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املقدمة

عن سؤال الذهن إىل يتبادر وقد البحث. هذا موضوع بلوخ» إرنست عند واليوتوبيا «األمل
بأنها أوليٍّا انطباًعا تعطي التي باليوتوبيا البرشوأمانيهم عالقة أي باآلخر، منهما كلٍّ عالقة
وليس اإلطالق، عىل يحققه ال قد الذي بالخيال يرتبط األمل وكأن الخيال، يف مثايل عالٍم بناء
فهو األمل أما منهما. كلٍّ بتعريف البدء يجب ولذا البحث؛ هدف هو الحال بطبيعة هذا
واملساواة اإلخاء يسودها املستقبل، يف أفضل حياٍة إىل البرشي الجنس تطلعات عن تعبري
يحقق الذي النظام فهي اليوتوبيا وأما للحرية، مملكة ظل يف العدل من أساس عىل وتقوم
الرتجمة هي هنا باليوتوبيا املقصود وليس األرض. هذه عىل ما مكاٍن يف التطلعات هذه
عينية يوتوبيا هي البحث هذا موضوع اليوتوبيا ألن مكان» «ال تعني التي للكلمة الحرفية
لحظٍة يف تجتمع وموضوعية ذاتية رشوٍط أي وخارجية، داخلية رشوٍط وفق للتحقيق قابلة

تحققها. رشوط توفر مالئمة تاريخيٍة
اآلراء اتفقت الذي الحديث عرصنا يف الشديدة ألهميته املوضوع هذا اختيار تم وقد
التوتر عليها يغلب التي العصور يف األمل فلسفة تربز ما وغالبًا كربى. أزمٍة عرص أنه عىل
وحروبًا عامليتنَي حربني العرشون القرن شهد وقد الرصاعات، فيها وتزداد واالضطراب
بعث هناك يكون أن بد فال عظيمة، وآماٍل كبرية ثوراٍت يف آمال وخيبة لها، حرص ال أهلية
املطلب هو — للميالد الثالث األلف مشارف عىل ونحن — األمل يكون أن بد وال األمل، لروح
فلم التحديد، وجه عىل بلوخ» إرنست عند واليوتوبيا «األمل ملاذا أما واملرشوع. األسايس
باألمل تغنَّى فيلسوف عرصنا يف يوجد ال إذ العشوائية؛ أو الصدفة قبيل من أيًضا هذا يكن
وهو اإلطالق عىل كتبه ألهم عنوانًا — األمل أي — وضعه لقد حتى األخري، هذا فعل مثلما
أهاب العرشين القرن يف يوتوبي فيلسوٍف أكرب يعد — بلوخ أي — أنه كما األمل»، «مبدأ
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اإلنسان يحملها التي للمسئولية مبدأ إىل عنده تحول الذي املبدأ بهذا يمسك أن باإلنسان
وعينية. واقعية يوتوبيا يف وأحالمه آماله الثورية بإرادته ليحقق عاتقه عىل

لفلسفة الكامل الفلسفي النسق بلورة ألن النقدي، التحلييل املنهج هو البحث ومنهج
قبُل من يقدم لم النسق هذا أن كما والنقد، والتفسري والرشح التحليل استلزمت قد األمل
«فلسفة لكتاب العربية الرتجمة سوى بلوخ كتب من تعرف لم التي العربية، املكتبة إىل
البرشي الرتاث ضم الذي النسق هذا لضخامة نظًرا — الرضوري من وكان عرصالنهضة».
العام بالهيكل تخل ال كثرية تفاصيَل وإسقاط الكيل النظري اإلطار تقديم — داخله يف
هذه وترجع الفلسفية، البنية استخالص يف كبرية صعوبٌة هناك كانت وقد بلوخ. لفلسفة
االتساق إىل فقط يفتقر ال وطموًحا ضخًما فلسفيٍّا مرشوًعا قدم بلوخ أن إىل الصعوبة
فك يصعب معقدة لغٍة يف صياغته بسبب واإلبهام بالغموض أيًضا يتسم بل والتماسك،
واألسطورية الشعرية الصور استخدام من ويكثر املجاز عليه يغلب وأسلوب رموزها،
ال الذي األملاني للفكر العام الطابع الصعوبة هذه من زاد وقد الصوفية، واملصطلحات
والتكثيف التعقيد إىل دائًما يميل بل وسهولته، العرض بساطة األحيان من كثري يف يعرف
مما وأصالته؛ الفكر عمق عىل دليًال — األملان املفكرين نظر يف — باعتبارها والتجريد
وطنه أبناء من أيًضا مقروء وغري بل أملانيا، خارج مقروء غري طويلة لفرتٍة بلوخ جعل
قبل من فهمه صعوبة إىل هذا ويرجع — واملثقفني املتخصصني من الصفوة باستثناء —

العادي. املثقف
لكل وعرض بأكمله، البرشي الرتاث من هائلة تفاصيَل يف الفلسفي نسقه بلوخ غمر
ودياناته العالم عرضلحضارات كما وشعر، وموسيقى وأدب وفن فلسفة من املعرفة فروع
أيًضا وأفرط العرشين، القرن يف املوسوعيني املفكرين آخر بأنه القول يمكن بحيث القديمة
التي القديمة واملأثورات واألقوال والالتينية اليونانية والعبارات املصطلحات استخدام يف
يمكن الذي الحد إىل عليها جديدة معانَي وإضفاء إلحيائها محاولة يف اآلن؛ تستخدم تعد لم
باعتباره أرسف كما لفلسفته، ا خاصٍّ ثقافيٍّا قاموًسا األملانية اللغة يف أوجد بأنه القول معه
والرمز) والكناية والتشبيه (االستعارة الفنية الصور استخدام يف ذاته الوقت يف أدبيٍّا ناقًدا

لغته. غموض من زادت التي
واستطراداٍت جزئية تفاصيَل إسقاط الصعوبات هذه عىل للتغلب الرضوري من وكان
له، املرسوم السياق عن بالبحث تخرج أن — تتبعها حالة يف — املمكن من كان كثرية
والتحليل بالعرض وتقديمه األمل، لفلسفة الكيل النسق استخالص الرضوري من كان كما
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عندها الوقوف استلزمت التي والجزئيات التفاصيل بعض عىل النقدي بالتعقيب ثم أوًال
نقدية خاتمٍة يف عام بتقييٍم الكيل التحلييل العرض ينتهي وأخريًا موضعها. يف نقدها وتم

واليوتوبيا. األمل لفلسفة العام لإلطار
عرض إىل بلوخ حياة من بدءًا تصاعدي خطٍّ يف تتدرج فصول ستة إىل البحث ينقسم
البرشي التاريخ عىل النظري النسق هذا تطبيق محاولة ثم األمل، يف لفلسفته النظري البناء
اليوتوبي» تفكريه ونواة بلوخ «حياة األول الفصل ويتناول يوتوبية. نظرًة إليه املنظور
بلوخ حياة أوًال: أقسام؛ ثالثة إىل الفصل هذا وينقسم وعرصه. بالفيلسوف تعريًفا ويقدم
ببعض جمعته التي الصداقة وعالقات وأسفاره لحياته تاريخي عرٌض وفيه ومؤلفاته،
فلسفته، يف الفكرية املؤثرات ثانيًا: وأعماله. بمؤلفاته والتعريف وأدبائه، عرصه فالسفة
والفلسفة أرسطو، وخاصة اليونانية كالفلسفة فلسفية مؤثراٌت منها ومتنوعة، عديدة وهي
تركت التي املاركسية والفلسفة وشيلنج، وهيجل بوهيه ياكوب من األملانية الكالسيكية
غلب التي التعبريية كالحركة أدبية ومؤثراٌت بلوخ، لتفكري العام الطابع عىل بصماتها
املسيحي الصويف الرتاث وخاصة دينية ومؤثراٌت الفلسفية، بلوخ لغة عىل األدبي أسلوبها
بأهم تعريف وفيه األساسية ومفاهيمها فلسفته إىل مدخل ثالثًا: الخالص. وفكرة واليهودي
وما «ليس-بعد» ال مقوالت مثل واليوتوبيا، لألمل الفلسفي النسق عليها قام التي املقوالت

و«األقىص». و«الجديد» و«األمام» و«األمل» و«اإلمكان» الظهور قبل
فلسفة من األول الجذر وهو لألمل» األنثروبولوجي «البناء الثاني الفصل ويتناول
الفصل هذا وينقسم البرشية، الذات عىل «ليس-بعد» بال الوعي انعكاس يصور الذي األمل
األوىل بدايته منذ البرشي الوعي لظواهر تتبع وفيه الوعي، نشأة أوًال: أقسام: ثالثة إىل
الذي فهو الجوع، وأولها وأهمها الدوافع، من الوعي نشأة يف لنظرية ويعرض الطفل، عند
وكيف وأنواعه، املختلفة بأبعاده البرشي الحلم آثار يتتبع كما األمام. إىل ويحركنا يدفعنا
لطبقات ويعرض الوعي، طبقات ثانيًا: اليقظة. أحالم من «ليس-بعد» بال الوعي تطور
املنيس، أو املكبوت أي الفرويدي باملعنى الالوعي وهو الوعي، قبل ما ومنها املختلفة الوعي
عىل بناءً حدوثه يرجح بيشء أو بعُد يأِت لم جديد بيشءٍ الوعي وهو «ليس-بعد» بال والوعي
الوعي معوقات ثالثًا: باملستقبل. الوعي يُسمى ما وهو محددة، وموضوعيٍة ذاتية رشوٍط
«ليس-بعد» ال وعي ظهور دون تحول التي املختلفة املعوقات ويشمل «ليس-بعد»، بال
الذي األمر البداية، منذ والكامل التام بوجود يسلم الذي التاريخي العائق ومنها النور، إىل
املايض استعبدها إذ الرومانسية، النزعة ومنها الجديد، نحو للتقدم محاولة كل يجهض
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تكن لم التي االجتماعية اليوتوبيات ومنها املايض، يف كان كله الكمال أن اعتربت حني
دون حالت املعوقات هذه كل سادتها، التي السكونية النزعة بسبب التطور عىل قادرة
يؤدي الذي بالحدس بل التذكر، بفعل اكتشافه يمكن ال الذي «ليس-بعد» بال الوعي ظهور

يوتوبية. وظيفة
األمل فلسفة من الثاني الجذر وهو لألمل»، األنطولوجي «البناء الثالث الفصل ويتناول
يتحقق لم الذي الوجود لنظرية أي «ليس-بعد» ال لنظرية األنطولوجي البناء يمثل الذي
ألربعة ويعرض «ليس-بعد» ال أنطولوجيا أوًال: أقسام؛ ثالثة إىل الفصل هذا وينقسم بعُد،
عن وتكشف والتاريخ، للمادة الجديل الواقع حركة عىل تدل أساسية أنطولوجيٍة مفاهيَم
ليست وهي الوجود، بمبدأ املتعلقة «الال» مفهوم اليوتوبي، األمل تحقيق نحو صريورتها
ولذلك تملك؛ ال أو افتقاًرا بوصفها الجوع حالة يف نفسها عن تعلن وإنما مطلقة وال نهائية
وتخرتق الال تنطلق عندما الكمون حالة من للخروج دائًما وتسعى فينا مغروسة فهي
«ليس-بعد» ال إىل واآلن» «الهنا يف والكائنة املتكررة «الال» تتحول ثم إلشباعه. الجوع
صار التي الصورة عىل السخط عن «الال» تعرب فعندما املستقبل، يف بطبيعتها الكائنة
الحركة يدفع الذي السلب صورة وتتخذ اليوتوبية «ليس-بعد» ال تظهر املفتقد اليشء إليها
املرتبط «الكل» إىل بدورها تتطلع التي «ليس-بعد» ال إىل «الال» تتحول وبذلك قدًما، الجدلية
فليست بالعدم األخريَين هذين عالقة أما «ليس-بعد». وال «الال» من بكل هدف ذات بعالقٍة
يسلب الذي الجديل السلب يف املتضمن العدم عن يكون ما أبعد العدم هذا ألن بهدف، عالقًة
يتهدد الذي الدائم الخطر هما والفشل فاإلحباط جديدة. مرحلًة به ليبلغ صار قد ما كل
إما «ليس-بعد» ال يوجه الذي االتجاه إىل والكل العدم من كل ويشري جدلية، عمليٍة كل
فلكها يف تدور التي اإلمكان مقولة ثانيًا: «الكل». فيكون إيجابًا وإما «العدم» فيكون سلبًا

واإلدراك: املعرفة درجات تعكس متعددة طبقاٌت ولها «ليس-بعد»، ال مقولة
لكنها القول مستوى عىل ممكنة لغوية تركيباٌت أو بناءات وهي الصوري املمكن (١)
اإلمكان هذا ويتمثل املعرفية، الناحية من املوضوعي اإلمكان (٢) اإلطالق. عىل معنًى بغري
هذا لكن تؤيده، مربرات عىل يقوم ترجيح أو اعتقاد عن تعرب التي والرتكيبات الصيغ يف
هنا اإلمكان أن أي موضوعيٍّا، اإلمكان لجعل الكايف النضج إىل بعُد يصل لم املعريف التربير
املوضوعية املعرفة هو اإلمكان أشكال من غريه عن يميزه والذي جزئية، بصورٍة مرشوط
من املوضوعي اإلمكان (٣) للتحقيق. ناضًجا تجعله التي بالرشوط أي برشوطه؛ الجزئية
املوضوع رشوط عىل ينصب بأنه املستوى هذا يف اإلمكان ويتميز نفسه، املوضوع جهة
نفسه، املوضوع إىل باملوضوع املعرفة من االنتقال ويتم كاٍف، بشكٍل تظهر لم التي نفسه
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إنضاج يف إيجابية مشاركًة تشارك التي والخارجية الداخلية والعوامل الخصائص إىل أي
تظهر التي املادة وهو نفسه الواقع يف الواقعي اإلمكان (٤) إمكاناته. وتحقيق صريورته
وهو اإلمكان، تحقيق (٥) فيها. الدائبة الصريورة بفضل رحمها يف الكامنة األشكال كل
ذلك تعني التي والقوانني الرشوط إطار يف املوضوعي العامل مع الذاتي العامل تالقي
اآلخر، عىل املتشابكني العامَلني ألحد تغليب أو مبالغة دون للتحول قابليته ومدى اإلمكان
والطبيعة املجتمع ويتغري املختلفة، صورها يف إمكاناته وتظهر التاريخ صنع يتحقق وبهذا
هي املادة فليست بلوخ، عند املادة مفهوم ويتناول املادة، أنطولوجيا ثالثًا: جذورهما. من
التعايل نظرة الدين ورجال املثاليون إليها ينظر التي املادية هي وليست الصماء، الكتلة
صارت بل سقراط. قبل الفالسفة عهد منذ لها أُعطي الذي امليالد حق ويسلبونها واالزدراء
تخرج تزل ولم باستمرار املتجددة األشكال األزيل رحمها من خرجت التي األزلية األم هي
ليوتوبياه الطبيعي املادي األساس بلوخ وضع وبذلك أبًدا، إمكاناته تستنفد أن دون منه
األرسطي باليسار يسمى ما عند تطوره وتتبع للمادة األرسطي املفهوم واعتنق الواقعية،
الوسطى، العصور أواخر يف االتجاه هذا ممثيل وحتى جبريول وابن رشد وابن سينا ابن من
اكتملت أن إىل عرش السابع القرن يف اسبينوزا حتى النهضة عرص يف برونو جوردانو ومن

املاركسية. الفلسفة يف والتاريخية الجدلية املادية
اإلمكان بجانب الجدل ويعترب والتاريخ» الزمان «جدل الرابع الفصل يتناول
املقومات أو التحديدات أهم من — وجود كشكل — والزمان — وجود كأسلوب —
ومنطق الزمانية منطق هو الجدل أن باعتبار بعُد، يوجد لم الذي للموجود األنطولوجية
الجدل أوًال: أقسام؛ ثالثة إىل الفصل وينقسم للعالم. املادي الجوهر يف والتغري الرصاع
وجوده الجدل أثبت وكيف الفلسفة، تاريخ يف الجدل ملسار باختصار ويعرض بلوخ، عند
الذات صوب توجهه عىل الجدل تاريخ يدلنا ذلك ومع الفلسفي. الفكر تاريخ يف كمنهج
كما — أخرى مرًة املوضوع وصوب — حديثًا وكانط قديًما أفالطون عند كما — مرة
النهضة عرص يف وبرونو الوسطى العصور يف وأوغسطني قديًما سقراط قبل الفالسفة عند
للمنهج نموذًجا قدم عندما بينهما هيجل جمع أن إىل — العرصالحديث يف اسبينوزا وحتى
وضعها التي والوجود الفكر ثنائية عىل وقىض الشامل، والكوني املوسوعي بمعناه الجديل
الرغم وعىل والوجود. واملعرفة وامليتافيزيقا املنطق وثنائية تاريخه، طوال الفلسفي الفكر
الجدل عن يختلف — التذكر فكرة عىل القائم — هيجل عند الجدل إيقاع فإن ذلك من
تحقيقه وينبغي بعُد يتحقق لم ما تحمل حركة األخري هذا عند يظل فهو بلوخ، عند املادي
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ثانيًا النهائي. االمتالء وعدم التحقق عدم أي القلق، جدل فهو ولذلك باستمرار، داخلها يف
قديمه الفلسفي الفكر يف الزمانية ملشكلة العميقة الجذور ويعرض التاريخي، الزمان بنية
املستقيم والزمان اليوناني، الفكر يف الدائري الزمان فهناك ومعارصه. وحديثه ووسيطه
عند كما الديني الفكر عن عربت التي الوسيطة الفلسفة يف — األديان زمان وهو —
والزمان نيوتن، إسحاق رصحها أقام التي الطبيعية العلوم يف املطلق والزمان أوغسطني،
املعارص الفكر يف الذاتي الزمان ثم النسبية، النظرية يف أينشتني عند كما رابع كبُعٍد
حيث بلوخ عند التاريخي الزمان إىل نصل حتى وهيدجر، وهورسل برجسون عند كما
الزمن بني العميق التداخل وحيث باملضمون االمتالء ناحية من وكثافته رسعته تتفاوت
التجربة زمن وبني املتجددة، الكيفية والصريورة التطور من يخلو ال الذي والكوني الفلكي
ليست املختلفة الزمان آنات إن باستمرار. املتجدد البرشي التاريخ تصنع التي اإلنسانية
فأشكال البعض، بعضها عن كيفيٍّا تفاوتًا متفاوتة األحيان معظم يف هي وإنما متجانسة،
خطٍّ يف يسريان ال البرشية تاريخ جهة من وأشكاله الطبيعة، تاريخ ناحية من املايض
بنيتها حيث من متميزة تاريخيٌة عصوٌر فيه توجد نفسه البرشي التاريخ إن بل واحد.
اللحظة ثالثًا إلخ. … والتنقية والفن االقتصاد يف املختلفة ومعانيه التطور بمضامني املمتلئة
فيها ويتحقق واملاهية والوجود واملوضوع الذات فيها يتحد التي للحظة تتبع وفيه املمتلئة،
املمتلئة اللحظة يف الوجود مغزى عن البحث يف بلوخ ويبدأ املغرتب. غري األسمى الوجود
رسفانتيس. كيشوت» «دون ب ومقارنتها جوته «فاوست» وأهمها األدبية األعمال خالل من
ما إىل املغامر اليوتوبي للقلق املجسد والرمز اليوتوبي، للرجل األسمى املثال هو وفاوست
فاوست ويف للمعرفة. الدائم التعطش رمز وهو الجديد، عن للبحث واملخاطر الحدود وراء
أي اليوتوبي القصد إىل للوصول خالله ومن العالم يف وتتشكل الثائرة اإلرادة تنطلق
بعد — األدبية الشخصيات أهم من فهو كيشوت دون أما واملطلق. الكامل الوجود لحظة
إرادته ولكن األسمى، وجودها فيها تحقق التي اللحظة إىل للوصول سعت التي — فاوست
فانفصلت الخارجي، العالم مع التوسط يف أخفقت — فاوست من العكس عىل — الضعيفة
بلوخ ويبحث أبًدا. املنشودة للحظة تصل ولم فيه تعيش كانت الذي العيني الواقع عن
كانت وإذا العليا. املثل أو القيم سلم نهاية هو الذي األسمى الخري يف املمتلئة اللحظة عن
للمشكلة فإن اإلنسان، عقل من نابعة أي ذاتية قيًما طويلة لفرتٍة ظلت قد القيم هذه
عملية فإن ولذلك اإلرادة. أو الوعي عن فصله يمكن وال معه تتفاعل موضوعيٍّا جانبًا
هذا تزود التي املوضوعات عىل كذلك تعتمد بل نفسه املعياري الوعي عىل تعتمد ال التقييم
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القديمة سواء الديانات يف املمتلئة اللحظة عن البحث ويستمر املادي. باملحتوى التقييم
ما إىل األسمى الوجود لحظة تحولت القديمة اإلغريقية الديانة ففي السماوية، أو منها
األممي الوجود لحظة أما اإلغريقية، الرتاجيديا يف تمثلت كما الفنية بالديانة تسميته يمكن
ويف الخلود يف األمل وهي والثبات، والسكون الصمت لحظة فهي القديمة املرصية الديانة يف
باإلله الخالص أو األمل ربطت فقد القديمة الرافدية الديانة وأما أوزوريس. مع التوحد
لحظة تجد فالكونفوشيوسية الصينية الديانة يف وأما املتكررة، الفلكية الدورة عىل املسيطر
مع لالتحاد الفعل» «عدم يف وجدتها والتاوية الحد، واْلتزام االعتدال يف األسمى الوجود
اللحظة وجدت فقد — الزرادشتية — القديمة اإليرانية الديانة وأما السماء. طريق أو التاو
األسمى الوجود تمثل الهندية البوذية الديانة ويف والظالم، النور بني الرصاع يف املمتلئة
عن وأما بالنريفانا. يسمى ما وهو باالنطفاء الخالص لحظة يف أو العالم تدمري لحظة يف
الخالصووعد لحظة هي اليهودية الديانة يف الكربى اللحظة كانت فقد السماوية الديانات
تجلَّت املسيحية الديانة ويف جديدة، وأرٍض جديدة سماءٍ يف للخالص يوتوبية بلحظة اإلله
تأخذ التي األمل مرساة وكأنه السماء إىل وصعوده القرب من املسيح قيام يف املمتلئة اللحظة
اللحظة مضمون ويأتي املسيحي. الخالص بشارة هي وتلك اإلله مثل ليكونوا معها البرش
رسوله. سنة عىل والسري الكريم ولكتابه هللا إلرادة الخضوع يف اإلسالمي الدين يف املمتلئة
الذات وبني والال-أنا، األنا بني الحادة الثنائيات تختفي حيث الصوفية التجربة يف وأما
من كلٍّ بني التبادل ويتم الخالدة. اللحظة أو األبدية باآلن اللحظة هذه فتسمى واملوضوع،
بل الزمان يف موجودة تعد لم التي األسمى اللحظة هي جدلية وحدٍة يف واألبدية اللحظة
أو املوت يف املمتلئة اللحظة وأخريًا مكان. كل يف «هنا» ال وتكون دائمة، فيها «اآلن» تكون
املوت. بعد للحياة األديان رسمتها التي باألماني املفعمة الخيالية الصور يف آخر بمعنًى
أن واعتربت الحقيقية، الحياة بداية أنه عىل للموت القديمة املرصية الديانة نظرت لقد
الخلود فكرة تظهر فلم املقدسة الكتب يف املوت عن أما األسمى، الوجود لحظة هو الخلود
الديانة يف األسمى اللحظة هو املوت يكن ولم متأخرة، مرحلٍة يف إال اليهودية الديانة يف
الوجود لحظة هو للمسيح الثاني املجيء ألن املوت، من القيامة أو البعث بل املسيحية
التغيري من نوًعا وأصبح املوت من املعتاد الخوف اختفى الرومانسية النزعة ومع األسمى.
السابقة، والحضارات الديانات يف جاءت كما املوت فكرة بلوخ ويرفض األبدية. والراحة
األسمى الوجود لحظة أن ويرى الساكن، الديني املنظور هذا من الخلود فكرة يرفض كما
هو املوت كان فإذا واإلبداع، العمل أو الفعل لحظة إال هي ما األعظم الخلود لحظة أو

13



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

االمتالء لحظة أن كما قيمتها، اللحظة عىل يضفي الذي هو املوت مجيء فإن الوجود، سلب
يخاطبها ولن — أمله واتساع طموحه لفرط — اإلنسان يوقفها لن القصوى والسعادة
ذروة تصورناها مهما — املمكن من ألن أجملك!» فما قليًال، «تريثي فاوست لسان عىل

تنوعها. ينتهي وال جدتها تنفد ال صور يف الدوام عىل تتكرر أن — اإلمكان
لتجيل ويعرض التاريخية» اليوتوبيات يف األمل «تجليات الخامس الفصل ويتناول
التقنية تاريخ يف أي التاريخية، باليوتوبيات تسميته يمكن فيما بذوره وتتبع األمل
أوًال: أقسام؛ ثالثة إىل الفصل هذا انقسم وقد املختلفة، والفنون الجغرافية والكشوف
عندما امليثولوجيا مع اليوناني العرص يف بدأت والتي التقنية، تاريخ يف اليوتوبي التجيل
لتحول الطاقة وتوسطت التقنية، رس إيَّاه مانًحا لإلنسان ليعطيها النار بروميثيوس رسق
العصور يف — والعلمية املادية قدراته عجزت وعندما صانع. إنساٍن إىل املقهور اإلنسان
عن مخيلته تعجز لم أفضل، حياٍة لتحقيق عينية أشياءَ اخرتاع عن — والوسيطة القديمة
التي بالسيمياء يسمى ما إىل السحر هذا تحول النهضة عرص ويف الخيال. يف اخرتاعها
أن إىل بوهمه، وياكوب باراسلس عند كما الطبيعة رموز لفك والتنجيم السحر استخدمت
معرفًة تملك أنها زعمت التي الرسية عرشالجمعيات عرشوالثامن السابع القرن يف تأسست
حررت التي اليوتوبيات رأس عىل بيكون فرنسيس يوتوبيا وتقف والدين. بالطبيعة رسية
عن وكشفت بالتفاؤل تميزت للتقنية يوتوبيا أول جعلها مما السحري؛ أرسها من التقنية
«مدينة كامبانيال توماسو قدم كما حدسها، صدق املستقبل يف تحققها أثبت هائلة إمكاناٍت
التقدم حقق وقد مستقبلية، رؤيًة التقنية عىل أضفى يوتوبي بحدٍس تميزت التي الشمس»
املادية كانت ثم كامبانيال. خيال رسمها التي التقنية صور أغلب الصناعية والثورة العلمي
بينهما ونشأت الطبيعة، قوى عن البداية منذ مغرتبة تقنيٌة فظهرت الحتمية بقوانينها اآللية
تقوم أن يجب التي الجدلية العالقة وإىل التوسط إىل واالفتقار االستغالل عىل قائمة عالقٌة
فعىل الجغرافية، الكشوف يف اليوتوبي التجيل ثانيًا: املادي. والعالم البرشي املجتمع بني
من نوع إىل تحولت أنها إال تجارية، ألغراٍض بدأت الجغرافية االكتشافات أن من الرغم
وقد باملستقبل، يتعلق أن بد ال عينية يوتوبيا االكتشاف يكون فلكي الجغرافية، اليوتوبيات
أصبحت بحيث جديدة وأراٍض طرق باكتشاف األول املقام يف الجغرافية اليوتوبيات ُعنيت
طويلة لفرتٍة الجغرافية الكشوف تاريخ وارتبط الكشوف، لهذه مدينة األخرى اليوتوبيات
اليوتوبي الهدف كان ولذا عدن. وجنة الذهب أرض عن تبحث التي باألساطري الزمن من
حددها التي األرضية الجنة أو األسطوري الحلم وراء السعي هو الرحالت بعض من
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الجغرافية. اليوتوبيا ِقبلة هو طويلة لفرتٍة الرشق ظل ولذلك أورشليم، يف املقدس الكتاب
االقتصادية، بالظروف بعده من وكوملبس املالح هنري منذ الجغرافية الكشوف ارتبطت ثم
الهائل العلمي التقدم وبفضل اقتصاديٍّا. هدًفا أصبح بل عدن جنة هو الهدف يعد فلم
أن بعد الواسع الفضاء إىل اآلمال وتحولت عليها وما األرض الجغرافية الكشوف تجاوزت
األخرى، الكواكب استكشاف رحالت فكانت األرضية، الجاذبية من البرشية األجساد تحررت
أفضل عامًلا داخلها تتضمن زالت ما البرش عليها يحيا التي األرض هذه أن من الرغم عىل
اليوتوبي التجيل ثالثًا: األرض. هذه وعىل البرشية الكائنات بني عنه البحث إال علينا وليس
فقد العمارة، فن يف اليوتوبي التجيل (١) القسم: هذا ويتناول والفنون، العمارة تاريخ يف
كسائر — خضع ثم الروماني، بومبي جدار يف كما باألماني مفعمة أحالٍم عن الفن هذا عرب
صور عن فعرب الوسطى، العصور يف الدينية السلطة لسيطرة — األخرى والعلوم الفنون
والدينية واالقتصادية السياسية التغريات وصاحب املقدس. الكتاب من مستوحاة ورسوٍم
الطبقة به تمتعت ما يعكس الفنون يف تحول صاحبها النهضة، عرص يف حدثت التي
إىل الكنائس من الفن فتحول وفخامة، ثراء مظاهر من املدن وأمراء التجار وكبار الحاكمة
العمارة، فن مجال هي — الدينية وليست — الطبيعية املناظر وأصبحت البديعة، القصور
بنزعة تميز الذي الباروك فن إىل — الكنائس بطراز الخاص — القوطي الفن وتحول
إىل الحديث العرص يف العمارة تحولت أن إىل بعده، من الروكوكو فن مثل مثله التكلف
عن غريبة فأصبحت اآليل، العالم سكون عليها وسيطر حياة بال ومدن مجردة إنشاءاٍت
يف هدفها املعمارية اليوتوبيا تحقق لم وبذلك عنها. مغرتبًا اإلنسان أصبح كما اإلنسان،
«وطٍن» لبناء لإلنسان مالءمة أكثر مكانًا تسترشف ولم جماًال، أكثر بشكٍل املكان تشكيل
األضواء خالل من التصوير ويعد التصوير، فن يف اليوتوبي التجيل (٢) جديد. إنسانيٍّ
وإلقاء املستقبل استرشاف عىل الفنون أقدر من والزوايا واألبعاد والتكوينات والظالل
مختلفة ر تطوُّ بمراحل التصوير مر وقد الواقع. عالم يف بعُد توجد لم أشياء عىل الضوء
ابتعدنا فإذا داخله، يف الكامنة اليوتوبية أبعاده من بُعد عن منها مرحلة كل يف كشف
عرب قد الهولندي الفن أن وجدنا للدين، خادًما فيها الفن كان التي الزمنية املرحلة عن
أبعاٌد الصورة يف ظهرت الوسطى العصور نهاية ويف فيه، ع ترفُّ ال الحياة من موقف عن
الهائل باالمتداد لإليحاء باألمل املفعم املفتوح املنظر وتصوير الطبيعي العالم عىل مفتوحة
الهواء يف وانفتاًحا اتساًعا أكثر طبيعية أماكَن يف التصوير إىل الرسم تحول ثم المتناٍه. لعالٍم
األعمال يف اليوتوبي التجيل (٣) أفضل. لعالٍم للرحيل التواقة البرشية الذات إلرضاء الطلق
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أدبيَّني عمَلني يف األمل بعد إىل واالهتداء اليوتوبي العنرص س لتلمُّ محاولة وفيه األدبية،
للسكون رمًزا األوىل فكانت لجوته، و«فاوست» لدانتي اإللهية» «الكوميديا هما كبريَين
بالوعي نابضة الثانية وكانت مستقبل، لها ليس مغلقة مكانيٍة ليوتوبيا أي الثابت األبدي
الفني العمل تقييم أن إىل هذا من وننتهي متحركة. زمانيٌة يوتوبيا أنها أي اإلرادي الحي
مضمونه يعرب ما بقدر أي يوتوبي، بُعٍد من العمل هذا يحمل ما حدود يف يكون أن بد ال

فيه. الكامن األمل عن
ثالثة إىل وينقسم االجتماعية». اليوتوبيات يف األمل «تجليات السادس الفصل ويتناول
جمهورية (١) القسم: هذا ويتناول والوسيطة، القديمة العصور يوتوبيات أوًال: أقسام؛
إذ البرشية؛ الطبيعة وعن الديمقراطية عن تكون ما أبعد كانت أنها وكيف أفالطون
إىل أقرب وبقيت اإلنسانية، اليوتوبيا عن وبُعدها سكونيتها يف اليوتوبية النظم كل فاقت
بدولٍة الرواقية نادت فقد العاملية، والدولة الرواقية (٢) بالفعل. قائم اجتماعي واقٍع تقرير
يوتوبيا (٣) الطبيعة. مع الكامل االنسجام هدفها عاملية وحدة يف البرش كل تجمع عاملية
املقدس. الكتاب يف يوتوبي خطٍّ من نلمسه قد ما عىل الرواقية وأثر املقدس، الكتاب
«مدينة كتابه يف يوتوبية صورًة أوغسطني قدم حيث أوغسطني، للقديس هللا مدينة (٤)
من أساس عىل باملسيح آدم تربط للخالص صريورة شكل يف التاريخ فيها أبرز هللا»
يوتوبيا أنها أي قديسني، البرش جعل هدفها صورة وهي البرشي، للجنس الرواقية الوحدة
األحالم هذه كانت وإن البرش، ألغلبية جديد روحي ميالٍد عىل واألحالم اآلمال فيها انعقدت
الفيوري ليواخيم الثالث، اإلنجيل مملكة (٥) املستقبل. إىل حقيقيٍّا اتجاًها تتجه ال واآلمال
املستقبل يف اليوتوبيا ليودع التاريخ داخل إىل اآلخر العالم من النور مملكة نقل الذي
توماس يوتوبيا (١) إىل: القسم هذا وينقسم النهضة، عرص يوتوبيات ثانيًا: التاريخي.
مع نمت لشيوعية-ديمقراطية باألماني املفعمة لألحالم حديثة صورٍة أول تعد التي مور،
ديمقراطيٍّ مضموٍن ذات حرة ليربالية نزعٍة عن تعبري هي كما الرأسمالية، القوى بداية
وعلم النظام عىل قائمة يوتوبيا وهي كامبانيال، لتوماسو الشمس مدينة (٢) إنساني.
الحرية بني مقابلة هي لكامبانيال الشمس ومدينة مور يوتوبيا بني واملقابلة التنجيم،
إىل تنتهي لكي مادي جديلٍّ إطاٍر يف والنظام الحرية بني العالقة تفهم أن ويجب والنظام،
اليوتوبيا (١) إىل: القسم هذا وينقسم الحديث، العرص يوتوبيات ثالثًا: العينية. اليوتوبيا
عدل من ينشده بما — الطبيعي الحق بني العالقة لحقيقة ويعرض الطبيعي، والحق
— برشية سعادة من تنشده بما — االجتماعية واليوتوبيات — اإلنسانية للكرامة وتأكيد
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املقدمة

التي الظروف كل من يتحرر لكي لألمام دفعه يجب الحارض الوجود بأن يؤمن فكالهما
روبرت من كلٌّ يمثلها التي الفيدرالية، اليوتوبيات (٢) أفضل. لحياٍة الطريق فتح تعوق
يف اليوتوبية األشكال تنوعت حيث — مركزية يوتوبياٌت ظهرت ثم فورييه، وشارل أوين
وسان كابيه عند صناعية جماعيٍة ونزعٍة كبرية اقتصاديٍة تنظيماٍت ذات — الفرتة تلك
قائمة يوتوبيا وهي الجديدة-القديمة، األرض ويوتوبيا الصهيونية (٣) وأتباعه. سيمون
املايض من وأخفت فلسطني حول اليوتوبي حلمها وحام الدينية، والعنرصية العرقية عىل
اليوتوبيا يف املستقبل هذا وكأن املستقبل، يف لتحقيقه وتسعى أمامها لتضعه بعينه وضًعا
السابقة اليوتوبيا سعت لقد العينية، واليوتوبيا املاركسية (٥) املايض. من ينشأ الصهيونية
واكتشف التغيري إرادة امتلك من بينها ندر ولكن أفضل، عالٍم وبناء العدل تحقيق إىل كافة
بالتأمل يأتي ال العالم وإصالح مجردة. تأمليٍة يوتوبياٍت عن أسفر مما التاريخي التوسط
تتحول حتى املوضوعي العالم قوانني مراعاة مع الواقع إىل الجدلية وبالنظرة بالفعل بل
املاركسية فعلته ما وهذا اشرتاكية، نزعٍة ذات عينية يوتوبيا إىل مجردة تأمليٍة من اليوتوبيا
تدريجيٍّا تطوًرا إال ليس اليوتوبيا تاريخ أن إىل االشرتاكي الفيلسوف وينتهي بلوخ. رأي يف
اليوتوبيا من االشرتاكية تقدمت ومعها املاركسية، يف — رأيه يف — اكتملت التي النزعة لهذه
بحث عندما اقتصادية بوسائَل اليوتوبيا توقعات مادي بشكٍل ماركس د جسَّ وقد العلم، إىل
وما كائن هو ما بني الثنائية وألغى التاريخ، لجدل املادية األسس ووضع اإلنتاج جدل يف
بشكٍل املجتمع تنظيم إعادة أجل من واليوتوبيا التجريبية املمارسة وبني يكون، أن ينبغي
للمستقبل توجهها هما أساسيني عنَرصين عىل ارتكازها بسبب عينية يوتوبيا إنها ثوري.
يف بعُد تتحقق لم وإن الفعيل، الواقع يف كامنة موضوعية حقيقيٍة بإمكاناٍت وارتباطها

الخارجي. العالم
أفضل هو التحقق الوشيك باملمكن واملرتبط مدروسة علميٍة خطٍة من النابع األمل إن
وال العملية، املمارسة مع بالواقع الدقيقة باملعرفة يرتبط أن برشط اإلنسان، حياة يف ما
وحدتهما ألن العقل، بغري األمل يتكلم أن يمكن وال األمل، بغري العقل يزدهر أن يمكن
طريقه وعن العالم يف يتم كما التاريخي النزوع يتوسط الصحيح واألمل رضورية. وحدٌة
رأي يف — املاركسية كانت وإذا الحر». اإلنساني «املجتمع تحقيق وهو هدفه نحو ويتجه
عىل القادرة الوحيدة الفلسفة وهي لألمل النهائي الهدف بتحقيق املعنية هي — بلوخ
من األخرية اللحظة حتى األمل عىل وإرصاره التفاؤلية نزعته فإن اليوتوبي، الحلم تحقيق
املصاعب عن عينه تغفل ولم املريرة، وتجاربه الفعيل الواقع رؤية عنه يحجبا لم حياته
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بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

يخيب أن املمكن من أن عنه يِغب لم ولهذا املتجدد، األمل تحقيق تواجه التي «املوضوعية»
أن له يمكن ال جديل تاريخيٍّ مساٍر مع بل ثابتة، وقائَع مع يتعامل ال ألنه األمل يف األمل
التي واملوضوعية الذاتية الرشوط لكل جادة دراسًة املستقبل يف األمل يتطلب ولهذا يتوقف،
التقييم تتناول ختامية نقديٍة بمالحظاٍت البحث وينتهي النور، إىل إظهاره عىل تساعد
تبني أن وتحاول بلوخ إرنست عند واليوتوبيا األمل لفلسفة الكامل الفلسفي للنسق العام
توجه أن يمكن التي الكثرية النقد جوانب من الرغم عىل — وحية معارصة فلسفٌة أنها

املاركسية. للفلسفة االشرتاكي للتطبيق األخرية الزلزلة بعد خاصة — إليها
يثري معارص مفكٍر تقديم يف التوفيق بعض ق وفَّ قد البحث هذا يكون أن عىس وأخريًا
—عىل وسقوطحلمها املاركسية كأزمة عنها: بعيدين نبقى أن نستطيع ال معارصة إشكاالٍت
اإلنسان وكرامة والديمقراطية الحرية عىل والتأكيد الفلسفي، النقد وأهمية — مؤقتًا األقل
إىل — الراهنة مرحلتها يف — العربية أمتنا أحوج فما املستقبيل، اليوتوبي والتفكري الفرد،

الهام! املستقبيل البعد هذا

18



األول الفصل

اليوتويب تفكريه ونواة بلوخ حياة

املاركسيني أهم من يعد وفني، أدبي وناقٌد أملاني فيلسوٌف Ernst Bloch بلوخ إرنست
من البرشية لتحرير خالصة إنسانية نزعٍة عىل فلسفته قامت العرشين، القرن يف الجدد
عرصه مفكري بني الوحيد الفيلسوف هو وبلوخ األمل. فلسفة بأنها ووصفها العبودية،
«يوتوبيا بأنها اشرتاكيته ووصف يوتوبي، فيلسوٌف بأنه نفسه عرَّف الذي املاركسيني
املختلفة األمل لصور وتحليله عرضه أن كما التاريخية،1 اإلمكانات يف جذورها تمتد عينية»
من واحًدا األمل» «مبدأ كتابه جعل كما األمل»، «فيلسوف اسم أعطاه قد التاريخ عرب
فيلسوًفا يكن لم بأنه القول يمكن ذلك ومع املعارصة. الفلسفة يف األساسية الكتب أهم
كما التغيري، إىل الدوام عىل تفكريه اتجه لقد والثوري. العيني باملعنى بل التقليدي، باملعنى
يمثل الذي األمل تحقيق نحو وتوجيهها السياسية الظروف يف التأثري عىل اهتمامه تركز
حياته عىل الضوء إلقاء من بد ال الفيلسوف هذا فكر من ولالقرتاب وغايتها. فلسفته محور

فلسفته. يف األساسية واملعالم املقوالت أهم وتحديد فكره ومصادر ومؤلفاته

ومؤلفاته بلوخ حياة أوًال:

حياته (١)

الصناعية هافن لودفيجز بمدينة ١٨٨٥م عام يوليو شهر من الثامن اليوم يف بلوخ ولد
وكان يهودي، أصٍل من ينحدر وهو ألملانيا. الغربي الجنوب يف الراين نهر عىل الواقعة

Kellner, Dougals, in: Thinkers of the Twentieth century London, Macmillan, (1983. p. 71) 1

.(Article: Bloch)



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

معقًال كانت التي الصناعية املدينة هذه يف الحديدية بالسكك موظًفا بلوخ ماكس أبوه
منذ وأدرك وبؤسهم، العمال هؤالء شقاء عىل عينَيه بلوخ فتح الفقراء. املصانع لعمال
مانهايم مدينة فخامة وبني وبؤسها الصناعية مدينته قبح بني الحاد التناقض طفولته
العشش وحولها األملانية املصانع أكرب األوىل ففي الراين، نهر من اآلخر الجانب عىل وثرائها
األملانية املسارح وأفخم أكرب الثانية ويف الكادحني، بالعمال تعجُّ التي الفقرية واألكواخ
االشرتاكي، بلوخ تكوين يف األثر أكرب له كان مما الغنَّاء والحدائق الفخمة باألبنية املحاطة
أحد كان كما عنها، ودفاعه صباه منذ والثورية التقدمية باألفكار انشغاله أسباب وأحد
هذا وكأن املتحررة. وشخصيتها (١٨٧١–١٩١٩م) لوكسمبورج.2 بروزا إعجابه أسباب
يحيا أن عليه ُقدِّر كيانه، بكل إليه فانجذب والفكر اللغة يف الجمال سحره الذي الفيلسوف

سنة يناير شهر من عرش الخامس يف اغتيلت إذ — االشرتاكية شهيدة باسم عرفت :Rosa luxemberg 2

وال ورضورتها، االشرتاكية الثورة قيام بإمكان إيمانها عن القصرية حياتها طوال تتخلَّ ولم — ١٩١٩م
األسايس الرشط هو — الرأسمايل االقتصاد نقد يف عندها تمثل وقد — العلمي النشاط بأن اقتناعها عن
تجار من ثرية يهوديٍة عائلٍة يف بولندا يف زاموش يف ١٨٧١م سنة ولدت السيايس. النشاط ملمارسة
البولندية باللغتني مزدوًجا والعلمي السيايس نشاطها بقي ولذلك برلني، يف ١٩١٩م سنة وقتلت األخشاب،
عام بولندا يف الصناعي التطور عن برسالة الدكتوراه عىل وحصلت زيوريخ يف القانون درست واألملانية.
برينشتني إدوارد آلراء الحادة بمناقشتها االشرتاكية الصحافة يف وشاركت أملانيا يف استقرت ثم ١٨٩٧م.
دعوة عن تتوقف لم التي الحاسمة الثورة من بدًال االجتماعي باإلصالح ملطالبته بالرجعية اتهمته الذي
مشاركتها من ذلك يف مستفيدة لتحقيقها، الثوري الكفاح قبل بها العلمي للوعي الكادحة العمالية الطبقة
وتحشد الجماهري تدعو أخذت األوىل العاملية الحرب بنذر شعرت وملا (١٩٠٦م). األوىل الروسية الثورة يف
١٩١٨م). إىل ١٩١٥ (من سنوات عدة تعتقلها األملانية العسكرية جعل مما ملقاومتها؛ اليساريني صفوف
ووجهت — وفاتها بعد ١٩٢٢م عام إال ينرش لم — العنوان بهذا بكتاب الروسية أكتوبر ثورة بقيام رحبت
(أي الكتاب هذا يف قولها حد عىل — الحرية ألن الرأي، حرية عىل الحجر بسبب إليها االنتقادات فيه
يحتاج عنها والدفاع االشرتاكية تحقيق وألن اآلخر.» التفكري حرية الدوام عىل «هي — الروسية) الثورة
يمكن التي واملنشقني املخالفني مواقف حتى املواقف، كل عن والتعبري والطاقات القوى كل إطالق إىل
يف ١٩١٩م سنة وأوائل ١٩١٨م سنة أواخر يف شاركت الحر. الحوار طريق عن وتجاوزها مواجهتها
اشتعلت التي الثورة سحق بعد يناير شهر من عرش الخامس يف واغتيلت األملاني، الشيوعي الحزب تأسيس
ضمنته وقد الروسية» االشرتاكية للديمقراطية التنظيمية «املشاكل مؤلفاتها: أهم من الشهر. نفس يف
املال، رأس «تراكم والنقابات»، والحزب الجماهريي «اإلرضاب لينني، عند التنظيم أو الحزب لنظرية نقدها
Metzler Philosophen-Lexikon.) األسايس كتابها ويعد لالستعمار» االقتصادي التفسري يف مساهمة

.(Stuttgart, 1989. S. 106-107
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اليوتوبي تفكريه ونواة بلوخ حياة

طاملا الذي الراين نهر عىل املصانع أدخنة من املتصاعد والضباب والتلوث القبح وسط
وصباه طفولته يف بلوخ رآه والذي العذري، وصفائه امللكي بجالله األملان الشعراء تغنى

الكثيفة.3 الزيت ببقع ملطًخا بطيئًا ينساب وهو
الفلسفة قراءة عىل شبابه مطلع يف أقبل وقد الثقافية، االهتمامات متعدد بلوخ كان
وكان — فيجزهافن لود ملدينة املقابلة — الغنية مانهايم مدينة ملكتبة املتكررة زياراته أثناء
وبدأ وشيلنج. وهيجل لفشته املبكرة قراءته أسباب أحد والسياسية الفلسفية بالكتب شغفه
التي وفريتسبورج ميونخ جامعتي يف ١٩٠٥م عام والفيزياء واملوسيقى الفلسفة دراسة
هيزيشريكرت التاريخ فيلسوف عن برسالة ١٩٠٨م عام الدكتوراه درجة عىل منها حصل
(١٨٦٢–١٩١٥م). كولبه أوزفلد النفس وعالم الفيلسوف إرشاف تحت (١٨٦٣–١٩٣٦م)
عىل وتعرف ١٩١١م، عام حتى ١٩٠٨ سنة من فيها عاش التي برلني يف لإلقامة انتقل ثم
محارضاته عىل يرتدد وأخذ (١٨٥٨–١٩١٨م) زيميل جورج واالجتماع الحياة فيلسوف
الجمال فيلسوف عىل تعرف األخري هذا يقيمها كان التي البحث قاعات إحدى ويف وندواته.
لها كان قوية صداقٍة عرى بينهما وتوثقت (١٨٨٥–١٩٧١م)، لوكاتش جورج املاركيس
إىل وبخاصة زيميل جورج صحبة ويف مًعا أسفارهما وكثرت منهما، كلٍّ عىل عظيم تأثريٌ
وهايدلربج Garmisch جارميش مدينتي عىل يرتدد بلوخ أخذ ١٩١٢م عام ويف إيطاليا.
الفرتة تلك يف كامل شبه األفكار يف بينهما االتفاق كان وحيث لوكاتش،4 يقيم كان حيث
قليلة. بسنواٍت ذلك بعد بينهما دبَّ أن العميق الفكري الخالف يلبث لم ثم حياتهما، من
الالذعة الجدلية املعارك حد إىل وصلت شديدة خصومٌة الصداقة هذه صفو عكرت وقد
كتاب بلوخ أهدى عندما إال األول لصفائها العالقة تعد ولم حينها، يف إليها سيشار التي

لوكاتش. شبابه صديق إىل املادية» «املشكلة
–١٨٦٤) فيرب ماكس االجتماع فيلسوف حلقة رواد أحد بلوخ أصبح هايدلربج ويف
الخالص مذهب رواد من نفسه يعترب بلوخ أن لزعمه عنه ابتعد األخري هذا ولكن ١٩٢٠م)

Markun, Silvia: Ernst Bloch in Selbtzeugnissen und Bilddkumenten Dargestellt von. 3

.S. M. Hamburg, Rowohlt, 1977 S. 12-13
Neville and Stephen Plaice, Paul Knight: in principle of Hope, Translators introduction. 4

.Oxford Basil Blackwell. 1986 p. XX
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إليزافون األوىل بزوجته بلوخ اقرتن ١٩١٣م عام ويف الصوفية. أفكاره يف ولتشككه
يواخيم صديقه إىل كتب وقد ١٩٢١م، سنة يت وتوفِّ النحت بفن تعمل كانت التي شرتتسكي
مطلًقا إيمانًا بفلسفته وآمنت أحبته قد إليزا إن فيها يقول رسالة ١٩٤٣م سنة يف شوماخر
تفرس كما فلسفته، خالل من تفرسه راحت لقد حتى املقدس، بالكتاب إيمانها عن يقل ال
للبرشية، يبلغها رسالًة له بأن مطلًقا تصديًقا كذلك صدقت أنها ويبدو خالله. من فلسفته
الذي األمل ستحقق التي العينية باليوتوبيا والوعد القادم بالخالص التبشري رسالة وهي

الوقت. ذلك يف الشاب قلبه به امتأل
الحرب سنوات معظم فعاش صالحيته، لعدم العسكرية الخدمة من بلوخ أعفي
وأعلن ١٩١٧م، عام برن إىل ينتقل أن قبل Grunwald فالد جرون يف األوىل العاملية
كأديب بلوخ صيت ذاع ١٩٢١م عام ويف اإلجباري. وللتجنيد للحرب الشديدة معارضته
املرسحي والكاتب الشاعر عىل وتعرف برلني، يف الرئيسية الصحف يف منتظم وكاتٍب
لآلخر منهما كل انجذاب ويرجع قوية. صداقٌة بينهما وربطت (١٨٩٨–١٩٥٦م) برشت
— ١٩٢١م عام أي — نفسه العام ذلك ويف املتزمتة.5 وغري اإلنسانية املاركسية نزعتهما إىل
أهم عىل كبري أثٌر الصوفية لنزعتها كان وقد — القول سبق كما إليزا األوىل زوجته يت توفِّ
بني فيها ل تنقَّ األسفار من سلسلة بدأت — ١٩١٨م اليوتوبيا» «روح وهو املبكرة أعماله
اتصال أول هي الزيارة هذه وكانت ١٩٢٦م، عام زارها التي وتونس وإيطاليا سويرسا
«صوًرا رأيه يف تضمن الذي اإلسالم عىل خاللها تعرف اإلسالمي، بالعالم لبلوخ مبارش
األمل» «مبدأ األكرب كتابه يف مستقالٍّ فصًال لها أفرد التي املوعودة» واللحظة باألمنيات مليئة
وبدأت برلني إىل بلوخ ورجع واملسيحي. اليهودي الرتاث عن كتبها التي الفصول بجانب
األملان، والنقاد واألدباء الفالسفة من مجموعة مع القرن عرشينيات ىف جديدة صداقٌة تربطه
–١٩٠٣) وأدورنو برشت أمثال فرانكفورت، مدرسة أعالم من بعُد فيما أصبحوا الذين
بلوخ «موسيقى عنوان تحت شديد بإعجاٍب بلوخ مؤلفات عن كتب الذي — ١٩٦٩م)
بلوخ شارك الذي املاركيس األدبي الناقد (١٨٩٢–١٩٤٠م) بنيامني وفالرت — الكربى»

خاص. بوجٍه وبالقبالة6 الصويف بالرتاث اهتمامه

.Neville plaice and Others: Ibid: p. XXI 5

عربية كلمٍة من مشتق واالسم اليهود، عند والصوفية الباطنية التأويالت علم هي :Cabbala القبالة 6
فيما لليهودية الشفوي الرتاث بالكلمة يقصد وكان السلف. عن املرء اه تلقَّ ما أو «التقبل» أو «قبول» تعني
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من أسفاره بلوخ استأنف ١٩٣٣م، عام أملانيا يف السلطة عىل النازية استولت وعندما
الثانية زوجته ١٩٣٤م عام تزوج حيث فيينا إىل ومنها سويرسا يف زيورخ إىل ورحل جديد،
١٩٣٨م إىل ١٩٣٦ من بها ومكثا براغ إىل ثم باريس إىل ورحال البولندية. املعمارية كاروال
الهجرة إىل وابنه وزوجته هو املطاف به انتهى حتى ١٩٣٧م، عام جان ابنه ولد حيث
عرش من يقرب ما هناك بقي حيث ١٩٣٨م عام األمريكية املتحدة الواليات إىل النهائية
باستثناء — األصدقاء من حياته وخلت الشديد االنطواء من حالة يف خاللها عاش سنوات،
حياته من الفرتة هذه يف وبدأ — شوماخر ويواخيم آيزلر هانز املوسيقي هما صديَقني
وقد روبرت. جان ابنه إىل أهداه الذي األمل» «مبدأ وهو اإلطالق عىل كتبه أهم تأليف يف
فيلسوف أمل خاب ولكن أفضل» حياة «أحالم عنوان تحت أمريكا يف ينرشه أن حاول
إليها أشار طاملا التي األمريكية الثقافة من تعاطف أو اهتمام بأي الكتاب يحَظ فلم األمل،
املتحدة الواليات يف ميسورة وال سهلة بلوخ حياة تكن لم الكتاب. ذلك يف باشمئزاز بلوخ
بنظامها تربطه صلة بأدنى يحس أو ثقافتها مع يتعاطف أن يستطع ولم األمريكية،
إحساسه من وزاد أوروبا. يف وراءه تركها التي للفاشية استمراًرا فيها رأى إذ الرأسمايل؛
فرانكفورت مدرسة أعضاء مثل األملان الفالسفة بقية عن ابتعاده املتحدة الواليات يف بالعزلة
هؤالء معظم التفَّ لقد النازي. الحكم أثناء لهم منًفى املتحدة الواليات اختاروا الذين
–١٨٩٥) هوركهيمر تجاهله كما وتجاهلوه، مان توماس الكبري الروائي حول الفالسفة
االجتماعية األبحاث معهد يف بالعمل عليه وضنَّ فرانكفورت،7 مدرسة مؤسس ١٩٧٣م)

املتطورة األشكال تعني امليالدي عرش الثاني القرن أواخر من أصبحت ثم الشفوية، الرشيعة باسم يعرف
«العارفني لقب أنفسهم عىل القبالة بأرسار العارفون أطلق وقد اليهودية. يف الحاخامي» و«العلم للتصوف
غنوصية؛ معرفٍة إىل يفيض أنه وغنويصيفرتض محدث أفالطونيٍّ تفسرٍي إىل الستنادهم الرباني» بالفيض
من الباطن الجزء فهم ادعائهم عن فضًال القديم، العهد وبنصوص الكون بأرسار باطنية معرفٍة أي
الرتاث من كثرية عناَرص القبالة استوعبت وقد بالقبالة. ذاتها هي إليها يشار كان التي الشفوية التوراة
القبالة — اليهود التصوف علماء أحد — سولم جرشوم ويُعرِّف اليهودية. يف األسطوري والتفكري الشعبي
معرفٍة شكل تأخذ التي اإلرشاقية، واملعرفة التأمل خالل من هللا طبيعة فهم محاولتها بمقدار صوفية بأنها
أي الثيوصويف باملعنى ولكن اإللهية الذات يف اإلنسانية الذات ذوبان بمعنى الصوفية تفهم ال وأنها كونية،
موسوعة املسريي، الوهاب عبد (د. كليهما أو الفلسفي التأمل أو الصويف الكشف طريق عن هللا بمعرفة

الطبع). تحت القبالة. مادة جديد. وتفسريي تصنيفي نموذج والصهيونية: واليهودية اليهود
نشاطها بدأت اليساريني. االجتماع وعلماء الفالسفة من مجموعة من فرانكفورت» «مدرسة تتألف 7

اسمها اكتسبت وقد (١٨٩٥–١٩٧٣م) هوركهيمر ماكس وأسسها القرن، هذا من الثالثينيات أوائل يف
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—صديق ألدورنو الكبري النفوذ من الرغم عىل املتحدة، الواليات إىل الحني ذلك يف انتقل الذي
فتور هو التجاهل سبب كان وربما املعهد. يف بها يتمتع كان التي واملكانة — القديم بلوخ
— الرأسمالية معقل — املتحدة الواليات يف بلوخ فعاش الثالثينيات؛ يف بينهما العالقة
التحقت ثم البداية، يف نادلًة العمل إىل كاروال زوجته اضطرت حتى والعوز الحرمان يعاني
انتهاء وبعد املعيشة.8 عىل وإعانتها لألرسة األساسية الحاجات لتوفري للعمارة بمكتب
إىل الدعوة أملانيا يف الجديدة االشرتاكية الدولة وجهت ١٩٤٥م عام الثانية العاملية الحرب
البلد يف يحيا لكي ١٩٤٨م عام الدعوة وقبل ليبزج، جامعة يف الفلسفة كريس لتويل بلوخ
من والستني الرابعة يف وهو أملانيا إىل بلوخ وعاد االشرتاكي. املجتمع بناء يف رشع الذي
يف احتل وقد الديمقراطية. أملانيا جمهورية يف للفاشية معاٍد جديٍد بمجتمٍع حامًلا العمر،
عامي يف األمل» «مبدأ من والثاني األول الجزء وصدر رائد، كفيلسوٍف مرموقة مكانًة البداية
غري الديمقراطية. أملانيا لجمهورية القومية الجائزة ومنح التوايل، عىل و١٩٥٥م ١٩٥٤
باستبدادها واصطدامه (سابًقا) الرشقية أملانيا يف الشيوعية التجربة تطبيق يف صدمته أن
كان إذ الحاكم؛ الحزب مع متوافق غري والسيايس الفلسفي موقفه جعال وبريوقراطيتها
من الرغم عىل الرسمية املاركسية غضب يف كبري أثٌر املتفرد اليوتوبي املاركيس التجاهه
الحزب بريوقراطية مع رصاعه وبدأ فلسفته. مع الغربية أملانيا يف الجديد اليسار تعاطف
السيئة األوضاع وأدان والديمقراطية. اإلنسانية الحقوق إهدار عىل واعرتاضه الشيوعي
ه وجَّ كما ١٩٥٦م، عام للعلوم األملانية األكاديمية مؤتمر يف خطبته يف الرشقية أملانيا يف
موسكو سياسة يتبع كان وقد الوقت، ذلك يف األملاني الشيوعي الحزب لدعاية الشديد نقده
املجرد.9 املجموع لحساب الحي العيني الفرد بنسيان — الحزب أي — واتهمه الحرفية
االنضواء أو الحزب هذا مع التفاهم بلوخ عىل املستحيل من أصبح أنه النقد هذا من ويتضح
باملبادئ يلتزم ال بأنه — آنذاك الحزب رئيس — أولربشت فالرت اتهمه لقد حتى صفوفه، يف

االجتماعية» البحوث «معهد الشهري معهدهم فيها أقاموا التي املاين) نهر (عىل فرانكفورت مدينة من
األملانية املدينة نفس إىل عودتهم ثم النازي الحكم فرتة يف األمريكية املتحدة الواليات إىل هجرتهم قبل
وتعقيب تمهيد فرانكفورت، ملدرسة النقدية النظرية مكاوي: الغفار عبد (انظر: ١٩٥١م عام أخرى مرًة
والثمانون، الثامنة الرسالة عرشة، الثالثة الحولية اآلداب. كلية حوليات الكويت، جامعة الكويت، نقدي.

١٩٩٣م).
.Neville and Others: Ibid: p. XXIV 8

.Horster Detlef: Bloch Zur Einführung. Hamburg, Junius Verlag, 1987. S. 22–24 9
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وراء وتنساق الطبقي الرصاع حقيقة تتجاهل اليوتوبية فلسفته وأن تدريسه، يف املاركسية
حققت قد نفسها تعترب التي الرسمية املاركسية ترفضه ما وهو البعيد» «الهدف مثالية
الحني ذلك ومنذ أساسهما. من اليوتوبي والتفكري اليوتوبيا ترفض ولذلك األفضل، العالم
عن وأُوقف السائدة، األيديولوجيا وممثيل الرسميني الفالسفة ِقبل من بلوخ عىل الهجوم بدأ
سقراط مثل — الحني ذلك منذ واعترب ١٩٥٧م. عام املعاش إىل بالقوة وأحيل التدريس
السجن.10 لدخل السيايس املكتب يف معارفه أحد تدخل ولوال للشباب. مفسًدا — قديًما
الصمت، عليه ففرض الرشقية، أملانيا يف األكاديمية الحياة يف املشاركة وبني بينه حيل ثم
ال عزلته يف وعاش تالميذه، من عدد واعتُقل السياسية، السلطة لرقابة مؤلفاته وخضعت
الكتابة، يف — ذلك من الرغم عىل — استمر قد كان وإن املقربني، باألصدقاء إال يختلط

١٩٥٩م. عام األمل» «مبدأ من الثالث الجزء فظهر
يف املحارضات بعض إللقاء ١٩٦١م عام يف االتحادية أملانيا يزور بلوخ كان وبينما
حتى أملانيا شطَري بني يفصل ظل الذي الشهري برلني سور بناء ببدء فوجئ جامعاتها
بها، للتدريس توبنجن جامعة من لدعوة واستجاب الغرب، يف البقاء فقرر ١٩٨٩م، عام
يف عاش ولكنه وهلدرلن، وهيجل شيلنج بأسماء الرتباطها املدينة هذه يف العيش واختار
الرأسمالية عىل حانًقا االشرتاكية، بنزعته متمسًكا الرأسمالية الغربية األملانية املدينة هذه
وعدم عليه، تتواىل بدأت التي واالفرتاءات به، أحاط الذي العداء جو أن غري النهاية. حتى
ُحرم التي الشخصية بالحرية تمتعه من الرغم عىل — الرأسمالية ظل يف للحياة ارتياحه
الكفاح مواصلة من يمنعه لم هذا كل — االشرتاكية يبني أنه يزعم كان الذي البلد يف منها
الدولة، وظائف يف التعيني من التقدميني وحرمان الطوارئ، قوانني ضد االتحادية أملانيا يف
الحركة ونارص لتالميذه، وقته فكرس واألدبية، العلمية بواجباته القيام من يمنعه لم كما
عارض إذ متحفًظا؛ موقًفا السوفيتي االتحاد يف الشيوعي النظام من موقفه وبقي الطالبية.
وأنها السيايس النضج إىل بعُد تصل لم روسيا أن من الدوام عىل وحذر الستالينية، النزعة
«مملكة بها يقصد التي النهائية» «اململكة عن بعيدة أنها أكد كما انتقالية، مرحلٍة يف زالت ما
الدعوات رغم السوفيتي االتحاد بلوخ يُزر لم األساسية. اليوتوبية بفكرته املتعلقة الحرية»
وهي الروسية، الثورة يف اإليجابي الجانب اعتربه ما عىل بالثناء واكتفى إليه، وجهت التي

.Ibid: S. 24 10
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السينما. وصناعة الشعبية والفنون والرقص الباليه فنون يف الثورة واكبت التي التطورات
هو ما إىل ذهب بل رائًدا، نموذًجا الرويس الشيوعي النظام يعترب لم بلوخ أن واملهم
عن االبتعاد إىل األخرى الشيوعية النظم — حياته أواخر يف — دعا عندما ذلك من أبعد
يف وقعت التي األحداث أثر عىل وذلك عليها، السوفيتية السيطرة ومقاومة النموذج هذا
معارضة عن كذلك يرتدد لم ولكنه براغ. يف االشرتاكي للنظام ومنارصته تشيكوسلوفاكيا
وهو — وساند قوة.11 بكل فيتنام يف األمريكي التدخل وإدانة األمريكي االستعماري النظام
الثالثة، للمرة «راسل».12 محكمة جلسات عقد إىل الدعوة — عمره من والتسعني الثانية يف
مساعدة عىل واالضطهاد القهر ضحايا ملساعدة تهدف ملنظمٍة وزوجته هو انضم كما

النيوترونية. القنبلة أخطار من فيه يُحذِّر بأسبوعني وفاته قبل نداءً وكتب أنفسهم،
صوته أن من الرغم وعىل التكريم. درجات بأسمى توبنجن مدينة يف بلوخ حظي
متأخًرا، إال باإلنجليزية الناطق العالم إىل يرتجم لم إذ — أملانيا خارج مسموًعا يكن لم
عام إال الفلسفي نسقه خالصة يعد الذي األمل» «مبدأ ل اإلنجليزية الطبعة تظهر ولم
ذي «الفيلسوف صورة أصبحت حتى رفيعة، مكانًة بلده يف يشغل كان أنه إال — ١٩٨٦م
صيف من أغسطس ٤ يوم يف فيها تويف التي توبنجن مدينة عالمات من عالمة الغليون»
الطبعة إعداد من االنتهاء وبعد األخرية، عمره سنوات يف بالعمى إصابته بعد ١٩٧٧م عام

ألعماله. الكاملة

مؤلفاته (٢)

العديد بعد ١٩١٨م، عالم صدر وقد الفلسفية، بلوخ مؤلفات أول هو اليوتوبيا» «روح كان
أو Messianism املشيحانية الروح بوضوح تظهر الكتاب هذا ويف األدبية. املقاالت من
الحياة. يف ورسالته شخصيته وتحدد تفكريه تطبع التي األخري بالخالص التبشري روح
مما أكثر قلمه عىل مشاعره تفيض لشابٍّ املتدفقة الحماسية النغمة الكتاب عىل وتغلب

.Neville and others: Ibid: p. XXVI 11

الحرب ضد الشجاعة بمواقفه حياته طوال (١٨٧٢–١٩٧٠م) رسل برتراند اإلنجليزي الفيلسوف عرف 12

بالسويد ستوكهولم بمدينة ١٩٦٦م سنة يف افتتح وقد العاملي. والسالم الحرية سبيل ويف والتسليح
الفيتنامية الحرب فظائع وأدانت — وسارتر رسل محكمة باسم ذلك بعد ُعرفت التي — فيتنام محكمة

فيها. اقرتفت التي الجرائم عن ومسئوليتها فيها األمريكية املتحدة الواليات ودور
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«أن بالتغيري: الحاملني من كامل جيل عن الكتاب يعرب كما وتنسيقها، أفكاره برتتيب يعنى
الوقت نوفر أن أنفسنا، ننظم أن أجله، من نحيا أن يستحق وصواب حق هو ما عىل نعثر
البناءة، الخيالية الطرق ونشق طريقنا، يف نسري الهدف هذا أجل من لذلك، الرضوري
عما هناك ونفتش األزرق، األفق يف أنفسنا نبني كما بيوتنا ونبني موجوًدا، ليس ما وننادي
الجديدة.»13 الحياة بدأت لقد فحسب، واقعي هو ما كل يختفي حيث وحقيقي، حق هو
عالٍم إىل السفر عىل يقدم الذي الرائد بشارة يعلن وكأنه كتابه بلوخ يبدأ العبارات بهذه
تاريخي سياٍق يف يتضمنها التي األفكار كل يضع أنه الكتاب هذا يميز ما وأهم جديد.
تتبدى كما حية، أدبيٍة واستعاراٍت صور يف امليتافيزيقية التأمالت فيه وتظهر وفلسفي،
إىل تشري أفعاًال كلماتها تصبح كما معربة، اللغة وتصبح مبارش، لقاءٍ يف املتعايل حقيقة
الذاتية هذه إليها تتجه التي هي الالنهاية أن كما متدفقة، غالبٌة هنا الذاتية إن املستقبل.
والعالم التاريخ يحرك والذي بعُد، يتحقق لم الذي ذلك نحو التجاوز أو العلو محققة
تتحقق لم التي الغاية وهذه العاملي. التاريخ غاية نحو متصلة صريورٍة عملية يف واإلنسان
له. واملحرك العالم مسار يف الجوهري العنرص وهو لحظة، كل الحارضيف املتعايل هي بعُد
التي الحرية مملكة نحو التاريخ حركة عن بلوخ فكرة املبكر الكتاب هذا يف ظهرت
كل هي ذاته تصبح بحيث فيه، يعيش الذي العالم ومع ذاته مع اإلنسان هوية فيها تتحقق
التاريخية فلسفته جعلت التي هي نفسها الفكرة وهذه وطنه. العالم يصبح كما إمكاناته،
يتحرك متعاٍل شكٍل عىل املمكنة والغاية الكل وضع أنه إذ ديني؛ طابٍع ذات الفرتة تلك يف
يكثر التي الروح ظاهريات يف هيجل بلغة — واآلن الهنا متخطيًا نحوه البرشي التاريخ
املادي العالم إىل البداية منذ عنده تمتد كانت الخالص فكرة فكأن — استخدامها من بلوخ
املادية والحتمية القهر أنواع كل من اإلنسان تحرير إىل تمتد كما العضوية، غري واملادة
ظلت التي الحرة» الشيوعية «الجماعة يف الخالص يتحقق بحيث الطبيعية، وغري الطبيعية
أصبح أن إىل شبابه يف عاطفيٍّا ثوريٍّا كان أن منذ أي النهاية، إىل البداية من هدفه هي
ولم حامًلا إنسانيٍّا اشرتاكيٍّا ظل بأنه يُتهم كان وإن رجولته، يف كبرٍي حدٍّ إىل علميٍّا اشرتاكيٍّا

العلمي. باملعنى االشرتاكية إىل أبًدا يصل
دينية روٌح األوىل العاملية الحرب أثناء بلوخ وضعه الذي الكتاب هذا يف وترسي
الصوت، عايل جياش لحٍن بالخالصيف التبشري مع االشرتاكية نزعته فيها تمتزج وصوفية

