة مشرتكة صورة ق نُحقِّ لكي
تقديم يف أبلغ هي النحو رضوب بعض أن ذلك العملية؛ أحكامنا يف نتفق أن أيًضا علينا
تُالئم للفعل ُمرِشدة برامج سنِّ ويف العالم، عليها يوجد التي الحال عن ُمرتابطة قصٍص

غريها. من أكثر العالم
عند والسيكولوجي اإلنساني بالخطاب العلمي الخطاب تشبيه يتجىلَّ ثانية ومرة

املاهيات: عن يكتُب حني رورتي

منظومة كانت إذا ما (لتقرير معايري عن البحث عىل يحِملنا الذي اإلغراء إنَّ
وأشمَل أهمَّ إغراءٍ من فرٌع هو غريها) من للواقع كشًفا أكثر ما نحوية
أو داخلية طبيعًة يمتلك أنه عىل اإلنسانية، الذات أو العالم، ر تصوُّ عىل يحِملنا

ماهية.122

لشتَّى (القويل/اللغوي) الخطابي األصل عن اآلن نعرفه يشء كلُّ بينما أنه ذلك
ما كلَّ فإن ماهوية، إنسانية طبيعة هناك ليس أن إىل يُشري بالذات اإلحساس صور
املاهية إن الفيزياء. عالم يف ماهيات هناك أن إىل يُشري العلوم نشأة عن اآلن نعرفه
واحًدا بروتونًا ن يتضمَّ ذَرِّي بنيان عىل تحتوي أنها هي الهيدروجني لذرة الحقيقية
ن تتضمَّ التي تلك مثل البنيان، هذا عىل تحتوي ال التي الذرَّات وإن واحًدا، وإلكرتونًا

التوايل.123 عىل و«تريتيم» «ديوترييم» ى تُسمَّ نواتها يف أكثر أو واحًدا نيوترونًا
آراء ببعض رورتي فيضفرها ذلك، من أبعَد فتجنشتني تأويل إساءة وتميض
يِجب إنَّنا رورتي يقول والشطط. امليل من تربأ ال والتي اللغة، طبيعة عن دفيدسون
مع أو معك أو (معي األشياء تكون كيف لتمثيل وسط أنها عىل اللغة إىل ننُظر أال

.Contingency, Irony, and Solidarity, p. 6 122

.Varieties of relativism, p. 204 123
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أو يُقال أن ح ُمرجَّ هو بما للتنبُّؤ ما حدٍّ إىل الة فعَّ أداة أنها عىل بل الطبيعي) العالم
وضعيٍّا ًها توجُّ الدقيق فتجنشتني تحليل عىل يُقِحم وهو ذاك. أو الظرف هذا تحت يُفعل

بدائيٍّا:

سه وأسَّ للعقول، بالنسبة ودينيت رايل سه أسَّ الذي الفتجنشتيني، املوقف هذا
اللغة وعىل العقل عىل الطبيعية الصبغة أضفى قد للُّغات، بالنسبة دفيدسون
ِعلِّية؛ أسئلة العالم ببقية اللغة أو العقل عالقة عن األسئلة كلَّ جعل بأن

التعبري.124 أو التمثيل كفاءة مدى عن لألسئلة كُمقابٍل

«املعيارية» فكرة أو ذاتها، الصواب معايري فكرة تآُكل رورتي يُعلن هكذا
الفوضوي الجانب يُسفر وهنا شديًدا. تمييًزا البرشية الشئون تُميِّز التي normativity
عن والخاطئ الصائب فالرأي صورة. أوضح يف نفسه عن بعد-الحداثية اإلباحة من
واالغتصاب جهٍة من للزواج التقدُّم أن ذلك مثال لعالم. معلول كالهما العالم أحوال
يُمارسها التي الجاذبية عن سواء حدٍّ عىل ُمسبَّبًا يكون قد كالهما أخرى جهة من امُلوِبق
«ِعلَّة أو «غاية» له ليس رورتي عند الثقافة تاريخ إن آخر. كائن عىل إنساني كائن
شكل من اتََّخذَ ما يشء هي إنما فثقافتنا البرشية)، تحرير قبيل (من Telos غائية»

املحضة. contingencies «العوارض» من كبري لعدٍد كنتيجٍة
الزواج بني العلة؛ لنفس بالتساوي معلولني بني نحكم أن لنا فكيف ذلك صحَّ فإذا
بعد «ما موقف يَِسُم الذي ad absurdum «الُخلف» ل مثال بالتأكيد هذا واالغتصاب؟!

األخالقية.125 من الحداثة»
«الواقعية» حول الحديثة امُلداوالت بأن ثانية مرة نُنوِّه أن النهاية يف بنا ويجُمل
«التطابق» بفكرة تأُخذ تَُعد لم الطبيعية العلوم مرشوع ِسمات من كسمٍة realism
فالسبيل لُغوي؛ غري ويشء لُغوي يشء بني والوقائع، العبارات بني correspondence
اليشء ذلك إىل النظر هو مادي يشء بأيِّ مباًرشا ربًطا لُغوي يشء أيِّ لربط الوحيد
قوانني تكون الرؤية وبهذه مادي. يشء لتشييد خطط أو «وصفات» أو كقواعد اللغوي

.Contingency, Irony, and Solidarity, p. 15 124

.Varieties of relativism, p. 205 125
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والوصفات القواعد هذه الوظيفية، الوجهة من هي، نظريات) صورة يف (امُلشيَّدة الطبيعة
البرشية بدائلنا هي virtual worlds خائلية عوالم نماذج لتشييد قواعد إنها إال. ليس
هذا بناء نُِتمَّ إن ما أننا غري مبارش. غري منفذًا إال إليه نملك ال الذي الواقعي للعالم
حتى باليشء، شبيًها هو دام وما الورق، عىل أو امُلخيلة يف أو امُلختَرب يف الخائيل، العالم
أن يُمكن التي الجوانب تلك يف باليشء، شبيه أيًضا هو الذي بالعالم، نُقارنه أن يُمكننا
ة دقَّ مدى عن نتحدَّث أن من تُمكِّننا أن امُلقارنات شأن ومن إدراكيٍّا. منفذًا إليها نملك
الطبيعية العلوم بتقنيات اإلملام شأن ومن الواقعي. العالم خريطة رسم يف الخائيل عاملنا
constructivist «البنائي» الوصف من االنزالق من يعصمنا أن املعرفة إىل الوصول يف
التَّخيل من يُمكِّننا وأن الطبيعي، للعالم «البنائي-الوضعي» الوصف إىل اإلنساني للعالم

بعد-الحداثية.126 الفوضوية النزعة تبني دون املنطقية النزعة خرافات عن

النسبية تجاوز (8)

تأييد يف النسبيُّون يستخدمها التي األساسية امُلقدِّمات بعض يُنكر أن أحًدا يسع ال
وثقافيٍّا، تاريخيٍّا موقًعا وأُِحلَّت موضًعا «ُوِضعت» كائناٌت ا حقٍّ إنَّنا نظرهم. وجهات
تُقدِّر لكي واعتقاداتها ومعايريها وتصوراتها مفاهيمها خارج تأبق أن تملك ال بحيث
العقل عن بمعزٍل ذاتها» يف «األشياء ل ما واقٍع مع واملعايري املفاهيم هذه انطباق مدى
ُمعتقداتنا من كثري تربير عىل قدرتنا رغم أننا ذلك عىل زد ومقوالته. الذهن عن واستقالٍل
جميًعا نُربرها أن نملك ال فنحن تجزيئية، تدريجيٍة بطريقٍة اإلبستيمية ومعايرينا املركزية

اإلطالق. عىل مثًال، االستقراء كمبدأ بعضها، تربير نملك ال ولعلَّنا واحدة. دفعًة
النسبية الوقائع هذه مثل نُنِصف أن هو امُلجدي والعمل الحقيقي التحدِّي ويبقى
ُمستنَقع يف بنا وتنتهي بعيًدا «تأخذنا» أن لها نسمح أن دون االعتبار بعني و«نأخذها»
ُمشريين ونتخطاها، النسبية نتجاوز أن املفكرين من كثري بنا ويُهيب امُلتطرفة. النسبية
امُلطلقة والنزعة جهة من املتطرفة النسبية خطَري بني حصيًفا مساًرا لنا نتَّخذ بأن علينا
املرسومة الخريطة عىل أسهل هو املسار هذا اتخاذ أنَّ غري أخرى. جهة من الساذجة

.Ibid., pp. 205-206 126
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ونصائح محاذير هناك وتظلُّ الفعل. يف ال القول يف أسهل الحقيقي، البحر يف منه
باملخاطر. املحفوف مسرينا يف بها لنعمل امُلفكرون هؤالء لنا يُقدِّمها و«وصفات»

نزلنا ما إذا حتى امُلجرَّد، مستوى عىل حاًال أفضل النسبية الدعاوى لنا تبدو ما كثريًا
بعًدا الصدق عن بعيدًة النسبية بدت العيانية باألمثلة واشتبكنا الحيَّة الخربة صعيد إىل
«بعد-حداثي» شاهٍد بوسع أن بالفعل يفرتض املثال، سبيل عىل أحٍد، من فما شديًدا؛
أساس عىل القتل جريمة يرتكب فالنًا رأى بأنه شهادته يُربر أن post-modernist
ليس األشياء يُشيد هكذا وأنه social construction اجتماعي تشييٌد هو يشء «كل أنَّ
يف اعتقادنا من بكثري أقوى هو مقبولة غري األفعال هذه مثل بأن اعتقادنا أنَّ الحق إال!»

النسبية. من املتطرفة للصيغ مة امُلدعِّ الُحَجج يف امُلستخَدمة املقدمات ُمعظم
الحقائق من كثريٌ تتجىلَّ حتى العمل يف ويرشع إطاٌر لدينا يستوي إن ما أنه الحقُّ
هو وما حقٌّ هو وما ممكن، غري هو وما ُممكن هو وما خطأ، هو وما صواٌب هو ما عن
أُطر تشييد استغرق لقد قلم. بجرَّة خلُقها يمكن ال والعاملة املرتابطة األُطر أن كما باطل.
وألوف ألوف جانب من الخارق والتخيُّل املضني الُجهد من السنني ألوف الحديث العلم

يجوز». يشء «كل أن قطُّ ا حقٍّ يكن ولم عشواء خبْط ليس إذن األمر البرش. بني من
يف انحباسنا عن الحديث وإن بالفعل، لتحُدث واإلبستيمية رية التصوُّ ات التغريُّ إن
جديدة أشياء يتعلمون فاألطفال فيه؛ ُمبالًغا يكون قد القائمة ومعايرينا اعتقاداتنا رشك
يف والعلماء الِجدة، بالغة واعتقاداٍت ِقيًَما يكتسبون ما أحيانًا والكبار تماًما، عليهم
تَعتِرب ما كثريًا الناس إن بل انقالبية. بدرجٍة جديدة نظرياٍت يعتنقون قد ُمعينة مراحل

القديمة. رؤيتها من أفضل لألشياء الجديدة رؤيتها
جهٍة من املتطرفة النسبية بني وسٍط طريٍق عىل للعثور االسرتاتيجيات أفضل ولعلَّ
الطبيعة بني التوفيق نحاول أن هي أخرى، جهٍة من التبسيط يف امُلفرطة امُلطلقة والنزعة
أفضل طرٍق إىل الوصول عىل يبدو فيما ُقدرتنا وبني بالثقافة امُلقيَّدة التاريخية العرضية
يف املفكرين، من الطريقة هذه أنصار يبدأ التفكري. من مختلفة) ُطرق ُمجرَّد (وليس
من حوزتنا يف بما كنا، أينما نحن، حيث من نبدأ أن ينبغي أننا بمالحظة األحيان، أغلب
حاٍل أيِّ عىل نملك ال (فنحن ضعف ونقاط قوة ونقاط ومعايري واعتقادات رات تصوُّ
اعتقاداتنا نُربِّر أن يلزمنا ال بأنَّنا القول إىل يمضون ثُمَّ آخر). موقع أيِّ من نبدأ أن
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أُسارى أننا يعني ال هذا أنَّ غري صلة. ذات بطريقٍة تحدياٌت تُواجهها لم ما ومعايرينا
نُدخل أن إىل بنا تُفيض أن يمكن عديدة ضغوًطا ألن الدهر؛ أبد القائمة نظرنا وجهات
ُمعنيَّ نموذٌج علينا يستحوذ إذ هذا ن التحسُّ احتمال نُغفل ما كثريًا أننا غري تحسيناٍت.
بما نأِت لم ما تحسينًا يشء أي يَعتِرب ال نموذج التربير، أو للعقالنية الطموح ُمفرط

سابًقا. كان مما أفضل أنه عىل الصوري الُربهان يُشبه
للعقالنية بأن القائلة بالنظرة العقالنية يف امُلغالية رات التصوُّ هذه تقرتن ما كثريًا
العقالء األشخاص لحمل أو الصعبة املسائل جميع لحلِّ املبدأ، حيث من تكفي، قوة
رات تصوُّ بوجود االحتمال يُغفل ر التصوُّ هذا أن غري بينهم. فيما االتفاق عىل جميًعا
رضوٍب إىل تُفيض لكنها اإلجماع أو االتفاق تضَمن لم وإن وهي عنرتية، أقل للعقالنية
يلزمنا ما ليس الجماعة. أو الفرد واعتقادات معايري يف اإلبستيمية التحسينات من عدة
لكي الدءوب املحاولة بل االستقالل، تمام اإلطار عن ُمستقلة إبستيمية معايري هو
من شتَّى رضوبًا لَدينا بأنَّ الرصيح واالعرتاف استخدام، أفضل يِدنا يف ما نستخدم
القصور من األوجه هذه عىل الضوء نُسلط أن جهدنا نحاول أن عىل والتَّحيُّزات الشواغل

سبيل. من ذلك إىل استطعنا ما نتالفاها وأن
مرِّ عىل ومعايرينا اعتقاداتنا تحسني بها يمكن طرائق الفالسفة من عديد اقرتح وقد
ديوي جون فذهب والثقايف. التاريخي بموقعها محكومة كائنات أننا حقيقة رغم الزمن
البحث عملية يف القائمة والخطأ املحاولة خالل من تتطوَّر اإلبستيمية معايرينا أن إىل مثًال
من أشياء ن تتضمَّ العلم، يف حتى العقالني، التغريُّ معايري أن آخرون ويقرتح نفسها.
بمعِزل ُمعنيَّ واقٍع حول الحقيقة من االقرتاب عىل وليس املشكالت حلِّ عىل الُقدرة قبيل
reflective   127«(التأميل) الفكري «التوازن طريقة لنا تُتيح قد كذلك وتفكرينا. لغتنا عن
اللجوء ودون الداخل من الخاصة، واعتقاداتنا العامة معايرينا كل تحسني equilibrium
اللتني للجماعتنَي تضَمن ال الطريقة هذه أن ورغم ثابتة. أبدية معايري استخدام إىل
بِكلتا تؤدِّي قد فإنها النهاية يف تتَِّفقا أن ُمختلفة واعتقادات معايري من تنطلقان
قبل. ذي من تربيًرا أفضل واالعتقادات املعايري من شاملتنَي مجموعتني إىل الجماعتني

حينه. يف التأميل» «التوازن ملفهوم سنعرض 127
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مريح غري شعور هناك يبَق والتربير العقالنية من الحتياجاتنا ترشيدنا يكن ومهما
الثقايف التنوع إن والتقييم. التفكري يف ة الخاصَّ طرائقنا contingency «عرضية» ب
والفعل الفكر يف أساليب عىل أعيننا ليفتح يوم بعد يوًما جالءً يزداد الذي والتاريخي
يف نشأنا كنَّا لو أننا إذن الحق من مقلًقا. وأحيانًا ا، مهمٍّ اختالًفا أساليبنا عن مختلفة
ومعايري الفكر من مختلفة جدِّ أساليب إىل النتهينا بعيًدا اختالًفا مختلفني ومكان زمٍن
عىل ينطوي ال البدائل هذه بعض أن ذلك إىل أضف واضح. هو بما والحدوس التقييم

اإلبستيمية. للمعايري انتهاك أي أو العقالنية يف ٍ بنيِّ قصوٍر أي
التي االختالفات تلك وبخاصٍة — االختالفات هذه إدراك ألنَّ القلق؛ إىل يدعو ألمٌر إنه
حقيقة مع توتُّر يف يبقى — املطلوب عىل تصادر ال بطريقة التسوية عىل عصيًَّة تبدو
واعتقاداتنا املركزية مفاهيمنا إىل ننظر أن العملية املمارسة يف تقريبًا امُلحال من أنه
إننا الوجاهة. يف امُلتساوية العديدة املجموعات من غريها بني مجموعة كمجرَّد ومبادئنا
عىل «أنت أو عندنا.» نفعل هكذا «حسٌن، من أكثر شيئًا نقول أن بُمكنتنا يكون أن نريد
نتجنَّب طريقة نجد أن الرِّضا دواعي ملن وإنه بمقايييس.» األمور تقيس ال ألنك خطأ؛
بارقة األفق يف تبدو ال ولكن بالعرضية. الشعور هذا يُولِّده أن يمكن الذي التوتُّر بها

طريقة. وجود يف أمٍل

منية والضِّ الرصيحة بعضالوصايا «اآلخر»: فهم (9)

الحديثة التأويلية (1-9)

وبخاصة الفهم، عمليات بدراسة الخاص املبحث هي (الهرمنيوطيقا) التأويل نظرية
ليشمل الحديثة التأويل نظريات يف «النص» مفهوم ويمتدُّ النصوص. بتأويل يتعلق فيما
البرشي. والشخص الفني، والعمل التاريخي، األثر ذلك يف بما بالنص» شبيه «كيان كل
إنَّ فنقول النِّسبية، مبحث بُمصطلحات الحديثة التأويلية ة مهمَّ نصوغ أن بمقدورنا
إىل واإلصغاء «الالمقايسة»، عىل والتغلُّب امُلغايرة، األطر اخرتاق (وعلم) فنُّ هي التأويلية
املرء عليها يفرض أن دون وأقواله رموزه وفْهم امَلرجعي إطاره واتِّخاذ اآلخر» «صوت

.(categories) الذهنية تصنيفاته أو هو مقوالته

281



األعماق صوت

الحياة تفهم الحياة دلتاي: (2-9)

بني مشرتك قاسم الخربة وأن األحياء، بني مشرتك قاسم الحياة أن إىل دلتاي ذهب
رأى شخص. أيًضا ألنني آخر لشخٍص الباطنة الحياة أعرف أن بمقدوري إن األشخاص.
عليه تقوم الذي األساس يُقدِّم أن يمكن الذي املركزي املبحث هي التأويلية أنَّ دلتاي
(Geisteswissenschaften الروحية» «العلوم دلتاي يها يُسمِّ كان (التي اإلنسانية العلوم

وفنِّه. وكتاباته اإلنسان أفعال فهم عىل تنصبُّ التي املباحث جميع أي
«الفهم من فعٌل دلتاي، رأي يف يلزمنا، اإلنسانية للحياة عظيم تعبري أي ل نُؤوِّ لكي
ذلك الطبيعي؛ للعالم ي الكمِّ العلمي الفهم عن جوهريٍّا تختلف عملية وهي التاريخي»،
يعنيه بما شخصيٌة معرفٌة هو التاريخي الفهم من العملية هذه يف به نقوم ما أن
دلتاي، رأي يف الثقافية، والعلوم الطبيعية العلوم بني الفرق يكمن آخر. إنساني كائٌن
الطبيعة explanation «تفسري» ب العلوم تضطلع أيًضا: ومنهجها الدراسة موضوع يف
أما الحياة. تعبريات understanding «فهم» إىل اإلنسانية الدراسات تنرصف بينما
تعرف إنها :causal «السببية» الروابط خالل من موضوعها تفرس فهي الطبيعية العلوم
يف فهو «الفهم» أما اإلنساني. العالم عن غريبًا موضوعها ويبقى الخارج. من موضوعها
أعرف أن بوسعي الداخل: من إنساني) إنتاج أو إنساني (كائن موضوعه «يعرف» املقابل
بالروابط معرفًة هذه ليست بلسانه. أيًضا تنطق بلساني تنطق التي الحياة ألن اآلخر

نفيس. بها أفهم التي املعاني لشبكة ُمماثلة املعاني من بشبكٍة معرفة بل السببية
التاريخي للفهم يقدم للعقل آخر «نقد» يلزمها اإلنسانية العلوم أن إىل دلتاي ذهب
التاريخي». العقل «نقد هو ذلك الطبيعية، للعلوم الخالص» العقل «نقد يف كانْت قدمه ما
ويَثِق اإلنسانية الطبيعة بتميُّز الجديد» «العلم كتابه يف يُسلِّم فيكو جيامباتيستا كان
بالطبيعة ة الخاصَّ املبادئ من عاملية مجموعة إىل يؤدِّي أن يُمكن الجديد علمه بأن
املشكالت نفس تُواِجه اتِّصال أي بينها يُوجد ال التي امُلجتمعات حتى أنه ذلك اإلنسانية؛
يشء لها ُمتاح اإلنسانية الدراسات أن إىل وذهب فيكو بتعاليم دلتاي أخذ الوجودية،128
خالل من آخر لشخٍص الداخلية الخربة فهم إمكان وهو الطبيعية للعلوم ُمتاح غري
لعاَلم ُمعايشة إعادة أو تشييد إعادة عملية إنها ورسية. ُملِغزة ذهني انتقال عملية

ص٥٢. الثقايف النفس علم 128
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عىل بل اآلخر الشخص عىل ينصبُّ ال اهتمامنا أن غري آخر. لشخٍص الداخلية الخربة
األخالقية األوامر عالم إنه «اجتماعي-تاريخي». كعالم إليه ننُظر عالم وهو نفسه. العالم
وإن بالجمال. امُلشرتكة الخربة ومن واالستجابات املشاعر من ُمشرتك عالم الداخلية،
من بل االستبطان خالل من ال الداخيل اإلنساني العالم هذا إىل النفاذ عىل القدرة لَدينا
رموزها. وفك الظواهر عىل اإلنسان بصمة وقراءة الحياة تعبريات فهم أي التأويل؛ خالل
إلخ). … والفنية (األدبية األعمال يف نفسها عن وتُعربِّ ذاتها عن لتكشف الحياة إن
عندئٍذ ألنه محض؛ وشخيص فردي واقع عن تعبريًا ليس الحالة هذه يف التعبري أنَّ غري
يستعمل فإنه الكتابة شكل التعبري يأُخذ عندما آخر. شخص جانب من فهمه يتعذَّر
ُمشرتك يشء هي الخربة فإن وباملثل ي. وامُلتلقِّ الكاتب بني ُمشرتك وسيط وهي اللغة،
يُمكننا هكذا الخربة. تماثُل بفضل األمر حقيقة يف يأتي فالفهم وامُلستمع، القائل بني
التعبري خاللها. ومن فيها املوضوعي الفهم يحُدث عمومية بناءات وجود نفِرتض أن
واقع عن بل السيكولوجية، النزعة تذهب كما اإلطالق عىل شخص عن تعبريًا ليس إذن
االجتماعي-التاريخي الواقع هو ذلك الخربة، يف نفسه عن يكشف اجتماعي-تاريخي

ذاتها.129 للخربة
الدارج، االستعمال يف معناها عن يختلف دلتاي عند خاص معنى «الفهم» ولكلمة
«فهم» كلمة دلتاي يدخر بل مثًال، رياضية مسألة مثل عقيل تصور َفْهم إىل تُشري ال فهي
عملية ليست إنها آخر. عقٍل بفهم العقل يقوم فيها التي العملية تلك بها ي يُسمِّ لكي
الحياة. تفهم الحياة حيث الخاصة اللحظة تلك هي بل اإلطالق، عىل خالصة معرفية
understand «نفهم» ولكننا محضة، فكرية عمليات بواسطة explain «نفرس» إننا
الفكرة هذه عن دلتاي ويُعرب اإلدراك. يف الذهنية القوى لجميع املشرتك النشاط بواسطة
نفهمه.» أن علينا فإنَّ اإلنسان أما الطبيعة، نفرس «نحن املأثورة: امُلحكمة عبارته يف
الفعل إنها الحية. اإلنسانية إدراك بواسطتها لنا يتمُّ التي الذهنية العملية هو إذن الفهم

ذاتها. بالحياة لنا اتصال أفضل يُشكِّل الذي
االحتماالت أيًضا لنا يفتح بذلك وهو الفرديني، األشخاص عالم الفهم لنا يفتح
معايشة وإعادة انتقال هو وإنما فكري، فعل ُمجرَّد الفهم ليس نحن. طبيعتنا يف الكامنة

Palmer, Richard E., Hermeneutics. Northwestern University press, Evanston, 1969, 129

.pp. 112–114
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واعية مقارنٍة عملية الفهم وليس املعيشة. الخربة يف آخر شخٌص يجده كما العالم
إىل ل التأمُّ عىل سابقة بطريقٍة املرء انتقال فيها يتمُّ صامٍت تفكري عملية بل لية، تأمُّ

اآلخر. الشخص يف نفسه اكتشاف ليُعيد املرء إنَّ اآلخر. الشخص دخيلة

الفينومينولوجي املوقف هرسل: (3-9)

ُمسبقة. فروض وبال ة بدقَّ لوعيه الفرد ص تفحُّ من الفينومينولوجي املوقف يتألَّف
مالحظاتنا إن .presuppositionlessness مسبقة» فروض «ال هو هنا املفتاح والتعبري
مالحظته. بصدد ونحن هناك الذي ذلك (١) عاملني: تفاُعل نتاج هي عامة بصفة
العادة ويف ونُصنِّفها. مالحظاتنا نُنظِّم لها وفًقا التي العقلية املقوالت categories (٢)
مقوالتنا مسبًقا تفرتض عادة مالحظاتنا أن أي لنظرياتنا، وفًقا مالحظاتنا تتشكل
«نعلق» أننا املفرتض فمن الفينومينولوجي املنهج نستخِدم حني ونحن ونظرياتنا.

يظهر.130 كيفما لنا يظهر ما ونِصف النظرية والتزاماتنا مقوالتنا suspend
تأويل إىل نِصل لكي أننا دلتاي، تأويلية شأن شأنها هرسل، فينومينولوجيا تفرتض
الخارجية باألُطر تحفل ال أنها غري ذهني. إطار أو صحيح سياق يلزُمنا للموضوع سديد
هرسل رفع وحني الخاص. الذهني إطاره يعكس النص أنَّ وترى والثقافية، التاريخية
ذاتها. يف ة تامَّ أشياء املوضوعات يعتِرب ألنه ذلك فعل فإنما ذاتها» األشياء «إىل شعار
ذلك يف بما عليه، دخيل هو ما كل عن منهجيٍّا النص تعِزل أن يعني إذن تفرس أن
هو الفينومينولوجيا فهدف الذات. إىل معناه ل يُوصِّ أن للنصِّ تُتيح وأن الذات، تحيُّزات
من إسقاط أو الذات جانب من تلوين أي دون هي، كما النص حقيقة عىل تقبض أن
هو بل القارئ «يفعله» شيئًا ليس الفينومينولوجية الوجهة من فالتأويل القارئ؛ جانب
الذي الصارم والثقايف التاريخي السياق عن صفًحا يرضب ما وبقدر له». «يحُدث يشء
تقويسها (أو التحيُّزات نفي لعملية شديًدا انتباًها يُويل فإنه دلتاي تأويلية به تلتزم
ل والتأمُّ ل امُلفصَّ والوصف الدقيق ن التمعُّ وعملية ،(bracketing أقواس بني وضعها أي

هي. كما النصِّ حقيقة عىل الوقوف أجل من للنص، العميق
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امُلسبَقة اإلسقاطات مراجعة هيدجر: (4-9)

ضوء يف الحياة يكشف أن شانه من منهج عن يبحث دلتاي، شأن شأنه هيدجر، كان
عىل الضوء يُسلط أن يمكن منهًجا هرسل فينومينولوجيا يف وجد وقد ذاتها. الحياة
ال ذاته الوجود عن النقاب يكشف أن بها للمرء يمكن بطريقة اإلنساني الوجود حقيقة
فأخذ وهرسل دلتاي من كالٍّ تجاوز أنه غري وأيديولوجيته. وتحيزاته أهوائه مجرَّد عن
والتأويل الفهم وصف أنه ذلك أنطولوجيٍّا؛ بعًدا عليه وأضفى جديد مستًوى إىل التأويل
ليس والفهم طبيعته، صميم يف تأوييل كائن فاإلنسان اإلنساني؛ للكائن ماهوية كطبيعة
بوسع فليس الفهم، تاريخية هيدجر أكد كما يكونه. يشء هو بل اإلنسان يفعله شيئًا
تاريخيته يف البداية منذ مغمور هو وإنما أرشيميدية»، «نقطة من عمله يبدأ أن امُلؤول
وعٍي من يبدأ لكي امُلسبق وفهمه تحيُّزاته من يخرج أن اإلنسان يملك ال الخاصة.
أن اإلنسان يملك ال .presuppositionless امُلسبقة الفروض من ُمربَّأ فينومينولوجي
تحيُّز أي من ُمربَّأ تأويٍل إىل الوصول محاولة إن ذلك. يلزمه وال الزماني، موقعه من يأبق
بها يتمُّ التي الطريقة ضدَّ األمر حقيقة تميضيف ألنها عابثة محاولة هي ُمسبق فرض أو
أمر وهو يظهر، أن املرء له يسمح ما هو املوضوع أو اليشء» من يظهر «ما إن الفهم.
هو ما أن نفرتض أن السذاجة ومن لفهمه. امُلسبقة والبُنى املسبقة فروضه عىل يتوقَّف
نفسه هو الذاتي وضوحه نفرتض ما تعريف إنَّ بل بذاته»، «واضح أمر هو ا» حقٍّ «هناك
يف العتيدة الحارضة الفروض تلك امُلسبقة. الفروض من مرئي غري حْشد عىل يقوم يشء
املسبقة. الفروض من وبريئًا «موضوعيٍّا» نفسه يظنُّ الذي ل امُلؤوِّ يُشيده تأوييل بناء كلِّ
نفسها هي امُلسبقة التحيزات ضدَّ التنويرية النزعة حملة أن جادامر تلميذه اعترب وقد
امُلسبقة الفروض من الحْشد هذا عن اللثام هيدجر أماط لقد التحيز»! ضد «تحيز تحيز؛

الفهم.131 لعملية تحليله يف وذلك ُممكن تأويل كلِّ يف ة وامُلندسَّ القائمة
املرء «يفهم» لكي امُلسبق. الفهم خالل من إال العالم يعرف أن يمكنه ال املرء إنَّ
ِشباكنا (أو للفهم «ُعدتنا» هي املسبقة الذهنية الِبنية أن ذلك سلًفا»! «يفهم أن ينبغي
أن يمكن ال إننا نحن. حيث من نبدأ أن من لنا مناص ال وأنه املعنى) بها نصطاد التي
إسقاطاتنا نُراجع أن علينا أن غري مسبق. بإسقاٍط أي ُمعيَّنة، بتوقعات إال ما ا نصٍّ نقرأ

ص١٦٣. الهرمنيوطيقا، إىل مدخل 131
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أن ُمسبق إلسقاط مراجعة كل وبإمكان أمامنا، هناك يمثل ما ضوء يف باستمرار امُلسبقة
جنبًا امُلتنافسة اإلسقاطات تبُزغ أن املمكن ومن املعنى. من جديًدا إسقاًطا أمامها تضع
الرموز ترتابط أن يمكن كيف ويتبنيَّ وضوًحا أكثر املعنى وحدة تغدو أن إىل جنب إىل
املرء وعىل والتأويل، الفهم حركة هي الجديد اإلسقاط من الدائمة العملية هذه والعالم.
يفحص أن بل النص، مع الحوار هذا يف فحسب ينخِرط أال ممكن فهٍم أقىص يبلغ لكي