.Markun, Silvia: Ernst Bloch. S. 26 13
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وقد الكيل. بالوجود الصويف االتحاد إىل األنا تدعو كما نفسه، يجد أن باإلنسان وتهيب
جديًدا تصوًفا الصويف الرتاث ومن الديني والتصور االشرتاكية النزعة من بلوخ استخلص
نهاية عن ويبحث األخري، الخالص إىل يدعو علماني، أو دنيوي تصوٌف بأنه وصفه يمكن
اتجاَهني حارب أنه إىل الكتاب هذا أهمية وتعود بعُد. يكتمل لم العالم بأن ويرصخ التاريخ،
واقتصارها األكاديمية الفلسفة جمود هو أحدهما املعارص، والسيايس الفلسفي الفكر يف
الربجوازية أو الوسطى للطبقة الديمقراطية االشرتاكية هو واآلخر كانط، تدريس عىل
الذي االقتصادي لألساس هامش أو ملحق مجرد اإلنسان أن اعتربت التي الصغرية األملانية
عكس كما املبكر،14 بلوخ شباب يف االتجاَهني جذور امتدت وقد الذاتية. بقوته يتحرك
والواقع جديدة. ميتافيزيقا بذور عىل وانطوى املستقبيل، بالتفكري املبكر اهتمامه الكتاب
العامة، ورؤيته وعاطفته ومضمونه أسلوبه يف التعبريية الحركة بروح متأثر الكتاب أن
أكثر فلسفية لغٌة محلها لتحلَّ بالتدريج تراجعت العالية التعبريية النغمة هذه أن غري
الحركة تأثري من نهائيٍّا يتخلص أن بلوخ يستطع لم وإن التالية، كتاباته يف وتجريًدا دقة
الفردية الذات كانت وإذا النهاية. حتى عنها ومدافًعا بل بها، متمسًكا ظل التي التعبريية
وتؤكد محلها ستحلُّ التي هي الجماعية الذات فإن اليوتوبيا» «روح عىل طغت التي هي

الكتاب. هذا بعد نفسها
الحركة زعيم عن وهو الثورة» الهوتي «توماسمونترس، كتاب صدر ١٩٢١م عام ويف
ضد الثائرين الفالحني قائد بوصفه ١٥٢٥م عام أعدم الذي أملانيا، يف املتمردة الشعبية
طوال بلوخ عىل سيطرت التي الخالص فكرة الكتاب عىل وتغلب التورنج. منطقة يف األمراء
القديم. العهد أنبياء من نبي وكأنه الكتاب هذا يف مونترس شخصية صور لقد حياته،
فقد نفسه، هو لشخصه تصوير أنه عىل إليه النظر يمكن ملونترس تصويره أن والحقيقة
ينادي وجعله الصويف، الرتاث بأرسار لسانه عىل ونطق املقدس، الكتاب لغة بحرية استعمل
وإنما العالم، لهذا املفارق وال املتعايل الديني باملعنى الخالص هو يكن لم وإن بالخالص

اإلنسان. وتحرير الحرية هو وهدفه األريض» الخالص «نبي هو
جديًدا تفسريًا بلوخ فيه قدم إذ للتاريخ؛ جديدة ماركسيًة قراءًة الكتاب هذا ويعدُّ
فقط التفسري هذا أهمية ترجع وال الديني. اإلصالح عهد يف األملان الفالحني وثورة ملونترس
داللة له — دفاًعا يعد أنه إىل بل ملونترس، والكاثوليكي اللوثري النقد وجه يف وقوفه إىل

.Horster, Detlef: Ibid: S. 9 14
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األسايس الدور وعن االجتماعي، للتغري الدينية األبعاد عن — جديد ماركيسٍّ من خاصة
الحقائق برسد اهتماًما بلوخ يبِد لم ملونترس. الثورية الرؤية يف الديني الخيال يؤديه الذي
مثايل كنموذٍج ملونترس دراسته استخدام بل تاريخية، ألحداٍث تفاصيل يقدم ولم التاريخية
السيايسواألحالم والواقع الديني بالخيال االقتصادي العامل وامتزاج الطبقي الوعي لثورية
الدينية مونترس بصرية ألهمية بلوخ معالجة أثارت وقد اآلخر. مع منها كلٌّ يتفاعل وكيف
االنتباه جذبت كما سياسية، ألهداٍف والالهوت التاريخ استخدام مشكلة أثارت اإلصالح؛ يف

االجتماعي.15 التغري حركات يف الدين دور أهمية إىل
تاريخية جذوٍر إيجاد بلوخ محاولة عن تكشف املعالجة هذه أن سبق ما إىل يضاف
جهة من محدًدا باعتباره للتاريخ لرؤيته صورًة ترسم كما واليوتوبية، االشرتاكية ألفكاره
أو بطويل شكٍل مجرد مونترس توماس وليس املايض. جهة من محدد هو كما املستقبل
وأرٍض جديدة سماءٍ وخلق التحرير أجل من البرشية نضال يُمثل ولكنه املايض، من نموذج
ذات العبارة بهذه كتابه بلوخ استهل وقد أبًدا. ينتِه لم مفتوح مستقبل سبيل ويف جديدة
ينهضون املوتى … فيه ننخرط أن إال نملك ال ولكننا الوراء. إىل ننظر أن نريد «ال املغزى،
يشء كل قبل مونترس «إن بلوخ: يضيف ثم وسطنا.» لتحيا أعمالهم وتعود أخرى، مرًة
يتحدانا لكي وجد إنما عنه الكتابة يستحق ما وكل وعرصه فهو املثمر، بمعناه التاريخ هو

بالحماس.»16 ويشعرنا
بني التفرقة رفضه عن يعرب وهو التاريخي، بلوخ ملنهج العام اإلطار هو بإيجاز هذا
فقد واملؤرخني. الالهوتيني بني سائًدا كان ما وهو السياسة» و«مملكة الروح» «مملكة
صور لألمراء الشهرية رسالته يف واستخدم املقدس، الكتاب من الثوري وعيه مونترس صاغ
يدين بغري حجر قطع أن إىل تنظر «كنت قضيته: إثارة أجل من القديم العهد يف الرؤية
التمثال الذيرضب الحجر أما فسحقها، وخزف حديد من اللتني قدَميه عىل التمثال فرضب
فكما أبًدا.»17 تنقرض لن مملكة السموات إله «ويقيم األرضكلها.» ومأل كبريًا جبًال فصار

Reimer, A. James: Bloch’s interpretation of Muenzer: History, theology and Social 15

.change. U.S.A. CLIO, 1980. V. 9. p. 253-254
Bloch, Ernst: Thomas Munzer, als Theologe der Revolution. Frankfurt am Main, 16

.Suhrkamp, 1969 S. 9
١٩٩٠م. األوسط، الرشق يف املقدس الكتاب دار املقدس، الكتاب التوايل، عىل ٤٤ ،٣٥ ،٣٤ :٢ دانيال، 17
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انهيار مونترس أعلن جديدة، مملكٌة وتنشأ دانيال سفر يف الحجارة بتدحرج البناء ينهار
وعىل األمراء. أو لوثر وليس الدنيا الطبقات هو جوهره جديد نظاٍم ومجيء األمراء مملكة
فقد حوله، يلتفون واملطحونني الفقراء جعل الذي ملونترس السيايس الوعي نمو من الرغم
الثورية وسياسته الدينية رؤيته نمت لقد الوعي. لهذا األساسية الخلفية هو الالهوت كان
وذهبوا والجماهري، القائد من كلٍّ يف الثورة وتفجرت الغضب فازداد اآلخر منهما كلٌّ وعزز
حرب عليه يطلق ما إىل املعركة وتحولت وكونية دينية برؤيٍة مسلحني يد يف يًدا جميًعا
األمراء بسحق وانتهت الفالح قضية عن درامي بدفاٍع بدأت التي الحرب وهي الفالحني،

مونترس.18 وإعدام للفالحني
عمًال ويُعدُّ الذاتية، السرية قبيل من وهو «آثار» كتابه بلوخ نرش ١٩٣٠م عام ويف
منها، عديدة عباراٍت بلوخ اقتبس املنثور الشعر من مقطوعات من يتألف ا هامٍّ أدبيٍّا
سويرسا يف ظهر ١٩٣٥م عام ويف األمل». «مبدأ كتابه أقسام افتتاحيات بها استهل
الربجوازية به اتسمت الذي الزائف للوعي نقدية تحليالٌت وهو الزمان» هذا «مرياث كتابه
الواقع يف بذوره كمنت الذي الفايش النظام لنشأة وتتبع العرشينيات، فرتة يف األملانية
واستطاع الفاشية، وللدعاية األملاني الشيوعي الحزب لدعايات مبكر نقٍد بجانب املعيش
العهد إرهاصات يلمس أن بالحارض— الحاد ووعيه املرهف التاريخي بحسه — بلوخ فيه
أن للحارض— وعينية نقدية بنظرٍة — استطاع أنه أي املستقبلية، سماته ويستشفَّ اآلتي
لظهور العرشينيات حقبة وكيفمهدت جوفه، يف املستقبل يحملها التي اإلمكانيات يكتشف
هذا يصادر أن الطبيعي من وكان الثالثينيات، أوائل يف السلطة عىل استولت التي الفاشية

الحاكمة. السلطة قبل من الكتاب
االجتماعية استعراضلليوتوبيات وهو والنظام» «الحرية كتاب صدر ١٩٤٦م عام ويف
تناول وقد املرجو، املستقبل يف أم الذهبي املايض يف أكانت سواء البرشي التفكري بداية منذ
وضم البرشي، الفكر يف األمل بذور فيها تتبع إذ ا؛ خاصٍّ تناوًال اليوتوبيات هذه بلوخ
كتابه صدر ١٩٥١م عام ويف األمل». «مبدأ من الرابع القسم إىل بعُد فيما الكتاب هذا
النظرية األسس بيان عىل الكتاب هذا يف بلوخ ركز وقد هيجل» عىل «الذات-املوضوعرشوح
وبني املستقبل، نحو املندفع املفتوح نسقه بني االختالف مدى وتأكيد التاريخ يف لفلسفته

.Reiner, A. James: Ibid: p. 259 18
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يستطيع التي الطرق بني كما نفسها، عىل املغلقة الدائرة تكامل املتكامل هيجل نسق
١٩٥٢م عام ويف الدائرة. نطاق من ويخرج ويتسع ينطلق أن خاللها من هيجل جدل
قدم وقد سينا. البن األلفية الذكرى بمناسبة األرسطي» واليسار سينا «ابن كتابه صدر
جبريول وابن رشد، وابن سينا، وابن أرسطو منذ تتبعها أن بعد للمادة جديًدا تصوًرا فيه
عرص يف برونو جوردانو ومن الوسطى، العصور أواخر يف األرسطي» «اليسار ممثيل حتى
التاريخية الجدلية املادية يف اكتملت أن إىل عرش، السابع القرن يف اسبينوزا حتى النهضة

وإنجلز. ماركس عند
األسايس كتابه من والثاني األول الجزء صدر التوايل عىل و١٩٥٥م ١٩٥٤ عاَمي ويف
التي الكربى الثقافية املوسوعة هذه من الثالث الجزء ١٩٥٩م عام يف صدر ثم األمل»، «مبدأ
األملاني األدب يف يناظرها وال لهيجل، الروح» «ظاهريات سوى األملاني الفكر يف يعادلها ال
استغرقت والذي — أجزاء ثالثة من املكوَّن الضخم العمل وهذا جوته. «فاوست» سوى
ويقدم اليوتوبي بلوخ لفكر الكامل الفلسفي النسق عىل يحتوي — عاًما عرش أحد كتابته
بمثابة كان الكتاب هذا قبل صدر ما كل بأن القول ليمكن حتى البرشي، لألمل موسوعة
األساسية األفكار تلك كل عىل رشوح أو تنويعات بعده صدر ما وكل له، وتمهيد إعداد
ونظمها هائلة موسوعيٍة مادٍة عىل بلوخ فيه سيطر كبري فلسفيٌّ رصٌح وهو نها، تضمَّ التي
للكتاب «السيمفوني» البناء أن والواقع األمل. فكرة وهي أال الرئيسية، فكرته حول وأدارها
كبرية بسيمفونيٍة أشبه األمل» «مبدأ فجاء بها، وولعه للموسيقى عشقه فرط عن يكشف
لخيال مرشفة اكتشافاٍت يتضمن كما جياش. متدفٍق لحٍن يف تدريجيٍّا نغماتها تتصاعد
أجل من برشية إلمكاناٍت مفاتيح بأنها بلوخ يؤمن التي وثقافتهم وفنونهم وآمالهم البرش
األخري هذا أن باعتبار اشرتاكي مجتمٍع نحو يتوجه الثقايف املرياث هذا وأن أفضل، عالٍم بناء

وآمالهم. البرش أحالم يحقق
الخمسني، سن بلوغه بعد الفلسفي نسقه بلوخ يبدأ أن املصادفة قبيل من يكن لم
التي الالمتناهية التفصيالت زحمة يف يضيع يكاد األمل» «مبدأ ل القارئ أن من الرغم فعىل
التي أسلوبه صعوبة من أيًضا الرغم وعىل للبرشية، العقيل التاريخ من املؤلف استقاها
صعوبة تزداد بل سهلة، ليست قراءته «إن للكتاب: مقدمته يف نفسه املؤلف بها اعرتف
منظور من كله التاريخ هذا إىل ينظر أن يستطيع القارئ أن إال فيه.»19 توغلت كلما

Bloch, Ernst: The Principle of Hope. Trans. by Neville and Stephen Plaiceand Paul 19

.Knight. oxford. Basil Blackwell, 1986. V. I. p. 11
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االغرتاب وأن واإلنسان، للوجود املحرك أنه بلوخ تصور الذي األمل» «ومبدأ الخالصاملمكن
يف الكامن األمل يفتح وإنما مغلًقا، يبدو واقع يف نهائيٍّا وضًعا ليس األنا تستشعره الذي
بهذه كتابه بلوخ يستهل أن غريبًا ليس ولذلك والعالم. اإلنسان مستقبل عىل واآلن» «الهنا
ينتظرنا؟20 وماذا ننتظر؟ ماذا ذاهبون؟ نحن أين إىل أتينا؟ أين من نحن؟ من التساؤالت:
مهاجًما باألمل، مفعًما نقديٍّا حضاريٍّا مرشوًعا بلوخ قدم التساؤالت هذه عن ولإلجابة
املمكن آثار مقتفيًا املعيش، العيني الواقع نقد من ومنطلًقا الساكنة، الفكرية األنظمة كل

الحرية». «مملكة ظل يف حرة إنسانيٍة لتحقيق فيه الكامن
بالصور ازدحامه لفرط األدبية األعمال من — ذاته حد يف — األمل» «مبدأ ويعد
لكلمات املفرط بلوخ كاستخدام اللونية، الداللة ذات والتعبريات والشعرية والرمزية املجازية
الضوء تعكس التي الكلمات آخر إىل … الزرقة وساعة البعيد، واألزرق الصباح، مثل
بلغٍة األدبي األسلوب هذا امتزج وقد النور». «فيلسوف تسميته يمكن بحيث واإلرشاق
صاحبه جعلت ومأثورات شعبية وأقواٍل قديمة، ويونانيٍة التينية وتعبرياٍت غامضة صوفيٍة
كل وامتزج والكلمات. والتصورات املفاهيم ساحر بأنه عليه أُطلقت التي التسمية يستحق
األمل وحاالت والجماعي الفردي الوعي حاالت لتصور جدلية ماديٍة ماركسيٍة بلغٍة هذا
يعكس مما والصويف الرسي الرتاث يف يبحث أن بلوخ اختار األمل» «مبدأ ويف والتحقق.
وراء من أو غامضة صوفيًة نظرًة للعالم ينظرون الذين والفالسفة للمفكرين تفضيله
من أكثر السحرية السيمياء ويف التوراة، من أكثر القبالة يف يبحث أن اختار كما حجاب،
املستقبل عىل واملنفتحة املتقدمة الفكر بنظم يهتم وأن الحديث، العلمي باملعنى الكيمياء
املاركسية الدوائر يف بالشك الكاتب استُقبل األسباب هذه لكل وربما املطلقة. النظم من أكثر
تصاعد يف األمل» «مبدأ يف بلوخ نغمات جعلت أيًضا األسباب هذه كل أن كما الرسمية.
أكثر من الكتاب يعد ولذلك تفاؤلية، ونزعة علو فيه بشكل قسم كل يختتم بحيث مستمر،
االتساق إىل افتقاًرا الفلسفية الكتب أكثر من نفسه الوقت ويف طموًحا، الفلسفية املرشوعات
لينتهي اإلنسانية بالحياة يتعلق ما لكل كبرية أجزاءَ ثالثة عرضيف فقد الواضح؛ النسق أو

العالم. صريورة ويف البرشي الوعي يف جذوًرا لألمل أن إىل
ويعد اإلنسانية» والكرامة الطبيعي «القانون الهام كتابه صدر ١٩٦١م عام ويف
مع املريرة تجربته بعد وضعه وقد املاركيس، الرتاث إخفاقات لفهم بلوخ جهود ثمرة

.Ibid: p. 3 20
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يزال ال وهو الكتاب معه مصطحبًا منها خرج التي الرشقية أملانيا يف الشيوعي النظام
ويعد العمر. من والسبعني السادسة بلغ قد مؤلفه وكان الغربية أملانيا يف ونرش مخطوًطا
صياغة إعادة إلمكان فيه ويعرض الطبيعي، الحق أو القانون لرتاث جديدة قراءًة الكتاب
هذا أن ذلك فيه. اشرتاكي هو عما ليكشف جدلية قراءًة قراءته حاول الذي الرتاث هذا
يف فأخذ منتهيًا، شيئًا املايض اعتبار فكرة قاوم قد األصيل التاريخي الحس ذا الفيلسوف
وكأن املعلنة، املايضغري وعود عن فيه ينقب وراح حي، كياٌن كأنه اسرتجاعه أو استعادته
هذا املايض، لحظات يف الكامن األمل عن فتش لقد لألمام. تنظر عيون لها املايض وعود
هو الرتاث يف للبحث دافعه وكان النور، ليشهد املوضوعية الظروف له تُتح لم الذي األمل
الطبيعي القانون يمثل كما الحارض. يومنا حتى داخله وكمن خفي قد ما للنور يظهر أن
التي االجتماعية العالقات إطار يرسم فهو إليها، يتوصل لم التي للمضامني آخر مجاًال

البرشية. الحرية فيها تتحقق أن يمكن
بالنسبة اإلنسانية الحقوق أهمية بيان هي الكتاب هذا يف بلوخ مهمة كانت وقد
ولكنه الطبيعي، القانون لنظريات تأريخ مجرد الكتاب وليس االشرتاكية. للمجتمعات
الرتاث هذا من خفي ما وإظهار السياسية، للفلسفة األساسية املبادئ يف تفكري إعادة
القانون لنظريات اليوتوبية السمة وإبراز املعلنة، غري املستقبلية الوعود عن فيه والبحث
االشرتاكية النزعة ذات االجتماعية لليوتوبيات الحقيقي السلف هي كانت التي الطبيعي
البعض. بعضها يف تتداخل منها كل يف أفضل اجتماعية بحياٍة املتعلقة فاألحالم العلمية.21
— االشرتاكية النظم أعمال جدول عن غابت التي — اإلنسانية الحقوق قضية أن والواقع
كتابه استهل ولذلك األسالف، مقاصد22 عن بلوخ بحث وراء األسايس الدافع هي كانت
وشهد عرف شخص طرحهما سؤاالن الحق؟»23 هو وما العدل؟ هو «ما ني: هامَّ بسؤاَلني
نظريات صياغة إعادة خالل من عليهما. اإلجابة وكانت القديم، للظلم الجديدة األشكال عىل
التي االشرتاكية النظم إخفاق أسباب إىل لينتهي بأكمله الغربي الرتاث يف الطبيعي القانون

Bloch, Ernst: Natural Law and Human Dignity. Trans. by Dennis J. Schmidt. Cambridge. 21

.the MIT press, 1986. p. 204
والحارض املايض يتجاوز املستقبل عىل منفتح جدٌل هو الذي اليوتوبي القصد يعني بلوخ عند القصد 22

املستقبل. إىل بهما ليتجه الثورية نزعاتهما منهما يأخذ أن بعد
.Bloch: Ibid: p. XXVII 23

33



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

الجانب إهمال هو تقديره يف األسباب هذه وأهم بالحق، الثورة ارتباط رضورة عن تغافلت
اإلنسانية. الكرامة ضياع وبالتايل للفرد، اإلنسانية الحقوق عن الطرف وغض اإلنساني،

تتعلقان اللتني اإلنسانية والكرامة البرشية السعادة أن الكتاب هذا يف بلوخ ويؤكد
سارا قد آخر، جانٍب من الطبيعي القانون وبنظريات جانب، من االجتماعية باليوتوبيات
فكالهما باآلخر، منهما كلٌّ لريتبط األوان آن وأنه طريَقنيمفرتَقني، يف الزمن من طويلة لفرتٍة
االشرتاكية النزعة ومهمة األمل. من ينطلق وكالهما تم، الذي ذلك من أفضل ما شيئًا يتوقع
يف أن كما الربجوازية، السمات من تطهريه بعد الطبيعي القانون تراث من بعًضا ترث أن
التي الظروف نتجاوز أن «علينا ماركس عبارة تتضمنه غامًضا طبيعيٍّا قانونًا املاركسية
رضوري واملاركسية الطبيعي الحق بني التزاوج إن ومستعبًدا.» محتقًرا اإلنسان تجعل
العوامل تقدم أن بد ال هذا يتحقق ولكي اجتماعيٍّا، ومتكافل مغرتب غري مجتمع أجل من
وهو فيه يسري أن اإلنسان يستطيع مجتمع إليجاد االقتصادية العوامل عىل اإلنسانية

القامة». «منتصب
توبنجن «مدخل فكان اإلنسانية» والكرامة الطبيعي «القانون بعد بلوخ أعمال توالت
بلوخ نظرة تمتد وفيه ١٩٦٨م عام املسيحية» يف و«اإللحاد ١٩٦٤م عام الفلسفة» إىل
كمسلَّماٍت األذهان يف الراسخة الدينية املعتقدات والسيايسإىل االجتماعي الواقع من النقدية
وبنيته الديني الفكر تفكيك إىل لينتهي ومعتاد مألوف هو ما بالنقد يتناول وهو بديهية،
عام ويف وتطويرها. الدين نقد يف املاركيس للفكر األساسية املقولة تبني مع النظرية،
إعالن بمثابة الكتاب هذا وجاء النهضة».24 عرص يف «محارضات كتاب صدر ١٩٧٢م
من باإلنسان التضحية وأن املنشودة، والغاية الهدف هو اإلنسان بأن الرسمية للماركسية
التاريخي بوعيه — بلوخ ربط لذلك يغتفر؛ ال أمر معينة فكرٍة أو «أيديولوجيا» أجل
الواقع بأن منه إيمانًا وضآلته، الحارض من وانتزعه اإلنسانية بأسسه الفكر — الناضج
من الثقايف برتاثه املايض الزمن تيار خالل من مسارها يحدد لحظة سوى ليس الحارض
الثقايف الرتاث يف برحلة قام لذلك أخرى. ناحيٍة من املفتوحة بإمكاناته واملستقبل ناحية،
الستجالء — عرش والسادس عرش الخامس القرن يف أي — القريب املايض يف األوروبي
والنوعي الكمي التطور أن األوروبية للنهضة فهمه ويوضح إمكاناته. واكتشاف الحارض

عرص «فلسفة عنوان: تحت مرقص إلياس األستاذ بها قام الكتاب لهذا عربية ترجمة بريوت يف صدر 24

١٩٨٠م. عام الحقيقة دار وأصدرتها النهضة»،
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الذي باإلنسان أي النهضة، هذه يف والفعالة املكونة بالذات امتزج قد الثقايف الرتاث لهذا
والدة هي وإنما قديم، هو ملا جديدة والدًة ليست فالنهضة الدوام. عىل بلوخ هدف كان
يرى األوروبية للنهضة دراسته يف وهو الجدة. كل جديدة قيًما يحمل ومجتمع جديد إلنساٍن
سبقه، الذي الربجوازي املجتمع مع باملقارنة جديًدا كان عنها تمخض الذي املجتمع أن
تشكل عدة مجاالٍت يف النهضة انبثاق يف األساس هما الخالقة وإبداعاته الفرد اإلنسان وأن
وبوهمه وكامبانيال برونو جوردانو هناك كان الفلسفة ففي الحضاري. الكل مجموعها يف
والدولة التاريخ فلسفة ويف ونيوتن. جاليلو نجد العلمية واملعرفة العلوم ويف وبيكون.
والنهضات الحضارات أن والخالصة وفيكو. وهوبز وجروسيوس بودان يربز والقانون

ذاته.25 اإلنسان سوى يخلقها ال اإلنسان أجل من املوجهة
قبل ١٩٧٥م عام وأصدره بلوخ أعمال آخر هو العالم» «تجربة كتاب كان النهاية ويف
واألدبية السياسية واملقاالت العامة املحارضات من العديد إىل باإلضافة هذا بسنتني. وفاته
مع الفكرية معاركه حصيلة وهي الدورية، واملجالت الجرائد صفحات عىل ظهرت التي
أهمها، بل بلوخ مؤلفات ليسجل ذكره سبق وما وأدبائه. ونقاده عرصه فالسفة من العديد
مراجعتها عىل بنفسه وأرشف مجلًدا، عرش ستة يف ملؤلفاته الكاملة الطبعة صدرت وقد
بمدينة ١٩٧٧م عام أغسطس ٤ يف رحيله وقبل األخرية، سنواته يف بالعمى إصابته قبل

وفاته. بعد عرش السابع املجلد أضيف ثم توبنجن،

بلوخ فلسفة عىل الفكرية املؤثرات ثانيًا:

الذي الحزين البائس بالواقع احتكاكها مع بلوخ بها تميز التي الحية املخيلة شعلة دت توقَّ
رشارة فانطلقت عليها، عينَيه فتح التي هافن» «لودفيجز الكئيبة الصناعية املدينة عاشته
الحالم، خيال الظالم الواقع هذا يثري ال وكيف واألمل. الوعد بروق وتوهجت والثورة، الحلم
الظلم هذا «رفع» رضورة يف يفكر ال وكيف العرشين؟ القرن يف وأهمهم الحاملني أكرب بل
املتجذر واألمل الشوق أو الرغبة» «تحتمه عيني أو واقعي» «مستقبل نحو تجاوزه أو
واحد؟ آٍن يف وثورة وعلًما فلسفًة حلمه من ليجعل يفعل ماذا ثم املادة؟ ويف اإلنسان يف
البرشية وعي يف القدم منذ يتخلق الذي األكرب الحلم آثار ليقتفي األقدار نذرته الذي هذا

وأعماقه؟ املادي الوجود باطن ويف وتراثها،

ص٤٢. د.ت، القومي. اإلنماء مركز منشورات بريوت، فرانكفورت. مدرسة طاهر: عالء 25
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البرشي الوعي يف الالنهائية وتجلياته بشواهده الحلم يختمر أن الرضوري من كان لقد
منذ تتفتح زالت ما التي وإمكاناتها وبذورها املادة بقلب يتحد وأن البرش، وجد أن منذ
أشبه ذاتيٍّا حلًما حلمه يبقى ال حتى ذلك من بد ال كان أجل الوجود. ووجد العالم كان أن
الحالم الفتى إن ريح. هبة أو صدمة أول مع يتبدد أو يتحلل أن يلبث ال عنكبوت بنسيج
أن حياته من املبكرة الفرتة هذه يف أدرك قد البعيد املمكن الحلم ألفق برصه يصوب الذي
تتخايل والحديثة القديمة ألوانه وأن أحشائه، يف يطويه وإنما الحلم إىل يفتقر ال الواقع
«مانهايم» ومدينة «شباير» مدينة يف واألرشاف والنبالء القيارصة قصور يف عينيه أمام
للواقع يستسلم أالَّ يدعوه يشء كل وكأن املنطقة، يف الواسعة الكروم مزارع ويف القريبة،

حوله. السائد والرأسمايل الربجوازي
نواة فتتكون وتتشكل وتنمو وتختمر نفسه، رحاب يف الكبري الحلم ذرات وتتجمع
تصبح حتى وقراءاته تجاربه من الزمن مرور مع املتجدد غذاءها وتستمد األساسية تفكريه
املوسوعية املعرفة ثراء السطحية النظرة عن معامله يحجب يكاد متكامًال فلسفيٍّا نسًقا
الحلم مرسى فيها يتتبع راح التي الثرية ولوحاته وظالله ألوانه بكل اإلنساني بالرتاث
ظل الذي الواقع هذا السائد، (الحارض) اليوم واقع من وأكمل وأعدل أجمل غٍد بواقع
عىل — ويتفتح وينمو يندفع وأخذ وعيًا، يصبح حتى — الشعور مستوى عىل — يكافح
ال فعَّ واقٍع إىل بعُد» يتحقق «لم كامن واقٍع من يتحول لكي — املادي الوجود مستوى
يقف الذي الرائد بعزم — عمره من والعرشين الثانية منذ — وجدانه ويمتلئ متحقق.
بل إنسان»، قدم تطأها لم التي «األرض الكتشاف املتوثب األمل يحفزه الطرق، مفرتق عىل
املكتشف، كيانه يف يتحد الذي لإلنسان بحاجة اآلن وهي قبُل، من أبًدا توجد لم التي األرض

واحد.26 وقٍت يف والعمق والبوصلة
والعمل والتفكري الحلم مواصلة عىل حوله َمن املستنري الليربايل27 الجو ويساعد
ناحيٍة من واملتمسك ناحية، من القومي لرتاثه املنتمي الحر املواطن بإحساس والشعور

الطبعة أصدرت التي كامب» «زور النرش دار تصدرها التي النرشة يف سجلها التي بلوخ مذكرات عن 26

C. F. Bloch: über Eigenes. Morgenblatt) ١٩٥٩م نوفمرب ٢ بتاريخ ،١٤ رقم العدد ألعماله، الكاملة
.(des Suhrkamp Verlages. Nr. 14, Sondernummer Ernst Bloch, 2 Nov. 1959. S. 2

جيله ألبناء أتاح قد األصل، يهودية أرسٍة من بلوخ فيه نشأ الذي العام الليربايل الجو أن يالحظ 27

فيها ُولِد التي ١٨٨٥م سنة ففي اليهود؛ ضد املوروث التقليدي التعصب من يتخلصوا أن الالحق والجيل
وواجباتهم املواطنني بقية حقوق اليهود واكتسب اختفت، قد (الجيتو) اليهود عىل املغلقة األحياء كانت
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الرسية الصوفية وكتاباته وحكاياته وأساطريه بحكمته الغني اليهودي برتاثه أخرى
أسلوٍب يف الرتاثني كنوز وتتبلور فيه. الكامنة امليعاد مملكة وأشواق الخالص ونزعات
خيوط تغرق تكاد التي املوجزة والحكم واألمثال والتشبيهات واالستعارات بالصور مزدحم
بحثًا البحر هذا يف الحالم العنيد املالح وينطلق الدقيق. املنهجي والتفكري املتسقة الفلسفة
«ذاتيته» منارة تهديه إنسان، قدم تطأها ولم قبُل من توجد لم التي األرض تلك عن
املوضوعي الواقع أبعاد له فتكشف األفق يف سفينته تلُْح لم الذي األمل بأشعة املتوهجة
«الكائن» يصلوا أن وجهدهم وعملهم بعلمهم البرش استطاع إذا يتأخر لن غد يف املنتظر

يكون». «سوف بما

فلسفية مؤثرات (١)

موسوعًة األمل عن فكرته نواة فتصبح البرشي الرتاث مع كفاحه رحلة الشاب الحالم يواصل
أن إال خاص، بوجٍه األملاني الرتاث يف ضاربة فلسفته جذور أن من الرغم وعىل ضخمة.
من بأكملها: البرشية الحضارة تشمل أن تكاد عديدة تياراٍت من تشكل قد العقيل تكوينه
ارتبط وهكذا والغربية. الرشقية الفلسفات إىل الصويف والرتاث القديمة الكالسيكية الفلسفة
العبارة داللة وتحققت بعُد. يأت لم الذي واملستقبل انقىض الذي باملايض الحارض الوجود
املنطقية الرضورة بحكم الواقع يف يتحقق الذي املمكن (فيلسوف ليبنتز قالها التي الشهرية
عىل مرتتبة نتيجٌة بطبيعتها هي بسيط جوهٍر ألي الحارضة الحالة «إن اإللهية): والعناية
قامت الذي ليبنتز، أن بَيْد أحشائه.»28 يف املستقبل الحارضيحمل إن بحيث السابقة، حالته
«أنطولوجيا» منها يستخلص أن يستطيع لم الحارض، يف املستقبل استيعاب عىل فلسفته

تحرير قانون وتبعه ١٨٦٢م، سنة بادن والية يف فريدريش األعظم الدوق أحدها أصدر متتابعة بقراراٍت
C. F. الدينية. عقيدتهم عن النظر بغض املتساوية بحقوقهم واالعرتاف األملانية الواليات يف املواطنني
HOLZ, Hans Heinz: Ernst Bloch, Auswahl aus seinen Schriften, Frankfurt, Fischer 1967.
والتعصب االضطهاد فبعثوا النازيون جاء حتى األملان املواطنني بحرية يتمتعون اليهود وظل .S. 8
إىل شعبها حوَّلت التي إرسائيل دولة مشكلة خلق يف طغيانهم نهاية بعد وتسببوا الوسيط، قربهما من

العرب. ضد متعصبني عنرصيني مضطهدين
للطباعة الثقافة دار القاهرة، مکاوي، الغفار عبد د. وتعليق وتقديم ترجمة املونادولوجيا، ليبنرت: 28

ص١٣٨. ،٢٢ الفقرة ١٩٧٨م، والنرش
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يكن ولم األمل». «مبدأ األكرب كتابه يف بلوخ فعل كما الوجود عن واضحة نظريًة أو كاملة
الوجود بني منه األوىل املقولة يف ربط الذي هيجل منطق قبل ذلك تصور املستطاع من
وما الغد يف التفكري يتحول أن أيًضا املمكن من كان وال محكًما، ربًطا والصريورة والعدم
عاصفة أطلقتها التي الثورية الدفعة بغري حقيقية تجربٍة إىل الزمن نهاية حتى الغد بعد

ماركس. يد عىل االجتماعي التغيري
آخرين عىل ويؤثر قبله بفالسفة يتأثر االسم هذا يستحق فيلسوف أي أن يف جدال ال
املال لرأس وتحليالته التاريخية املادية وفلسفته ماركس نتصور أن مثًال يمكن وال بعده.
الفلسفات بغري وال الجديل، هيجل ومنطق الكالسيكية السيايس االقتصاد نظريات بغري
كذلك واألمر الدكتوراه. يف رسالته عنه أعد الذي ديمقريطس من ابتداءً السابقة املادية
قديمه الفلسفي الرتاث من امتد قد وثراءها ثقافته تنوع أن شك فال لبلوخ، بالنسبة
والتي — هافن فيجز لود رأسه ملسقط املقابلة مانهايم مدينة مكتبة يف التقى فقد وحديثه.
هناك بعُد. فيما حياته عىل أثرت التي الفلسفية الكنوز بأهم — دائًما عليها يرتدد كان
يقرأ أن استطاع كما وتالميذه، هيجل إىل ليبنتز من الفالسفة من لعدد يقرأ أن استطاع
أساء ولكنه نصوصهم، من الكثري فهم أساء قد يكون ربما مبكرة. سنٍّ يف وشيلنج لفشته
فهمه طريقة عىل دالة عالمًة الفهم سوء كلمة كانت وربما الخاصة، طريقته عىل فهمها
بطريقٍة ماركس إىل أرسطو من الفالسفة من الكبري العدد يفهم لم فهو الفلسفة، لتاريخ
وكان املستقبل، إىل تتوجه أو عرصه تيار يف تصب التي األفكار عند يتوقف كان إذ تقليدية؛
إىل نظر لقد التقليديون. املفرسون إليها يلتفت لم التي الفكرية الخيوط من بالكثري يهتم
الفلسفة، لتاريخ اآلخر الوجه فيه ورأى املستقبل، إىل التطلع جهة من كله الفلسفي التاريخ
الذين الفالسفة كل تتبع الصعب ومن املؤرخون. إليها ينتبه لم التي املستقبل فلسفة أي
الفالسفة بعض تأثري عن املقارنات يف الدخول الصعب من أن كما بلوخ، فلسفة عىل أثروا
دخل قد يكن لم وإذا وواضًحا، قويٍّا التأثري يكن لم إذا خاصة خالفية، مسألٌة هذه ألن عليه
الفالسفة بعض بذكر سنكتفي ولذلك بهم، تأثر الذين الفالسفة مع وحوار فكري جداٍل يف
أرسطو مثل رصيح حواٍر يف معهم دخل الذين أو مبارش، بشكٍل عليه تأثريهم ظهر الذين
بلوخ نسق عرض خالل من آخرين لفالسفٍة البحث يتعرض وسوف وماركس. وهيجل
الوعي عن فكرته وتأثري ليبنتز مثل عليه، تأثريهم فيها يتضح التي املواضع ويف الفكري،

عليه. املسبق
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(٣٨٤–٣٢٢ق.م.) أرسطو (أ)

األول املعلم تفسري عىل فيه اعتمد تقليدي، غري فهًما أرسطو بلوخ فهم السابق املعنى بهذا
املادية فلسفته جذور أن والواقع التفسري. الخاصلهذا بلوخ تفسري عىل باألحرى أو للمادة
عن املعروفة بفكرته ترتبط كما وجود، إمكانية بوصفها املادة عن أرسطو مفهوم يف تكمن
ثم يميزه الذي الحيوي الطابع وأكد املفهوم هذا بلوخ أخذ بالفعل. واملوجود بالقوة املوجود
أفاضيف وقد الفلسفي. نسقه يف األساسية املقوالت أهم تعترب التي اإلمكان مقولة إىل ره طوَّ
العرص فالسفة بعض من الفكرة هذه تطور وتابع والفعل القوة عن أرسطو مفهوم رشح
املفهوم نلخص أن املوضوع هذا يف ويكفي الحديث. العرص حتى النهضة وعرص الوسيط
ولكن دائمة. حركٍة يف أنه موجود لكل األساسية املاهية بأن بالقول بلوخ عند للمادة الجديل
يبدو وقد املقوالت، ونظرية الصوري املنطق مؤسس هو — معروف هو كما — أرسطو
حيث من عنده املادة بمفهوم بلوخ تأثر عن قوله سبق ما مع متناقًضا أمًرا وهلة ألول هذا
ومن أحواله. إحدى أو سكونه حالة يف املوجود يدرك فاملنطق حيوي، طابٍع ذو إمكاٌن هي
القول هذا تغري إذا إال صحيًحا يكون أن يمكن ال متحرك موجوٍد عن ثابت قوٍل أي فإن ثم
جدليٍّا فهًما كذلك فهمها التي املقوالت إىل بلوخ نظرة فهم يمكن هنا ومن أيًضا، نفسه
بأنطولوجيا الخاص الفصل يف بالتفصيل ذلك بعد سيتضح كما واحٍد آٍن يف وأنطولوجيٍّا

«ليس-بعد». ال

(١٥٧٥–١٦٢٤م) Jakob Boehme بوهمه ياكوب (ب)

وكشف الثاني، فلسفة عن األول جدل عرب فقد بلوخ. عىل كبري تأثريٌ بوهمه لياكوب كان
قام وقد وعلَّته، النور أصل هو الظالم وأن الظالم، يف كامن النور أن عن الجدل هذا
عليهما ينترص ثالث وخرج الضدَّين رصاع والظالم، النور بني الرصاع عىل بوهمه جدل
يؤكدان اللذين نفسه بلوخ وعند بوهمه عند الحال هو كما دائًما، الجديد ينتج ما هو
بلوخ نظر وقد الظالم. سيهزم الذي والنور الرش، عىل حتًما ينترص الذي الخري وجود
األسايس والفارق هرياقليطس،29 منذ جدل أعمق واعتربه شديد بإعجاٍب بوهمه جدل إىل

.Bloch: p. of H. p. 858 29
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عند األضداد أن حني عىل أفضل، جديًدا شيئًا الدوام عىل تُنتج األضداد أن عىل يقوم بينهما
الرش بأن تام اقتناٍع عىل بوهمه كان وقد الجديد، هذا تنتج أن بغري قائمة تظل هرياقليطس
حركة يف سيظالن املتقابَلني الضدَّين إن سينترص. الذي هو الخري وأن النهاية يف سينهزم
وهي األقوى، هي النهاية يف ستكون الطبيعة يف الخرية الخاصية ولكن دائمني. ورصاع
يف األمل فلوال بلوخ، فلسفة نواة هي الفكرة وهذه الرشيرة. الخاصية عىل ستنترص التي

بأكملها. فلسفته تصور أمكن ما الدائم الرصاع هذا من سيولد الذي الجديد

(١٧٧٥–١٨٥٤م) شيلنج (ج)

الشيخوخة فلسفة أو املتأخرة فلسفته خالل من وخصوًصا كبري، تأثريٌ لشيلنج كان كذلك
األسطورة «فلسفة عنوان تحت وفاته بعد نُرشت التي برلني يف محارضاته عنها عربت التي
لألساطري «أن هي الفلسفة هذه من بلوخ استقاها التي األفكار أهم كانت وربما والوحي».
تقول فاألساطري … البداية منذ األقل عىل مضمرة، حقيقًة فيها وأن مذهبيٍّا، ومغًزى حقيقًة
هذا وأقواال.»30 حكًما تحتها تخفي وأمثال ومجازات رموز أنها أي تقوله، أنها يبدو ما غري
أي البرشي، التاريخ لكل تفسريه خالل من عنه الكشف بلوخ حاول ما هو املجازي املعنى
واإلمكانات لألشياء الحقيقي الجوهر عن ليكشف الرمزي املجاز قرشة يفضَّ أن حاول أنه
فلسفته خالل أكدها التي األساسية فكرته بلوخ استعار شيلنج ومن داخله، الكامنة
بني املستمر بالتفاعل إال تتحقق ال املغرتب، غري الحقيقي الوجود أي املاهية، أن وهي كلها
القول هي شيلنج عند الطبيعة فلسفة عليها تقوم التي األساسية «فالفكرة والعالم، اإلنسان
بل مختلَفني، جوهَرين ليستا والروح الطبيعة وأن … العقل) (أو والروح الطبيعة بوحدة
تحقق والطبيعة الطبيعة، يف نفسها وتحقق تتطور العقل) (أو فالروح واحد: جوهر هما
يقتيض الطبيعة وحدة مبدأ إن … شاملة والعالم الطبيعة ووحدة العقل، أو الروح قوانني
والطبيعة31 العضوية الطبيعة واستخالص الطبيعة يف الظاهرة املتقابالت بني التقابل رفع
إىل التوصل يمكن لن أنه إذن شيلنج من بلوخ تعلم واحد.» مبدأٍ من كلتيها الالعضوية
منه وأخذ والعالم، اإلنسان بني التفاعل طريق عن إال املغرتب» «غري الحقيقي الوجود

ص٢٧٦. ١٩٦٥م. العربية، النهضة دار القاهرة، شيلنج. األملانية، املثالية بدوي: الرحمن عبد 30

ص٢٣٣. السابق، املرجع 31
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التي essence املاهية وبني existence عليه هو كما الفعيل الوجود بني الهامة تفرقته
ال بأكملها بلوخ فلسفة أن والواقع التاريخية، الصريورة عملية خالل من تتحقق أن ينبغي
الخاص الفصل يف بالتفصيل البحث تناولها التي الهامة التفرقة هذه بغري تصورها يمكن

بعُد. يتم لم الذي بالوعي

(١٧٧٠–١٨٣١م) هيجل (د)

فهذا هيجل، عند طويًال وقف بل فقط، بشيلنج األملانية املثالية منابع من بلوخ يكتِف لم
وطور االستالب، أو واالغرتاب «التخارج» طريق بأنه البرشية تاريخ وصف قد األخري
إطاره يف تتم الذي املتعايل باملقر أشبه ليكون املطلق» «العقل أو «الروح» عن فكرته
داخل التجريبية املضامني وضع يتسنى لكي النهاية يف فيه وترفع الواقعية األحداث ظواهر
العقيل التأمل سياق يف العارضة التاريخية األحداث ودمج محكم، ومنهجيٍّ فلسفي نسٍق
هيجل بعد جاءت التي األجيال عىل كان وقد الشاملة. الكلية الحقيقة دائرة يف أو الصارم
بلوخ وجاء االجتماعي. الواقع لغة إىل وترتجمها تجريبية قراءًة التأملية فلسفته تقرأ أن
هيجل عند املستقبيل التفكري ليكشف الفلسفة، تاريخ وتفسري فهم يف الخاصة طريقته عىل
هيجل عن وضعه الذي كتابه يف عنه وكتب شبابه، ملرحلة الجليل املعلم بأنه وصفه الذي
الفلسفات يف نجد نكاد «ال هيجل»: عىل رشوح «الذات-املوضوع: عن حوار يف معه ودخل
من قادمة كأنها تواجهنا تزال ال التي هيجل فلسفة مثل باملشكالت غنية فلسفة املاضية

املستقبل.»32
حقيقتها، عىل بعد تُعرف لم الهيجيلية الفلسفة أن يؤكد حياته طوال بلوخ ظل وقد
يهتف نجده لهذا دراسة. إىل بحاجة يعد لم أنه تصورا قد املاركسيني الدوجماطيقيني وأن
(الرشقية برلني يف العلوم أكاديمية يف هيجل وفاة عىل قرن وربع قرن بمرور االحتفال يف
عىل هيجل تأثري إن الطاحونة.»33 نوقف وأن هيجل مع لنتحاور األوان آن قد «أنه سابًقا)
الدال العنوان هذا تحت هيجل لدراسة خصصها التي كتبه أحد عنوان عند يقف لم بلوخ

Bloch Ernst: Subjekt-Objekt: Erläuterungen Zu Hegel. Frankfurt am Main. Suhrkamp, 32

.1962. S. 12
.Bloch: Werke GA Bd 10. S. 483 33
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يف املوضوع عن الذات يفصل لم هيجل أن الكتاب هذا يف يرى فهو «الذات-املوضوع»
املوضوع، عن الذات تبتعد بأن تسمح لم الجديل التوسط نظرية «إن املعرفة: عن نظريته
املوضوع، عن الوعي وال الوعي عن املوضوع بابتعاد تسمح لم أي الذات، عن املوضوع وال
البداية منذ عليها فإن لذلك الفلسفة؛ إىل الطريق يسد هيجل رأي التعارضيف هذا مثل إن
وحدة بينهما ووحد واملوضوع الذات بني الثنائية هذه هيجل حل وقد منه.»34 تتحرر أن
املطلق» «الروح سماه الذي «وهو بينهما املشرتك العنرص لف قد كان وإن ميتافيزيقية،

والتصوف.»35 الغموض ضباب يف (…)
هيجل ظاهريات يف تجمعت أساسية موضوعاٍت ثالثة شبابه منذ بلوخ اكتشف وقد
يف ظهرت التي الثورية األنا أو الذات، (١) نفسه: بلوخ فلسفة محور بعد فيما وكونت
مضمون إنتاج أو املوضوع (٢) الفرنسية. الثورة مع مرة ألول والسيايس العميل التاريخ
ملضمون العقل إنتاج آخر بمعنًى أو الطبيعية، العلوم يف العلمية املعرفة تأثري تحت املعرفة
التأثر مع ا جادٍّ مأخذًا التاريخ أخذ أي التاريخ، (٣) العلمية. املعرفة بطبيعة متأثًرا املعرفة
يشء كل أحالوا الذين التاريخية املدرسة أصحاب عند تمثلت كما التاريخية36 بالنزعة
ظاهريات يف متوازنة بصورٍة متمثلة الثالثة العنارص هذه أن بلوخ رأي وقد تاريخه. إىل
ينشأ وهنا التاريخي التحول فرتات يف خصوًصا املفكرين اهتمام عىل تستحوذ وأنها هيجل،
الثوري التغري عنهما تمخض بحيث التاريخ يف واملوضوع الذات تفاعل كيف السؤال: هذا
التغيري هذا مثل إلحداث املستقبل يف يتفاعال أن يمكن وكيف معينة؟ تاريخيٍة مرحلٍة يف
واملاهية، الفعيل والوجود واملوضوع، الذات مشكلة أن كيف البحث يبني وسوف الثوري؟
الذات بني االغرتاب تزيل أن حاولت التي بلوخ فلسفة حولها دارت التي املشكالت أهم ظلت
مستقبيل وجوٍد يف الحقيقية املاهية إىل واملقوالتية اليوتوبية بمبادئها تصل وأن واملوضوع،

وأفضل. أكمل
باإلضافة التاريخ) – املوضوع – (الذات الثالثة العنارصالفلسفية هذه بني التوحيد إن
الثورية اإلرادة تنتظر والتي الواقع يف الكامنة واالتجاهات النزعات وتحليل اكتشاف إىل
مجتمعة العوامل هذه األمل، نحو أو اليوتوبي الوجود نحو لدفعها الواعية والدراسة

.Bloch: Subjekt-Objekt. S. 194–196 34

.Ibid: S. 198-199 35

.Horster, Detlef: Bloch S. 13-14 36
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— الهيجيل باملعنى — الظاهراتي أو الفينومينولوجي الفيلسوف بلوخ جعلت التي هي
الروح» «ظاهريات هو األمل» «مبدأ كتابه جعلت كما واالشرتاكي، اإلنساني للمستقبل
دقيق رصٍد سوى األمر نهاية يف الكتاب هذا فليس املعارصة. الفلسفة تاريخ يف الجديد
نحو — األساسية «ليس-بعد» ال ملقولة تبًعا — مًعا والوعي املادة تطور ملراحل وشامل
فرًقا هناك بأن للقول حاجة وال العادل، اإلنساني املجتمع فيه يتحقق الذي اليوتوبي الكل
ترصد وظاهريات بالروح، املطلق الوعي نحو املعريف التطور ترصد ظاهريات بني كبريًا
املمكن. اليوتوبي األمل أو اليوتوبي الكل نحو السواء عىل واملعريف واإلنساني املادي التطور

(١٨١٨–١٨٨٣م) ماركس كارل (ه)

مدينة فلسفتي «إن ألعماله: الكاملة الطبعة مجلدات من عرش الثاني املجلد يف بلوخ قال
نقطة أهم عن الحديث سبق وقد العالم.»37 هذا ابن وملاركس هيجل وألبي شيلنج، ألخي
خالل تتحقق التي واملاهية الفعيل الوجود بني التمييز وهي شيلنج، فلسفة من عليه أثرت
ظاهريات يف سيما ال — هيجل عند واملوضوع الذات مشكلة عن وكذلك التاريخية، العملية
أن اشرتط بل املعرفية، الناحية من بينهما يفصل لم هيجل أن بلوخ رأي حيث — الروح
البداية هي امليتافيزيقية ووحدتهما الوعي أو الذات عن االغرتاب من املوضوع تحرر يكون
يصبغ أنه سبق: فيما رأينا كما هيجل عىل أخذ قد بلوخ كان وإذا للفلسفة. الحقيقية
العقل أو (الروح الغامضة بالتسمية ويسميه صوفية بصبغٍة بينهما املشرتك العنرص
العلماني — بلوخ اتجاه أسباب أهم من كانت ربما الصوفية الصبغة هذه فإن املطلق)،
بالروح يتقيد لم الذي لبلوخ الطبيعي فمن مثله. الدنيوي ماركس إىل — الدنيوي أو
إىل ماركس يد عىل الهيجيل االغرتاب تحول إذ ماركس، بفلسفة فلسفته ترتبط أن املطلق
هي — قدَميها عىل أوقفت التي — الروح» «ظاهريات وأصبحت ثوري، سيايس برنامٍج
املنتج، العامل اإلنسان هوية هي ذاتها مع الروح» «هوية وغدت الطبقي، الرصاع تاريخ
بذلك الطبقات». من الخايل «للمجتمع املميزة والعالمة نفسه، مع الطبيعي العالم هوية بل
تحقيقها وأن والطبيعة، اإلنسان بني والشقاق الرصاع نهاية يف الشيوعية أن ماركس تصور
مسار فتحول التاريخية ومسئوليتها الثوري دورها تعي التي العاملة الطبقة بإرادة رهن

التاريخ.

.Bloch: Werke G. A Bd. 12. S. 316 37
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عند الوقفة تكون أن — ماركسيٍّا فيلسوًفا بلوخ باعتبار — أيًضا الطبيعي ومن
يصعب أنه والحق للشك. مجاًال يدع ال بشكل مباًرشا التأثري يكون وأن أطول، ماركس
العامل كان فإذا ماركس، فلسفة من بلوخ تفكري عىل أثرت التي الجوانب أو الجانب تحديد
نحو الثوري والتوجه الجدلية املادية الفلسفة هو خاص بوجٍه يجمعهما الذي املشرتك
من الكثري عن تكشف متعددة تفصيليًة جوانَب هنالك فإن املستقبل، ونحو العالم تغيري
الباحثني بعض أن من الرغم وعىل موضعها. يف البحث هذا إليها ويشري التأثر هذا أبعاد
كما وبلوخ، ماركس بني مشرتك يشءٍ أي هناك يكون أن أنكروا قد الحرفيني املاركسيني
ولم رومانسية أو صوفية أو وجودية ماركسية هي بلوخ ماركسية أن غريهم وزعم زعموا
استندت التي االتهامات هذه آخر إىل … والعلمي الحقيقي ماركس من يشء فيها يبَق
اليوتوبي للدور تأكيده وإىل السوفيتية، للماركسية بلوخ نقد إىل — إليه استندت فيما —
الجدليني املاديَّني الفيلسوَفني بني التطابق وجوه فإن كله هذا من الرغم عىل للماركسية،
أهم من يكون أن لعله واحد بجانٍب املوضع هذا يف االكتفاء ويمكن تحىص. أن من أكثر
وأعماله ماركس اسم إىل الكثرية بلوخ إشارات بجانب إنكارها يمكن ال التي الجوانب
واملوضوع الذات بني االغرتاب «بأصول» الجانب هذا ويتعلق مؤلفاته، يف األساسية وأفكاره

واملاهية. الوجود أو والطبيعة الوعي أو
للقيمة — السيايس االقتصاد ونقد املال رأس يف — ماركس تحليالت كانت ربما
بلوخ منها انطلق التي هورسرت»، «دتليف رأي يف األفكار أهم من املختلفة وأشكالها
أن املاركسية التحليالت عن املعروف فمن فلسفته. يف املحورية األفكار من وأصبحت
البرشي التجمع حافة عىل بدأت التي السلعية الدورة طريق عن تطور قد الرأسمايل اإلنتاج
العرض خالل ومن املال، رأس يف خصوصا — ماركس بني وقد الطبيعي. أو الفطري
الناحية من ظهر قد األشكال هذه أبسط أن — للقيمة املختلفة األشكال لتطور التاريخي
التبادل خالل من سلع إىل العمل منتجات معها تحولت التي األوىل البدايات مع العملية

واالتفاقي.38 العريض
أو الطبيعية التجمعات حضن يف األصل يف تظهر ال السلع تبادل عملية أن والواقع
القليلة النقاط وعند حدودها عىل أي التجمعات، هذه تتوقف حيث تظهر وإنما الفطرية،
التبادل عملية هي السلع بني الحقيقية «والعالقة أخرى. بتجمعاٍت اتصالها فيها يتم التي

.Horster, Detlef: Bloch. S. 31 38
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ال ولكنهم بعض، مع بعضهم املستقلون األفراد فيها يشرتك اجتماعية عمليٌة وهذه بينها،
طريق عن إال بعًضا بعضهم إزاء لهم وجود وال سلع، مالكي باعتبارهم إال فيها يشرتكون
التجارة تبدأ هنا التبادل.»39 عملية «حملة» أو ممثلو كأنهم لنا يظهرون وبهذا سلعهم،
تأثريًا عليه لتؤثر نفسه البرشى التجمع صميم يف فتنفذ تعود ثم التبادل، عىل القائمة
ماركس تحليالت وبقية الرأسمالية، بذور تنطوي هذه البسيطة التبادل عملية ويف مدمًرا.
يف اإلنساني والوعي اإلنسان ساهم وكيف املال» «رأس ومنه «املال» عنها تطور كيف تبني

باملوضوع. الذات وعالقة بالعالم الوعي عالقة غريت بصورة به وتأثرا التطور هذا
فنشاط القول، سبق كما ووعيه اإلنسان عن مستقلة بطريقٍة السابق التطور يتم ولم
فيه. الدخول أو إليه الوصول بعد عنه كيفيٍّا اختالًفا يختلف قد بدايته ويف قبله الوعي
ومع املبارشة. البسيطة العينية الحياة خدمة عىل البداية اقترصيف قد الوعي نشاط أن ذلك
إذ مًعا؛ والوعي املنتج مفهوم يف حاسم تغريٌ حدث البرش بني العمل منتجات تبادل بداية
وتقوم «قيمة».40 لها وصارت قبُل من تملكها تكن لم اجتماعية» «صفًة املنتجات اكتسبت
مجرد كونها عن التبادل عملية تكف عندما املنتجات حركة يف «التوسط» بدور القيمة
بمجرد للزوال تتعرض ثم ومن البرشي، التجمع هامش عىل تتم عرضية أو اتفاقية عمليٍة
ومتصًال، مستمرٍّا فعًال التبادل عىل القائمة التجارة تصبح عندما أنه هذا ومعنى نشوئها،

وتبادلها.41 السلع حركة تنظم التي الخفية اليد هي القيمة تصبح
وكأنما — السلعية42 تطور ذروة يف — للبرش فتبدو التطور هذا حركة وتستمر
خافيًا ويظل «عارفة». كذواٍت مواجهتها يف ويقفون عنهم، ومستقل طبيعي يشءٌ هي

ط١. العربية. النهضة دار القاهرة، الرباوي، راشد د. ترجمة السيايس، االقتصاد نقد كارل: ماركس، 39

ص٣١. ١٩٦٩م.
Marx, Karl: capital. Translated from the third German edition by Samuel Moore and 40

.Edward Aveling and edited by Frederick Engels
.Moscow, progress publishers, 1965. Vol. I. p. 71-72

.Horster, Detlef: Ibid: S. 31 41

ناتج اغرتاب إىل ١٨٤٤م) عام للمخطوطات تأليفه مع (أي حياته من مبكرة فرتٍة يف ماركس انتبه 42
ناتج — العمل ينتجه الذي اليشء «إن عنه: مغرتب موضوٍع إىل الناتج ذلك وتحول املنتج العامل عن العمل
وأصبح موضوع يف تجمد عمل هو العمل فناتج املنتج، عن مستقلة كقوٍة غريٍب، كيشءٍ يواجهه — العمل
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تعلًقا نفسها باملوضوعات متعلًقا شيئًا أي — «موضوعيٍّا» شيئًا ليست القيمة أن عليهم
الذات تقف وهكذا طبيعيٍّا، تطوًرا تطورت كما اجتماعية نشأًة نشأت وإنما — طبيعيٍّا
وعي إن بل الخالصة. املعرفة عملية يف متقابَلني طرَفني موقف بعضهما من واملوضوع
املبارشة العالقة تنقطع بحيث بنفسه يستقل أن يمكن والفكري العقيل نشاطهم أو الذوات
نظرية معرفًة املوضوعات معرفة عىل يقترصدورها وبحيث املوضوعات، وبني الذوات بني

عليها. التأثري أو تغيريها دون بحتة
الحياة وعن الحية املوضوعات عن بنفسه يستقلَّ أن يمكن الوعي أن هذا ومعنى
من األخرية والغاية األسمى الهدف هي وحدها معرفته أن يتصور وأن نفسها، املبارشة
األول الكتاب يف أرسطو تحليالت يف التحول لهذا الفلسفية البداية نجد أن ويمكن الحياة.
الناس وجد حيث مرص يف مرة ألول نشأ قد العلم أن رأيه ففي امليتافيزيقا، عن كتابه من
أو عملية منفعٍة أو غرض ألي ال لذاتها املعرفة إىل ينرصف والعلم ملمارسته. الكايف الفراغ
— اليونان فالسفة من وغريه — أرسطو نظر يف بسيط ذلك يف والسبب عنه. خارجي هدٍف
واملوضوع الذات بني االنفصال أن السياق هذا يف واملهم ذاتها. يف هدفها تحمل فاملعرفة
عن التبادل عملية إىل أدى الذي االقتصادي املادي التطور بداية مع بدأ قد (والعكس)
وراحت املوضوعات، مواجهة يف بذاتها الواعية «األنا» وقفت بحيث واملال، السلع طريق
أيًضا، العقالني وسلوكها بفعلها عليها وتؤثر العقالنية بأدواتها مستعينة عليها تتعرف
به املحيط والعالم والفرد والظاهر، والباطن واملوضوع، الذات بني االنفصال بدأ هنا ومن
عرش الثاني القرن حوايل من هومريوس— ملحمتي أبطال مثًال يعرفه لم الذي األمر (وهو
عرفت الذي ق.م. السابع القرن قبل وذلك — امليالد قبل والثامن التاسع القرن حوايل إىل

النقدية).43 العملة وظهور السلع تبادل اإلغريقية الجماعات فيه

يعني وال غريب، بموضوع يرتبط. كما عمله بناتج يرتبط العامل إن (…) العمل تموضع إنه ماديٍّا،
يوجد أنه يعني وإنما فحسب — خارجيٍّا وجوًدا — موضوًعا أصبح قد عمله أن ناتجه عن العامل اغرتاب
منحها التي الحياة أن يعني إنه تواجهه، ذاته يف قوة يصبح وأنه عنه، غريب كيشءٍ عنه، مستقالٍّ خارجه،
ترجمة ١٨٤٤م، لعام ماركس كارل مخطوطات كارل: (ماركس، غريب» معاٍد كأمٍر تواجهه للموضوع
ماركس يوضح أن قبل وذلك ص٦٩) ١٩٧٤م، الجديدة الثقافة دار القاهرة، مصطفى. مستجري محمد

املال». و«رأس السيايس» االقتصاد «نقد يف القيمة يف نظريته ويضع السلعية الدورة تفصيالت
.Horster. Detlef: Ibid: S. 32-33 43
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انقطاع باألحرى أو — املعرفة عملية يف واملوضوع الذات بني االنفصال تاريخ إن
نفسه الوقت يف هو — املجرد التفكري ظهور إىل أدى مما بينهما املبارشة والوحدة العالقة
التفكري أن هذا إىل أضف الرأسمالية. إىل املقايضة أو البسيط التبادل من التطور تاريخ
املنتجات إىل ينظر أصبح بحيث التبادل، تجريد يف املتزايد التطور مع أيًضا تطور قد املجرد
التبادل عملية يف قيمتها بحيثصارت أي بينها، املشرتك بالعنرصاملجرد عالقتها يف املختلفة
تزايد ثم الرأسمالية، عىل السابقة املرحلة يف تم الذي األمر وهو املهم، الوحيد اليشء هي

الرأسمالية.44 العالقات ظل يف ذروته وبلغ
يجعل لم واملوضوع الذات بني بالتدريج تم الذي االنفصال بأن القول من بد وال
عالقة مسألة هي الواقع يف املسألة ألن متضادَّين، أو متعارَضني قطبنَي والتفكري التبادل
والتبادل التعامل يف ودوره املال وتطور الوجود. وأشكال الوعي أشكال بني متبادلة إنتاج
املادية القيمة توحيد املال طريق عن التبادل استلزم فقد املسألة. هذه يوضح السلعي
نسبية، قيمٍة ذات غري أشياء تستطيع ثم «ومن الكيفية قيمتها يف املختلفة لألشياء والكمية
تفرتض الكمية القيمة تلك أن أي الذهبية.»45 للعملة كرموز تعمل أن مثًال، الورق منها
أو صفات صميمها يف هي محددة خصائَص أو صفات من املختلفة. املنتجات تجريد
ترتب ثم اإلنسان، رأس يف يشء كل قبل تم قد والتوحيد التجريد هذا كيفية. خصائُص

تجريدها. أي القيمة، «موضعة» الواقعية الناحية من ذلك بعد عليه
عىل اإلنسان قدرة زيادة عىل الوقت نفس يف ساعد مما نقية؛ عملٍة أو «مال» شكل يف

نشوئها.46 عىل مساعدتها بعد املجرد التفكري أو التجريد
التجريد) أو املجرد التفكري (وهو التفكري أو الوعي من معينًا نوًعا أن سبق مما يتضح
آخر املاركسية نظر يف تمثل التي الرأسمالية وتطور تكوين يف ساهم أسايس عنٌرص هو
التفكري أو الوعي هذا أن كما السلعي، التبادل عملية لتطور ومنطقية تاريخية مرحلة
تطور منذ وبخاصة السلعي التبادل عملية تطور خالل من بدوره ن تكوَّ قد املجرد
الربجوازية والذاتية الرأسمالية العالقات تطور عليه قام الذي املال طريق عن التبادل
واحد عنٍرص إىل الرأسمايل التطور هذا نرجع أالَّ النهاية يف واملهم العالقات.47 هذه ظل يف

.Ibid: S. 33-34 44

ص١١٧. العربية الرتجمة السيايس، االقتصاد نقد كارل: ماركس، 45

.Horster, Detlef, Ibid: S. 34 46

.Marx, Karl: Capital. 24 األول. الجزء ملاركس. املال رأس من ٢٤ الفصل يف التطور هذا تفاصيل انظر 47
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السلعة أي املوضوعي والعنرص ناحية، من املجرد والتفكري الوعي أي الذاتي، (العنرص
بني متبادلة والتأثر التأثري عالقة ألن أخرى) ناحيٍة من اإلنتاجية االجتماعية والعالقة واملال
وألن اآلخر، عن مستقالٍّ منها لواحد الرأسمايل التطور إرجاع يمكن وال العنارصجميًعا هذه
عمليٍة سياق يف وذلك وتغريه، املوضوع تطور صاحبه قد وتغريها اإلنسانية الذات تطور
والخالصة للموضوعات. جديدة وأشكاٌل للفكر جديدة أشكاٌل عنها تمخضت شاملة جدليٍة
شيئًا الوقت نفس يف باعتباره أي سلعة، إىل تحول الذي العمل ملنتج املزدوج الطابع أن
يف السبب هو كان قد للقيمة،48 املختلفة األشكال من ذلك عليه ينطوي وما وقيمة، يستخدم
به، املحيطة والبيئة الفرد بني واملوضوع، الذات بني املعرفة نظرية يف املشهور التقابل ذلك
مبارشة العالقة كانت عندما وجود له يكن لم مجرد نظري تقابٌل وهو والعالم. األنا وبني
بدون مباًرشا اجتماعيٍّا تنظيًما عملهم تنظيم إمكانهم يف كان وعندما والطبيعة، البرش بني

السلعي. التبادل عملية توسط
القيمة عن نظريته جوانب من واحد لجانٍب ماركس تحليالت من القدر بهذا نكتفي
بني إليه اإلشارة تم الذي املشرتك العنرص وعن بلوخ تفكري عىل تأثريه عن لنسأل
الفكر أو واملوضوع الذات بني االنفصال أن السابق العرض من اتضح لقد الفيلسوَفني.
التبادل عملية وأن ثابتة، حقيقًة وليس تاريخي تطوٍر مسألة ماركس نظر يف هو والوجود
معرفة إمكان عن ثم ومن منتجيها عن املنتجات استقالل عن املسئولية هي السلعي
بداية إن نقول أن يمكن أيًضا هنا له. املقابلة الذات طريق عن نظرية معرفًة «املوضوع»
تطور وقد أخرى. ناحيٍة يف والوجود ناحية يف التفكري بوجود اقرتنت قد الفلسفة تاريخ
أخرى، جهٍة يف واملادة جهة يف الخالص الفكر فأصبح الفلسفة تطور مع التصور هذا
تؤكد أو املوضوع حساب عىل الذات تؤكد اتجاهات إىل الفلسفية االتجاهات انقسمت كما
جانب، يف الذاتية أو العقلية واملذاهب تكرساالتجاهات ثم ومن الذات، حساب عىل املوضوع
استثناءات وجود مع املقابل، الجانب يف التجريبية أو الوضعية أو املوضوعية أو واملادية

الحال. بطبيعة التعميم هذا عن تخرج

مبارشة وسيلًة تكون أن بمعنى استعمالية، قيمًة فقط ليست و«السلعة ماركس: كارل لتحليالت طبًقا 48

وإذن تبادل، وسيلة ثم ومن التبادلية، للقيمة املادية الدعامة هي وإنما … حاجاته بإشباع ملالكها تسمح
الرتجمة السيايس، لالقتصاد نقد ماركس، (كارل تبادلية» لقيمة بالفعل حاملة االستعمالية القيمة تكون

ص٣١). العربية،
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والحديث (الكالسيكي) القديم الفلسفي الرتاث ينقد بلوخ إن القول سبق وقد
ومع والوجود. الفكر بني الفصل جهة من أي خاص، بوجٍه النقطة هذه من ويحاكمه
فيها يغلب (التي املادية والفلسفة الوجود) عىل الفكر فيها يغلب (التي املثالية الفلسفة أن
وأن والوجود الفكر طرَيف بني تقربا أن طريقتها عىل كلٌّ حاولتا قد الفكر) عىل الوجود
الفالسفة ولبعض الفلسفة لتاريخ قراءته يف بلوخ بني فقد العقيمة، الثنائية هذه تقهرا
حاول كما عليهم، الغالب الطابع هو ظل والوجود الفكر بني االنفصال أن بهم اهتم الذين
املثالية (أي الفلسفة لتاريخ الرئيسيني االتجاهني يف اإليجابية العنارص بني يوحد أن جهده
خالل من يتضح وسوف مطلقة. بصورٍة أحدهما إىل رصاحة ينضم أن دون واملادية)
الكلمة، لهذه الشائع التقليدي باملعنى مادية ليست عليها يرص التي ماديته أن البحث

ورومانسية. مثالية أو ودينية صوفية ماديٌة هي وإنما
وعن ذاته عن اإلنسان اغرتاب أن وهو جوهري، يشءٍ عىل يتفقان وبلوخ ماركس إن
وحتى اآلخر، عن منهما كلٌّ واملوضوع الذات استقالل يتوقف حتى يتوقف لن الطبيعة
والهدف أخرى، ناحيٍة يف خالص ووجوٍد ناحية يف خالص فكٍر إمكانية كذلك تتوقف
الذي عامله مع نفسه إىل عاد الذي اإلنسان «وحدة إىل التوصل هو منهما كلٍّ عند النهائي
التفكري طريق عن تحقيقه يمكن ال النهائي الهدف وهذا تشكيله.»49 أو تغيريه يف نجح
وأن العملية املمارسة طريق عن املوضوع استقالل يلغي أو يرفع أن يجب وإنما وحده،
يعترب التي الجدلية املادية يف املمارسة هذه أسس بلوخ يجد أن الطبيعي ومن الواقع. يف يتم
والعقل والوجود، الفكر بني التضاد عىل التغلب فيها يتم التي الوحيدة الفلسفة هي أنها
القدرية، والنزعة اإلرادية والنزعة والتجريبية) العقلية (أو والبعدية والقبلية والحس،
عىل جوهريٍّا اتفاًقا وبلوخ ماركس من لكلٍّ املستقبل عىل املفتوحان النسقان يتفق وهكذا
كلٍّ اقرتاب مع بعضهما من يقرتبا أن يمكن بينهما الفصل تم اللذين واملوضوع الذات أن

نفسه. إىل عودته أو نفسه من منهما
محاولة مجرد سوى — البداية يف اإلشارة تمت كما — السابق العرض هذا ليس
منها. واحد بجانٍب األقل عىل أو ماركس بفلسفة بلوخ تأثر جوانب من هام جانٍب لتفسري
يشء كل قبل عنه يفصح واضح يشءٌ فهو مجموعها يف املاركسية بالفلسفة تأثره عن أما

.Bloch: J: of H. V. I. p. 444 49
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الذي — بلوخ أمام الطريق مهد ماركس إن القول ويمكن املستقبل. إىل الثوري توجهه
«علم ليقيم — الفلسفي نسقه لواء تحت تنضوي وجعلها بل بدوره املاركسية تجاوز
األمل هذا ارتفع بحيث فلسفي بمضموٍن ومأله مادي أساٍس عىل بناءه شيد الذي األمل»
ويحركها محددة، موضوعيٍة رشوٍط إىل األخالقية الفضيلة أو الذاتية العاطفة مستوى من
يف ستنعم التي الحقة اإلنسانية» «الجماعة ظل يف الخالص تحقيق يضمن ثوري وعٌي

واإلخاء. والكرامة والحرية والعدالة بالسعادة املطاف نهاية

وأدبية فكرية مؤثرات (٢)

من واملحدثني الكالسيكيني الفالسفة عىل بلوخ عىل أثرت التي الثقافية العوامل تقترص لم
ربطته الذين املعارصين واملفكرين األدباء من مجموعة عليه أثر وإنما ماركس، إىل أرسطو
والكاتب أدورنو، والفيلسوف بنيامني، فالرت األدبي الناقد هؤالء ومن الصداقة، عرى بهم
كما — الصداقات هذه أهم ولكن وغريهم. فايل كورت املوسيقى واملؤلف برشت، املرسحي
جورج املجري بالفيلسوف شبابه سنوات يف خصوًصا جمعته التي هي — القول سبق
لهذه الدقيقة التفصيالت عن للحديث يتسع ال املقام كان وملا (١٨٨٥–١٩٧١م) لوكاتش
فسوف — كثري وغريهم — والفنانني واملفكرين األدباء هؤالء وبني بلوخ بني العالقات
املؤثرات أبرز عن الكالم سياق به يسمح الذي بالقدر بعضها عىل الضوء بإلقاء نكتفي
سنوات يف األقل عىل — قلبه إىل أصدقائه بأقرب بادئني الفكري، وتكوينه حياته عىل

لوكاتش. وهو — الشباب

لوكاتش (أ)

زيميل جورج الحياة فيلسوف يقيمها كان التي البحث قاعات إحدى يف األوىل للمرة تقابال
هايدلربج، يف ١٩١٤م عام حتى ١٩١٢ عام من مًعا ورحالتهما إقامتهما كانت ثم برلني، يف
روى وقد األخرية. املدينة هذه يف فيرب ماكس أقامها التي الدراسية الحلقات يف واشرتاكهما
أسابيَع بعد يلتقيان كانا عندما حتى وأنهما الوقت، ذلك يف تام اتفاٍق عىل كانا أنهما بلوخ
يحددا أن من املرحلة هذه يف بد ال وكان ينقطع، لم وكأنه الحوار يستأنفان كانا طويلة
أنهما الناس يتصور ال حتى بينهما الفروق تبني خرضاء منطقًة — تعبريه حد عىل —

واحد. بفٍم يتكلمان
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فهًما فهمها يف واتفاقهما لهيجل الروح» «بظاهريات الشديد تأثرهما جمعهما وقد
– «الذات وهي سلًفا إليها اإلشارة تم التي األساسية للموضوعات تناولها يف وخاصة ثوريٍّا،
مؤلفاته كتابة يف بدأ عندما بلوخ ذهن يف املشكالتحارضة هذه كانت التاريخ». – املوضوع
أن كما ١٩٢١م، عام مونترس توماس وكتابه ١٩١٨م، عام اليوتوبيا» «روح وهي األوىل
١٩٢٣م؛ عام الطبقي» والوعي «التاريخ كتابه يف لوكاتش شغلت نفسها املوضوعات هذه
عىل االختالف كان وإن والنظرية، املعرفية املشكالت نفس من انطلقا أنهما عىل يدل مما
اندلعت حتى وفاق عىل الصديقان ظل فقد ذلك. بعد بينهما فرق قد اليوتوبي البعد
الشيوعي بالحزب الحرب بعد والتحق املجر إىل لوكاتش ه فتوجَّ األوىل العاملية الحرب نريان
وعىل سويرسا، إىل بلوخ توجه بينما العرشينيات، طوال للماركسية منظًرا وعمل املجري
الثورة عشية لروسيا كان وقد األملاني، الشيوعي بالحزب يلتحق لم لوكاتش، من العكس
روسيا، إىل لوكاتش رحل السلطة عىل النازية استولت وعندما منهما، كل عىل السحر فعل
عندما خاصة تباعًدا يزداد للرجلني الفلسفي املسار بدأ هنا ومن براغ، إىل بلوخ ورحل
أن لقناعته هيمنته، بسط يف الشيوعي الحزب يمارسه الذي الرعب بتربير لوكاتش قام
حد إىل — بلوخ تمسك بينما االشرتاكي، املجتمع إلقامة رضوريان إجراءان والقهر الرعب
أي يقهرها أال يجب التي الفردية والحرية اإلنسانية والكرامة بالحق — أحيانًا! الجنون
يفهم لم لوكاتش صديقه أن بلوخ رأي من وكان بينهما، الخالفات واحتدمت عقائدي. فكٍر
يف الواقعية مفهوم حول بشدة معه اختلف — بلوخ أي — أنه كما اليوتوبيا، عن فكرته
اليوتوبي. البعد إىل تفتقر الواقعية هذه مثل ألن بشدة عنه يدافع لوكاتش كان الذي األدب
حول حادة معارَك شكل يف الثقافية واملجالت الصحف صفحات عىل خالفهما وتبلور
وشكلت النهاية، حتى بلوخ عنها ودافع بقسوة لوكاتش هاجمها التي التعبريية الحركة
األملاني واألدب الفكر يف الهامة األحداث أحد ١٩٣٨م عام يف بينهما الفكرية املناظرة هذه

الحديث.
أوائل حتى وامتدت ١٩٠٦م عام حوايل أملانيا يف ظهرت أدبية حركٌة والتعبريية
(وقد واملرسح والقصة الشعر إىل امتدت ثم الرسم مجال يف نشأت وقد العرشينيات،
من وفزعها رصختها وأطلقت إنجازاتها) أهم من لربشت األوىل املرسحية األعمال كانت
كانت اإلنسانية. والكرامة العدل فيه يتحقق جديد إنسانيٍّ عالٍم إىل وشوقها الحرب، رعب
تمحو أن وحاولت جديدة، بإنسانيٍة اإليمان لواء تحت تجمعت ثائرة، فنيًة حركًة التعبريية
الحياة يف الزائفة القيم بكل تعصف وأن فسادها، الحرب أثبتت التي الواقع أشكال كل
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وقوعها دون تحل لم األقل عىل أو الحرب، إىل أدت التي والفنية والسياسية الربجوازية
وكانت األوىل، العاملية الحرب كارثة عىل هائل سخٌط هناك وكان وجهها. يف تقف ولم
بالرؤية جديد من العالم يشكل أن الفنان أراد السخط. هذا عن الفني التعبري هي التعبريية
عىل املتمردة الحية والكلمة الطليق بالروح الحر، باإلبداع املطلقة، للقيم املتوهج والحماس
وخداعها.50 كذبها الحرب فضحت التي القيم وكل والتقني العلمي والتقدم واملدنية الواقع
سقطوا أو املهجر يف تشتتوا أو بالصمت أصحابها والذ الحركة هذه اختفت ما رسعان لكن
أوائل يف صوتها واختنق النازي، الطغيان أقدام تحت انسحقوا أو األوىل العاملية الحرب يف
الهمجية، وقطعانها الفاشية ذئاب وزحف العاملية، االقتصادية األزمة خنقته الثالثينيات،
وانطفأت حية، التعبريية دفنت أن النتيجة وكانت الثانية. العاملية الحرب نريان واندالع

تتوهج.51 تكد لم التي شعلتها
إنتاجه كل عىل التأثري هذا وانعكس بلوخ، عىل كبريًا تأثريًا التعبريية الحركة أثرت
يف املتوهج وأسلوبهم التعبريينيحماسهم من بلوخ أخذ فقد واألدبي، منه الفلسفي الفكري،
املفرط واالستخدام واألمثال، والحكم واألسطورة الشعر بلغة األفكار عن والتعبري الكتابة،
عني بسهولة تلمحه ما وهو كثرية، أحياٍن يف الغموض حد إىل تصل التي املجازية للصور
حيث من الفلسفي النص عرض عىل األثر أكرب التعبريية للنزعة كان إذ األمل؛ ملبدأ القارئ
بلوخ قراءة صعوبة من زاد مما الشعرية؛ والصور بالرموز الزاخر واألسلوب التعبري شكل
بمجتمٍع وحلمهم للتعبرييني اإلنسانية النزعة ولعل الفلسفي. نسقه جوهر واستخالص
الهدف هو البداية منذ كان الذي — اإلنسانية والكرامة العدل فيه يتحقق جديد إنساني
وخاض عنهم، ومدافًعا بأفكارهم متمسًكا فظل إليهم، جذبه ما هو — بلوخ عند والغاية
هذه عىل قىض أن بعد حتى عمره، صديق لوكاتش مع الفكرية معاركه أكرب أجلهم من
تحت األبد إىل سكتوا أو السجن أو املنفى يف انزووا أو الصمت أصحابها ولزم تماًما الحركة

الرتاب.
تمثل أنها إال األدب، تاريخ من جزءًا اآلن واعتبارها التعبريية أفول من الرغم وعىل
لوكاش بني رحاها دارت التي الفكرية املعركة أن كما املعارص، للفن األول األملاني املرجع

ص١٦. ١٩٧١م، والنرش، للتأليف العامة املرصية الهيئة القاهرة، التعبريية، مكاوي، الغفار عبد 50

ص١–١٢. السابق، املرجع 51

52



اليوتوبي تفكريه ونواة بلوخ حياة

الحداثة أو الحديثة للنزعة التاريخي املعنى حول خالًفا كانت التعبريية حول وبلوخ
عامة.52 بصفٍة modernism

التي التعبريية عىل هجومه املاركيسيف األدبي النقد يف األساسية املقولة لوكاتش تبنى
واتهمها — التاريخية لألوضاع نتاج األدب أن وهي — حياته بداية يف إليها انجذب قد كان
بعنوان مقال يف رصح حني االجتماعي الواقع عن وبعدها الشعب عامة عن باالغرتاب
كل وعىل عليه الحرب وتعلن بالواقع لها صلة أي تنكر التعبريية بأن امليزان» يف «الواقعية
األرض، هجر طريق عن جديد عالٍم الكتشاف يشتاقون التعبرييني من العديد ألن إنجازاته
حياته بداية يف لوكاتش تأكيد من الرغم وعىل … بالسحاب53 والتعلق الهواء يف والقفز
مواجهة عن التعبري هي مهمته بأن واقتناعه األدب، يف الفردي أو الذاتي العامل دور عىل
أساس هي االجتماعية العالقات أن املاركسية من أيًضا تعلم أنه إال ومغرتب، معاٍد مجتمٍع
وهي املاركسية، والنظرية املنهجية الثوابت عن يتحول لم ولذلك والجمال؛ والفن األدب
الوعي إىل املجتمع وصول عند االغرتاب والخالصمن واملوضوع، الذات بني الجدلية الوحدة
من كان ولذلك إليه، الوصول أجل من اإلنسان يصارع شامل كلٌّ هي الحقيقة وأن بالذات،
الواقع صورة رسم هي للفن الكاملة الوظيفة ألن الحقيقة هذه شوهت التعبريية أن رأيه

وجهه. يف بالرصاخ االكتفاء أو منه الهروب ال املوضوعي
البحث. سياق عن بنا تخرج أن يمكن التي املناظرة هذه تفاصيل يف طويًال نستطرد لن
األمر حقيقة يف كانت ولوكاتش بلوخ بني الفكرية املواجهة إن بإيجاز القول يمكن ولكن
اتهام وشجب التعبريية عن األول دافع لقد االشرتاكية. والواقعية التعبريي الفن بني مواجهة
بعبارة دفاعه يف مستشهًدا الرأسمالية، الربجوازية مع تواطأت حركة بأنها لها لوكاتش
حركًة األيديولوجية الناحية من كانت — التعبريية أي — بأنها فيها يعرتف نفسه للوكاتش
من وأنها فاشية، تكن لم التعبريية يف الوعي اتجاهات أن بلوخ ويؤكد للحرب. مناهضة
الكل أثناءها تحطم انتقالية مرحلٍة ألزمات استجابة تعترب االستطيقية أو الجمالية الناحية
واقعية بلوخ ويتهم البدائية. مرحلتها يف الثورية الربوليتاريا بقيت بينما للربجوازية، الثقايف
كما الكالسيكية، النظم من يتحرر لم ولذلك املثالية، الذاتية وتستبعد مغلقة بأنها لوكاتش

Taylor. Ronald (Editor): Aesthetics and politics.London Verso, The Imprint of New Left 52

.Books. 1986. p. 12
.Lukacs, Georg: Realism in the Balance in Aesthetics and politics p. 40-41 53
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للعالم، صورة أية تحطيم يف الفنان دور يرفض جعله للواقعية األفق الضيق مفهومه أن
يف الجديد ويكشف الواقع صدوع ليستثمر يناضل الفن أن متناسيًا الرأسمالية، حتى
ال اتهام هو الشعب، عامة عن اغرتبوا بأنهم للتعبرييني لوكاتش اتهام أن كما شقوقه.54
فن عىل الشعب عني فتح من أول ذلك من العكس عىل كانوا إذ حقيقي؛ أساٍس إىل يستند
اهتموا كما العقليني، واملرىض واملساجني األطفال رسوم عىل انتباههم وركزوا الفولكلور،
للحركة الحقيقية االنطالقة هو الشعبي الفن كان بحيث البدائي بالفن ا خاصٍّ اهتماًما
النقدية املناظرة هذه يف الصديَقني بني احتدم الذي الحاد الخالف أن واملهم التعبريية.55
املتبادل واالحرتام التقدير استمرار من يمنع لم وإن — بينهما القطيعة يف تسبب قد الهامة
الحرفية املاركسية األيديولوجية من املبكر شبابه منذ بلوخ تحرر عن كشف كما — بينهما
والنقدي. الجديل ومنهجها العامة روحها يف للماركسية مخلًصا ذلك مع بقي وإن املتزمتة،

(١٨٩٨–١٩٥٦م) برشت (ب)

جمعهما فقد والعقائدي. الفكري التقارب عىل قائمة قويٌة صداقٌة بربشت بلوخ ربطت
النهاية، حتى الشيوعي بالحلم والتمسك الرأسمايل املجتمع تناقضات عن بالتعبري االهتمام
جمعهما وقد بالدراما. برشت عنه عربَّ بالفلسفة بلوخ عنه عربَّ ما إن القول يمكن بحيث
هذين دراسة عىل برشت عكف إذ واملاركسية؛ الهيجيلية بالفلسفة اهتمامهما كذلك
اإليمان من أبعد إىل ذهب بل املاركسية، الثورة برضورة اإليمان إىل وانتهى الفيلسوَفني
حيدة ال إيمانًا وآمن شبابه، يف املاركسية باأليديولوجية مطلًقا التزاًما فالتزم بالنظرية،
الغربة سنوات كذلك بينهما ربطت وقد للثورة. املصاحب االجتماعي التغيري برضورة عنه
يف طويلة تجوال سنوات بعد برشت مطاف إليها انتهى التي األمريكية املتحدة الواليات يف
انتهاء بعد الديمقراطية أملانيا إىل عودتهما ثم النازي الحكم من هروبًا األوروبية البلدان
التي الدولة أركان توطيد يف للمساهمة واألمل بالشوق مدفوعني الثانية العاملية الحرب
أسس حيث سابًقا) (الرشقية برلني إىل ١٩٤٨م عام فعادا االشرتاكية تبني أنها زعمت
يوقظ الذي الجديل أو امللحمي املرسح عن نظريته تطبيق يف وبدأ املرسحية، فرقته برشت

.Bloch, Ernst: Discussing Expressionism. Ibid: p. 22 54

.Ibid: p. 24 55
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إرادة فيه ويبعث يراه، ملا والدهشة بالغرابة اإلحساس فيه ويثري املتفرج عند الحكم ملكة
عىل منعكسة أمامه ويراها فيها يعيش التي االجتماعية والظروف للقيم الثوري التغيري

املرسح.56 خشبة
املرسحية، أعماله يف أو أشعاره يف سواء املاركسية الفلسفة عن عرب من خري برشت كان
واجبه من وأن العقل، يخاطب بل الشعور يخاطب أال هي املرسحي الكاتب مهمة أن ورأى
ماركس قال وكما الشعور. يثري أن من بدًال والتغيري الحركة إىل ويدفعه العقل هذا يعلم أن
يغريا أن أيًضا واملرسح الفن عىل أصبح فقد تفرسه، أن ال العالم تغري أن الفلسفة عىل إن
أعماله يف تة املتزمِّ املذهبية نظرته عن تراجع برشت أن غري العالم.57 لتغيري تمهيًدا اإلنسان
والتناقضات األخطاء — القول سبق كما أيًضا بلوخ أدرك مثلما — أدرك عندما األخرية
الحد هذا من أبعد إىل وذهب بل العملية. ممارسته يف املاركيس التطبيق فيها وقع التي
املفتوح خطابه وكتب جديد، من التسلح وبني بينها والحيلولة أملانيا توحيد إىل يدعو فراح
برلني من الرشقي القطاع يف األملان العمال ثورة إخماد أثر عىل لربشت أو فالرت إىل املشهور
حني اللوم أعنف فيه إليه ووجه الحاكم، الشيوعي الحزب ضد ١٩٥٣م عام يونيو شهر يف

آخر.»58 شعب عن لكم فابحثوا يعجبكم ال الشعب هذا كان «إذا املشهورة: عبارته قال
وتمسك بلوخ عنها دافع فقد التعبريية، بالحركة اهتمامهما وبرشت بلوخ ربط كذلك
برشت عن أما الكتابة. يف الجياش املتدفق أسلوبه عىل أيًضا وانعكست النهاية حتى بها
بأن اهتمامها بقدر ذاتها يف بالدراما تهتم لم التي التعبريية الحركة برنامج يطبق أخذ فقد
وبرشت املنطلقة، الجياشة عواطفه يعرض كان فالتعبريي والبيان، للعرض أداة تكون
يف الثورية املاركسية نزعته يعرض ثم أوًال، املبكرة مرسحياته يف العدمية نزعته يعرض
ت التزمَّ من تخلو التي األخرية مرسحياته يف النقيَضني بني يجمع ثم التعليمية، مرسحياته
الحل عليه تفرض أن من بدًال حل عن ويبحث يفكر أن بالجمهور وتهيب العقائدي،
برشت فإن النهاية، حتى بها تمسك بل التعبريية عن يتخلَّ لم بلوخ كان وإذا الوحيد.59

القومية الدار القاهرة، مكاوي، الغفار عبد د. وتقديم ترجمة والقاعدة، االستثناء برتولد: برشت، 56

ص٢٣. املرتجم، مقدمة من ١٩٦٥م، مايو ١٥ العاملي، واملرسح والنرش للطباعة
ص٢٩-٣٠. السابق، املرجع 57

ص٢٢. السابق، املرجع 58

ص٣٢. السابق، املرجع 59
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االشرتاكي، توجههما هو جمعهما ما كان وإذا املتأخرة. أعماله يف يتجاوزها أن استطاع
املفتوح باألقق تفكريه اتسم بل املاركسية نزعته يف متزمتًا البداية منذ يكن لم بلوخ فإن
إىل ودعوته العقائدي ته بتزمُّ شبابه مرحلة يف ُعرف برشت أن كما املستقبل، عىل حدود بال
األخرية سنواته يف القول سبق كما تراجع ولكنه لذلك، الرضورة دعت إذا بالعنف التغيري
برشت بأعمال بلوخ إعجاب ظل هذا من الرغم وعىل األفق. املحدودة النظرة هذه عن

الفلسفي. نسقه رشح يف منها بالعديد استشهد إنه حتى كبريًا واملرسحية الشعرية

النقدية الحركة مؤثرات (٣)

تجاوز أن بعد إال األكاديمية مرحلته تبدأ لم إذ فحسب؛ أكاديميٍّا فيلسوًفا بلوخ يكن لم
به، املحيط والعلمي الثقايف الجو عن فصله يمكن ال مفكًرا كان بل عمره، من الستني
من للعرص الثقافية الروح وبني ناحية من الفلسفة أو الفكر بني الفصل يمكن ال كما
كل بلوخ استوعب وقد أخرى، ناحيٍة من مختلفة وفنون وموسيقى وعمارة وشعر أدب
معربًا النسق هذا جاء كما متكامل، نسٍق يف عنها وعرب عرصه يف الثقافية العنارص هذه
اتسم كما بالديناميكية واتسم فاشية، وأحزاٍب اشرتاكية وثوراٍت وحلم مخاض عرص عن
وحاسمة، كثريًة تغرياٍت األملاني الفلسفي الفكر فيه شهد عرص إنه والقلق. باالضطراب
باعتباره املاركيس الرتاث إحياء وإعادة جديدة، منهجيٍة أسٍس عىل فلسفي بحث وبداية
ذاع النطاق واسعة نقديٌة حركٌة األملاني الفكر فيه اجتاحت وقد للواقع، تحليليٍّا نقديٍّا فهًما
وركزوا املاركسية، حول بحث حلقات أعضاؤها نظم فرانكفورت»، «مدرسة باسم صيتها
من كثري عىل نقدية عاصفًة وأثاروا االقتصادي، وليس الشاب ماركس ومؤلفات أفكار عىل

املستقرة. والنظم السائدة القيم
اختلفت فقد للواقع، النقدية النظرة بعمق اتسم قد لبلوخ الفلسفي النسق أن ومع
من انطالقهما من الرغم عىل فرانكفورت، ملدرسة النقدية النظرية عن عنده النقدية النظرة
االختالف ويعود املاركيس، الرتاث يف املعروف النقدي التحلييل املنهج وهو واحد منبٍع
الفلسفي الرتاث يف جذورها تمتد والتي بلوخ عند عمًقا األكثر النزعة أو النظرة إىل
الواقع عىل للثورة النقدي عمقه الهيجىل املنهج من استخلص لقد واملاركيس. الهيجيل
الثورة، وحتمية العالم تغيري يف والرغبة باملستقبل الحلم املاركسية من وتعلم وتجاوزه،
لم العيني. االجتماعي الواقع مع التعامل يف التحليلية وأدواتهما منهجهما استخدام وأحسن
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محدودة، ال آفاق إىل انطلق بل محددة، واقتصاديٍة سياسية أطٍر يف املاركيس الحلم يحرص
املاركسية لحساب املادية املاركسية فنقد نفسها، املاركسية عىل النقدية النظرة هذه وطبق
اكتشاف إعادة وجوب رأى ولذلك شامل، إنسانيٍّ ألمٍل ً مبدأ املاركسية وجعل اإلنسانية،
والنمط الجديدة كالرأسمالية تعسفية اجتماعيٍة واقعيٍة كل ملقاومة نقدي كسالٍح املاركسية

الحال). بطبيعة انهياره (قبل السوفيتي60 االشرتاكي
تأثريًا املدرسة لهذه إن القول يمكن وال فرانكفورت، مدرسة أعضاء أحد بلوخ يكن لم
فيما أعضائها عىل ا وهامٍّ كبريًا كان تأثريه إن القول يمكن بل فكره، عىل املعالم واضح
الهيجيل للمنهج استخدامهم وحسن الواقع، بنية تفتيت يف الثاقب الوعي حدة من اكتسبوه
تعامله إن نقول أن املبالغة من وليس االجتماعية. لألوضاع النقدي تحليلهم يف واملاركيس
اتساًعا أكثر نقدية نظريٍة لخلق مقدمة كان التحديد وجه عىل املاركيس الرتاث مع النقدي

املدرسة. هذه أصحاب عند وشموًال
النقية بلوخ نظرة من فرانكفورت ملدرسة النقدية النظرية انطالق من الرغم وعىل
ألكثر كان بل تفكريه، بها اتسم التي التفاؤلية بالنزعة تتميز لم أنها إال العيني، للواقع
منهم القليل عند الفكر واتسم ثورة، أية من اليأس إىل دفعتهم تشاؤمية نزعٌة أعضائها
الرؤية ناحية من متباينان اتجاهان للمدرسة النقدي الفكري التياَر ميز لقد بالتفاؤل.
هو األول التيار واحد. جديلٍّ فكٍر نتاج لكونهما النقدي التحلييل املنطق ناحية من ومتحدان
هذا ولعل التفاؤل. هو الثاني والتيار املدرسة، ملفكري الغالبة النزعة شكل الذي التشاؤم
أساسيٍّا فكريٍّا تياًرا باعتباره عليهم بلوخ مارسه الذي للتأثري ثمرًة كان التفاؤيل الجانب
ذلك. بعد املعهد بإنشاء قامت التي للعنارصالشابة املكونة السياسية-الثقافية الفرتة زامن
يمثل كان شخصية صداقٍة بعالقة بنيامني فالرت املاركيس األدبي والناقد بلوخ وارتباط
للمدرسة. الفكرية املسارات تقاسما اللذين النقيَضني للتياَرين املؤكدة التكميلية الصورة
التشاؤمية نظرته مع اتفاقه عدم من الرغم عىل بنيامني لفالرت كبريًا احرتاًما يكنُّ بلوخ كان
بمحتواه موضوعيٍّا الواقع لفهم األوىل الرضورة أو الواقع هو بنيامني عند فالتشاؤم للواقع،

ومأساويته.61 الدرامي

ص٣٩. فرانكفورت، مدرسة طاهر، عالء 60

ص٧٨. السابق، املرجع 61
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والتناقضات، بالرصاعات حافًال بوصفه الواقع إىل فرانكفورت مدرسة أصحاب نظر
حياتهم أشكال عن املغرتبني البرش عىل بحثها موضوع تركز اجتماعية فلسفًة وأسسوا
لها، نتاًجا كانوا كما أنتجوها التي الشمولية والصناعية الرأسمالية املجتمعات يف التاريخية
عرصه مفكري شارك فقد بلوخ عن أما اغرتابهم.62 يف السبب كانت كما عنها واغرتبوا
كما للتاريخ مأسوية نظرٍة إىل ينتِه لم ولكنه بالتغيري، الحلم يف معهم واشرتك همومهم
بلوخ من قربًا املدرسة أعضاء أكثر من أدورنو تيودور وكان املدرسة، أصحاب معظم فعل
الحكم فرتة يف املتحدة الواليات إىل املدرسة أعضاء هجرة قبل حميمة صداقٌة بينهما وربطت
نغماته تتصاعد الذي الكبري املوسيقي بالعمل وشبهها بلوخ بفلسفة أدورنو أعجب النازي.

املهجر. فرتة يف بالفتور بينهما العالقة تصاب أن قبل هذا وكان تدريجيٍّا،

(١٩٠٣–١٩٦٩م) أدورنو (أ)

جذب ما وأهم تقليدي، غري فهًما — القول سبق كما — التقليديني الفالسفة بلوخ فهم
ه وتتوجَّ تفكريهم يف تكمن التي الشابة أو العنارصالحية هي الفالسفة هؤالء كل من انتباهه
التي العنارص أهم من كان لذلك العالم. تغيري نحو توجهت كلها فلسفته ألن التغيري، نحو
وهو العنرص هذا تأكيد هو — أدورنو سيما وال — فرانكفورت مدرسة بأعضاء جمعته
الدائم وتجاوزها السائدة، والقيم لآلراء ومقاومتها الدائمة، حيويتها أو الفلسفة شباب
وزمالئه أدورنو جيل عىل سابق جيٍل إىل ينتمي كان بلوخ أن من الرغم وعىل القائم. للواقع
واملنهجية املوضوعية إىل افتقاره عليه أخذوا وإن — لهم بالنسبة معلم بمثابة اعتربوه الذين
بوجٍه بأدورنو يربطه ما أهم فإن — واملجازية الشعرية والتعبريات األحالم وراء وانسياقه
مدى شبابه منذ بلوخ أدرك الذكر. السابق باملعنى الفلسفة، بشباب اإليمان هو خاص
الفلسفة إن دائًما لتالميذه يقول أدورنو كان كما الروح»، «ظاهريات يف والشباب الحيوية
القدرة عىل يحافظ أن الفيلسوف عىل وإن يشء، كل قبل الشباب تهم مسألة الحقيقة يف هي

الشباب.63 مرحلة يطبع الذي واالندهاش التساؤل عىل
املستمر: التجدد عىل وقدرتها وحيويتها الفلسفة شباب بموضوع وأدورنو بلوخ آمن
أو نفسه يفرض ومتجدًدا غامًضا وسؤاًال يُحل، لم لغًزا لحظة كل يف الوجود هذا يزال «ال

ص١٥. فرانكفورت، ملدرسة النقدية النظرية مكاوي، الغفار عبد 62

.Horster, Detlef: Ibid: S. 14-15 63
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بالخلق نفسه عن يعرب وهو اإلطالق؟ عىل يشء أي وجد لَم ذاته: املبارش املوجود يفرضه
عن الدائم السؤال لحل تجربة كله العالم ألن لحظة، كل خالل ومن لحظة كل يف املتجدد
تالميذه يناشد أدورنو كان وكما هناك.»64 مبارش— موجود كل يف املطوي السؤال األصل،
الفيلسوف بقدرة إيمانه عن يتخلَّ لم بلوخ فإن واالندهاش، التساؤل عىل بالقدرة االحتفاظ
لم القديم: السؤال عنه يتولد ال األصيل اإليجابي االندهاش «إن اإليجابي االندهاش عىل
عيناه تحدق الذي السؤال هذا عنه ينشأ بل عدم؟ باألوىل يكن ولم اإلطالق عىل وجود كان
الغائب: «الكل» أفق يف — «الكآبة» املعروفة لوحته يف «دورر» صورها التي الفتاة كعيني —
الكل إىل وافتقاره ونقصه عجزه حالة من ويخرج يكتمل ومتى كالعدم؟ وجود كان لم

اليوتوبي؟»65
الفالسفة عليه يقدر ال يشء جديدة إجاباٍت إىل يؤدي الذي الشاب التساؤل هذا ومثل
الفكر يف سواء ومتحجر جامد هو ما كل ضد الفلسفة شباب ألن الحرفيون؛ أو التقليديون
أدورنو يخضع لم لذلك املشرتك. الفهم أو السليم بالحس يسمى ما وضد املجتمع، يف أو
كانت تعبريهما. مصطلح وال تفكريهما أفق تالئم ال ألنها املجتمع يف الشائعة للغة وبلوخ
طرح عن وعاجزة بالية لغًة التقليدين الفالسفة عند أو املجتمع يف سواء السائدة اللغة هذه
عرصه؛ يف هيجل إجابات مثل إجابتهما كانت ولذلك ألسئلتهما، تتسع ولم جديدة أسئلٍة
أن الجديدة األسئلة فيها صيغت التي الجديدة اللغة هذه ولعل معارصيهما. عىل غريبة
كان بحيث ١٩٦٨م عام األوروبية الجامعات يف الثائر الشباب إليهما جذب ما أهم تكون
الشعار وهذا فلسفاتهما، وحي من باريس يف الجدران عىل كتب الذي الشباب هؤالء شعار

املستحيل.»66 وافعلوا واقعيني «كونوا هو

دينية مؤثرات (٤)

غنًى بلوخ أفكار زادت التي الهامة املصادر أحد هي والصوفية الدينية املؤثرات كانت
تأثريٌ لهم يكون قد الذين الدينيني املفكرين أسماء تحديد يصعب أنه والواقع وثراءً،

.Bloch: p. of H. V. I. p. 307 64

.Ibid: p. 312 65

.Horster, Detlef: Ibid: S. 15 66
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أنه إال فويرباخ، عند الدين أنثروبولوجيا من يقرتب الديني تفكريه كان وإذا عليه، مبارش
الرتاث وبخاصة والصويف الديني الرتاث كل ويتمثل الحدود هذه يتجاوز — بلوخ أي —
تشكل التي الهامة األفكار إحدى يف الديني الرتاث هذا تأثري تمثل وقد اليهودي-املسيحي،
املفتوحة النهاية أفق يف تحلق فلسفته جعلت التي الخالص» «فكرة وهي بلوخ فلسفة
الخالص أو النجاة يف التفكري أو «األخروي» التفكري أن صحيح غامض، صويفٍّ بأسلوٍب
الرشور كل معها ستنتهي التي — والخري السعادة مملكة يف «الزمان» آخر سيتحقق الذي
واألديان العصور كل يف الدوام عىل وجد قد — جوًرا ملئت أن بعد عدًال األرض وتمتلئ
التفكري هذا عىل املمكنة والحضارية التاريخية الشواهد كل جمع بلوخ ولكن والحضارات.
الحاملة التصورات وهي األمثل، اليوتوبي للخالصواملجتمع تصورات من بها يتصل ما مع
فقره عن ويعوضه املعيش الواقع ثغرات ليمأل رسمها يف البرشي الخيال تفنن التي
واملثالية، الغيبية األوهام فضاء من التصورات هذه يشد كيف ماركس تعلم ثم ونقصه.
يعود ال بحيث والثورية، العملية واملمارسة الصلب الواقع أرض إىل فيه، ترفرف كانت الذي
الزمان آخر يف يتم أن ينتظر حدث مجرد الالإنسانية منه تختفي الذي املجتمع أو الواقع
واتجاهه الحر مساره يف الحقيقي ومحركه نفسه التاريخ محور يصبح بل التاريخ، ونهاية
وجود من التاريخ، يف لوضعه أو الخالص، «لتاريخية» الرضوري من وكان الصحيح.
إىل باإلضافة لها، املحركة والقوى قوانينها وتحديد التاريخية العملية لتفسري علمي منهٍج
إنساني مجتمٍع لبناء تسعى بل القائمة، األوضاع بنقض تكتفي ال التي الثورية املمارسة

واالغرتاب.67 واالستغالل والقمع القهر منه يزول جديد،
امتأل التي الدينية شبه أو الدينية للتعبريات بلوخ يلجأ أن املستغرب من يكن ولم
لعالم «اليوتوبي» باألحرى أو النهائي الهدف عن املجازي حديثه خالل األمل» «مبدأ بها
القدم منذ وصفا قد األقىصواألسمى، الخري أو النهائية الغاية أن ذلك اإلنسان. وعالم املادة
مشاربهم اختالف عىل املاديني شأن هذا يف شأنه — بلوخ كان وإذا «هللا». الجاللة باسم
املشيئة أو بالقدر يوصف أن يمكن شيئًا وآثر التسمية، هذه تحاىش قد — ومذاهبهم
هذان ترسب فقد واآلن»، «الُهنا يف وتظهرهما املنتظر وغري الجديد تحدث التي العارضة
الروح من التجريد من نوًعا عليهما وأجرى الديني، املوروث من فلسفته إىل املفهومان

.Holz, Hans Heinz: Ernst Bloch, S. 29 67
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وبذلك عرصنا، يف الحداثة ألوان كل يميز الذي األسطورة سحر التخلصمن أو األسطورية
من التجرد نزعة ولكن واآلن». «هنا ودنيانا عاملنا يف الدائرة الصريورة عجلة إىل شدهما
األيديولوجيات نقد إىل وماركس فويرباخ عهد منذ اتجهت التي — األسطوري التفكري
— خيالهم وصنع وافرتاضهم البرش خلق من بوصفها الدينية املضامني عن القناع وكشف
والدنيوي، املادي بلوخ بفكر عالقة فبقيت الدينية، اإلشكاالت عىل القضاء تستطع لم
التي الجدلية الثنائية ويف التعبريية، لغته يميز الذي املجازي األسلوب يف ماثلة وظلت
وافرتاض وتاريخهم، البرش حياة يف والعرضية الرضورة تأكيد يف عنده واضحًة نجدها

نهائيٍّا. تحقيًقا ذاتيته أو لهويته تحقيقه بعدم القول مع الالنهائي الكوني «الكل»
فهذا بلوخ، فلسفة عىل كبري تأثريٌ له كان اليهودي الرتاث أن نضيف أن يمكن وهنا
وإرشاًقا أمنًا أكثر مستقبل أجل من للخالص اشتياق حالة يف طويًال ظل الذي الرتاث
فلسفة كتب بأنه القول جاز وربما واليوتوبيا، لألمل حقيقية فلسفٍة يف صاغه الذي هو
«مملكة إىل واالغرتاب واالضطهاد الظلم تاريخ من الخروج أي «الخروج»، روح من للتاريخ
بلوخ حياة من كبريًا جزءًا شكَّل الذي — الطويل الصويف اليهودي الرتاث أن كما الحرية»،
كتاباته، كل ميزت التي والرمزية والشعرية املجازية الصور توهج يف أيًضا أثر قد — وفكره
أكثر آفاٍق يف به وحلَّق الضيق بمفهومه اليهودي الحلم تجاوز إنه أيًضا القول يمكن ولكن
االغرتاب، من اإلنسان تحرر أن يجب التي اليوتوبيا يف قمته إىل الحلم وصل حتى اتساًعا
اإلنسانية الجماعة أو «الوطن»، اسم عليه أطلق ما هي بلوخ بها حلم التي اليوتوبيا وهذه

العادلة. الحرة
يستحيل بلوخ فلسفة إليها تسعى التي النهائية، «اليوتوبيا» أو األخري الهدف وألن
القرب شديد وفكره أسلوبه بقي فقد وامليتافيزيقي، املجازي األسلوب بغري عنها التعبري
أو وجدانيٍّا صوفيٍّا التفكري هذا أكان سواء وأسلوبه، ومنهجه الديني التفكري لغة من
يف بأنها فلسفته يصفون والنقاد الكتاب بعض وجدنا إذا نعجب ال ولذلك عقليٍّا، الهوتيٍّا
كلها، الحقيقة ال الحقيقة من يشء فيه الوصف هذا أن والواقع دينية. فلسفٌة حقيقتها
بلوخ كان وإن الدينية، واملشكالت األسئلة عن األصل يف نشأ قد كله الفلسفي الفكر ألن
يكتفوا ولم األرض، إىل السماء من واملشكالت األسئلة هذه أنزلوا قد املاديني من غريه مثل
قلبوا وإنما تاريخها، طوال الفلسفة فعلت كما «وعقلنتها» العاَلم) إىل (نسبة «بعلمنتها»
«األسئلة ملست كلما الدين من قريبة الفلسفة تزال وال واألرض، العالم وأسكنوه املتعايل
واملوت القيم ملشكالت عرضوا أو األنطولوجيا، وسليلتها امليتافيزيقا تطرحها التي الحدية»

61



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

وتستخدم مختلًفا، طرًحا الدينية واملشكالت األسئلة تطرح الفلسفة أن ومع إلخ. … واملصري
يف والتحليق الدين من االقرتاب عن أبًدا تستغني ال فهي مغايرة، بطريقٍة الدينية املفاهيم
أن هذا عىل والدليل املجازية. اللغة إىل وتلجا العلمية اللغة عن تبتعد حني وبخاصة أفقه،
التبشريية لغته تعالجها التي املحورية الفكرة وإىل بلوخ فلسفة إىل انجذبوا قد الالهوتيني
ارتباط أوثق ترتبط التي الخالص فكرة وهي مختلفة،68 بتنويعاٍت بالصدق الجياشة
يتخلَّ لم أنه الحال بطبيعة عنهم يغب لم وإن واملوعودة، املحتومة «اليوتوبيا» يف باألمل

الروحي. والحنني الصويف بالنبض مفعمًة بقيت التي وماديته «دنيويته» عن
تحقيق استحالة يف تتمثل اليوتوبي بلوخ فكر يف األساسية اإلشكاالت أحد أن شك وال
الطبيعية مادته يف (أي العالم هذا يف وجدت فطاملا نفسه. العالم داخل اليوتوبي» «الهدف
فسوف واقع، إىل تتحول ولم بعُد تتحقق لم إمكانات فيه) يدور الذي البرشي التاريخ يف أو
لهويته أو الكامل للواقع تحقيقه افرتضنا ولو تامة. بصورٍة واقعي غري أو ناقًصا يبقى
أن أيًضا هذا ومعنى الحركة. دائب عامًلا بوصفه وجوده نلغي أن هذا معنى لكان الذاتية
الذي «املوجود هو الحالة هذه يف سيصبح الواقعية» درجات أقىص يبلغ الذي «املوجود
أن يمكن ال — نفسها الجدلية الرضورة بحكم — وكالهما الكمال»69 درجات أقىص بلغ
النهاية وتتم الصريورة عنده وترتفع وراءه، أو فوقه يقع «متعاٍل» يف بل «العالم» يف يوجد
يف يخوض أن الحال بطبيعة بلوخ من ننتظر فال «املتعايل» هذا طبيعة عن أما األخرية70
بصدد وهو منه بتربُّئه يوحي وصًفا يصفه بأنه نشعر كنا وإن مبارشة، بطريقٍة شأنه
«العقل» أو «الروح» يف والظواهر واإلمكانات العالقات كل ترفع وكيف هيجل، عن الحديث
وهي األخرية، املرحلة «إن هويته: وحقق املطلق، العلم وبلغ ذاته إىل رجع الذي املطلق
تحقيقه عتبة عىل فيها يقف التي املرحلة تلك بالتايل هي الروح، لظهور عرشة الرابعة
والظهور العالقة أشكال من شكل يتمثل املرحلة هذه ويف املطلق. العلم مرحلة أي لذاته،
من تخلصه أثناء — املتقدم للعمر يحدث كما — يظهر فهو كذلك. الحقيقة يف يعد لم الذي

بمناسبة لبلوخ تكريًما ١٩٦٥م عام صدر الذي التذكاري الكتاب يف منهم عدد مشاركة يف هذا يتجىل 68

.Holz, Hans Heinz: Ernst Bloch. S. 30 عمره من الثمانني بلوغه
Ens perfectissmum, الرتتيب: عىل هو الوسيط العرص فلسفة منذ لهما املشهور الالتيني والتعبري 69
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املطلق) الروح بها بدأ التي املبارشة البسيطة الوحدة (أي املبارشة ترجع بحيث ظهور، كل
حتى مستمرة ظلت التي باملوضوع الذات عالقة تنتهي هنا التوسطات. جميع انتهاء بعد

إلغاؤه.»71 أو املوضوع رفع وهو أال املثايل هدفها معها وينتهي اآلن،
مضموٍن من نرى كما يخلو ال هيجل عند النهائية للغاية األنطولوجي التحديد هذا
أو منطقية أو كانت (دينية الهيجيل للنسق املختلفة التفسريات عن النظر وبغض ديني،
السابق بلوخ كالم فإن الحديث، هذا موضوع عن تخرج التي إلخ) … واحدية أنطولوجية
املجتمع تحقيق تقترصعىل ال عنده فاليوتوبيا نفسه. املفتوح» «نسقه عىل ينطبق أن يمكن
وإنما البرشي، التاريخ يف الجدة كل جديدة حقبٍة وابتداء الطبقات من الخايل «اإلنساني»
مسريتها أو املادة صريورة عنه ستتمخض الذي النهائي» «الشكل كذلك حسابها يف تضع
النهاية عن كثريًا تختلف ال ربما «نهاية» إىل الصور من بصورة تنتهي أنها أي الجدلية،
بلوخ تفكري أن صحيح املطلق. الهيجيل الروح عن كالمه يف السابق النص يصفها التي
ولكنه والتاريخي، الطبيعي العاملني إطار وداخل دنيويٍّا يبقى أن عىل يحرص اليوتوبي
حاول مهما جوهرها يف دينية تحديدات يحدد أن يمكن «متعاٍل» أفٍق إىل لالتجاه مضطر
اليوتوبي لهدفه أو املتعايل األفق لهذا نهائي تعريٍف أو تحديد كل عن رصاحة يبتعد أن
— الحال بطبيعة العاملي أو الدنيوي باملعنى — األخروية» «النزعة ولعل واألخري. النهائي
تشجع التي هي لعلها ديني، مضموٍن من تجريدها يمكن وال عنده واضحة نجدها التي
التفسري هذا أمثال إنكار عىل حرصه من الرغم عىل لفلسفته، «الديني» التفسري هذا عىل
ظاهر وبني والعمل، النية بني واسعة الفجوة أن بيد منه، الالذعة السخرية عىل وحرصه

ومضمونه. الكالم
الفيلسوف هذا لتفكري األنطولوجية» «النواة بأهمية االعرتاف من النهاية يف بد وال
تاريخ يف املوضوعية ومعادالتها ويتوقع، يأمل الذي الوعي ملقوالت باكتشافه واإلشادة
«الذات» دور وتأكيد املتعددة، التاريخية بأشكاله «اليوتوبي» لبلوغ املتصل البرشوسعيهم
أرشنا قد كنا وإذا السواء. عىل والبرشي الطبيعي املستوى عىل األمل تحقيق يف اإلنسانية
نوًعا فلسفته يجعل ال هذا فإن لتفكريه، املمكنة الدينية والتفسريات الدينية املضامني إىل
لها، شديًدا وتحريًفا مخالٍّ تبسيًطا هذا كان وإال الديني، الحنني أو الدين ظاهريات من

Bloch, Ernst: Subjekt-Objekt: Erlaüterungen Zu Hegel. Frank Furt am Main 71
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الحنني من بيشء «الدنيوي» هذا احتفظ مهما والثوري، الثائر الوعي فلسفة ستبقى ألنها
الطبيعي التاريخ لنا صور قد بلوخ كان وإذا الشعرية. واملثالية الصوفية واألشواق الديني
والفلسفة املادية باألنطولوجيا اهتمامه يكن فلم يوتوبية، صورٍة يف البرشي والتاريخ
ألن التشكيل، إىل حاجة يف يزال ال الذي اإلنساني التاريخ عن لألنظار تشتيتًا الطبيعية
غمرة يف عنه ينفصل وال الثاني عليه يقوم الذي املوضوعي املعدل أو األساس يقدم األول
عىل السيطرة أجل من الرصاع عن ينفصل ال كما والطبيعة، اإلنسان بني املستمر الرصاع
ومالكني عليها سادًة — الشهرية ديكارت عبارة تقول كما — النهاية يف نكون لكي الطبيعة

لها.
فلسفة يف أصداؤها ترددت التي املؤثرات وتنوع املصادر تعدد من الرغم فعىل أخريًا
واألنطولوجي. األنثروبولوجي بناؤه له مستقالٍّ فلسفيٍّا نسًقا وشكلت امتزجت فقد بلوخ
بالرشح منها كالٍّ نتناول أن قبل ومقوالته معامله أهم ونبني النسق لهذا نمهد أن اآلن وعلينا

والتفصيل.

األساسية ومفاهيمها بلوخ فلسفة إىل مدخل ثالثًا:

مفتاح تعد التي األساسية واملقوالت األفكار طرح يتعني بلوخ فلسفة عرض يف البدء قبل
وتناولها عليها الضوء إلقاء قبل فهمها يصعب والتي املفتوح، ونسقها اليوتوبية فلسفته
هذا من موضعها يف ذكرها يرد حني الفهم وميسورة واضحًة يجعلها الذي بالقدر بالرشح
املقوالت عن أساسيٍّا اختالًفا تختلف بلوخ مقوالت أن البداية يف التنويه وينبغي البحث.
املتفتحة الجدلية فلسفته يف الرئيسية باألفكار ترتبط إنها الفلسفي. الرتاث يف التقليدية
املوضوع يف الكامن — املوضوعي وبالنزوع بعُد، يكتمل لم الذي وبالوجود الجديد، عىل
بلوخ أدرك وقد تصورية. بطريقٍة وبلورته به اإلمساك تحاول الذي — السواء عىل والذات
املقوالت وأن الشاملة، الصريورة عملية عن شيئًا تقول أن عن عاجزة التقليدية املقوالت أن
قوالب مجرد وال التجربة، عىل معتمدة وال سكونية تكون أن يمكن ال فلسفته تالئم التي
الواقعية. الصريورة لتدفق مطابقة تكون أن يجب وإنما التجربة، هذه مادة فيها توضع
نفسها هي تكون أن بد ال الصريورة مقوالت أن باستمرار يؤكد أن منه يُستغرب ال ولذلك
باملاهية، املوجود تربط التي العالقات عن تعرب أنها هو الوحيد الثابت وأن صريورة، يف
وبني الوجود بني السابقة العالقة عن املعربة األصيلة املقولة عىل مجموعها يف تقوم وأنها

العالم. هذا داخل ويف الواقعي الوجود داخل يف املاهية
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«املوجود» بني العالقة عىل تدل أن تحاول أنها هو املقوالت عن نالحظه ما وأول
إىل تشري أنها أوضح بعبارٍة أو املوجود، هذا إليه يسعى الذي «املمكن» وبني بالفعل الكائن
طريقه يف يزال ما الذي الوجود أو بعُد، يتحقق لم الذي الوجود نحو فيه الكامن «النزوع»
تنصب أنها يعني ال يصري» سوف «ما عىل املقوالت هذه انفتاح فإن ذلك ومع التحقق. إىل
تبدعها التي األشكال عىل كذلك تنصب أنها يعني وإنما فحسب، املتدفقة الصريورة عىل
أن — نفسه بلوخ تعبري حد عىل — يصح ال الجياش الصريورة نهر أن أي الصريورة، هذه

فيها.72 يرسو عندما تحتويه أن ينبغي التي املقوالت «موانئ» يتجاهل
بلوخ فلسفة يف املقوالت أن هي البداية منذ كذلك تأكيدها ينبغي التي الثانية واملالحظة
أشكاٍل تكوين يف خالقة بطريقٍة تشارك وإنما واملعرفة، التصور عىل وظيفتها تقترص ال
ثم الصريورة، أحداث من البارزة املادية العنارص تبلور فهي للوجود. ومتجددة جديدة
والهدف العنارص هذه يف الكامن املوضوعي النزوع بتحديد الجديل التوسط بعملية تقوم
بطريقٍة تتدخل وبذلك الصريورة، عملية إىل أخرى مرًة وتردها تحقيقه إىل تتجه الذي
وبني واملوضوع الذات بني القائم التضاد ترفع بحيث املتدفقة العملية هذه يف تصورية
بعيد تأميل تصوٍر مجرد ليس التصور) (أو املفهوم أن هذا ومعنى والتطبيق. النظرية
الذات بني تالئم التي للصلة طبًقا فيه املحتوى الصدق مضمون يتقرر إذ املوضوع، عن
املوضوع يف الكامنة «الال» ف النهر. ضفتَي بني الجرس يربط كما بينهما وتربط واملوضوع
مقاصد بني املواءمة إىل تؤدي باستمرار، إليه وتدفعه التحقيق إىل افتقاره عن تعرب والتي
العالم، يف املوضوعي والنزوع اإلنسان يف اليوتوبية الوظيفة وبني املوضوع، ونوازع الذات
تدخل إىل باستمرار يحتاج ألنه وبديهيٍّا، بسيًطا أمًرا ليس بينهما التواؤم هذا بأن العلم مع
لإلنسان الطليعي بالوضع محكومان وصريورته العالم تطور ألن وتوجيهه، الذاتي العامل
تلك توجيه يف تصورية بطريقٍة التدخل وعىل الواقعية املوضوعية املعرفة عىل وقدرته
والعارف الواعي اإلنسان عن تستغني ال العالم» «تجربة فإن أخرى وبعبارٍة الصريورة،
رأي يف تتحدد املقوالت كانت وإذا الكونية. العملية مسرية من «الطليعة» موقف يقف الذي
النهاية يف تخرج ال ألنها تماًما، إليها ترد ال فإنها واالجتماعية التاريخية بالرشوط بلوخ
بصورٍة وأساليبه الوجود أشكال الستخالص ومستمرة مفتوحة محاوالٍت تكون أن عن

وواقعية.73 موضوعية
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اتجاهات وعن املفتوحة الكونية العملية عن عامة أحكاًما بلوخ عند املقوالت ن تكوِّ هكذا
باملعنى ذلك فليس والعمومية، العام عن هنا الحديث كان وإذا املستقبل. نحو نزوعها
العامة العقلية املفاهيم عن تتحدث التي التقليدية االستنباطي التفكري نماذج يف املفهوم
يف تدخل ال كانت إذا منها تستبعد أو تحتها تندرج التي الخاصة الواقعية والجزئيات
بالجزئيات أو بالخاص تلحق التي التغريات تتجاهل ال بلوخ فلسفة ألن ذلك قوالبها.
والخاص. العام بني العالقة توضح أنها يرى التي ليبنتز فلسفة إىل بلوخ ويلجأ الخاصة.
يف يكمن وإنما «خارجه» الخاصوال الفردي أو الجزئي «قبل» يقع ال األخري هذا عند فالعام
الفردي ألن وحده، العدد جهة من ومختلفان متشابهان شيئان ليبنتز عند يوجد وال داخله.
املونادات أو الفردية الجزئيات كل أن أي املنطقية، الناحية من العام كذلك هو عنده
نحو عىل متناهية، وغري مختلفة تعبرياٍت عنه وتعرب الكون تعكس إنها حيث من مرتابطة
تطرأ التي التغريات وكان مختلفة، مرايا يف لها آخر ال انعكاساٍت الواحد الوجه ينعكس ما
الدوام.74 عىل املتغري الكيل املجموع من لحظات إال ليست جملتها يف الفردية املونادات عىل
نهائية ال كثرة املتكثر الخاص عىل حكم هي أو الخاص، عىل عام حكم هي املقولة إن
أعم عن الفكري املستوى عىل تعرب — املقوالت أي — وهي املشرتك، العام خالل من
من كان وإذا وأنحائه. املتحرك الوجود أشكال أعم تعكس وبذلك العالقية. التصورات
األساسية املقولة هي نفسها العالقة هذه فإن واملاهية، الوجود بني عالقة قيام املمكن
عن تعرب التي هي األساسية املقولة أن كله هذا يف واملهم لها. تفريعات املقوالت وسائر
يف أو سيتحقق الذي الجوهر أو املاهية وبني يكتمل، لم الذي القائم الوجود بني العالقة
بلوخ؟ بها يعني وماذا املقولة؟ هذه طبيعة إذن هي فما املستقبل. يف التحقق إىل طريقه

Not-yet «ليس-بعد» ال (١)

إشكاالٍت عىل تنطوي كانت وإن بلوخ. فلسفة يف املحورية املقوالت أهم من «ليس-بعد» ال إن
يف اإلنساني املستوى عىل املقولة هذه وتتلخص وتحريه. العادي الفكر تصدم أنطولوجية
تتمثل كما نوجد». أو نكون «فسوف ولذلك بعُد»، نوجد «لم أو نكن لم إننا الصيغة: هذه

بعُد». يكتمل «لم املادي العالم أن يف الطبيعي املستوى عىل

.Ibid: S. 65 74
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جميًعا ألننا دليل أو برهان إىل تحتاج ال «ليس-بعد» ال مقولة أن بلوخ تصور لقد
وإنه نصفه، أن هو إليه يحتاج ما وكل مباًرشا»، «شعوًرا بعُد يوجد لم الذي بهذا نشعر
طريقة عىل — تسميته يمكن بحيث الديكارتي، الكوجيتو يقني يقيني — فلسفي كمبدأٍ —
«الديكارتي» الكوجيتو يف متضمن «ليس-بعد» ال إن بل ليس-بعُد»، ما «بداهة — ديكارت
بعُد. فيما واملعرفة الفكر إليها يضاف خالصة إنسانية بداهٌة ألنه موجود)، األنا (أي نفسه
تملكه خارجي بيشءٍ تتعلق حتى كالحجر معتمة خرساء تظل موجود» «أنا ال هذه
وامللك، الوجود بني معلًقا يزال ال الذي العالم إال ليس الخارجي اليشء وهذا نفسها، فتملك
ويزول واملوضوع، الذات وحدة عندئٍذ تتحقق (أي أملكه. أوجد وعندما أوجد، أملكه عندما
هذه يف كله هذا عن بلوخ عرب وقد واملاهية) الوجود بني ذكرناه أن سبق الذي االغرتاب
«ما «آثار»: عنوانها جعل التي والفلسفية األدبية لخواطره شعاًرا وضعها التي العبارة
فاإلنسان نكون.» سوف ولهذا بعُد، نفيس أملك ال ولكني موجود، أو كائن إنني إذن؟ األمر

خالله.75 ومن فيه إال تتفتح لن العالم وماهية كائن، إذن
كيف إذ «ليس-بعد»، الصغرية الكلمة هذه يف تكمن املقولة هذه مشكلة أن والواقع
الناحية من له وجود ال أي — بعُد يوجد لم يشء وجود يقبل أن العادي الفكر يستطيع
غري اإلمكان، سبيل عىل ذلك كان لو حتى نفسه املوجود باطن يف — الدقيقة األنطولوجية
املنطق خالل من الوجود يف نفكر هل البسيط: السؤال هذا يف تكمن الحقيقية املشكلة أن
أقدم املسألة أن لوجدنا جدليٍّا تفكريًا فكرنا لو إننا الجديل؟ املنطق خالل من أم التقليدي
بروتاجوراس محاورتيه يف وبخاصة املتأخرة، أفالطون فلسفة إىل ترجع فهي نظن، مما
الوجود، عن الالوجود وخروج الكثري عىل الواحد احتواء مشكلة ناقش حيث وبارمنيدس،
إمكاٍن تحقيق عن الجدلية شبه وآرائه ليبنتز ميتافيزيقا عىل تأثريًا لها نجد أن يمكن كما
األول الجديل مثلثه عىل هيجل رشوح يف ماثلة إنها ثم عديدة، بديلة إمكاناٍت من معني

والصريورة. والعدم الوجود عن الثالث بمقوالته
جديًدا جدليٍّا ملمًحا يضيف بلوخ إن جدلية؟ املقوالت بجعل املشكلة حلت هل ولكن
وجوده رشوط تتحقق لم الذي ذلك أن يزعم فهو هينة. غري إشكاالٍت يف فلسفته يضع
عىل دالالت أو إشارات واعية معرفٍة كل ويف «ما». نحٍو عىل بالفعل موجود كافية، بصورٍة
مستوى إىل ترتفع أن املستقبل يف يمكنها ولكن بعُد، الوعي يستوعبها لم أخرى معرفٍة

.Markum. Silvia: Ernst Bloch. S. 8 75
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واعية. بصورٍة استيعابها يتم لم وإن بالفعل األخرية املعرفة هذه نملك وكأننا الوعي،
إليه تتجه بعُد يوجد لم وجوًدا — املوضوع ناحية من — ثمة أن يف هنا اإلشكال ويتمثل
بعُد. شيئًا عنه تعرف أن الحقيقة يف لها يتسنَّ لم وإن تستشعره، أو األخرية املعرفة هذه
قربًا منا القريب املوجود إن بالقول اإلشكال هذا توضيح املحاولة سبيل عىل ويمكن
— والوجداني الباطني املستوى عىل أو الواقعي املادي العالم مستوى عىل سواء — مباًرشا
االفتقار حالة عىل تصرب ال فيه الكامنة و«الال» املعرفة عىل ومستعٍص معتم بأنه يتصف
اليشء بهذا والوصول ما بيشءٍ التعلق عىل يحفزه الذي الدافع فيه نجد ولذلك والنقص،
بني والعالقة معني، بمحموٍل وصفه أي عليه، والحمل فيه التفكري يمكن وبهذا ماهيته، إىل
ماهيته وبني القائم املوجود بني التوسط من نوع هي و«املوجود-هناك» «الال-موجود»

للماهية.76 متميز حضوٍر عىل تقوم العالقة هذه أن بمعنى املمكنة،
ويكفي بعُد، فيما بالتفصيل املقوالت لرشح نتعرض فسوف يشء من يكن مهما
تنتهي ال التي وتجاربه بلوخ بمحاوالت زاخر منجٌم األمل» «مبدأ كتاب بأن القول اآلن
ومضامينه الوعي أشكال بها تموج واستشعارات وأفكار ألحالم الفعيل الوجود إلثبات
والشوق الرغبة أشكال ليلتقط الدءوب كالنحلة ينطلق نراه ولذلك أيضا. لها نهاية ال التي
والعصور الظروف شتى يف البرش وعي حركت التي والدوافع والخيال والتوقع والحلم
وأن أساسه، عىل تقوم أنطولوجيا تفسريًا لها يجد أن محاوًال والحضارات، والديانات
والسعي عنه للتعبري واألشواق األحالم تلك وجه الذي األفضل العالم ضوء عىل يرشحها
املعرفة تلك وجود يثبت أن هو املحاوالت هذه كل من هدفه كان وقد معامله. بيان إىل
أن بذلك مؤكًدا التاريخية ونماذجها أمثلتها عن يبحث وأن الوعي، درجة إىل تصل لم التي
أنطولوجيٍّا عامًال كان بعُد يوجد لم ما توقع وأن الواقعية، مضامينه «اليوتوبي» للتفكري
عىل املبتغاة الهوية نحو السواء عىل واإلنسان املادة مسرية توجيه يف حاسًما وأنثروبولوجيٍّا

واملاهية. الوجود مستوى وعىل والخيال. العقل مستوى
املنطق يف الهوية مبدأ فهم طريقة عن مختلفة بطريقٍة هنا الهوية تُفهم أن وينبغي
مع هوية يف واملوضوع الذات يصبح أن بالهوية املقصود فليس الصوري. أو التقليدي
يتغريان أنهما املقصود وإنما عليه، يوجدان الذي النحو وعىل الجهة، نفس من نفسهما
والتوحيد بينهما الهوية تحقيق محاولة هو فيه والتفكري فعله يمكن ما وكل مستمرٍّا، تغريًا

.Horster, Detlef: Ibid: S. 66 76
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يحيل أنه عىل جدليٍّا يفهم أن يجب الهوية مبدأ فإن أوضح وبعبارٍة واملاهية. الوجود بني
املطاف آخر يف الهوية تحقيق فيه يصبح الذي األفق إىل أي املستقبل، يف ستتحقق هوية إىل

باملاهية. الوجود عالقة — واقعية يوتوبية بصورة — فيه وتتم ممكنًا، أمًرا
وإذا لهيجل. الروح فينومينولوجيا تماثل «ليس-بعد» ل فينومينولوجيا بلوخ قدم لقد
الفعيل، الواقع يف تدور بلوخ فينومينولوجيا فإن الحارضاألبدي، يف تدور األخرية هذه كانت

املستقبل. إىل املمتد الفعيل الواقع جذور يف املوجود «ليس-بعد» ال يف أي

Possibility اإلمكان (٢)

املايض يتجاهل لم فإنه ذلك ومع املستقبل، عىل مفتوح نسٌق بلوخ فلسفة إن القول سبق
ببعض األخذ املمكن من ثقايف إرٍث عىل يحتوي املايض أن رأى بل الحارض، يهمل ولم
املايض الفكر أن كما طاقته، تفرت ال أمل عىل ينطوي املايض من اآلتي اإلرث هذا جوانبه.
وعىل يكتمل، لم فكر الحقيقة يف هو عودة، غري إىل وذهب مىض قد أنه عادة نتصور الذي
املوروث من بلوخ أخذ وقد بعُد. تتحقق لم إمكانات من فيه ما ويطور يكتشف عرصأن كل
إحدى وهي اإلمكان، مقولة عن نظرية عليه وأسس األنتيليخيا77 عن أرسطو مفهوم الثقايف

اليوتوبية. فلسفته يف أساسية ركيزٌة هي بل الهامة، مقوالته
التي الواقعيني) (عند التصور كنظرية املعرفة يف التقليدية النظريات بلوخ وينتقد
إنتاٌج الحكم بأن تقول التي اإلنتاج نظرية أو للواقع، مطابقة صورٌة الحكم بأن تقول
بحيث األخرى مع منهما كلٌّ وتتفاعل تتداخالن النظريتني أن ويرى البرشي، خالصللعقل
املتصل، التقدم نظرية بأنها وصفها يمكن وتاريخية مادية نظريٌة تفاعلهما عن تتمخض
األمام، إىل املتجه أو املستقبل طليعة يف يقف الذي اإلنسان به يستعني الذي هو التقدم هذا
املتقدم الجديل الفكر بني ويوائم التوجه، هذا إلمكان الرضورية الرشوط عىل ويتعرف
للوجود.78 متجددة وأنحاءٍ جديدة أشكاٍل إنتاج نحو العالم يف الكامن النزوع وبني لألمام

حالة إىل القوة حالة من االنتقال ومعناه «الكمال» ب العرب ترجمه أرسطي مصطلح :Entelecheia 77

الصورة باألنتيليخيا يقصد أخرى أحياٍن ويف ما، فعٍل تحقيق عن الناتج الكمال عىل يدل فهو الفعل،
العربية املؤسسة بريوت، الفلسفة، موسوعة بدوي، الرحمن عبد (انظر املادة أي الهيوىل مقابل هي التي

ص٢٣٢). ج١، ١٩٨٤م، األوىل، الطبعة والنرش، للدراسات
.Horster, Detlef: S. 67 78
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عن مختلفة مفاهيمه) (أو الجديل الفكر هذا تصورات تكون أن الطبيعي ومن
الوجود دام وما وقوانينه. لقواعده تكوينها يف تخضع وأال التقليدي املنطق تصورات
بد وال كذلك، متحركة الوجود أسلوب عن العامة األحكام تكون أن بد فال مستمرة حركٍة يف
التسلسل يتغري بذلك والتكون. النشوء حالة يف وهي املفاهيم) (أو التصورات عن البحث من
اليشء من يبدأ مرن آخَر تسلسٍل إىل النتيجة، إىل الحكم إىل التصور من يسري الذي التقليدي
الحكم إىل ليسري (Ergriff األملانية بالكلمة يسميه ما (وهو تحديد بغري به اإلمساك حالة يف
سابًقا املحدد غري اليشء ذلك يكون ثم ومن فالنتيجة، — Begriff املفهوم أو — فالتصور
املحمول بإسناد ونحدده نتصوره الذي للموضوع وممهدة سابقة مرحلًة يكون أي للحكم،
يأتي ثم املوضوع، يف متضمن أنه يفرتض منه نبدأ الذي املحدد غري اليشء أن أي إليه،
حكم التحديد وهذا الحمل، طريق عن مفهوًما) (أو تصوًرا منه ويجعل فيحدده الحكم

يحدده.79 الذي باملحمول لتحديده نسعى الذي املوضوع يربط
درجات تعكس متعددة مستوياٌت أو طبقات لها معرفية كمقولٍة اإلمكان ومقولة
اإلنسان وعىل كمون، حالة يف زالت ما هائلة إمكاناٍت عىل ينطوي الطبيعي فالعالم املعرفة.
فاملمكن املوضوعي، واملمكن الواقعي املمكن بني هنا بلوخ ويفرق اإلمكانات. هذه يفجر أن
املمكن أما موضوعيٍّا. ممكنًا يصبح لكي رشوطه تكتمل لم الذي املمكن هو الواقعي
ال وكالهما علمي، بشكٍل املتوقع املمكن وهو رشوطه، معرفة تتوافر الذي فهو املوضوعي
مفتوحة إمكانياٍت يتضمن بل كامل، بشكل بعُد يتحدد لم الواقع ألن اآلخر، بدون يكتمل

اليوتوبيا.80 يرفض ال الفعيل الواقع أن عىل يدل مما دائًما؛ متجددة صريورٍة شكل يف

pre-appearance الظهور قبل ما (٣)

يكن لم لذلك املستقبل. لرسم معرفية وسيلٌة الخالقة، املخيلة أو الخيال، أن بلوخ يرى
يفتش وإن وأشكالها، ألوانها اختالف عىل الفنية األعمال يتناول أن املصادفة قبيل من
تجسد التي املخيلة صور من وغريها واألشعار والحكايات األساطري بني الحية نماذجه عن
والتشبيه واالستعارة الرموز أشكال وكل للفن جعل بذلك به. توحي أو بعُد يوجد لم ما

.Ibid: S. 67 79

.Bloch: p. of H. V. I. p. 196 80
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ودالالت معاني الواقعي العالم إىل تضيف فهي رفيعة، أنطولوجيًة مرتبًة إلخ … واألسطورة
التصورية بطريقتها مضامينه وتعكس عنه تعرب ما بقدر وتوجيهه، تكوينه يف تشارك

واملوضوعية.81
مقولٌة تناظرها بعُد، يوجد لم بما املتعلقة «األنطولوجية» املقولة أن نجد هكذا
ترجمتها تصعب تسمية املقولة هذه عىل بلوخ أطلق وقد والشعور. الوعي يف «وجدانية»
(كالهرم الكبرية الفنية األعمال فكل قبل-الظهور» «ما اسم عليها نطلق أن يمكن كان وإن
عىل مسبقة األريضداللًة عاملنا يف نفسه بوجودها تدل (… لهيندل الهاليلويا لحن أو األكرب
وعىل األوىل الحالة يف املوت وراء الخلود (عىل بعُد الوعي يستوعبه ولم يتم لم آخر وجوٍد
املأمول النعيم عىل داللتها لها «شفرة» الحقيقة يف وكالهما الثانية، الحالة يف الرب مملكة
يفصل الذي الحاجز يتخطيان والدين الفن أن عىل دليل هذا ويف املرتقبة). والسعادة
أو للمتحقق سابقان مظهران والفن) الدين (أي فهما الوعي، يف يتحقق لم عما اإلنسان

الصباح. ببزوغ يبرش الذي الفجر بمثابة هما
باملعنى توحي ال املقولة هذه تسمية يف املظهر أو «الظهور» كلمة أن الواضح ومن
هو الحيس املظهر وجعل األفالطوني، الرتاث من إلينا انحدر الذي األخالقي أو الجمايل
الذي املعنى عن بعيدة أنها كما الصادقة، الخالدة للحقيقة املقابل والزائف الفاسد الوجه
الذي أو مظاهره، مجموع إال ليس املوجود أن يؤكدون والظاهريني الحسيني بعض جعل
«نكون» أن بني بالتفرقة الوجود وفالسفة والحضاري االجتماعي النفس بعضعلماء أغرى
وهيدجر.82 فروم إريك مثل الزائف والوجود األصيل الذاتي الوجود بني أي «نظهر» وأن

متعاٍل فراٍغ يف يعمالن وال واقعيَّني وعالم بزمان مرتبطان الشاعرية واملوهبة الخالقة املخيلة أن ذلك 81

الخالقة املخيلة (أي فهما ولذلك الخارقة، واملواهب العقول أصحاب سمائه يف التحليق يحتكر مجرد
موضوعية تجسيداٍت إىل فيهما الذاتي يحوالن كما ذاتية، بطريقٍة الواقعية مضامينهما يصوران واملوهبة)
C. F. Bloch:) ص١١٨) ١٩٦٥م، املاين)، (عىل فرانكفورت األدبي، النقد يف مقاالت بلوخ: كتاب (راجع

.(Literarische Aufsätze. Frankfurt am Main. 1965. S. 118
ولم العطف، بمظهر لآلخرين ظهرت فإذا باملظهرية، بمقابلتها الكينونة معنى عن األول كشف عندما 82

شديد شخًصا إال لست بينما الشجاعة بمظهر ظهرت إذا أو استغالليتي، به أخفى قناًعا إال عطفي يكن
هذا أي املظهر، هذا فإن شخصية؛ مصالح لتحقيق أسعى بينما لبلدي املحب بمظهر ظهرت إذا أو الغرور،
شخصيتي. عن يختلف وسلوكي تحركني، التي الدوافع حقيقة مع ا تامٍّ تعارًضا يتعارض املعلن، السلوك
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يظهره وما بالنور املرتبط األصيل اليوناني الفعل جهة من — «الظهور» أن فالواقع
الالمعروف ظالم من املوجود يخرج بحيث الخفاء، بعد التجيل من أكثر يعني ال — phaino
يف املظهر لوضع يدعو ما هناك وليس «ظهر»، إنه فنقول العني أمام ويبدو املدرك وغري
(Aletheia أليثيا وهي األصيل اليوناني لفظه (ومن نفسه الحق أن دام ما الحقيقة، مقابل
لهذه هيدجر تفسري هو األقل عىل هذا (أو والتخفي االحتجاب بعد النور يف املتجيل يعني
نعرف أن املهم وإنما يظهر، ما هو املوجود أو الكائن إن نقول أن املهم وليس الكلمة)
بعد تبني سواء لنا، ظهوره كيفية بل لحقيقته، سلبًا املظهر يكون ال بذلك يظهر. كيف
أساليب من أنفسهما هما والخداع الحق ألن خداع، مظهٍر يف أو حقيقته يف ظهر أنه ذلك

املدرك.83 الوعي أمام الظهور
من األهم ولكن الوعي، أمام الظهور معنى عىل الظهور» قبل «ما تعبري وينطوي
يفرتض اليشء ظهور أن هذا وبيان «قبل». كلمة تتضمنها التي الزمنية الوظيفة هو ذلك
(الذي الحقيقي الظهور تفرق التي الزمنية املسافة يفرتض كما عليها، ينعكس التي الذات
رساب)، أو خادع وهٍم مجرد هو (الذي الزائف الظهور عن ممكن) أو فعيل واقٌع يقابله
عىل نعمل أن استطعنا ربما ولكن أكيد، برأٍي والقطع التحديد عن البداية يف عجزنا وربما
فني كعمٍل لنا يظهر فالذي واقع. إىل ويتحول حقيقة املستقبل يف «املظهر» يكتسب أن