املعنى. هذا صحة ومدى بداخله الذي املسبق املعنى منشأ رصيح نحٍو عىل

اآلفاق التحام جادامر: (5-9)

نات امُلتضمَّ استخالص عاتقه عىل هيدجر، مارتن تلميذ جادامر، جيورج هانز أخذ
يَسُعه ال فامُلؤوِّل الفهم»، «تاريخية فكرة عىل أيًضا جادامر ارتكز أستاذه. لفكر الخصبة
الخاصة تاريخيته يف مغمور إنه ُمفارق. كائٍن بحيدة النص يفهم لكي موقعه يغادر أن
ودراية وعٍي وعىل الحارض يف موجود باحث بني لقاء هو والتأويل بها. «مجبول» هو بل
هذا من التأويل، لعملية نفسه يعرض ماٍض وبني تاريخيٍّا املرشوطة فهمه بمقوالت
غري فكرة نفسها هي له كمؤوٍل عني ُمنفصل تاريخي» «موضوع فكرة تُصبح املنظور
جديد! نحو عىل مرة كل فهمه يتمُّ كان إذا إالَّ يُفهم ال النصَّ إنَّ جادامر يقول معنى. ذات
الراهن الزمن يف السائد الرأي عليها ينطوي التي التحيُّزات من التحرُّر فكرة تُعدُّ
عىل درْجنا لقد جميًعا. بيننا شائعة جدُّ فكرة التحيُّزات هذه من والتأويل الفهم وتنقية
من وبأن اليوم، بمقاييس مىض عرص إنجازات عىل نحكم أن خف السُّ من بأن القول
األفكار سيطرة من بالتخلُّص إال تاريخية معرفة من إليه نصبو ما تحقيق إذن امُلحال
الخاصة والقيم األفكار عالم عىل الكامل الذهني واالنفتاح الذات عىل الشخصية والقيم
ُمستنًدا عرص بكل الخاصة العالم» «نظرة ل دلتاي استكشاف وكان املايض. العرص بذلك
املرء يَحكم ال بأن يقيض العقيل االنفتاح بأن تقول التي التاريخية النسبية من رضٍب إىل
الحارض نُغادر أن يمكن ال أننا األمر واقع آخر. عرص بأحكام ُمعني تاريخي عرص عىل
ذاته حدود يف نراه أن يمكن ال املايض من عمل أي «معنى» وأن املايض، إىل نذهب لكي
األسئلة ضوء يف يتحدَّد إنما املايض العمل فمعنى ذلك، من النقيض عىل األمر فحسب؛
نسألها التي األسئلة أن نرى فنحن الفهم بنية يف نَّا تمعَّ وإذا الحارض. من إليه ه تُوجَّ التي

املستقبل. يف الفهم، عملية أثناء أنفسنا، فيها نُسقط التي الطريقة بحسب تنتظم
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«أفق» ثمة نتجاوزه. أن بمقدورنا ليس املدرك، لواقعنا الخاص، لعاملنا حدٌّ ة ثمَّ
ما كلِّ عىل يشتِمل الذي الرؤية مجال هو «األفق» وراءه. نرى أن بوسعنا ليس horizon
والتي لنا امُلتاحة الفهم «مقوالت» categories هو الخاص: منظورنا من رؤيته يُمكننا
كان) كيفما (ولآلخر نُواجهه الذي للنصِّ أن كما منها، أبعد نرى أن نملك وال بها نرى
القارئ أُُفق يلتقي ظلِّها. يف النص ُكتب التي العالم عن املعارف نطاق أي الخاص، أُُفقه
عنارصه له بناء هو يقرؤه ما ولكن املرجعية، وبأُُطره بفهمه يقرأ القارئ النص، بأُُفق
وتاريخيته. بالنص موثوقة إذن القراءة فيه. ُكتب الذي الزمن آفاق تحكمها التي وعالقاته
هناك ليست النص. تاريخية يف القارئ تاريخية دخول تأويل، محض هي قراءة كل
فقط هناك ِمثايل، أو دائم معنًى هناك ليس تاريخية. قراءة فقط هناك دائمة، قراءة
ونحن التاريخي، للنصِّ التاريخي القارئ فهم خالل يبُزغ كما املعنى أي وجودي، معنًى
املعنى وأن ثقايف، كيان النفس بأن نُذكِّر أن نُريد إنما «تاريخي» كلمة نستخدم حني

للمرء. الثقايف الوجود يُحدِّدها املرء آفاق وأن بالعالمات، ُمشيَّد ثقايف بناء هو
(القارئ) الحارض أفق ويلتِحم يتداخل هنالك النص، بأفق يلتقي القارئ أُفق إنَّ ُقلنا
وفًقا يتحدَّد االنصهار أو االلتحام هذا أكرب. أُفق إىل ينصهران أو (النص) املايض بأفق
موضوعه، حول حواٍر يف يَسلُكنا فالنص والجواب»، السؤال «منطق جادامر أسماه ملا
يتبنيَّ واجهه. الذي السؤال نفس نواِجه أن ُمضَمر سؤاٍل عن جوابًا بوصفه بنا ويهيب
النص فيه انبَثق الذي للسياق تشييد إعادة ُمجرَّد ليس للمايض التأوييل الفهم أن إذن
التي القضايا نفس فيه تشغلنا تظلُّ حوار الرتاث، مع حوار باألحرى هو إنما التاريخي،

نتناولها.132 التي التاريخية الحقبة شغلت
عملية ليست عنه جوابًا التاريخي الفعل أو النص يُعدُّ الذي السؤال بناء إعادة إن
يقف الذي املعنى أُُفق أن ذلك اإلطالق، عىل كذلك رها تصوُّ يمكن وال ذاتها عىل ُمغلقة
فاملرء للمرء، الشخيص األفق داخل من ُمقاربته تتمُّ التاريخي الفعل أو النص داخله
باألفق يدِمجه بحيث عه يُوسِّ بل وراءه، الخاص أفقه يرتُك ال بالتفسري يقوم عندما
مقاصد عىل الوقوف مسألة ليس التفسري أن كما التاريخي. بالفعل أو بالنص الخاص

James Phillips, Key concepts: Hermeneutics, In, Philosophy, Psychiatry, & Psychology 132
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والجواب السؤال وجدل النص، يف يتحدَّث نفسه املوروث إنَّ التاريخي، الفاعل أو الكاتب
ما ُممكنًا؟ االلتحام هذا يجعل الذي فما بينهما. التحاًما أو لألُفقني انصهاًرا يُحِدث
يف س ومؤسَّ وشامل عام يشء هو ما بمعنًى األُُفَقني ِكال أنَّ حقيقة هو ُممكنًا يجعله
باملرء الخاص األفق يُيضء األمر واقع يف القديم، النص بأُُفق االلتقاء فإن ولذا الوجود؛
إنه أنطولوجي. انكشاف لحظة يُعدُّ فاللقاء الذاتي، والكشف الذاتي الفهم إىل ويؤدي
ال ما شيئًا هناك أن املرء إدراك من أي — «السلب» من ما يشءٌ يبُزغ فيه حدث
كواقعة يأتي أخرى، بعبارة االنكشاف، يفرتض، املرء كان كما ليست األشياء إنَّ يعرفه.

والجواب. السؤال وبنية الخربة بنية لها ديالكتيكية
لم الجواب ألنَّ العراء»؛ يف تُقيم «أن يعني جادامر، نظر يف أصيًال، سؤاًال تسأل أن
د، التحدُّ عدم من الحالة هذه خالل املرور يف يدرك إنما سؤال أي ومعنى بعد، يتحدَّد
االنفتاح، هذا يتطلَّب حقيقي سؤال وكل محسوم، غري مفتوًحا سؤاًال فيها يُصبح التي
الظفر إىل سبيل ال زائف. سؤال ظاهري؛ سؤال مجرَّد السؤال يكون االنفتاح هذا فبدون
نقيض هو الحقيقي فالحوار ولذلك نفسه؛ املوضوع يف باالنغمار إال الصحيح بالسؤال
«املحاور» أما به. بدأ الذي بالجواب ك يتمسَّ بطبيعته «املجادل» ألن املناظرة، أو الجدل
نفسه. املوضوع ضوء يف دعاواه يختِرب بل اآلخر، الطرف يُحرج أن يُحاول ال فهو
إلخ، … العدالة أو األخالق أو الحبِّ عن أفالطون ُمحاورات يف النظر أنَعْمنا إذا ونحن
يقودهم امُلحاورات هذه يف امُلتحاورين ألنَّ عة؛ ُمتوقَّ غري اتجاهاٍت يف يتحرَّك الحوار نجد
الشخص دعاوى يخترب أن املرء يُريد وحني املناقشة. موضوع املسألة يف عام انغماس
يجد أن يُحاول أي يها، يُقوِّ أن يُحاول العكس عىل بل يُضعفها، أن يُحاول ال فهو اآلخر
يف أفالطون، محاورات يجعل ما هذا نفسه. املوضوع تناول يف الحقيقية قوتها نقاط

املعارص.133 زمننا يف األهمية من درجة أعىل عىل جادامر رأي
اإلطار»: «أسطورة األخري كتابه يف بوبر قول ذلك من قريب

صعوبًة نقدية، مناقشة أي عقالنية، مناقشة يف امُلنخرطني من كثري يجد
من تعلموه أن حَدث (وما غرائزهم من تعلَّموه ما ِنسيان عليهم أنَّ يف خاصة
أن هو يتعلَّموه أن يِجب فما ينترصوا، أن يِجب أنهم أي سجايل)؛ ع تجمُّ كلِّ

ص٢٣٦–٢٣٨. الهرمنيوطيقا، إىل مدخل 133
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مُلشكلٍة توضيح أبسط يف العظيم النجاح يكون بينما شيئًا، يعني ال االنتصار
أوضح ٍم تفهُّ نحو قدًما السري يف ُمساهمة أضأل ويف بل املرء، بها ينشغل
فيها تنترص التي املناقشة إن خصومه. من واحٍد موقف أو الخاص ملوقفه
يسري، حدٍّ إىل ولو أفكارك توضيح أو تغيري عىل تُعينك أن يف تفشل بينما

ُمبينًا.134 ُخرسانًا اعتبارها يِجب

واالنفتاح االرتياب ريكور: (6-9)

يُتيح الحريف املعنى تدمري أنَّ إىل ريكور خلص الرمزية) (والحكاية لالستعارة تناوله يف
محلَّها وتحلُّ الحرفية الُجملة يف اإلشارة تتبدَّل نفسها وبالطريقة يظهر. أن جديٍد ملعنًى
تُتيح جديدة إشارة االستعارة تخلُق هكذا االستعارة. تحملها التي تلك هي ثانية إشارة
الحريف. أو املبارش الوصف عىل ُمتمنًِّعا كان العالم من جزءًا أو العالم نصف أن لنا
الحريف) (املعنى اإلثبات عنرص بني الرمزية) الحكاية يف (وكذلك االستعارة يف توتُّر ثمة
التوتُّر هذا شأن من مقصود). غري الحريف املعنى أن عىل يدلُّ الذي (امُلقيَّد النفي وعنرص
االستعارة يف الحقيقي إليه» «املشار هو امُلسقط العالم هذا النص. أمام عامًلا يُسقط أن
أن انتظار يف يشء هما وإشارتها االستعارة معنى أن ريكور ويرى الرمزية. الحكاية ويف
من بها يضطلع التي السياق أو القرينة إضفاء عملية خالل من الراهن القارئ يتملَّكه

للنص. قارئ كلُّ جديد
إن وقال وفرويد، ونيتشه ماركس العظام: االرتيابيِّني منهج بالبحث ريكور تناول
وُحكم أصالة، أكثر عالم أجل من األفق «تنقية إىل يهدفون كانوا األمر حقيقة يف ثالثتهم
عندما للتأويل.»135 فنِّ بابتكار بل فقط، الهْدمي النقد طريق من ال للحقيقة، جديد
أسماه ما إىل الوصول إمكان إىل تُفيض فإنها النصوص من نصٍّ عىل التأويلية هذه تُطبَّق
التأويل هدف تحقيق بواسطتها يُمكن والتي second naivete ثانية» «براءة ريكور

ص٧١. اإلطار، أسطورة بوبر، 134
Paul Ricoeur, Freud and Philosophy, translated by Denis Savage, New Haven and 135

.London, Yale University Press, 1970, p. 33
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األمور أيرس من إنَّ للوجود». جديدة إمكانات يفتح عالم النص، أمام «عالم إيجاد وهو
يفعل أن مألوًفا، كان إذا ة وبخاصَّ النصوص، من ا نصٍّ املرء يقرأ عندما رجحانًا وأكثرها
ويبدو فيه. رجعة ال تجميًدا النص معنى «تجميد» إىل يميل ذاتيٍّ ورًضا بتصلُّب ذلك
يقوله النصَّ أن يبدو ما كان إذا عما بتساؤل أي — ُمعنيَّ بارتياٍب النصِّ ُمقاربة أن
صحيحة تأويلية عملية هو — إبالغها يُريد التي الحقيقية لرسالته ا حقٍّ ُمطابق هو

أيًضا. ورضورية
أنَّ وهي وفرويد) ونيتشه (ماركس االرتياب أساتذة أوَضحها أخرى نقطة ة ثَمَّ
أفراد أو عامة بصفة (املجتمع املشاركني إىل ه يتوجَّ ُمزودًجا يكون أن يجب االرتياب
أيِّ تناول يف مزدوًجا االرتياب يكون أن يِجب كذلك (العقيدة). النَسق وإىل املجتمع)
(هل نفيس عىل االرتياب أُطبِّق أن يلزمني ما ا نصٍّ أُقارب فعندما النصوص، من نصٍّ
النص يقول (هل النص عىل االرتياب أطبق وأن النص؟) عىل ما معنًى بإقحام أقوم
نُصغي أن شئنا إذا ورضوري صحيح االرتياب ُقطبي ِكال إن ريكور يقول ا؟) حقٍّ ذلك
وارتيابية نقدية بطريقة النصَّ نُقاِرب أن علينا يقوله. أن النصُّ يُريد ملا جديًدا إصغاءً
املسبقة وقناعاتنا امُلسبق فهمنا ندع ال وحتى وبالغه، رسالته نسمع أن لنا يتسنى حتى

وتحُجبها. الحقيقة عىل تُغيشِّ
إليه وتسِند القارئ عىل ترتكز أن إىل اليوم بالهرمنيوطيقا املطاف انتهى لقد
إطار داخل يعمل أنه رغم ريكور، يقنع لم التأويلية. العملية يف األهمية ُمتعاِظَم دوًرا
الهرمنيوطيقا، بهذه امُلرتبطة الصميمة بالذاتية التعبري، صحَّ إن القارئ»، «هرمنيوطيقا
عىل (امُلرتكزة املوضوعية دعوة بني املمدود الرفيع والخطَّ الضيِّق املسار يتَِّخذ أن فأراد
ولعلَّه النص، باطن يف «يعتِمل ما عىل ُمعنيَّ «انفتاح» حالة يف البقاء وبني نفسه) النص
كلٍّ عىل اإلبقاء ُمحاولته ريكور عند االرتياب هرمنيوطيقا تُمثل يقوله». أن قمينًا كان
ذهب ُمطلقة. منزلة منهما أيٍّ منح دون للتأويل الفني والطابع العلمي الطابع من
التمرد واإلصغاء، الشكُّ املزدوج: الدفاع هذا يكُفلها الهرمنيوطيقا حيوية أن إىل ريكور
بأنفسنا نقدي وعٍي عىل نُصبح أن أي األصنام»، «إزالة بُمهمة يتعلَّق «األول واإلذعان،
تعود ال النقدي الوعي وبهذا النصوص. عىل الذهنية وبناءاتنا رغباتنا نُسقط عندما
بالحاجة يتعلق والثاني «آخر». أنها عىل أنفسنا خارج من تُخاطبنا الذاتية إسقاطاتنا
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«أمام تحُدث أن قة خالَّ ألحداٍث نُتيح وبذلك الرسد، وإىل الرمز إىل بانفتاٍح اإلصغاء إىل
علينا.»136 تأثريها وتمارس النص»