صحيح لإلنسان. الحقيقية الكينونة تُشكل التي هي للسلوك، الحقيقية الدوافع أي الشخصية، بناء ولكن
الخاصة، أهدايف إلخفاء ألبسه قناًعا يكون ما غالبًا ولكنه جزئي، نحٍو عىل الكينونة عن يعرب قد السلوك أن
فروم: إريك (انظر، بها يُعتدُّ علمية مادًة وتعتربه املظهري القناع هذا بدراسة السلوكية املدرسة وتعني
املجلس الكويت، فطيم، لطفي د. وتقديم مراجعة زهران، سعد ترجمة واملظهر، الجوهر بني اإلنسان
يفرق كذلك ص١٠٢). ١٩٨٩م، أغسطس ،١٤٠ عدد املعرفة، عالم واآلداب، والفنون للثقافة الوطني
خالل من أي تواجدها، خالل من ذاتها تفهم «اآلنية» وإن الزائف، الوجود وبني األصيل الوجود بني هيدجر
بنفسها اختارتها قد «اآلنية» تكون أن إما اإلمكانية هذه تكون ال أو ذاتها هي تكون أن يف الذاتية إمكانياتها
تواجدها، أسلوب تقرر التي هي نفسها «اآلنية» فإن ولهذا ظلها؛ يف نشأت أو عليها أقحمت قد تكون أو
لآلنية يمكن نحو عىل االختيار يتم فقد يدها، من وضيَّعته عنه تقاعست أو اختارته قد أكانت تلك يف سواء
يحيا كما وتحيا عليها االختيار يُمىل بحيث آخر نحٍو عىل يتم وقد إمكانياتها، وتحقيق ذاتها، بلوغ من
الغفار عبد د. ودراسة وتقديم ترجمة الحقيقة، نداء هيدجر: مارتن (انظر أصيلة غري زائفة حياًة الناس

ص٥١-٥٢). املرتجم، بقلم دراسة من ١٩٧٧م، والنرش، للطباعة الثقافة دار القاهرة، مكاوي،
.Holz. Hans Heinz: Ernst Bloch. S. 20 83
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أنفسنا، يف نختربها معاني عىل داللته حيث من واقعيته له إلخ … حكاية أو أسطورة أو
وجمالية شعورية جوانَب يوقظ الفن أعمال من لنا يظهر والذي نختربها، أن يمكن أو
املمكنات عالم داخل — معني إمكاٍن وجود لنا يؤكد كما بها، الوعي لنا يتم لم ومعرفية
الذي األبدي املغزل يعمل وهكذا املستقبل. يف فعليٍّا وجوًدا يصبح أن يمكن — الالنهائي
واقٍع بني متأرجًحا — «فاوست» يف لجوته املشهور التعبري حد عىل — العالم ثوب ينسج

بعُد.84 يوجد لم ما يتحقق حتى خالق ووعٍي ناقص
واألهداف أساسالخطط عىل الواقع تغيري أو العالم تغيري الستحال الذاتي العامل ولوال
هو والفن والعرضية. الصدفة رصيع الواقع أو العالم لسقط ولواله والخطأ، واملحاولة
نفسها الذات «تموضع» إذ واملوضوع؛ الذات بني تؤلف التي الوحدة هذه عىل الحي الشاهد
يف (سواء الخالق الخيال بفضل ذاتيٍّا املوضوع يصبح كما وأفعال، وأشكال مواقف يف
العمل لنا يتجىل فيها يتالحمان التي الوحدة هذه ويف عنهما)، التعبري أو الفرح أو الحزن
الفني اإلبداع لعملية الشاسع الجديل األفق عىل «يظهرنا» الذي املتكامل أو الكامل الفني
كامنة أخرى إمكاناٍت عىل يدل كما أمامنا، به يظهر الذي الجمايل ثوبه فيها يكتيس التي
الحيس املعطى ظهور عن االختالف كل مختلفة (بصورٍة املستقبل يف تظهر أن يمكن
ما بقدر املستقبل يحدد ال بهذا وهو الطبيعي) املوجود أو التاريخي الحدث أو املبارش
أن — وإبداعهم ورغبتهم وتصميمهم البرش بإرادة — يمكن الذي اليوتوبي األفق عىل يدل

السواء. عىل والوعي الوجود مستوى عىل فيه يتحقق
فيه ارتفع متكامل، كيلٌّ عالٌم بأنه الفني للعمل وصفنا نربر أن يمكننا املعنى بهذا
بعضاألعمال تأملنا ولو العام، الخاصعىل فيه ودلَّ الرضورة، صعيد العارضإىل الواقعي
يف البانثيون ومعابد مرص، يف األهرام (مثل املتتابعة والعصور املختلفة الفنون يف الخالدة
وموناليزا شكسبري، هاملت أو اإللهية، دانتي كوميديا أو األثيني، واألكربوليس روما،
العمل وأن ذاته، يف كامل وجوٌد الجمال بأن القتنعنا إلخ) … جوتو عذراء أو دافنيش،
كما الكامل»، «املوجود وقفة األخرى املوجودات وسط يقف الكمال فيه يتحقق الذي الفني
ذاته. مع هويته أو وحدته يحقق أن يمكن الذي اإلنساني الوجود عىل مسبقة داللًة يدلنا

الرتجمة من ص٢٧ فاوست مع األرض روح حديث الليل، مشهد األول، القسم فاوست، جوته: انظر، 84
١٩٨٩م. اإلعالم، وزارة الكويت، يف وصدرت بدوي، الرحمن عبد د. بها قام التي العربية
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لها، الواضح العربي املقابل إيجاد علينا تعذر التي الكلمة عليه تصدق أيًضا املعنى وبهذا
عىل «اليوتوبية» داللتها بني قد السابق الرشح يكون أن نرجو التي قبل-الظهور» «ما وهي
األمل تجسد يوتوبيا إىل — واغرتابه ونواقصه رشوره بكل — املعيش الواقع تحول إمكان

والحرية. والكمال الهوية تحقيق يف الدائم

Hope األمل (٤)

ويطلق يميزه الذي والقلق االكتمال عدم وهي للحارض الجوهرية السمة من بلوخ ينطلق
الذي باألمل ليس ولكنه «األمل». اسم لحظة كل يف وكامن لألمام مدفوع هو ما كل عىل
بعُد» يتحقق «لم الذي اإلنسان وجود يؤكد الذي األمل بل والرجاء، التمني مجرد يقترصعىل
خطٍة من ينبع وهو اغرتابه، عىل ويتغلب وهويته ذاته يملك أن إىل املستمر افتقاره ويثبت
هذا التحقق. الوشيك األفضل املمكن وتستهدف بالواقع الدقيقة باملعرفة ترتبط مدروسة
يف يقف وهو املتفائلة. الطموحة الفلسفة هذه عماد هو وعميل عيني بشكٍل املدرك األمل
املبدأ هو إنه ثم ممكن. يوتوبيٍّ وجوٍد عىل مفتوحة مادًة بوصفه العالم تقدم من «الطليعة»
املستقبل نحو يتجه الذي التاريخ حقيقة عن للكشف بلوخ يقصده الذي اليوتوبي النسقي

بعُد. تظهر لم كامنة إمكاناٍت من فيه ما وإطالق
يصدم أن دائًما يمكن أفضَل إنسانيٍّ مجتمٍع يف األمل بأن بلوخ معرفة من الرغم وعىل
«إن لليأس: مرادفة األمل خيبة أن يعترب ولم أبًدا األمل يفقد لم أنه إال باإلحباط، ويصاب
ناحية اتجهت التي الوجوه اختلفت لقد الدوام. عىل إليه تتطلع والناس اليوم، يف يحيا الغد
ولكن اليوتوبيا. هذه تفاصيل يف أصحابها آراء اختلفت كما عرص، إىل عرص من اليوتوبيا
وإن التاريخ خالل يتغري لم الذي الوحيد الثابت إنهما يتغريا. لم منه والغاية نفسه االتجاه
واألرض الذهبي والعرص االغرتاب، وعدم والحرية فالسعادة عنه. املعربة الصور اختلفت
عن يعلن الذي البوق وصوت فاوست، يف الخالدة واألنثى والعسل، اللبن منها يسيل التي
وصوٌر شواهد هذه كل إلخ؛ … لبتهوفن Fidelio «فيديليو» أوبرا نهاية يف جديد بعٍث

صامتًا.»85 يزال ال كان وإن ينطق واحد يشءٍ حول تدور مختلفة
يوتوبي، ٌ مبدأ هو األمل مبدأ وإن اليوتوبيا، هو بلوخ عند األمل إن القول يمكن أخريًا
التعبري صور اختالف ومع التغريات. كل يف يتحكم أنه بلوخ يعتقد الذي الوحيد املبدأ وهو

.Bloch: p. of H. V. III p. 1374-1375 85
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بأسماء بلوخ يسميه واحًدا ً مبدأ رأيه يف يظل فإنه أخرى، إىل تاريخية مرحلٍة من عنه
األمل كان وإذا الوطن. النهاية يف وهو املاهية، اليوتوبي، الكل األقىص، الجديد، مثل عديدة
عن مختلفة خاصة نظرًة إليها النظر يجب ماركسية فإنها املاركسية، فلك يف يدور عنده
إىل والواقع التاريخ يف تطبيقها أثناء تحولت التي تلك أو الرسمية، املاركسية الفلسفة
تنتهي وال ثابتة وليست متحركة فلكها يف األمل يدور التي املاركسية وهذه رسمية. فلسفٍة
مثل أخرى مقوالٍت نجد لذلك الالنهائي؛ املمكن آفاق عىل مفتوحة إنها محدد. هدٍف عند

مفتوح. مستقبٍل نحو معه وتندفع األمل بمقولة وثيًقا ارتباًطا ترتبط واألقىص األمام

Front األمام (٥)

وهذه واألقىص. والجديد األمام مقوالت: ثالث بلوخ لها يضع جدلية عمليٍة يف العالم يسري
(الصريورة) الجدلية العملية بأساس ارتباطها «ليس-بعد» وال «الال» ب مرتبطة املقوالت
— اآلن داخل يف الدافعة والقوة واالفتقار االحتياج تمثل التي — فالال املادة. وهي وقوامها
املستقبل عن وتعرب بطبيعتها زمانية وهي — «ليس-بعد» وال «األمام». تمثل التي هي
يتفتح أن يمكن الذي «الجديد» يف دائًما تتمثل — التاريخ يف يزدهر ثم ويتربعم ينمو الذي

الجدلية. العملية غاية هو الذي «األقىص» إىل ويتجه املستقبل يف
نحيا والذي املستقبل، فيه سيحسم الذي الزمان من املتقدم الجزء ذلك هو واألمام
تتميز التي «آن-الال» يف أدق وبتعبرٍي اآلن، يف دائًما يقع األمام فإن ولهذا ونعمل. فيه
واحتياج افتقار أو نقص من فيها ما بحكم األمام، إىل واالندفاع نفسها من بالخروج دائًما
يف أي املبارشة، املعيشة اللحظة يف دائًما تكمن «باألمام» املتعلقة «الال» أن ومع وجوع.
ال «الال» هذه أن ومع املجربة، اللحظة مستوى تبلغ لم التي املظلمة أو املعتمة اللحظة
أو «أكون» بفعل عنها ونعرب عليها تنطوي التي الكينونة أو الوجود وأن بعُد، ذاتها تملك
عالقة عىل تظل املعيشة اللحظة هذه فإن بعُد، وجوده أساس أو ذاته يملك لم «يكون»
تفرض التي املواتية» «اللحظة فيه نجد أن يمكن الذي الوحيد املوضع هي ألنها بالجديد،
األبد إىل تفلت قد ألنها منا تفلت ندعها وال واختيارنا، موقفنا فيها ونحسم نغتنمها أن علينا
بيومك «استمتع املعروف الشعار تحت اإلنسان يعيشها لحظة وكل األبد. إىل عليها فنتحرس
هي تكون أن ويمكن «الالتملك»، ب يتسم «آن» أو لحظة الواقع يف هي «Carpe diem
الفرتات هذه الحاسمة، التحول فرتات يف وبخاصة «األمام» نحو «الجديل» التوسط موضع
الحالة أن نحس كما املعتادة، الصورة عىل تستمر أن يمكن ال األمور بأن فيها نشعر التي

75



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

تنقلنا التي الحالة هذه إىل املعرب هو اآلني الوجود وأن قادمة، أخرى بحالٍة تؤذن الحارضة
األمام.86 إىل

Novum الجديد (٦)

وهو الواقعي، اإلمكان خالل من للمستقبل الدوام عىل املتجدد املضمون فهو «الجديد» أما
«من أي يكون، أن يريد وبما بإرادته املستقبل من اإلنسان ينتزعه ثم الوعي يف يوجد ما
هبوط عليه يهبط وال لإلنسان بنفسه يأتي ال فاملستقبل واملعرفة، الشجاعة اتحاد خالل
وما بعُد، به الوعي يتم لم ملا الواقعي اإلمكان عىل يتأسس الذي هو الجديد هذا القدر.»87
يلقي أن برشط قبُل، من وجوده يسبق لم حقيقي بمستقبٍل يعد الذي وهو بعُد، يرص لم
املظلمة. أو الكافية غري رشوطه وتتوارى والعملية، النظرية رشوطه عىل الكايف الضوء
وأحالم، تاريخية تشكالٌت سبقته إذ مطلقة، جدًة جديًدا يكون ال بالخري الواعد والجديد
خالل تفتحت قد املثمرة أشكاله تكون أو حلم هيئة املايضعىل يف تمثل قد يكون أن بد فال
باملعنى التاريخ «تصنيم» أو القديم تقديس هنا باملايض املقصود وليس السابق، التاريخ
الذين التاريخية النزعة وأصحاب األوىل واملنابع األصول ألسطورة املروجون يقصده الذي
يتمثل كما الحي، املستقبيل بمعناه املايض هو املقصود وإنما التاريخ. أصنام يتعبدون
تكملها جديدة صورٍة يف الحق عٍرص كل يف وتبدو زمانها تتخطى التي املبدعة األعمال يف
والعنرصاألسايس الحقيقي املعيار هو هذا أن والواقع روعتها. عىل الضوء من املزيد وتلقي
الجديد روح من القديم يولد ففيه الحضاري، باملرياث يسمى أن يستحق ما لكل املكون
جديد، مستقبٍل يف جديد بيشءٍ وواعدة منتجة عودًة دائًما إليه العودة وتكون فيه، الكامن
الذهبي الشاطئ نحو أصيلة أحماٍل من عليها ما بكل تندفع سفينة الحقيقي املايض وكأن
الفلسفات كل بلوخ يعارض السابقتنَي و«الجديد» «األمام» وبمقولتَْي اليوتوبيا. ألرض
أيًضا يعارضبهما كما دائري، شكٍل يف التقدم تضع التي والفلسفات بجديد، تأتي ال التي

خصلة جبهتها من وتتدىل الرأس صلعاء بأنها (Kairosالكايروس) املواتية اللحظة هذه اإلغريق وصف 86

C.) شعرها من بها باإلمساك يبادر لم إذا األبد إىل اإلنسان من تفلت أن يمكن العابر كالفرس وأنها شعر،
F. H ommond, N. G. and scullard, H. H. (Editors). he Oxford Classical Dictionnary Oxford,

.(Clarendon press 1970 p. 573
.Bloch: p. of H. V. I. p. 198 87
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ألن هيجل، إىل أفالطون من التذكر عىل تقوم التي واملعرفة برجسون عند الحيوية النزعة
الجديد.88 من رأيه يف تخلو الفلسفات هذه كل

Ultimumاألقىص (٧)

هذا بلوخ جرد وإن األخري، النهائي أو «األقىص» مفهوم عىل «الجديد» مفهوم وينطوي
الذي املستقبيل املنظور من يتجزأ ال جزءًا وجعله املتعالية89 األخروية معانيه من األخري
وال السواء عىل واملوجود الوجود تجرف التي الهائلة الجدلية الصريورة عملية إليه تتجه
«الذاتي» بالقصد مدفوعة نحوه وتتجه مستقبليٍّا، فهًما تفهمه بل املايض، عند أبًدا تتوقف
هذه نفسها. الصريورة يف الكامن اإلمكان جناَحي يمثالن اللذين «املوضوعي» والنزوع
الكوارث يف مراًرا حدث كما الجحيم إىل أو العدم إىل تنتهي أن يمكن التي الصريورة
تؤدي أن هو واملهم املختلفة. والفنية الدينية صورها يف النعيم أو «الكل» إىل أو التاريخية،
وتربته مجاله الفعال» «األمل فيه يجد الذي للبعد أي التاريخي، «للجديد» الصريورة هذه
نسميه أن يمكن يشء إلظهار والنزوع باالستعداد الصريورة عالم يمتلئ وأن الخصبة،
«الكل نسميه أن يمكن ما إىل الطريق عىل جديد من أكثر سبقه الذي الحاسم «الجديد»

وأساسه. الوجود ماهية أو اليوتوبي»
ضوء بال يبقى أن — العالم يف يتم يزال ال الذي — الهائل اليوتوبي الحدث كاد لقد
زاد من ادخر وما طاقة من لديه ما بكل يندفع الحالم الرحالة ذا هو وها عليه. يسلط
العرض خطوط ليحدد ال أقصاها، إىل أقصاها من املجهولة األرض أرجاء ليجوب املعرفة
تدخل التي والدالالت باأللوان غنية لوحاٍت لها ويرسم املعالم أبرز ليتحسس بل والطول،

.Ibid: p. 201-202 88

بمفهوم — هيجل وحتى وأوغسطني فيلون منذ واملسيحية اليهودية الفلسفة يف األقىص— مفهوم ارتبط 89
لليشء عودة بوصفه يبدو األخري اليشء أو األقىص أن عنه نتج مما الجديد؛ بمفهوم وليس primum األول
طريق يف اتباعه يجب الذي الشكل هي الدائرة فكانت هجره، أو عنه التخيل تم قد والذي املكتمل األول
«إن بقوله: الفلسفية العلوم موسوعة يف هيجل عنه عرب ما هو وهذا باألول. األقىص يصل لكي العودة
بذاتها» مكتملة نفسها عىل مغلقة دائرًة يشكل فهو فلسفي كلٌّ بدوره هو الفلسفة أجزاء من جزء كل
التنوير دار بريوت، إمام، الفتاح عبد إمام د. وتعليق وتقديم ترجمة الفلسفية، العلوم موسوعة (هيجل:

ص٧١). ،١٥ فقرة األول، املجلد ١٩٨٣م، ط١، والنرش، للطباعة
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مثل كلماٌت تلخصها التي املحورية األفكار فيها وترسي املفتوح، املرن النسق إطار يف
بعُد. يتحقق لم الذي واإلمكان والقصد واألمل، التوقع،

مستقل بشكٍل بلوخ يعرفها لم املقوالت هذه بأن التنويه من الفصل هذا نهاية يف بد ال
البناء إطار يف األوىل تناول وقد و«اإلمكان». «ليس-بعد» ال مقولتي باستثناء وتفصييل،
نشأتها منذ وتتبعها «ليس-بعد»، ال مقولة عىل يقوم الذي األمل لفلسفة األنثروبولوجي
الذي البناء وهو منها، األنطولوجي البناء واشتقاق تطورها حتى الذاتي الوعي يف األوىل
األمل» «مبدأ يف مستقالٍّ فصًال األخرية لهذه بلوخ خصص وقد اإلمكان. مقولة عىل يقوم
دقيقة. تقسيماٍت وقسمها والحديثة، القديمة أبعادها وتناول مستفيًضا، رشًحا ورشحها
كل يف لها استخدامه من الرغم عىل التفصيل، هذا بمثل يتناولها فلم املقوالت باقي أما
للمقولتنَي توابع إال هي ما املقوالت هذه أن عن تكشف بطريقة األمل» «مبدأ صفحات
هاتان إليه تتجه الذي الهدف هي — املقوالت أي — أنها آخر بمعنًى أو األساسيتنَي،
إمكاناٍت من بعُد يتحقق لم وما البرشية، الذات أو الوعي يف يوجد لم ما ألن املقولتان،
تم الذي اآلني باملعنى — «األمام» يف يسكن أن بد ال املادي الواقع يف للتطور وقابلة كامنة
يف املادة تكون وأن املستقبل، يف والقابع املقبل «الجديد» يف يتجسد وأن — به التعريف
األقىص ناحية هذا كل يتجه وأن تحقيقها، ويضمن اإلمكانات هذه كل يحوي الذي الوعاء

اليوتوبي». «الكل وهو لألمل النهائي الهدف أو
النحو عىل الفلسفي بلوخ نسق تضمنها التي املقوالت عدد حرص أيًضا يمكن وال
فباستثناء غريهم. أو هيجل أو كانط أو أرسطو مثل فالسفة عند نجده الذي الدقيق
ولم املقوالت، باقي عن دقيقة منهجية دراسًة يقدم لم و«اإلمكان» «ليس-بعد» ال مقولتي
عددها يف سواء املقوالت هذه حول الباحثني بني كثرية اختالفات توجد ولذلك يحرصعددها،

أسمائها. أو
تصورناها إذا إال بلوخ مقوالت نتفهم أن يمكننا ال أنه إىل التنويه من بد ال وأخريًا
بالوجود تعلقها حالة يف أي — وحدها الحالة هذه ويف الصريورة، حالة يف بالوجود متعلقة
العملية خضم يف بانخراطها وذلك موضوعية، نماذَج عن تعرب أن يمكن — املتحول الواقعي
عن بحثها يف تكتفي ال وهي عليها. وبتقدمها الوجود، أشكال فيها تتكون التي الجدلية
تشكيل أو بتكوين كذلك تقوم وإنما تعكسه، أو يشء عن تعرب بأن املوضوعية األشكال هذه
املتكامل. مجموعها يف التاريخية الصريورة لعالم موضوعية كأشكاٍل مستمرة بصفٍة نفسها
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أن نتصور عندما فيه نقع أن يمكن الذي الفهم سوء نتالىف أن يمكن وحده املعنى بهذا
غناها نتصور أن كذلك أمكننا جدليٍّا فهًما فهمناها فكلما ساكنة، أو ثابتة أشكاٌل املقوالت
نحو املتحرك الوجود وعن نفسها عن الكثري اليشء لنا تقول أن عىل وقدرتها باملضمون

اليوتوبي. الجديد
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الثاني الفصل

لألمل األنثروبولوجي البناء

أحدهما أساسيَّني، جانبنَي عىل يقومان النظري وبناءها بلوخ فلسفة جوهر إن
الثاني، عليه يقوم الذي األسايس الجذر األول ويعد أنطولوجي، واآلخر أنثروبولوجي
يف اإلنسان يستشعرها التي «ليس-بعد» ال مقولة عىل األنثروبولوجي الجانب ويرتكز
األنطولوجي الجانب يقوم كما بعُد. يوجد ولم يملكه لم يشء إىل واالفتقار باالحتياج وعيه
تتحقق ولم الواقع يف كاملة إمكاناٍت من عنه تكشف وما اإلمكان مقولة عىل عليه املرتتب
يتحقق أن له يتسنى وكيف بعُد؟ يوجد لم الذي هذا عىل التعرف يمكن كيف ولكن بعُد،
املقولتنَي هاتني إن عينيٍّا؟ تحقيًقا تحقيقه إمكان يتيرس وكيف اآلن؟ حتى الواقع يف
يمكن فكيف مًعا. الطبيعي والعالم اإلنسانية الذات يف تكمنان واإلمكان» «الليس-بعد

املجاَلني؟ هذين يف بهما الوعي يتم وكيف عليهما؟ التعرف
يكتمل لم عالم بأنه دائًما يتصف املوضوعي العالم أن نعرف عندما هذا يتضح
تجاوز يف ورغبة الواقع عىل سخط صورة يف اإلنسانية الذات عىل هذا وينعكس بعُد.
بني جدلية عالقٌة فهناك رغباتها. وإشباع الذات إرضاء حد إىل بعُد يصل لم الذي املعطى
هذا األمل، مبدأ حولها يدور التي العالقة وهذه املوضوعي، العالم وذلك اإلنسانية الذات
ويتطلب أنثروبولوجي. واآلخر أنطولوجي أحدهما أساسيني جذَرين عن تطور الذي املبدأ
الذي األساس ألنه األنثروبولوجي البناء بتناول البداية بلوخ لفلسفة النظري البناء عرض
داخل يوجد لم ما معرفة يمكن كيف السؤال إىل اآلن ونعود األنطولوجي. البناء عليه يقوم
الوعي؟ داخل «ليس-بعد» بال الوعي اسم عليه يطلق ما يكتشف وكيف البرشية؟ الذات
منه انبثق الذي «الرغبة» عالم اإلنسان باطن يف اكتشف حتى عمله بلوخ واصل
األساس عىل يده وضع ثم بعُد»، يصبح لم «ما أو «ليس-بعد» بال الوعي سماه ما
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يتحقق لم «ما أو «اإلمكان» بمقولة سماه فيما للعالم املادي الجديل لتفسريه األنطولوجي
بعد».

الوعي يتم ولم بحثها، يتم لم — البرش كل فيها يشرتك التي الصفة وهي فالرغبة،
عجزوا لقد موجود. كل أفق تمأل كما جميًعا، الناس وجدان تمأل أنها من الرغم عىل بها،
تزل لم واملشكالت باألسئلة املزدهرة املنطقة هذه ومعناها، مفهومها إدراك عن اآلن حتى
كافية، بصورٍة أحد يتأمله لم األمام إىل املتجه فالحلم الفلسفة. تاريخ يف خرساء اآلن حتى
انتباه يسرتعي ال ماركس عهد حتى — بلوخ رأي يف — ظل قد بأرسه املنتظر والقادم

فيه. املركز وضع يشغل أن يستحق أنه مع مكانًا، له يجد وال العالم،
املادة تأمل بوصفه الوعي)، قبل وما الالوعي ذلك يف (بما اإلنساني الوعي أن الواقع
عند ثالثة االنعكاس ومظاهر بعُد. يوجد لم ملا اإلمكان مجال يعكس ما أول هو لنفسها،
مفتعلة ليست الثالثة املظاهر وهذه املوضوعية. والفانتازيا واليوتوبيا، التوقع، وهي بلوخ؛
يف أساسها لها ولكن الحالم، التفكري فيها يسرتسل أو فيها يقع التي األوهام قبيل من وال
البرشية. الذات يف أصلها تعقب يمكن كما — قليل بعد سيتبني كما — املوضوعي العالم
النفس، علم نظريات من هامة نظريٍة من األمل لفلسفة األنثروبولوجي البناء ينطلق
بإبراز يهتم وكذلك البرشي، السلوك يف األصل أنها بلوخ يرى التي الدوافع نظرية وهي أال
اإلنسان يعيه ما فأول الدوافع، هذه أهم من والجوع الدوافع. وراء يظهر الذي الوعي
راضيًا. يعيش لكي يملكه أن يجب ما يملك ال ألنه والحاجة، بالعوز املؤلم اإلحساس هو
ويبدأ لألمام. تقدمه يف وتتبعه االفتقار، بهذا املايض الوعي آثار عىل تتعرف بلوخ وفلسفة
متلهًفا فيرصخ بالجوع يشعر الذي الرضيع، الطفل مع للميالد األوىل اللحظة منذ هذا
ال بما متجدًدا شعوًرا شعر العمر به امتد وكلما امللحة، حاجته يسد لكي األم ثدي عىل

بعُد. يكتمل لم بأنه إحساًسا وازداد يملكه،
يملكه لم ما يدرك أو اإلنسان يستشعر كيف أخرى: مرًة األول السؤال إىل نعود
خطى يتحسس لكي وذلك اإلدراك، لهذا األوىل البذور من بلوخ رحلة بدأت لقد بعُد؟
للنور، ويظهر وينضج ويتطور الوعي يكتمل أن قبل أي األوىل، بدايته منذ البرشي الوعي
منذ الطفل خيال يداعب أفضل بحياٍة الحلم أن ليكتشف البرشي الحلم آثار اقتفى كما
الليل، أثناء النائم يراه الذي الحلم هو ليس هنا والحلم واإلدراك. للوعي األوىل اللحظات
الوعي عنها يغيب التي األحالم من النوع فهذا والتفسري، بالتحليل النفس علماء ويتناوله
الحلم هو يعنيه ما إن بل بلوخ. انتباه تسرتعي التي األحالم قبيل من ليست واإلرادة
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تغيريه. بإرادة ويتسلح واقعه ويعي النهار وضح يف يتم الذي الحلم أي معرفية، كمقولٍة
يف أساسيٍّا دوًرا البرشية واإلرادة البرشي الخيال فيه يؤدي الذي الخالق املبدع الحلم إنه
أحالٌم سبقتها البرشي التاريخ يف تمت التي العظيمة اإلنجازات وكل التغيري، عصور كل

اإلنجازات. تلك خطوط ووضعت التغيري هذا مالمح رسمت كثرية
الذاتي الوعي ظواهر وصف عىل األنثروبولوجي جانبها يف بلوخ فلسفة قامت لقد
نسقه ولفهم الوعي. هذا مظاهر إحدى بوصفها أحالمه، وتتبع األوىل وتجاربه لإلنسان
الوعي بني اآلن حتى حالت التي ومعوقاته وطبقاته الوعي عن أوًال الحديث يجب الفلسفي

النور. إىل الظهور وبني «ليس-بعد» بال

الوعي نشأة أوًال:

من املبكرة املرحلة هذه ففي الطفل. عند األوىل بدايته منذ البرشي الوعي نشأة بلوخ يتتبع
هذا ويتمثل الصغري، عامله عىل الطفل تمرد عن الواضحة غري واألمنيات األحالم تنم العمر
يلقي ثم حقيقتها، واكتشاف االستطالع حب بدافع ألعاب من له يعطى ما لكل تدمريه يف
الطفل ويكرب بعُد. يوجد لم اكتشافه الطفل يريد ما أن ذلك املزيد. عن للبحث جانبًا بها
الواقعي، عامله وراء ما إىل األحالم لتأخذه النوم إىل مبكًرا ويذهب األلعاب، بغرفة ويضيق
الشعبية1 الحكايات من بالعديد بلوخ ويستشهد مًعا. واملجتمع املكان بأحالمه متجاوًزا
واالجتماعية، واملكانية الزمانية العالقات كل تتجاوز التي — والعاملي األملاني الرتاث من —
واألحداث، للوقائع املوضوعية الرشوط عن وتستغني األساسية، املنطق قوانني تلغي كما
أثًرا الحكايات لهذه إن والحلم. الخيال مستوى عىل ممكنًا مستحيل كل يصبح بحيث
من له إبداعية. كملكٍة — فالخيال عمره، من املبكرة املراحل يف الطفل خيال عىل كبريًا

البرشي. الجنس ترقي أو صعود يف فعاًال عامًال يجعله ما الهائلة اإلمكانيات
لم أشياء عن والتحدث األساطري نسج يف الطفل يبدأ عمره من عرشة الثالثة ويف
وعندما والداه. له يوفرها التي تلك من أفضل بحياٍة الحلم يف يبدأ كما بعُد، يجربها
الذي — الطفل يرسم اضطرابًا، العمر فرتات أكثر وهي عمره، من عرشة السابعة يبلغ
القلقة الفرتة هذه يف الفجة األحالم بلوخ ويشبه للمستقبل. ذهنية صورًة — شابٍّا صار

.Bloch: p. of H. V. I. p. 26–33 يف الحكايات هذه تفاصيل انظر 1
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الحلم آثار تتابع يف بلوخ ويميض النضج. درجة تبلغ لم التي الربجوازية األحالم ببدايات
باأللوان. مفعمة مزدهرة وأخرى حمقاء أحالٌم فهناك املختلفة، وأنواعه بأبعاده البرشي
الحلم أو العمل مجال يف الوظيفي الرتقي تتعدى ال التي — العادي الرجل أحالم وهناك
ذاته. حول تدور حكايات ينسج الذي املنعزل الرجل وأحالم — الجنسية باملغامرات
تظهر مما أكثر الحقيقية األماني فيها تظهر التي املحرومة الفقرية الطبقة أحالم وهناك
السائد، الواقع عىل للثورة يدعوها سبب لديها ليس األخرية هذه ألن األغنياء، طبقة لدى

منها. األدنى الطبقات عىل بها تتكرب أشياء اخرتاع هو به تحلم ما كل وألن
بالتمرد املراهق يكتفي فبينما املثرية، األماني ترتاجع العمر من املتأخرة املرحلة ويف
املجتمع، هذا ملحاربة قدرته يكرس الناضج الرجل نجد تقاليده، وعصيان املجتمع عىل
يف يبقون بل ضده يقفون ال كانوا وإن حولهم، من بالعالم فيضيقون السن كبار وأما
للحياة، الفرد بوداع الشعور فيسودها الشيخوخة مرحلة وأما عليه. ونواح عويل حالة
والسلوك التأنق ومحاولة بذكرياته واالستغاثة الشباب إىل العودة أمنيات فيها وتظهر
تستميت التي الربجوازية باملجتمعات العمر من املرحلة هذه بلوخ ويشبه الشباب. مسلك
تطور يف مرضية مرحلًة نظره يف هذه وتعد صورة. أجمل يف لتبدو والتزين التظاهر يف
هام بُعٍد يف ويضعها أخرى نظرًة الشيخوخة إىل ينظر ألنه السواء، عىل واملجتمع الفرد
«العقل ب بلوخ يسميه ما حصاد هي الشيخوخة أن ذلك االجتماعية؛ التجربة أبعاد من
املجتمع مع الحال هو كما النهاية إىل النظر من يخاف ال املزدهر فاملجتمع الجليل».
ويستشهد به. املحدقة النهاية مواجهة من هربًا ويتزين نفسه يخدع الذي الربجوازي
الشيخوخة مرحلة أن يرى إذ املعنى هذا يف (١٦٩٤–١٧٧٨م) فولتري يقوله بما بلوخ
استثناءً هذا يعني وال وعرصها، األعناب جمع مرحلة للمثقف بالنسبة وهي بالشتاء، أشبه
تكون وهكذا النضوج.2 مرحلة إىل وصل أن بعد أيًضا يتضمنها وإنما الشباب ملرحلة
أكثر مرحلة وحدته، الشباب غرور من خالية جديدة، اجتماعيًة مرحلًة الشيخوخة مرحلة

والزائل. العارض ونسيان وأصيل، هام كل رؤية عىل وقدرة حكمة
أن قوامها الوعي، نشأة يف نظرية بلوخ يقدم تطور؟ وكيف الوعي هذا نشأ كيف
الذات مستوى عىل الوعي تطور وراء للدوافع املستمر التجدد وأن نشأته، وراء الدوافع
نفسها عن تعرب وهي األمام، إىل تحركنا التي هي فالدوافع مًعا. الخارجي والعالم البرشية

.Ibid: p. 39 2
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رسعان الرغبة، هذه أشبعت وإذا الخارج، يف محدد يشءٍ تحقيق يف ورغبة رصاع شكل يف
أن قبل بيولوجية نشأة البداية يف الرغبة وتنشأ جديدة. أخرى رغباٌت وتتولد تتجدد ما
هذه يف (وهو أمه وثدي جسده إال اإلنسان يملك ال الطفولة «ففي تاريخيٍّا، بعًدا تأخذ
حوله من العالم إىل التوجه يف يبدأ ثم اآلخر). عن أحدهما يميز يكاد ال األوىل اللحظات
األم، ملكية مختلفة، أشياءَ امتالك يف بالرغبة البداية وتكون فيه. مكان أخذ يف ويرشع
يسعى ثم املعلومات، تحصيل يف يرشع الحقة أوقاٍت ويف واللعب، واإلخوة، واألخوات واألب،
يشء امتالك يف يرشع وأخريًا وأطفال، وزوج، اجتماعية، ومكانة وظيفة، عىل للحصول

الحياة.»3 بعد ما مقتنيات من
الحيوان رغبات تقترص وبينما الرغبات، هذه يف والحيوان اإلنسان من كلٌّ ويشرتك
أيًضا وهو وتحديده، هدفه رسم عىل القادر هو وحده اإلنسان نجد حيس، هو ما كل عىل
تكون ما وعادة أفضل، هو ما تخيل من ينشأ الذي التمني عىل القادر الوحيد الكائن
الدوافع من مجموعة تحركه اإلنسان إن املرشقة. باأللوان ومفعمة مزدهرة صوًرا األمنيات
إلشباعها، وراءها يقف دائًما فهو عنه، مستقل وجوٌد لها ليس الدوافع هذه لكن املركبة.
باالفتقار دائًما يشعر اإلنسان إن له. نهاية ال ما إىل أخرى ورغباٌت دوافع تظهر وعندئٍذ
الدوام عىل وظلت التاريخ تطور مع الدوافع تطورت وقد آخر، مخلوٌق به يشعر ال كما

تشبع.4 ال نهمة
يخضعها التي تلك هي هل الدوافع؟ هذه هي فما الدوافع عن ينشأ الوعي كان إذا
يف بحثه من بلوخ إليه يهدف ما بني اختالف هناك وهل والتحليل؟ للدراسة النفس علم
االختالف أن الحق الدوافع؟ إىل نظرتهم يف النفس علماء إليه توصل ما وبني الدوافع،
األسايس البرشى الدافع تحديد يف يكمن وإنما نوعيتها، أو الدوافع عدد يف يكمن ال
علماء نجد إذ النفس؛ وعلماء بلوخ عىل يقترص ال املوضوع هذا حول واالختالف األول.
محور هو الجنيس فالدافع األول. الدافع هذا تحديد حول بينهم فيما مختلفني النفس
العليا األنا أو للذات أخرى دوافُع توجد جانبه وإىل (١٨٥٦–١٩٣٩م)، فرويد إنسان
الجنسية للدوافع األنا كبت من النفسية العقد وتنشأ الجنسية، للقوى معارضة تقف التي
من فرويد أراده ما وكل األنا. وعي من تختفي بحيث الالوعي يف قمعها أو وطمسها

ص١١٥. العربية الرتجمة واملظهر، الجوهر بني اإلنسان إريك: فروم، 3

.Bloch. p. of H. V. I. p. 45–48 4
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العصبية االضطرابات قهر من للتمكن النور إىل والالوعي الكبت إظهار هو النفيس التحليل
والتحليل الالوعي عن الحديث يف االستطراد هنا الهدف وليس عليها.5 والسيطرة والنفسية
ووعي النفيس» التحليل وعي «ال بني االختالف بيان هو الهدف ولكن الفرويدي، النفيس

«ليس-بعد». ال
ورفعه النور إىل الالوعي إلظهار أبحاثهم يف النفس علماء يحرزه الذي التقدم إن
يف مكبوتًا كان ما أي بالفعل، موجود هو ما تفسري عن يخرج ال الوعي مستوى إىل
الفرويدي. الوعي يف جديد ال إنه القول يمكن وبذلك رساحه. ليطلق الوعي وجاء الالوعي
الكشف هو النفيس التحليل يف لفرويد األسايس اإلنجاز بأن يقرُّ فروم إريك ذا هو وها
وراءه. املختفية والحقيقة ألبسه الذي القناع بني والشخصية، السلوك بني التعارض عن
هدفه واملقاومة» التحويل، األحالم، تحليل الحر، «التداعي أسلوب إىل فرويد وتوصل
وحتى املبكرة. الطفولة يف كبتها تم التي أساًسا) (الجنسية الغريزية الرغبات عن الكشف
الصدمات أهمية أكدت التي النفيس والعالج التحليل نظريات يف الالحقة التطورات بعد
املبدأ فإن فحسب، الغريزي املجال يف وليس اآلخرين، مع العالقات مجال يف حدثت التي
من للشفاء والسبيل املبكرة، الصدمية واملخاوف الرغبات هو قمعه تم ما أن هو ظل
ما فإن آخر، وبتعبرٍي املكبوتة، األمور هذه عن الكشف هو عام بشكٍل واألمراض األعراض

التجربة.6 يف الفردية والالعقالنية الطفولية العنارص هو قمعه جرى
الالوعي مضمون أحال الذي (١٨٧٥–١٩٦١م) يونج عند أوضح بشكٍل هذا ويظهر
حد عىل — العصبية االضطرابات عنده الرتكيبي» النفس «علم يرد إذ األولية؛ النماذج إىل
أساسية، أجزاءٍ إىل الرمز التحلييل النفس علم يحلل وبينما أسالفها. ليل إىل — بلوخ تعبري
أن نرى وهكذا وفهمه.7 إدراكه يمكن تعبري إىل الرمز بتكثيف الرتكيبي النفس علم يقوم
فردية بطريقٍة املكتسبة املكبوتة الدوافع من بمجموعة مملوء فرديٌّ الفرويدي الالوعي
شيئًا يتضمن ال وكالهما وبدائي، جمعي اليونجي الالوعي أن حني يف القريب، املايض من
آدلر عند كثريًا ذلك عن األمر يختلف وال املستقبل. الحارضويدمر من يهرب وإنما جديًدا،
البداية منذ ينشأ عنده يشءٍ فكل — الفردي النفس علم مؤسس — (١٨٧٠–١٩٣٧م)

.Ibid: p. 52, 53 5

ص١٠٢-١٠٣. العربية، الرتجمة واملظهر، الجوهر بني اإلنسان إريك: فروم، 6

.Bloch: Ibid: p. 56-57 7
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قد آدلر عند األسايس البرشي الدافع أن من الرغم وعىل الالوعي. خالل من فردية بصورٍة
بلوخ. نظر يف األساسية الدوافع من يعد ال أنه إال والعالء، التسامي إرادة هو أصبح

اإلطالق، عىل وأهمها البرشية الدوافع أبسط من تبدأ لم النفس علم نظريات كل إن
والذي — حيٍّا الفرد ليحفظ أوًال إشباعه من بد ال الذي الدافع وهذا الجوع. دافع وهو أال
النفس عىل املحافظة دافع بلوخ يسميه — أبحاثها من النفس علم نظريات استبعدته
بلوخ عند هي وآدلر، ويونج فرويد من كلٍّ عند األساسية الدوافع إن Self-Preservation
كل قبل يحرص الذي الحي اإلنساني الجسم من انتزعت مطلقة أصناٍم أو أوثان بمثابة
املتغرية، واالقتصادية االجتماعية الظروف تناقش ال الدوافع وهذه البقاء، يف حقه عىل يشء
والجوع مبارش، عينيٍّ بشكٍل يظهر الذي إلحاًحا، األكثر الدافع هي الجوع رصخة أن مع
األول املصباح هي املعدة «إن الالوعي: يف كبته استحالة عن ناهيك تجنبه، يمكن ال دافع

تبدأ.»8 أن الحياة لرحلة أُريد إذا الزيت فيه يُصبَّ أن يجب الذي
نفس علم بأنه الفرويدي النفس علم بلوخ يصف السابق النقد عىل وتأسيًسا
فرويد زوَّار وهم — الربجوازية الطبقة أفراد منها يعاني التي الشهوة ألن برجوازي،
هذه إن البرشية. الدوافع مقدمة يف الجنيس الدافع يضع جعلته التي هي — ومرضاه
أفراد سوى يعرفها لن القوية ورصخته الجوع، حقيقة تعرف وال الفقر تعاِن لم الطبقة
أضف النفيس، لتحليله يخضعون وال فرويد عىل املرتددين من ليسوا الذين الدنيا الطبقة
الجنسية الشهوة من يأِت لم الكادحة الطبقة تخوضه الذي الرصاع عىل الحافز أن هذا إىل
ال الذي الشخصية قناع وعىل بالدونية الشعور عىل العلو من وال فرويد، تصور كما
يونج. تصور كما األوىل للعصور والرتاجع النكوص من وال آدلر، تصور كما يالئمها
وإنما وانحرافاتها، الشهوة خالل من للعالم تفسري وال للتاريخ جنيس تصوٌر هناك فليس
العامل أن والواقع الفوقي. وبنائه االقتصاد أساس عىل للتاريخ الصحيح التفسري يكون
فهو الوحيد، العامل هو إنه نقول أن نستطيع ال كنا وإذا املوضوع، لب هو االقتصادي

التاريخ. تحرك التي األولية» «املصالح عن يعرب الذي األسايس العامل
بحيث التاريخي للتغري تخضع فكلها مطلقة، دوافُع هناك ليست أنه يتضح هكذا
يرتد أن لإلنسان يمكن وال تاريخي. عٍرص لكل جديدة أهداٍف مع جديدة دوافُع تنشأ

.Ibid: p. 65 8
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مرًة الرببرية إىل يتحول قد التاريخية. التغريات روَّضته أن بعد أخرى مرًة األوىل للبدائية
هؤالء إىل نظرنا ولو جديد. آخر نوٌع بل األوىل، الرببرية ليست بالتأكيد لكنها أخرى،
املخلوقات ليسوا أنهم لوجدنا البدائيني، — هذه أيامنا يف — عليهم نطلق الذين البرش

كبرية.9 حضاراٌت خلفتها فاسدة بقايا يمثلون بل القديمة، البرشية
ومكان، زمان كل يف مطلقة ليست — القول سبق كما — األساسية الدوافع إن
ال — الدوافع أي — ولكنها األساسية، ملتطلباته طبًقا دوافعه يفرض تاريخي عٍرص فكل
يشرتكون البرش كان وإذا تاريخية. مرحلٍة أية يف للبرش االقتصادي الوجود عن تنفصل
واملصالح العوامل أن ناحية من يؤكد هذا فإن بالجوع، امُللحِّ اإلحساس يف الحيوان مع
العوامل هذه أن أخرى ناحيٍة من يؤكد كما للدوافع، النهائي واملرجع اإلطار يف االقتصادية
إن بل والتبادل، اإلنتاج أساليب يف كالتغري التاريخية، أشكالها لتغري تبًعا تتغري واملصالح
بها، تلبَّى التي لألساليب تبًعا أيًضا تتغري — الجوع وهي — نفسها امللحة الحاجة هذه
الغذاء خالل من نفسه بناء ويعيد الحياة، عىل البقاء أجل من يسعى الذي اإلنسان أن كما
تحوالت إال التاريخ وليس العمل، خالل من تاريخيٍّا متغرية كينونٌة نفسه هو وإنتاجه،

املتطورة.10 الذات وتحوالت اإلنسان،
بد فال إشباعها، من بد ال — النفس علم لغة باستخدام — الدوافع كل كانت وإذا
مجرد من — الدافع هذا يتحرك كيف الجوع؟ إشباع يتم كيف اآلن: السؤال يكون أن
اإلشباع؟ نحو الخارجي العالم يف خطواته أوىل ليبدأ قدًما فيميض — مؤلم داخيل إحساس
عن بحثًا ال للخارج، ويتجه الذات جسد يتمرد فجأة، ما يشءٌ يتغري الجوع يزداد عندما
املتمردة الذات وتعلن الخواء. ملعدته سبب الذي الوضع تغيري عن بحثًا بل فقط، الطعام
تتحول هنا أفضل. لحياة «نعم» تقول كما «ال»، له فتقول القائم السيئ للوضع رفضها
الذي الجوع هذا الجوع، من دائًما يبدأ الذي للتغيري أداة إىل ثوري، عامٍل إىل الحاجة

الحاجة.11 لسجن مدمرة قوٍة إىل ووعيًا خربًة ازداد أن بعد تحول
عن دفاًعا النضال عىل تقترص وال حية، نفسها عىل باملحافظة الذات تكتفي ال بهذا
الفناء من الذات حفظ ويمتد بقاءها. يعوق ما لكل مدمرة قوًة تصبح بل البقاء، يف حقها

.Ibid: p. 64–67 9

.Ibid: p. 69 10

.Ibid: p. 75 11
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من يخرج وحرمانها الدنيا الطبقة جوع إن طريقه. يف يقف ما بكل فيطيح الخارج إىل
الدافع إشباع محاولة وتتمثل معاناته. أسباب إلزالة الخارجي للعالم ويمتد ذاته نطاق
اإلنسان يعرف وهكذا وإشباعها. الحاجات إرضاء إىل يهدف الذي البرشي العمل يف
باألماني املفعم العنرص يتشكل اللحظة هذه ويف تحقيقها، ويتوقع بنفسه ويضعها خطته
الشعور من اليقظة أحالم وتأتي الجوع. من دائًما تنشأ التي املتوقعة األحاسيس يف
ما األحالم هذه ومن أفضل. بحياٍة أحالًما فتكون الخارجي، العالم يف ما ليشءٍ باالفتقار
الحقيقية اليقظة أحالم أما الواقع، من هروبًا اعتباره يمكن بحيث بالخرافات ميلء هو
بالغوص ولكن الواقع، عن بعيًدا بالنظر ال واألمل، بالشجاعة البرش فتمد نقصدها التي

داخله.
والسري املاوراء»،12 إىل «املغامرة بلوخ يسميه ما إىل اإلنسان اليقظة أحالم وتدعو
يشء يسقط لم أنه أولهما أساسيَّني: شيئنَي عىل هذا ويدل األمام. إىل خطوات أو خطوة
أنه وثانيهما السيكولوجية، الناحية من مكبوت يشءٌ هناك فليس وبالتايل الوعي، خارج
املغامرة تكون بهذا البدائي.13 اإلنسان من واالنطالق األسالف مايض إىل ارتداد فيها ليس
هو الذي الالوعي يف مكان لها فليس ثم ومن دائًما، الجديد عن البحث هي املاوراء إىل
ذاتها من تمتد ألن البرشية الذات يدفع والذي قبُل. من موجوًدا كان ما عىل تعرف مجرد
بما الوعي أي «ليس-بعد» بال بلوخ يسميه ما هو األمام إىل وتندفع الخارجي العالم إىل
يلوح الذي الجديد استرشاف إنه الخارجي. العالم يف بعُد يوجد ولم اإلنسان إليه يفتقر

املستقبل. يحمله الذي األمل هو بل املايض، يف موجوًدا ليس الجديد وهذا األفق. يف
إىل «املغامرة عىل القدرة لديها األحالم كل أن هذا يعني هل نتساءل: أن يجب هنا
عىل نظرنا فلو بالنفي. اإلجابة تأتي أن املؤكد من التغيري؟ عىل القدرة وبالتايل املاوراء»،
مختلف نوٍع من لوجدناها للتحليل النفس علم أخضعها التي األحالم إىل املثال سبيل
يراها التي األحالم هما األحالم من نوَعني بني الدقيقة تفرقته بلوخ يضع لذلك تماًما.
األخرى واألحالم بإرادته، املرء يستحرضها ال التي تلك أي الليل، يف نومه أثناء اإلنسان
من النوَعني هذين ويف حدودها، الذات وتعي يقظته، حال يف البرشي الخيال يرسمها التي

مختلفة. بصورٍة الرغبات إشباع يتم األحالم

املعطى، الواقع تجاوز عىل للداللة كثريًا يستعملها التي بلوخ مصطلحات أحد هو Venturing Beyond 12

جديد. هو ما كل عىل اإلقدام وشجاعة
.Bloch: Ibid: p. 75–77 13
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الليل أحالم يف الوعي (١)

حتى ينام ال قدرنا لتحسني فالنزوع النهار، أو الليل يف سواء الحلم عن اإلنسان يكف ال
كلمة ذكر عند ببالنا يخطر ما أول هو الليل إن يقظتنا؟ يف فاعًال يكون ال فكيف نومنا، يف
حيث النائم الشخص مسبًقا تفرتض الحالم وكلمة ليلية. أصوًال الكلمة لهذه وكأن الحلم،
استغراق عىل دليل فالحلم ليستيقظ، يحلم ال والنائم الخارجية. الحواس نشاط ينعدم
وهذا خارجي. أو داخيل منبٍه بواسطة الوعي بداية قبل ينهضمنه ال الذي نومه، يف الحالم
وربما الالوعي. يف كامنة لرغبٍة إشباًعا الغالب يف يكون الليل يف يتم الذي األحالم من النوع
وإن ولكنها أفضل حياٍة يف الرغبة عن املعربة الصور بعض األحالم من النوع هذا يتضمن
أن ذلك اليوتوبي.14 الوعي يف أساسيٍّا عنًرصا تمثل متجانس، وغري مشوش بشكٍل جاءت
بحيث األنا، أعماق يف طويًال مختفية خياليٌة صوٌر عليها تتغلب الليل يف تتم التي األحالم
الشخص كان وملا خفي، رمٍز شكل يف ويتقنع الوضوح، وعدم الغموض يكتنفه الحلم إن
تفسري هي النفيس التحليل مهمة كانت لذلك فيه، الكائن الرمزي العنرص يفهم ال الحالم
بالسعادة، األحالم منها مختلفة أشكاٍل يف وتتباين تتنوع التي األحالم من النوع هذا رموز

النفيس. القلق أحالم عن فضًال — الغالبة األحالم وهي — الرغبات بإشباع واألحالم
حني األم عن الطفل وانفصال امليالد لحظة إىل للقلق األسايس املصدر فرويد ويرجع
النفيس، القلق سبب هي رأيه يف اللحظة وهذه حماية. بال مهجوًرا وحيًدا نفسه يجد
للقلق آخر تفسريًا يقدم بلوخ ولكن امليالد. لحظة إىل وأحالمه القلق أصل رد أمكن وربما
املعوقات عىل جوهره يف يقوم تفسريٌ وهو النفيس، التحليل مدرسة أصحاب عن غاب
الحديث سبق الذي — النفس عىل املحافظة دافع إشباع دون تحول التي االجتماعية
االجتماعية البيئة إىل النظر دون النفيس للقلق تفسريه فرويد عىل بلوخ يأخذ لذلك — عنه
فرويد اعرتاف من هذا عىل أدل وليس الجنسية. بالشهوة عالقة لها ليس التي والظروف
يسبب الذي هو القلق وإنما القلق، يسبب الذي هو الكبت «ليس قال: عندما املعني بهذا
الوجودي، القلق إىل باإلضافة السيئ االقتصادي والوضع الجوع أن بلوخ ويؤكد الكبت.»
مجتمٍع يف إال يكون ال رأيه يف القلق وهذا للقلق، واملوضوعية اإليجابية الدوافع هي
حتى الرصاع عالقات أساس عىل أي الحرة، املنافسة مبدأ أساس عىل يقوم برجوازي

.Ibid: p. 78 14
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يحتاج ال متواصًال قلًقا األفراد بني الرصاع هذا أوجد املجتمع. يف الواحدة الطبقة داخل
موجود وضٌع إنه امليالد. لحظة إىل بالرجوع أو الجنسية بالشهوة التذرع إىل لتفسريه
يعرف وكلنا التفسري، هذا صدق عىل تربهن تاريخية شواهُد وهناك الخارجي. العالم يف
يحتاج ال والذي الفاشية سببته الذي والقلق والثانية، األوىل العامليتان الحربان سببته ما

للطفولة.15 األوىل والصدمة امليالد للحظة الرجوع إىل تفسريه

اليقظة أحالم يف الوعي (٢)

مقولٍة بمثابة له بالنسبة تكون أن وتكاد بلوخ، اهتمام موضوع هي اليقظة أحالم إن
مختارة فنيٌة صوٌر اليقظة أحالم إن األول. النوع عن واضًحا اختالًفا مختلفة معرفيٍة
محدًدا حافًزا تتضمن ألنها الليل أحالم تشبه ال وهي متحققة. غري أمانيَّ عن تنشأ بحرية
خالق مبدٍع بخياٍل الواقع تركيب تعيد إنها متخيَّل. هو ملا الفعيل التحقيق نحو ومتواصًال
إىل األحالم كل تحيل التي النفيس التحليل مدرسة بلوخ يعارض ولذلك مقبوًال. لتجعله

الخصائص: من بمجموعة اليقظة أحالم وتتميز مكبوت. هو عما التنفيس من نوع

وتبدأ بوضوح، الحلم هذا معالم ترسم الحاملة األنا أن بمعنى الطريق، وضوح (أ)
يسلكه سوف الذي الطريق يحدد فالحالم تريد. حيثما وتنتهي تشاء نقطة أي من رحلتها
الرحلة أن أي الخيالية، صوره تغلبه وال الواقع، عن كثريًا يبعد ال ولكنه حلمه، لتحقيق
اليقظة أحالم ويف تجاوزه. إىل تدفعه وإنما الواقع هذا عن بعيًدا تأخذه ال وراء املا إىل
الحالم بينما تامة، حريٍة يف آخر إىل حلم من الحاملة الذات وتنتقل االختيار، فرص تتنوع

الوعي. تحت ما أو الالوعي به يأتيه ما يعرف ال الليل يف
كامل يف تكون إنها بل الضعف، ال بالقوة اليقظة حلم يف األنا تتميز الواعية، األنا (ب)
الرقابة من تحررت فقد عليها، تستحوذ يقظتها أحالم أن من الرغم وعىل ووعيها يقظتها
عن وغائبة ضعيفة الليل يف الحاملة «األنا» نجد ذلك من العكس وعىل العليا. لألنا األخالقية
لتحيا للوعي وتعود تتيقظ وعندما وسلطتها. رقابتها العليا» «األنا عليها تفرض الوعي،
حلم «أنا» أن هذا ومعنى ا. تامٍّ انفصاًال الحلم عن تنفصل يقظتها وعالم حياتها سياق يف

.Ibid: p. 84-85 15
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يف الحال هو كما العليا األنا لرقابة تخضع وال نائمة وال حلمها عن معزولة ليست اليقظة
اللييل.16 الحلم

بعالٍم الحلم إىل أي أفضل، هو ما إىل تتجه اليقظة أحالم كل إن العالم، إصالح (ج)
أحالم عن بالتأكيد مختلفة هي التي األحالم، هذه تحقيق محاولة تأتي هنا من أفضل.
نكوص كحالة األوىل االضطهاد)، (جنون والبارانويا (الفصام) الشيزوفرينيا مرىض
يمثالن أنهما إال اختالفات، من الحالتنَي بني مما الرغم وعىل إسقاط. كحالة والثانية
من يشء لديهم اليوتوبيني فإن ذلك ومع التخيل. يف باالسرتسال الواقع من هروب حالة
ما أهم ولكن الواقعية، غري الخيالية الصور مئات لديه حقيقي مبدٍع كل ألن البارانويا،
بالعالم االتصال عىل قدرته هو املرضية، األحالم من النوع هذا عن اليقظة حلم يميز
بمثابة هي بالتمني، مفعمة خياليٍة صوٍر طريق عن العالم عىل منفتح ألنه الخارجي،
يشيد نفسه فرويد أن والواقع أمل.17 خيبة أو يأس بال عالم أفضل، بشكٍل مخطط عالٍم
األولية املادة هي اليقظة «أحالم يقول: حيث األقل عىل محدد مجاٍل يف اليقظة بأحالم
املواقف منها يخلق حتى اختزالها أو وتنكريها تحويرها يف يأخذ فالكاتب األدبي، لإلنتاج
يف اليوتوبي اإلبداع حقيقة فرويد ملس وهكذا ومآسيه.»18 ورواياته قصصه يضمنها التي

.The good new الخري الجديد إىل الوعي اتجاه حقيقة أي املسألة، هذه
السطح بني تعبريه حد عىل ويؤلف نقيَضني، بني يجمع اليقظة حلم أن بلوخ ويؤكد
عنان إىل بالخيال التحليق بها (ويقصد الزرقاء القبة يف Expanse االمتداد بني والعمق،
يفرتض اليقظة حلم إن األريض. الواقع إىل العينية النظرة أو األرضية النظرة وبني السماء)
كثرية أحياٍن يف ينتهي القيود، كل من متحرر حلٌم فهو املاوراء»، «إىل املغامرة أشكال كل
حيث عيني، بشكٍل بالواقع الخيال ويربط مرئيٍّا، املوضوعي املمكن ويجعل فنية، أعماٍل إىل
ويسترشف األمام إىل فينظر الحال، بطبيعة بالواقع ويتعلق الذات خارج إىل الخيال يمتد
أكمل يف املوضوعي املمكن لتحقيق خيالية كتجربٍة الفني العمل يف هذا ويظهر املستقبل،
العلة من أبعد إىل أيًضا العلم يذهب إذ وحده، الفني العمل عىل يصدق ال وهو شكل.

.Ibid: p. 88 16

.Ibid: p. 95 17

محمد مراجعة راجح، عزت أحمد د. ترجمة النفيس، التحليل يف تمهيدية محارضات سيجموند، فرويد، 18

ص٩٦. ط٣، ١٩٦٦م، املرصية األنجلو مكتبة القاهرة، فتحي.
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واكتشف العالم، بكمال (١٥٧١–١٦٣٠م) كيلر حلم لقد التوقع. عملية خالل الظاهرية
صورة وتخيل األمام، إىل حلمه تقدم وبذلك السيارة. الكواكب لحركة الثالثة القوانني

منسجمة.19 بطريقٍة الشامل املنظم العالم صورة فاستنبط املستقبل، يف العالم
بالخيال مفعم حلٍم مجرد يكون أن يرفض اليقظة حلم إن النهاية، إىل الرحلة (د)
إشباعها مكان إىل بها تذهب ولكنها بالرغبات، تبدأ الليل، حلم مثل النهار، وفانتازيا
يظهر يوتوبي وعٌي دائًما يتخللها النهاية، إىل السفر وإرادة املستقبل، إىل أي وتحقيقها،
العالم إصالح إىل يهدف الذي الخيال إن فنية. أعماٍل يف ويتجىل أفضل بحياٍة الحلم يف
يشءٍ عىل تحتوي عرص كل يف الكربى فاألعمال والفنية. األدبية األعمال معظم يف نجده
اإللهية» و«الكوميديا ملوتسارت السحري» «الناي أوبرا ذلك عىل األمثلة ومن ا، حقٍّ جديد
جوته يقول كما واملهم األبدي. بشبابها تحتفظ التي الكثرية األعمال من وغريهما لدانتي
الوجود أبقت التي الخيالية اإلبداعات هذه لنوعية «Far radiating البعيد «اإلشعاع هو
األعمال يف املطلق وكمون املطلق. عىل مفتوحة نافذة وظلت املعطى الواقع عىل مفتوًحا
خالل من واقعية، أكثر جعلها العكس عىل بل واقعية، أقل يجعلها لم العظيمة األدبية
أن هذا ومعنى بعُد، يتحقق لم ما إىل بالتطلع أي «ليس-بعد»، بال واقعي يشءٍ كل مزج
تتخذ أن يمكن التي العالم إمكانيات عىل نوافذ تفتح اليقظة ألحالم الخيالية اإلبداعات

املستقبل.20 يف معينًا شكًال

ناحية فمن ومضمونها الرغبة إشباع شكل يف الحلم نوَعي بني اختالفات إذن هناك
النقيض وعىل متجانس. وغري مشوش العادة يف إنه بالنكوص، الليل حلم يتسم الشكل
املوضوعي املمكن ويتوسطه املستقبل، يف اليقظة لحلم الخيالية الصورة تكمن ذلك من
عن أما الخارجي. العالم يف أساس له الذي املمكن أي — بعُد فيما عنه سنتحدث الذي —
أو النهار» «فانتازيا مضمون أن حني عىل واالحتجاب، التخفي فهو الليل حلم مضمون
العالم إىل الذات داخل من فيه الكامن املحتوى ويمتد وتوقعي، مبدع، مفتوح، اليقظة حلم
«يتخارج» — الهيجيل باملصطلح — إنه املستقبل. نحو واسعة بخطواٍت متقدًما الخارجي،
وهو أفضل، هو ما إىل الخارجي الوضع تغيري بإرادة مسلًحا نفسه، خارج بنفسه يأتي أو
التقدم. ليصنع نحوه ويتجه إليه يسعى هدف وله بالواقع مرتبط عينيٌّ حلٌم النهاية يف

.Bloch. Ernst. Principle of Hope. V. I. p. 91–94 19

.Ibid: p. 98 20
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التوقع انفعاالت (٣)

أرض إىل الخيال، سماء يف تحلق أحالًما كونها مجرد من اليقظة أحالم تنتقل كيف واآلن
إىل الخيال ومن الخارجي، العالم أو املوضوع إىل الحاملة الذات من تتجه كيف الواقع؟
هو الثنائيات هذه يتوسط ما فكل التوقع، هي ذلك عىل اإلجابة املستقبل؟ يف التحقق
الوعي جسدت التي التاريخية األشكال عىل يتعرف أن محاوًال بلوخ، يسميه كما التوقع،
العوز أو بالنقص للوعي متميزة خاصيٌة التوقع أن ومبينًا التوقع، يميزه الذي اليوتوبي
الوجود مستويات جميع عىل نفسه عن يعرب النقص هذا عىل التغلب وإمكان واالفتقار.
وإذا بحثًا، سمي محدد غري بهدٍف ارتبط إذا شوًقا، ثم سعيًا ثم حافًزا باعتباره اإلنساني
واعيًا ذلك مع وظل إشباع بغري الدافع هذا بقي وإذا دافًعا. سمي محدد بهدٍف ارتبط
رغبًة ليست واليوتوبيا يوتوبيا، ليست الرغبة لكن اإلرادة. بعدها ومن الرغبة نشأت بهدفه
وهي واإلشباع، واالمتالء للتحقق النزوع ومضمونها الحلم، تشكل رغبة إنها فوضوية،

خيالية. مستقبليٍة بناءاٍت يف وموجهة منظمة رغبٌة
فيزيقي عضويٍّ كشعوٍر State of being الوجود حالة بني هامة تفرقة بلوخ ويضع
نفسيٍة كحالٍة mood املزاج وبني طيبة) صحٍة يف أو مريض بأنه الفرد يشعر (كأن
مشاعَر عن عبارة هو الذي املزاج عن الكينونة) (أو الوجود حالة وتختلف مزاجية.21
فهذه مستقرة. غري املعنوية روحه تكون عندما الفرد تنتاب أو األنا، تجربها انفعالية
انفعاالت من خاصة ملجموعة املثري أو الحافز هي — املزاج حالة أي — األخرية الحالة
mood-medium مزاجي وسٍط أو توسطية مزاجية حالٍة بمثابة اليقظة حلم تجعل
انفعاالت أو املتوقعة االنفعاالت اسم االنفعاالت من الخاص النموذج هذا عىل بلوخ ويطلق
للمستقبل وتشري األمام إىل تتجه أنها يميزها ما وأهم .Expectant emotions التوقع

إيجابية. وأخرى سلبية انفعاالٍت إىل تنقسم وهي الحدوث. الوشيك

السلبية التوقع انفعاالت (أ)

واليأس، والخوف القلق هي ثالثة انفعاالٍت من السلبية االنفعاالت من املجموعة هذه تتكون
(١٨١٣–١٨٥٥م) كيجورد كري عند موجودة الثالثة االنفعاالت هذه أن املعروف ومن

.Ibid: p. 103-104 21
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خاضع بأنه الوجود حدد عندما السابقة الثالثة املفاهيم بني املشهورة تفرقته أقام الذي
هذا إليها ينتهي التي الصورة هو اليأس وأن الوعي، تميز التي الصورة هو بل للقلق،
بالواقع مرتبط وذاك هذا وكل حتًما، والقلق اليأس نعاني أن معناه الوجود ألن الوعي،
اليأس يعاني أن له بد ال يختار ولكي يختار، أن إىل مضطر فالفرد الخطأ، وبإمكان
يتعلق ميتافيزيقيٍّا تحديًدا القلق كيجورد كري حدد وبذلك منه.22 يفلت أن املحال ومن

والحرية. باالختيار
االنفعاالت من النوع هذا يف املقصود ليسهو الوجودي القلق هذا فإن الحال وبطبيعة
ذاته، غري لإلنسان يكشف لن أنه بمعنى منتًجا، قلًقا ليس ألنه بلوخ يقصدها التي السلبية
طبيعة درست ما «كثريًا الخوف: عىل وينطوي والحرية بالخطيئة يرتبط قلق أنه كما
ما فهو القلق، هي: املقولة وهذه أغفلت، قد منها األساسية املقولة لكن األوىل، الخطيئة
القلق تعاطف، من نفور إنه املرء، يخشاه فيما رغبة هو القلق ألن ذلك بالفعل، يحددها
ذلك، يريد هو وال فكاًكا، منها يستطيع وال الفرد بزمام تمسك التي الغريبة القوة هو
وال حول بال الفرد يجعل والقلق نحوه، ينجذب املرء يخشاه ما لكن خائف، الفرد ألن

قوة.»23
أنه إال الثالثة، االنفعاالت أو املفاهيم لهذه كيجورد كري تحليل من الرغم وعىل
عن نظرية منها ليصوغ األنطولوجي، اإلطار وهو وأشمل، أوسع إطاٍر يف يضعها لم
القلق جعل األخري فهذا (١٨٨٩–١٩٧٦م) هيدجر عند الحال هو كما الوجود تركيب
به امللقي الوحيد بوجوده الشعور إىل اإلنسان ترجع التي د» «التوجُّ حاالت من حالة
يف هيدجر ويطرح األصيل. الذاتي وجوده تحقيق عىل «التصميم» عىل تدفعه كما هناك،
تخاف؟» وملاذا نخاف؟ أن معنى وما نخاف؟ «ممَّ األسئلة: هذه والزمان» «الوجود كتابه
املوقف وهذا األصيل،24 باملوقف الشعور تركيب عن تكشف األسئلة هذه عىل واإلجابة
أما العالم. هذا داخل دائًما كائن املخيف واليشء «الوجود-هناك» هو هيدجر عند األصيل

كامل، فؤاد ترجمة سارتر، بول جان إىل كيجورد كري من الوجودية، املذاهب ريجيس: جوليفيه، 22

ص٤٧. ١٩٦٦م، والنرش، للتأليف املرصية الدار القاهرة، ريدة، أبو الهادي عبد محمد د. ومراجعة
كري رسن إمام. الفتاح عبد إمام د. بكتاب ملحقة كيجورد كري من مختارة نصوٌص كيجورد: كري 23

ص٢٩٩. األول املجلد ١٩٨٣م. ط٢، التنوير، دار بريوت، وأعماله، حياته الوجودية، رائد كيجورد
ص٨٥. السابق، املرجع ريجيس، جوليفيه، 24
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ترجمتها) يصعب التي Da-Sein الدازاين (أو «اآلنية» تركيب من يتجزأ ال جزء فهو القلق
يف أدركت إذا — اآلنية تركيب عن تكشف التي الظاهرة «إن والزمان: الوجود يف يقول
مبدأ هو الذي الشعور اآلنية، شعور أعمق عن يعرب القلق أن والواقع القلق، هي — كليتها
يف — يبقى ولكنه الدافع) امليل، الرغبة، التمني، (اإلرادة، ومنبعها جميًعا األخرى املشاعر

الهم.»25 مظاهر تحت كامنًا أو محجبًا — العادة
القلق فإن ذاك، أو اليشء هذا هو محدد، بموضوٍع دائًما يتعلق الخوف كان وإذا
خطر وجود يفرتض إنه محدد. موضوٍع إىل راجًعا يبدو ال — ذلك من العكس عىل —
ليس مكان أي يف الوجود عدم وعبارة مكان، أي يف يوجد ال الخطر هذا أن بيد يتهددنا،
أن والواقع فحسب، ذلك أو اليشء هذا يف تعني كل استبعاد معناها وإنما يشء» «ال معناها
معنى ليس لكن اآلنية. أمامه تقلق الذي اليشء هو مبارش نحو عىل كذلك بوصفه العالم
يهددنا، الذي الواقع أنها باعتبار رصيًحا إدراًكا العالم دنيوية القلق يف ندرك أننا هذا
تشعر ويجعلها نفسها أمام يعزلها وهو العالم»، يف «وجودها إىل باآلنية يعود القلق وإنما

حد.26 أقىص إىل قويٍّا شعوًرا العزلة بهذه
بلوخ وعارض امليالد، لحظة إىل القلق انفعال — القول سبق كما — فرويد أرجع لقد
هذا فرس وقد نفسه. تلقاء من ينشأ القلق أن لفكرة معارضته الفرويدية الفكرة هذه
قبل واملسئولة بالفرد، املحيطة واالقتصادية االجتماعية للظروف بإرجاعه السلبي االنفعال
الفيلسوف بلوخ يعارض أن أيًضا الطبيعي من كان ولذلك اإلنسان؛ يعانيه عما يشء كل
بعلم بالجهل ويتهمه بل التوقع، من القلق انفعال جرد أنه عليه ويأخذ هيدجر الوجودي
يفرتضه الذي «القلق» اإلنسان وجود من يتجزأ ال جزءًا العدم جعل إىل دفعه مما االجتماع

تغيريه.27 يتعذر بشكل العالم يف به ملًقى دائًما
(القلق الثالثة السلبية التوقع انفعاالت اسم عليه أطلق ما إىل بلوخ نظر املعنى بهذا
حني الوجود فلسفات ومن النفيس التحليل من شموًال أكثر نظرًة اليأس) – الخوف –
من نشأ الذي — القلق أن رأيه ففي ويوتوبي. أنثروبولوجي إطاٍر يف االنفعاالت هذه وضع
سلبيٍّا يزال ال يكن وإن توقعي انفعاٌل هو — عنها الحديث سبق التي الخارجية الظروف

ص٩٢-٩٣. السابق، املرجع 25
ص٩٣. السابق، املرجع 26

.Bloch: p. of H. V. I. p. 109–110 27
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يشري وال الخارجي، العالم يف محدد وغري غامض يشءٍ توقع أنه أي املعالم، واضح غري
الخوف وهو الثاني السلبي التوقعي االنفعال من العكس عىل إنه بعينه. يشء إىل بعُد
بفعل تحدث التي املفاجأة ولكن الخارج، يف محدد يشءٍ من ويتملكه الفرد ينتاب الذي
بدون إذ املتوقعة، االنفعاالت نوع من أنه إدراك عن نغفل تجعلنا أال يجب االنفعال هذا
نفقد يجعلنا يشء وال نفوسنا. يف الفزع يغرس أن خارجي تهديٍد أي يستطيع ال التوقع
الفزع تصاحب التي املفاجأة تظهر أن يمكن وال الخطر. توقع إال الخوف لحظة يف الحس
انفعاًال تظهر التي هي وأصعبها تطرًفا الخوف حاالت وأكثر بالتوقع، لها االستعداد بدون
إىل بحق يشري الذي هو — القلق وليس — فاليأس اليأس. هو ومطلًقا سلبيٍّا متوقًعا
السلبية التوقعية االنفعاالت سلسلة ذروة هو واليأس Nothingness العدم أو الالشيئية

ونهايتها.28
عند عنه ا تامٍّ اختالًفا يختلف بلوخ عند القلق مفهوم بأن املقارنة هذه من نخرج
القلق مفهوم تأسيس يف ينكر ال الذي فضلهما من الرغم عىل — وهيدجر كيجورد كري
بقلق مرتبط كيجورد كري عند أنه الواضح من فإنه ذلك ومع — امليتافيزيقية الناحية من
مرتبط هيدجر عند وهو املطلق، إىل الوصول يف إخفاقها بسبب الوحيدة الفردية الذات
الذاتي وجودها إمكانات تحقيق عىل — العالم يف به امللقى املوجود أي — اآلنية بتصميم
بغري — استفاد وإن فهو بلوخ عند أما ومأساويته. املوت حتمية مواجهة يف األصيل
القلق إن االختالف. أتم مختلفان وهدفه منطلقه فإن األساسية األفكار هذه من — شك
ويف اإلنسان يف الكامن األمل تحقيق سبيل يف دءوب كفاٌح ولكنه باطنيٍّا قلًقا ليس عنده
هي كما العالم يف بها امللقى أو املتوحدة الفردية الذات قلق ليس أنه كما املادي، الواقع
يف تناضل والتي األمام إىل املتجهة «نحن» ال قلق هو وإنما هيدجر، أو كيجورد كري عند

الحرية». «مملكة سبيل

اإليجابية التوقع انفعاالت (ب)

يف بحثه من بلوخ إليه يصل أن يريد الذي الهدف هي اإليجابية التوقع انفعاالت إن
وإمكانية اليقظة حلم بني تتوسط التي فهي اليوتوبي. القصد بلغته ويسميها االنفعاالت،

.Ibid: p. 110-111 28
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التوقع انفعاالت وأول املستقبل، يف تحقيقه إىل التطلع أو الواقع، يف الحلم هذا تحقيق
يحجب األمل إن السلبية. التوقعات كل عىل القضاء يف بدوره يقوم الذي األمل هو اإليجابية
له تكون أن اليأس أو لإلخفاق يسمح وال الخوف يحطم الذي وهو منه، ويتخلص القلق
أو العدم يف بنفسه ويلقي يناضل انفعال فهو قصدي، مفهوٌم إذن لألمل األخرية. الكلمة
زال ما أنه مؤكًدا والحياة، الضوء ناحية ويتجه براثنهما، بني من أو منهما لينتزعه اليأس
الثقة وهو الثاني اإليجابي التوقعي االنفعال يأتي ثم وخالص. إنقاذ بصيص األفق يف
وبعد إيجابي، انفعاٍل إىل وتحوله اليأس تعارض التي الثقة األمل، هذا يف Confidence
ALL الكل إىل به لتتجه الثقة تأتي العدم، أو الالشيئية يف طريقه يتحسس اليأس كان أن
Future Orientated Intentions للمستقبل املوجهة املقاصد كل تمتد وهكذا اليوتوبي،
الوعي طبقة داخل أي «ليس-بعد»، بال الوعي داخل املتوقعة واألفكار االنفعاالت وهي
علم لغة تقول كما مشبعة وال متحققة غري توقعية انفعاالٍت من نفسها هي تتألف التي
تتقدم حقيقي مستقبٍل إمكانيات عىل تنطوي التي اليقظة أحالم أن هذا ومعنى النفس.
داخل بعُد، يشبع) (لم يتحقق ولم يرص لم ما داخل أي «ليس-بعد» بال الوعي داخل

اليوتوبيا.29 ميدان
الرغم عىل النفيس، والتحليل املاركسية بني خصبًا ربًطا الربط يف بلوخ نجح وقد
البحث إىل — الالوعي يف نظريًة باعتباره — يتجه أن رضورة عىل وإلحاحه له نقده من
من يستفيد أن يف نجح كما والجديد، األمام إىل الدافعة النزعات عن املنيس الوعي يف
إىل تندفع بل املايض، إىل تلتفت ال بأنها الفلسفات من غريها عن تتميز التي املاركسية
ال العالم مادة تردَّ لم الجدلية مارك مادية أن ذلك وعمليٍّا. نظريٍّا ذلك وتؤكد املستقبل
بني االجتماعية االقتصادية العالقة إىل ردتها بل القرد، أو الذرة إىل وال املنضبطة اآللة إىل
االجتماعي، والوجود الوعي بني والتشابك االرتباط وأكدت الطبيعة، وبني وبينهم البرش،

جميًعا. األشياء جذر هو اإلنسان أن عىل وأرصت
فقد النفيس، والتحليل املاركسية بني ربط من أول بلوخ يكن لم األمر حقيقة ويف
(١٩٠٠–١٩٨٠م) فروم إريك والفيلسوف النفس عالم منهم كثريون املجال هذا يف سبقه
فرويد عىل يأخذ جعله مما املاركسية؛ والرؤية الفرويدي النفيس التحليل بني جمع الذي
اإلنسان نمو عىل كبرية آثاٍر من لها وما االجتماعية الظروف عن تغافلهما ومدرسته

.Ibid: 111–113 29

98



لألمل األنثروبولوجي البناء

وخاصة الغرائز تضع التي الدوافع لنظرية نقده من أيًضا انطلق قد فهو وشخصيته،
النفس لفهم مدخًال الحاجة من واتخذ النفسية، الحياة مقدمة يف الجنسية الغريزة
يرى بلوخ كان فإذا وجوده. ظروف من النابعة اإلنسان حاجات يحلل وأخذ اإلنسانية،
حاجات بخمس حددها فروم فإن واالفتقار، الحاجة هو اإلنسان يواجه ما أول أن
توجيهي.30 إطاٍر إىل الحاجة ثم والهوية، واالرتباط، التجاوز، أو والتعايل االنتماء، هي
عالم من اإلنسان يخرج جديد مجتمٍع بناء رضورة يرى — وفروم بلوخ أي — وكالهما
محصورة ظلت األفضل العالم لهذا فروم نظرة أن والخالصة بعُد. إنسانيته فيه تكتمل لم

أرحب. آفاٍق إىل وانطلق هذا بلوخ تجاوز بينما النفيس، التحليل نطاق يف

الوعي طبقات ثانيًا:

باألشياء خاص أحدهما للوعي، قصيَّني حدَّين أو للشعور عتبتنَي هناك أن بلوخ يتصور
األخرى العتبة أو الحد أما النسيان. يف وسقط الوعي هذا تضاءل ثم بها، الوعي تم التي
بعُد. كامل بشكٍل تتضح لم أمور الوعي عىل ترشق وفيها املقابلة، الجهة يف فتقع للوعي
أن — الجهد وبذل االنتباه تركيز مع — يمكن الذي الشعور من نوع يوجد الحالتني ويف
يحدث لم ما استرشاف أو األعماق، يف سقط ما لتذكُّر بالنسبة سواء فشيئًا، شيئًا يتضح

بعُد.
املكبوت أي الفرويدي، باملعنى الالوعي هو أولهما معنينَي، الوعي قبل ما ويحمل
إىل نكوص من فيه وما الليل أثناء النائم يراه الذي الحلم ذلك عن يعرب كما املنيس، أو
«ليس-بعد» بال الوعي هو وثانيهما .No-Longer-Conscious الوعي وتوقف املايض
جديد ما بيشءٍ الوعي إنه الفرويدي. الالوعي عن كليٍّا اختالًفا ويختلف بلوخ يعنيه الذي
بمعنًى أو «ليس-بعد» بال للوعي الحاسم التحديد هذا إىل يشري اليقظة وحلم بعُد، يأِت لم
هو «ليس-بعد» بال والوعي الجديد. لتفتح الفعيل املجال فهو باملستقبل. بالوعي آخر

محددة.31 وموضوعيٍة ذاتية رشوٍط عىل بناء حدوثه يرجح ما بيشءٍ للوعي نموذج
االختالف، تمام مختلف يشءٌ به الوعي يتم لم بما أو الوعي قبل بما يقصد ما إن
بلوخ بفلسفة اتصال أوثق يتصل وأنطولوجي) (معريف فلسفي مستًوى عىل يدور فهو

ص١٠. املراجع، تقديم من العربية، الرتجمة واملظهر، الجوهر بني اإلنسان إريك: فروم، 30

.Bloch: Ibid: p. 114–116 31
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يأتي. أن وينبغي بعُد يأِت لم ما وتوقع واملستقبل واألمل اليوتوبيا عن املركزية وأفكاره
النفس علم ويف لفرويد النفيس التحليل يف املفهوم نفس مع ا تامٍّ تعارًضا ليتعارض إنه بل
باطن أو الفرد باطن يف ب املرتسِّ باملايض يشء كل قبل يهتمان اللذين ليونج التحلييل
يوجد «لم عما الكالم عن ينفصل ال الوعي يسبق عما الكالم أن هذا إىل أضف الجماعة.
استرشاف عن تتوقف ال التي الجدلية بلوخ فلسفة مع ومتحد متكامل وكالهما بعُد»،

أفضل. غٍد يف واألمل املستقبل آفاق
التحليل علماء عند عنه بلوخ عند الوعي قبل ما مفهوم اختالف من الرغم وعىل
أو الالوعي بأن يقول من — فروم إريك مثل — العلماء هؤالء من يوجد أنه إال النفيس،
حواس لنا أن فكما األمور، حقائق يدرك أن طريقها عن يستطيع معرفة لديه الالشعور
لندرك عقل لنا ُهيئ كذلك بالواقع، نحتك عندما ونلمس، ونشمَّ ونسمع بها، لنرى ُهيئت
يف تنفذ بصرية النفوس، يف الكامنة الحقيقة خصوًصا الحقيقة، لنبرص أي الواقع، به
تتميز التي األحالم يف دالالتها لها الفكرة وهذه حولنا. من العالم ويف وغرينا أنفسنا حقيقة

واالستجابات.32 السلوك من عديدة أنواٍع ويف نافذة، ببصريٍة
ألن ذلك، يدَِّع ولم بالوعي وعالقته «الالوعي» فكرة يكتشف لم بلوخ أن والواقع
فمن الزمان. من قرننَي من يقرب ما إىل ماضية، طويلٍة سنواٍت إىل يرجع االكتشاف هذا
منطقة اكتشاف إىل سبق قد (١٦٤٦–١٧١٦م) ليبنتز أن الفلسفة تاريخ يف املعروف
النفسية واألحداث الحاالت أمواج تحت يسيل الذي التحتي التيار تشبه التي الالوعي
نرش الذي اإلنساني» العقل عن جديدة «رسائل كتابه يف االكتشاف هذا ويوجد الواعية.
عن (١٦٣٢–١٧٠٤م) لوك جون كتاب عىل ا ردٍّ األصل يف وكان ١٧٦٥م عام مرة ألول
بأن لوك رأي فيه ينتقد ليبنتز أن أيًضا املعروف ومن ١٦٩٠م. عام اإلنساني العقل
سبق وقد إال العقل يف يشء «ال املشهورة عبارته وفق التجربة، من مستمدة كلها املعرفة
أن أم التجربة عىل تعتمد كلها الحقائق كانت إن ليبنتز يتساءل ولذلك الحس.» يف وجوده
الحقيقية، معارفنا لكل الحواسرضورية أن «صحيح آخر: مصدٍر إىل تستند حقائق ثمة

املعارف.»33 هذه بجميع تزودنا لكي تكفي ال ولكنها

ص١٠٣–١٠٥. السابق، املرجع إريك: فروم، 32

.Leibniz: Nouveax Essais sur L’entendement Humain. Paris Ernest Flammarion. p. 11 33
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صغرية أشياءُ فهناك البسيطة؛ الفكرة هذه من — لوك عىل رده يف — ليبنتز وينطلق
فكرٍة عىل بدورها تقوم الفكرة وهذه علينا. تؤثر ولكنها إدراكنا، عن تند ملحوظة غري
يشء. كل مع يشء كل فيه يرتابط الذي الكيل) (أو الواحدي ليبنتز مذهب يفرتضها أخرى
األشياء تلك فإن موجودة، أنها الظاهر يف تصورنا وإذا ثغرات. أي عىل يحتوي ال فالعالم
وجودها يف تدين هذه ليبنتز فكرة أن املعروف ومن تشغلها. امللحوظة غري الضئيلة
فارٍق مع تقريبًا واحد وقٍت يف نيوتن مع إليه توصل (الذي التفاضل حساب الكتشاف
مذهبه عزز مما أيامه، يف املجهر تحت الدقيقة الكائنات اكتشاف بجانب ضئيل) زمنيٍّ
يف يوجد كذلك جميًعا. املوجودات أو الجواهر منها تتألف التي املونادات عن املعروف
للحركة دفعات بوجود الفيزياء يف السائد الرأي — الفكرة تلك خلفية أي — خلفيتها
متناهية دفعاٍت بوجود الروحية الذرات فيلسوف اعتقد ثم ومن الصغر، يف متناهية
واإلحساسات. األفكار مختلف تستدعي التي هي والعقلية النفسية الحياة يف الصغر يف
الهدير هذا لسماع بد فال أسماعنا، إىل يصل الذي البحر بهدير ذلك عىل مثًال ليبنتز ويقدم
تؤثر أن يتحتم ولهذا الهدير. هذا مجموعها من يتألف التي األمواج أصوات سماع من
األنحاء من نحو عىل ندرك أن علينا يتحتم كما ما، تأثريًا حدة عىل موجة كل حركة علينا
ألف بمائة تأثر أي منا الواحد تأثر ملا وإال الخفوت، شديد يكن مهما حدة عىل صوت كل

شيئًا.34 تصنع أن يمكن ال يشء ال ألف مائة ألن موجة،
قابلة غري ذاتها يف تعترب وعينا عىل تأثريات — ليبنتز رأي حسب — إذن هنالك
يمكن ال بحيث والضعف الدقة املتناهية — التأثريات هذه عىل يطلق وهو لإلدراك.
غري اإلدراكات لهذه أن القول ومجمل امللحوظة، غري اإلدراكات اسم — بها اإلحساس
امللحوظة غري لألجسام التي القصوى األهمية نفس الروحية أو العقلية العلوم يف امللحوظة
من نسقطها أن الحالتني كلتا يف نفسه ليبنتز يقول كما الخطأ ومن الفيزياء. علم يف
األفكار عىل ويصدق حواسنا.35 مجال خارج تقع أنها بحجة نتجاهلها أن أو حسابنا،
باطن يف ترتسب اإلدراكات هذه فبفضل امللحوظة. غري اإلدراكات عىل يصدق ما املنسية
بوظيفة تقوم التي هي اآلثار وهذه السابقة. وتجاربه أحواله من وآثار انطباعات اإلنسان
باطن يف كامنة كذلك تظل اآلثار وهذه الراهنة، الحالة وبني السابقة األحوال بني الربط

.Ibid: p. 15 34

.Ibid: p. 17 35

101



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

واضحة.»36 بصورة يتذكرها ال حني أي وجودها، نفسه هو يلحظ لم ولو «حتى اإلنسان
باملايض يتعلق ال والعقلية النفسية الحياة يف الالوعي من الجانب هذا أن سبق مما واألهم
كتابه يف خاص بوجٍه عنه عربَّ الذي هو وهذا واحدة، والحارضوحدٌة املايض وإنما وحده،
قوله: يف اإلنساني» العقل عن جديدة «رسائل كتابه يف عنه عرب كما «املونادولوجيا» عن
يف املستقبل يحمل الضئيلة، اإلدراكات هذه بفضل الحارض، بأن القول نستطيع بل …»

يشء.»37 بكل مرتبط يشء كل وأن باملايض، يمتلئ كما أحشائه
باملستقبل — به الوعي يتم لم ما باألحرى أو — «الالوعي» عالقة إن القول ويمكن
الذي السبب عن السؤال يصح ولهذا تذكره، وإعادة باملايض عالقته من أقوى واسترشافه
أو يدركه اإلنسان يعد لم الذي املايض إىل اهتمامهم يرصفون ليبنتز بعد الباحثني جعل
الكلية فكرة ضياع النتيجة وكانت باملستقبل. املتعلق الجانب هذا إىل االنتباه من بدًال يعيه
به»، وعي هناك يعد لم «ما عىل االهتمام وتركيز واملستقبل، والحارض املايض تضم التي
«ما أهمية إىل االنتباه من بكثري أكثر الالوعي، يف «املكبوتة» املاضية واآلثار بالرواسب أي
توجه التي املستقبلية والحدوس بالرؤى أي املسبق، بالوعي أو بعُد» به الوعي يتم لم
عىل هذا حدث وقد املوضوعي، الواقع أحشاء يف يتخلق الذي اليوتوبي الجديد إىل الوعي
عىل ذاته يف ينطوي الحارض أن عىل العديدة نصوصه يف املستمر ليبنتز تأكيد من الرغم
وأنه كائن، هو فيما يكون سوف ما كذلك يرى يشء كل يرى الذي هللا وأن املستقبل،
املعرفة واحد بموضوٍع التامة املعرفة من نستنبط أن الخالصة املنطقية الناحية من يمكن
الجواهر أو املونادات كل يف الكامن «النزوع» مبدأ عن فضًال هذا يشء، بكل الشاملة
التغري. إىل يدفعها أي اإلدراك، يف الكمال من املزيد إىل الدوام عىل يدفعها والذي البسيطة،
فلسفته ذلك يف سواء بلوخ، فلسفة عىل كبريًا تأثريًا أثرت قد كلها العنارص هذه أن شك وال
بالوعي، وعالقته الالوعي فكرة يكتشف لم بلوخ كان وإذا املادة. يف فلسفته أو الوعي يف
دور وتحليل بينهما، العالقة عىل الضوء وإلقاء مفهومها يف التوسع يف الفضل له فيبقى

نحوه. والتوجه له واإلعداد القادم املستقبل تحسس يف للوعي السابق الالوعي
دائًما يتعلق أنه هذا ومعنى بعُد، يوجد لم بما الدوام عىل يتعلق الوعي يسبق ما إن
بالوجود مرتبط الوعي عن فالكالم عراه، تنفصم ال ارتباًطا مرتبطان واألمران بالواقع.

.Ibid: p. 16 36

.Ibid: p. 16 37
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وينتظر بعُد» يوجد «لم ملا النفيس الوجه هو الوعي قبل وما صحيح، أيًضا والعكس
وال الوعي قبل ما إىل االنتباه يمكن ال ولذلك البرشية. واإلرادة الوعي طريق عن التحقيق
الحدوس كل وليست ذلك. تتيح التي املادية الظروف نضجت إذا إال به الوعي يتيرس
تسبق التي العظيمة األعمال تتم ما وكثريًا األوقات، كل يف ممكنة األعمال كل وال واألفكار
أمكنهم كيف ذلك بعد تعجبوا ثم إنجازها تم وربما أصحابها، من واٍع قصد بغري عمرها
عىل يلقي اإلنسان أن يوضح وهذا التحقيق. ممكنة أصًال كانت أنها يصدقوا ولم إتمامها
يهملها أن أيًضا يمكنه كما املستقبل، يف يحققها أن «يمكنه» ومهام تبعات دائًما نفسه
تساعد التي الظروف تتهيأ أن قبل أدائها يف ترسع أو اإلرادة خانته إذا منها يتهرب أو

نضجها. عىل
يف يتمثل وهو التحقق. إىل طريقه يف بوجود املسبق الوعي هو الوعي قبل ما إن
إىل بصاحبها تحلق التي اليقظة أحالم يف الخاطف كالربق تلمع وحدوس ورؤى خواطر
باإلنسان يؤدي الذي الطريق مراحل اجتياز يف الحقيقية الصعوبة وتكمن املستقبل، آفاق
الجديد هذا وتحقيق بعُد، يوجد لم الذي الجديد وتحقيق به الوعي يتم لم بما الوعي إىل
سبق التي والحدوس الرؤى صورة يف خاطفة إملامًة به ألمَّ واقعي» «ممكن إىل يستند
القادم، بالجديد املسبق الوعي هو بعد به الوعي يتم لم ما إن القول يمكن ولذلك ذكرها؛
أنه أما الجديد. والدة فيه تتم الذي — التعبري هذا صح إذا — النفيس» «املكان هو أو
يظهر لم شعوري مضموٍن عىل ينطوي نفسه هو فألنه املسبق، الوعي مرحلة يف يزال ال
الفجر بزوغ يشبه يزال ال املضمون هذا يف يكمن الذي الجديد وألن الظهور، تمام له
مسبق إحساٍس حالة يف دائًما اليقظة حلم يكون لذلك الجديد. شمس عنه ستنشق الذي
السواء؛ عىل املوضوعي الواقع ويف الوعي يف يتخلق بدأ الذي بالجديد الوعي تمام واٍع وغري
يسميه ما أو بالجديد، املسبق الوعي ويفرتض املستقبل. إىل الحلم اتجاه عىل يدل مما
مرحلة يف عادًة يشتد التأثر وهذا به، والتأثر الواقع تجربة «ليس-بعد» ال بوعي بلوخ
والتحليق اليقظة أحالم يف االسرتسال فيها يكثر التي اإلنسان حياة من والشباب الصبا

والتمني. الشوق أجنحة عىل
الشابة بالعصور نسميها أن يمكن معينة عصوٍر يف «ليس-بعد» بال الوعي ويشتد
يف الشامل التغيري هذا عىل واضح مثاٌل النهضة وعرص والتجديد. للتغيري تتطلع التي
املجتمع تحول صاحبه إذ الخصوص؛ وجه عىل والثقايف والعلمي األيديولوجي جانبه
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اشتد كما جديد. آخَر وتوقع مجتمع رحيل أي حديث، برجوازيٍّ مجتمٍع إىل اإلقطاعي
الثامن القرن أواخر يف أملانيا يف األدبية والدفع38 العصف حركة يف «ليس-بعد» بال الوعي
«لم املرشقة. وعرصاألماني الفردية للعبقرية متفجرة انطالقٍة عن عربت حركة وهي عرش،
ليبنتز.»39 إليها أشار التي الصغرية اللحميات مثل ضئيًال وال الصغر متناهي الالوعي يعد
الخرضاء السنوات يف الشباب ففرتة الشباب، بحماس نفسه عن وعرب صوته ارتفع بل
املتطلع والحلم التغيري سنوات وهي والحرية، الحياة إىل املتطلعة والحيوية بالقوة املليئة
ولكنه فحسب، فسيولوجيٍّا شعوًرا ليس الفرتة هذه يف حدث الذي والتغيري األمام. إىل
وكأن داخله يحدث ما ليشءٍ مدعوٌّ أنه الشاب فيها يشعر باالنفعال، مفعمة جيشان فرتة
العالم يف والسأم االطراد سجن من للخروج وتتوق داخله حبيسة تبدو راعدة سحابًة
مرسحية يف خاصة هذا، عىل مثال أعظم الشاب جوته يف بلوخ ويرى الخانق. الخارجي
«سنوات ورواية األوىل» «فاوست باسم املعروفة فاوست من األوىل والنسخة «بروميثيوس»
األول، الفصل املشهور، فاوست مونولوج من حي مثاٌل هو وها ميسرت»40 لفهلم الطلب
األرض، وتحت السماء فوق ما كل ومعرفة شبابه لتجديد فيه يتطلع الذي األول املشهد

األرض: روح مخاطبًا

إيلَّ، أقرب أنت األرض، روح أي أنت،
نشأت، قد قواي كأن أشعر ذا أنا وها

جديدة، خمٍر من تجرعت كنت لو كما أتوقد ورصت
العالم، غمار خوض عىل الشجاعة وأستشعر

الواقعة املرحلة عىل األملاني األدب تاريخ يف يدل تعبري هو والدفع العصف Sturm und Drang 38

العرص بدأ عندما ١٧٨٥م عام حتى األدبية) هردر شذرات فيها ظهرت التي (وهي ١٧٦٧م عام بني
أدبائه جميع أن باعتبار العبقرية، بعرص يُسمى ما عىل كذلك تُطلق وهي األملاني، لألدب الكالسيكي
الذي املبدع والفنان الكامل اإلنسان نموذج هي أنها أساس عىل الجياشة األصلية العبقرية مجدوا قد
لعرص العقلية النزعة عىل قويٍّا فعل رد والدفع العصف حركة كانت وقد بربوميثيوس، أحيانًا إليه رمزوا
Wilpert, Gerovon:) الفني والوجدان للمخيلة الخالقة القوة وتفجري العقل سيادة لتجاوز وذلك التنوير،

.(Sachworterbuchder Literature, Stuttgart, Kroner. 1964. S. 684–688
ص٥. د.ت، العربية املنشورات كميد، جان ترجمه الالوعي، جان: فيلو، كلود 39

.Bloch: p. of H. V. I. p. 117–122 40
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األرض، وسعادة األرض متاعب تحمل وعىل
السفن.41 تحطم تهديد من الفزع علم وعىل العواطف، مغالبة وعىل

اللذين والغليان بالفوران تتسم والحضاري السيايس التاريخي التحول ومراحل
املراحل هذه الجديد. وانتظار واألمل الخيال سمائها يف ويحلق الشباب، مرحلة يميزان
وييضء «ليس-بعد»، بال الوعي أو املسبق الوعي فيه يظهر الذي التاريخي البعد تمثل
واألحالم املرشوعات هذه وليست أفضل. مستقبٍل يف واألحالم باملرشوعات اآلن ظالم
بدأت التي واالتجاهات النزعات إىل تستند ألنها بالواقع، الصلة مقطوعة خياالٍت مجرد
والعالقات الظروف تساعد ولم نفسه الواقع ثنايا يف كامنة كانت أن بعد وتتشكل تظهر

نضوجها. عىل السائدة والتاريخية االجتماعية
يتميز الذي واألدبي الفني واإلبداع العقيل اإلنتاج يف بالجديد املسبق الوعي وينعكس
ويمر عليه. وبرهان دليل هو بل وتوضيحه، وتشكيله الجديد) (أي استشعاره عىل بالقدرة
املظلمة. هوامشه وتتضح الوعي حدود فيها تتسع مراحل بثالث الحالة هذه يف اإلبداع
مرحلة هي والثانية ،Incubation اإلعداد أو الحضانة مرحلة هي املراحل هذه وأوىل
42.Explication والرشح اإلظهار مرحلة هي والثالثة ،Inspiration الحدس أو اإللهام
إال فيها الوعي يحس وال الغموض، يغلفها ضبابية بحالٍة أشبه األوىل املرحلة وتكون
الهدف تحسس إىل يدفعه مما «بالال»، قبُل من وصفه الذي االفتقار أو االحتياج من بنوع
قصًدا تقصد بأنها املرحلة هذه وتتميز الضباب، يف يتحرك وكأنه البعد عىل يبدو الذي
بالتناقض تتسم أنها ومع الظهور. مرحلة إىل اإلعداد أو الحضانة حالة من للخروج قويٍّا
التوقع وألن التناقض. هذا من والتحرر الوضوح إىل القوي بالنزوع كذلك تتسم أنها إال
والرتجيح االحتمال عن التعبري صيغ هو املناسب الخطاب نوع فإن دائًما، حارض فيها
بصورٍة بعدها تأتي أخرى مرحلًة ولكن تقرص، أو املرحلة هذه تطول وربما والظن.
وهي للنور، املفاجئ اإلرشاق أو الخاطف كالربق الكاشف النور معها وتحمل مفاجئة،

املرسحي، النص ج٢، العاملي، املرسح الكويت، بدوي، الرحمن عبد د. وتقديم ترجمة فاوست، جوته: 41

ص٢٥-٢٦. ١٩٨٩م، فرباير ١
عىل توفروا الذين الشخصية نفس علماء يؤكده ما مع — األوىل املرحلة يف األقل عىل — هذا يتفق 42

املعرفة، عالم الكويت، والعلم»، الفن يف «اإلبداع عيىس حسن د. انظر ومراحله، ورشوطه اإلبداع دراسة
ص١٧١–١٧٥. ١٩٧٩م، ديسمرب ٢٤ عدد واآلداب، والفنون للثقافة الوطني املجلس
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أو باإللهام وتسميتها توسط. وبغري فجأة الحل فيها يظهر التي اإللهام أو الحدس مرحلة
حضانة فرتة من بالتحرر اإلحساس من حالة وتسودها املفاجأة، هذه إىل إشارة الحدس

والفعالية.43 بالنشاط ساحر شعور يصاحبها كما طويلة، إعداد أو
ألن املتعالية، أو الرومانسية أو السحرية البدائية بالتفسريات يفرسَّ ال هنا واإللهام
وال الوسطى، العصور يف الحال كان كما السحر بعلوم املشتغلني من ليس املبدع املنتج
حتى أفالطون منذ الفن نظرية يف الحال كان كما العليا الغيبية القوى بلسان ناطق هو
وال وعقيم عاجز غيبيٌّ تفسريٌ هو لإللهام املتعايل األسطوري التفسري فهذا الرومانسيني،
مكانًا يحتل ال املايض إىل النكوص أن هذا إىل أضف اإلبداعية، العملية جوهر من يقربنا
الوعي، ذروة يف تدرك ألن وقابلة مرشقة تجربٌة اإللهام أن فالواقع اإلبداعية. العملية يف
عيلَّ هبط «لقد عنه: يقول الذي الكوجيتو مبدأ اكتشف عندما ديكارت عند تتجىل كما
وحده، الوعي من يأتي ال اإللهام ولكن ١٦١٩م.»44 نوفمرب ١٠ يف عجيب اكتشاف نور
بني االلتقاء من نوع إىل دائًما يرجع إنما بلوخ، فلسفة عىل غريبًا شيئًا ذلك كان وإال
ينتبه فالوعي الواقع. وبني السابقة حالته يف الوعي بني الحوار من أو واملوضوع، الذات
من بد وال تقدير، أقل عىل بها يحدس أو الواقع يف الكامنة املوضوعي النزوع أللوان
تاريخية رشوٌط وهي الكاشف، اإللهام لهبوط املالئمة الظروف تهيئ التي الرشوط وجود
العاملة الطبقة عند الثوري الوعي بدايات فلوال تقدمي. طابٍع ذات واقتصادية) (اجتماعية
سطحيٍة فكرٍة مجرد ولبقي املادي، الجدل عىل التعرف أمكن ملا عرش التاسع القرن يف
التي األمثلة ذكر يف االسرتسال املمكن ومن الكادحة. الجماهري وعي اخرتاق عن عاجزة
أرض عىل رشارتها تنقدح العبقري الفرد تفاجئ التي الخاطفة اإللهام بروق أن تبني
الجديد إىل ينزع الذي التاريخي الواقع هذا مضمون من مادتها وتستمد نفسه الواقع
املبدع. والفنان واألديب املفكر عند عنه الواضح والتعبري التشكيل وينتظر نحوه، ويتجه
يكلفه الذي هو — والتغيري التحول عواصف تهبَّ أن قبل حتى — نفسه الزمن وكأن
أقدر أنه هو بسيط لسبٍب ومواهبه، طاقاته مع يتفق بما صياغته أمر له ويرتك بذلك

وعالماته. إشاراته ورؤية الجديد لصوت االستماع عىل الناس

.Bloch: p. of H. V. I. p. 122-123 43

.Ibid: p. 123-124 44
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يحمل عرص مع خالقة موهبٍة أو خاصة عبقريٍة لقاء يف اإللهام توهج يكمن هكذا
ويف محدد، تاريخيٍّ لظرٍف استجابة «ليسسوى فاإلبداع للتغيري. ومستعد ا خاصٍّ مضمونًا
الحضاري باملوقف والوعي (…) بعينها تاريخية مرحلٍة ويف معني، وسيايسٍّ ثقايف وضٍع
مختلفة أبعاٌد الحضاري وللموقف لإلبداع. األول الرشط هو املبدع فيه يوجد الذي الكيل
وتشري ثالثة الحضارية األبعاد هذه تكون ما وعادًة فيه. هي وتتفاعل املبدع معها يتفاعل

واملستقبل.»45 والحارض املايض بني الزمان جدل إىل
يستطيع بحيث الجديد عن للتعبري واملوضوعية الذاتية الرشوط توافر من إذن بد ال
ظروٌف دائًما هي املوضوعية والرشوط الحضانة. مرحلة من خارًجا ينطلق أن الجديد هذا
فيها عما وتعرب الرشوط هذه تدرك مبدعة إرادٌة لها ذات مع تلتقي اجتماعية-اقتصادية
الفردية. العبقرية يف نفسها تعي التي العرص متطلبات من اإللهام ويأتي إمكانات. من
كخاصيٍة الحاسمة التاريخية اللحظة مع التزامن رضورة عىل بلوخ يؤكد أن الطبيعي ومن
أوضح من يكون وربما واملوضوعي. الذاتي التقاء من بد ال أي العبقرية، لتكوين أساسية
واألدباء الفرنسية، الثورة عىل السابقون التنوير عرص ومفكرو أدباء ذلك عىل األمثلة
أدبنا أعالم وبعض الروسية، الثورة قبل الحديث الرويس األدب جددوا الذين العظام
يسمى ما أو العربية بالنهضة يسمى ما تأسيس يف أسهموا الذين الحديث العربي وفكرنا

العربي. التنوير بعرص
أو العرض مرحلة وهي واإلبداع، اإلنتاج مراحل من الثالثة املرحلة تأتي وأخريًا
فكري، أو فني عمٍل إلتمام يكفي ال املفاجئ الحدس) (أو اإللهام أن الطبيعي فمن الرشح.
الصياغة تستلزمه الذي الشاق والجهد البناء طريق عىل انطالق ونقطة بداية مجرد ألنه
الواقع. عىل يؤثر أن يمكن حيٍّا واقعيٍّا العمل يصبح حتى إلخ، … والتفصيل والتشكيل
الفكرة أن وبينوا متكامل، عمٍل إقامة عن وحده اإللهام عجز عن املبدعني من كثري عرب وقد
جهد ذلك بعد منهم استلزمت قد املفاجئ الكشف يشبه بما عليهم هبطت التي املحورية
فجوة هناك يكون أال فيجب متكامل. بناءٍ يف وعرضها وتفصيلها لتوضيحها كامل عمٍر
لالنطباع األول الشعاع «إن بقوله: جوخ فان يعرب ما نحو عىل وذلك والعمل، الرؤيا بني
يصيب شخًصا تشبه شوبنهور يقول كما والعبقرية الرسم.» عملية يف يشارك أن بد ال

ص٤٩-٥٠. ١٩٩١م، يونيو السادس، العدد إبداع، مجلة القاهرة، الفلسفي. اإلبداع رشوط حنفي: حسن 45

107



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

عالية درجٍة إظهار هي فالعبقرية رؤيته. عىل القدرة اآلخرون يملك ال الذي البعيد الهدف
الوعي قبل ما يتوسط وجود أنها بمعنى العالم، ويف الذات يف «ليس-بعد» بال الوعي من
ألن واألدبية، العلمية العبقرية من كل عىل هذا وينطبق العالم، يف وتشكل أخريًا ظهر وما
عىل تنطوي متقدم كوعٍي فالعبقرية بعُد. يتشكل لم ما تشكيل هو منهما كالٍّ يميز ما
«ليس-بعد» بال الوعي ويكمن العرص. يف الحاسمة التغيري لحظة إلمكانات عالية حساسيٍة
تجاه أي الخفي اآلخر الجانب تجاه مدفوًعا يظل أدبي عمٍل فكل العيني، التوقع يف
األعمال تتضمن وحده السبب ولهذا عرصه، يف بعُد يظهر لم الذي للمستقبل تصوره
وإنما يومها عن تعرب ال العبقرية واألعمال التاريخية. املراحل لكل تقوله ما شيئًا الكربى
والحدوس اإللهامات من ينطلق الناجح الفني فالعمل املستقبل. وجه عىل الضوء تلقي
يف الفنية واألعمال حية. وصيٍغ ومواقف ورموز وأفكار صور يف ليصورها بالجديد املنبئة
اإلبداعية العملية فإن وأخريًا غائبة. تزل لم التي للحقيقة قلقة نموذجيٌة بناءاٌت حقيقتها
الذي وألن للظالم، املضاد اللون ألنه القمة هذه فوق األزرق اللون وهي الوعي، قمة هي

جديد.46 فجٍر رشوق إىل لألمام، التقدم إىل يشري بعُد يصبح لم
الوعي بلوخ يسميه ما أو القادم بالجديد املسبق الوعي إن القول يمكن النهاية يف
األحيان، معظم يف به شعورهم عدم من الرغم عىل البرش وعي يف حارض «ليس-بعد» بال
نفسه بلوخ إن أيًضا القول ويمكن املبدع. النشاط ويف اليقظة أحالم يف يظهر ولكنه
فلسفته يف املحورية الفكرة وإن «ليس-بعد»، بال الوعي استشعار عىل األمثلة خري من
وتستلزم املفاجئ الكشف يشبه بما املبدعني عىل تهبط والتي عنها الحديث سبق (التي
الفكرة هذه كامل) بناء يف وعرضها وتفصيلها لتوضيحها كامل عمٍر جهد ذلك بعد منهم
الوعي يشبه بما الصبا مرحلة يف تراوده بدأت — اليوتوبي األمل فكرة وهي — املحورية
يرشحها أن الشباب مرحلة يف استطاع وقد بعُد. به الوعي يتم لم الذي الوعي أو املسبق
ثم اليوتوبيا»، «روح األول كتابه يف والجيشان والقوة بالحيوية ومفعًما مفصًال رشًحا
دون وأبعد، أوسع آلفاٍق وتمتد املركز بنقطة تحيط التي كالدوائر التالية أعماله تتابعت
فيما واعية غري بصورٍة مرة ألول استشعرها التي املحورية الفكرة تلك عنه تغيب أن
«ليس-بعد». بال الوعي أو به الوعي يتم لم الذي الوعي أو املسبق بالوعي نفسه هو وصفه

.Bloch: Ibid: p. 125-126 46
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وتجميع عليها الواضح الوعي أضواء إلقاء عن الطويلة حياته طوال ذلك بعد يتوقف ولم
شامل. حيٍّ نسٍق يف وعنارصها خيوطها

«ليس-بعد» بال الوعي معوقات ثالثًا:

هذه نوع يختلف كما النور، إىل الظهور محاولة يف شديدة مقاومًة الوعي هذا يجد
ال — التحلييل النفس علم بلغة — املكبوتة الرغبات أو فاملوضوعات وأسلوبها؛ املقاومة
يترسب وما الوعي، تحت ما إىل دائًما تدفعها مقاومًة ثمة ألن الوعي، إىل طريقها تجد
وتحديدها املقاومة هذه تفسري يف النفيس التحليل ويجتهد ليلية. أحالٍم شكل يف يأتي منها
فهناك لالوعي مقاومة هناك كانت وملا الوعي. مستوى إىل الوعي تحت ما موضوعات لرفع
يف الحال هو كما داخلية، مقاومًة ليست ولكنها «ليس-بعد». بال للوعي مقاومة كذلك
يعوق ما إن اإلطالق. عىل اإلنسانية الذات يف موجودة ليست بل الباطن، الوعي طبقة
بقيت طاملا وتوافق تجانس يف األفكار تعيش إذ خارجية، عوائُق «ليس-بعد» بال الوعي
تبدأ حتى الواقع اتجاه يف واحدة خطوًة تخطو تكاد ال ولكنها والخطط، األفكار نطاق يف

الجديد.47 عىل اإلقدام صعوبة الصعوبة؛
املايض إىل تمتد ال معتمة هوامُش بها تحيط للوعي الناصعة النواة أن بلوخ ويرى
األعماق إىل فرويد عند الالوعي يهبط وبينما املستقبل، إىل كذلك تمتد وإنما فحسب،
الوعي قبل ما ويسميه بلوخ يقصده الذي الالوعي فإن الوعي»، «عتبة تحت املظلمة
ويفاجئ بالوعي، املحيط املظلم الهامش أعىل يف — الفجر كتباشري — نفسه عن يعلن
يسبق الذي وهذا الخصوص، وجه عىل اليقظة أحالم يف انتباهه عىل ويستحوذ اإلنسان
مقاومًة يلقى وربما الكايف، االهتمام يجد ال — وخواطر ورًؤى هواجس من — الوعي
الرواسب بها تقابل التي املقاومة عن االختالف تمام تختلف املقاومة هذه ولكن شديدة.
أي — أنها كما النفيس، التحليل يف الوعي فوق وما الوعي قبل من «املكبوتة» والعقد
العصابي أو النفيس فاملريض سيكولوجي، غري مستًوى عىل أصًال تتم — املقاومة هذه
الحالة هذه يف العالج يكون بحيث الباطن الوعيه يف باملكبوت الواضح الوعي من يهرب
الوعي قبل ما يلقاها التي املقاومة أما الواضح، الذاتي الوعي مستوى إىل به االرتفاع هو

أخرى. أسباٌب ولها آخر نوٍع فمن
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التاريخي العائق «ليس-بعد» بال الوعي ظهور دون تحول التي العوائق أهم من
البداية، منذ والكامل التام بوجود يسلم الذي واالقتصادي االجتماعي العائق باألحرى أو
جسورة ورًؤي كثرية توقعاٌت فهناك الجديد. نحو للتقدم محاولة كل يجهض الذي األمر
واالقتصادي االجتماعي العائق ولكن «ليس-بعد»، ال بوعي واستنارت الوعي دخلت
مثل — الالمتناهي بفكرة أخذت التي املجتمعات أن بلوخ ويعتقد تحقيقها. دون حال
املجتمع هذا يف املعرفة ألن سكونية، أو استاتيكية أفكاٌر سادتها قد — اإلغريقي املجتمع
الكم فحساب وفعالة، عملية معرفًة بطبيعتها تكن ولم استنباطية تأمليًة معرفًة كانت
من الرغم عىل يعرفوه أن املمكن من يكن ولم اليونان يعرفه لم الصغر يف الالمتناهي
سكون، أنه عىل يتصور ال الحساب هذا يف كم أصغر ألن ذلك منه. اقرتب قد زينون أن
املجتمع هذا عىل غريبة العمل فكرة بقيت ولذلك الصغر، يف متناهية حركٌة أنه عىل بل
فهو العمل أما والتأمل، للتفكري املادة يتفرغ حيث والعبيد، السادة طبقتَي عىل القائم
اليوناني املجتمع عن العمل فكرة غياب تفسري بلوخ ويحاول واألرسى.48 العبيد مهنة
اهتمت والتي املجتمع هذا يف السائدة املعرفية النظرية أو اإلبستمولوجيا إىل بالرجوع
العلوم يف اليوناني املجتمع تفوق يف هذا ويتضح إلخ، … والغاية واملاهية الكيف بفكرة
محاولة كل كانت وهكذا والتجريب. العمل عىل القائمة العلوم شأن من وتقليله النظرية،

السكونية. التأملية املعرفة بهذه تصطدم الجديد من لالقرتاب
«ليس-بعد»، بال الوعي واجهت التي العوائق أهم من أيًضا الرومانسية النزعة كانت
األصل يف القديم، يف املايض، يف كان كله الكمال أن اعتربت حني املايض، استعبدها فقد
من بدًال به تتغنى راحت الذي املايض نحو الشديد االرتداد عن املسئولة وهي واملنبع،
مستوى عىل الرومانسية الحركة بثورية االعرتاف من الرغم وعىل املستقبل. نحو االتجاه
هي الضائعتلك املايض إىل الحنني أن شك فال الدفينة، املظلمة األعماق عىل املعتمد اإلبداع
واالجتماعية الثورية حركتها شل قد — العامة سماتها أهم من وهو — يقوم العنارصالتي
الرومانيس األديب سقط ولهذا املستقبل. آفاق نحو األمام إىل اندفاعها وعطل والسياسية،
املايض قبضة يف سقط — اإلبداعي املستوى عىل وثوريته تقدميته أحد ينكر ال الذي —
والشجن.49 باألىس املفعمة أغانيه أعذب له وغنى الذهبي العرص هو أنه تصور الذي

.Ibid: p. 130-131 48
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والوسيط القديم املايض شعاب يف طريقه فقد الرومانسية النزعة يميز الذي التوقع وحتى
واإلبداع اإلنتاج فرتة أن مفاجأة تكن لم لهذا املستقبل؛ مقابل املايضيف ووضع واألسطورة
املعاكس، االتجاه يف «ليس-بعد» بال الوعي حركت قد الرومانسية النزعة يف والفني العقيل
هذا بلوخ ويعارض مكان. هنا للمستقبل يكن لم ثم ومن األسالف؛ لقيمة االتجاه أي
إن يقولوا ولم البداية، منذ كامل العالم بأن يسلموا لم أنفسهم األنبياء أن مؤكًدا االتجاه
رفض ويأتي الجديدة. واألرض الجديدة بالسماء برشوا بل املايض، يف طيبًا كان يشء كل
سادت التي التذكر لفكرة رفضه منطلق من الرومانسية الحركة جوانب لبعض بلوخ
حجبت التي املعوقات أكرب من الفكرة هذه بأن وإيمانه هيجل، حتى أفالطون من العلم

الفلسفي.50 التاريخ طوال النور عن «ليس-بعد» بال الوعي
سبيل عىل — النفيس فالتحليل عديدة، أخرى معوقاٌت سبق ما إىل باإلضافة وهناك
الربجوازية الطبقة وهي للتقاعد، أحيلت طبقة يف تطور إذ املعوقات، هذه أحد هو — املثال
مجتمع إنه الغد، يف بالتفكري يهتم ال الربجوازي واملجتمع فرويد. دراسة موضع كانت التي
الوعي عن «ليس-بعد» بال الوعي يفصل يجعله الذي املادي للباعث يفتقر مستقبل، بدون
ألن يونج، عند البدائية للمراحل العودة فكرة بلوخ يعارض كما يُعى. يعد لم الذي
فعلم النكوص، من نوع هو النور إىل منه يظهر وما املستقبل، يهدد البدائي الالوعي
الوعي سمات أهم بوصفه الجديد إىل ينتبه لم — بلوخ يسميه كما — الربجوازي النفس

«ليس-بعد». بال
ذلك يف بما «ليس-بعد»، بال الوعي معوقات من أيًضا االجتماعية اليوتوبيات كانت
فكلها — وبيكون وكامبانيال مور يوتوبيات مثل — التوقع عليها غلب التي اليوتوبيات
الذي الربجوازي واألصل سادتها، التي السكونية النزعة بسبب التطور عىل قادرة تكن لم
يف أيامهم عىل ماثًال كان الذي الواقعي باملمكن أصحابها معرفة وعدم عنه، صدرت
أدت كما الجديد، مفهوم ظهور عدم يف كله هذا تسبب لقد واالجتماعي. املادي العالم
الصريورة فلسفات ويف ليبنتز، مذهب يف التقدمية النظرة قمع إىل السكونية الروح هذه
من لهيجل شهري بنصٍّ هذا عىل بلوخ ويستشهد الجدلية. هيجل فلسفة مثل والتقدم
ظاهره يف ويوحي الفرنسية، بالثورة الواضح – هيجل أي — تأثره يعكس الظاهريات
دائرة يف يدور األمر واقع يف كان وإن املقبل، للجديد مجاًال يفسح الهيجيل الجدل بأن

.Ibid: p. 135-136 50
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بعد — الطفل يلتقطه الذي األول النفس أن «وكما املطلق: الواحد إىل والرجوع التذكر
طفرًة أو وثبة يعد مما املتصل، النمو استمرار يكرس — صمت يف التغذي من طويلة فرتٍة
شكٍل نحو صمت ويف ببطء ينضج املتطور العقل فإن كذلك الطفل، بميالد مرتبطة كيفية
أصابه الذي االهتزاز عىل املنعزلة أعراضه تدل بحيث السابق عامله بنية ويُفكِّك جديد
ثمة بأن الغامض الشعور مع السائدة، العقلية إىل يترسب الذي وامللل التفاهة تلك من
هذا القريب. املستقبل يف سيتحقق يشء وجود عن يعلن بما يقع أن يوشك مجهوًال شيئًا
مفاجئ انفتاٌح يقطعه الكل مالمح من شيئًا يغري لم الذي التدريجي واالنهيار التصدع

جديد.»51 لعالٍم جديد بناءٍ بسطوع يكون ما أشبه
الهيجىل الجدل مرشوع أن كيف يبني أيًضا الظاهريات مقدمة من آخر نصٌّ وثمة
هي الظاهرة «إن الثابتة: أو الساكنة املطلقة الحقيقة بطوق محاًرصا ظل قد العظيم
ويؤلف ذاته يف يكون وإنما ويزول، ينشأ إنه عنه يقال أن يمكن ال الذي والزوال النشوء
سكونًا، بوصفها رة املتصوَّ الكلية الحركة هذه يف واملختزن وحركتها، الحقيقة حياة واقع
ووجوده يتذكر، الذي ذلك هو الخاص، الوجود ويهب داخلها يف نفسه يميز الذي وذلك

بذاته.»52 معرفته هو
برجسون فلسفة عند — املعارصة الفلسفات بني من — قصرية وقفًة بلوخ ويقف
االندفاع وألن التوقع، من خالية ألنها الجديد، إىل االندفاع عوائق أحد فيها يجد التي
مستمرة دورٍة يف املنحنى يف كما مستمر بشكٍل االتجاه تغيري هو برجسون عند الحيوي
حيث مستمرة ديمومٍة يف يدخل بالحدس يسمى وما القديم، نفس هو الجديد فيها يبقى
فكرة بسبب الفعيل الجديد يحقق ال ذلك ومع دائًما جديًدا يكون أن يجب يشء كل
إليه. تسعى محدد هدٍف أي عن مجردة األنحاء كل من به تحيط التي الشاملة الالنهائية
وال جديد حقيقي ميالٍد ثمة فليس قبُل؛ من ا ومعدٍّ مرتبًا الواقع يف يشء كل يبقى لذلك
يختلف ال ولهذا الهدف؛ نحو التقدم فكرة ليعارض برجسون إن بل املاوراء، إىل مغامرة
يصطدم الواقع يف لكنه يعود ما ودائًما موجود، دائًما فهو التذكر، عن كثريًا لديه التجدد

به. املحيط بالثبات

Hegel: The phenomenology of Mind. Translated with an introduction and Notes by 51

J. B. Baillie. Revised and Corrected throughout. London. George Allen. Unwin LTD. 1931.
.p. 75
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للنور، «ليس-بعد» بال الوعي ظهور دون إليها أرشنا التي املعوقات هذه كل حالت
يف له املقابل أن رأينا أن سبق وقد بعُد. يُكتشف ولم اآلن حتى مجهوًال الوعي هذا فظل
والجديد األمام هي: حقيقية بمقوالٍت مرتبط وكالهما بعُد» يصبح لم «ما هو املادي العالم
يكن لم — التذكر نظرية تحت تندرج أن يتعذَّر التي — املقوالت هذه املوضوعي واملمكن
مفهوم وضع من أول هي — بلوخ رأي يف — فاملاركسية ماركس. قبل فعيل وجوٌد لها
ومعنى والنظرية. العملية قبضتنا داخل املستقبل وضع من وأول العالم، داخل املعرفة
يأتي وإنما التذكر طريق عن يأتي ال ألنه مجهوًال، ظل «ليس-بعد» بال الوعي أن هذا
الرشوط يملك الذي هو فقط الحارض عرصنا إن القول يمكن ولهذا الحدس. طريق عن
املادي العالم يف بها يرتبط وما «ليس-بعد» بال الوعي لنظرية واالقتصادية االجتماعية
من الكثري املاركسية عن بلوخ كالم يف يبدو وقد بعُد.53 يصبح لم ما يسميه الذي وهو
هي وإنما طموحة، مزاعَم مجرد وال كالم مجرد يبَق لم أنه املهم ولكن واملبالغة. الشطط
هو الحال بطبيعة وهذا عليه، تقوم متينًا أنطولوجيٍّا أساًسا لها يضع أن حاول أفكار

االنتباه. يستحق الذي النسقي الجانب
الفكرية املعوقات عىل والتعرف الالوعي، عن «ليس-بعد» بال الوعي تمييز أمكن
«ليس-بعد» ال هذا اكتشاف يمكن فكيف النور. إىل ظهوره دون حالت التي واالجتماعية
الحدس طريق عن «ليس-بعد» بال الوعي يُكتَشف الخارجي؟ العالم ويف أنفسنا يف
الوعي أن بلوخ يرى الحدس؟ هذا اكتشاف يمكن كيف ولكن التذكر، طريق عن ال
النظرة يميز ما هو التوقع ألن بالتوقع، يُكتشف وهو يوتوبية وظيفة هو «ليس-بعد» بال
توقٌع :Expectation التوقع من نوَعني بني يفرق وهو Forward glance اإلمام إىل
اإلدراك حدة مثل وتقلصات عصبية اضطراباٌت يصاحبها التي الحاالت يف كما مريض،
اضطراباٍت نتيجة سوى الواقع يف تكن لم وإن توقع، بأنها توصف التي (االستبصار)
القديمة العصور يف جذوره تمتد طويل تاريٌخ املريضله النوع هذا ومثل ونفسية، عصبية
الخضوع يف يبدأ أن قبل وذلك واملعجزة، والخرافة بالشعوذة يرتبط كما والوسيطة،
.Parapsychology النفس» علم وراء «ما ب اليوم يسمى فيما املنظمة العلمية للدراسة
أن ويمكن املايض يف عديدة مراٍت حدثت أشياء استنتاج عىل تعتمد عديدة ظواهُر وهناك
الرتاجعي التوقع بلوخ ويسميه جديًدا يحمل ال التوقع من النوع وهذا املستقبل. يف تتكرر

.Bloch: p. of H. V. I. p. 139–142 53
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الحدس، من رضب وهو منتج: توقٌع وهناك خادًعا. أو كاذبًا فيه املستقبل يكون الذي
التي الشباب مرحلة مع يبدأ التوقع من النوع وهذا الغريزة، عن كامًال اختالًفا يختلف
توقٌع إنه العقيل. باإلبداع تتميز كما القائم، الواقع عىل والتمرد للتغيري بالنزوع تتصف
وعيه كامل يف وهو لإلنسان يحدث أنه كما الخارجي، العالم عىل ومنفتح نفسه واٍع
ومن ١٥٢٥م، عام أملانيا يف الفالحني ثورة من ذلك عىل أمثلًة بلوخ ويرضب ويقظته،
عىل حفزتهم وأخيلة بصور نفوسهم امتألت الذين والروسية الفرنسية الثورتني جماهري
ويعارض الحرية. بمملكة أي الحقيقي، باملستقبل واستنارت driving images الثورة
سبيل عىل — فبيكون الغيبية، النبوءات طريق عن البعض يزعمه الذي املستقبل بلوخ
أدرك ولذلك الفطنة، من عالية درجٍة عىل يوتوبي هو وإنما نبيٍّا، يكن لم — املثال
عىل تقم لم التي الجديدة»، «أطلنطا فكانت عرصه واقع يف الكامنة املوضوعية اإلمكانات
كامنًة بذورها كانت التي والتكنولوجية العلمية اإلمكانات استرشفت وإنما غيبية نبوءاٍت

عرصه.54 يف
تسعى — القول سبق كما — «ليس-بعد» بال الوعي تميز التي األمام إىل النظرة إن
ويصبح االزدهار يف األمل ويبدأ رصيًحا. التوقع يكون وعندئٍذ النور، إىل الحلم إلظهار
خياليًة أفكاًرا الحالة هذه يف الحلم مضمون يكون وال يوتوبية. وظيفًة نفسه األمل هذا
مادتها وتضع التحقق، إىل تنزع أفكاًرا يكون وإنما الذهبي»، «الجبل فكرة مثل مصطنعة
الخيالية األفكار هذه القائم. الواقع عن االختالف تمام ومختلف أفضل مستقبٍل يف الخام
تكون ال وبذلك a real possible الواقعي املمكن تتوقع اليوتوبية الوظيفة تحدد التي
من النوع هذا ألن ،Wishful thinking باألماني مفعم تفكري مجرد اليوتوبية الوظيفة
وظيفًة تحقق هي أو مضللة املجردة فاليوتوبيا عدة. لقروٍن لليوتوبيات أساء قد التفكري
ذلك عن وفضًال صلب. أساس عىل تقوم وال متطورة، وغري ناضجة وغري فجة يوتوبيًة
هو ما إىل أو األمام إىل حقيقيٍّا اتجاًها تتجه وال الواقعي، باملمكن عالقة لها فليس
التي اليوتوبية للوظيفة اإلخالص هو والتجريد الفجاجة ضد الحقيقي والكفاح أفضل.55
الوظيفة نضوج هو وهذا املوضوعي. الحقيقي اإلمكان وعىل الفعيل الواقع عىل عينها تضع

.Ibid: p. 143-144 54

.Ibid: p. 144 55
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لهما املبدعة وإرادته اإلنسان خيال أن فيه شك ال فمما أبًدا.56 يضلل ال الذي اليوتوبية
التاريخ. صريورة يف هامة وظيفٌة

«ليس-بعد» ل اليوتوبية الوظيفة ارتباط هي والواقع األحالم بني االتصال نقطة إن
عىل وشددت األمام إىل األحالم دفعت التي هي املاركسية أن بلوخ ويرى الواقعي، باملمكن
أن أيًضا يؤكد وهذا متعاٍل. ماديٍّ جدٍل ضوء عىل األمل وأدركت العيني، بالواقع ارتباطها
تعاليًا ليس ولكنه متعالية، بطبيعتها اليوتوبيا ألن علو بدون متعالية اليوتوبية الوظيفة
آخَر واقٍع الحارضنحو الواقع عىل تعلو وإنما املألوف، املثايل أو الصويف أو الديني باملعنى
لم ملا موضوعي وتوقٍع أمل حالة يف دائًما تكون بحيث ويالزمها، التقدم ويدعمها أفضل،
األمل إدراك يمكنها الحية الفعالية من نوع أنها هذا إىل يضاف أفضل. بشكل بعُد يصبح
األمل. وراء واإلرصار اإلرادة تكون أن بد ال إذ اإلرادي، بالتخطيط يتحقق الذي املتوقع
مضموٌن هو اإليجابية؛ اليوتوبية والوظيفة الواعي، املستنري األمل مضمون فإن هذا وعىل

العيني. اليوتوبي الفكر تجسد إنسانية وثقافٌة تاريخي
تلك وفشته، كانط من كلٍّ عند املتعالية األملانية املثالية النزعة بلوخ يعارض هنا ومن
عامًلا ليس املثالية املعرفة فعالم املطلقة، وقوتهما واألنا العقل شأن من أعلت التي النزعة
الرغم وعىل املثالية. بالذات األملانية الربجوازية ارتبطت وقد الصور من صورة بأية يوتوبيٍّا
بد وال وحده، يكفي ال أنه إال اليوتوبية، الوظيفة يف إيجابي دوٌر له الذاتي العامل أن من
ممكنًا. أمًرا الواقعي املمكن إىل اليوتوبي التوجه يكون لكي املوضوعي العامل يكمله أن
التوقع ولكن املوضوعي، الواقع يف أساسها لها الذاتية وصوره األمل خياالت أن صحيح
األساسية السمات وحدها هي ليست بعُد يتحقق لم إمكان إىل املتجه والقصد واألمل
يف أسايس تحديٌد هو — صحيًحا عينيٍّا فهًما فهمناه إذا — الوعي هذا إن اإلنساني. للوعي
فكذلك «ليس-بعد» ال يتخلله الذاتي التوقع أن وكما مجموعه، يف املوضوعي الواقع إطار

املوضوعي.57 الواقع عىل اليشء نفس يصدق
واالجتماعية االقتصادية القوانني يتخطى أن يمكن ال الذاتي العامل أن نرى هكذا
ما ولكن الذاتي. والتناقض املوضوعية التناقضات بني جدليٍّا تفاعًال هناك إن بل املوضوعية
حاولت التي املذاهب أو النزعات ببعض اليوتوبية ووظيفته «ليس-بعد» بال الوعي عالقة

.Ibid: p. 145 56

.Ibid: p. 146-147 57
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مما املضاد؛ لالتجاه اليوتوبية الوظيفة فوجهت الخاصة ملصلحتها الوعي هذا تطوع أن
السؤال هذا عىل لإلجابة بد ال املضللة؟ اليوتوبية ووظيفته الزائف الوعي نشأة إىل أدى
نتيجة اليوتوبي الوعي زيفت التي االتجاهات) (أو والنزعات املذاهب بعض يف النظر من

«ليس-بعد». بال الفاسدة عالقتها

املصلحة بمذهب اليوتوبية الوظيفة عالقة (١)

سميث وآدم (١٦٧٠–١٧٣٣م) ندفيل ما أمثال املنفعة أو املصلحة مذهب أصحاب حاول
وهي الربجوازية، الطبقة ومصلحة اليوتوبية الوظيفة بني الربط (١٧٢٣–١٧٩٠م)
الذي للمبدأ طبًقا يوتوبيٍّا، كان لو كما الرأسمايل االقتصاد رجل إلظهار يائسة محاولٌة
العامة. املصلحة النهاية يف تحقق الخاصة املصلحة أن فيه وزعم سميت آدم له روج
يقوم السيايس االقتصاد يف مذهبًا األمم» «ثروة كتابه يف قدم سميت آدم أن املعروف فمن
عليه يطلق خفي قانوٌن ويحكمه والطلب العرض لحرية يخضع الذي الحر االقتصاد عىل
الطبقة باألفراد ويعني — الخاصة األفراد مصالح أن ومفاده املصلحة، أو املنفعة اسم
العامة املصلحة مع املطاف نهاية يف تتوافق — األعمال أصحاب طبقة أو الرأسمالية
لحقوق وإهدارها الربح بعامل الرأسمالية القلة اهتمام املذهب هذا عىل ترتب وقد للشعب.
التي الربح حرية هي املذهب هذا يف باألماني املفعمة الصورة وكأن العمال، من األغلبية
للتحليل طبًقا — القيمة بفائض يسمى ما طريق عن الثروة وتحقيق حدود، لها ليس
سلعة إىل وعملهم جهدهم يتحول بحيث العمال من ينتزع الذي — املال لرأس املاركيس
أن شك وال وتشرتي تباع سلًعا ذاتها البرشية الكائنات وتصبح والطلب، للعرض تخضع
إنسانية، نزعٍة أية عىل يقوم ال — العمال لحقوق األدنى الحد يراعي ال الذي — املذهب
املصلحة مع الخاصة املصلحة تطابق من يدعيه ملا وسافر زائف خداٍع عىل يقوم وإنما
يف سميت آدم مذهب ويدين العالقة هذه بلوخ يرفض أن الطبيعي من وكان العامة.
يف ويؤكد اليوتوبية، بالوظيفة األنانية تحكمه الذي املذهب لهذا عالقة أية وينكر االقتصاد

الزائف.58 الوعي من نوًعا يكون أن بد ال العالقة هذه من الناتج الوعي أن النهاية

.Ibid: p. 150 58
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باأليديولوجيا اليوتوبية الوظيفة عالقة (٢)

الفعيل الواقع رفض عىل تنطوي فاألوىل باأليديولوجيا، اليوتوبيا عالقة حول اآلراء اختلفت
األيديولوجيا، — الثانية تنطوي بينما منه، أفضل آخَر إىل القائم النظام تجاوز يف والرغبة
كارل عند فهي آلخر. عٍرص من اختلفت متعددة معانَي عىل — الكلمة تاريخ يدل كما
الكيل. واملعنى الجزئي املعنى وهما لالنفصال، وقابالن متميزان معنيان لها مانهايم
موقًفا نتخذ أننا عىل الكلمة تدل عندما ضمنًا املقصود هو يكون الجزئي «فاملعنى
واعية تمويهاٍت نعتربها إذ خصمنا؛ بها يتقدم التي والتصورات األفكار تجاه متشكًكا
هذا مصالح مع متفًقا بحقيقته االعرتاف يكون لن لوضع الحقيقية الطبيعة تخفي
ما عٍرص أيديولوجيا إىل فيشري األيديولوجية للفظة شموًال األكثر الكيل التصور أما الخصم.
يكون عندما مثًال، طبقة كأيديولوجيا محددة، تاريخية-اجتماعيٍة جماعٍة أيديولوجيا أو
الجماعة.»59 هذه أو العرص ذلك لعقلية الكيل البناء وتركيب سمات توضيح هو هدفنا
والكيل الجزئي التصور بني جمع من أول هي املاركسية «إن أيًضا: مانهايم رأي ويف
واهتماماتها الطبقات مركز لدور املناسب التأكيد منح من أول كانت كما لأليديولوجيا،
استطاعت فقد الهيجيلية، الفلسفة يف موجودة املاركسية جذور وألن الفكر، تطور يف
فلسفيٍّ سياٍق يف املشكلة تضع وأن التحليل يف السيكولوجي املستوى تتجاوز أن املاركسية

أشمل.»60
املاركسية يسبق والذي ومعناها األيديولوجيا للفظة الطويل التاريخ من الرغم وعىل
املاركسية أضفته الذي املعنى الناس معظم أذهان يف استقر أنه إال تاريخيٍّا، سبًقا
بهذا الحاكمة. الطبقة لصالح بالفعل قائم لوضٍع وإقرار تربير أنها وهي الكلمة، عىل
أحدهما اآلخر. من النقيض عىل — واأليديولوجيا اليوتوبيا أي — املفهوَمني كال يُعد املعنى
وينغمس املتغرية التاريخ بحركة ويلتحم القائمة األوضاع عىل الثورة ينشد — اليوتوبيا —
ويصوغ بل ثابتة، أوضاًعا ويقرُّ السكون ينشد — األيديولوجيا — واآلخر صريورته. يف

وثباتها. استمرارها تضمن التي األفكار من منظومة لها

رشكة الكويت، الدريني، الرحمن عبد رجا محمد د. ترجمة واليوتوبيا، األيديولوجيا كارل: مانهايم، 59

ص١٢٩. ١٩٨٠م، الكويتية، املكتبات
ص١٤٥. السابق، املرجع 60
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ملبدأ نتيجة نشأت األيديولوجيا إن تقول التي املاركسية النظر وجهة بلوخ ويتبنى
الزائف الوعي عنه نتج مما اليدوي والعمل الذهني العمل بني والفصل العمل تقسيم
املربرات من ولتختلق الحاكمة، الطبقة حال لسان لتكون إال األيديولوجيا تقم ولم (…)
امتيازات، من به تتمتع ما كل عىل الرشعية ويضفي الطبقة تلك مصالح يخدم ما
سببت التي االقتصادية الظروف وتتجاهل القائمة االجتماعية الظروف أيًضا ولتربر بل
ويري الطبقة. مجتمع عليها يقوم التي العنارص هي وتلك العاملة،61 الطبقة معاناة
للوعي اليوتوبية الوظيفة وحرفت شوهت قد — املعنى بهذا — األيديولوجيا أن بلوخ
األوضاع تربر التي واملعتقدات لألفكار منظومة بوصفها فاأليديولوجيا «ليس-بعد». بال
الوظيفة مع وظيفتها تتعارض الحاكمة الطبقة ملصلحة القائمة واالقتصادية االجتماعية
عىل بعُد توجد لم إمكانات اكتشاف عىل وقدرة للمستقبل، تطلٌع هي التي اليوتوبية
الوجود يقسم ال وهو املعطى، للواقع مرادفة ليست بلوخ عند فاليوتوبيا الواقع. أرض
لذلك مًعا، تجسدهما هي الحقيقة وإنما ، يوتوبيٌّ واآلخر ، واقعيٌّ فعيلٌّ واحٌد قسَمني: إىل
كامنًا يزال وما ينتِه ولم يتم لم ملا مكانًا ويتيح مفتوًحا يظل أن يجب عنده نسق فأي
قادًما واقًعا ينتج وبذلك زائف، هو ما وهدم لتقويض دائًما يسعى الذي اليوتوبي وهو
فلسفة يف بلوخ تفكري مركز هي العينية» أو الواقعية «اليوتوبيا فكرة بقيت لقد مختلًفا.
خالصة وأنثروبولوجيٍة ومعرفية أنطولوجية أسٍس عىل تدعيمها من تمكن حتى التاريخ

املفتوح. نسقه محور جعلها
واليوتوبيا)، (األيديولوجيا املفهوَمني من كل بني السابق التعارض من الرغم وعىل
«واملقصود املوجود: والنظام اليوتوبيا بني جدلية عالقٌة — مانهايم يقول كما — فهناك
تحتوي التي والقيم األفكار تلك املواقع مختلفة اجتماعيٍة فئاٍت يف ينجب عرص كل أن بهذا
ذلك احتياجات تمثل التي املشبعة غري والرغبات املتحققة غري امليول عىل مكثف بشكل
النظام حدود لتحطيم املتفجرة املادة هي الفكرية العنارص هذه تصبح حينذاك العرص،
النظام حدود تحطم بدورها وهذه يوتوبيات، املوجود النظام ينجب وهكذا املوجود.
األيديولوجيا عالقة عن أما التايل.»62 الوجود نظام باتجاه التطور يف حرٍّا وتجعله القائم

Edwards. paul (editor): Encyclopedia of philosophy, New York, Macmillan, 1972 p. 125- 61

.126
ص٢٥٢-٢٥٣. العربية، الرتجمة واليوتوبيا. األيديولوجيا كارل: مانهايم، 62
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عليه يطلق ما هي وهامة، حقيقية ظاهرٍة عن أسفرت فقد بلوخ، عند اليوتوبية بالوظيفة
عرب والفلسفة والعلم الفن يف الكربى األعمال بعض خلود ألن الثقايف،63 الفائض اسم
حاول طاملا الذي الزائف الوعي عىل يسمو ما يشءٍ بقاء عىل يدل املختلفة الحضارات
أمثال إن معني. مجتمٍع يف السائدة السلطة وعالقات أوضاع لتربير األعمال هذه استغالل
واالجتماعية التاريخية تربتها من نقلها املمكن ومن املستقبل، إىل موجهة األعمال هذه

أخرى. ثقافيٍة تربٍة يف واستيعابها األوىل
الذي الهام اليوناني األثر وهو األكروبولس مثل ذلك عىل كثرية أمثلًة بلوخ ويرضب
اإلقطاعي. املجتمع تمثل التي اسرتاسبورج وكاتدرائية والعبيد، السادة مجتمع إىل ينتمي
إليه. ينتميان الذي االجتماعي األساس اختفاء مع اختفيا قد ذاك وال هذه فال ذلك ومع
بنظرٍة تسمح إنها فيها. الوعي درجة بارتفاع تتميز التي الكربى الفلسفية األعمال كذلك
منظوٍر عىل دائًما وتنطوي الدائم بالشباب تتسم األعمال هذه فكل املستقبل، داخل أبعد
«فائٍض عىل تحتوي فإنها عرصها، أيديولوجية تعكس الفنية األعمال كانت وإذا جديد.64
غالبًا وهو — فيها السائد الوعي وينتقد ويتجاوزها األيديولوجية هذه عن يزيد يوتوبي»
يوتوبي وعٍي لصالح — القائم االجتماعي الوجود تدعيم إىل يهدف زائًفا وعيًا يكون ما
يعرب أن ويحاول عرصه يف يفتقده الذي النموذج يرسم فالفنان الواقع. العرص يتخطى
له يتم ولن بلوخ. قول حد عىل صدره يشق أو الواقع عىل ويؤثر الوعي إىل ينفذ تعبريًا عنه
يف — القول سلف كما — ولد الذي القادم الجديد يصور يوتوبيٍّا نموذًجا يكون حتى ذلك

الوعي. منطقة يف واكتمل نما ثم «ليس-بعد» بال الوعي أو: املسبق الوعي منطقة
بأنها توصف أن يمكن ال الجانب هذا من إليها ينظر التي األيديولوجيا فإن وبالتايل
هي — بلوخ يرى فيما — االشرتاكية الثورية األيديولوجية أن والخالصة زائف. وعٌي
مًعا. واملستقبل الحارض الواقع عىل عينَيه يضع الذي الحقيقي الوعي تملك التي وحدها
إصالح يكون أن يجب شعارنا «إن ١٨٤٣م: عام روجا إىل خطابه يف ماركس يقول فكما

عىل يعلو الذي الجزء ذلك أي كربى، ثقافٍة كل من املتبقي الجزء هو الثقايف بالفائض بلوخ يسميه ما 63

بالشباب يتسم ثقافيٍّا فائًضا أو موروثًا لتبقى الثقافة لهذه واالجتماعية التاريخية الظروف وزمان مكان
جديد. ثقايفٍّ بوعٍي إنتاجه التالية األجيال وتعيد والخلود

.Bloch: p. of H. V. I. p. 155 64
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الغامض الوعي تحليل طريق عن بل ،dogmas القاطعة املعتقدات طريق عن ال الوعي،
يمتلك طويًال وقتًا ظلَّ قد العالم أن يتضح عندئٍذ لنفسه. واضح غري زال ما الذي
بها الوعي يمتلك أن عليه الوحيد الواجب أصبح وقد dream of matter املادة حلم
مسألة ليست املسألة أن أيًضا يتضح وسوف واقعيٍّا، امتالًكا نفسها هي يمتلكها لكي
فحتى املايض، أفكار ومواصلة استمرار مسألة بل واملستقبل املايض بني فكري انقطاٍع
ويفوقه، الزائف وعيها يتجاوز جانب لديها الطبقية باملجتمعات املرتبطة األيديولوجيات

الثقايف.»65 الفائض هو الجانب وهذا
مجتمعه يف يوجد لم الذي الثقايف املوروث هذا األيديولوجيا من إذن بلوخ يأخذ
وحضاراٍت وعصور مجتمعات ظل يف وقراءته إنتاجه ليعاد وجد وإنما فقط، وملجتمعه
املتميزة األعمال أن وكيف الثقايف، املوروث مشكلة األيديولوجيا من يبقى وهكذا أخرى.
بعد حتى جديد ثقايف وعٍي يف تقدمي بشكل نفسها إنتاج تعيد الفوقي البناء من الباقية
أيديولوجيتها عىل عالوة ثقايف فائض لديها كربى ثقافة وكل االجتماعي، أساسها انتهاء
يف الفائض هذا إنتاج تُعيد التي هي اليوتوبية والوظيفة املحدَدين. واملكان الزمان يف
ثابتة، وال ساكنة ليست اليوتوبية الوظيفة هذه لكن جديدة. وقراءاٍت وتفسريات إبداعات
وتلحق الفعيل، الواقع صريورة لتواكب التاريخ يف ومتحولة متغرية تكون أن لها بد ال بل
ال عاملا جديد، أي من خاليٍّا عامًلا اليوتوبي العنرص يفرز ال حتى التاريخية، بالتغريات
يقول كما — األيديولوجية سقوط كان وإذا للمايض. تكرار سوى فيه املستقبل يكون
الفكر من ا تامٍّ زواًال اليوتوبي العنرص زوال فإن فقط، معينة لطبقٍة أزمة يمثل — مانهايم
طابًعا سيتخذان اإلنساني والتطور البرشية الطبيعة أن يعني سوف البرشيَّني والفعل
فيه اإلنسان يكون ال جامًدا ساكنًا وضًعا سيخلق اليوتوبيا اختفاء إن الجدة. كل جديًدا
البال عىل تخطر متناقضة ظاهرٍة أكرب حينذاك وستواجهنا جامد، ساكٍن يشءٍ من أكثر
يرتك حني — يصبح الوجود، عىل سيطرة بأكرب فاز الذي اإلنسان أن وهي الخيال: يف أو
يف إرادته يضيع فإنه اليوتوبيات عن تخىل وإذا عشوائي، مخلوٍق مجرد — عليا ُمثٍل بال

التاريخ.66 فهم عىل قدرته معها ويضيع التاريخ، صنع

.Ibid: p. 155-156 65

.٣٠٦ العربية، الرتجمة واليوتوبيا، األيديولوجية كارل: مانهايم، 66
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األولية67 بالنماذج اليوتوبية الوظيفة عالقة (٣)

يشءٍ كل شأن ذلك يف شأنها بالثنائية «ليس-بعد» بال للوعي اليوتوبية الوظيفة تتميز
عندما جوته بفاوست بلوخ ويستشهد متزامنة. حركة يف والتخلف التقدم نرى فنحن آخر،
ارتفع، أقول أن يمكنني أو األعماق! إىل فاهبط «إذن لفاوست: مفيستو الشيطان يقول
جديلٌّ ٌ مبدأ هو اليوتوبي املبدأ بأن اقتناًعا ليزداد العبارة هذه يذكر وهو سيان.» فاألمر
يتتبع فهو ولذلك فروعها، كل ويف ومظاهرها الحضارة أشكال كل يف القدم منذ موجود
عناَرص تتضمن التي األولية النماذج يف املغمور األمل عن ويبحث يشء كل يف املبدأ هذا
ثابتة تصورها الذي يونج عند األولية النماذج بلوخ وينتقد بعُد.68 تتحقق لم يوتوبيًة
تاريخي عٍرص كل يف تتخذ وإنما ثابتة، غري متحركة األمر حقيقة يف أنها مع وساكنة
األمام إىل لها ومتجاوز العرص مضامني عىل دال يوتوبيٍّ معنًى ذات متجددة أشكاًال

واملستقبل.69
امرأة: كل يف هيلني يرى عندما أخرى، مرة جوته لفاوست بلوخ ويعود

جميًعا، النساء نموذج تشاهد أن لك ينبغي
ستشاهد جوفك يف الرشاب بهذا

تراها.70 امرأة كل يف هيالنة

كان الذي النموذج هذا ويتحرك للجمال، األصيل النموذج هي هيلني أن واملعروف
عرص يف أعىل إىل به لريتفع مكمنه من الشيطان واستحرضه املايض، غياهب إىل هبط قد
عينية اليوتوبية املادة تصبح أن املمكن من أن عىل يدل مما عرصه؛ عن املختلف فاوست

املكون أو املشكل تعنيان اللتني Typon, Arche اليونانيتنَي الكلمتنَي من الكلمة تشتق ،Archetypes 67

األولية النماذج اصطالح يونج جوستاف كارل السويرسي النفس عالم استخدم وقد األمر، مبدأ يف
اإلمكانات أي الجمعي، الالوعي منها تكون التي البنائية للعنارص األول الشكل أو األصيل النموذج بمعنى
Baldwin, J. M. (editor) Dictionary of philosophy and) النفيس واإلحداث التجارب لكل املسبقة

.(psychology U.S.A., peter Smith. 1960 V. I. p. 66
.Bloch: Ibid: p. 158-159 68

.Ibid: p. 160 69

ص١٠٣. األول، املرسحي النص العربية، الرتجمة فاوست، جوته: 70
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الخلف إىل به تعود ال نظرًة إليه ننظر أن يجب اليوتوبي املظهر وهذا األولية، النماذج يف
املستقبل. إىل األمام، إىل وتقوده تدفعه ولكن

املايض إىل تركن جعلتها التي الرومانسية للنزعة األولية النماذج عند بلوخ ويتوقف
بل للمستقبل، دافعة قوًة منه تتخذ ولم فحسب، قناعه وترتدي إليه، الدائم بالحنني وتتسم
حيث — بينهما االختالف من الرغم عىل — األفالطونية املثل بنظرية كبري حدٍّ إىل ارتبطت
متعالية، سماوية أفالطون عند فاملثل التذكر. إعادة فكرة األخرية هذه من األوىل استعارت
الوظيفة بني العالقة تحولت ولهذا سابقة، لعصوٍر نكوص فهي الرومانسية يف أما
إىل بالنظر تتميز ،Reactionary رجعية أو تراجعية عالقٍة إىل األولية والنماذج اليوتوبية
انفتاح فمنع املايض إىل األمام إىل الدافعة وقوته الفعيل الحارض عن االنتباه وتحول الوراء.