أُسِسها ال األُطر بات ُمعقِّ بني امُلقارنة بوبر: (7-9)

ومن النقدي. الحسُّ عنه يتولَّد إذ رش؛ ال خري هو األُطر اصطدام أنَّ إىل بوبر كارل يذهب
نتاج هي الحضارة إن املعرفة. وتنمو العلم ينشأ امُلتبادل النقد ومن الرأي يف االختالف
اإلغريق بني الصدامات من نتجت مثًال الغربية فالحضارة امُلختلفة؛ األطر بني للصدام
والفينيقية والفارسية املرصية الحضارة مع ذلك عىل السابقة الصدامات ومن والرومان
ثم اليهودية، الحضارة مع الالحقة الصدامات ثم األخرى، األوسط الرشق وحضارات
الشعر من كلٍّ ونشأة اإلغريقية» «املعجزة إن واإلسالمي. الجرماني الغزو موجات مع
يف اإلغريقي الفكر بدأ لقد ثقايف. صداٍم إىل تعود اإلغريقي والعلم والفلسفة والفن
امُلجابَهة ت تمَّ حيث وصقلية، إيطاليا، وجنوب الصغرى، آسيا يف اإلغريقية: امُلستعمرات

العظيمة.137 الرشق حضارات وبني اإلغريق امُلستعمرين بني
ومن الالشعورية، انحيازاتهم من أصحابها يُحرِّر أن األطر بني الصدام شأن من
الذي النقد بفعل وذلك للَُغِتهم، املنطقية الِبنية يف مطمورة بنظرياٍت وعٍي دون تسليمهم
سجن نُحطِّم أن لنا تُتيح ُمحرِّرة ٌة ُمغريِّ قوٌة «الوعي/املعرفة» إن الثقايف. الصدام عن يتولَّد
بنيامني أشار كما للَُغِتنا، البنائية القواعد صنَعتُْه عقيل سجن داخل ا حقٍّ نعيش إننا اإلطار.
به. وعٍي عىل ويجعلنا نا يُبرصِّ أن الثقايف الصدام شأن ومن بذلك. نَِعَي أن دون ورف،
وخلصت املحاولة صدَقِت ما إذا السجن قضبان نُحطِّم أن ذاته الوعي هذا لنا يُتيح هنالك
لغتنا: وبني بينها واملقارنة الجديدة اللغة دراسة طريق عن سجننا عىل نعلَو وأن النية،

يُعارضون سوف السجون يَمُقتون الذين وأولئك األطر، هي السجون إن
من آخر، عالٍم من آٍت مشارٍك من باملناقشة بون يُرحِّ سوف اإلطار، أسطورة

Antony Thisleton, NEW Horizons in Hermeneutics, Grand Rapids: Zondervan, 1992, 136

.p. 26
ص٦٣. اإلطار، أسطورة بوبر، 137
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اآلن، حتى بها يشعروا لم التي أغاللهم اكتشاف لهم يُتيح ذلك ألنَّ آخر؛ إطاٍر
الواضح من ولكن أنفسهم. عىل يتعاَلوا أن وبالتايل األغالل؛ تلك يُحطموا وأن
يُمكن وال روتينية، مسألًة ليس الطريقة بهذه سجِنه لُقضبان املرء تحطيم أنَّ

إبداعي.138 وجهٍد نقدي جهٍد خالل من إالَّ يتأتَّى أن

فإن theory-laden بالنظرية» «محملة للعالم رؤيتنا دامت ما أنه بوبر يرى
ألن مُلعتقداتنا»؛ اللغوية «الصياغة هي أفضل نظريات نحو للتقدُّم الجوهرية الخطوة
الخربة (عالم ٢ العالم من تنقلها أي ،objects «موضوعات» تجعلها الصياغة هذه
العارفة الذات عن يفصلها وبالتايل املوضوعية)، املعرفة (عالم ٣ العالم إىل الذاتية)
من التقدُّم ونستطيع ُمعتقداتنا محلَّ نظرياتنا تحلُّ بهذا للنقد. سانًحا هدًفا ويجعلها

النظريات. لهذه النقدية املناقشة خالل
البيولوجية ِبنيتنا صميم يف مطمورة نظريات هي أُُطرنا عنارص بعض كانت وإذا
الفيلوجيني ر التطوُّ من أحقاٍب عرب واستتبَّت تشكََّلت البيئة نُظم مع كتكييفاٍت املوروثة
وراثيٍّا سة املؤسَّ فسيولوجيتنا عىل نعلَو أن بإمكاننا يزال فما البرشي)، النوع ر (تطوُّ
من يجعل الذي هو النقدية، املناقشة منهج العلم، منهج إن النقدي. املنهج باتِّخاذنا
أُطرنا عىل أيًضا بل الثقافة من امُلكتسبة أُطرنا عىل فقط ليس نعلَو أن لنا امُلمكن
الغريزي َمنْحانا عىل أيًضا بل نا حواسِّ عىل فقط ليس نعلو يجعلنا املنهج هذا الفطرية.
هرياقليطس عهد ومنذ وخصائصها، امُلحدَّدة األشياء من كونًا العالم اعتبار نحَو ُجزئيٍّا
األشياء وأن ،processes «عمليات» من يتألَّف العالم أن يُخربوننا الذين الثوريون يُوَجد
التفكري يستطيع كيف يُبني مما عمليات؛ الحقيقة يف هي بينما فقط املظهر يف أشياء
فقط ليس بجذوره، ضاربًا اإلطار كان لو حتى عليه ويعلو اإلطار يتحدَّى أن النقدي
الطبيعة يه نُسمِّ أن يمكن فيما الوراثية، ِجيناتنا يف أيًضا بل عليها امُلتعاَرف اللغة يف

البرشية.139

ص٨٠-٨١. نفسه، املرجع 138

ص٨٧-٨٨. نفسه، املرجع 139
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الالمقايسة عىل للتغلُّب بوبر وصفة

األطر بني املقايسة استحالة وبالتايل لألسس، العقالنية املناقشة باستحالة القائل املبدأ إن
تبدأ أن من لها بدَّ ال عقالنية مناقشة كل بأن القائلة الخاطئة للنظرة نتاج هو املختلفة،
.ad infinitum الالنهائي» «النكوص نتفادى حتى تسليًما بها نُسلم أساسية بمبادئ
مجدًدا نلتجئ أن بدَّ فال العقالني للنقاش البديهية األسس نخضع حني فإننا ثم ومن
يُؤكِّدوا أن إما هكذا املوقف يََرون الذين أولئك فإن العادة ويف بديهيات، أو مبادئ إىل
هناك بأن يقولون ِنسبيني يُصبحوا أن وإما البديهيات أو املبادئ من إطار صدق عىل

بينها. فيما عقلية مناقشة ة ثمَّ وليس مختلفة أطًرا
املناقشة أن مفاده ُمضمر افرتاٍض عىل يقوم إذ رصاح؛ خطأ بأرسه هذا أن غري
«اإلثبات»، أو «الربهان» أو ،justification «التربير» خاصية لها تكون أن بدَّ ال العقالنية
أن جديرة العلم يف الجارية املناقشات لكن بها. ُمسلٍَّم ُمقدِّمات من املنطقي االشتقاق أو
ال الذي النقدي النقاش العقالني: النقاش من آخر صنًفا أيًضا هناك أنَّ فالسفتنا تُعلِّم
موضع النظرية اختبار يحاول بل أعىل، ُمقدِّمات من اشتقاٍق أو تربيٍر أو إثباٍت عن يبحث
(أي املنطقية consequences باتها» «ُمعقِّ كانت إذا ما اكتشاف طريق عن النقاش
بهذا إنه مقبولة. جميعها األطروحة) أو النظرية منطوق صميم عن تنتُج التي النتائج
أيها اكتشاف ويحاول امُلختلفة، األطر) (أو النظريات بات ُمعقِّ بني امُلقارنة عىل يقوم منهج
fallibility «الالمعصومية» ب وعي عىل منهًجا نجده وبهذا لنا. أفضل تبدو بات ُمعقِّ له
نظرياتنا بجميع يستبِدل أن يحاول منهج أنه من الرغم عىل املناهج، كلِّ يف الكامنة
ُمستحيلة.140 ًة مهمَّ أبًدا ليست لكنها ة، شاقَّ مهمة هذه بأن جميًعا ولنسلم أفضل. نظرياٍت

أخرى بلغات اإلملام ورف: بنيامني (8-9)

واألنثروبولوجي اللغوي ورف بنيامني فكر من استخالصها يمكن التي الوصفة لعلَّ
يكون أن يُرد «فمن لغة: من أكثر أو أخرى بلغة اإلملام هي اللغوية، الحتمية مُلغالبة
بكثرٍي استأنس لغويٍّا عامًلا يصري أن فعليه اللغوية للحتمية انصياًعا وأقلَّ حيدًة أكثر

ص٨٨–٩٨. نفسه، املرجع 140
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من أحٌد يبلغه لم شأٌن وهو عميًقا. اختالًفا بينها فيما تختلف التي اللغوية األنساق من
دعوٍة عىل داخله يف ينطوي ورف بنيامني فكر أن ذلك يعني اآلن.» حتى اللغة علماء
دعوٍة إىل (وربما العالم وبني بيننا تِقف التي امُلحرِّفة العدسة تلك اللغة»؛ «إصالح إىل
وفهمه إدراكه عىل اللغوية العادات بسطوة بتبصريه نفسه» اإلنسان «إصالح إىل أخرى
رأي يف اللغات، بعض إن الخام). للواقع امُلبارش بالسياق َوعيه وبإنماء الواقع، ملاَجَريات
العالم» «نظرة إن بل األخرى، اللغات إليه تفيض ا ِممَّ أدقَّ للعالم صورٍة إىل تُفيض ورف،
املرء عىل عديدة. نواٍح يف الهندوأوربية اللغات يف القائمة تلك تفوق الهوبي لغة يف القائمة
املحلية، لغته ر تطوُّ عن ُمستقل بشكل َرْت تطوَّ التي األخرى اللغات تلك إىل يلتفت أن
فيها وتجد الدرجة، بنفس منطقية أنها عىل مختلفة مبدئية تحليالت إىل ثم من ووصلت
وتفرضه الواحدة اللغة حتمية تخلُقه الذي والتحريف التضييق لذلك الرضوري الرتياق
هذا عن التعبري عنده يُمكن عاملي ميتالغوي» «مستًوى وجود ذلك ويستلزم العالم. عىل

التضييق.141 وذلك التحريف

يل)» (التأمُّ الفكري «التواُزن ورولز: جودمان (9-9)

العامة اإلبستيمية بمعايرينا نبدأ reflective equilibrium يل» التأمُّ «التوازن عملية يف
الجزئية الحاالت يف اعتقاداتنا (أو الجزئية وبأحكامنا جهة، من الكلية) مبادئنا (أو
عندئٍذ أخرى. جهة من ُمقنع هو وما حقٌّ هو بما يتعلق فيما نرضاها التي الخاصة)
ونراجع الجزئية، أحكامنا ضوء يف العامة معايرينا فنراجع وذهابًا جيئًة العمل يف نميض
إىل تلك من ر ونُحوِّ هذه من نُعدِّل نزال وما العامة. معايرينا ضوء يف الجزئية أحكامنا
يقال واالنسجام. بالتواُفق تتَِّسم الجزئية واألحكام العامة املعايري من بمجموعة نظفر أن
تأميل». أو فكري «توازن حالة يف إنها املثالية العملية بهذه إليها نِصل التي للمعايري
الوحيدة، الطريقة تكون وربما طريقة، أنها ورولز، جودمان مثل الفالسفة، بعض ويرى

املبادئ. لتربير
تنطلقان لجماعتنَي تضَمن ال أنها يل التأمُّ التوازن طريقة ضدَّ املوجهة االعرتاضات من
ولعلها ُمتماثلة. معايري تربير إىل تنتِهيا أن واألحكام املبادئ من ُمتباينتنَي مجموعتنَي من

ورف. بنيامني موقف حول التفصيل من ملزيٍد اللغوية بالنسبية الخاص الفصل انظر 141

294



النسبية من ألوان

تنتهي ُمختلفة تكييفاٍت عمل إىل واألحكام املبادئ نفس من ينطلقان بشخَصني تؤدي
إذ النسبية صالح يف نقطًة تُعدُّ الحقيقة هذه إنَّ بل ُمختلفتنَي. تواُزٍن نُقطتي إىل بهما
يكن ومهما واألحكام. املبادئ من ُمختلفتني مجموعتنَي تربير الجائز من أنَّ تعني إنها
تؤدي أن كثرية أحواٍل يف َحرية يل» التأمُّ «التوازن تقنية فإن االنتقادات هذه أمر من
التقنية. هذه استخدام قبل عليه كانت ا ِممَّ تربيًرا أفضل واعتقادات معايري إىل بامُلختلفني

Principle of Charity اإلحسان مبدأ دفيدسون: دونالد (10-9)

أنَّنا إىل ودفيدسون، وكمبل كواين بينهم من االجتماع، وعلماء الفالسفة من عدد يذهب
حول كبري حدٍّ إىل معنا ُمتفقني يكونوا لم ما نُرتجمهم أو اآلخرين نفهم أن يُمكننا ال
هذه أشهر هي دفيدسون أطروحة وتُعدُّ إلخ. … ُمربر أو مقبول هو ما أو حق هو ما
أن ِشئنا إذا اإلحسان» «مبدأ نتَِّخذ أن دفيدسون بنا يُهيب تفصيًال. وأكثرها األطروحات
أيَّ نفهم أن شئنا إذا أو االكتشاف، حديثة لنا ُمغايرة ثقافًة نفهم أو ل نُؤوِّ أو نُرتجم
علينا يُشري التفصيلية الصياغات عن لحظًة الطرف وبغضِّ به. لنا عهد ال آخر شخٍص

صحيًحا. اعتقاداتهم من ممكن قْدٍر أكرب تجعل بطريقٍة اآلخرين ل نُؤوِّ أن املبدأ
يف ا ُمهمٍّ ميثودولوجيٍّا مبدأ يعدُّ وإنما فحسب، فلسفيٍّا ً مبدأ اإلحسان مبدأ ليس

كمبل: أوضح وكما الثقايف. النفس وعلم املقارنة األنثروبولوجيا

ق تحقُّ عىل األنثروبولوجيا عاِلم تدلُّ التي الرئيسية العالمة أن تبنيَّ فقد
كان التي االستجابة وبني للُمنبِّه اآلخر استجالة بني التماثُل هي التواُصل
هو االستجابتنَي اتفاق عدم أن تبنيَّ كما يأتيها، أن حريٍّا نفسه األنثروبولوجي

التواُصل.142 فشل عىل دليٌل

radical interpretation الِجذري» «التأويل عىل يتعنيَّ التي األساسية املشكلة تكُمن
دون امُلتحدِّث منطوقات عىل معانَي يُضفي أن يستطيع ال املرء أن يف يتناولها، أن