املستقبل.71 عىل مًعا واملايض الحارض
اليوتوبي البعد ألن األولية، للنماذج الرومانسيني من فهم سوء هذا أن بلوخ ويعترب
التاريخ خالل يتحول وإنما األصلية، العنارص خالل من تحقيقه يمكن ال النماذج هذه يف
وبذلك يوتوبية، معالجٍة إىل األولية النماذج كل وتحتاج األصل. عن بعيًدا مساره ويميضيف
النماذج إن بالكامل. جديد مضموٍن يف ويدخل األولية األصول عن بعيد جديٌد نموذٌج يظهر
فرائعة الشعبية، واملأثورات والديانات واألساطري األدبية األعمال كل يف موجودة األولية
الثاني. الجزء يف خاصة النماذج، بهذه مليئة — املثال سبيل عىل — «فاوست» جوته
من توظيفه ويعيد املضمون يستخدم عرص وكل األوىل. التجربة من نسًخا ليست ولكنها
يف هذا يتضح وربما النماذج هذه يف الكامن باألمل يحيط الذي الغالف ويفضُّ جديد
األوبرات من وغريها ملوتسارت السحري» «الناي أوبرا ويف لبتهوفن، السابعة السيمفونية
حيث و«أليكرتا» و«أنتيجون» «أوديب» مثل جديدة برؤيٍة قديمة موضوعاٍت تناولت التي

للتنوير.72 وسيلة األولية والرموز املجازات استخدمت
كان قد ما رسم هي «ليس-بعد»، بال الوعي وظيفة أو إذن، اليوتوبية الوظيفة
تكشف وال املايض، يف يتكشف لم عما تفصح وهي املستقبل. يف يبقى بأن جديًرا يزال وما
لتكشف — السابق الثنائي باملعنى — للخلف أيًضا ترجع بل الثقايف، الفائض عن فقط

.Bloch: p. of. H. V. I. p. 162 71

الدينية الحكايات من وغريها التشكييل الفن من ونماذج واملوسيقية األدبية األعمال هذه تفاصيل انظر 72
.Ibid: p. 158–165 السابق، املرجع يف يوتوبي بشكٍل ووظفتها األولية النماذج استخدمت التي
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تغرق التي املرساة إن بعُد. تتحقق لم مادة بوصفه «ليس-بعد»، ال لوعي قديم توقٍع عن
وهذه أعىل. إىل به ينهض ما يملك لألعماق يغرق وما األمل، مرساة نفسها هي القاع أسفل
عالماٍت إىل األولية النماذج تحول عندما قيمتها تثبت اليوتوبية للوظيفة الثنائية الطبيعة
يف توظيفه وتعيد األسطورة ومن املايض من الجزء هذا تنتزع واقعية رموٍز أو حقيقية

التاريخ. مسار

العليا بامُلثل اليوتوبية الوظيفة عالقة (٤)

يف كان وإذا بديًال. عنه يرىض وال الكمال إىل يتطلع هدف بأنه األعىل املثل بلوخ يحدد
إىل بطموحه جميًعا عنها يختلف األعىل املثل فإن األهداف، من العديد اليومية حياتنا
اإلرادة من يتطلب ذلك فإن العقل، يف متخيَّل هدٌف البداية يف هو هدف كل وألن الكمال.
للتحصيل جاهزة أهداًفا ليست العليا فاملثل تحقيقه. أجل من والنضال الكفاح البرشية
اإلنسان، إرادة من حاسم بقراٍر إال إليه الوصول يمكن ال الذي النوع ذلك من هي وإنما

إليها.73 الوصول أو تحقيقها أجل من والنضال الدائم السعي يف منه وبرغبة
ارتباًطا األخرية هذه الرتباط العليا، املثل يف نفسها عن اليوتوبية الوظيفة وتكشف
والنماذج األيديولوجيات من كالٍّ تفوق العليا فاملثل املوضوعي. األمل بمضمون وثيقا
أكثر العليا واملثل باملضمون. وغناها وضوحها يف تفوقهما كما للفهم، قابليتها يف األولية
للمعالجة قابلة يجعلها مما ومكشوف واضح فيها التوقع أن كما املادي، بالواقع ارتباًطا
النماذج تتضمن بينما فيها، الكامن األمل عن البداية منذ العليا املثل وتكشف اليوتوبية.
عن فضًال هذا القدم. سحيقة أعماٍق إىل باألمل وتهبط واضح، غري توقعيٍّا عنًرصا األولية
املثل من العديد يوجد بينما األولية، للنماذج عليه متفق تصنيٌف اآلن حتى يوجد ال أنه

العليا.
لتحقيق وسيلة باعتباره املمكن بالعالم أي أسمى، هو بما دائًما العليا املثل وترتبط
السيايس املجال يف األسمى للخري األسمى الشكل إىل الوصول هي بلوخ وغاية غايتها.
واإلخاء واملساواة الحرية ُمثل تصبح لذلك الطبقات. من الخايل املجتمع وهو واالجتماعي،
املثل أن األملانية املثالية الفلسفة عىل بلوخ أخذ ثم ومن الغاية. هذه لتحقيق وسائل البرشي

.Ibid: p. 158–165 73
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الوصول ويتعذر املادي الواقع عىل متعالية — خاصة وهيجل كانط عند — فيها العليا
مجرد الجمالية العليا املثل بقيت كما السماء، يف معلقة األخالقية املثل بقيت ولذلك إليها.

فحسب. بروعتها يُستمتع جمالية متعٍة
عند العليا فاملثل وهيجل. كانط من كلٍّ عند العليا املثل يف اليوتوبي املبدأ بلوخ ويتتبع
الطبيعية، الدوافع مع تتصارع نهائية مبارشٍة كسلطٍة األخالقي القانون يف ظهرت كانط
متكافئة عالقٍة قيام يضمن أسمى كائٍن افرتاض إىل اضطرنا األخالقي للقانون وفهمنا
دون نفسها األخالق من نبعت األسمى الكائن هذا فكرة ولكن والسعادة، الفضيلة بني
وغايٍة كأمل أخرى مرًة العليا املثل وظهرت األخالق.74 ظهور يف األصل هي تكون أن
أسمى خرٍي أو كأمل األعىل املثل يظهر وهنا هللا. الخلود، الحرية، الثالوث: هذا يف منشودة
تستحيل أن دون العميل اإليمان إىل تستند عقائد الثالوث يبقى ذلك ومع العميل، للعقل
مجرد باعتباره النظري العقل به سلم ما أن أي العلمية، املعرفة عىل تقوم موضوعات إىل
املشرتكة الحاجات تدعمها عقيدة إىل العميل العقل يد عىل استحال قد أعىل مثل أو إمكانية

عاقلة.75 إرادٍة لكل
بدون — طبيعي كماٍل صورة يف كانط استطيقا يف أخرى مرًة العليا املثل ظهرت
يف كانط عنها ابتعد التي األخالقية العليا للمثل مناقضة صورٍة يف أي — األسمى الخري
اليوتوبي البعد أن هذا ومعنى شديد.76 سخٌف الفن يف األخالقي اإللزام أن يرى ألنه الفن
أو الغرض عن منزَّه حرٌّ تلقائيٌّ برشيٌّ نشاٌط هو الذي الفن يف إال يتمثل ال كانط عند
وبهذا األخالقي. املجال يف الحال هو كما الطبيعية الدوافع مع الرصاع من وخاٍل الغاية،
هذا ولكن للمستقبل، كأمل عديدة أشكاٍل يف — كانط عند أي — عنده الكمال يتجسد
االجتماعي. السيايس بالواقع الصلة ومقطوع وحده الفني الجمال عىل مقصور األمل
من تتصل ال خالصة فنية ُمثٍل مجرد تكون أن إىل كانط عند العليا املثل تنتهي وهكذا

والسيايس. االجتماعي بالواقع قريب أو بعيد
جوانب بقية يف ال وحده الفن يف تكمن عام بوجٍه العليا املثل فإن هيجل عن أما
من ينتج فإنه املطلقة، الحقيقة هي عنده الفكرة دامت فما والسيايس. االجتماعي الواقع

ص٢٣٦. ١٩٦٣م، مرص، مكتبة فلسفية، عبقريات القاهرة، النقدية، الفلسفة أو كانط إبراهيم: زكريا 74

ص٢٣٤. السابق، املرجع 75
.Bloch: p. of H. V. I. p. 168 76
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فالجمال أيًضا، متمايزان ولكنهما الفكرة. هو منهما كالٍّ ألن والجمال الحق اتحاد ذلك
أم الفن يف ذلك أكان سواء بالحواس تدرك وحني حيس إطاٍر يف تدرك حني الفكرة هو
خالصة، فكرًة بوصفها أي ذاتها يف تدرك حني الفكرة فهي الحقيقة أما الطبيعة. يف
عن أي الخالص الفكر طريق عن بل الحواس طريق عن كذلك هي بما تدرك ال وهي
سبيل ال خيايل كماٍل توهمات تكون تكاد هيجل عند العليا املثل إن الفلسفة.77 طريق
رشقيًة أكانت سواء املثل عىل مطلقة بصورٍة يقوم تأميل كبناءٍ الفن إن حيث تحقيقه، إىل
واملخاطرة والوفاء والحب (كالرشف رومانتيكية غربيًة أو كالسيكية إغريقيًة أو رمزية
الفكرة وتسمى الفكرة، مراحل من مرحلة هي الروح مراحل من مرحلة فكل واإليمان).78
التي للفكرة الخاصة الصورة تلك هو األعىل واملثل األعىل. املثل باسم: الحالية املرحلة يف

الحس.79 عالم يف تتجىل كما بل ذاتها يف ال الفكرة إنه حسية، بطريقٍة فيها تدرك
يف إال لها وجود ال عام بوجٍه العليا املثل أن يبني هيجل من بنص بلوخ ويستشهد
يف املثل تبقى إذ واالجتماعي، السيايس الواقع سيما ال الواقع، جوانب بقية يف ال الفن
للمثل الجمالية التجليات تذكرنا ولهذا خيايل. لكماٍل خيالية توهماٍت مجرد األخري امليدان
حقيقة تكون أال ينبغي «ولهذا أرسطو: عند األول الكمال أو باألنتيليخيا هيجل عند العليا
الطبيعة، محاكاة يف نفسه يحرص الذي الفن يف الحال هو كما تامة مطابقٍة مجرد الفن
هذا طريق وعن ذاته مع يتجانس الذي الداخل مع الخارج يتجانس أن ينبغي وإنما
يشء كل إرجاع طريق وعن الخارج. يف ذاته هي بما ذاته عن يكشف أن يمكنه وحده
فإن الحق، بمفهومه التجانس هذا إىل الوجود جوانب سائر يف والخارجية العرضية شابته
األعىل املثل الفن يربز ثم ومن املفهوم، هذا مع يتطابق ال ما كل الظاهرة من يستبعد الفن

وحدة.»80 التطهري طريق عن
بالواقع الصلة مقطوع وكأنه للفن األعىل املثل إىل هنا ينظر ال هيجل أن الواضح ومن
داخل يف النسبي الكمال حد بلغت الواقع من عالية درجًة يقصد وإنما مجموعه، يف

والنرش، للطباعة الثقافة دار القاهرة، إمام، الفتاح عبد إمام د. ترجمة هيجل، فلسفة والرت: ستيس، 77

ص٦٠٤. ١٩٨٠م،
.Bloch: Ibid: p. 169 78

ص٦٠٤. السابق، املرجع والرت: ستيس، 79

.Bloch: p. of H. V. I. p. 169 يف: هيجل نص ورد 80
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بعُد يتحقق لم الذي الواقع يقصد ال ألنه غائب هنا اليوتوبي البعد أن شك وال الظواهر.
من الرغم وعىل واقعية. بصورٍة سيتحقق الذي الكمال إىل سبيله يف يزال ال الذي الواقع أو
فإننا وآدلر، فرويد من كل عند سنجده مما أصالة أكثر بشكٍل هيجل عند التوقع وجود
تقترص الفنية العليا للمثل اليوتوبية الوظيفة إن إذ اليوتوبي، البعد عنده نفتقد ذلك ومع
الواقع توسيط خالل من املستقبل ناحية التفتح عىل ال للفكرة واملطابقة التصحيح عىل

العالم.81 هذا يف الكمال لتحقيق
املثال سبيل عىل هذا ويظهر العليا، املثل تكوين يف الكاذب الوعي يتدخل ما وكثريًا
تكوين مصدر هي العليا األنا حيث النفيس بالتحليل فرويد يتناولها التي الكبت حالة يف
العليا املثل ألشكال أثًرا نجد ال لهذا األنا؛ عىل األخالقية العليا األنا رقابة تمارس التي املثل
نفس يف يقع نجده املرشقة األشكال هذه آدلر يتناول وعندما فرويد. عند املرشقة املستقبلية
Guiding-Ideal املوجه األعىل للمثل االعتبار بعني وينظر املايض إىل أيًضا ويتجه الخطأ
يسمى ما وهو — بالسمو الشعور واكتساب مثايل بآخَر الشخيص القناع تغيري ملحاولة
النظرية لهذه وتبًعا — والتسامي بالعالء النقص عن التعويض ونظرية النقص بعقدة
مفتقدة والفنية املوضوعية املثل أكثر فإن ولذلك أخالقي، هو ملا طبًقا العليا املثل كل تحدد
العليا املثل تشكيل يف — العليا األنا سلطة يف تتمثل التي — املستبدة السلطة وتتدخل هنا.
دائًما تتطلع التي اإلرادة أن غري اإللزام. مجال يف كالهما يبقى ولذلك وآدلر، فرويد عند
وأحالم وامليضء املرشق الجانب إىل تتجه إرادة أي حرة، إرادًة تكون أن بد ال األمام إىل
يف صور مجرد العليا املثل ظلت إذا وحتى املرشق، الجانب هذا عن تكشف الحرة اليقظة

الكمال.82 تنشد أي للغاية الوصول تنشد دائًما فهي خيالنا
والخري الحق يف واملتمثلة عرش التاسع القرن يف الربجوازية املثل بلوخ ويهاجم
مثلما القيم لهذه رفضها عن عربت العرص هذا روايات أن من الرغم وعىل والجمال.
والكاتب (١٨١٩–١٨٩٨م)، فونتانه تيودور الروائي والكاتب األملاني األديب من كلٌّ فعل
ال — بلوخ رأي يف — كليهما فإن (١٨٢٨–١٩٠٦م)، إبسن هنريك النرويجي املرسحي
الشكلية املثل كل أيًضا بلوخ ويهاجم املتهم. القديم العالم من بدًال جديًدا عامًلا لنا يقدم
تتجه أن بد وال فعالية، ذات تكون أن بد ال العليا فاملثل والسكون. بالتجريد تتسم التي

.Ibid: p. 170 81

.Ibid: p. 167 82
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األسمى السيايس املثال وصار عينية، املثل أصبحت فقط االشرتاكية النزعة ومع الواقع. إىل
ترفض املاركسية إن العالم. تاريخ يف أخري وفصٍل عينية كمملكٍة الحرية» «مملكة هو
تنشد عليا مثل لها ليس العاملة الطبقة إن قوله يف ماركس ذلك عن عرب كما العليا املثل
نزوع مع تتعارض ال إنها بقوله غريبة) تبدو (التي العبارة هذه بلوخ ويفرس تحقيقها
املثل ومع املجردة األهداف مع فحسب تتعارض وإنما عينية، أهداٍف لتحقيق الطبقة هذه
عىل نفسها االشرتاكية أصبحت ثم ومن الجديل. ومساره للتاريخ بصلة تمت ال التي العليا
فإن ولهذا التطور. مراحل من مرحلة كل يف للتحقق يسعى عينيٍّا أعىل مثًال ماركس يد
يكون أن وطبيعي قبُل.83 من مجرًدا كان الذي األعىل املثل تحقيق يرىضبغري ال طموحها
أو األسمى الخري تمثل باعتبارها الحرية مملكة يف يتجسد وأن سياسيٍّا، األعىل املثل هذا

التاريخ. غاية يُعد الذي األقىص

والرمز باملجاز اليوتوبية الوظيفة عالقة (٥)

يف وتساهم اللغة تكوِّنه الذي الوعي طبيعة يف األعمق أساسها اليوتوبية الوظيفة تجد
اإلشارة عىل تقترص ال — العادي واإلخبار التواصل مستوى عىل حتى — فاللغة تحديده.
أخرى ومضامني معانَي إىل الدوام عىل تجاوزه وإنما العبارة، إليه تحيل الذي املعطى إىل
بوجٍه اللغة أن واملعروف مبارشة. بصورٍة تعنيها وال محدد، بشكٍل العبارة تلك تسميها ال
تكون إنما التواصل أو التفاهم هذا تحقق إذ وهي البرش، بني التفاهم مجال هي عام
بحيث النحو قواعد وتثبتها عليها املصطلح بدالالتها الكلمات تحددها موضوعية كبنيٍة
طريق عن إال تجربة أي توصيل ويستحيل املوضوعية، صورته التواصل أو التفاهم يتخذ

اللغة.
يتحد الذي العام املستوى أحدهما تقدير، أقل عىل مستويني تعرف فاللغة ذلك ومع
اللغة. هذه يفهم من كل يفهمه أن ويمكن اللغة، يف النحوية والبنية املنطوقة بالكلمة
املستوى تحت يقع آخر مستًوى هنالك أن غري لغة، لكل األول األساس هو املستوى هذا
من حدة عىل فرد كل يفهمها التي باملعاني يتعلق وهو الدوام، عىل به ويرتبط السابق
مستمع من مختلفة دالالٌت أو معاٍن الواحد للمعنى يصبح بحيث الخاصة، تجاربه خالل

.Ibid: p. 174 83

127



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

الخالقة ووظائفه التأويل أو التفسري أهمية جاءت هنا ومن إلخ. … ورابع وثالث ثاٍن إىل
تكشف التي الخصبة ومناهجها (الهريمينوطيقا) التأويل فلسفات اليوم حولها تدور التي

وقرائه. قراءاته بتعدد الواحد النص دالالت تعدد مدى عن
مستمع إىل متكلم فيه يتجه الذي اللغوي «القصد» يف أساسية بصورٍة الداللة وتكمن
تحديده خالل من املعنى هذا بيلر» «كارل اللغة عالم حدد وقد معنًى، له بيشء إلبالغه
اللغوية فالعالقة ثالثية، سيمانطيقية) (أو داللية عالقٍة عىل رأيه يف تقوم التي اللغة لبنية
شاهًدا وتكون معينة، موضوعيٍة حقائَق أو موضوعات إىل إحالتها بفضل رمًزا تكون
عىل تأثريها بفضل عالمة تكون كما دخيلته، عن تعرب الذي املرسل عىل اعتمادها بفضل
سياق يف عنه نتكلم ما نضع وعندما الداخيل.84 أو الخارجي ملسلكه وتغيريها السامع
ومفهوًما ا عامٍّ معنًى إليه نوصل فإننا السامع، أو املخاطب إىل بتوصيله ونقوم العبارة
منه. وتغري تعدله أو إليه، وتضيف تكمله أخرى عباراٍت سياق يف يدخل أن بدوره يمكن
دالالٍت عىل مفتوًحا نظاًما — إليه أرشنا الذي األعم الداللة مستوى يف — اللغة تكون بذلك
طيٍِّع بنسيٍج أشبه وبها اللغة يف يتكون الذي العالم يكون أيًضا وبذلك متنوعة، أخرى
الوعي يتم لم «بما سميناه ما ويكون باستمرار جديدة خيوٌط إليه تضاف أن يمكن مرن،
النواة أو بالبؤرة أشبه موضوعية بنيٌة هي حيث من العبارة ألن الدوام، عىل فيها ماثًال به»
العبارة أن هذا عىل ويرتتب الخارج. من تستوعبها كما داخلها من املعاني تطلق التي
واحد معنًى ذات أبًدا تكون وال نهائية، بصورٍة تحدد أن تقبل ال الثالثية الداللية بعالقتها
تتوحد لم ذاتها إىل الطريق عىل تظل أو املعاني، متعددة مفتوحًة عبارًة تظل وإنما ثابت،
هكذا تتوقف. ال التي التأويل أو التفسري عملية خالل من معها تتوحد وقد بعُد، معها
األنطولوجية البنية تكوين عىل نفسه الوقت يف تعمل للغة الداللية البنية إن القول يمكن
تمأل اللغة، فلسفة من فرًعا «الصورية» األنطولوجيا تصبح ثم ومن بعُد»؛ يوجد «لم ملا

التاريخي.85 والعالم الطبيعي العالم بمضامني «املادية» األنطولوجيا إطارها
األخرس وجوده من يخرج الذي املوجود فإن داللية، ولذاتها ذاتها يف اللغة كانت وإذا
بد ال لداللة، حامًال إلينا بالنسبة ليصبح ذاته) يف وجود بأنه هيجل منذ يوصف (الذي
آخر يشءٍ عىل نفسه الوقت يف يدل كما ذاته عىل يدل فهو مجازي طابٌع له يكون أن

.Holz. Hans Heinz: Ernst Bloch. S. 23 84

.Ibid: p. 23-24 85
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طريق عن الواحد اليشء عن التشبيه تعبري خالل «فمن غريه: آخر يشءٍ وعىل منه أكثر
وتتعدد اختالفه وجوه تتسع أن يمكن املختلف اليشء هذا بأن العلم مع — مختلف يشء
وتماسكه املجاز «رشف» وإن مجازي. بأنه يوصف التشبيه) (أي فإنه — كبريًا تعدًدا
غري اليشء هذا ويف بذاته، الدال الداليل التعدد هذا يف التحديد وجه عىل يكمن الداخيل
اإلحاالت من املتصلة السلسلة يف ثم عليه ينطوي التشبيه يزال ما الذي بالرضورة املحدد

العالم.»86 يف التطابق هذا أشكال كل إىل بل الداللة، فعل «يطابق» أن يمكن ما كل إىل
الدالالت هذه عىل الظهور» قبل «ما السابق الفصل يف سميناها التي املقولة تعتمد
فهي املجازي؛ التعبري خالل خصوًصا الواحد، اليشء بها يوحي أن يمكن التي املختلفة
التشبيه طريق عن — عنه يعرب ثم ومن بعُد يوجد لم يشء عىل تظهرنا أن تحاول
ولم يثبت لم أمًرا بعُد» يوجد «لم الذي ذلك كان وملا آخر. بيشءٍ — مثًال واالستعارة
هذه يف دالالته تعدد يكون أن بد فال املستقبل، يف عليها سيكون التي الصورة تتحدد
جاز إذا — ويسمح مفتوًحا، املنتظر والواقع الفهم مجال يجعل ألنه طبيعيٍّا، شيئًا الحالة
عالم يظل هنا ومن العالم. بناء منها يتكون التي األحجار ترتيب بإعادة — التشبيه هذا
بد وال العقل. نظر يف واألرسار باأللغاز حافًال — أخرس عالٌم ذاته يف وهو — األشياء
خزائن تفتح أو اللغز مغاليق له تحل أن يمكن التي املختلفة املعاني يتحسس أن للعقل
األشياء فيها توضع التي السياقات بحسب واملفاتيح الحلول تتعدد أن أيًضا بد وال أرساره.

جنيد.87 بحلٍّ ويوحي جديًدا سياًقا معه يوِجد حل كل إن بل واملوجودات،
ينطوي الذي املعاني املتعدد هو فاملجاز والرمز. املجاز بني دقيقة تفرقًة بلوخ ويفرق
معنًى تحت التوحيد بعملية يقوم الذي فهو الرمز أما الوقت، نفس يف واملخالف الشبيه عىل
الوعي مستوى إىل ورفعها اليوتوبية باملضامني جميًعا فيها الشعور من بد وال واحد.
«إن واألصيلة: الكربى الفنية األعمال يف تتحقق التي اليوتوبية الوظيفة هي وتلك الواضح،
ما عالقة هو أوضح بعبارٍة أي عالمة، لنفسه بالنسبة يزال ما يشء عىل عالمة هو التشبيه
العالم يف يتحقق ولم تماًما نفسه مع يتَّحد لم وما ذاتها، املوضوعات يف لنفسه يتكشف لم
حالة يف أي اكتمال، عدم حالة يف النحو هذا عىل العالم بقي وطاملا كامًال، واقعيٍّا تحقًقا

Bloch, Ernst: Tubinger Einleitung in die philosophie. Frankfurt am Main. Suhrkamp. 86

.1970. S. 338-339
.Holz, HansHeinz: Ernst Bloch. S. 24 87
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فإن واقعية، بصورٍة الوجود إىل تربز لم أو تماًما تتحقق لم التي ملاهيته مستمرة تجربٍة
هدفه عىل أو العالم صريورة عىل بدالالتها وهناك، هنا تشارك ستظل والرموز املجازات
تحتوي نفسها األشكال هذه بأن القول يمكن بهذا وأشكاله؛ العالم أحوال كل يف وغايته

واقعية.»88 ورموٍز واقعية مجازاٍت عىل تحتوي أنها أعني ورموز، مجازات عىل
وإذا غريه. آخر يشءٍ عن يعرب أن يمكن يشء فكل ودالالته. العالم معاني تتعدد هكذا
بعضها عن املوجودات تميز التي الفروق ويمحو الذاتية) (أو الهوية مبدأ يصدم هذا كان
النهائية الهوية بأن الجدلية النظر وجهة من نسلم أن بد فال املحددة، معاملها ويضيع
املجازي التعبري يكون الحالة هذه ويف غريه. يكون أن يمكن يشء كل وأن لها، وجود ال
يكشف لم يشء عىل أي أخرى، عالمٍة عىل عالمة أو يوتوبية وظيفًة واالستعارة) (كالتشبيه
يف العالم يكون ثم ومن متحقًقا. واقًعا يصبح ولم بذاته، يتحد ولم حقيقته، عن بعد
يزل ولم مستمرة تجربٍة حالة يف يزل لم ألنه تمامه، يبلغ ولم ناقًصا عامًلا القائم وضعه
املجازية التعبريات تشارك أيًضا السبب ولهذا واقعية. بصورٍة ماهيته تحقيق إىل سبيله يف
بل تتوقف، ال التي وأشكاله وتحوالته املتصلة صريورته عن التعبري يف املتعددة بدالالتها
واقعية مجازاٌت ذاتها حد يف بأنها «الواقعية» وموضوعاته أشياءه نصف أن الجائز من
جوته: «فاوست» خاتمة يف يرد الذي الشهري للبيت مصداًقا وذلك موضوعية89 رموٌز أو

فحسب، رمز هو فاٍن كل
حادثًا.90 هنا سيصري إليه الوصول يمكن ال ما وكل

مجاٌز الكون يف ما وكل الكون، يف الفعال األبدي عىل رموز الواقع يف يراه ما فكل
متصل فيه يشء كل وألن النهائية، صورته يف يكتمل ولم ناقص العالم وألن واقعي. حيٌّ
ال أخرس تصورناه لو وحتى داللة، بأنه يوصف أن يمكن ذاته وجوده فإن يشء بكل
أنه نعلم ولكننا حالة. عن وتعرب تنطق «عالمة» سيكون فإنه يتحرك، ال وساكنًا ينطق
وهي بعُد، تتحقق لم التي هويته عىل «يدل» فيه يشء كل وأن ساكن، هو وال أخرس ليس

.Bloch: Tübinger Einleitung in die philosophie. S. 341 88

.Bloch p. of H. p. 176-177 89

ص٢٩٠. املرسحي٢، النص العربية، الرتجمة فاوست، جوته: 90
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نقول أن يمكن كما الكلية»، «وحدته أو العالم» «كلية بأنها نصفها أن يمكن التي الهوية
الكثرة هذه وأن عليه، «وتدل» عداه يشء كل إىل تشري «شفرة» هو فيه مفرد يشء كل إن

وتماسكها. املتنوعة ظواهره وحدة عن تعرب لها نهاية ال التي املجازية
أن حاولت التي — املختلفة املذاهب ببعض اليوتوبية الوظيفة عالقة عرض بعد
التحديد عىل الضوء ألقينا قد نكون — الحقيقي هدفها عن أبعدها بشكل توظفها
وجودنا يف أن مفادها التي األنطولوجية التحديدات بلوخ منه اشتق الذي األنثروبولوجي
من ولكن املخيلة، تبدعه مستقبًال ثمة أن أيًضا ونشعر إلغاؤها، أو رفعها يتحتم «ال»
ونتكلم موضوعيٍّا، تخيًال نتخيلها وأن واقعية صورًة املستقبل هذا صورة تكون أن املهم

املستقبل. زمن يف عنها
الرغم وعىل املاركسية، الرؤية تجاوز الذي الفكري بلوخ أفق اتساع من الرغم وعىل
األفكار لبعض أسريًا يظل أنه إال التاريخي، الحس من عالية بدرجٍة يتمتع أنه من أيًضا
األيديولوجيا، من موقفه من هذا يتضح وربما تية. التزمُّ من تخلو ال التي املاركسية
ينتج لم فكرية منظومٌة هي األيديولوجية أن ترى التي املاركسية النظر لوجهة وتبنيه
اكتشاف وعوَّقت اليوتوبية الوظيفة ضللت املعنى بهذا وإنها الزائف، الوعي سوى عنها
عرص لكل وأن أيديولوجيته، له عرص كل أن عن تغافل لقد «ليس-بعد». بال الوعي
كذلك يحتفظ الذي مانهايم، كارل عند األيديولوجيا للفظ الكيل باملعنى الفكرية منظومته
النطاق عن النهاية يف تخرج لم نفسها املاركسية أن الزمن، مع يرتاكم يوتوبي بمعنًى
وآمنت عيني، بشكٍل تتحقق أن تحاول يوتوبيا األخري التحليل يف بقيت كما األيديولوجي،
يكون املعنى وبهذا يوتوبي، شيوعيٍّ مجتمٍع نحو التاريخي التطور بحتمية جازًما إيمانًا
أهمية تقل ال ربما — اجتماعية وظيفٌة لها وتكون فكري، نسٍق كل يف نصيب لأليديولوجيا
القدرة يف تتمثل — تقدم كما مبارشة غري بصورٍة فيها املتضمنة اليوتوبية الوظيفة عن
الوظيفة هذه أن واملهم األشياء. بني العالقات وإدراك االجتماعية، العالقات تفسري عىل
من حال بأي عنها التغافل يمكن وال تاريخي عٍرص كل يف متغرية هي وإنما ثابتة ليست

األحوال.
مقطوعة وأنها وتأملية، مجردة بأنها الفلسفة تاريخ يف العليا املثل كل بلوخ ويتهم
الواقع هذا «توسط» أن استطاعت التي هي وحدها املاركسية وأن الفعيل، بالواقع الصلة
واملاركسيني بلوخ رأي يف الحال بطبيعة هي التي — االشرتاكية أي — األعىل مثلها لتحقيق
نوع مجمله يف هو الفلسفي الفكر تاريخ طوال العليا للمثل االتهام هذا أن إال عيني. هدٌف
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بالرباهني وإثباته الفلسفية املذاهب من بالعديد استشهاده من الرغم عىل — املبالغة من
الذي التعميم من نوًعا اعتباره ويمكن بل — فيها الكامن التجريد مدى به يدعم ما
من نوع أنه كما األشياء، عىل أحكامه يف العلمية الدقة يتحرى فيلسوف فيه يقع أال يجب
الواقع مع التوسط عن عجزها التاريخ أثبت التي املاركسية النظرية قدرات يف املبالغة
تختلف ال إنها القول ويمكن بل أهدافها، من أيٍّ تحقيق يف إخفاقها عن ناهيك الفعيل،
قامت التي السابقة الفلسفية األنساق عن — التطبيقي جانبها يف األقل عىل — كثريًا
من تكون أن تفرتض العليا املثل طبيعة أن تناىس قد نفسه بلوخ أن ويبدو النتقادها.
بطبيعته الفكر أن موضع من أكثر يف نفسه هو أكد وكم للواقع، املتجاوز أو املفارق النوع
املجازات بها توحي التي اللغوية للدالالت اليوتوبية الوظيفة كانت فربما وأخريًا متجاوز!
متصلة، صريورًة طياتها يف تتضمن الدالالت هذه ألن غريها، من وضوًحا أكثر والرموز
الفنية األعمال يف إال جيل بشكٍل يتضح ال هذا كان وإن مختلفة، أشكاًال تتخذ وتحوالت
والرموز املجازات وهذه الفني؟ للعمل مماثلة صورٌة هو الواقع فهل واألصيلة. الكربى
الفني، العمل هوية عن تكشف أن — اللغوية قرشتها فض طريق عن — استطاعت التي
يف الكامنة الحقيقية الهوية عن تكشف أن — والرموز املجازات أي — ستستطيع هل
الجانب هذا أن تأكيد هو منه والهدف مفتوح، سؤاٌل إنه قرشته؟ فض بعد الفعيل الواقع

بلوخ. أصالة عىل الدالة الجوانب أكثر من
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الثالث الفصل

لألمل األنطولوجي البناء

«مقوالتية» مفاهيم بأنها يصفها أساسية أنطولوجيٍة مفاهيَم أو تصورات أربعة بلوخ يحدد
عن وتكشف والتاريخ، للمادة الجديل الواقع حركة عىل تدل واقعية، مقوالٌت باألحرى أو
توضح التي األساسية اللحظات أو املفاهيم هذه اليوتوبي. األمل تحقيق نحو صريورتها
عن تعرب التي «ليس-بعد» وال يشء، كل منها يبدأ التي «الال» هي والعالم الواقع حركة

«العدم». أو «الاليشء» يف وسقوطه تعثره أو الكل، نحو التاريخ اندفاع
الجديل بلوخ نسق يف األساسية املصطلحات تمثل األربع املقوالت أو املفاهيم هذه
بقدر «املادة»، وجدل «اإلمكان» بمقولة حميًما ارتباًطا ترتبط كما األنطولوجي، وبنائه

املستقبل. عن وتوقعاته وأحالمه البرشي الوعي بجدل ارتباطها

«ليس-بعد» ال ملقولة األنطولوجية املفاهيم أوًال:

The Not «الال» مفهوم (١)

نقص أنها هو لها وصف وأبسط منها. يبدأ يشء كل أن قليل قبل ذكرنا التي «بالال» نبدأ
نحو االندفاع أو الدافع فهي ولذلك النقص. هذا تاليف محاولة نفسه الوقت ويف ما، يشءٍ
وصًفا نصفه الذي هو حي هو ما كل يف الكامن االندفاع أو الدافع هذا مفتقد. يشءٍ
وقبل أوًال الجوع وهو املستمر، والحافز الدائب، والسعي الحاجة، فهو «الال»، بأنه مكثًفا
أن يمكن ال — الجوع حالة يف أي — بالذات األخرية الحالة هذه يف و«الال» يشء. كل
غري «الال» بني الحاد التمييز رضورة يتطلب هنا األمر إن بل عدًما. أو يشء» «ال تكون
يف «الال» أن بوضوح تبني إنها إذ املحدد، the Nothing «العدم» أو و«الاليشء» املحدودة
أو يشء» «ال بال تتعلق وال امتالكه، وعدم ما موجوٍد أو يشء بنقص تتعلق الحالة هذه
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يف نتناولها التي األنطولوجية املفاهيم هذه يميز وما يشء.1 كل انعدام يعني الذي العدم
واالنفعاالت. بالدوافع ارتباطها هو والعدم)، والكل والليس-بعد، الال (وهي الفصل هذا
شديدة الظاهر يف تبدو التي األنطولوجية، املفاهيم هذه أن نتبني عندما هذا ويتضح
من الخالص يف والثقة للطمأنينة أو جهة، من واليأس للجوع مرادفة هي إنما التجريد،
تلقي كما عليها، تقوم التي األساسية االنفعاالت عن املفاهيم تكشف بذلك أخرى. جهٍة
عىل وتغذت عنه انبثقت الذي األنطولوجي األصل وتبني املفاهيم عىل الضوء االنفعاالت

تضيئه. أن قبل به واستضاءت — بلوخ تعبري حد عىل — نريانه
هناك، معني بوجود الوجود، بمبدأ املتعلقة «الال» ألنها مطلقة، نهائيًة «الال» وليست
«ال» وليست ما، يشءٍ تجاه حركة كل بداية إنها الالتملك. بوصفها نفسها عن تعلن كما
وتفتقر تفتقده «هناك» موجود أو بيشء ترتبط وإنما عدًما، وليست نهائية أو مجردة
إنها مؤكدة، وال محددة غري األصل يف فهي ولذلك عليه، والحصول المتالكه وتسعى إليه
واالمتالء. االمتالك نحو املندفعة الحركة منها تنطلق وفراغ صفر نقطة بداية، مجرد
تتسم بطريقة — تتعلق وإنما ذاتها، حضور تحتمل أن تستطيع ال املعنى بهذا وهي

ما.2 يشءٍ أو هناك بموجود — باالندفاع
يعني ذلك فإن حياته، يف اإلنسان يواجه ما أول هما والالتملُّك الحاجة كانت وإذا
يف بأنه يشعر فهو الحياة. يف األوىل تجاربه من يتجزأ ال وجزء فيه، مغروسة «الال» أن
باالفتقار أحس طاملا الشعور هذا ويالزمه عليه. يكون أن يمكن ما ليس الراهن الحارض
السلب يكون بذلك وجوده، داخل «بالال» يحتفظ يجعله ما وهذا ينقصه. آخر أو يشء إىل
الجديل املحرك هي «الال» هذه وتكون الجديل، املنطق يف يوجد أن قبل اإلنسان يف وجد قد

السواء. عىل والوعي الطبيعي للواقع
فقد باستمرار، العمل عىل وتدفعه الدوام عىل الفرد حياة تالزم الحاجة كانت وإذا
أن اإلنسان علمت فالحاجة بأكمله. البرشي الجنس سلوك وراء الدافع هي أيًضا كانت
البرش علمت التي هي والحاجة األكواخ، ويبني النار، ويشعل األدوات، يصنع وأن يفكر،
ويصيل يدعو أن كذلك اإلنسان علمت والحاجة والدولة، والجماعة العشرية يف يتجمعوا أن
الدافع هو «الال-تملك» يكون بذلك حاجاته. إشباع عن قدراته وعجزت قواه قرصت كلما

.Bloch. Ernst: principle of Hope. V. I. p. 306 1

.Ibid: p. 306 2
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يتم لم الذي بالتملك متعلًقا الدوام عىل «الال» ويبقى والتغيري، الحركة وراء األسايس
األصل هو والنزوع بالتكثف دائًما يتصف الذي التملك عدم إن بحيث بعُد، عليه الحصول
ويغري الحركة عىل يدفع الذي وهو والزمان املكان يف يملك ما لكل الديناميكي املادي

البرشي.3 التاريخ مادة تغيري عىل العمل اإلنسان عىل يفرض كما الطبيعة،
نحو االندفاع من نوع نفسه الوقت يف ولكنها الخواء، أو الفراغ من نوع هي «الال» إن
يف وموجودة كامنة تظل أن عىل قادرة غري فهي والخواء. الفراغ هذا قبضة من الخروج
الخروج هذا يتجىل ذلك؟ لها يتم فكيف الكمون، حالة من للخروج دائًما تسعى بل ذاتها،
حيث — بلوخ به يستشهد كمثال — الحرمان أو الجوع حالة يف بوضوح االندفاع أو
وتنطلق شديد.4 مقٍت حالة إىل تتحول ،Horrar Vacut الفراغ من رعب إىل «الال» تتحول
نقطة هو الفراغ أو الحرمان أو الجوع فهذا إلشباعه. الجوع وتخرتق الكامنة «الال»
يتوسط لم زال ما الذي «الوجود-هنا» ظالم يف البداية وتكمن مبارش. وجوٍد لكل البداية

ذاته. مع
يمر لم أو نفسه» «يفض لم الذي الظالم يف تكمن هنا موجود لكل والبداية األصل إن
هذا وليس املبارشة. املعيشة اللحظة أو «اآلن» ظالم يف أعني الجديل، التوسط بعملية بعُد
سحيق كوني ماٍض يف متواريًا أو بعيًدا — العالم يف حركة كل منه تبدأ الذي — الظالم
نقطة فإن لذلك هناك».5 «موجود وجود كل يف وماثل مبارشوقريب ظالٌم هو وإنما القدم،
يخرج لم الذي واآلن» «الهنا يف التحديد عىل قائمة كله للعالم واألساس األصل أو البداية
الكامنة «الال» أن كما اإلطالق. عىل مكانه من يتحرك لم أو نفسه، من ينبثق ولم بعُد
التاريخية العمليات وتهيئ التاريخ، تحرك التي «الال» التحديد عىل هي له املالزمة أو فيه
األصل بأن القول يجوز ثم ومن تاريخية.6 نفسها هي تصبح أن دون أهدافها، لتحقيق
نفسه من نفسه هو يبزغ لم وإن واألشياء، األزمان كل حركته تتخلل الذي املجهول هو
أن بد ال — عينان لها كان إذا — معيشة لحظة كل فإن ولذلك بعُد. شيئًا يصبح ولم
تتحدد أن إىل لحظة كل يف تتجدد زالت وال فيها، يبدأ الذي العالم بداية عىل شاهًدا تكون

.Bloch. Ernst: Tübinger Einleitung in die philosophie S. 248 3

.Bloch. Ernst: principle of Hope. p. 306 4

.Ibid: p. 307 5

.Ibid: p. 308 6
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الصريورة لعملية الالنهائية التجارب خالل ومن ملضمونها، تبًعا املحددة غري «الال» هذه
نقطة هي لحظة كل ألن لها، حرص ال التي املتجددة وتحقيقاتها بأشكالها التاريخية

العالم. تاريخ تتضمن كما العالم بداية يف الصفر
التي — والتاريخ العالم صريورة عرب واملتجددة املستمرة والتشكل التكوين عملية إن
مستمرة. الصريورة تبقى وإنما صار، قد اليشء كون مع تتوقف ال — الجديد تفرتض
بحق؟ جديد هو بما — وبالرضورة — دائًما الصريورة عملية تأتي هل اآلن: السؤال لكن
تفرز أن يمكن كما حقيقية، جدًة الجديد عن تتمخض أن يمكن العملية أن طبيعي
مضمون عن تعرب أن دون الجديد، صورة يف األفق عىل تظهر التي الخداعة املظاهر
التي الثمرة تثمر أن ودون والتاريخ، العالم حركة إليه اتجهت الذي الحقيقي الجديد
خري، هو الذي الواحد» «اليشء ذلك إىل االفتقار أعني لها، باالفتقار دائًما ونشعر نفتقدها

اليوتوبيا.7 أي والخالص، بالحل معه سيأتي الذي الواحد اليشء ذلك

«Not yet «ليس-بعد ال (٢)

الصريورة تخرتق التي «ليس-بعد» ال صورة يف واملستمرة املتكررة «الال» تتبدى هنا
العالم جبهة يف اإلنتاج «قوة هو الجوع ويصبح واحد، وقٍت يف وتتخطاها التاريخية
إىل واآلن» «الهنا يف الكائنة «الال» تتحول كيف لكن بعُد.»8 يكتمل لم أو يتم لم الذي
يكمن التحول هذا عىل الحافز أو الدافع إن املستقبل؟ يف بطبيعتها الكائنة «ليس-بعد» ال
التي «الال» من يأتي إنه الهدف. لتحقيق وشوقنا وتعطشنا جوعنا يف يكمن نحن، فينا
وتفتقر شيئًا تفتقد بأنها ومباًرشا غامًضا إحساًسا لحظة كل يف تحس التي أو تملك ال
الهدف هذا وألجل هدف، ألجل نعيش وإنما نعيش، أن ألجل نعيش ال فنحن يشء، إىل
هذه بسبب الدائم بالقلق نشعر وإنما واقع، ألمٍر االطمئنان وال باالستقرار نشعر ال
فتتحول نطيقها وال نتحملها ال التي «الال» هذه القائمة. كينونتنا صميم يف النافذة «الال»
هذا وليس إليه.9 نسعى الذي التاريخي الهدف إىل تدفعنا التي هي «ليس-بعد» ال إىل

.Ibid: p. 308 7

.Ibid: p. 309 8
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وتكافح، فتتأهب الحلم يرسمها والتي داخلنا، يف تختمر التي األفضل الحياة سوى الهدف
بعُد. يتحقق لم ما لتحقيق نفسها وتنذر وتغري وتجرب،

بوصفها املفتقد، اليشء إليها صار التي الصورة عىل السخط عن «الال» تعرب هكذا
مجرى يف األمام إىل املحرك والدافع العالم، يف صريورة كل تحت الكامنة الدافعة القوة
بلهجة يقول حالها لسان وكأن للموضوع يقدم تعريف كل يف تظهر ولذلك التاريخ،
أن يتبني ثم ومن كافيًا. تحديًدا املوضوع يحدد الذي املحمول هو هذا ليس كال اإلنكار:
«السلب» صورة وتتخذ الدوام، عىل وفعالة يوتوبية «ليس-بعد» نفسها من تجعل «الال»
يكن لم وإن إيجابيٍّا يبدو قد وضع كل خالل وينمو قدًما، الجدلية الحركة يدفع الذي
أن وحده عنده يمكن والذي إليه، تتطلع زالت ال الذي «الكل» منظور من تماًما كذلك

املنشود. هدفها تحقيق بعد «الال» تستقر
الذي التناقض أو الهدام العنرص تمثل التي «ليس-بعد» ال هي «الال» غدت لقد
مرحلة كل أن هو بسيط لسبٍب الجدلية، العملية إليه «صارت» قد ما كل تدمري عىل يعمل
ألن هدفها، تحقيق تعوق أن بد ال صار، الذي اليشء لهذا التحديد أو التعريف مراحل من
وتتمثل بحق، الناجح اإلنجاز وال الكايف، التحقيق عن تعرب ال «الكل» نحو صريورة أي
يف فتتم املتحرك، الواقع وجَهي باعتبارهما مًعا واملوضوع الذات يف الصريورة مناقضة
يكون وربما كاٍف غري الصريورة حققته ما أن يجد الذي الوعي يف أو البرشية الذات
الذي نفسه «املوضوع» ذلك من يظهر ما تجاه املوضوعية املناقضة تتمثل كما معوًقا،
شكل تحقيق إىل ناضج نزوٍع من عليه ينطوي ما جهة من الصريورة، عملية أفرزته
التاريخية األوضاع ورشوط اإلنتاج قوى أنضجته نزوع أدق بمعنًى أو املرتقب، الوجود
نحو اندفاًعا وأقوى تحدًدا أكثر «ليس-بعد» ال تصبح ثَمَّ ومن عام. بوجٍه واالجتماعية
من تمكن التي املوضوعية بالظروف وعيًا وأشد التحقيق، تستوجب التي املهام تحقيق

أيًضا.10 موضوعية بطريقٍة بها والوفاء حلها
يف ويدخله «ليس-بعد» ال بمقولة الفكر يربط عندما ذلك من أبعد إىل بلوخ يذهب
وأن االستعداد أهبة عىل دائًما يكون أن الفكر عىل بأن يقول وعندما الجدلية، العملية قلب
يتوسطها وأن واألشياء الحياة قلب يف يكون وأن حوله، فيما ينظر وأن األمام، إىل ينظر
ويعي باستمرار، الواقع يتجاوز بحيث — التوسط من املفهوم الجديل باملعنى — كذلك

.Bloch. Ernst: principle of Hope. p. 309 10
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يشده الذي فالفكر يشء، كل يتوقف والتقدم التجاوز هذا وعىل األمام. إىل التقدم يف دوره
نفسه نذر وأمًال مبًرشا فكًرا يكون الهدف، نحو للتقدم وشوقه جوعه ويدفعه مغناطيس
الكامنة «الال» يف موجود الفكر هذا عىل الحافز أن الواقع بعُد.11 يتحقق لم ما لتحقيق
هي «ليس-بعد» ال وكأن «ليس-بعد»، ال إىل فتتحول الكمون هذا تطيق ال والتي داخلنا
الواعية، املنهجية الجادة باملعرفة للتزود يدفعه كما إليه، الفكر يجذب الذي املغناطيس
تعلم التي الفاعلة النشطة واإلرادة املقتصدة، واللغة املحددة، الدقيقة باملفاهيم والتسلح
التي املغناطيس» «بإبرة التفكري من النوع هذا بلوخ وصف لذلك هدف؛ وألي أين إىل

متناهية.12 بدقٍة إليه الطريق وتحدد املقصود للهدف تخطط
من «أنطولوجيا» إىل الحال بطبيعة يحتاج األمام إىل واملتقدم املتجاوز الفكر هذا
فيه االستقرار ويريد األصل إىل يرجع الذي العام الوجود أنطولوجيا عن مختلفة طبيعٍة
الوجود أنطولوجيا بدراسة بلوخ ويطالب هيدجر. عند نجدها كما إليه يشء كل وإعادة
(أو بعُد — يتحقق لم الذي — املوجود داخله يف يحمل الذي املتحرك املوجود خالل من
إىل أيًضا املتحرك الوجود معاني عىل املتفتحة بأشكاله املتحرك املوجود «ليس-بعد»)، ال
يسمى فيما الجزئي املوجود عن نفسه تمييز عىل دائًما يلحُّ الذي العام الوجود ال األمام،
الوجود نظرية تنفصل ال ولهذا هيدجر. يزعم كما بينهما األسايس األنطولوجي بالفارق
عن الوجود هذا عن تعبرياتها كل يف تستغني ال كما املمكن، ومجاله املوجود عن هنا
املوجود أو «ليس-بعد» بال لإلحاطة غريها دون تصلح التي «اإلمكان» جهة من عنه الكالم
األنطولوجيا إنها التحقق.13 إىل والسعي والتفتح التشكيل مرحلة يف يزال ال الذي املستقبيل
ماهيات تحدد والتي الوجود، هذا عىل متعاٍل مرتفٍع مكاٍن يف األعم الوجود تبعد ال التي
ال لذلك الوجود. دالالت عىل املفتوحة بأشكاله املتحرك املوجود خالل من األساسية الوجود
السالمة وتؤثر املستقبل تتهيب ألنها اإلمكان مقولة الوجود أنطولوجيات تتجاهل أن عجب

فيه. انغالقها يف باألحرى أو للقديم رجوعها يف
الهدف، تحقيق «يتوسط» كذلك ولكنه جديدة، بدايًة يبدأ «ليس-بعد» ال فكر إن
لكني أكون، «أنا العبارة: هذه بمثل نفسه عن يعرب وهو مستقبيل. مضموٍن عىل وينطوي
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وطبيعتنا أسماء، بال ذوات «نحن العبارة: هذه أو نكون.» فسوف ولهذا نفيس، أملك ال
فكأن بعُد.» نبدأه لم طريق عىل مجهول سفٍر يف نرحل هاوزر،14 كاسرب طبيعة نوع من
ولم نفسه يفهم لم إنه املبارشة، لحظته يلفُّ الذي الظالم يف يعيش كائن هنا اإلنسان
أمامه ممتد تاريٌخ له كائن إنه نقول عينه السبب ولهذا بحضوره، الوعي إىل حتى يصل
ويف اكتشاف، رحلة هي ورحلته سفر، عىل كله عامله مع يزال ال إنه خلفه. ممتد هو كما
إىل الطريق عىل دائًما أنه هذا ومعنى هدفه. ويتفتح وجوده يتشكل أن يمكن املرحلة هذه
نجح وكلما … قدماه تطأها أن قبل وجود لها يسبق لم وربما قبُل، من تُكتشف لم أرٍض
به الوعي يتم «لم عما يفصله كان الذي الحاجز عرب قد بأنه أحس خالق عمٍل إنجاز يف
يشق أن الواعي اإلنسان من ينتظر الحقيقي العالم بأن وشعر بعُد»، يرص «لم وما بعُد»،
تعرب التي هي بفضلها وتتحرك «ليس-بعد» ال حقيقة تعي التي والفلسفة أمامه. الطريق
صورة عىل التاريخ دخلت التي «الال» ب بدءًا إليه: املوصل الطريق وعن العالم هذا عن

«العدم».15 أو يشء» «الال إىل العكس عىل أو «الكل» إىل ووصوًال «ليس-بعد»، ال
يتشكل يزال ال الذي «املوجود» أنطولوجيا أي «ليس-بعد»، ال أنطولوجيا هي تلك
الذي الكيل أو الجوهري «بالوجود» صلته يفقد أن دون املتصلة، الصريورة عملية خالل
أن الذكر عن وغني إليه. الصاعد الطريق عىل الجديل» «التوسط بدور نفسه املوجود يقوم
فكالهما واملادة، الوعي أو والعالم، اإلنسان يبذله الذي الجهد خالل من يتم التوسط هذا
املمكن اليوتوبي يف أي «ليس-بعد»، ال يف املتصلة صريورته بحكم — رأينا كما — منخرط

السواء. عىل والواقعي
التاريخ، يف األخرية هذه وانطلقت «ليس-بعد» ال إىل «الال» تحولت أن بعد واآلن
قلنا كما وهدفها املستقبل، إىل تتجه إنها هدفها؟ هو وما تتجه أين فإىل األمام، إىل واندفعت

النبالء ألحد رشعي غري ابن وهو األملاني، واألدب التاريخ يف معروفة شخصيٌة :Kaspar Hauser 14

وبعد الفضيحة. خشية الخفاء يف رعايته يتوىل أمني لحارٍس به وعهد الطفولة، منذ لحبسه اضطر الذي
الشباب، سن جاوز أن بعد رساحه فأطلق األجل، بدنو شعر الذي الحارس قلب له يرقُّ النبيل موته
بالبدء تربيته ومحاولة وتقاليدهم، وعاداتهم البرش لغة وتلقينه تعليمه عىل ليقوم طيب لقسيٍس وسلمه
جزيرٍة يف ولد يقظان» بن «حي أو كروزو» «روبنسون أو أعجم برشيٌّ حيواٌن هو وكأنما «الصفر»، من
الشخصية هذه ألهمت وقد والهمهمات، األصوات سوى ورباه أرضعه الذي الغزال من يأخذ ولم مهجورة

مختلفة. وسينمائيٍة مرسحية صوٍر يف تناولوها الذين والفنانني األدباء تلهم تزال وما
.Ibid: S. 217-218 15
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الصحيح، املسار يف دائًما «ليس-بعد» ال تسري هل ولكن اليوتوبي، الكل إىل الوصول هو
وهدفها؟ قصدها بذلك وتبلغ اليوتوبي، الكل هذا تلقائي وبشكٍل مبارشًة تدرك بحيث
«ليس-بعد» ال تبلغ ال الحالة هذه ويف «العدم» أو «بالاليشء» فتصطدم املسار يتعثر أم

املنشود؟ هدفها

«العدم» أو والاليشء اليوتوبي، «الكل» (٣)

تؤثر أن الواقع يف تستطيع قد فحسب) «ليس-بعد» كمجرد (أو وحدها «ليس-بعد» ال إن
وتطلعت «ليس-بعد» إىل تحولت التي و«الال» منها. تغري أو الكافية غري الصريورة عىل
بلوخ ويستشهد «الكل»، يكون أن أجل من العدم مع عالقة يف تدخل «الكل» تحقيق إىل
من املبارك» «الحنني الشهرية الصوفية قصيدته يف «جوته» عنها عرب التي الحقيقة بصدق
خالل يطرأ تغري كل يف حاًرضا «العدم» يظل إذ تكون» لكي «مت وهي الرشقي ديوانه
والتاليش. االضمحالل صورة يف أو والفشل، اإلحباط صورة يف سواء الصريورة، عملية
يتجىل الذي النسبي النجاح حالة يف سيما وال حاًرضا، كذلك «الكل» يظل األحوال كل ويف
طيَّ املايض ألصبح كذلك األمر يكن لم ولو البرشي.16 اإلبداع روائع يف خاص بوجٍه
عالقة تتأكد هنا التاريخ. نسميه مما استمراره أو إنقاذه يمكن يشء بقي وملا النسيان،
والتاريخ املادي العالم وراءه يسعى بهدف عالقة وهي بالكل، «ليس-بعد» وال «الال»
يتحقق حتى التاريخ قبل بما أو باملنفى تكون ما أشبه حالٍة يف سيظالن اللذان البرشي

الكيل. للهدف الكايف التعريف عليه وينطبق الهدف ذلك
فهمهما بأسلوب تتحدد عالقة فهي بالعدم «ليس-بعد») وال الال (أي عالقتها أما
الداخل من وتفجريها الكافية غري الصريورة من بالتخلص ذلك أكان سواء السلب، ملعنى
وضًعا وجعله العدم بتكريس أو الكل، إىل ثم ومن كفاية أكثر صريورٍة نحو قدًما للميض
التاريخ يقتحمون مستبدين بأيدي شامل تدمرٍي أداة إىل تحويله طريق عن وذلك نهائيٍّا،
وهتلر نريون مثل طغاة يد عىل حدث (كما مساره يوقفون باألحرى أو والحني الحني بني
«اإليجابي» السلب يقتضيه الذي الجديل العدم هو يعد لم هنا فالعدم املثال) سبيل عىل
والتاريخي، املنطقي الجدل قوانني وفق أغنى مركٍب يف بدوره يرفع أو يسلب الذي املنتج

.Bloch, Ernst: the principle of Hope. V. I. p. 310 16
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العدم هذا يكون لذلك جديل.17 تقدم وكل تاريخ كل ملسار وإيقاف له تثبيت هو وإنما
ليبلغ صار قد ما كل يسلب الذي الجديل، السلب يف املتضمن العدم عن يشء أبعد األخري
بغية السلب وسلب للسلب «ليس-بعد» ال حاجة الدوام عىل ويلبي جديدة، مرحلًة به
يف له ظهرت الذي الجوهري، أو الحقيقي الكل إىل املوصل الطريق عن العوائق إزالة
الطبيعة اسم اتخذت كثرية «سكونية» بدائل اسبينوزا إىل بارمنيدس من الفلسفة تاريخ
شاسًعا بعًدا بذلك وبعدت آلية،18 أو واحدية أو أسطورية صوًرا عليها وأضفت الكون، أو
وضعه ال املؤقت ووضعه اكتماله وعدم نقصه تفرتض التي املتحركة الجدلية صورته عن

القائم.
يتهدد الذي الدائم الخطر هما األخري، واملوت العدم أو والفشل، اإلحباط أن شك وال
إىل الدوام عىل ينتظر الذي التابوت — بلوخ تعبري حد عىل — وهما جدلية، عمليٍة كل
حالة كل وتخطي سكون، كل لكرس الوحيدة الوسيلة كذلك ولكنهما أمل.19 كل جوار
عىل الجديل السلب يف املتضمن العدم أو الاليشء يحتوي بذلك املستمرة. الصريورة بلغتها
كانت مهما والتخطي التجاوز عىل وتساعده األخطار، تلك من تحميه إيجابية جوانَب

والتحديات. العقبات
نحو دائًما املتقدمني والوعي املادة لجدل وفًقا فهمه أحسنا إذا — العدم يكون هكذا
نحو املتقدم الجدل من قوَّت كما التاريخ، يف نفذت التي املتنامية القوة هو — «اليوتوبيا»
أو املفاهيم أحد هو — و«الكل» «ليس-بعد» وال «الال» شأن شأنه — والعدم نفسه. الكل
ساكنة أنطولوجيا ال اليوتوبي، الكل نحو متحركة جدليٍة أنطولوجيا يف األساسية املقوالت
يف املتغلغل العدم بهذا الوعي ازداد وكلما … ومكتمل مستقر وجود» «علم أنها تتصور
الكل. نحو الشاملة الحركة بجدلية الوعي كذلك ازداد والتاريخ، املادة process صريورة
واملجد القوة مظاهر يف يتبدَّى الذي — الزائف العدم نميز أن يشء كل بعد واملهم
اإليجابي العدم عن — مثلها وزائٍف سطحي عدٍم إىل دائًما أدت التي السطحية والجربوت
التي باليوتوبيا أي به، والوفاء تحقيقه ينتظر «كل» وب مرجو، «ليس-بعد» ب املرتبط
متأرجًحا سيظل اليوتوبيا هذه وجود أن صحيح شاطئها، عىل والتاريخ العالم سريسو

.Ibid: p. 310 17

.Ibid: p. 311 18

.Ibid: p. 312 19
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يف — اليوتوبيا تبقى ولكن املطلق. الكل وإما املطلق العدم فإما واقعيَّني: إمكاننَي بني
طريق عىل االختيار موضع نفسها تضع التي اإلرادة هي — العيني أو الواقعي شكلها
متعلقة تظل وأن فيها، مشتعلًة الوجود هذا عاطفة تبقى أن واملهم الكيل. الوجود تحقيق
أنه يتوهم بوجود ال فيه، الكامن األقىص الخري يحقق ولم بعُد، يوجد لم ووجود بأمل
«العدم» عن اإلرادة هذه تغفل أال ذلك من واألهم يشء ينقصه ال وطيد أساٍس عىل قائم
إىل باالنتهاء فيه املاثل الخطر تتجاهل وال التاريخ، يف املدمر عمله يعمل يزال ال الذي
أن اإلرادة لهذه بد فال ولذلك مرة. من أكثر فيه وسقط إليه اندفع الذي النهائي العدم
بال ليل يف تغيب وال شاطئ، بال بحر يف ترتدى ال حتى باستمرار، ومناضلة متفائلة تكون
العبثية عن وتتكشف أمل، كل فيها ينعدم التي الرببرية حضيض إىل تنحدر وال صباح،
العدم بني إليهما: أرشنا اللذين البديَلني بني تختار أن وعليها واإلنسان.20 للتاريخ املطلقة
الوجود أو اليوتوبيا يعني الذي املطلق والكل لليوتوبيا، الكامل اإلحباط يعني الذي املطلق

اليوتوبي.
للكل النهائي االنتصار اتخذ كما الجحيم، صورة للعدم النهائي االنتصار اتخذ لقد
اإلنسان تضم التي الوحدة إال ليس نفسه الكل أن والواقع الفردوس. أو السماء صورة
التي هي الوحدة وهذه خدمته. يف يكون لكي اكتمل الذي عامله مع نفسه إىل عاد الذي
«اليشء األخرى: وعبارته الفعل.» كان البدء «يف فاوست: يف الشهرية جوته عبارة تحقق
الصورة هذه عىل اشرتاكية جدليٍة لغٍة يف بلوخ يصوغهما عبارتان وهما تم.»21 قد الناقص
العالم جعل أي الطبيعة، وأنسنة اإلنسان، تطبيع عنده: اليوتوبيا» «روح عن املعربة

بإرادته. أو اإلنسان بتوسط إنسانيٍّا
لحظاته يف جدلية حركًة املتحرك العالم جوهر إال ليس األنطولوجي األصل هذا إن
«الكل» العكس عىل أو (العدم) و«الاليشء» «ليس-بعد» وال «الال» وهي: األساسية الثالث
هناك» «املوجود لتحقيق املندفع العنرص أصل عىل — سبق كما تدل «فالال» له. املقابل
املادية الصريورة عملية يف الرابض النزوع تميز «ليس-بعد» وال يشء، كل يف الكامن
فيكون سلبًا إما االتجاه: إىل يشريان «الكل» أو (العدم) والاليشء مضمونها، إلظهار

.Ibid: p. 312 20

البيت يف الثانية والعبارة جوته، فاوست من األول القسم من ١٢٣٧ رقم البيت يف األوىل العبارة وردت 21

ص٣١٣. السابق، املرجع يف بلوخ ذكرهما والبيتان الثاني، القسم من ١٢١٠٩ رقم
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يف الكامن اإليجابي أو السلبي الهدف إىل يشريان إنهما «الكل». فيكون إيجابًا أو «العدم»
إىل ينتهي أي الحلم، وتحقيق «الجوع» بإشباع وينتهي األمام إىل يتجه الذي النزوع هذا
«الاليشء» فيكون تقدير) أقل عىل مؤقتًا (قضاءً عليه بالقضاء ينتهي أو اليوتوبي، «الكل»
يف القديمة الفلسفة أفزع الذي — الفراغ» من «الرعب يكون أيًضا وبذلك «العدم». أو
الفعال اإليجابي العامل هو الرعب هذا يكون — مالء يشء كل بأن فقالت أرسطو زمن
«معمل منه يجعل أو التجربة، موضع ويضعه حركته عىل ويحافظ العالم يحرك الذي
الصريورة عالم دائًما وهو — العالم يصبح وبذلك الحقيقي.22 مضمونه إلفراز اختبار»
الحل لبلوغ السعي عن يتوقف ال الذي الضخم االختبار أو الهائلة التجربة هو — املتصلة
وال العميقة، حاجته تلبِّ ولم تشبعه لم التي الحلول تقويم أو ويرضيه، يكفيه الذي
عىل يظل العالم وجود فإن ذلك من الرغم وعىل األصيل.23 وحلمه ومقصده ورغبته شوقه
يف املاثل والفراغ «ليس-بعد». وجود باختصار أنه أي مكتمل، غري ناقًصا وجوًدا الدوام
لم املوجود هذا أن عىل يدل هناك» «موجود كل صميم ويف «آن» كل يف الحارضة «الال»

الحقة. ماهيته يبلغ ولم بعُد يتحقق
بعد تصبح لم أ التايل: النحو عىل مركزة منطقيٍة بصورٍة املعنى هذا عن بلوخ ويعرب
يصل لم الذي (املحمول) ب أن أي محموله، عىل بعُد يحصل لم املوضوع أي ب، هي
(Quad pro الوجود «بني» والخاصة املفتقدة املاهية «what «ما هو (املوضوع) أ إليها
بعُد ذاته يمتلك لم أو ماهيته، بعُد يحقق لم املوجود وأبسط: أوضح وبتعبري Quod) that
املركزة بالصورة األنطولوجية» «الوحدة عن معربة صيغٍة يف تكثيفه يمكن هذا وكل …

النواة.24 = الكل أو العدم اليوتوبيا، = بعد الليس الصفر، نقطة = الال التالية:

فهي ولذلك ينبغي؛ مما أكثر غامضة أو مجردة السابقة املنطقية الصيغة تبدو قد وأخريًا
أ الصيغة تلك إىل رجعنا لو أننا والواقع وتوضحها. عليها تعلق نقدية وقفٍة إىل تحتاج
تبدو فربما عديدة، أنطولوجيًة إشكاالٍت أثارت قد أنها لوجدنا ب، هي بعُد تصبح لم
املنطقي والفخ والقلق. الحرية حقيقتها يف تخفي أنها غري واضحة، يقينيًة ظاهرها يف

.Bloch. Ernst: the principle of Hope V. I. p. 3070 22

.Ibid: p. 309 23

.Bloch: Tübinger Einleitungin die philosophie. S. 219-220 24
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التقليدي أو الصوري املنطق يف تعودنا فقد «بعد»، كلمة يف يكمن األول واألنطولوجي
كذلك والعكس أ، هي أ بقولنا أ وال أ بني نفرق وأن والالوجود، الوجود بني نميز أن
وكذلك أ = أ الرياضية املعادلة عىل تقومان الصيغتني وكلتا أ. ال هي ليست أ — صحيح
مع األمر لكن التقليدي، والتحديد الثبات منطق يؤكده هذا كل أ. ال تساوي أن يمكن ال أ
توازنها، يهزُّ جديد طرٌف واملعادلة الصيغة عىل يدخل إذ مختلف؛ والتغري الحركة منطق

كله. والوجود املوجود إىل نظرتنا تغري التي «بعد» كلمة هو الجديد الطرف وهذا
املكونة العنارص من أساسيٍّا عنًرصا ويصبح حسابنا يف الجديل التناقض يدخل بهذا
الذي أ املوجود أبسط: بعبارٍة أو أ، هي بعُد تصبح لم أ التالية: الصورة فتتغري للوجود
يف له يتاح وربما أ، حقيقة تمثيل عن بعيًدا يزال ما اللحظة هذه يف معه ونتعامل ندركه
أو التحقيق هذا وحتى ذاته. مع وحدته ويحقق مكنونه يظهر أن له يتاح ال أو املستقبل
الكمال وال األخري التحقيق هو يكون لن إنه فنقول جدلية رؤيًة نراه أن يحتاج التوحد
نفس هو إذن املوجود وليس واملوت)، والتجمد التوقف معنى يحمل (وكالهما النهائي
املوجود بقي ما صحيحة أ ال = أ وستبقى ذاته. يف عليه هو عما مختلف يشءٌ إنه املوجود،
يعني أال ولكن املستقبل، يف عليه يكون أن يمكن عما مختلًفا الحارض يف لنا يظهر الذي
نهر يف ويغرق املوجود، ويتفتت العالم، يتصدع أن الراسخة الذاتية أو الهوية تدمري
شيئًا نتصور أو نسمي وكيف موجود؟ بأنه فيه نفكر أن يستحيل بحيث األبدي التحول

انقطاع؟ بغري حال إىل حال من ويتغري يتشذر
الناحية من تدل ال «بعد» فكلمة السابقة. الصيغة تقصده الذي هو هذا أن الواقع
ال أو أ ال = أ عنه تعرب الذي الحارض الوضع تلغي ال زمنية عالقٍة عىل إال البحتة املنطقية
ومن املستقبل) يف وترفعه تلغيه أن املحتمل من كان (وإن الجدليون يقول كما «ترفعه»
إليه،25 نظرتنا ومن نفسه الحارض وضع من تعدل باملستقبل العالقة هذه أن الواضح
من أو املبدأ ناحية من ولكنها نفسها، أ هي ليست الراهنة اللحظة هذه يف أ بأن توحي ألنها
نستطيع — وليبنتز أرسطو لغة نستخدم أن شئنا إذا — واالستعداد واإلمكان القوة جهة
أشد عنها مختلًفا شيئًا تزال ال الراهنة حالتها يف كانت وإن ا، عىل اآلن فيها نتعرف أن

االختالف.