Campbell, Donald T., “Distinguishing Difference of Perception Failures of Communi- 142

cation in Cross Cultural studies”, in F.C.S. Northrop and Helen Livingston, eds., cultural
.Understanding. N. Y: Harper & Row, 1964, p. 37
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دون امُلتحدِّث اعتقادات يُحدِّد أن نفسه الوقت يف يستطيع وال اعتقاداته، يعِرف أن
بتقديم ُمطالبني ُدمنا ما يبدو، فيما تأويلية، ُمعضلة تلك أقواله! تعنيه ما يعِرف أن
اإلحسان» «مبدأ دفيدسون يطرح مًعا. آٍن يف املعنى عن ونظرية االعتقاد عن نظريٍة
فنحن املبدأ لهذا ووفًقا املعضلة. لهذه ممكن كحلٍّ principle of charity (الحسنى)
ُمماثلة واألساسية) البسيطة الحاالت يف األقل (عىل امُلتحدِّث اعتقادات أنَّ بافرتاض نبدأ
نستخدم أن يمكننا عندئٍذ كبري. حدٍّ إىل صحيحة بالتايل وأنها كبري، حدٍّ إىل العتقاداتنا
تحديد بإمكاننا أنَّ بافرتاض ثُمَّ امُلتحدِّث. اعتقادات إىل مرشٍد كدليٍل نفسها اعتقاداتنا
واملعنى، االعتقاد بني لة الصِّ خالل من يُمكننا، امُلتحدِّث لدى البسيطة اإلخبارية العبارات
لدينا تستوي هكذا امُلتحدِّث. منطوقات معاني إىل ُمرشد كدليٍل اعتقاداتنا نستخِدم أن
مبدئي تحديٍد إىل نِصل إن وما املعنى. يف مبدئيٌة ونظريٌة االعتقاد يف مبدئيٌة نظريٌة
الجديد السلوك ضوء يف اختبارها بُمكنتنا يكون حتى املنطوقات من كبرٍي عدٍد ملعاني
املعاني ضوء ويف سلوك. من يَِجدُّ ملا وفًقا املعاني هذه ونُعدِّل امُلتحدِّث من يبُدر الذي
عىل أسبغناها التي املبدئية االعتقادات نخترب أن يُمكننا متزايد بشكٍل لها نُحصِّ التي
يُتيح بدوره وهذا األمر. لزم إذا أيًضا لها ونُعدِّ اإلحسان مبدأ عليه طبَّْقنا حني املتحدِّث
نِصل أن إىل دواليك وهكذا االعتقادات، تعديل من مزيًدا ثم املعاني، تعديل من مزيًدا لنا
ونُعدِّل االعتقادات ضوء يف املعاني نُعدِّل هكذا .equilibrium «التوازن» من نوٍع إىل
كالٍّ تجمع امُلتحدِّث سلوك يف شاملة نظريٍة إىل نِصل أن إىل املعاني ضوء يف االعتقادات

التأويل. يف واحدة نظريٍة يف االعتقاد ونظرية املعنى نظرية من
يكشف ال الناجح التأويل أو الرتجمة أن هو اإلحسان» «مبدأ يف القول وصفوة
هو االتفاق من كبريًا قدًرا إنَّ بل األحيان، أغلب يف االتفاق من كبرٍي قدٍر عن فحْسب

ناجح! تأويل أو ترجمٍة لكلِّ ُمسبَق رشٌط

الَحدِّي املوقف ترينر: فيكتور (11-9)

األشخاص يَخُربها معينٍة حالٍة بدراسة ُمولًعا ترينر فيكتور األمريكي األنثروبولوجي كان
سبيل عىل ترينر، الحظ أخرى. ومرحلٍة الحياة من مرحلٍة بني الفاصلة بالعتبة يمرُّون إذ
وضعه عن املرء انفصال ثالث: مراحل لها البلوغ بمرحلة املرور طقوس أن املثال،
كعضٍو املجتمع يف أخريًا االندماج ثم بالعتبة، أشبَُه بينية مرحلة ثُم أهله، بني كطفٍل
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هذه يف قبل. من امُلراهق كاهل تُثِقل تكن لم واجباٌت وعليه حقوٌق له وُمستقلٍّ ُمكتمٍل
بني ُمعلًقا ُمؤرجًحا ويكون ويلتِبس، املرء وضع يتغيَّم املابنَي، مرحلة ية، الَحدِّ املرحلة
كان التي السابقة املرحلة من كلٍّ أحكام شأنه يف وتُعلَّق للتصنيف،143 ثابتٍة نقاٍط أي
وال العري يف ليس غريبًا املرء يكون اآلونة هذه يف إليها. سيئول التي اآلتية واملرحلة فيها
من هنا للمرء حصانة ال املالمح. ُمحدَّدة غري بينية حالٍة يف الحدود، عىل إنه النفري. يف
نادرة فينومينولوجية خربة تلك عينيه. تعصب ُمسبقة ثقافية فروض وال النقية الرؤية

بكر. صافيٍة جديدٍة نواظر يف عاريًا ُمنكشًفا الوجود فيها يتقلَّب الصدق
والنظر املوقف، بهذا شبيٍه موقٍف اتخاذ أنَّ ترينر، فيكتور نظر وجهة من يبدو،
األشكال تتجاوز رؤيًة املجتمع ونقاد الفنانني لكبار يُتيح ما هو الحدودية، املنطقة من
وراءه. ا ممَّ رسالًة يُبلِّغوه وأن خارج من املجتمع يشهدوا أن لهم وتسمح االجتماعية،
حدِّ عىل العوالم» بني ما «الصدع يف امُلقام هذا أو البينية، الحالة أو الَحدِّي املوقف هذا
من السائدة الصور نقد والنقد؛ اإلبداع من لكلٍّ مصدٌر هو كاستانيدا، كارلوس تعبري
الوسط عن االنفصال عىل القدرة هذه بأن القول يُمكننا آخر وبتعبري والوجود. الفكر
«موضوًعا» وجعلها لرؤيتها امُلحيطة «الثقافة» عن االنسالخ أو عليه، للحكم االجتماعي
من فالخروج وامُلصلحني؛ امُلبدعني من القلَّة إالَّ بها يتحىلَّ ال ُقدرة هي والتقويم، للنقد
طويل وسفر ة شاقَّ رحلٌة هو قلبه يف وانغمر كنََفِه يف املرء نشأ الذي الثقايف العالم أقطار

خطرية. وُمغامرة
املدرسة زعيم ماسلو أبراهام وجده ما مع الفٍت بشكٍل ترينر فيكتور قول يتَِّفق
الذات» «تحقيق عن اإلمبرييقية دراساته يف ماسلو وجد النفس. علم يف اإلنسانية
ذاتهم قون يُحقِّ الذين أولئك بني تجمع مشرتكة قواسم هناك أنَّ self-actualization
لإلثقاف» «مقاومتهم منها حقيقي، نضوٍج إىل بإمكاناتهم ويِصلون نحٍو أكمل عىل
هؤالء يعيش االجتماعي. التطويع عىل واستعصاؤهم resistance of enculturation
عنها. ُمعنيَّ داخيل بانسالٍخ احتفاظهم مع ولكن امُلحيطة الثقافة مع تواُفٍق يف األشخاص
والجوهرية املحورية األمور يف أما امُلعتادة، والروتينات وامللبس املأكل يف تقليديُّون إنهم

Victor Turner, “Passages, Margins, Poverty”, in his Dramas, Fields, and Metaphors, 143

.Symbolic Action in Human Society (Ithaca: Cornell University Press, 1974), p. 232
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ُملتِزمون أنهم عىل السائد. الرأي مع دِّ الضِّ اختالف يختلف ما كثريًا الذي رأيهم لهم فإن
يف الفساد نواحي يُدركون أنهم ورغم االجتماعي. باإلصالح النََّفس طويل هادئًا التزاًما
أفضل عىل ق يتحقَّ ال ولكنه وشاقٌّ بطيءٌ أمٌر اإلصالح أن حقيقة يَقبلون فهم املجتمع

ذاته. النسق داخل ومن نفسها املنظومة خالل من بالعمل إال نحٍو

النسبية درس (10)

ومن ذاته هو ُصنعه من أشياء والعادي الواقعي أنَّ لزقاِقنا واضًحا ويبدو
قمامته. وأكوام منازله ُصنع

طاغور

تشكيل يف كبرية سطوًة الثقافة إىل تعزو التي الدعوى هي الثقافية»144 «النسبية إنَّ ُقلنا
وتفكريه إدراكه أسلوب عىل كبريًا تأثريًا تؤثر املرء ثقافة بأن وتفيد وصياغتهم، البرش
الخاص إطارها يف جماعة كل تُدَرس أن بالتايل الواجب ومن لألشياء، وتقييمه وسلوكه
غريها لِقيَم وفًقا وليس سلوكها ومعايري لِقيَمها وفًقا تُقيَّم وأن أخرى، جماعٍة إطار يف ال
وتقاليِدها ُمواضعاِتها عىل برشية جماعة كل تُضفيها التي القيم إن سلوكه. ومعايري
ونحن الخلفية. هذه ضوء يف إال تُقيَّم أن يمكن وال الخاصة، التاريخية خلفيتها من تنبُع
ثقافتهم فندمغ مزدوج: خطأ يف نقع إنما الخاصة ثقافتنا بمعايري اآلخرين نُقيِّم حني
نسبيٌة وهي امُلطلق الكمال ِصفة معايرينا عىل ونُسِبغ ُمتناِقضة، غري وهي بالتناُقض

محلية. عرضية
الثقافة»! يرى «ال يجعله غر الصِّ منذ الخاصة ثقافته يف املرء انغمار أن يبدو
فريسًة صار ذلك عىل شبَّ ما فإذا أزليٍّا. والتاريخي عامليٍّا واملحيلِّ ُمطلًقا العريض فيظنُّ
بمقاييسه اآلخر يقيس فجعل العرقي، والتحيُّز ethnocentrism اإلثنية» «املركزية ل
إنَّ ورذائل. رشوًرا فيجدها األخالقي لدستوره وفًقا اآلخرين أفعال ويُقيِّم ناشًزا، فرياه
يف وعاش أصقاعهم إىل ارتحل لو حتى اآلخرين «يرى» لن اإلثنية باملركزية تشبَّع من

النسبية. من descriptive «الوصفي» الرضب بالطبع املقام هذا يف نعني 144
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يزيده فال بنماذجه، ويُدركهم بمفاهيمه ويُؤوِّلهم بأبجديته يقرؤهم سيظلُّ ألنه كنََفهم؛
بًا. وتعصُّ جهًال إالَّ عليهم االطالع

ع التنوُّ إمكانية بدراسة الباحث يُقِم لم إذا أنه عقود منذ النفس علماء أدرك لقد
هذه كانت إذا ما معرفة امُلستحيل من فإنَّ يدُرسها التي النفسية للعمليات الثقايف
جون يُشري َدد الصَّ هذا ويف ُمعينة. ثقافية ظروٍف عىل مقصورة أو عامليًة العمليات
فإننا فقط واحدة ثقافية حدوٍد داخل األطفال درْسنا «إذا أنه إىل وايتينج وبياتريس
«الطبيعة من ُجزء أنها عىل أي «طبيعية» أمور أنها عىل األمور من العديد نأُخذ عندئٍذ
األمور هذه مثل نُعاِمل ال أنَّنا الحقُّ ات. ُمتغريِّ أنها عىل إليها ننظر ال وبالتايل البرشية»،
املمارسات بهذه تقوم ال أخرى شعوبًا هناك أن وجْدنا إذا إالَّ فعًال ات ُمتغريِّ أنها عىل

البرشية.»145 الطبيعة إىل عَزوناها قد ُكنَّا التي
ما برشيٍّا سلوًكا نُقيِّم ونحن رجيري فنسنت علينا يقرتح األخالقي» «األمر كتابه ويف
وننُفذ املظهر ِخداع ونخرتق اإلثنية املركزية من نتخلَّص لكي ثالٍث بخطواٍت نقوم أن

الخارجية: األسطح وراء ما إىل نا ببَرصِ

الفعل. فيه يحُدث الذي الثقايف السياق ندُرس أن (١)
به. تُحيط التي واملكانية الزمانية والظروف واألحوال املالبسات د نُحدِّ أن (٢)
يعكسها. التي األخالقية والقيمة يتبطَّنه الذي الخاص املنطق نَكتَِنَه أن (٣)

إطاره ونتَِّخذ اآلخر موضع يف أنفسنا نضع كيف نتعلَّم أن أهمية تكُمن هنا ها
نُقِدم أن قبل لَدينا) املألوفة غري األشياء تلك (وبخاصة بعيونه األشياء ونرى املرجعي

عليه. والُحكم تقييمه عىل
االختالف نحتِمل وأن امُلغايرة اآلراء مع نتسامح أن الثقافية النسبية بنا تُهيب
حقائق جميعها تعكس ليست ِقيَمنا أنَّ ذلك والدوجماطيقية. ت التزمُّ نَْحذر وأن ع، والتنوُّ
إنها محلية: ِصبغٍة ذات هي واعتقاداتنا ُممارساتنا من كثريًا وأن موضوعية، أخالقيًة
واتفاق مواضعٌة إنها بالرضورة. الصحيحة الطريقة ليست ولكنها فحسب، طريقتنا

Whiting. J. W. M., and Whiting, B. B., Contributions of anthropology to the methods 145

of studying child rearing. In P. H. Mussen, ed., Handbook of Research Methods in Child
.Development. New York: Wiley. p. 933
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أن عىل عليها، ونُحافظ بها ك نتمسَّ أن لنا إن موضوعيٍّا. صوابًا بالرضورة ليست ولكنها
حيث من األفضل الجماعة بأنَّنا ونتباهى نزهَو وأال امُلتبادل، النقد يف الجميع حقَّ نحفظ

واألعراف. الِقيَم
جماعٌة تُقدِّسها ِقيمة أي أزليَِّة يف صحيٍّا ارتيابًا فينا تبُثُّ الثقافية النسبية كانت إذا
ليزودنا امُلقارن املنهج استخدام إنَّ بل أخالقية، ُمطلقاٍت وجود تنفي ال فإنها ُمعينة،
ُمعينٍة ضوابط عىل قاطبًة األَُمم أجمعت فإذا امُلطلقات: هذه مثل الكتشاف علمية بوسيلٍة
أنها عىل قوية قرينة، األقل عىل أو حجًة، يُعدُّ هذا فإنَّ أعضائها سلوك عىل تفرضها

ُمطلقة. ِقيًَما تعكس وقد رضورية تكون قد وأنها الرأي، بادئ صائبًة ضوابط
يف إال األخرى املجتمعات سلوك نُقيِّم أال علينا تُشري الثقافية النسبية كانت وإذا
يعني فليس تسنُّها، التي وقوانينها والثقافية االجتماعية ألشكالها الكلية البنية ضوء
كلَّ نفهم أن علينا كان وإذا الدرجة. بنفس صحيحة كلها الثقافية املمارسات أن ذلك
الثقافية املمارسات كل أن يعني ال ذلك فإنَّ الخاص، وإطارها سياقها يف ثقافية ُممارسة
بعض، من خريٌ الثقافات بعض سواءً: ليسوا واالحرتام. للتساُمح ة وُمستِحقَّ ُمالئمة
أفضل الحديدي والفأس املعدني فاملحراث بعض؛ من أفضل الثقافية املمارسات وبعض
من أنَجُع الحديث والطبُّ اإلنتاجية، الجدوى حيث من الحجري الفأس أو املحراث من
وإنما اإلثنية، املركزية وليد ليس الحكم وهذا األمراض. استئصال يف والسحر الشعوذة
ممارسة أو اعتقاد فأي األفضل: هو عمليٍّا األجدى أن مفاده براجماتي ملبدأ تطبيٌق هو
وتُتيح النجاح، من أكرب بدرجٍة عليها والسيطرة حياتهم بأحداث التنبُّؤ من الناس تُمكِّن
أفضل. اعتقاًدا أو أفضل ممارسًة نعدَّها أن يُمكن العالم، مع أفضل تكيًُّفا بالتايل لهم
الحياة، ُحرمة (مثل: لإلنسان» «حقوًقا عادة تُعتَرب التي العاملية الِقيَم تنتهك ِقيٍَم وأي
أزلِيَّتها وادَّعوا ُمطلقٍة بصبغٍة ُدعاتها صبََغها مهما تُدان أن ينبغي (… اآلخرين وكرامة
هذه عىل تعرتض أن واجبها، من بل األخرى، والثقافات الشعوب حقِّ ومن ورضورتها.
زهٍو دون ذلك تفعل أن عىل وإزالتها. وقفها عىل تعمل وأن لإلنسانية، املهينة امُلمارسات
ِسجلَّ أن يدَّعي أن يُمكنه مجتمع أو ثقافٌة هناك فليست الثقافية، بأفضِليَّتها تباٍه ودون

البيئة. سالمة أو اإلنسان لحقوق عارض انتهاك أي من تماًما نقيٌّ تاريخه
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األنثروبولوجية النظرة حدود (1-10)

يُريد مبحٍث أي عىل أيًضا تصُدق التي الخاصة ُمشكلتها يشء كلِّ بعَد الثقافية للنسبية
«قانون كابالن أبراهام عليه يُطِلق ما هذا فقط. الضيِّق منظوره من الواقع يرُقب أن
لديك ما كلُّ كان «إذا القديم للمثل ِمصداٌق وهو ،law of instrument الُعدة» أو األداة
الحلَّ د وتُحدِّ املشكلة، تُحدِّد فاألداة ِمسمار.» كأنَُّه يشءٍ كلُّ لك يبدو فسوف مطرقة، هو
مجاالت من مجاٍل أيِّ يف القائمة امُلغالطة تلك األداة» «قانون لنا يكشف هكذا أيًضا!
واحد، بمبحٍث الخاص املنظور من كلَُّه الواقع يُفرسِّ أْن املرء يُحاول أن وهي البحث،
أهديَت أنك هب الظواهر: إىل للنظر واحدة طريقٍة ُمجرَّد هو العلمي مجاله أنَّ ويجهل
بديٌه اللوح. وجهي من تَُدقُّ وأوتاد ولوح (شاكوش) مطرقة من تتكوَّن جديدًة لعبًة طفًال
سينرصف ما ورسعان املطرقة! يملَّ لن أنه غري اللعبة. يملَّ حتى األوتاد يدقُّ سيظلُّ أنه
«عامله» ُمشكالت أن ويِجد ألداته، وفًقا الصغري عامله فيُعرِّف املنزل أشياء إىل اللوح عن
ة امُلعَوجَّ األشياء يَُدقَّ أن وهو فيه، لبْس ال بديهي والحل دق، إىل بحاجٍة األشياء أن هي
مكوناتها بفهم َمنوٌط واألحداث األشياء فهم أن الفيزيائي يُوِقن هكذا بمطرقته. والخائرة
يجري ما كلِّ لفهم تكفيه السيكولوجية دينامياته أن النفيس امُلحلل ويظنُّ الفيزيائية،
لفهم حْسبُه هي امُلقارنة الثقافة أن واألنثروبولوجي السوسيولوجي ويظنُّ العالم، يف
العالم. لرصد واحدة وزاوية واحد منظور ُمجرَّد هو علمهم أنَّ هؤالء كل ويُغفل الواقع،
من خربة كل أنَّ مفادها أساسيٍة ُمقدمٍة إىل االجتماع وعلم األنثروبولوجيا تستِند
اجتماعيٍّا)، (أو ثقافيٍّا ُمحدَّد واقع هو نعرفه كما واقع وكل الثقافة، تتوسطها إنما الخربات
بذلك سلَّْمنا ما فإذا االجتماعي. أو الثقايف الواقع يتجاوز معرفته متاحٌة واقٌع ثمة وليس
ثقافيٍّا ُمكيفٌة أيًضا هي القيمة أحكام وكل اإلدراك أساليب كل أن منطقيٍّا عليه لرتتَّب
«واقٌع الثقافة أن الدعوى هذه ن تتضمَّ لذاته». «مفهوًما ُمغلًقا نََسًقا تُشكِّل الثقافة دامت ما
رضوب جميع وأنَّ غريها، عىل امُلعتِمدة غري امُلستقلة هي وحدها الثقافة أن بمعنى مطلق»
ومضمونها.146 شكلها يف عليها وُمعتِمدة للثقافة منسوبة هي البرشيَّني والتفكري الخربة

Bidney, David. “The Philosophical Presupposition of Cultural Relativism and Cultural 146

Absolutism”. In Ethics and Social Sciences, ed. Leo R. Ward. Notre Dame, In: Notre Dame,
.1959, pp. 51–76
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ُمستقالٍّ يُوَجد واقع إنه التعبري. جاز إن «مياثقايف» واقع الثقافة، عىل يعلو واقع ة ثمَّ
الخربة مسار يف كامًال فهًما يُفهم أن دون فشيئًا شيئًا يُكتَشف ويظلُّ البرشية، الخربة عن
يظلُّ هكذا أبًدا. الواقع هذا طبيعة تستنفد ال الواقع خربة يف املرء طريقة إنَّ البرشية.
وتأسيس العالم إىل للنظر مختلفٌة طرائق َة ثمَّ الخربة. تطاله ال الحقيقة من فائٌض هناك
املعرفة أن افرتاض عىل تقوم الطرق هذه من واحدة طريقة إال العلم وما عنه. معرفٍة
العالم ُمجريات تُفرسِّ أن يُمكن وأنها القيمة، أحكام من خالية موضوعية تكون أن يُمكن
غري اإلمبرييقية، لألحداث الدقيقة املالحظة أساس عىل منها ق التحقُّ ويمكن اإلمبرييقي
موضوعية؛ رؤيًة العالم يرى ال أحٌد دام ما مغلوط ذاته هو العلم عن ر التصوُّ هذا أن
رءوسنا. داخل يقبَع ما بل أمامنا يقبَع ما هو ليس األمر حقيقة يف املتاح الواقع أن ذلك
حول ذواتنا اتفاق أي intersubjectivity «البينذاتية» هو املوضوعية من َشوطنا وغاية

الصارم. الحريف بمعناها objectivity «املوضوعية» وليس ُمعينة، معرفٍة
وهو الديني. الوحي عليها، وتعلو الثقافة تتجاوز التي للمعرفة األخرى املصادر من
كثريًا أخالقية وتعاليم معرفية قضايا ن تتضمَّ ُمقدَّسة نصوٍص يف البرشية إىل يتحدَّث
الواقع، من األخرى الرضوب شأن شأنها النصوص، هذه أن غري الثقافات. تتخطى ما
إدراًكا يُدركوها أن عن لهم َمحيد وال الخاصة، الثقافية خربتهم خالل البرش يفهمها
بدَّ وال ُمعينة، اجتماعية سياقاٍت يف ُمنخرطة برشية كائناٍت إىل ليتحدَّث الوحي إن ثقافيٍّا.
لَديهم. معنى ذا ويكون بحاجاتهم يفي لكي أطرهم إىل وينُفذ سياقاتهم يف يُخاطبهم أن
de facto ruler الفعيل الحاكم (وهو تأويله أو فهمه ولكن ُمفارق، إلهيٌّ يشءٌ الوحي إن

بها. ومجبوٌل بالثقافة ُمتقوِّم تاريخي عَريض برشي يشءٌ هو األبدي)
االلتقاء خربة وهي وفية، الصُّ الخربة للثقافات امُلتجاوزة املعرفة مصادر ومن
وهي الرياضية واملعرفة املبارش، الذَّوق أو اإلرشاق بطريق النهائي بالواقع أو بالحقيقة
العالم تتخطى التي املنطقية والعالقات امُلجرَّدة الكيانات من برشي» «فوق بعاَلم ترتبط

ممكن». «عالٍم كل عىل وتنطبق امُلطلقة بالرضورة وتتَِّصف واإلمبرييقي، الثقايف
ويزعم بامتياز. امليتاثقافية املعرفة مصادر من «االستطيقية» أو الفنية الخربة وتُعدُّ
األشياء بماهية االلتقاء من رضبًا تكون قد االستطيقية الخربة أن الفن ُمنظِّري بعض
يكون قد االستطيقي الَوْجد إن ويقولون ذاتها»، يف «األشياء أو النهائي» «الواقع ب وخربة
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«الواقع ل إدراك إنه «اإلدراك». أو «املعرفة» من الخاص الرضب لهذا ثانوي» «نتاج ُمجرَّد
حقيقة ذلك يفرس ربما األساس. بالدرجة انفعاليٍّا» «إدراًكا إال يكون ال وهو ذاته»، يف
العظيم الفن آية إنَّ الجغرافية: الحدود ه تردُّ وال الزمان ه يَحدُّ ال االستطيقي الَوْجد أن
انفعال إثارة عىل بالُقدرة مشحونًا يبقى الجمايل فالشكل خالدة، عامليٌة جاذبيته أنَّ
وتذهب عاجًال لتموت البرش أفكار إن به. الشعور عىل قادر شخص أيما يف استطيقي
سرتتهم. ون يُغريِّ كما عاداتهم ون ويُغريِّ ساتهم ُمؤسَّ ليُبدِّلون البرش وإن الرياح، أدراج
عن ُمستقلة يُوِقظها التي املشاعر ألن بهاؤه، يذهب ال ثابتًا يبقى العظيم الفن وحَدُه
ألولئك بالنسبة يهم فماذا العالم. هذا من ليست الفن مملكة أن ذلك واملكان؛ الزمان
باريس يف أُبِدعت قد تُحرِّكهم التي األشكال كانت إن الشكل بداللة ا حسٍّ يملكون الذين
تؤدِّي بل تُستنَفد، وال تنضب ال الفن أشكال إن قرنًا؟ خمسني منذ بابل يف أم األول أمس
الوجد عالم نفسه؛ العالم إىل االستطيقي، االنفعال طريق نفسه؛ الطريق عن جميًعا

االستطيقي.147
جديدة نواظر بمثابة للرؤية، جديدة طريقًة بوصفها الثقافية، النسبية تكون هكذا
وهي الثقافة. د امُلتعدِّ العاملي اليوم مجتمع يف الثقايف االجتماعي الواقع إلدراك رضورية
«املركزية منظور داخل االجتماعية التنشئة عليهم تغلب الناس ُمعظم أن بمعنى جديدة
وصادًما ُمؤمًلا أمًرا ثقايف نسبي منظور واتخاذ ه التَّوجُّ هذا عن التخيلِّ فيكون اإلثنية»،
يكون أن الشخص شاء إذا منه بدَّ ال املنظور هذا أنَّ غري األحيان. من كثرٍي يف لهم
والثقايف العرقي واقعه تجاوز عىل القدرة لديه شخًصا يكون أن أي عامليٍّا»، «مواطنًا
الحاجة مستويات جميع وعىل العالم امتداد عىل البرشي الجنس مع د والتوحُّ والسيايس
بمبدأ يعمل أنه غري املألوفة، االجتماعية الحدود ه تحدُّ ال ُمفارٌق شخٌص إنه البرشية.
واإلنصاف الفهم من مزيٍد أجل من اآلخر دور اتِّخاذ عىل القدرة أي و«املواجدة»؛ العطف
املواطن هذا ِمثل إىل والعرشين الحادي القرن يف الحاجة أمسِّ يف إننا امُلعاناة. ورفع

لُصنعه. سبيلنا هو التعليم إىل الثقايف التعدُّدي املدخل وإنَّ العاملي،

العربية، النهضة دار ميتياس، ميشيل د. مراجعة مصطفى، عادل د. ترجمة ،Art «الفن» بل، كاليف 147

ص٦٠–٩٥. ٢٠٠١م، بريوت
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الثقايف الغزو وهم (2-10)

وسوء الخلط رضوب كلُّ عنه تتولَّد والذي الثقافة فكرة يف القاِبع األكرب الخطأ أن يبدو
مكانيٍّا، ومحصور إقليميٍّا، د ُمحدَّ كيشء الثقافة ر تصوُّ هو املجاني س والتوجُّ الفهم
رية، تصوُّ حظريٍة داخل معزول عالٌم الثقافة وكأنَّ فاصلة، جغرافية بتُخوم وُمسيَّج
عن منفصًال تصوريٍّا فضاءً تُشكل فقاعة أو الُجزر، من غريها عن معزولة جزيرة أو
يف وُمقِرتن الجغرافية بالحدود شبيه واللغة الفكر من عازل بجداٍر وُمحاًطا الخارج

والتَّناهي. واملكانية واالنفصال والعزل الحْجز بمعنى الذهن
أو الثقافية» «الحواجز عن نتحدَّث أن إىل اللغوية الرضورة تُلجئنا أن الطبيعي من
التواُصل حساب من تُخصم باهظًة رضيبًة ذلك يف ندفع أنَّنا غري الثقافية». «الفواصل
شيئًا كله املعنى كان فإذا ع. التنوُّ يف الوحدة ق تُحقِّ التي الذهنية والهارمونية الحقيقي
باملعنى يَحظى لن أفعله يشءٍ كلَّ فإنَّ ُمنِفذة) (غري كتيمة ثقافيٍة حدوٍد داخل محصوًرا
ولن الحقيقي. للتواُصل ع ُمشجِّ احتماٌل ة ثَمَّ يعود وال لثقافتي، الصارمة الحدود داخل إالَّ
واإلنرتنت والفضائيات املفتوحة والسماء الحديثة االتصال تكنولوجيا حتى ذلك يف يُجدي

قيميٍّا. فكريٍّا لغويٍّا حاجًزا والحاجز ريٍّا تصوُّ فاصًال الفاصل دام ما
خوف من يَبثُّه ما فهو للثقافة الجغرايف ر التصوُّ يَجرُّها التي الرشور أسوأ أما
األذهان يف ُمرتبطة الحدود صورة إن وضغائن. إحٍن من ينُفثُه وما الثقافات، بني س وتوجُّ
أو الحظرية أو الجزيرة ونموذج االنغالق، ر بتصوُّ ُمرتبط العزل ر وتصوُّ الغزو، بصورة
و«التحصن»، و«االقتحام»، و«االنهيار»، «الكرس» عن بأفكاٍر محالة ال مصحوب الفقاعة
كانت فإذا عليه. وتعيش خاطئ مفهوم عىل الثقايف الغزو فكرة تتغذَّى هكذا و«الدفاع».
ذلك عىل لرتتَّب صارمة خطية بحدود محصوًرا ُمتناهيًا جغرافيٍّا مكانيٍّا شيئًا الثقافة
دنا تُهدِّ أن يُحتَمل «أال أنفسنا؟» نحمي «كيف س): والتوجُّ الجزع من (بكثرٍي نُفكِّر أن
تتصدَّع أن دون ثقافاتنا من ر ونطوِّ نُغريِّ «كيف حدودنا؟» وتقتحم األقوى الثقافة
نُدخل «كيف كياننا؟» ر ونُدمِّ عاملنا نُقوِّض أن دون اآلخرين عىل ننفِتح «كيف وتنهار؟»
ونتنكَّر منها ونخرج ثقافتنا نُغادر أن دون عليها والتعرُّف بها لإلملام اآلخرين ثقافة
هويتنا؟» ونمحو ثقافتنا نُبدِّد أن دون ونتمثَّلها األخرى الثقافة نستوعب «كيف لها؟»
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محصور؛ كإقليٍم الثقافة ر يتصوَّ من املخاوف هذه يف يتورَّط أن الطبيعي من نعم
تقول هكذا الواحد. الوقت يف حيَِّزين ويشغل مكاننَي يف يتواجد أن يمكنه ال املرء أن ذلك
اإلنساني العقل ُجبل هكذا بل العقل، أحكام تقول وهكذا يبدو، فيما الطبيعة، قوانني
إىل بالعقل لتُؤدي للثقافة املكانية الصورة هذه إنَّ بل ومقوالته. أُطره وُشكِّلت نفسه
ثقايف «ارتحال» أو «هجرة» أو «نزوح» ب إال يتأتَّى ال أخرى لثقافٍة تقديره أن ر تصوُّ
هو وُشجونه شئونه بكلِّ ه التَّوجُّ هذا أنَّ غري أفضل. هو ملا ربما األم، الثقافة «مكان» عن