.Holz. Hans Heinz: Ernst Bloch. S. 14 25
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يف بلوخ فلسفة تضع أن املمكن ومن فهمها، يُساء أن يمكن الفكرة هذه أن شك ال
أنه بحجة الصحيح اسمه بغري يشء تسمية يمكننا كيف البعض يقول وقد الريح، مهب
الحالة هذه يف نجازف كيف البعض يقول وقد املستقبل؟ يف صحيًحا يكون أن يمكن
تبديد أن الحق الرجاء؟ أو األمل هو هش عاطفيٍّ أساٍس عىل الوجود عىل حكم بإصدار
الثوري ووعيه اإلنسان إرادة عىل والتعويل الجدلية بالنظرة التمسك عىل يتوقف الظن هذا
ينتج الذي املجتمع نسمي فهل الحياة؛ من مثًال ونرضب قليًال األنطولوجيا عن ولنبتعد …
ال بأنه أم إنساني مجتمٌع بأنه والحروب الجرائم وأبشع والتعذيب والقمع القهر وسائل
املسئولني األقل عىل أو فيه، يعيشون الذين البرش وصفنا إذا الحقيقة نظلم وهل إنساني؟!
إىل يفتقر املجتمعات هذه مثل يف اإلنسان إن نعم بًرشا؟ ليسوا بأنهم الرشور، تلك عن
الجوهرية بهويته يتحد أن يمكن ولكنه ومعقدة، مختلفة ظروٍف بسبب اإلنسانية هويته
يزال ال الوحش عن أحيانًا وحشيته تزيد الذي الال-إنسان ألن الظروف، هذه تغريت إذا
فإذا اإلنسان، مبلغ القائم الوضع ظل يف يبلغ لم وإن واإلمكان، الطبيعة بحكم إنسانًا
تصبح لم أ وجعلناها أ ال = أ أو أ، هي ليست أ املتناقضة: العبارة إىل «بعد» كلمة أضفنا
يف التحقيق فرصة تعطيها أ إىل معيارية قيمٍة إضافة عىل ينطوي ذلك فإن أ، هي بعُد
نمطها أو فئتها إىل ينتمون الذين األفراد واقع يف تحققها عدم من الرغم عىل املستقبل،
االقرتاب يف درجات هنالك أن — أفالطون لغة نستخدم أن شئنا إذا — هذا ومعنى الكيل،

موجود. لكل العام الوجود من أو الحق، الوجود من
عن تمخضت قد السابقة بلوخ صيغة عنها عربت التي املحورية الفكرة تكون بهذا
من الرغم عىل األهمية بالغة وأنثروبولوجية) (أنطولوجية وإنسانية ميتافيزيقية نتائَج
من بمجموعة يتحدد موجود كل كان فإذا وتتحداه. الفكر تصدم التي العديدة مشكالتها
هذا بوجود نحكم أن نقصها أو الخصائص هذه غياب مع أمكن الجوهرية، الخصائص
للزمن يرتك بحيث كامل، غري وجوده إن فيقال أدق بصورٍة الحكم هذا يحدد وأن املوجود،
القدرات بعض إىل يفتقر املولود إن يقال ما نحو عىل الناقصة، الخصائص يضيف أن
وصفه من هذا يمنع لم وإن العمر، يف والتقدم النمو مع سيستكملها التي واالستعدادات
هذه يف موجودة ذاتها مع أ هوية أن أخرى مرًة هذا ومعنى إنسان، بأنه البداية من
بذلك السلب. وجهة عىل أو ناقص نحٍو عىل وجود أي بعُد.» يتحقق لم وجود «أ الصيغة
فرصة املوضوعية الناحية من وتتاح الثابت، الوجود محل الالمتناهية الصريورة تحل
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بيد التحقق.26 إىل األمل من الذاتية الناحية ومن الفعيل، الواقع إىل اإلمكان من االنتقال
األقل عىل (أو الهوية تحقق بعدم فالحكم واملشكالت، األسئلة من يريح لن كله هذا أن
كله، التفلسف عليها قام التي الشهرية بارمنيدس عبارة يزلزل أن يمكن تحققها) بتأجيل
التي والعماء الفوىض حالة إىل فيه نعيش الذي العالم رد وربما موجود، الوجود أن وهي
شيئًا تسمى نكاد وال الالموجود، من املوجود فيه تميز نكاد فال الخلق، قبل عليها كان
ومن األمل تحقيق إىل األمل من املستمر التطور أو التقدم عملية أن هذا إىل أضف باسمه.
حد بغري تستمر أن نفسه الجدل وبمنطق املبدأ ناحية من يمكن الفعيل، الواقع إىل اإلمكان
جديد أمٍل عىل املتحقق األمل ويظهرنا آخر، إمكاٍن إىل الفعيل الواقع ينقلنا إذ نهاية؛ وال
يبدو لهدف تحقق الذي الهدف يسلم أبدية دورٌة هي فهل التحقيق. إىل سبيله يف يزل لم
يقال أال بعُد؟ تنبثق لم إمكانات عن ذاته مع املتحد املوجود ويتمخض البعيد، األفق يف
ذاته؟ العالم ونهاية واملوت السكون معناه ذلك ألن أبًدا، هويته يحقق لن العالم أن بهذا
كل عىل اليوتوبي بلوخ تفكري معها يتصارع التي واملشكالت لألسئلة أمثلة تلك
يتوقف لن الطبقات من الخايل واملجتمع واإلبداع، التفتح عن تكف لن فاملادة املستويات،
عىل الصعود يسأم لن والفن الشيوعية، الدول توهمت كما الشيوعية» «الجماعة بتحقيق
أبًدا تتحقق لن النهائية والهوية تحررها، إتمام من أبًدا تفرغ لن والحرية الكمال، درجات
ولن والنقص، السلب جهة من الحياة تجربة عن أبًدا يكف لن واإلنسان نهائية، بصورٍة
يوتوبيا أي تخلو لن األحوال كل ويف ذاته. عىل والعلو التجاوز محاولة من أبًدا يَديه ينفض
بل إنجازه، تم الذي العمل يف فحسب يتحقق لم الكمال ألن ال يوتوبية، بقيٍة من متحققة
سبيل يف بُذل الذي الجهد وأثناء فيه البدء قبل تصورها تم التي الصورة عن بعيد ألنه
يحققه، هدف بأي يقتنع ال بطبعه، ساخط مخلوٌق اإلنسان ألن ذلك يرجع وال … تحقيقه
والتميز الوضوح من املزيد أن والحقيقة درجات. للكمال أن كما درجات، للوجود ألن بل
العمل واستكمال — املونادات عن مذهبه يف ليبنتز عند كما — به والوعي الوجود تمثل يف

الكل. إىل والوصول الهوية مفهوم تحقيق إىل الطريق عىل خطوات هما الكامل،
للصريورة مكانًا يفسح لكي السلب ويخرتقه الدوام، عىل الوجود يفلت وهكذا
معه ده وحَّ الذي الوجود بديمومة يتشبث الذي هو وحده والفكر والتحول، التغري ومعها
ولم يشء، كل منه انزلق وإال واحد)، والفكر الوجود (ألن املشهورة عبارته يف بارمنيدس

.Ibid: S. 15 26
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يف إليه ويترسب الفكر يواجه الذي الواقع أما اإلطالق. عىل عالم الظواهر تدفق من يتكون
املختلف «اآلخر» عىل ينطوي فيه «واحد» هو ما وكل متصلة، حركٌة فهو الصور، مختلف
أفالطون بني كما الالوجود داخل من الوجود أخرج وال الواحد هو كان ما ذلك ولوال عنه،
يتجاوز يجعله أن أو الوجود يتجاوز أن بذلك واستطاع «بارمنيدس» محاورة يف ذلك

نفسه.
أن يمكن ال املكثفة الجدلية الصيغة تلك أن الذكر عن فغني األمر، يكن ومهما
فيها تجىل التي البرشية التجربة ثنايا من الغني مضمونها استخراج تم إذا إال تتضح
وغري مشتتة جزئيٍة تاريخيٍة صوٍر يف اآلن حتى ظهرت قد تكن وإن مختلفة، أنحاءٍ عىل
يف الجدلية العملية تتبع معناه ورشحه هذا وبيان اليوتوبي، لألمل محققة أو كافية
ليس الوجود كان إذا تصورها يمكن ال التي العملية وهي والكوني، التاريخي مجاَليها
ماهيته. تحقيق إىل الطريق عىل يزل لم وأنه عليها، يكون أن ينبغي التي الصورة عىل
صورها يف الضخمة الجدلية العملية هذه رشح هو البحث هذا من الهدف أن وطبيعي
األخري، اليوتوبي للكل مؤقتة تجلياٍت مجرد مجموعها يف تزل لم التي املختلفة وأبعادها
والخطأ، التجربة طريق تتابع التي الطويلة الرحلة من ومراحل خطوات مجرد تزل لم أو
يمثل الذي اإلنسان وجهد كله، العالم جهد وكأن األمل، وخيبة واألمل والفشل، والنجاح

املمكن. الخالص مخترب هو فيها فصل آخر

اإلمكان مقولة ثانيًا:

يف تدور األنطولوجية الناحية من عرضها تم التي «ليس-بعد» ال مقولة أن الواضح من
اإلمكان مقولة عن الحديث وقبل املنطقية. الناحية من عرضه سيتم الذي اإلمكان فلك
كل إن الفلسفي. الفكر تاريخ يف تطورت وكيف املقولة، بماهية التعريف األمر يقتيض
كثرية، أشياءَ عىل يطلق كيل اسٌم والتصور .Concept تصور عىل تدل لغة أية يف كلمة
لألشياء تصورات هناك وليست متعددة، مفرداٌت تحتها يندرج فئة يمثل املنطق بلغة فهو
تاريخ يف وظهر والعالقات.27 والكيفيات لألفعال تصورات كذلك هناك بل وحدها املادية
فيما ستعرف التي وهي — عقلية كلياٌت فهناك الكليات، أو للتصورات تصنيف الفلسفة

ص٢٤١. ١٩٨٥م، والتوزيع، للنرش الثقافة دار القاهرة، هيجيلية، دراسات إمام، الفتاح عبد إمام 27
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اللغوي االشتقاق عن أما الحس.28 من مستمدة كلياٌت أيًضا وهناك — املقوالت باسم بعُد
«االتهام» األصل يف تعني كانت يونانية كلمٌة فهي Kategoria قاطيغوريا أو املقولة لكلمة
عن كثريًا تبعد ال «مقولة» العربية والكلمة ما. يشءٍ إىل املنسوبة الصفة تعني أصبحت ثم
املرادف أما األشياء». عىل يحمل «ما أو املوجود» عىل يقال «ما تعني فهي املعنى، هذا
من قائمة بأنها املقوالت توصف أن أمكن هنا من موضوع، ألي املحمول فتعني الالتيني
وفًقا — املوضوع إليه ينتمي الذي الجوهري الوجود نمط عن منها أيٌّ يكشف املحموالت
باملقوالت.29 خاصة نظريًة وضع من أول أرسطو كان وقد — للمقولة األرسطي للتعريف
فقد الفلسفي الفكر يف تاريخها عن أما اللغوي. واشتقاقها املقولة ماهية عن هذا
باملقوالت اليونانية الفلسفة يف منها األوىل املرحلة تبدأ أساسية، مراحَل ثالث يف تطورت
األساسية الخصائص تمثل التي العقلية الكلية التصورات من لون وهي العرش، األرسطية
جانب تمثل مقوالت فهي لذلك املوجودات، أو املوضوعات خصائص أي لألشياء،30
الثانية املرحلة وتبدأ أنطولوجية. مقوالٌت هي آخر بمعنًى أو الوجود، جانب أو املوضوع
بوصفها املقوالت فيه ظهرت الذي كانط بمذهب الحديثة الفلسفة يف املقوالت «تاريخ من
إىل املوضوع من املقوالت انتقلت املرحلة هذه ويف تصورات.»31 أي ذاتية ذهنية عمليات
أرسطو، عند أنطولوجية كانت أن بعد كانط عند إبستمولوجية مقوالٍت فأصبحت الذات،
األول املبدأ أنها عىل يستخدمها لم لذلك البرشي؛ للعقل ذاتية تصوراٌت كانط فمقوالت
سابقة قبليٌة أوليٌة مبادئُ أي للمعرفة، إبستمولوجية مبادئ هي إنما العالم، تفسري يف
يف الهيجيلية املقوالت تأتي ثم التجربة.32 عليها تعتمد التي الرشوط ألنها تجربة كل عىل
والكانطية األرسطية املقولة مركب وهي املقوالت، تطور مراحل من واألخرية الثالثة املرحلة
املقولة واحد33 وقٍت يف وإبستمولوجية أنطولوجية وهي مًعا، آٍن يف وذاتية موضوعية ألنها
جمعت التي املقولة وهي واملعرفة، الوجود فيها اتحد التي املقولة هي إذن الهيجيلية

ص٢٤٢. السابق، املرجع 28

ص٢٤٣. السابق، املرجع 29

ص٢٤٤. السابق، املرجع 30
ص١١٠. العربية، الرتجمة هيجل، فلسفة والرت: ستيس، 31

ص٩٨-٩٩. السابق، املرجع 32
ص٢٦٤. هيجبلية، دراسات إمام، الفتاح عبد إمام 33
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إبستمولوجية صورٍة من املقولة تحولت كانط. وإبستمولوجية أرسطو أنطولوجية شمل
العالم استنباط املمكن من أصبح هيجل عند الكون. لتفسري أنطولوجي مبدأٍ إىل للمعرفة

كانط. عند االستنباط هذا استحال أن بعد املقوالت من منطقيٍّا استنباًطا

اإلمكان مقولة طبقات (١)

والفيلسوفان كافية. بصورٍة الفلسفة تاريخ يف تأملها يتم لم اإلمكان مشكلة أن الواقع
األساس وصف إليه يرجع فاألول وليبنتز. أرسطو هما دقيق نحٍو عىل بها شغًال اللذان
الوجود تمييز إليه يرجع كما dynamei on باإلمكان أو بالقوة الوجود بأنه للوجود املادي
الفضل إليه فريجع لينتز أما .Kata ton dynaton اإلمكان بحسب أو اإلمكان ناحية من
غري Omne possibile existere للوجود ينزع ممكن هو ما كل املسلمة: هذه صياغة يف
فصول أهم من ولعل واملستويات. الطبقات متعددة مقولٌة بلوخ رأي يف اإلمكان مقولة أن
مقولة طبقات عن بلوخ فيه يكشف الذي الفصل ذلك هو عمًقا وأشدها األمل» «مبدأ
بجهة — املبارشين) بلوخ تالمذة (أحد هولتس قال كما املقولة هذه تتعلق فقد اإلمكان،
طريق عن ليس ارتباطهما ولكن الوجود، بجهة أو — والتعبري الفكر أي — الحكم
اإلمكان يكون بحيث التحليليني الوضعيني وبعض الواقعيون يظن كما واألصل الصورة
عالقٌة والوجود الفكر بني العالقة إن بل الوجود، جهة من لإلمكان صورة الحكم جهة من
من ممكنًا الواقعي» «املستحيل يبدو أن يمكن إذ متداخلة؛ مراحل وتوجد تشابًكا، أعقد
يتصور عندما أو كالتنني، خرايف حيواٍن وجود نتخيل عندما يحدث كما الفكرية، الناحية

األحالم.34 أرض يف فمه إىل املشوي الحمام هبوط الجائع
الوجود تقرير حيث من مرتبته عن الحكم يف التعبري هي القضية يف الجهة أن وكما
رضورة عن معربًا أي رضوريٍّا، يكون أن إما فالحكم االمتناع، أو الرضورة أو اإلمكان» «أو
بني وجودها املمكن من الصلة هذه أن عن يعرب أن وإما واملحمول، املوضوع بني الصلة
أن املستحيل من أنه بمعنى امتناع رابطة الرابطة تكون أن ويمكن القضية طرَيف كال
أو حدية عالقًة ليست األقسام هذه بني العالقة ولكن املوضوع.35 إىل املحمول ينتسب

.Holz. Hans Heinz: Ernst Bloch. S. 66 34

الثالثة، الطبعة املرصية، النهضة مكتبة القاهرة، والريايض، الصوري املنطق بدوي، الرحمن عبد 35
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بد فال مراحلها، وتداخل لتعقدها ونظًرا متشابكة. عالقٌة اإلمكان مقولة إن بل منفصلة،
بد وال الفلسفي، بلوخ نسق يف واألساسية الهامة املقولة لهذه املختلفة الطبقات تمييز من
سريًا اليوتوبي التفكري يسري أال أردنا إذا دقيًقا، تمييًزا بعض عن بعضها تمييزها من
فقدت لو ألنه الجد مأخذ اإلمكان يؤخذ أن بلوخ يقول كما بد وال هًدى، غري عىل عشوائيٍّا
عنها وانتفى نفسها الحياة لتوقفت اإلمكان صفة — والفكرية الواقعية — املوجودات
ناحية، كل من اإلمكان به يحيط الذي املمكن» «كائن هو واإلنسان والصريورة. التطور
هو وال لهواه، يخضع تعسفيٍّا أمًرا ليس املمكن عىل انفتاحه أن عىل أيًضا يدل وربما
تحميه وقواعد رشوًطا يتضمن وإنما يشء، أي أو يشء كل يكون أن يمكن «غامض» يشء
تحديد فيمكن مقولة، اإلمكان دام وما واألفكار. بالكلمات لعب مجرد إىل يتحول أن من
وراء االنسياق أو العبث من نوًعا تكون أن من تصونها التي ورشوطها املقولة هذه طبقات
تعكس متعددة طبقاٍت أو مستويات إىل اإلمكان مقولة بلوخ م ويقسِّ واألوهام. األحالم

الطبقات. هذه بأول ولنبدأ واإلدراك، املعرفة درجات

The Formally possible الشكيل أو الصوري املمكن (أ)

ببعض بعضها يرتبط الكلمات من مجموعة وهو الطبقات. هذه أول هو الصوري املمكن
بغري لكنها القول مستوى عىل ممكنة لغويٌة تركيباٌت أو بناءات لكنه له، معنى ال بشكٍل
الرتكيبات من ذلك وغري ويكون» «وإنسان أو مستدير» «يشء مثل اإلطالق عىل معنًى
وربما القضية، هذه عنها تعرب التي الحقيقة عن النظر وبرصف معنًى، أي من الخالية
ال أو للمعقول مضادة فتأتي السابقة، الحمقاء العبارات غري أخرى لغويٌة تركيباٌت تأتي
تنطق أو دائري» «مربع عبارة: مثل لها معنًى أي إدراك الصعب من كان وإن معقولة،
هنا واالستحالة قبُل.» من رحلت سفينة ظهر عىل يصعد «إنه مثل: للعقل مضاد بحكٍم
العقل ولقوانني للمعنى مضادة هي وإنما املعنى، من تخلو ال فالعبارة وواضحة، مبارشة
التفكري ممكن غريه مع عالقة يف يدخل ما إن إذ — فيها التفكري يمكن ولذلك واملعقول.
اإلمكان هو هنا اإلمكان يكون ثمَّ ومن لها، معقول معنًى تحديد يمكن ال ولكن — فيه

الشكيل.36 أو الصوري

.Bloch. Ernst: the principle of Hope. p. 224 36
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الرضوري (أ) أقسام: أربعة إىل الجهة حيث من القضية قسم قد أرسطو كان وإذا
كان، ما باعتبار املمكن (ب) كائن. هو ما بخالف يكون أن يمكن ال الذي الواجب أو
رضورٌة ثمة تكن لم أي يحدث، أال يمكن وكان املايض يف حدث الذي اليشء وهو
يحدث لم ما وهو سيكون، ما باعتبار املمكن (ج) وجد. قد يكون أن تقتيض وجودية
أن يمكن ال الذي املمتع أو واملستحيل (د) ما. يوًما يحدث أن املمكن من ولكن بعُد
أطراف بني الكائنة العالقات فإن التقسيم، هذا أقام قد أرسطو كان إذا أبًدا.37 يكون
يمكن ولكن تناقض أو تضاد عالقات هي — الذكر السالفة — والرتكيبات العبارات
مقولة مستويات من األول املستوى هذا يف ألن البحتة، الشكلية الناحية من فيها التفكري
يمكن لذلك الواقع. مستوى عىل وليس الفكر مستوى عىل املمكن بلوخ يبحث اإلمكان
والتي واملعقول، العقل منطق يرفضها التي الرتكيبات هذه من له حرص ال عدد تركيب
رودلف مثل — املناطقة الوضعيني وبعض املعارصين التحليل فالسفة بعض أخضعها
الناحية من سليمة تكون أن يمكن أنها وبيَّنوا الدقيق، املنطقي للفحص — كارناب
العبارات هذه من بلوخ ويذكر املنطقية. الناحية من مرفوضة ولكنها والنحوية، اللغوية
الواسع «الجبل صحيح»، عدد «قيرص الراعد»، «الحصان الغاضب»، «املثلث الالمعقولة:
األدبية اللغة يف موحيًا بعضها يكون أن يمكن التي الرتكيبات هذه وأمثال االطالع»،
الشكلية، الناحية من فيها التفكري إمكان هو السياق هذا من يهمنا الذي ولكن والشعرية،
يقبل الذي «املمكن» حال كل عىل تبني فهي معنًى، وبال دقيقة وغري عقيمة تكن ومهما
ينطبق فهل حدود، بغري متسًعا للتفكري بالنسبة اإلمكان مجال كان إذا ولكن فيه، التفكري
أكثر يكون أن األخري لهذا يمكن هل املعرفة؟ أمام املفتوح اإلمكان مجال عىل اليشء نفس

ملموسة؟ بصورٍة بعُد يتحقق لم وإن موضوعية أكثر أو تحديًدا

املعرفية الناحية من املوضوعي اإلمكان (ب)
The factually objectively

من الرغم وعىل املعرفة. يف يكمن ما بقدر عام، بوجٍه التفكري يف يكمن ال اإلمكان هذا
إمكاناتها فإن وموضوعاتها، وميادينها مجاالتها بشتى املعرفة إلمكانات الهائل االتساع

ص٩٧-٩٨. والريايض، الصوري املنطق بدري، الرحمن عبد 37
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الوصف هذا للمعرفة، القابلة أو املعروفة رشوطها وبيان وتحديدها وصفها املمكن من
بدرجات ال معني، ملوضوٍع بالنسبة ومستوياتها املعرفة بدرجات يتعلقان التحديد وهذا
وصل الذي النضج ومدى نفسه املوضوع هذا يف الكامنة الداخلية الرشوط ومستويات
«اإلمكان هنا نبحث ال أننا أوضح بعبارة هذا ومعنى بحق، «موضوعيٍّا» يكون بحيث إليه
كون جهة من نبحث وإنما بالفعل، املتحقق الدقيق املوضوعي بمفهومه أي املوضوعي»
ويتمثل مالئمة. غري أو مالئمة — موضوعية غري أو موضوعية كانت سواء — به معرفتنا
أو مربر عىل يقوم ترجيح أو اعتقاد عن تعرب التي والرتكيبات الصيغ يف اإلمكان هذا
أو اإلمكان ذلك يف نعتقد يجعلنا الذي السبب أو الرشط هو هنا فالتربير تؤيده، مربرات
اإلمكان لجعل الكايف النضج إىل بعُد يصل لم املعريف التربير هذا بأن العلم مع نرجحه،
هذه يف ُمرضية. أو كاملة صيغٍة يف تحقيقه أو بلورته إىل بعُد يؤدِّ لم كما موضوعيٍّا،
معرفًة — تحقيقه تحتم التي — اإلمكان رشوط كل معرفة إىل بعُد التوصل يتم لم الحالة
يوصف وحده وبهذا جزئية، بصورٍة مرشوًطا يكون هنا اإلمكان أن أي كافية، موضوعيًة
يف ومستوياته اإلمكان درجات به نقيس الذي املعيار هو هذا أن والواقع — ممكن بأنه
الناحية من الشكيل أو الصوري اإلمكان عن النظر رصفنا ولو — وتحوالته أشكاله كل
تحديد، ودون عام بوجٍه املنفتح هو املمكن لكان البداية، يف ذكرناه كما البحتة الفكرية
أننا وطاملا مًعا. للسببني أو بها معرفتنا كفاية لعدم أو تحققه رشوط كفاية لعدم وذلك
من نستدل أن فيستحيل كلها، نعرفها ال دمنا ما أي الرشوط، هذه بعض سوى نعرف ال
املعروف (االسكوالئي) املدريس املبدأ يصدق وهنا الواقعي. الوجود عىل اإلمكان هذا مثل
الناحية من اإلمكان إىل نعود الوجود.»38 عىل اإلمكان من االستدالل يجوز «ال يقول: الذي
املوضوعية املعرفة هو — اإلمكان أشكال من غريه عن — يميزه الذي إن فنقول املعرفية
ونحن للتحقق) ناضًجا أو بحق، ممكنًا تجعله التي بالرشوط (أي برشوطه الجزئية
اليشء تنقل التي الرشوط مجموع توافر ألن وجزئية، مرشوطة بأنها املعرفة هذه نصف
وإنما فحسب، مرجًحا أو محتمًال أمًرا التحقق هذا يجعل ال التحقق مرحلة إىل الحدث أو
تحققه عىل نراهن أن يجوز فال ولذلك مرشوطة، وغري مطلقة بصورٍة محقًقا أمًرا يجعله
ذلك أن ليؤكد بلوخ إن بل رشوطه، بكل املوضوعية املعرفة اكتمال بعد تحققه عدم أو

الغباء.39 من — اإلنسانية الناحية من — يخلو لن املوقف

.Bloch. Ernst: The principle of Hope. p. 225-226 38

.Ibid: p. 226 39
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رشطي حكٍم صورة يف به املعرفة ناحية من املوضوعي اإلمكان عن التعبري ويتم
problematic إشكايل أو احتمايل حكٍم صورة يف أو ،hypothical judgement
يف الرشطي الحكم ويختلف أقل. به املعرفة يف اليقني درجة كانت إذا .judgement
مؤكدة، مقدماٍت بعُد يفرتض ال األول أن يف اإلشكايل أو االحتمايل الحكم عن الصدد هذا
مقدماته تكون (إذ مؤكدة مقدماٍت عىل يحتوي اإلشكايل أو االحتمايل الحكم أن حني عىل
أن يمكن اإلشكالية: األحكام أمثلة (ومن مجهولة مقدماٍت كذلك يضيف بل مضمرة)
اإلشكايل الحكم يعد ولهذا إلخ) … بالفعل عاش قد لويكيبوس يكون ربما اليوم، تمطر
««أ» مقوالته: إحدى أو «الجهة» منطق أحكام أحد باعتباره اإلمكان عن املعرب الحكم هو
األحكام بعض النوع هذا يف أحيانًا تدخل أن وطبيعي «ب».» ب مرتبطة اإلمكان جهة من
األحكام أو كافية معرفٍة أو دراسة عىل تقوم ال التي األحكام وهي لإلمكان، األصيلة غري
عليها العلم استقر التي بالرشوط كاٍف غري وعٍي عن وتربوية نفسية ألسباٍب تصدر التي
إىل املاء ينحل أن «يمكن الجهة أحكام من التايل الحكم أحد يصدر فعندما قبُل. من
للحقيقة تجاهله أو جهله عن بذلك يعرب فإنه الكهربائي.» التيار طريق عن عنارصه
منها يتكون التي عنارصه إىل املاء تحليل يف يتسبب الكهربائي التيار أن وهي املعروفة
وكل الشك، يقبل وال مربر الحكم هذا مضمون إن ذلك). تعوق ظروف توجد لم إذا (هذا
معرفته نقص باألحرى أو قائله، معرفة مستوى يف العيب ولكن متوافرة، صدقه رشوط
أو التوكيدية الصورة يف يضعه أن من بدًال احتمالية صورٍة يف حكمه يصوغ جعله الذي
أو نفسية بل منطقية ليست الحكم هذا أمثال وراء السبب أن أي به. تليق التي التقريرية
تصدر التي األصيلة اإلشكالية األحكام وبني بينه الكثريون يفرق لم هنا ومن اجتماعية،

اإلمكان.40 برشوط مغلوطة) معرفة (ال جزئية معرفٍة عن
برشوط كافية معرفٍة عىل تقوم التي فروضه أو العلمي البحث عبارات أن والواقع
املعرفة تمثل ثمَّ ومن األصيلة. املوضوعية الجهة أحكام قبيل من هي نتائجه تحقيق
املوضوعية الرشوط «بجميع» اإلحاطة إىل بعد يصل لم معرفيٍّا مستًوى باإلمكان املوضوعية
الحكم يبقى ولهذا فحسب بعضها معرفة إىل توصل قد كان وإن اإلمكان، ذلك لتحقيق
بطالنه، أو وصدقه نفيه، أو إثباته إمكانية كذلك تبقى كما االحتمال، أو التأرجح حالة يف

.Ibid: p. 226-227 40

153



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

كما هذا، يعلم — واإلنساني االجتماعي أو الطبيعي — العلمي البحث مارس من وكل
باإليجاب الحكم هذا عىل نحكم حني نقصده الذي املوضوعي الجانب هو هذا أن يعلم
بقية ملعرفة املنهجية البحث إجراءات بقية يف امليض قبل الخطأ أو وبالصواب السلب، أو
حكًما كان باإلمكان الحكم بأن القول يمكن وعندئٍذ نهائية. بصفٍة منه التحقق ثم رشوطه
االحتمايل الحكم تضمنه الذي االحتمال أو الرتجيح وأن موضوعية، إمكانيٍة عىل موضوعيٍّا
كذلك تضمن قد واإلنسانية؛ الطبيعية العلوم يف التجريبية للمعطيات بالنسبة اإلشكايل أو
التي األساسية الرشوط بمجموعة أو األسايس بالرشط املسبقة املعرفة أو التوقع من نوًعا
بأن القول يجوز وبذلك فعلية، بصورٍة لتحقيقه تمهيًدا املوضوع يف املنهجي البحث توجه
آٍن يف — واملوضوعية االفرتاضية أو الرشطية الصورة عن يعرب األصيل اإلشكايل الحكم
استطاعتنا يف أن أي الصحيح، بمعناه العلمي-املوضوعي البحث عليها يقوم التي — واحد
heuristic عنه الكشف مبدأ أو املوضوع اكتشاف مبدأ هو بأنه نصفه أن باختصار

41.principle
الحكم عنه يعرب الذي املوضوعي اإلمكان مشكلة يف البحث يدخل أن وطبيعي
املنهج قدرة وبمدى العلمي البحث بمنهجية متعلقة أخرى مشكالٍت يف الصحيح اإلشكايل
معظمها، أو رشوطه جميع معرفة عىل قدرته خالل من نفيه أو إثباته عىل «االستقرائي»
اليقيني الحل تجد لم أنها يبدو التي االستقرائية التعميمات بمشكلة األمر يتعلق وربما
قدر أكرب عىل تحتوي عمل فروض إنها عنها قوله يمكن ما أقىص وإن اآلن، حتى النهائي
عن قلناه بما نكتفي ولذلك املوضوعي؛ اإلمكان أو االحتمال درجات من إليه التوصل أمكن
املوضوع ناحية من املوضوعي اإلمكان إىل وننتقل املعرفية الناحية من املوضوعي اإلمكان

نفسه.

نفسه املوضوع جهة من املوضوعي اإلمكان (ج)
The fact-based object-suited possible

نفسه باملوضوع بل ما، بموضوٍع بمعرفتنا يتعلق ال بأنه املستوى هذا يف اإلمكان يتميز
هنا ينصبُّ االهتمام أن هذا معنى ذاك. أو هذا عىل يصري أن استطاعته أو قدرته حيث من

.Ibid: p. 227 41
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املعرفة عىل ال كاٍف، بشكٍل بعُد تتبلور لم أو تظهر لم التي نفسه املوضوع رشوط عىل
املعرفة من االنتقال يتم فهنا — السابق املستوى يف كما — الرشوط بهذه الكافية غري
بينها، القائمة املوضوعية والعالقات فيه الكامنة ورشوطه نفسه املوضوع إىل باملوضوع
صريورته إنضاج يف إيجابية مشاركًة تشارك التي الداخلية والعوامل الخصائص إىل أي
املوضوعية املوضوع ببنية ترتبط التي اإلمكان طبقة إىل نصل بهذا إمكاناته. وتحقيق
منفتًحا — الواقعية صريورته خالل — يظل بحيث ذاك، أو النحو هذا عىل تجعله التي
قد برشوطه «املوضوعية» معرفتنا أن تصورنا لو حتى تنتهي ال أخرى إمكاناٍت عىل

النظرية.42 الناحية من اكتملت أو انتهت
من اليشء» «شيئية أو املوضوع» «موضوعية يف املستوى هذا عىل إذن نبحث نحن
يف نبحث كما املستمرة، الصريورة عملية تتخللها التي الواقعية وتركيبته بنيته حيث
النظر وجهة من تغيريه إمكان إىل تؤدي التي والخارجية الداخلية الرشوط توافر مدى
مفهوم ظهر وقد زائفة. وجهٍة إىل ينحرف التغيري هذا تجعل أو األصيلة»، «اليوتوبية
مينونج43 أليكسيوس النمسوي الفيلسوف لدى واضح بشكٍل األوىل للمرة املوضوع نظرية
أو املوضوعات بماهيات إال يتعلق وال خالًصا «قبليٍّا» مفهوًما كان ولكنه (١٨٥٣–١٩٢٠م)
(أي الخارج يف وجودها عدم أو وجودها عن االستقالل تمام املستقلة الجوهرية خصائصها
الظاهريات) فلسفة وأصحاب هورسل ذلك بعد عرب كما قوسني» «بني الوجود هذا وضع مع

.Ibid: p. 229-230 42

بجامعتها، أستاذًا عمل التي حراتس يف ١٩٢٠م عام وتويف ١٨٥٣م عام المبريج يف ولد :Meinong 43

كيفية أو وجوده عدم أو العيني وجوده عن النظر برصف املوضوع، موضوعية عن نظريته قدم
التمثل وهي: للتجربة األربع للطبقات وفًقا االعتبار يف األربع الرئيسية طبقاته أخذ مع الوجود، هذا
األشياء)، (أو املوضوعات أربع: إىل املوضوع طبقات قسم وبذلك والرغبة، والشعور والتفكري، (اإلدراك)،
املعيارية، للموضوعات تنتمي والجمال والحر فالحق فيها؛ و«املرغوب» و«املعيارية» و«املوضوعية»
للموضوعات واملنطقية الرياضية املاهيات أو والحقائق الرغبة، ملوضوعات ينتميان والغاية والواجب
تأثر هورسل أن املعروف ومن والقيم، الوعي فلسفة عىل كبري تأثريٌ النظرية لهذه كان وقد املوضوعية.
الجزء منطقية» «بحوث كتابه يف خاص بوجٍه ظهر شديًدا تأثًرا مينونج بنظرية «الفينومينولوجيا» يف
وهاجم — املنطقية بنيته أي — املوضوع موضوعية عن دافع حيث الخالص، للمنطق مقدمات األول،
لظاهرياٍت أفكار األسايس كتابه من األول الجزء يف وكذلك املنطق، يف والسيكولوجية الذاتية النزعة
C. F. Lacey. A. R.: A Dictionary of philosophy. London.) (١٩١٣م) ظاهرية وفلسفٌة خالصة

.(Routledge Kegan Paul. 1976 p. 126-127
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املوضوع بوجود التقيد من املتحررة املوضوعية املعرفة هذه نموذج أن مينونج اعترب وقد
البعيدة الرياضية بالحقائق املجردة املوضوعية املعرفة أو الرياضيات هي وجوده عدم أو
«تشيَّأ» أو املنطق «تموضع» وهكذا الخارجي.44 العيني بالواقع عالقة أي عن البعد كل
ومعنويٍّا قبليٍّا وتحليًال ألفعاله، خالًصا قبليٍّا «وصًفا» أصبح أي ذكرناه، الذي باملعنى
القول. سبق كما قوَسني» «بني للموضوعات العيني أو الطبيعي الوجود وضع مع ملقوالته،
أنه الواضح فمن تفصيلية، مناقشًة الهامة املسألة هذه يناقش ال بلوخ كان وإذا
رفًضا وهورسل مينونج من كل عند املحضة واملعرفية «القبلية» النظر وجهة يرفض
املادية البنية عىل تركز التي الجدلية املادية نظره وجهة مع اتساًقا وذلك حاسًما،
«بنظرية يتمسك فهو أيًضا؛ املادية اإلمكانات مختلف عىل وانفتاحه نفسه للموضوع
يربطها مما أكثر الواقعية ورشوطه وعالقاته الواقعي بوجوده يربطها ولكنه املوضوع»
يرص وهو الراهنة أو الحارضة حالتها يف شيئيته» «بموضوعية أو به املعرفة بموضوعية
واملوضوعية الواقعية بنية عن تعرب التي الصحيحة الطريقة هي هذه أن عىل النهاية يف
إليها انتهت التي املتعالية املثالية الصورة عن بعيدة حقيقية جدليٍة بصورٍة تعكسها أو
«نظرية حول قليًال نظره وجهة أوضح وربما هورسل، مؤسسها عند الظاهريات فلسفة
مجرد ليست املوضوعية العالقات فيها تتم التي االنعكاس عملية إن بقوله املوضوع»
باملوضوع أو الواقعي باملوجود معرفية» «نتيجة هي وإنما الوعي، يف تتكون معرفية عمليٍة
الدقيق الواقعي» «التعريف شكل املعرفية النتيجة هذه وتتخذ وتالئمه. نفسه الواقعي
خصائصه يقدم وإنما للموضوع، والتصورية اللغوية الخصائص بتقديم يكتفي ال الذي
االجتماعي السياق داخل يف أو املوضوع داخل يف الكامنة الواقعية البنائية أو التكوينية
املفضلة االشرتاكية بلغته يصوغه ذلك عىل مثًال بلوخ ويعطينا فيه. يوجد الذي والتاريخي
البنية يعكس الذي املفهوم هو «األمة» ملفهوم نظره يف واالشرتاكي الواقعي فالتعريف لديه،
االشرتاكية أو الفاشية املفاهيم عن بعيًدا بها ويعرفنا األمة «ملوضوع» املكونة الواقعية

املتعصبة.45 والنازية الوطنية،
املقوالت» «مقر رأيه يف هي النحو هذا عىل بلوخ يقدمها التي املوضوع نظرية إن
ويف وتحدًدا. تميًزا وأكثرها العيني الواقعي الوجود أشكال أعم هي املقوالت أن باعتبار

.Bloch. p. of H. V. I. p. 230 44

.Ibid: p. 230-231 45
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طبيعة تتحدد — املوضوعية طبقات من الطبقة هذه أو — املوضوعي املستوى هذا إطار
(الذي «املوضوع» بني إليها أرشنا التي التفرقة أهمية وتربز أيًضا، املوضوعي اإلمكان
واقعة يف حيس) (كمدرٍك «اليشء» وبني للمعرفة) قابًال وأصبح الداخلية رشوطه اكتملت
وضع عىل واملنفتح الواقع جدل يف املنخرط واملوضوعي البنائي اإلمكان بني الراهن،
أو الواقعي اليشء إليها صار التي الراهنة أو الحارضة الحالة وبني أصيلة، أوضاٍع أو
يف اإلمكان مقولة تمييز عىل املوضوع» «نظرية تساعد ثم ومن إمكاناته، إليها صارت
وسياقه ونمطه املوضوع بنية تحددها التي الرشوط ناحية من أي املوضوعية، أبعادها
املوضوع أساس عىل يقوم ما آخر إىل … الداخلية وقوانينه عالقاته ونسق االجتماعي
احتمالية أو رشطية أحكام شكل يف عنه نعرب حني — املمكنات عىل انفتاحه ويجعل نفسه
كما — الرشوط وهذه برشوطه. ومربًرا ذاته، املوضوع ببنية محدًدا أمًرا — وإشكالية
طبيعتها منها لكلٍّ يحفظ تفاعًال ومتفاعلة متشابكة وهي وخارجية، داخلية — ذكرنا

النوعية.46
الرشَطني أحد تحقق حالة يف حتى عليه، هو ما عىل قائًما املوضوعي اإلمكان ويبقى
الثمرة نضوج إمكان عىل الداخلية رشوطه بحكم النبات يحتوي فقد التحقق. قارب إذا أو
تساعد ال — الخارجية الرشوط أي — املواتية غري الطقس ظروف ولكن فيه، الكامنة
إىل تفتقر أو الداخلية الرشوط وتغيب الخارجية الرشوط تتوافر وقد النضوج. ذلك عىل
عىل أمامها تضع فالبرشية املوضوعي. اإلمكان تحقيق عىل تعمل التي املهمة العنارص
سوى تجد لم التاريخية التحقق لحظة جاءت إذا حتى تحقيقها، إىل تسعى أهداًفا الدوام

رشوطه.47 توافر ينتظر إمكان مجرد التحقق يبقى ثم ومن عاجزين، ضعاٍف بٍرش
الوجه عىل تتحقق لم التي الشعبية واالنتفاضات الثورات من العديد ذلك أمثلة ومن
وذلك االسم، بهذا الجديرة واالستنارة والعدل والتحرر التقدم نظر وجهة من األكمل
بعد الناضجة الثمار جني تأخر أمثلته ومن نقصهما، أو السابَقني الرشَطني أحد لغياب
نهضتنا مع الحال هو كما الشعوب من كثري عند النهضة عصور أو النهوض فرتات
النضج. إىل وصولها وعدم عجزها أو الرشوط من كثري غيبة عوقتها التي الحديثة العربية
البالد من كثري يف الفكرية والنظم واآلداب والفنون العلوم تطور عىل اليشء نفس وينطبق

.Ibid: p. 231 46

.Ibid: p. 231-232 47
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أصابهما مهما دائب، تفاعٍل حالة يف يظالن الرشطني أن واملهم والحضارات.48 والعصور
مًعا: األمَرين عىل يتوقف الذي املوضوعي» «اإلمكان إىل الطريق عىل ضعف، أو نقص من
لهذا استعداده أو الواقع و«قابلية» «التغيري» تحقيق عىل الفعال الداخيل اإلمكان قدرة
التغري نحو الصريورة وإمكانية التغيري، عىل القادر الفعل إلمكانية باختصار أي التغيري،

املواتية. واملجتمع والبيئة العرص ظروف يف
قدرة عىل يتوقف الفعال اإليجابي لإلمكان األسايس الشكل أن سبق مما ويتضح
شيئًا تحقق أن بدورها تستطيع ال البرشية العوامل وهذه البرشية، أو الذاتية العوامل
انتظار حالة يف تكون والتي معها واملتفاعلة املرتبطة والخارجية املوضوعية العوامل بغري
اإلمكان مقولة تتكشف وهكذا ثماره. يؤتي الذي التغيري إىل ويوجهها يحركها ملن
أو الواقع لتغيري اإلنسان تدخل عن — السابقة الرشوط لها تحققت إذا — املوضوعي
«األمل» أو «الخالص» مفهوم عن املقولة هذه تتكشف كما التغيري، يقبل الذي العالم
الزائف، للتغيري املجال يفسح أن فيمكن أحدهما أو الرشَطني هذين نضوج عدم أما نفسه.
وما واألمل. الخالص مفهوم من بدًال املدمر واليأس الكارثة أو اللعنة مفهوم عن ويكشف
عرصنا يف سواء واالستبداد القمع نظم بها قامت التي الزائفة الثورات مع هذا حدث ما أكثر
فيها. تمت التي السياقات باختالف أشكالها اختالف مع املاضية العصور يف أو الحارض
العنرص يمثل وهو — عنهما تحدثنا اللذين الرشَطني نضوج عدم بأن أيًضا العلم ومع
الطغيان كارثة من هبوًطا أو صعوًدا يتدرج أن يمكن — املوضوعي اإلمكان يف السلبي
يمكن نضوجهما أن كما قطاَرين. أو سيارتنَي بني تصادم حادث يسببها كارثة إىل املطلق
«ومملكة إنسانًا، يصيب أن يمكن الذي السعيد الحظ بني يرتاوح أن أخرى ناحيٍة من
العلم مع االشرتاكي. املجتمع تحقيق إمكانية بوصفها التاريخ يف تتقدم التي الحرية»
هامش عىل تقع التي املبارشة العرضية للصدفة تخضع أن يمكن األوىل الحالة بأن أيًضا
واملوضوعية الجدلية الرضورة بحكم النضج وتبلغ فتنمو الثانية أما الجدلية، العملية
بحكم والتاريخ الطبيعة ويف والوعي، املادة باطن يف تتم التي الصريورة عملية يف الكامنة

التاسع يف أملانيا يف اندلعت التي االشرتاكية الثورة فشل وهما وتراثه، ثقافته من مثاَلني بلوخ يقدم 48

كان كما عظاًما امني رسَّ تظهر ولم «دورر» بعد جاءت التي الفنية املرحلة وعقم ١٩١٨م، عام نوفمرب من
املتوقع.
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العلوم موسوعة من ٢٥٠ الفقرة يف نجدها التي التفرقة غرار (عىل ذاتها الجدلية القوانني
التي الجدلية والرضورة العرضية الصدفة بني دقيقة تفرقًة يفرق حيث لهيجل، الفلسفية
النحو عىل نفسها الجدلية الصريورة يف والكامن املفتوح املوضوعي» «اإلمكان عىل تحتوي
طريق عن والخالص األمل يف اليوتوبية لفلسفته وفًقا رأينا كما وفرسه بلوخ صوره الذي
األعىل، املستوى عىل الصدفة تستبعد ال التي الجدلية القوانني هذه االشرتاكية) تحقيق
قد بصورة وثراءها املوضوعية اإلمكانات تنوع يحقق الذي واإلبداع الخلق مستوى وهو
طبيعة يف تكمن أنها مع املفاجأة، أو الصدفة طابع تحمل وكأنما السطحية للنظرة تبدو
تعارضه العارضة الصدفة مع ويتعارض باستمرار، الجديد يبدع الذي الجديل التوسط
العملية تتعمق حتى ذلك السطحية النظرة تدرك ولن السواء. عىل العمياء الرضورة مع
عىل والتغيري التجدد آفاق عىل مفتوحة موضوعيٍة إمكاناٍت من عليه تنطوي وما الجدلية

واإلنساني.49 املادي املستوينَي

The Objectively-Real possible نفسه الواقع يف الواقعي اإلمكان (د)

نتيجٍة عن يتمخض ال عقيم كالٍم مجرد يبقى أن يمكن اآلن حتى اإلمكان عن قيل ما كل
املنطقية الناحية من اإلمكان تربير يكفي فال فعال، حقيقي تغيريٌ عنه يتولد وال ملموسة،
مفتوح إمكاٌن بأنه القول يكفي ال بل املوضوعية، الناحية من ترجيحه وال والشكلية،
يف يبقيه أن يمكن كله هذا إن نفسه. للموضوع والخارجية الداخلية الرشوط تقتضيه
يحدد أن يستطع لم وإذا املادي، الواقع يف أساس له يكن لم إذا واالحتمال التمني دائرة
«العيني األمل تحقيق نحو ويوجهه ويدفعه الواقع من ينبع مستقبليٍّا تحديًدا الواقع هذا
اإلمكان بها ونقصد اإلمكان، مقولة طبقات من أخرى طبقٍة إىل هذا وينقلنا املحدد».
األشكال كل تظهر التي املادة هذه نفسها، املادة إال الواقعي اإلمكان هذا وليس الواقعي،
ما لتوضيح املثال سبيل عىل سئل ولو فيها، الدائبة الصريورة بفضل رحمها يف الكامنة
اإلنسان هذا إليه صار ما لكل الواقعي اإلمكان هو اإلنسان اإلجابة: لكانت اإلنسان هو
آلفاقه حدود ال الذي التقدم بحكم إليه يصري أن يمكن ما ولكل كله، تاريخه خالل
وصلت هدف يستهلكها فلم النضوج، عن تكون ما أبعد تزل لم إمكانات وهي وإمكاناته.

.Bloch: Ibid: p. 233-234 49
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عظمة يف بالغنا مهما بها، تمر أو مرت مرحلة يف تُستنَفد ولم الهدف، هذا جل مهما إليه،
األغصان مد يف جهدها كل استنفدت شجرة مجرد ليس اإلنسان أن ذلك املرحلة. هذه
لم التي والخارجية الداخلية وإمكاناته لرشوطه الكيل املجموع هو وإنما الثمار، وإنضاج

أبًدا.50 إليه تصل ولن األخري النهائي النضج إىل بعُد تصل
فكرة نفهم أن يمكن املادة نسميه الذي الواقعي لإلمكان الشامل املفهوم بهذا
املادة. مفهوم أرسطو بها حدد التي اإلمكان» — حالة يف — «الوجود أو بالقوة» «الوجود
قبل شديد، باختصاٍر السياق هذا يف تطوره ونتتبع به نذكِّر أن املفهوم هذا ويستحق
كان فإذا املادة. «ألنطولوجيا» التعرض عند بعُد فيما التفصيل من بيشء إليه نرجع أن
األشياء يف التناقض وجود أدرك من أول هو الغربي الفلسفي الفكر تاريخ يف هرياقليطس
مادة يف (dynamei on) الواقعي اإلمكان إىل تعرف من أول هو أرسطو فإن نفسها،
لديه (أو قادر فهو يصري ما كل ألن مادة، له الفن أو الطبيعة يف يصري ما «كل العالم:
هو فإنما يكون وال يكون أن يمكن ما وكل يكون، وأالَّ يكون أن عىل (dynaton إمكان
اإلمكان، هذا يف الفعال العامل ميز قد أرسطو أن املعلوم ومن يشء.»51 كل يف املادة
املادة، عن األول» «وكمالها ذاتها تحقق التي ،Entelechy األنتيليخيا أو الصورة، وهي
أن أيًضا املعلوم ومن واملادة. الصورة بني التقليدية الثنائية شكل يف وضعهما بحيث
القديمة العصور فالسفة من كبري عدٍد عند ملحوًظا تراجًعا تراجعت قد الثنائية هذه
حساب عىل أحدهما لتقديم بينهما املستمر الرصاع من عانت وأنها والحديثة، والوسيطة
عن مفهومه يتابع بلوخ نجد أن الطبيعي ومن الفالسفة. من أيًضا كبري عدٍد عند اآلخر
تخطى الذي األول الفريق عند داخلها) يف الصور حاملة الفعالة املادة (أو الواقعي اإلمكان
الفعال اإليجابي واإلمكان السلبي اإلمكان بني أو والصورة املادة بني ووحد الثنائية تلك

الواقعي. أو
ومن واملادة، اإلمكان بني يوحدوا أن الحال بطبيعة يرفضون املسلمون فاملتكلمون
يضع ثم وإرادته، بقدرته منه العالم هللا خلق مطلق عدٍم إىل املادة هذه يحولون ثم

.Ibid: p. 235 50

Aristotle: Metaphysics. With an English Translation by Hugh Tredennick. London Leob 51

.Classical Library 1936 VII, VII. 2. p. 337
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وأمالريش رشد وابن سينا ابن مثل — واليهودية واملسيحية اإلسالم فالسفة بعض بلوخ
املادية، الوجود بوحدة القائلني ضمن (١٠٢٠–١٠٦٩ / ١٠٧٠م) جبريول53 وابن البيني52
اإللهي الخلق فعل جعلوا بل العالم، أساس الواقعي) اإلمكان (أي املادة جعلوا أنهم ويزعم
رأيه يف بعضهم إن بل واأللوهية. املادة بني النهاية يف ووحدوا املادة لحظات من لحظة
املادة، من الصور ظهور هو حركته) (أو العالم تطور أن اعترب قد — رشد ابن مثل —
ثنائية استبعاد بعد — الخلق يصبح وبذلك الصور تعطي التي هي نفسها املادة وأن
فيها يكمن التي اإللهية املادة به تقوم ذاتيٍّا إخصابًا أو ذاتية حركًة — واملادة الصورة

العالم. خارج من أول محرك إىل حاجة بغري اإلمكان
–١٥٤٨) برونو جوردانو مع اإليطالية النهضة عرص يف املادية النزعة هذه وتتجدد
الطابعة الطبيعة وتلتقي لإلمكانات. واقعيٍّا تحقيًقا بأكمله العالم فيغدو ١٦٠٠م)
األزلية، الدائمة، املادة يف أي واألسفل، األعىل ويف األرض، ويف السماء يف املطبوعة والطبيعة
جسوًرا تطوًرا برونو يد عىل مفهومها تطور التي املادة تصبح بذلك األم. املادة املبدعة،
حاٍو وعاءٍ مجرد ال ومنبعها الصور مصدر وهي قوامه، أو الواقعي اإلمكان «حامل» هي
أن يف املتميز بحقها الدوام، عىل خصبة تظل التي املادة، تحتفظ أن يجب «ولهذا لها
ولهذا وتبقى. توجد التي هي بوصفها بها يُعرتف وأن الوحيد، الجوهري املبدأ هي تكون
أرسطو عن فهموها ما بقدر — الطبيعة يف الصور مسألة بحثوا الذين أولئك بعض انتهى
الحق وأن املادة، تحديدات سوى ليست الصور أن إىل — اتجاهه يف يسايرونه ممن وغريه

املادة.»54 إىل ينسب أن يجب األول) (الكمال واألنتيليخيا بالفعل التميز يف

متصوف فرنسا) يف شارتر من بالقرب بني بلدة إىل (نسبة Amalrich of Bena البيني أمالريش 52
١٢١٠م عام يف الكنيس املجمع أدان باريس، يف الفنانني كلية يف وعلَّم ١٢٠٦م عام مات فرنيس، والهوتيٌّ

بالزندقة. عليهم وحكم الوجود وحدة يف األمالرالكيني وأتباعه هو مذهبه
ولد أفينسيربول) أو أفيفيربون باسم الوسطى الالتينية يف (املعروف جبريول بن يهودا بن سليمان هو 53

الحقيقي، باملعنى يهودي فيلسوٍف أول يُعدُّ ١٠٧٠م عام حوايل ومات ١٠٢٠م عام حوايل باألندلس ملقا يف
يميز املحدثة. واألفالطونية أرسطو برتاث عرفها التي (االسكوالئية) املدرسية الفلسفة عىل كبري تأثريٌ له كان
الصورة وهللاوحده مادة، عنده الروح أن إال الروحية، واملادة الجسمية املادة بني الكلية» «املادة إىل نظرته يف
وتربطهما املادة مع الصورة تجمع التي بإرادته ويحركه العالم يخلق الذي وهو املادة، من الخالصة
C. F. Flew. Antony (editorial) الحياة» «نبع هو املحدثة باألفالطونية املتأثر الرئييس كتابه مًعا.