صحيح. غري ِذهني ُمخطٍط وعن للثقافة، خاطئ تصوٍر عن ناجٌم وهٌم

(مسالك/مسارات/سكك) بُطرق أشبَُه الثقافات هيدجر: (3-10)

والتخلُّص عقولنا يف املحفورة املكانية االستعارات هذه محَو بإمكاننا أن أحٌد َرنَّ يَتصوَّ ال
هيئة يف الثقافية الفروق ر يتصوَّ أن من للعقل ِفكاك ال أنه ويبدو قلم، بجرَّة منها
يف دائًما يفكر أن يلزمه ال العقل أن غري مكانية. شبه خارطة عىل قائمة مسافات
الثقافات ر يتصوَّ أن العقل يلزم ال امُلتصلِّب. الخطِّي االنزياح يف أو املعهودة املسافات
ليست ولكنها ا حقٍّ ريًة تصوُّ تخوًما للثقافات إنَّ جانب. كل من مسافٌة تُتاِخمها كأقاليم
بطريقٍة تُفيض أن يِجب ثقافة كل أنَّ األمر وجه وإنما غريها، عن معزولة بالرضورة

األخرى. الثقافات إىل طبيعيٍة
كيشءٍ الفلسفية الثقافة هيدجر ر يتصوَّ هيدجر. يطرُحها للثقافة أقوم صورٌة َة ثمَّ
امُلخطط هو هذا ولعلَّ املحصورة. أو امُلقيَّدة غري املسالك من كمجموعٍة محدود، غري
أو املسارات أو املسالك من كمجموعات الثقافة ر نتصوَّ أن بوسعنا ككل. للثقافة األصوب
وكلما فواصل، بغري وأحيانًا بينها ُمتفاوتة بفواصل تلك، أو الطريقة بهذه تمتدُّ السكك
بثقافٍة االلتقاء وبوسعي تبتعد. وأُخرى تقِرتب، أخرى سكًكا فإن منها سكٍة يف أوَغْلَت
إنها الغابة؛ يف املسالك ر ولنتصوَّ ِسكَّتي. حدود أُغادر أن دون — أخرى سكٍة — أخرى

نهاية. بغري ُمسرتِسلة وتبدو تتقاطع،
أو نُغفلها ما كثريًا ثقافيٍة بمالمح ويُذكرنا للثقافة، هيدجر ر تصوُّ يُسعفنا هكذا

امُلتناهي: املحصور اإلقليم نموذج هيمنة تحت الثقافة أمر يف نفكر إذ نتناساها؛

العزلة هي ليست للثقافة الطبيعية فالحالة والعمومية: الشمول ملمح ة ثمَّ •
والتباُدل. التداول بل واالنزواء
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تحرصها وال تُستنَفد وال تنضب ال فالثقافة والرتامي: االتِّساع ملمح وثمة •
ونهائي. تامٍّ نحٍو عىل املعرفة

إال كثقافٍة ونعرفها أنفسنا نرى أن يُمكننا ال فنحن الثقافة: يف وتماٍه ٍد تَوحُّ ة ثمَّ •
األخرى. الثقافات إىل بالنظر

أن املسالك طبيعة فمن هيدجر: فكرة يف املالمح هذه نرى أن الصعب من ليس
ُمنعطف وكلَّ نقطٍة كل إنَّ بل األجزاء، بعض يف كثريًا تتشارك وأن تلتقي وأن تتقاطع
أن املسالك طبيعة من أن كما ُممكن. لتقاطٍع َموضٌع هو املسارات من مساٍر أيِّ يف
أن أو الطريق، يف امُليضَّ نُتابع أن إال نميض، أين إىل نعرف ال حيث إىل أحيانًا بنا تُفيض
وأهم نألفه. وال نعرفه ال ربما ُمستقبل موقٍع إىل نألفه حاٍرض موقٍع من الطريق يقودنا
الغابة تكون وعندما أخرى. مسالك مع عالقٍة يف تُوَضع ما كثريًا املسالك أن ذلك كل من
من ُمتصالبة شبكٍة داخل أُحدِّدها بأن إالَّ ِسكَّتي أتبنيَّ أن أستطيع ال فإنني مثًال ُمظلمًة
اآلخرين بمالحظة إال طريقي مسار دراسة أتعلم أن يُمكنني ال وربما البديلة، السكك

عني. مبتعدين أو تجاهي ُمقبلني طرقهم، خالل يجوُسون وهم
الحقيقية؟ الثقافة يف هيدجر مسالك بدور يقوم الذي اليشء هو ما ولكن

الطرق؟ هذه تُمدُّ غابة أية ويف
من ِسرَيًا أو سيمانتية تواريخ بوصفها الكلمات «الكلمات»؛ إنها، هيدجر: يجيب
إن واملكان. الزمان خالل تُرتاُد مسالك أو طرٌق هي املفهوم بهذا فالكلمات املعنى.
املنتجات من خليًطا ى يُسمَّ باشالر، يقول كما علمي، مفهوم أو ُمصطلح أو لفظٍة كلَّ
إىل جنبًا الجديد يقف حيث ُجزئيٍّا، َدة ُمجدَّ بمدينٍة أشبَُه «فالعلم أقدم! لعصوٍر التصورية
ليشمل العلمية الكلمات عن باشالر يقوله ما تعميم املمكن ومن القديم.»148 مع جنب
معجم أي عىل عابرة نظرًة تلقي أن ويكفي هيدجر. إليه تفطَّن ما وهذا جميًعا، األلفاظ
انظر حقيقية. وِسرَيٌ واضحٌة تواريخ هو أمامك ما أن الفور عىل تُدرك لكي لغة أي من
كلمة انظر املثال: سبيل عىل اإلنجليزي املعجم تُشكِّل التي امُلستعارة املفردات غزارة
صناعة/ترسانة)، (دار arsenal القديمة)، (الكيمياء alchemy (لوغاريتم)، algorithm

Bachelard, G., The New Scientific Spirit, trans. A. Goldhammer. Boston: Beacon Press, 148

.1984, p. 7
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الدماء)، وسفك باالغتيال املعروفة الحشاشني جماعة إىل نسبة — (حشاش assassin
(رشاب)، syrup (التعريفة)، tariff (الصوفية)، sufism مات)، (الشاه checkmate

إلخ. … (قيثار) guitar
مصحوبٍة غري داٍر إىل داٍر من ترتحل أن يمكن ال فالكلمة التاريخ، ُعقر يف هنا إنك
هي راتي وتصوُّ كلماتي كانت إذا أنه القول عن وغني وإدارية. وتقنية رية تصوُّ بحاشيٍة
إال أفكر أن يُمكن ال فأنا وحدي؛ خاصتي ليست كذلك أفكاري فإن «عرب-ثقايف» مرياٌث

أخرى. وثقافات أخرى، أزمنٍة عرب
انظر التماهي. االتساع، العمومية، الثقافة: بمالمح هيدجر عند الكلمات تتحىلَّ هكذا
سواء الكلمات، حيث اللفظية املسالك من للعديد تقاطع إنه املعجم: من باٍب أيِّ إىل
ال هائٌل إنه ومداها: الكلمة نطاق إىل وانظر مًعا. تلتقي اآلخرين، لغة من أو لُغتي من
اللفظي، بالتمكُّن ِصلة ذي غري أنه عىل ابتداءً ل يَُفصَّ أن يمكن يشء ة ثمَّ وليس نهائي،
تفهم أن ينبغي الجزء تفهم ولكي يشء! كلَّ تفهم أن ما، بمعنًى ينبغي، لفظًة تفهم لكي
الفهم ودينامية الشهرية hermeneutic circle التأويل» «دائرة هي بالضبط هذه الكل.
األلفاظ، ُمعظم تاريخ ب تتعقَّ أن تُدركه لكي فيكفي والرتامي االتساع عن أما ذاته.149

ذلك املثال: سبيل عىل النصوص من نصٍّ فهم الفهم، عملية يف الكامنة امُلفارقة هي التأويل دائرة 149

يتسنَّى ال إذ صحيح؛ أيًضا والعكس ككل، النصِّ بفهم إالَّ يتأتَّى ال النص عنارص من عنرص أي فهم أن
معنى نفهم فإنَّنا كلية كوحدٍة اللغوية الجملة أخذنا وإذا املكونة! عنارصه بفهم إال ككل النصِّ فهم للمرء
معنى عىل الُكيلِّ معناها يعتمد بدورها والجملة الكلية. الجملة إىل بإحالتها الجملة داخل امُلفَردة الكلمة
من معناه يستمدُّ مفرد مفهوم فكلُّ الذهنية: املفاهيم لتشمل التباُدلية العالقة هذه وتمتدُّ امُلفردة، كلماتها
التي نفسها العنارص من ن يتكوَّ إنما السياق أو األفق فإن ذلك ومع فيه. ينسلك الذي األفق أو السياق
ومغزاه. معناه اآلخر منهما كلٌّ يمنح والجزء الكلِّ بني الجديل التفاُعل هذا وخالل معناها. عليها يُضفي
عليها نُطِلق لذلك ونحن الدائرة؛ هذه داخل إال ينهض ال الحقيقة يف واملعنى دائرية، عملية إذن الفهم
عىل منهما كلٍّ معنى وتوقُّف والكلِّ الجزء (عالقة التأويل دائرة مفهوم أن الواضح من التأويل». «دائرة
وُممتنًعا ُمستحيًال يبدو مفهوم وأنه ،(paradox (مفارقة ظاهري منطقي تناُقض عىل ينطوي اآلخر)
أن غري ُمستقيًما. linear «خطيٍّا» تفكريًا األمور يف نفكر كنَّا إذا ُممتنع مفهوم أنه والحق األوىل. للوهلة
إىل تحُدث «قفزة» هناك أنَّ فهو األمر وجه أما الفهم. لعمل ُمقنع رشح تقديم عن يعجز الخطي املنطق
جهة، من ُمقارنة إحالية عملية فالفهم مًعا، واألجزاء الكل نفهم الحقيقة يف وأنَّنا التأويل، دائرة داخل
بالرضورة تفرتض فهي اإلطالق عىل التأويل دائرة تعمل ولكي أخرى. جهٍة من استشفافية وحدسية
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ننظر إذ فندركه «التماهي» أما املطلقة. بداياتها إىل برصك يمتدَّ لن أنك االحتمال فأغلب
إال يتأتَّى ال كلمة أي فهم إن أخرى. ألفاٍظ يف إال يكون ال إنه لفظة: أية تعريف يف
األخرى، املسالك هذه أي األخرى، الكلمات هذه وبدون سواها. وباعتبار غريها يف بالنظر
ل والتوغُّ رَي السِّ يف الرتحال هذا اللغوي. التمكن هذا كلمة، أي من التمكُّن يتسنى فلن
شاقٌّ عمل هو الحقيقي فالرتحال هينة، مهمًة أو سيكولوجية مسألًة ليس التاريخ، يف

والثقافات. املجتمعات وتاريخ اللغة فقه يف طويل وسفر جهيد وجهد

«املنزل» ُمقابل يف «البيت» هيجل: (4-10)

الغريب. يف نفيس عىل أتعرَّف أن ينبغي

أن ويبدو وجيه. جانٍب من تخلو ال للثقافة «املكانية» االستعارات أنَّ يشء كلِّ بعد يبدو
مفهوم من يُقرِّبها للثقافة ًرا تصوُّ هيجل قدَّم وقد ما. بطريقٍة بالجغرافيا ُمرتبطة الثقافة
«املنزل» ل كمقابل — املطاف نهاية يف الروح تأوى حيث «املجرد»، املكان أي — «البيت»
وهو وأهدمه. وأبنيه منه، وأخرج شئُت متى أدخله الذي امللموس العياني املكان أي
املشرتكة للجوانب تاريخيٍّا تقصيًا بوصفها للثقافة هيدجر ر تصوُّ عن بعيٍد غري تصوُّر
الثقافة — نفسها الثقافة فكرة أن من هيدجر إليه ذهب عما بعيد وغري اآلخرين، مع
األخرى. بالثقافات املقارنة هويتها، تحقق أجل من تتطلب، — بذاتها الواعية امُلفردة

جادامر): هانز (بصياغة ذلك يف هيجل يقول

امُلغاير. يف وهو بيته» «يف يكون أن امُلغاير. يف ته خاصَّ عىل املرء يتعرَّف أن
إىل العودة من وجودها يتألَّف التي الروح للروح، األساسية الحركة هي تلك

آخر.150 هو ا ممَّ نفسها

holism املعنى» «كلية ب والخاصة املشكلة بهذه الشبيهة املشكلة فتجنشتني حسم وقد حدسيٍّا. عنًرصا
الكل.» عىل فشيئًا شيئًا ليطلع النور «إن املأثورة: بقولته of meaning

Hans-Georg Gadamer, Truth and Methods, trans. J. Weidsheimer and S. G. Marshall. 150

.New York: The Crossroad Publishing Company, 1990, p. 19
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تجريًدا أكثر بُقعة هي وإنما كاملنزل، عيانيٍّا حيًزا ليست الثقافة أنَّ عىل هيجل يؤكد
ثقافته حتى — ويُقدرها ما ثقافًة يُميز أن له يتأتَّى ال املرء أن إىل أيًضا ويذهب كالبيت.
يف نفيس عىل أتعرف أن عيلَّ «إن عليها؛ واالنعكاس األخرى الثقافات يف ل بالتأمُّ إالَّ — األم
إغفالها يتمُّ ما كثريًا أنها غري بديهية، أنثروبولوجية حقيقًة اآلن هذه غَدْت لقد الغريب.»
هيجل يقوله ما أن والحق .multiculturalism التعدد» «ثقافة حول الخالفات غمرة يف
السالف هيدجر ر تصوُّ نها يتضمَّ التي الذاتي التعرُّف لفكرة ُمصاداة مجرَّد من أكثر هو
مسار بها نحدد معالم لدينا ليس بأن تقول والتي مسلك، أو كطريٍق الثقافة عن الذكر
أو نظٍر مسألة ليست الغريب يف نفيس أُميِّز أن األخرى. الطرق إىل النظر سوى طريقنا
تغيري يُشبه ال بذاتها ثقافة أي وعُي يتطلَّبه الذي الثقافات فالتقاء جسدية؛ حركة حتى
يف لنفيس بيتًا أجعل أن مهمة بكثري، ذلك من أصعب مهمة هيجل عند هو إنما املنازل،
وأن — الجديدة الثقافة تلك يف — هناك بيوتًا نجد بأن بديلة ثقافات نتخذ أن الغريب،

ذاك! إذ أنفسنا إىل نعود
أن يمكن زائًدا ترًفا أو ثانويٍّا شيئًا امُلغاير يف بيٍت واتخاذ الغريب يف كنى السُّ ليست
هو مما ذاتها إىل العودة من حًرصا تتألف نفسها الثقافة «روح إن بل بدونه، األمر يتمَّ
عديدة! أماكن يف بيتنا يف نكون أن منا يتطلب ما مكاٍن يف ا حقٍّ بيتنا يف نكون فأن آخر.»

التعدد؟ ثقافة النشء نُعلم كيف ا: ُملحٍّ سؤاًال علينا يطرح ذلك كل
التعدد؟ ثقافة عرص يف ينهار وال ينخذل ال عامليٍّا مواطنًا نصنع كيف

باملعنى «الذوق» هو الجديدة الرتبية هذه يف الجوهري العنرص أن جادامر يرى
امُلسريِّ القانون هو Takt ال أن إىل هملهولتز ذهب .(Takt) هلمهولتز إليه أشار الذي
مبارش، وبشكٍل أيًضا، ينسحب أنه غري زمنيٍّا، عنَّا البعيدة التاريخية األحقاب فهم لعملية
بني الخلط نَحذَر أن بدء ذي بادئ وعلينا لثقافتنا. امُلعارصة األخرى الثقافات فهم عىل
والذي الدارج اإلنجليزي االستعمال يف tact وبني (وهلمهولتز) جادامر أرادها كما Takt
جادامر عند Takt ال إن دبلوماسية. بطريقة املحادثة إدارة وُحسن والدَّماثة اللَّباقة يعني
دعوة نُلبي أن بها يُمكننا والتي جميًعا فينا الكامنة الذاتية غري القدرة تلك تنمية هو
الذوق هذا تنشئة تتطلَّب هنالك. أنفسنا إىل ونعود الغريب يف بيوتًا لنا نتَِّخذ أن إىل هيجل
والثقافات املجتمعات هذه عن ُمرشدة وخرائط ومعلوماٍت بمعرفٍة إملاًما الحال بطبيعة
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نفسه املرء «يبقي أن يعني الذي الذوق عن تُغني وال تكفي ال املعلومات أن غري الغريبة.
عىل وينطوي عاملية، األكثر األخرى النظر وجهات عىل آخر، هو ما عىل انفتاٍح حالة يف
العاملية.» إىل ذاته عىل العلو من بالتايل ويتألف لذاته، بالنسبة واملسافة بالتناُسب حسٍّ
تربية أن ذلك امُلصادفة، وليدة ليست جادامر مالحظة يف «املعمارية» الصبغة هذه
إدراًكا نفسه يف املرء يخلُق أن ،edification «تشييد» عملية ن تتضمَّ Takt «الذوق»
املعرفة هذه أنَّ غري مثًال، الفنية التقنية، املعرفة من يشءٌ هنا يُجديه قد استطيقيٍّا.
«أسلوب» نفسه الوقت يف ولكنه شعور، ال أو شعور مجرَّد ليس فالذوق يشء؛ كل ليست
«التشييد» ن يتضمَّ Takt هلمهولتز يدعوه ما إن الوجود. يف و«أسلوب» املعرفة يف

والتاريخي.151 االستطيقي التعلُّم عن وينُجم ،edification
عىل آخر»، هو ما عىل «ُمنفتًحا يبقى أن املرء عىل يتعنيَّ الجادامري الذوق بهذا
باختصار — الذوق معريف. تحصيٌل هو ما بقدر أخالقية فضيلٌة هو االنفتاح هذا أن
حدود يتخطَّى شامل كيل أمٌر إنه الغريب». يف بيٍت «اتِّخاذ من التام التمكُّن هو —
edification «التشييد» ف واملعارف؛ املعلومات من نتٌف تحُرصه وال األكاديمي ص التخصُّ
كلمة من املأخوذة الكلمة تاريخ يدلُّنا كما «القداسة» ومعنى «التنوير» بمعنى ُمرشٌب
«معلومة». ليس واملكان ُمقدَّس. مكاٍن بناء تعني كانت والتي الالتينية aedificere
ذلك الحكم؛ يف «أسلوبًا» يتطلَّب وإنما أحكام مجموعة أو ُمفرًدا ُحكًما ليس «الذوق»
استطيقي. أمٌر أنه القول عن وغنيٌّ املكان. ذلك عىل البناء تعلم يف أُبديه الذي األسلوب
الثقافة تَعدُّدي هو حقيقي تشييد أيَّ فإن اآلخر، قبول يتطلَّب صحيح تشييد أيُّ دام وما

صميمه. ويف بطبيعته

األصل هو التعدُّد النفيسبعد-الحداثي: التحليل

حوار؛ العقل
واحد؛ صوٌت ال عديدة أصواٌت العقل

وحدة. ال كثرٌة العقل

.Truth and Method, p. 15 151
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عىل للعقل بتصوٍر ويبَدُهنا الثقايف، د التعدُّ أمر الحداثي بعد النفيس التحليل يحسم هكذا
تعدُّد أن ويرى للعقل»، الحوارية «الطبيعة يؤكد إنه بل دائب! حواٍر يف عديدة عقول أنه
عىل تنطوي قد واحد صوٍت إىل اختزالها محاولة وأن السواء، وهو األصل هو األصوات

عقولنا. يف «اآلخر» لصوت ي صحِّ غري قمٍع
ونميل نقوله، يشء كل إىل «ُمستمعني» أو «جمهوًرا» نتخيَّل أن إىل نميل جميًعا إننا
ونُذِعن أحيانًا بأسه ونخىش حسابه نحسب وأن الجمهور، هذا يطلُبه ما نُلبِّي أن إىل
صديق مع جداًال تُغادر عندما بوضوح نفسها عن للعقل الحوارية الطبيعة تسفر له.
أن عىل ُقدرتك هي هذه بيتك. إىل عائًدا سيارتك تقود وأنت عقلك يف الجدال وتُتابع لك
عقلك إنَّ ُمقاطعة. دون حديثه يف يميض كالٍّ وترتك حواٍر يف أكثر أو شخصني تتخيَّل
األفكار عن بك الخاصة األفكار ويفصل ويُميِّز يُصنِّف أنه غري املحادثة، طَريف يخلُق
األصوات: من نوَعني من يتكوَّن الحوار بأن القول يُمكننا وعليه اآلخر. بالشخص الخاصة

اآلخر».152 «صوت ُمجتمعًة عليها نُطِلق التي اآلخرين وأصوات النفس، صوت
لك (قائًال أمك كصوت محدد شخٍص صوت هو األحيان بعض يف «اآلخر» يكون قد
سيايس. جداٍل يف املعارضة حزب كصوت غامًضا صوتًا يكون وقد مثًال)، ُسْرتتَك» «َزرِّر
هو ويتحدَّث األدوار يعكس أن يستطيع بحيث جيًدا األصوات هذه يعرف املرء أن غري
اإلطالق عىل العقل يف «اآلخر» يتحدَّث ال أخرى أحيان ويف يقوله. أن بُمعارضه يخلُق بما
أصعب أنَّ غري باملرء. الخاص للمونولوج مهاًدا أو سياًقا أو جمهوًرا فحْسب يُشكِّل بل
صاحب بتحديد يتعلَّق سؤاًال دائًما هناك أنَّ نُدرك أن هو الحواري العقل مفهوم يف يشءٍ

األصوات. هذه
النفيس. التحليل نظرية من ا ومهمٍّ كبريًا شطًرا للعقل الحوارية الطبيعة تُشكِّل
يقولونه إنهم :free association الطليق» «التداعي عملية يف املرىض يقوله ما مثًال ل تأمَّ
هذا عندهم. transference «الطرح» موضوع يُمثل الذي امُلتخيَّل للُمحلِّل كاستجابة
الطبيعة أهمية الكان أدرك وقد العقل. يف القابع «اآلخر» ل جيد مثال هو امُلتخيَّل املحلل
يقوله ما شفرة فكِّ يف يكمن إنما الالشعور مفتاح أن إىل فذهب للعقل الحوارية

Lois Shawver, “What Postmodernism Can Do For Psychoanalysis”. The American 152
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امُلتخيَّل. اآلخر لهذا استجابة هي وتداعياتهم املرىض تعقيبات دامت ما امُلتخيَّل»، «اآلخر
بني أو حوارية صبغًة املريض تداعيات عىل يُضفي أن امُلتخيَّل» «اآلخر صوت شأن من

الكان: يقول شخصية.

بينشخصيٍّا يكون ما بقدر العياني، الخطاب من الجزء ذلك هو الالشعور
خطابه وصل محاولته يف الشخص ُمتناول عن يخرج الذي (حواريٍّا)،

الشعوري.153
شفرته. داخل اآلخر خطاب ن يتضمَّ ألنه باملائة؛ مائة لغوي يشء إنه
التي البدائية الرموز لغة اكتشاف فرويد أعاد الحديث هذا شفرة بفك وإنما

154. امُلتحرضِّ اإلنسان ُمعاناة يف تعيش تزال ما

عقولنا تغدو وبدونه النفع، عظيم طابٌع إنه لعقولنا، الحواري الطابع نقمع أال علينا
مركزيتك تفضَّ أن عليك يتعنيَّ ُمتخيَّل» «آخر لديك يكون فلكي ُمصمتة. ُمسطحًة
الشخص فيه يفكر قد ما تخيُّل عىل ُقدرتنا إن «اآلخر». يقوله ما تفهم أن وتحاول
نؤثر أن الرأي، من األخرى الوجهات نفهم أن من يُمكِّننا ما هو يقوله أو اآلخر
النظر لوجهات الفهم هذا وجداناتهم). (نتمثَّل و«نُواِجدهم» باآلخرين د نتوحَّ أن ونتأثر،
«جيد/رديء»، قبيل من واالستقطابات الثنائيات همجية نتجاوز أن عىل يُساعدنا األخرى
بالتناثُر العقل يف الكامن د التعدُّ هذا يُوصف أن الفادح الخطأ ومن إلخ. … «أنا/أنت»
األغلب يف سيكون اآلخرين آراء مع الطريقة بهذه د التوحُّ عن يعجز من إن والتشظِّي.

الذات. عىل والتمركز ب والتعصُّ التحيُّز شديد
لآلخرين املرجعي اإلطار واتخاذ decentering املركزية» «فض أن الظنِّ يف يقع قد
حوارية العقول كانت فإذا فادح؛ خطأ هذا ولكن وحسًما، إقداًما أقل املرء يجعل ربما
وحدة إىل واختزاله العقل لتبسيط محاولة أي أنَّ ذلك عىل لرتتَّب وأصلها بطبيعتها
تذهب عقولنا. يف امُلرتدِّد اآلخر» «صوت ل طبيعي غري قمًعا تُعدَّ أن ينبغي ُمتجانسة
وتصف صحي، غري يشءٌ هو عقولنا يف امُلصطرعة األصوات قمع أن إىل هورني كارن

Locan, J. “The function and field of speech and language in psychoanalysis. In J. Lacan 153
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«الذات هي تلك األصوات، من ُمركٍب من ُمكونٌة بأنها the real self الحقيقية» «الذات
طة امُلبسَّ «الحداثية» الذات هورني كارن وتدمغ .post-modern self الحداثية» بعد

األمر. حقيقة يف واملريضة وامُلتشظية امُلتناثرة هي بأنها االنسيابية

مًعا امُلتعايشة امُلتناقضة الِقيَم عن التعامي إىل ة بشدَّ العصابي الشخص يميل
أعماقه.155 يف

يقولون عندما الحداثة بعد ما مفكرو يُقدِّمها التي الدعوى نفس هورني تقدِّم هكذا
من واحدٍة وجهٍة من أكثر مع نتماهى أن لنا تُتيح داخلنا ُمتعددة أصواتًا هناك بأن
نغِرتب وإنما ا، حقٍّ نستأصلها ال فنحن األصوات هذه قمع نحاول عندما ونحن الرأي.
النفيس التكامل عملية إن والتناثُر. بالتشظِّي إحساسنا ونزيد أنفسنا من جزء عن فحسب
االحتفاء بل العيش يستطيع بالنفس حسٍّ يف األصوات هذه ندمج كيف نتعلم أن هي
النفيس التحليل عمل ومن للعقل. الحوارية الطبيعة عن الناجم العقيل والثراء بالرتكُّب
رصاعات من أصوات بداخلنا؛ املختلفة األصوات إدراك عىل يُساعدنا أن الحداثي بعد
الحداثي بعد التحليل يساعدنا وتُقدِّرنا. توافقنا أصوات أو تجادلنا، أصوات أو الطفولة،
أن عىل مريًضا تساعد أن ذلك مثال نحن. هو مما كُجزء األصوات هذه نعرف أن عىل

آخر. شخٍص حول يدور كان لو كما الظاهر يف يبدو حلٍم يف نفسه عىل يتعرَّف
النفسيون امُلحللون أضفى وحيثما حداثي، بعد دائًما ليس النفيس التحليل أن غري
الرأي يقمع أن عىل وحَملوه املريض، لعقل الحوارية الطبيعة عىل املَرضية الصبغة
موقفهم وأصبح حداِثيِّني، وأصبحوا الحداثي بعد املوقف عن تخلَّوا قد يكونوا البديل،
ُمتجاِنسة تكون أن يِجب الداخلية الذات بأن الحداثي االعتقاد ألن ذلك للمريض؛ مؤذيًا
ون يحسُّ شخصيٍّا أنهم يكتشفون عندما الناس يف القلق يبُثَّ أن يُمكن والدفعات، الرغبات
ويضع ُمتَّسًقا واحًدا تصنيًفا له يجَد أن «الحداثي» اإلنسان يُريد ُمتصارعة. برغبات
أفكاٌر تُساوره أن يمكن ال الهادئ الشخص أن ويظنُّ بسيطة، فئوية خانٍة يف نفسه
آنس ما إذا مضجعه ويقضُّ يقلقه الذي األمر األثرة، يعرف ال الغريي وأن عدوانية،

Horney, K., Neurosis in Human Growth: The struggle Toward Self-Realization. New 155
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الكاملة البساطة يف الرغبة هذه إن ُمختلف. طائٌف بعقله وطاف آخر شيئًا نفسه يف
الحداثة.156 بعد ما ُدعاة رأي يف الحداثة مَرض هي التام والتجانُس

«بعد النفيس التحليل جذور أن غري أحيانًا، «الحداثة» يف النفيس التحليل يقع ربما
أنفسهم إىل يُصغوا أن عىل املرىض يُساعد إذ حداثي» «بعد إنه بعيد. حدٍّ إىل حداثية»
تمَّ التي ة الخاصَّ ورغباتهم أفكارهم (أي censored «ممنوعة» بأصواٍت يتحدَّثون عندما
ُمتنكرة والخياالت األحالم خالل األصوات هذه تتحدَّث الداخيل). الرقيب بواسطة كبتُها
بينما أهرب.» أن تُريدني الناس أن «أظن مثًال: املريض يقول آخرين، أشخاٍص هيئة يف
صوٍت عن تعبريٌ أنها عىل العبارة هذه يسمع أن يف الحداثي بعد النفيس املحلل يُساعده
النفيس للمحلل يمكن عندئٍذ كبته. أو قمعه قد الذي «الرقيب» ولكن هو صوته «ممنوع»؛
املرىض يساعد املحلل إنَّ تهرب.» أن عليك ينبغي أنه يف تفكر أحيانًا «لعلك له: يقول أن
امُلنفصلة النفسية ُمقاطعاتهم من بعض واسرتداد املمنوعة أصواتهم من بعٍض تملك عىل

ملكهم. عن
الشظايا ولكن ،fragments «شظايا» الحداثية بعد األصوات عىل النقاد يُطِلق قد
يجمعها يُعد لم شظايا يتفتَّت األرض عىل املكسور فالكوب ُمتعالقة. غري أجزاء هي
بها. نتعلَّق التي األخرى بالعقول روابطنا هي عقولنا يف اآلخرين أصوات بينما يشء،
داخلنا التصور هذا نحمل ونحن اآلخرون، يقوله أن يريد ملا رنا تصوُّ تمثل األصوات هذه
واْزَدَرينا صدقها أنكرنا إذا وحتى معها، اختلفنا إذا حتى نظرهم بوجهة ينطق كصوٍت

ُمحتواها.
من كجوقٍة بل لها، معنى ال ُمتفتتة شظايا من ال الحداثية بعد الهوية تنبثق
نِجدها التي ورغباتنا ورؤانا أحالمنا يف لألصوات ُمستمرٍّ كتملٍك العديدة، األصوات هذه
ُمتَِّصلة، غري أجزاء إىل العقل تفتيت يف ليست الحداثي بعد النفيس التحليل وغاية داخلنا.
بني الكاِمننَي والكونرتبونت الهارمونية إىل اإلصغاء يتعلموا أن عىل الناس مساعدة يف بل

الحوارية.157 عقولهم يف ترنُّ التي األصوات

.Lois Shawver, What Posmodernism Can Do for Psychanalysis, p. 377-378 156
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