.(consultant). A Dictionary of philosophy London, Macmillan Press. 1979. p. 147
.Bloch: p. of H. V. I. p. 36 يف: برونو جوردانو نص ورد 54
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من واستخلصوا واقعية، نظرًة الواقعي اإلمكان إىل السابقون الفالسفة نظر هكذا
الحيوية نظرته من البداية منذ استهدفها التي النتيجة — بلوخ تفسري حسب — ذلك
الدوام عىل الخصب الرحم وتمثل والعقل الحياة رأيه يف تشمل التي املادة إىل واملستقبلية

الواقع. يف للتحقق القابلة واألشكال الصور إلنجاب املستمر والنزوع
أرسطو لفكرة — املحدثة باألفالطونية شك بغري املتأثر — املادي التفسري هذا ولكن
النزعة سيطرة مع شديًدا تراجًعا تراجع قد dynamei on باإلمكان أو بالقوة الوجود عن
أخذت التي والقياسية الكمية ومناهجه الطبيعي العلم وسيادة امليكانيكية، أو اآللية املادية
الحيوية النزعة استبعاد يف عرش التاسع القرن منتصف إىل األوروبية النهضة عرص منذ
لهذا (االسكوالئية) املدرسية الفلسفة مهدت وقد العلم. دائرة من الغائي التفسري ونفي
الفالسفة عند مفهومها استبعدت كما األرسطي املادة مفهوم استبعدت عندما الرتاجع
السالفة عبارته يف برونو جوردانو ضمنًا إليه يشري الذي املفهوم (وهو لسقراط السابقني
املادة وأصبحت إحصائي، كميٍّ واقٍع إىل الواقعي اإلمكان تحول أن النتيجة وكانت الذكر)
الفيزياء عالم تعبري حد (عىل عرش التاسع القرن يف العالم ودخلت تاريخ، بال غليظة كتلًة
الالهوتيون سلبه الذي الشحاذ دخول ١٨٢٠–١٨٩٣م) John Tyndall تيندال جون
األرسطي املفهوم دخل أن إىل متجمًدا. شيئًا البداية منذ صارت أي امليالد، حق املتشددون
الفالسفة يد عىل وتحوالته تطوراته تنقطع لم الذي وهو — الواقعي اإلمكان أو للمادة
يف — تقدير أقل عىل (١٦٤٦–١٧١٦م) ليبنتز حتى غريهم ولدى ذكرهم سبق الذين
الرشوط نضج مع اإلنساني، أو الذاتي العامل فيه فتشابك التاريخية، الجدلية املادية
إىل — الجدلية الطفرة منطق حسب — الكم وتحول خارجية، أو كانت باطنية الواقعية
من يكن لم التي الجدلية» «اللحظات هذه آخر إىل … الجذري التغري حتمية وإىل كيف،
أن أيًضا أمكن وبذلك للمادة. واألحادي الجامد والكمي اآليل التصور مع تتالءم أن املمكن
املتباعدة الثنائية األطراف فيه تتالقى وأن الحرية، مملكة إىل الرضورة مملكة من نخرج
صريورة عملية املادة وأصبحت والحلم)، والواقع والتوقع، واملادة واملستقبل، (كالطبيعة
عىل باألحرى أو فيها، بذورها تكمن التي «الواقعية» التغيري إمكانات عىل ومنفتحة غنية

املأمول.55 The Totum «والكل» اليوتوبي، «الجديد»

.Bloch, Ibid: p. 237 55

162



لألمل األنطولوجي البناء

يف — الواقعي اإلمكان األصح عىل أو — املادة تستقر أن إذن املمكن من يعد لم
البحث عناء بعد اهتدت، فقد موجود، هو بما للوجود املغلقة السكونية األنطولوجيا
جديد تأسيٍس إىل باستمرار تحتاج جديدة أنطولوجيا يف الحقيقي وطنها إىل الطويل،
والذي بعُد، يوجد لم الذي الوجود» «أنطولوجيا بها وأعني مًعا، واملكان الزمان جهة من
املكان يصبح كما بأرسها، الطبيعة تاريخ ويف املايضنفسه يف باملستقبل» «الوعي يكتشفه
اإلمكان مقولة عليها تطبق التي الجدلية املادة لحركة املستمر التقدم أو األمام» «بُعد هو
نظرًة وخصائصها املادة إىل نظرنا أن بعد ذلك غري األمر يكون أن يمكن وهل الواقعي
عىل االنفتاح بعد من جردناهما إن والواقعية للواقع تصورنا يستقيم وهل مستقبلية؟
اإلمكان بذور يف يكمن الذي و«الكيل» «الجديد» هذا نفهم كيف ولكن والجديد؟ املغاير
عىل املفتوح املستقبل إمكانات تندفع أين وإىل املستقبل؟ عىل باستمرار ويتفتح الواقعي

الدائبة؟ الجدلية الصريورة لعملية الالنهائية الطفرات
«الجذر» كذلك هو والتطور، للنمو املتفتحة بذوره عن تحدثنا الذي اإلمكان إن
فيسقط ومضامينها، مستوياتها اختالف عىل والصور الظواهر عنه تنبثق الذي و«األصل»
واقعية إمكاناٍت من يبقى ما ويبقى جوهرية، وال أصيلة غري قشوٍر من يسقط ما منها
حيٍّا مثًال بلوخ ويرضب والواقعية. والجوهرية األصالة من املزيد إىل باستمرار تنزع
اإلنسان نحو البرشية الصريورة «جذر» رأيه يف هو الذي العامل» «باإلنسان ذلك عىل
تتجه الذي الحق «الوطن» يف أو الطبقات، من الخايل املجتمع يف سيعيش الذي «املثايل»
معرض هو الذي — اإلنسان هذا الطويل. تاريخها عرب مًعا والوعي املادة مسرية إليه
قد — اآلتي تاريخه خالل منها للمزيد يتعرض وسوف املايض تاريخه خالل للتحوالت
لقد قدَميه. عىل منتصبًا يسري بدأ عندما املستقبل طريق عىل وتقدمه تطوره بذرة بدأت
البداية، منذ الكاملة االستقامة فيها انطوت التي األوىل البذرة هو املستقيم السري هذا كان
التاريخ عرب تحقق طاملا الذي االستعداد وهو الحرية، مملكة لتحقق الكامن االستعداد أي
املجتمع يصبح حتى أيًضا والجزئية الواقعية الثورات من العديد يف جزئية واقعيٍة بصوٍر
ومهما اآلن. حتى اإلنسان تاريخ يف الكامن اإلمكان تجسد حقيقة الطبقات من الخايل
اإلمكان يف الكامن النهائي «بالكيل» عالقته تظل فسوف الواقعي، التجسد هذا طبيعة تكن
بني أو والحقيقة، املظهر بني القائمة الجدلية العالقة هي ستظل أنها أي جوهرية، عالقًة
تحقيق تستبعد — حقيقتها عىل فهمت إذا — الجدلية العملية ألن ذلك واملاهية، الوجود

163



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

يكفَّ لن املجتمع هذا ظل يف اإلنسان ألن الطبقات، من الخايل املجتمع تحقق مع «الكيل»
والحقيقة، املظهر فيها يتحد التي الحالة) (أو الوضع نحو املندفعة مسريته تتوقف ولن

واملاهية.56 والوجود
أو الدوام عىل تخلله قد اآلن حتى الواقعية صريورته يف اإلنسان تاريخ فإن ذلك ومع
السطحية، أو الخادعة صوره تفوق متزايدة بصوٍر الجوهري الواقعي اإلمكان فيه تغلغل
البرشية. املسرية حافة عىل والحني الحني بني تتألق كانت اإلمكان هذا صور إن بل
انعكست التي التقريب وجه عىل كلها االجتماعية «اليوتوبيات» هو هذا عىل دليل وأبسط
والحلم التمني صور يف النفسية الناحية من تجلت كما مختلفة، بصوٍر األمل أشعة عليها
الناحية من تجلت ثم اإلنسانية، العليا» «املثل يف «األخالقية» الناحية ومن باملستقبل،
باآلتي والحلم التمني صور فأما واملوضوعية. الطبيعية «الرموز» من العديد يف «الجمالية»
هو مضمونها فكان العليا املثل وأما األفضل، الحياة «إمكان» هو مضمونها ظل فقد
يف عليه هي مما األكمل االجتماعية والعالقات الطاقة، بقدر الكامل اإلنساني الوجود
اإلنسان يحتذيها نماذج واألوضاع الظروف كل يف العليا) املثل (أي بقيت ولهذا الواقع؛
املجتمع ظل يف اإلنسان نموذج بلوخ يرى فيما وأسماها أهمها (ومن إليها57 ويسعى
عرش ثالثة بحوايل وفاته بعد األخري انهياره قبل به يحلم ظل الذي الطبقات من الخايل

عاًما).
الوجود بني املفتقدة الوحدة بإمكان بعيد من دائًما توحي «الرموز» فإن وأخريًا
نحو عىل (خصوًصا الجوهرية حقيقته عن اإلنسان اغرتاب وإزالة الطبيعة، يف واملاهية
كان وملا ١٨٤٤م) عام الفلسفية االقتصادية املخطوطات يف الشاب ماركس صورها ما
أكثر دائًما الرمز كان معانيه، شفرات عىل والداللة باملمكن اإليحاء هو الرموز مضمون
األساسية املاهية وحدة إىل اإلشارة عىل قدرة منه أكثر كان كما املثال، من وخفاء غموًضا
معنًى حول دائًما األصيلة الرموز تالقت ولهذا املتعددة. ومعانيه إيحاءاته وراء تكمن التي
الواحد هي بأنها األديان) بتأثري (السيما التاريخ عرب وصفت أساسية ماهيٍة أو مركزي
الناحية من بقي فقد والتحقق، الظهور عن بعيد الرمز مضمون وألن والخري، والحق
أن األمر نهاية يف واملهم تحدده. وال باملمكن توحي شفرة مجرد واملوضوعية الواقعية

.Ibid: p. 238 56

.Ibid: p. 238-239 57
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تحدثنا الذي والكيل الواقعي اإلمكان ذلك الفلسفة أو األدب يف الرمزي التعبري يعكس
إىل ويشري و«تحققه»، «ظهوره» بني الفاصلة البعد بمسافة طريقته عىل يوحي وأن عنه،
صح إذا — يكون وبذلك منه، تنبعث التي واملتعددة الغامضة املعاني وراء معناه «وحدة»
إىل بالهروب واإلنسان العالم بواقع الصلة مضمونة يفقد وال واقعيٍّا رمًزا — التعبري هذا
والتمنيات الرموز أن يف شك وال املضللة. وأالعيبها الكلمات بسحر االفتتان أو املستحيل
عىل حاولت قد الطويل تاريخه يف البرشي الالوعي أو الوعي عن فاضت التي واألحالم
بعُد، يتحقق لم الذي الوجود سميناه فيما الكامنة املعنى» «نماذج عن تعرب أن اختالفها
واملاهية، والوجود والحقيقة، املظهر عنده يتحدد الذي «الكيل» ذلك من االقرتاب حاولت كما

املستحيل.58 وغري البعيد األمل إىل اتجاهه والوعي املادة يف الكامن النزوع إليه ويتجه
ناحية من األقل عىل املتزمتة املاركسية عقيدته أسري هنا يظل بلوخ أن واملالحظ
يف البعيد األمل هذا يصوغ فهو إليه. املوصلة والطرق السبل ناحية من ال الهدف
الطبيعة»، وأنسنة اإلنسان «تطبيع مثل املعروفة املاركسية الصيغ يف الكلية املاهية تحقيق
والذات املوضوع بني «والتصالح والعكس، الطبيعة عن اإلنسان اغرتاب عىل والقضاء
الفعال الجدل بتوسط إال الواقعي اإلمكان هذا يف األمل يتحقق ولن والحرية». والرضورة

أفضل. بعالٍم املناضل والتفاؤل

منها والفالسفة بعضاملناطقة وموقف اإلمكان مقولة (٢)

العالم! يف بعُد يتحقق لم ما أكثر وما اإلنسان! شعور يف به الوعي يتم لم ما أكثر ما
حولنا، أو فينا حي هو ما كل يف حية حقيقة «ليس-بعد» ال بأن التسليم من الرغم وعىل
املستوى عىل ال كافية دراسًة تدرس ولم الحظ سوء من عانت قد اإلمكان مقولة فإن
املنطقية، الناحية من محرية الدوام عىل ظلت لقد املنطقي. املستوى عىل وال األنطولوجي
أو األنطولوجيا أهملتها ولذلك املفاهيم؛ من لغريها حدث كما حاسمة بصورٍة تتحدد ولم
كتب عىل — كاد أو — املنطق يف واقترصذكرها ا، تامٍّ يكون أن يكاد إهماًال الوجود نظرية
بمقوالت يوصف فيما للممكن املقوالت نظرية تتعرض عندما وحتى الصوري، املنطق
تحديد إىل تتطرق ما ونادًرا باملوضوع، املعرفة نوع تحديد عىل تقترص فإنها الجهة،

.Ibid: p. 240 58
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أو الحكم يف اليقني درجة إىل األحكام ناحية من تشري الجهة59 مقولة إن نفسه. املوضوع
هي كانط حددها كما الجهة ومقوالت الحكم. يف واملحمول املوضوع بني الربط طريقة إىل
أو اإلشكايل الحكم التالية: الحكم جهات الجهة مقولة وتناظر والرضورة، والواقع اإلمكان
يعرب — كانط عند — االحتمال أو واإلمكان اليقيني. والحكم التقريري، الحكم االحتمايل،
أضيف أن أستطع ال أني هو االحتمال معنى ألن الحكم، عن التوقف أو الرتدد حالة عن
السلب بني مرتدد فأنا عنه، نفيها بيقني أستطع ال أنني كما املوضوع، إىل املحمول صفة
إذا أما الحكم. يف توقف حالة هي إذن االحتمال فحالة حكًما، يكون ال وهذا واإليجاب،
حالة تكون الحالة فهذه رضوري طبيعي قانوٍن عن الخروج إمكان عن معربًا الحكم كان
األلوان مختلفة غربانًا ووجدت تصادف فإذا االحتمالية فيها فالجهة إمكان، أو احتمال
يتصل فيما مطردة لقاعدة مخالًفا حدوثه ويكون الحدوث، ممكن هذا فإن نألفه، عما
كشواذ قاعدة عن الخروج إمكان عن تعرب هنا فاإلمكانية دائًما، السود الغربان بألوان

القاعدة.60 لهذه
كبارهم، وعىل والفالسفة املناطقة صغار عىل اإلمكان ملقولة اإلهمال هذا ويصدق
عدم يف ويشرتكون الواقعي، مضمونها من اإلمكان مقولة تفريغ يف يتشابهون فالجميع
ويسوون الجزئي، وجودها يف نفسها الرشوط وبني بالرشوط الجزئية املعرفة بني التفرقة
عىل التوكيدي والحكم مقررة، موضوعية حقيقٍة بوجود اإلشكايل أو االحتمايل الحكم بني
بأن: االحتمايل فالحكم قائم.61 موضوعيٍّ إمكاٍن عىل أي بعُد تتقرر لم موضوعية حقيقٍة
من أن الثابت «من التوكيدي: بالحكم يختلط البيت.» يف محمد يكون أن املمكن «من
الواضح والفرق القمر.» سطح عىل للهبوط فضائية مركبٍة إطالق قريب زمٍن يف املمكن
فحسب، والسيكولوجية املنطقية الناحية من فرًقا ليس الثاني والحكم األول الحكم بني
اقترصت ولو الجهة. أحكام من كبري لقدٍر الواقعي أو الخارجي الطابع عىل يدل وإنما
التعبري أمكن ملا املعريف، الرتجيح طبقة عىل — قبُل من رأينا كما — اإلمكان مقولة طبقات
الفروضمجرد أحسن عىل لبقي أو الخارجي، العالم يف الواقعي أو املوضوعي اإلمكان عن

أو الوجود طريقة أو أسلوب، وتعني Modus الالتينية الكلمة من مشتقة Modality الجهة مقولة 59

الحدوث.
ص١٠٠-١٠١. والريايض، الصوري املنطق بدوي، الرحمن عبد 60

.Bloch: Ibid: p. 241 61
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الخارجي، العالم عىل برشي وإسقاٍط الخيال أوهام من وهم أو أجوف، ومثايلٍّ ذاتي تصوٍر
حسابه يحسب أو منه ينجو أن حاول وال املمكن، ألخطار أبًدا إنسان يتعرض لم وكأن
وردِّ املنعكس السلوك بأجهزة تزود لم كلها العضوية الكائنات كأن بل له، ضحية وقع أو
ابتداءً وذلك الخارجي، العالم يف بها املحيطة والواقعية املوضوعية املمكنات عىل الفعل
مثًال ويكفي املفكر. العاقل واإلنسان الكارس الوحش إىل الواحدة الخلية ذات الكائنات من

الجنائي.62 والقانون املدني القانون بها يحفل التي املوضوعية اإلمكانات ذكر
(١٨٣٠–١٩٠٤م) سيجفارت63 كتاب مثل التقليدية، املنطق كتب يف نظرنا ولو
كونه ناحية من للفرد يعرض «ما هو بأنه صحيًحا تعريًفا اإلمكان يُعرِّف لوجدناه
تعبري مجرد رأيه يف اإلمكان يكون وبذلك يكون.»؛ سوف ملا الجزئي السبب عىل يحتوي
تأكيد يف املبالغة أن واملهم معرفتنا. بقصور تسليم عن أو يحسم لم ذاتي موقٍف عن
املوضوعي باإلمكان املتعلقة األحكام حساب عىل واالحتمال بالرتجيح املتعلقة الجهة أحكام
أن عىل أعم بصفٍة يدل كما املوضوعي، لإلمكان إنكارهم أو املثاليني تجاهل عىل يدل
هذا ينكرون — الذاتيني وال املثاليني عداد يف يدخلون ال الذين — الكبار املفكرين معظم
بدًال و«املايض» «املعطى» حول يدور الذي «السكوني» تفكريهم بسبب الواقعي اإلمكان
عند هذا نجد أننا ا حقٍّ والغريب واملمكن.64 الجديد عىل املفتوحة اآلفاق إىل االنطالق من
من بالرغم هيجل)، (مثل والجديل أرسطو) (مثل التطوري تفكريهم يف شبهة ال فالسفة
الواقعي الجيل من وبالرغم األول، عند العظيم وتأثريه اإلمكان» أو بالقوة «الوجود تصور
والكل الواحد أنه أساس عىل — هلل أو للعالم السكوني التصور ولعل الثاني، عند الشامل
عند الواقعي اإلمكان مفهوم غياب عن كذلك املسئول هو — إمكان كل فيه تحقق الذي
(١٤٠١–١٤٦٤م) الكوزي نيقوال وهما: جدليتهما يف أيًضا شبهة ال آخَرين مفكَرين

.Ibid: 241-242 62

عند كبري تأثريٌ املنطق عن لكتابه كان وقد (١٨٣٠–١٩٠٤م)، Sigwart سيجفارت كريستوف هو 63

أسٍس عىل منطقه سيحفارت ويقيم و١٨٧٨م) ١٨٧٣ سنتي املايض(بني القرن أواخر يف مرة ألول ظهوره
العامة اليقينية ومادته الصحيح التفكري قواعد يحدد الذي هو الصوري التفكري فن أن وعنده سيكولوجية.
C. F. Rosenthal, M and Yudin. p. (edited): A Dictiorary) نفسه التفكري ملضمون التعرض دون

.(of philosophy. Moscow, Progress Publishers, 1967. p. 409
.Bloch: Ibid: p. 242 64
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برونو وجوردانو كامًال، تحقيًقا املتحقق (posses) اإلمكان هو بأنه هللا يصف الذي
… يتحقق65 لم ممكن يشءٌ فيه يبَق لم بكليته العالم أن يرى الذي (١٥٤٨–١٦٠٠م)
باالنفتاح يهتموا ولم ظهورهم له فأداروا و«اآلتي» «الجديد» من نفروا قد الجميع وكأن

ا. جادٍّ تفكريًا فيه التفكري أو عليه
الذين والفالسفة املفكرين من بكثري أقدم و«املمكن» «اإلمكان» من النفور أن والواقع
منهم اإلمكان ينل لم ومستقر، ثابت كل زلزلوا الذين السوفسطائيون فحتى ذكرناهم.
عىل ممكن كليهما ألن لاليشء، مساويًا عندهم يشء كل أصبح وقد والسخرية. التهكم غري
موجود، يشء ال إنه ٣٧٥ق.م.) حوايل إىل ٤٨٣ حوايل (من جورجياس قال فقد سواء. حدٍّ
أي يكون، أن أو يفسد أن يمكن بحيث بينهما يقع ما حتى وال الوجود وال الال-وجود ال

اإلمكان.66 بعالقة بأحدهما يرتبط بحيث
إنكار من وإرصاًرا حدة بأقل لإلمكان امليجارية67 املدرسة إنكار يكن ولم
األزل من الثابت الواحد الوجود يف األيليني بمذهب املدرسة هذه ارتبطت إذ السوفسطائيني،
نوع. كل من الحركة األيلية املدرسة استبعدت كما اإلمكان، استبعدت وبذلك األبد، إىل
اإلمكان، ضد Diodoros Kronos الكرونويس» «ديودوروس امليجاري برهان اشتهر وقد
لعدة وانترش صيته ذاع وقد الحركة، بطالن عىل األييل زينون برباهني يذكرنا برهان وهو
إلينا وصل وقد به. السكوني الفكر أصحاب الفتتان أو الجدلية براعته بسبب إما قرون
وملا ممكن، غري يشء املمكن من يخرج أن يمكن «ال التايل: القياس شكل عىل الربهان هذا
ممكن، غري يشء عن الواقع، يف يتحقق لم الذي املمكن، يتمخض أن الرضوري من كان
وبذلك ممكن، غري نفسه املمكن هذا فإن يكونه، الذي اليشء غري آخر شيئًا يكون وأن

الوحيد.» املمكن هو الواقع أن يثبت
الرواقيان به واقتنع الرومانية، الرواقية تبنَّته فقد القياس، هذا ضعف من الرغم وعىل
١٨٠م) إىل ١٢١ (من ليوس أو ماركوس والقيرص ١٣٨م) إىل ٥٠ (من إبيكتيت الشهريان

.Ibid: p. 242 65

.Ibid: p. 243 66

تالميذ أحد ٣٨٠ق.م.) إىل ٤٥٠ حوايل (من امليجاري إقليدس أتباع هم امليجاريون أو امليجارية املدرسة 67
وبفنِّ خاص بوجٍه باملنطق املدرسة اهتمت وقد أستاذهم، عىل باملوت الحكم بعد أثينا تركوا الذين سقراط
(انظر الثابت األبدي الواحد الوجود عن األييل باملذهب السقراطية األخالق ربطت كما بالكالم، املجادلة

ص٤٥٧). ج٢، الفلسفة، موسوعة بدوي، الرحمن عبد د.
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تحول كما إمكان، أي من وخلوه الكوني النظام تحكم التي بالرضورة إيمانهما لتدعيم،
Amor القدر بحب ذلك بعد سمي ما إىل ١٠٦–١٤٣م) (من شيرشون68 طريق عن
الواحدي اسبينوزا مذهب يف القدر وحب الجديدة، والرواقية املمكن، إنكار واجتمع Fati
sub Quadam aetemilatis األبدية» منظور من «الرؤية املعروفة عبارته تلخصه الذي
أنه عىل ممكن هو ما كل إىل النظر هو تعريفها بحسب العبارة هذه ومعنى 69.specie
والنتائج األسباب ترابط ومرتابط محكم األبدية منظور من يشء فكل وواقعي. رضوري
أن يمكنه العالم هذا يف يشء من وما للعالم). الريايض القدر هي السببية عالقة (وكأن

املمكن.70 أو لإلمكان فيه مجال فال ثم ومن الكلية، السببية من يفلت
–١٦٤٢) ليبنتز وهو أرسطو، بعد اإلمكان فالسفة أعظم عىل هذا ينطبق هل ولكن
املتعددة؟ املنطقية اإلمكانات بني باالختيار اسبينوزا استبعدها بما يقل ألم ١٧١٦م)؟
من ينقله أي — العالم هذا يخلق أن اختار قد وتعاىل) (سبحانه هللا أن إىل يذهب ألم
يقول الواقع إن املمكنة؟ العوالم من له حرص ال عدد بني من — التحقق إىل اإلمكان حالة
جديًدا يظهر ال استعداًدا يكن وإن استعداد، هو حيث من اإلمكان عرف قد ليبنتز بأن
primae األوىل اإلمكانات أن هذا إىل أضف القائم. العالم عليه ينطوي مضمونًا يطور وال
هذه يحقق وأن ممكن» عالم «أبدع منها يختار أن هللا أراد التي للعوالم possibilitates
الذي الواقعي بالعالم لها عالقة ال أي اإللهي، العقل يف إال توجد ال األوىل، اإلمكانات
اإلمكان ترك قد ليبنتز إن نقول أن لنا يحق أال ممكناته. من وليست االختيار عليه وقع
يف يختلف ال لإلمكان القارص تصوره وأن مغلقة، الهوتيٍة دائرٍة يف محصوًرا املنطقي
يقول حيث نفسه هللا عن واالختيار اإلمكان نفى الذي اسبينوزا تصور عن املطاف نهاية
أو أخرى بطريقٍة األشياء هللا يخلق أن املمكن من يكن «لم «األخالق»: األسايس كتابه يف

بها.»71 خلقا اللذين والنظام الطريقة عن مختلف نظاٍم عىل

C. F. Cicero: De ortatore III Together (6, 7 De Fato) With De القدر: عن شيرشون كتاب انظر 68
.Fato With English Translation by Rackham, the Loeb classical library, London

Spinoza: Ethics II Edited, With a revised translation by G. H. R. parkinson London, 69

.Every man’s Library. 1989. Proposition 44, addition 2. p. 73
.Bloch: Ibid: p. 243 70

.Spinoza: Ethics I, proposition 33, p. 27 71
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إهماله أو بإلغائه اتهامهم يمكن ال آخرين فالسفٍة عند اإلمكان من النفور ويستمر
نعتقد اللذين (١٧٧٠–١٨٣١م) وهيجل (١٧٢٤–١٨٠٤م) بكانط ونبدأ اإلهمال. كل
و«موسوعة «املنطق» يف وال الخالص» العقل «نقد يف ال الواقعي، اإلمكان ينصفا لم أنهما
«املثل» شأن من رفع قد الحديث العرص يف األكرب النقدي فالفيلسوف الفلسفية». العلوم
األشكال مع «اإلمكان» يضع ذلك ومع والعملية. النظرية فلسفته يف واألخالقية العقلية
املفاهيم أو التصورات طريق عن األشياء وجود إمكان مؤكًدا الخالص، للفكر الخالصة
الفكر أشكال من التجربة» واقع من إال يستمد ال «الذي اإلمكان إىل باإلضافة القبلية،
املقوالت أو األشكال هذه جميع إن بوضوح يقول أنه صحيح املقوالت. من أو الخالص
التي هي — والرضورة) الواقع أو والوجود اإلمكان (وهي الجهة مقوالت بينها ومن —
يشبه بما — ينبه ولكنه املقوالت. عىل املؤسس الظواهر» «نظام بوصفها التجربة تكون
حيث وذلك للتجربة بالنسبة الجهة مقوالت به تقوم الذي الخاص الدور إىل — التحذير
أدنى كمحمول، إليه تضاف الذي املفهوم، أو التصور يف تزيد ال الجهة مقوالت «إن يقول:
العالقة عن فحسب تعرب وإنما للموضوع، — تعيينًا أو — تحديًدا كونه ناحية من زيادة
واملوضوعي الواقعي اإلمكان يعرف ال كانط أن كله هذا من ونستخلص املعرفة.»72 بملكة
عن إال املمكن الواقعي إىل عنده يضاف ال املوضوعي» «الواقعي إن إذا به، يعرتف وال
من حكم أي توكيدي، أو تقريري بحكٍم ربطه طريق عن ال العيان، أو الحدس طريق

بالواقع. يتعلق الجهة أحكام
فلسفته من استبعده أن بعد العملية فلسفته يف لإلمكان مجاًال يفسح كانط أن بيد
عن األخالقية التجربة بمعرفة يتعلق الذي املجال ذلك ففي القول، سبق كما النظرية
التي األخالقية املسلمات أو واملبادئ املثل يضع نجده النظري، ال العميل العقل طريق
التي املعروفة الحقائق وعالم الظواهر عالم ثنائية يتجاوز الذي اإلنسان تلزم أن يمكن
أمر ويطيع واملنفعة، الطبيعة عىل يعلو الذي اإلنسان أي النظرية، فلسفته يف بها احتفظ
تسكنه الذي الحقائق لعالم أساسيٍّا انتماءً ينتمي أخالقيٍّا كائنًا باعتباره املطلق» «الواجب
الواقع. يف يحققها أن — الصارم الصوري األخالقي القانون بحكم — عليه «إمكانات»

Kant, Immanuel: Critique of pure Reason. Transl. by J. M. D. Meiklejohn, New york. 72

.Willey Book Co. 1943. p. 142
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كما العلم يف نظريته أو — فلسفته بنى الذي (١٧٦٢–١٨١٤م) فشته ويأتي
«الفاعلية» عن مطلًقا مثاليٍّا مذهبًا منها وجعل األخالقية، كانط فلسفة عىل — سماها
فيقدم فشته يأتي تعبريه، حد عىل املطلق» «لألنا أو للشخصية بذاتها والعاملة األخالقية
استطاعة أو كقدرة اإلمكان عن فيه يعرب الذي (postulat) الشهري مبدأه أو مسلمته
Ideal األعىل املثل من كذلك يفيد فشته كان وإذا عليك.» ينبغي ألنه قادر «أنت (potence)
«بالسلوك ويربطه األخالقية» الحرية سيدة «نرش وهو تجريدي ثوٍب يف كانط قدمه الذي
األعىل املثل ذلك من لالقرتاب دائبة محاولًة أيًضا الحالة هذه يف يظل اإلمكان فإن الفعيل»،
الجديل» «الواقع يالئم الذي واملوضوعي الواقع باإلمكان هذا فليس ذلك ومع التاريخ. يف
املثالية منظور من أو املطلقة املثالية منظور من التجربة» «عالم ألن واإلنسان، للعالم
الخالصة والفكرية الصورية القوالب من بالتحرر له يسمح ال (الرتنسندنتالية) الشارطية
عند اإلمكان أصبح عندما وحتى واقعية. جدليًة حركًة ويتحرك ينمو لكي املقوالت) (أي
يتغري لم األعىل؛ باملثل أو الذكر السابق باملبدأ امللتزم األخالقي الواجب إمكان هو فشته
(كما املطلق األنا أو الوعي منظور فمن كانط، عند عليه كان عما كثريًا اإلمكان وضع
املستقبل، يف أمل وال مستقبل ثمة يوجد ال — تاريخي غري منظور وهو — فشته) يسميه
الواقعي اإلمكان مستوى إىل ترقى ال التي الرغبة أو «امليل» من نوًعا يكون أن إال اللهم
اإلمكان مجال ضيقا قد وفشته كانط بأن القول يجوز وهكذا العميقة. بنيته عن تعرب وال
Ideals ُعليا ُمثًال يختزن تاريخي غري — عميل أو نظري — عقٍل داخل وحرصاه ومفهومه

كذلك.73 واقعية وال تاريخية غري
العيني «العقل مفكر بأنه املعروف وهو اإلمكان، من هيجل موقف هو ما واآلن،
(١٤٣ الفقرة الفلسفية، العلوم موسوعة (يف نفاجأ أننا الحق املجرد»؟ «الفهم ال الحي»
— يبعدها التي الجهة مقوالت عن أوردناها أن سبق التي كانط عبارة يقتبس هيجل بأن
يرجح مما الخالصة» الفكر «أشكال عداد يف ويدخلها الواقعي املوضوع عن — كانط أي
بعد مبارشًة يضيف هيجل أن الرتجيح هذا قوة من ويزيد رأيه. عىل يوافقه هيجل أن
ما هو ذاته، يف للتأمل الفارغ التجريد هو اإلمكان إن «الحق كانط: عن السابق االقتباس
ووضعه رفعه، تم الذي ذلك بوصفه كذلك اآلن «يوضع» كان وإن بالباطن، قبُل من سمي
(Modatity) الحكم مجرد باعتباره ثم ومن الخارجي، الباطن باعتباره وتحديده فقط،

.Bloch: Ibid: p. 244-245 73
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إال يتعلق ال — العينية الناحية من أخذ إذا — أنه وباعتبار كاٍف، غري وتجريد وحسب،
ممكن شيئًا أن عن أحد يتكلم أن الفلسفة يف يجب ال خاص وبوجٍه … الذاتي بالتفكري
يقبل — كذلك البعض يعرب كما — شيئًا هناك وأن أيًضا، ممكن غريه آخر شيئًا أن أو

فيه.»74 التفكري
فارغ «تجريٌد بأنه اإلمكان بوصف األحوال بعض يف يكتفي ال هيجل أن والغريب
moment ذاتها يف «لحظة إنه عنه فيقول ذلك من أبعد يتقدم وإنما ذاته» يف التأمل
واقعي بأنه يصفه الذي اإلمكان هذا أن غري الواقع، لحظات من «of reality in itself
نقرأ أن ويكفي بالفعل. تم الذي القائم الواقع دائرة األصح عىل أو املايض دائرة به تحيط
واقعيٍّا، إمكانًا ممكن هو ما فإن «ولذلك نقول مما لنتأكد «املنطق» من التالية العبارة
أن يمكن ال والظروف الرشوط هذه وتحت (مختلًفا)، وآخر شيئًا يكون أن بعُد يمكن ال

مختلف.»75 آخُر يشءٌ ينتج
ترد الذي والسياق العبارة هذه أمثال من قصده معرفة من هيجل إلنصاف بد وال
الظن وإدخال قيد، كل من املطلقة الجوفاء لآلراء عدوٍّا باعتباره يتكلم هنا فهو فيه.
أن يمكن كان ما أو التاريخ، يف يحدث أن يمكن» «كان عما السهل والكالم والتكهن
بد فال ذلك ومع املجرد. األعىل املثل منظور من إلخ … اإلنسان أو «الدولة» عليه تكون
أنه أيًضا هنا يؤكد وإنه املستقبل، منظور من يفكر وال يتحدث ال بأنه القول من أيًضا
وما الدوام، عىل ويحدث حدث ما دائرة يف الدوام عىل جدله يدور الذي املايض» «جديل
كالمه يف األقل عىل — إنه قلنا إذا كثريًا نظلمه ال ولعلنا األبد، إىل الدائرة عودة سيعود
مكان ال الذي «الرجعي» هيجل بأنه ونقاده خصومه بعض رأي يؤكد — اإلمكان عن
الحق لفلسفة املعروفة املقدمة يف رصاحًة يقول الذي وهيجل فلسفته، يف املستقبيل للتغيري
وكأنما تطوره.»76 عملية وتنتهي الفعيل الواقع يكتمل حني إال تظهر ال العالم «فكرة إن
املثري قياسه أوردنا أن سبق الذي امليجاري الجديل أكده أن سبق ما أخرى بعباراٍت يؤكد
إمكاٍن أي من ثم ومن والتغيري الحركة من السخرية من وال املغالطة من يخُل لم الذي

.Bloch: p. of H. V. I. 245 74

.Ibid: p. 245 75

دار بريوت، إمام، الفتاح عبد إمام د. وتعليق وتقديم ترجمة األول، املجلد الحق، فلسفة أصول هيجل، 76

ص٩١. ١٩٨٣م، الثانية الطبعة للطباعة، التنوير
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الزمان يثبت — بينهما الشاسع الفرق مع — الجدليَّني للرجَلني وكال للمستقبل. واقعي
كله. العالم رقبة حول الحتمية دائرته تلتف الذي املايض عىل

الدهشة تثري أن بد ال الكبري الجديل الفيلسوف عند السكونية النزعة هذه أن شك وال
عند وصلت التي الشكوك هذه يثبت الذي هو «اإلمكان» من وموقفه أيًضا. واالنزعاج
التي الجدل قوانني مؤسس أنه وأنستهم واالتهام، اإلدانة حد إىل خصومه من الكثري
يف الخصوم هؤالء رأي يف تم (الذي الرصاع ملحمة يف وأدخلتهما والوعي العالم زلزلت
مثًال يقول ما نحو عىل والرضورية) الكلية دائرته باستعادة الفيلسوف ويكتفي املايض،
يف موجود كذلك فهو داخيل هو ما «إن الفلسفية: العلوم موسوعة من ١٣٩ الفقرة يف
املاهية أن كما املاهية، يف موجوًدا ليس شيئًا يبدي ال والظاهر صحيح، والعكس الخارج

تجليه.»77 أو ظهوره يتم لم يشء فيها ليس
التي بالبساطة ليس السابقة الهيجيلية النصوص مع األمر أن أيًضا شك وال
و«سكوني» و«محافظ» «رجعي» مفكر األكرب الجدل فيلسوف بأن الظن ومجرد نتصورها،
من يعفينا ال والرد، األخذ حولها يحتدم التي األوصاف هذه آخر إىل … للتغيري» و«عدو
يمكن وهل نفسها. الفيلسوف نصوص من حتى عليه تبدو مما أعقد املشكلة بأن القول
هو كما يرجع الذي الروح» «ظاهريات مقدمة يتذكر من السابقة األوصاف يصدق أن
وموسوعة (١٨١٢–١٨١٦م) املنطق علم تأليف عىل (١٨٠٧م) سابق لتاريٍخ معلوم
هو عرصنا أن نرى أن الصعب من «ليس فيها: يقول التي (١٨١٧م) الفلسفية العلوم
الذي وتصوره وجوده عالم العقل قاطع لقد جديدة. مرحلٍة إىل واالنتقال امليالد عرص
تشكيًال تشكيله عىل العمل وعىل املايض يف إسقاطه عىل العزم وعقد اآلن، حتى فيه عاش

مختلًفا.»78
هذا عىل املرتتبة الخطرية النتائج يستخلص لم — بلوخ يرى كما — هيجل ولعل
أن بد ال امليالد أو املخاض حالة يف يكون الذي العرص أن مثًال يتبني ولم الفريد، النص

Hogel: The Phenomenology of Mind Translated with an introcudtion and Notes by J. B. 77

Baillie Second Edition, Revised and corrected throughout. London George Allen, Unwin
.LTD. 1931. p. 75

Hogel: The Phenomenology of Mind Translated with an introcudtion and Notes by J. B. 78

Baillie Second Edition, Revised and corrected throughout. London George Allen, Unwin
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بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

«يولد» حتى مهل عىل ويتخلق الواقعي املمكن فيها ينمو التي الرتبة هو كذلك يكون
مختلفة بصورٍة التشكيل أو التغيري عىل العمل يكون حينما وأنه ويتحقق، ينضج ثم
عليه، القدرة أو التشكيل» إمكان «يكون أن الحال بطبيعة بد فال املاضية األشكال عن
عرب كما ذاته» يف للتأمل أجوف «تجريًدا كونه عن يزيد شيئًا التشكيل تقبل وإمكانية
اإلمكان منطق إن قال عندما بلوخ يظلمه لم فربما ولذلك سابق، نصٍّ يف ذلك عن
ما كل بأن الزعم إىل به أدى الذي الثبات أو السكون وْهم سحقهما قد و«أنطولوجياه»
نمت التي السنبلة هو وكأنما األمر، وانتهى تشكيله تم قد الواقع مجال يف ممكن هو
األصح عىل أو الجدلية والحقيقة اللعب. انتهاء بعد الساكنة الشطرنج قطع أو حباتها
صريورٍة يف أنه يؤكد الصحيح التفسري العالم فتفسري هيجل، زعم تكذب الجدلية املادية
حد (عىل فحسب بتفسريه االكتفاء وليس تغيريه هو املهم وأن أبًدا، تنتهي وال مستمرة
القول يمكن ولذلك األملانية). األيديولوجية عن كتابهما يف املشهور وإنجلز ماركس تعبري
«النظرية جماع هو واقعيٍّا، إمكانًا التغيري املسكن أو للتغيري القابل العالم تغيري بأن
اإلنسان. كفاح بفضل العالم يف تحقيقه يتطلب الذي الواقعي لإلمكان بالنسبة واملمارسة»
واملثالية السكونية التأملية الفلسفات يف نفسه عن الواقعي اإلمكان اغرتاب ينتهي بهذا
يحول الذي الرئييس العائق وهو للعالم، الحقيقية املشكلة هو االغرتاب هذا ألن الذاتية.

والحقيقة.79 املظهر وبني واملاهية، الوجود بني الوحدة تحقيق دون

اإلمكان تحقيق (٣)

مختلفة بصوٍر يتشكل زال ما وهو الكثري. أمامه يزل ولم الكثري ينتظره كائن اإلنسان
تعد لم أنها يدرك التي الحدود أمام لوجه وجًها الدوام عىل نفسه ويجد عمله، خالل من
ويف نفسه يف — الحقيقي» «اليشء إن وراءها. ملا يتخطاها أن عليه وأن ثابتة، حدوًدا
النجاح. أمل عىل منتظًرا أو والضياع، للتلف معرًضا يزل ولم بعُد، يتحقق لم — العالم
برشوط ومعرفتنا العدم. إىل يفيض أن يمكن كما للوجود، يؤدي أن يمكن «املمكن» أن ذلك
أقىص األقل عىل أو اليقني حد يبلغ شعوًرا الرشوط هذه بنضج شعورنا أو الفعلية تحقيقه
تتدخل لم وإذا عنه. تحدثنا الذي الواقعي اإلمكان ذلك منه يجعل الذي هو االحتمال حدود

.Bloch: Ibid: p. 246 79
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يف واإلمكان هو يبقى فسوف املناسبة، املمتلئة» «اللحظة يف وشجاعته اإلنسان مبادرة
بأن اإلنسان نصحوا عندما ذلك إىل الرواقيون فطن فهل والرجاء. الخوف بني تأرجح حالة
املتعالية الحكمة من نوًعا هذا كان أم عليها، السيطرة يمكنه ال التي األوضاع عن يبتعد
سلبيًة حكمًة — شجاعتها برغم — وكانت والظروف املواقف أصعب يف بها تمسكوا التي

يائسة؟
كما اإلمكان، عنارص من أسايس عنٌرص الفعل عىل اإلنسان قدرة فإن األمر يكن مهما
من وتقلل اإلمكان، تحقيق يف األمل احتماالت من تزيد الفعل هذا إىل ومبادرته شجاعته أن
بني الوسط هي نقصدها التي الشجاعة أن شك وال العدم، أو اليأس إىل الهروب احتماالت
وإذا أخرى، ناحيٍة من املتخاذل والجبن ناحية، من البطويل التهور متطرَفني: نقيَضني
الواقعية الرشوط «بتوسط» تأتي التي الشجاعة هي تكون أن بد فال جدليٍّا فهًما فهمناها
فاحصًة دراسًة واالجتماعي التاريخي بالسياق عالقتها ودرست النضج مرحلة بلغت التي
إال يكتمل ال ونظًرا النظر، عن تنفصل ال «ممارسة» اإلنسان تدخل يكون وحينئٍذ دقيقة.

باملمارسة.80
اإلمكانات لواقع أو الواقع إلمكانات املكافئة املمارسة هذه برشوط اإلخالل أن شك وال
تعلم أن منذ األمل» «خيبة من عديدة ألواٍن إىل — بالفعل أدت وقد — تؤدي أن «يمكن»
بطبيعة استمرت لقد جذوره. من تغيريه ومحاولة القائم الواقع عىل الثورة اإلنسان
واملمارسة» «النظر ولكن أبًدا، تنتهي ال التي واملادية التاريخية الصريورة عملية الحال
مرحلة إىل الواقعي» «اإلمكان أو «األمل» نقل — بلوخ رأي يف — يستطيعا لم اإلنسانيني
«أرض بلوغ كذلك يستطع ولم الطبيعة»، وأنسنة اإلنسان «تطبيع به ويعني التحقق،
من ال والعيني، التاريخي التوسط خالل من اإلمكان «كل» فيها يتجسد التي األحالم»
بعد — الزمان أصبح لقد املجردة. اليوتوبيا خالل من وال الخيالية واألحالم التمنيات خالل
العالم يشمل الذي الجديل-املادي الرصاع فيه يتم الذي التاريخي املجال هو — ماركس
واملتطلعة فيهما الكامنة الواقعية اإلمكانات مجال هو املستقبل بعد أصبح كما واإلنسان،
تطور يلخص الذي اإلنسان هذا وعمله، اإلنسان بجهد والعيني املادي التحقق إىل دائًما
اإلنسان به صار الذي بالعمل ذلك كل زهراتها، أروع فيه وتتفتح الكونية، الصريورة تلك

.Ibid: p. 247 80
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املستقبل مجتمع ميالد عىل تساعد التي «القابلة» وستكون كانت التي وبالثورات إنسانًا،
الواقعي.81 إمكانه أو «جنينه» أحشائه يف الحارض يحمل الذي

املوضوعي العامل مع يتم) لم الذي للتحول (كإمكان الذاتي العامل يتالقى وبذلك
التي والقوانني الرشوط إطار يف ذلك وكل وتغيريه) العالم لتحويل أيًضا يتم لم (كإمكان
العامَلني ألحد تغليب أو مبالغة دون التحول، أو للتحويل قابليته ومدى اإلمكان ذلك تعني
ضحيًة ويتمزق الجديل التالحم أو التشابك ذلك ينحرف ال حتى اآلخر، عىل املتشابَكني
وعندئٍذ … فجة ميكانيكيًة أو جامدة وضعيًة موضوعيًة ضحيًة أو متعالية، مثاليًة ذاتيًة
عاملهم هو الواقع أو العالم ويصبح الواعني، ومنتجيه تاريخهم صانعي البرش يصبح
يتحقق بهذا عنه. املغرتبني وال عنهم املغرتب وغري «يتوسطهم» واملتحول املتغري وواقعهم
ويتغري املختلفة، صورها يف وإمكاناته مكنوناته وتظهر الواعي، إنتاجه أو التاريخ صنع
الحميمة وحدته يف «يتشيأ» لم الذي املوضوع ويظهر جذورهما، من والطبيعة املجتمع
«العلة هي تبقى وسوف كانت التي املنتجة العاملة الذات هذه تغرتب. لم التي الذات مع

الواقعي.82 املستقبل أفق يف الواقعية اإلمكانات لتحقيق أي والتغيري، للتحول الذاتية»
والواعية العاملة الذات تلك اغرتاب فيه ينتهي الذي الواقعي املستقبل هذا عن أما
والطبيعة العالم اغرتاب كذلك ينتهي كما واستعبادها، واستغاللها اغرتابها عىل ويقيض
فإن بتوسطها، «وتَُؤنسنُها» عليها تؤثر كانت وإن الذات، هذه تصنعها ال التي الخارجية
وجاء مالمحها، ماركس رسم التي الواقعية» «اليوتوبيا عن الكالم عند ستتضح معامله
يسكنه؛ الذي البرشي واإلخاء الحرية «وطن» هي أصبحت بحيث املالمح هذه فعمق بلوخ
اإلمكان ويحقق أرضحرة.» عىل يعيش حر «شعب فاوست: نهاية يف جوته تعبري حد عىل

يتحقق. أن يتحتم كما التحقق يقبل الذي
التفكري طوال بإهمالها الفالسفة بلوخ اتهم التي — اإلمكان مقولة أضافت ماذا واآلن
أهميتها وما ناحية، من الفلسفي الفكر إىل املتعددة مستوياتها أو بطبقاتها — الفلسفي
ملقولة الهائل االنفتاح بأن القول يمكن أخرى؟ ناحيٍة من السياسية بلوخ فلسفة يف
تتدخل وإنما املعرفة، عىل تقترص ال املقوالتي التفكري مهمة جعل املستقبل عىل اإلمكان
أو وعملية أنطولوجية بأنها القول يمكن ولذلك الكونية، العملية مسرية يف إيجابي بشكٍل

.Ibid: p. 248 81
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األخري النظري الجانب هذا عند بلوخ وقف ولو ومعرفية. منطقية هي ما بقدر سياسية،
من يكون ولذلك والسياسية. العملية ومقاصدها الثورية فلسفته روح مع متناقًضا لكان
العمل ألن والوجود، الفكر وبني والتطبيق، النظرية بني التناقض رفع يحاول أن الطبيعي
فإن ولذلك وصادق. صحيح تفكرٍي أي األمر نهاية يف إليها يتجه اللذان هما فيه والنجاح
التي املهمة ناحية من ولكنه العرص، منطق عن التعبري يف األوىل الكلمة يملك التفكري
الفعل أن بيد والتغيري. الفعل ملك هذه ألن األخرية، الكلمة يملك ال بها االلتزام ينبغي
ورائد الثوري التحول قائد هو األخري وهذا املفهوم، أو التصور بغري مستحيل العمل أو

الصحيح. الهدف إىل الوصول
متبادلة هنا العلِّية وأن العمل، مع مستمر تفاعٍل يف النظر أن النهاية يف واملهم
يف الكامن املوضوعي بالنزوع مرتبط العميل التطبيق أو فالعمل واحد. طرٍف من وليست
التدريجي التطور دراسة طريق عن معرفته يمكن املوضوعي والنزوع الواقعي، الوجود
كما باستمرار، هادًفا العميل التطبيق أو العمل يكون ثم ومن الوجود. ذلك إلمكانات
نزوع أي عن لتمييزه وعناية بدقة املدروس النزوع مع متطابًقا الفعل أو العمل يكون
الفكري التحديد عىل فحسب يتوقف ال العمل نجاح أن نجد وهكذا ناضج. غري أو كان
وكل الحقيقي. التغيري إلحداث العميل التحقيق إمكان عىل كذلك يعتمد وإنما املقوالتي، أو
حقيقيٍّا واقًعا تصبح لم الفعيل الوجود يف الكامنة املاهية كون عىل بالرضورة مرتتب هذا
العميل التحقيق إىل حاجتها بقدر واملعريف الفكري التحديد إىل حاجة يف تظل وأنها بعُد،
الكمال من تقرتب بصورة والتحديد الظهور باستمرار تتطلب التي املاهية إنها والواقعي.
إىل تنزع التي واملوضوعية الواقعية اإلمكانات إىل الدوام عىل تنتبه كما اإلمكان، بقدر
والتصور. املفهوم يف تحديدها بعد الواقع يف تحقيقها إىل والعقل اإلرادة وتدعو التحقق
اقتصادية خطٍة ووفق التاريخية العملية إطار يف الذاتي العامل تدخل من هنا بد وال

التحقيق. حيز إىل العيني املمكن إلبراز محددة واجتماعيٍة

املادة أنطولوجيا ثالثًا:

مشكلٍة إىل «ليس-بعد»، ال أنطولوجيا مقوالت أهم وهي اإلمكان، مقولة عن الحديث يقود
والباطل الرش مبدأ هي املادة كانت لقد املادة. مشكلة وهي أال بلوخ، فلسفة يف هامة
إذ والغنوصية؛ املحدثة واألفالطونية األفالطونية مثل سابقة فلسفاٍت يف الخداع واملظهر
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فلسفاٍت يف املادي العالم وكان تجاوزه، ينبغي الذي الوجود من الجزء ذلك هي كانت
الواقعية من قدر املادي العالم إىل نسب وكلما والتبعية، والحتمية الالحرية عالم هو أخرى
مجرد وأصبحت واقعيتها من املادة سلبت وكلما والروح، املادة ثنائية هي النتيجة كانت
الطبيعي للعالم يُنَظر كان الحالني ويف الروحية. الواحدية هي النتيجة كانت خداع مظهٍر
العالم عن تماًما مختلٍف آخَر عالٍم يف إال لها مكان ال الوجود ماهية وكأن احتقار، نظرة
العالم من هروبًا كان بل للعالم، تاريًخا الخالص تاريخ يكن لم لذلك املادي. الطبيعي
الفرار من نوًعا — أوغسطني عند الحال هو كما — فكان العالم داخل العيني الواقع ومن
ولو روحانية، الدينية اليوتوبيات كل كانت وباملثل هللا». «مدينة إىل األرضية» «املدينة من
ممكن شكٍل أفضل هو يكون بحيث نفسه العالم من جزءًا مضمونها نجعل أن أمكن
تفكريًا اليوتوبي التفكري يصبح عندئٍذ والحاجة، الظلم عىل فيه يقيض البرشي للمجتمع
القصد هي التي الحرية» «مملكة لقيام الالزمة املادية الرشوط عن السؤال ويكون واقعيٍّا،

اليوتوبية. بلوخ لفلسفة البعيد والهدف

بلوخ عند املادة مفهوم (١)

كل عنه تتولد الذي الخصب الرحم أنها يف املادة عن لبلوخ املحورية الفكرة ترتكز
بتعريف بلوخ ويبدأ املتجدد. الواقع أنواع مختلف دائًما منه وتخرج املمكنة، األشكال
غري املفاهيم من بتجريدها أي السلبي، التعرف طريق عن منها االقرتاب بمحاولة املادة
تغيري. بال هي هي وتبقى والدفع بالضغط تحرك ميتة، كتلًة املادة فليست الجدلية.
نفس إىل دائًما ترجع التي املادة هي فليست بالحركة، الرصورية عالقتها فهمت إذا وحتى
التي اآللية املادية عىل إال هذا يصدق ال إذ منها؛ خرجت التي القديمة واألشكال الصور
بعد أصبحت ثم ثوري، مفهوٌم عنها مفهومه أن وتصور شأنها، من التنوير عرص رفع
املثاليون إليها ينظر التي املادية هي وليست الشعبية. املادية أو الساذجة املادية هي ذلك
الفالسفة منذ لها أعطى الذي امليالد حق ويسلبونها واالزدراء، التعايل نظرة الدين ورجال
النهضة، عرص إىل رشد وابن سينا ابن من األرسطي و«اليسار» وأرسطو سقراط قبل
ومنذ بعده، من اسبينوزا ثم برونو جوردانو عند الطابعة الطبيعة هي أصبحت حتى
مطلع يف ٥٥ق.م.) حوايل إىل ٩٦ حوايل (من لوكريتس الروماني الشاعر بها تغنى أن

األشياء». «طبيعة عن «األبيقورية» قصيدته
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النهار، ضوء إىل الكائنات ترفعني من يا أنت
ولطف، رقة بكل وتنعمني بهجة بكل تجودين من يا
الكون. عن أغنيتي ألبدأ وساعديني اآلن مني اقرتبي

كما كله، الكون تغذي التي «األم» هي — الروماني الشاعر عند — املادة هذه كانت
وأن Materia مادة لكلمة األصيل الجذر هي Mater أم كلمة أن إىل نبه من أول هو كان
يكرتثون ال (الذين واآللهة املوت من الخوف عىل والقضاء األرضية، السعادة تعني املادية
مفارقة قوٍة أية خالل من ال نفسه العالم خالل من العالم وفهم أبيقور)، زعم كما بالبرش
التصور عن يبتعد كما للمادة، املثايل الالهوتي التصور بلوخ يرفض لذلك سحرية.83 أو
ال — الراهن مظهرها وراء ما إىل ترجع نظرة إليها نظرنا إذا — رأيه يف املادة أن ذلك اآليل.
سيصبح الفهم هذا إن بل الكيفي، وغري اآليل التصور خالل من كامًال فهًما تفهم أن يمكن

املستمر. للتشكل قابلة تكون بحيث األمام إىل تدفعها نظرة إليها نظرنا إذا مستحيًال
عند املثالية من مختلفة أشكاٍل إىل رأيه يف اآللية املادية عىل الفعل رد أدى فقد لذلك
منذ املادة لجدل أو الجدلية للمادية مكانها أخلت وقد وعلمائه، الحديث العرص فالسفة
ومنذ الغطاء، ذلك عنه ماركس كشف حتى وروحي مثايل ثوب يف نفسه هيجل قدَّمه أن
اليوتوبيا وجود يؤكد األصح عىل أو باليوتوبيا، املادة يربط الذي القوس شد الحني ذلك
بأحجار أشبه ذراتها تعد لم التي املادة بالطاقة، املشحونة املتحركة املادة هذه املادة؛ يف
امتألت ألنها الجامد، الساكن اإلقليدي املكان بنية هي بنيتها تعد ولم الثابتة، البناء
ثقافية84 اجتماعية، عضوية، (كهرومغناطيسية، لها حد ال التي املختلفة اإلمكان بمجاالت
املتجددة األشكال األزيل رحمها من خرجت التي األزلية األم هي املادة صارت لقد إلخ) …
الفضل يرجع كما أبًدا، إمكانياته تستنفد أو تنفد أن دون منه تخرج تزل ولم باستمرار
اكتشاف يف — األرسطي «باليسار» بلوخ يسميهم الذين الفالسفة من — وأتباعه ألرسطو
الذي هو املادة ومفهوم اإلمكان مفهوم بني فالربط الناقص، بمعناه ولو اإلمكان مفهوم
فعلت قد الثورية اليوتوبيا كأن األصيلة. املادية وبني لليوتوبيا الثورية الوظيفة بني وحد
صححه قد بأنه االفرتاض صح (إذا الهيجيل الجدل مع ماركس فعل ما مثل املادة مع

.Bloch: Tübinger Einleitung in die philosophie S. 230 83

.Ibid: S. 232 84
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فاليوتوبيا املشهورة) العبارة تقول كما رأسه عىل يقف كان أن بعد قدَميه عىل ووضعه
ثوب عنها تطرح وأن جديد، من تولد أن عىل املادية ساعدت قد أنها كذلك تزعم الثورية
عرص منذ مبارشة غري أو مبارشة بصورٍة به تدثرت الذي الساذجة أو العلمية اآللية
الوراء إىل تتجه كانت أن بعد والجديد األمام إىل فتندفع اتجاهها تصحح وأن النهضة،
وأن املايض، حول أو نفسها حول تدور مغلقة ظلت أن بعد املستقبل عىل وتنفتح والخلف،
البرشي «األمل» مضامني كل داخلها يف تسع وأن واإلنسانية، الواقعية املادية هي تكون
الواقعي «اإلمكان يكون بعد عجب وال البرشي)، الوعي عن املستقل (أي البرشي وغري
هذا مستقر هي «املادة» تكون وأن الجديد، لظهور الوحيد الضمان هو واملوضوعي»

وأساسه.85 وحامله اإلمكان
آلية، كتلًة ليست — سبق كما — أنها بلوخ عند املادة تعريف عن القول وخالصة
بالقوة املوجود — لها أرسطو تعريف يف املتضمن املعنى حسب — ناحية من هي وإنما
الذي املوجود رشوط يحدد ما أي (Kata to dynaton ديناتون تو (كاتا باإلمكان أو
يف املوجودة أخرى ناحيٍة من هي كما تاريخيٍّا، ماديٍّا تحديًدا التاريخ يف يظهر أن يمكن
وموضوعي، واقعي ممكٍن كل مع واملتضايفة (dynamei on أون (ديناموي اإلمكان حالة
العملية يف Substrat وقوامه ومهاده حاملته أو اإلمكان أساس باختصار فهي ثم ومن
«ليس-بعد» ال يف وتتولد — أيًضا القول سبق كما — «الال» يف تختمر إنها كلها. الجدلية

وتشمله.86 يشء كل وتمأل يشء كل وتحمل
وجوًدا كونها بحكم أي فيها، الكامن املمكن عىل تفتحها بحكم متحركة واملادة
ال ألنها مثًال، كالشمع سلبية أنها هذا يعني وال الدوام، عىل التام للوجود مفتقًرا أو ناقًصا
شيئًا ليس الروح أو العقل نسميه وما املستمرة، حركتها خالل نفسها تشكيل عن تتوقف
عن تنفصل وال منها تخرج التي املادة هذه ثمرة هو وإنما لها، ا مضادٍّ أو عنها مستقالٍّ
والالعضوية العضوية والتنظيمات األشكال باليني يف وينتظم يتشكل ظل الذي أساسها
اإلنسان، ظهور مع األخرية مراحله وحتى السنني باليني الوراء إىل يقع الذي «األصل» منذ
املطبوعة والطبيعة الطابعة» «الطبيعة هو األساس هذا كان اسبينوزا لغة استخدمنا وإذا
التي املضامني بكل يتوهج الذي الهائل الخالص» «مخترب بمثابة وكان واحد، وقٍت يف

.Ibid: S. 232-233 85
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الذي األقىص» «الناتج إىل صريورته نزوع عن تعرب النهائية، وأشكاٍل وبصور يحملها،
هذين مواجهة يف يحتاج ولذلك الجحيم. أو النعيم وهو العدم، أو الكل هو يكون أن يمكن
وشجاعة، وعيًا إليها وصل التي العضوية والتنظيمات األشكال أكثر إىل املحتمَلني البديَلني
نحو املستقبل إىل مساره ويوجه ناره عليه يصب الذي «الربوميثي» اإلنسان إىل يحتاج
يف فيهما ويظهر واإلنسان، الطبيعة تاريخ يهدد زال ال الذي «العدم» عن وبعيًدا «الكل»

مختلفة.87 كوارثيٍة صوٍر
سطحه عىل دائًما تظهر الذي الزاخر اإلمكان ببحر محاط «الواقع» أو «الواقعي» إن
الطبيعة نسميه الذي األخري الواقع وهذا العضوي. وغري العضوي الواقع من جديدة أجزاءٌ
وهو اآللية، املادية تصورتها التي الغليظة «الكتلة» فيه استقرت الذي هو العضوية غري
بالرجوع بلوخ ينصح لذلك والروحية.88 العقلية املثالية تصورتها كما امليتة» «الجثة كذلك
الذين املاديني إىل والرجوع محرية مشكلًة عندهم تمثل التي املادة طبيعة لفهم للمثاليني
والواقع مشكلة. عندهم تمثل التي الروح أو العقل طبيعة لفهم الحل هي املادة أن يرون
أن يرى فهيجل املطلقة. املثالية يد عىل شديًدا ظلًما ظلمت قد العضوية غري املادة أن
تاريخية غري قرشٍة مجرد الطبيعة وأن البرش، أقدام تحت هامدة تتمدد هائلة جثٌة األرض
ليست الطبيعة أن غري طويل.89 زمن منذ اإلنسان منها خرج وقد التاريخ، عىل سابقة أو
باستمرار، جوهره يتكون باألشكال، مشع مجال هي بل هيجل، صورها كما اإلطالق عىل
سينا ابن «طبيعة» يف نجده كما املادي الوجود أي — اإلمكان حالة يف الوجود أن كما
امليت الوجود عن يكون ما أبعد هو — ماركس إىل أرسطو منذ وغريهم وجوته وبرونو

الحي. العضوي الروح برص تحت
مكانها تحتل أن — بلوخ رأي يف — والالعضوية العضوية الطبيعة حق من إن
التاريخ عىل الواجب ومن شاملة. كونيًة إحاطًة كذلك به تحيط وأن البرشي، التاريخ يف
دون املادية، الطبيعة داخل نفسه يضع أن — النهضة عرص يف حدث كما — الحضاري
ودون — بلوخ تعبري حد عىل — قربها عىل مثايل شاهٍد لوضع أو باآللية لدفعها يضطر أن

.Ibid: S. 234 87
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الجمال بأثواب يكسوها (الذي والشعر الرسم يف إليها الرومانيس للفرار كذلك يضطر أن
الطبيعي-الريايضونتائجه العلم بأن الزعم أو الحي) الجديل جوهرها عن ويغفل والجالل

الكامنة. إمكاناتها بكل وأحاطت فيها تحكمت قد التقنية
كبرش) بحقيقتنا تتعلق (التي الواقعية األنثروبولوجية املشكلة توضع أن يمكن بذلك
ينبغي التي «اإلمكان» حقيقة مًعا تشملهما وأن الواقعية، الكونية املشكلة داخل يف
الفهم أن هذا ومعنى موضوعية. بكل نفسه الوقت ويف حذر بكل منها نقرتب أن علينا
تأكد أن بعد إليه يرتاجع أو الرومانيس الفهم ألهواء يخضع أال ينبغي للمادة «الكيفي»
ولو األمام. إىل دائًما املندفع اإلمكان منظور من تفهم أن يجب املادة مشكلة أن مراًرا
حقيقة لتبني العضوي وغري العضوي الشامل الكوني املجال داخل تاريخهم البرش وضع
خطواتنا ولتابعنا الحقيقي، الوطن إىل السعي أنه عىل األصيل «الوجود» إىل الدائب السعي
فحتى السواء. عىل داخلنا ويف حولنا ما كل يف الواقعي باإلمكان محاطني الطريق عىل
يوتوبياها.90 لها تكون أن يمكن — وحده البرشي التاريخ ال — الالعضوية الطبيعة
صماء أو ميتة بأنها والوجوديني املثاليني من الكثري وصفها طاملا التي الطبيعة أن كما
العملية من جزء ألنها ميتة، ليست الالعضوية الطبيعة هذه حتى نفسها؛ عىل ومغلقة
الصور من له حرص ال فيما املادة إمكانات تشكيل عن تتوقف ال التي الشاملة الجدلية

واألشكال.
«املوجود بوصفها أرسطو عند املادة مفهوم إىل بلوخ يرجع أن الطبيعي من كان
ذروتها بلغت أن إىل أرسطو منذ محدود غري كإمكاٍن فكرتها يتتبع وأن اإلمكان» أو بالقوة
وعرص الوسيط العرص مفكري من كبري عدٍد عند نموها تابعت ثم سينا، ابن عند وتفتحها
إىل برونو وجوردانو باراسلس حتى ميمون وابن جبريول وابن رشد ابن أمثال النهضة،
إىل ثم ليبنتز، عند الحية واملونادة اسبينوزا عند الطابعة الطبيعة مفهوم إىل وصلت أن
عند الجدلية املادية يف اكتملت حتى وجوته، شيلنج عند الحي والعضوي الكيفي تصورها

وإنجلز. ماركس
الطابع — أرسطو لغة استعملنا إذا يؤكد أن املادة يف بحثه من بلوخ هدف كان
الغاية عىل تنطوي محدود غري كإمكان املادة أن أي — العالم أنتيليخيا أو للعالم الغائي
نهائية، بصورٍة أبًدا يبلغه أن دون التحقق نحو يسري الذي الكمال عىل أو فيها الكامنة

.Ibid: S. 235-236 90
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عىل ملًقى واجٌب هما الكمال وهذا الغاية هذه تحقيق أن الوقت نفس يف بلوخ ويؤكد
وجد قد اليوتوبي بلوخ يكون هكذا الطبيعة، جدل أبدعه ما آخر يعد الذي اإلنسان
لكن البداية. منذ تفكريه إليها اتجه التي الواقعية ليوتوبياه والطبيعي املادي األساس
قدم أنه الواقع عرفناه؟ كما للمادة األرسطي املفهوم بلوخ اعتنق هل السؤال: يبقى
فحسب اإلمكان أو القوة مجرد املادة فليست أرسطو عند املادة ملفهوم جديًدا تصوًرا
حالة يف باملوجود أرسطو عنه يعرب ما أو اإلمكان، يف الكامنة الوجود أشكال هي وإنما
املوجود هي فاملادة ذاته. املمكن للوجود امليتافيزيقي املبدأ وهو ،Dynamei on اإلمكان
مفعًما الراهنة لحظته يف كان وإن بعُد، يتحقق لم الذي أو الكمون، حالة يف يزال ال الذي
التحقق نحو الطويل الطريق عىل به وتسري التفتح، نحو تتجه التي والنزعات امليول بشتى
عملية تتوقف ال التي املادة هذه مملكة إال الطبيعة وليست هويته. أو بماهيته والتوحد
إىل بسبيله أو الطبيعة يف ظهر ما وكل بعُد. تكتمل لم موجودات عن وتفتحها صريورتها
إىل الطريق عىل يزل لم الذي العالم هذا لحظات من لحظًة كونه عن يخرج ال الظهور،
من استثناءً ليس — بذاتها الطبيعة وعي وهو — واإلنسان حلقاته. من حلقة أو ذاته،

التطور.91 أو التسلسل هذا
أشكال جميع — وحده فيها الكامن اإلمكان بفضل — تبدع املادة أن بلوخ ويؤكد
حيث من — مجموعها يف املادة بل وحدها املادة حركة وليست ذاتها. من املتنوع وجودها
التي األخرية واملشكلة مكتملة. غري أنتيليخية تظل التي هي — فعال إمكاٌن أو قوة هي
املادة أن عن أيًضا تعرب ذات، الوقت نفس يف هو الجوهر أن وهي الصيغة، هذه عنها تعرب
والطبيعة اإلنساني التاريخ وهما: العامَلني هذين يف وكامنة مكتملة غري أنتيليخية هي
أثناء نفسها تحرك وإنما السلبي، الوجود أو بالقوة الوجود هي ليست فاملادة الكونية.92
غري بالشمع أشبه تعد لم بالقوة الوجود فكرة أن نجد وهكذا مختلفة. صوٍر عىل تشكلها
هي النهاية يف أصبحت املادة طاقة ألن (األنتيليخيا)، الصور عليه تنطبع الذي املحدد

عام.93 بوجٍه الكونية للصور الجديد األمل موطن وهي والقرب، امليالد

.Bloch: p. of H. V. I. p. 206-207 91

.Bloch: Das Materialismus Problem. S. 476–478 nach Silvia Markun: Ernst Bloch. S. 64 92

.Bloch: the principle of Hope. p. 207 93
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األرسطي اليسار لدى املادة مفهوم تطور (٢)

األرسطي» واليسار سينا «ابن كتابه يف أرسطو بعد املادة مفهوم تطور بلوخ تتبع
الخالصة والصورة واألنتيليخيا) الغائية (العلة والصورة (اإلمكان) املادة أن كيف فعرض
يد عىل مبارشة أرسطو بعد «تطبيعها» بدأ الخالص) اإللهي الفكر أو الفعال (العقل
نوع إىل أرسطو فلسفة فحول — للمشائني رئيس وثالث الطبيعي العالم — سرتاتون94
إىل تتوجه وال وعي بغري تعمل وهي نفسه، هللا هي فالطبيعة الطبيعية. الوجود وحدة من
بجانبه يوجد وال جسدي، نشاٍط سوى عنده النفيس النشاط وليس غاية، أو هدف تحقيق
عن تخرج ال ألنها العالم خلفت التي هي ليست رأيه يف واآللهة روًحا. أو عقًال يسمى ما

للطبيعة.95 ظواهر تكون أن
أكد الذي األفرودييس96 اإلسكندر الكبري أرسطو شارح عند املادة مفهوم تطور ثم
العقل بني د وحَّ ولكنه اإلنسانية، النفس يف اإللهي العقل دخول ينكر ولم املادة، طاقة
بفناء فاٍن عقٌل فهو ثم ومن منفعل، عقٌل بأنه اإلنساني العقل ووصف واأللوهية. الفعال
بومبوناسيوس رأسهم (وعىل النهضة عرص يف األرسطيون الفالسفة سمي ولهذا الجسد،

إسكندريون.97 بأنهم النفس خلود أنكروا الذين ١٤٦٢–١٥٢٤م) بومبوناتيس أو
العرب، عند التجريبي والعلم الوثني اليوناني الرتاث ازدهر كيف بلوخ ويعرض
الوسيط العرص يف اإلسالمي العربي للفكر العقلية بالحرية الذكر السابق كتابه يف ويشيد
الفيلسوف وكان قرطبة. إىل منها انتقلت التي العقلية الحرية هذه موطن بغداد كانت حيث
كان كما — بابا الخليفة يكن ولم فقط، دين رجل يكن ولم طبيعيٍّا وعامًلا طبيبًا اإلسالمي

«الطبيعي» اسم عليه وأطلق ٢٦٩ق.م. عام ومات المبساكوس من يوناني طبيعيٌّ فيلسوٌف سرتاتون 94

C. F. Flew, Antony: A Dictionary) ٢٨٧–٢٦٩ق.م. من املشائية املدرسة رئاسة توىل «الفيزيائي»، أو
.(of philosophy p., 317

.Bloch: Avicenna und die Aritotelische Linke, Berlin, Suhrkamp. 1963, S. 32 95

الروماني. اليوناني العرص يف أرسطو رشاع أكرب :Alexandre D’Aphrodise األفرودييس اإلسكندر 96
بتدريس قام امليالدي. الثالث القرن من األول والربع امليالد بعد الثاني القرن من األخري الربع يف عاش
بدوي، الرحمن عبد (انظر، امليالد بعد ٢١١ وسنة ١٩٧ سنة بني ما املدة يف أثينا يف األرسطية الفلسفة

ص١٥٣). ج١، الفلسفة، موسوعة
.Bloch: Avicenna und die Aristotelische like. S. 32 97
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الرغم وعىل الدنيوي، بالعلم قوته يزين كان بل — املسيحية الوسطى العصور يف األمر
أنه إال املحدث، األفالطوني التصوف ومن أرسطو من العرب الفالسفة تفكري انطالق من
بقوة إيمان إىل الوحي) (أو الكريم بالقرآن اإليمان تحول فقد كهنوتيٍّا. تفكريًا يكن لم
لم كذلك حدوده. يف وُوضع العلم مسار عىل الوحي تأثري تحدد ثم ومن اإلنساني، العقل
لم بحيث للقرآن املجازية اللغة قرشة ت ُفضَّ فقد العقل، فوق غيبي يشءٌ الدين يف يبَق
تجيل هو صار كما البرشي، للعقل تجسيد أعىل هو أرسطو وأصبح مغلق. رس فيها يبَق
مختلفة املسلمني فالسفة عند والفلسفة الدين بني العالقة كانت لذلك رشد. ابن عند العقل
كما ملحمد ممهًدا أرسطو اإلسالم فالسفة يعترب ولم املدرسيني، عند عنها االختالف كل
الحركة وساعدت املسيح، عىل سابًقا اعتربوه عندما عرش الثاني القرن يف املدرسيون فعل
السلفي اإليمان عن العرب املفكرين ابتعاد عىل — بلوخ يرى فيما — أيًضا الصوفية

السلف.98 وأهل األرستقراطيني عىل احتجاج حركة كانت فقد بالكتاب،
فلسفة فيه سارت الذي التطور معالم أهم من (٩٨٠–١٠٣٧م) سينا ابن وكان
املادة. شأن من واإلعالء الوسيط التنوير أعالم من علًما كان كما الحقيقية، أرسطو
املسيحيني؛ األرسطيني عند منه الالهوتية نزعته يف أقل سينا ابن عند العلوم فتصنيف
ثم الطبيعة والفلسفة الطبيعي العلم يتبعها والرياضيات باملنطق التصنيف هذا بدأ إذ
عن األول أراء يف ألرسطو، سينا ابن تطبيع ويتجىل عليها.99 تُبنى التي امليتافيزيقا
الصورة تعد فلم والصورة، املادة بني والعالقة الفعال، والعقل والنفس الجسم بني العالقة
أنواع بتعدد ومتعددة فيها كامنة أصبحت بل أرسطو، عند كانت كما املادة عن منفصلة
النار هي والصورة فاعلة، مادة — سينا ابن عند أي — عنده املادة أصبحت كما املادة.

للمادة.100 النارية الحقيقة أي الكامنة
ماديٍّا فيلسوًفا سينا ابن كان فهل وقفة، إىل يحتاج سينا البن املادي التفسري هذا إن
عديدة وتفسريات لتأويالت خصب مجاٌل هي فيلسوف أي نصوص إن بلوخ؟ فرسه كما
يوافقها، ما هناك أن كما بلوخ، رأي يخالف ما والتفسريات الرشوح من فهناك ومتنوعة،
التي التفسريات أبرز من مروة حسني العربي للمفكر سينا البن املادي التفسري كان وربما

.Ibid: S. 15–20 98

.Ibid: S. 29-30 99

.Ibid: S. 44 100
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واملاهية، الوجود مسألة عىل املحاولة هذه وتستند بلوخ. رأي مع العامة خطوطها يف تتفق
االتجاه وهما الفلسفة يف األساسينَي االتجاَهني بني الفاصلة املواقف من يعد فكالهما
إعالن هو الكوني، النظام يف األصل أنها أي املاهية، بأصالة فالقول املثايل. واالتجاه املادي
الذي القول هو فذلك األصل، هو كونه أي الوجود، بأصالة القول أما املثالية، إىل لالنحياز
املوضوعي الوجود نفي يعني املاهية بأصالة القول ألن وذلك مادية نزعٍة كل يشرتط
القول ويعني املوجود، أي املتعني، الوجود دون الثابتة الحقيقة هي املاهية وأن للواقع،
الخطوة تبدأ هنا ومن املوضوعي، وجوده له الواقعي كون أي ذلك، عكس الوجود بأصالة

الفلسفية.101 املادية نحو األوىل
النظرية هذه تناول أنه والصورة، املادة عن نظريته يف سينا ابن موقف من يتضح
هو التناول هذا يف انطالقه نقطة وكانت الطبيعي، والعالم امليتافيزيقي العالم مجاَيل يف
والرتباطه وتجريبيٍّا، نظريٍّا الطبيعة علوم ملمارسته كان وقد املحسوس، الخارجي العالم
ومن هذه، االنطالق قاعدة تحديد يف عميق أثٌر والسياسية، االجتماعية باملشكالت املبارش
التغري حركة أي العالم، حركة وهي أال تها برمَّ فلسفته يف الهامة املسألة تتضح هنا
املادي.102 الوجود أشكال من بها يتصل وما واملجتمع الطبيعة يف والصريورة والتحول
— العلم هذا موضوع أي — إنه الطبيعي العلم موضوع تحديده يف سينا ابن يقول
الحركات بأنحاء موصوفة هي وبما التغري يف واقعية هي بما املوجودة األجسام «هو

والسكونات.»103
من شوًطا أبعد كان سينا ابن أن يف بلوخ رأي مع مروة حسني تفسري ويتفق
مكانًا والصورة املادة ملقولتَي جعل حني وذلك الفلسفية، املادية نحو االتجاه يف أرسطو
وأن األشياء، يف الذاتية الحركة يرى أن وأوشك املادي، العالم وجود يف وتأثريًا فاعليًة أكثر
يف األهمية بالغة خطوًة بذلك فخطا املادة، وجود أشكال من شكًال كونها الحركة يف يرى
العالقة برؤيته االتجاه هذا نحو أخرى خطوٌة بها اقرتنت املادي، الفلسفي اتجاهه تحديد

الثاني، الجزء الفارابي، دار بريوت، اإلسالمية، العربية الفلسفة يف املادية النزعات مروة، حسني 101

ص٤٧٢. ١٩٩١م، السابعة، الطبعة
ص٦٢٣. السابق، املرجع 102

األول، الطبعة السعادة، مطبعة القاهرة، الكردي، صربي أدبي محيي النارش النجاة، سينا: ابن 103
ص١٥٨. ١٣٣١ه،
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األرسطي الفكر فرضها التي الثنائية نفي إىل يؤدي نحو عىل والصورة املادة بني الجدلية
العالقة.104 هذه عىل

يف املادية املواقف عن تخىل قد سينا ابن أن يرون الباحثني من كبري عدٌد كان وإذا
ويؤكد هذا ينفي مروة حسني فإن والتنبيهات» «اإلشارات وهو مؤلفاته آخر يف فلسفته
تعميق ويف بل العالم بقدم قوله يف خاصة حياته، آخر حتى بمواقفه سينا ابن تمسك
بقدم سينا ابن قول عىل ترتب وقد عدم. من العالم إيجاد نفي أي الخلق نفي فكرة
املؤدية األفكار من الكثري منها ليستخرج واملعلول العلة مسألة بحث يف توسع أن العالم
الصويف.105 بمفهومها الوجود وحدة أساس عىل ال مادي أساٍس عىل العالم وحدة إىل
رضوريٌة وحدٌة العالم: أصل أن باملعلول العلة لتالحم املنطقية النتيجة كانت ولذلك
(بفتح «املبَدعة» العالم ومادة الدال) (بكرس «املبِدعة» األوىل العلة بني — أزليا — قائمة
اعتباريٌّ فارٌق «العالم» ومعلولها األوىل» «العلة بني الفارق أن ذلك عن وينتج الدال).
من للعلة املميزة الحدود بها تنتفي وحدة ضمن اآلخر مع يجتمع كليهما ألن محض،
يستلزم العالم بقدم القول أن ذلك وبالعكس. املعلول هي العلة تكون بحيث املعلول،
بني أي بغريه، الوجود وواجب بذاته الوجود واجب بني والتالحم التالزم بفكرة األخذ
اثننَي بقديَمني يقول أن سينا ابن عىل كان وإال املادي، العالم وهو ومعلولها، األوىل العلة
يقول أن كذلك عليه وكان املادة، أو العالم واآلخر بذاته الوجود واجب أحدهما منفصَلني:

ومعلولها.106 األوىل العلة بني بالفصل
الفيلسوف (١٠٢٠–١٠٧٠م) جبريول ابن عند بلغ سينا ابن مع بدأ الذي التطبيع هذا
عبارة نحو بعُد فيما هامة خطوًة كانت التي الكلية املادة تصور إىل اليهودي األندليس
نحو كبرية خطوٌة فتمت رشد ابن إىل التطبيع هذا ووصل الطبيعة، أو هللا اسبينوزا
بوصفها — تحتاج ال بحيث الحية، املتحركة األزلية للمادة تصوره يف الطابعة الطبيعة
كل عىل املادة واحتوت فوقها.107 من أو خارجها من إلهي عقٍل إىل — طابعة طبيعًة

ص٦٢٥. السابق، املرجع مروة، حسني 104

.٦٣١ السابق، املرجع 105
ص٦٣٦. السابق، املرجع 106

.Bloch: Avicenna und die Aristotelische Linke. S. 33 107
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صار بحيث األنتيليخيا، إىل ال أساًسا املادة إىل الحركة نسبت بل حياة، كبذور الصور
الخالق.108 اإلله عن خروجها من بدًال املادة عن الصورة خروج هو التطور

الوجود بوحدة تتصف مادية نزعٍة إىل النهضة عرص يف التأليه عن التحول وجاء
عند املبدعة املادة فكرة إىل انتهاء آخر، عالٍم بال ولكن الالمتناهية الكلية الحياة هي وتصري
حتى أرسطو عند املادة أو الصورة فكرة من بدأ الذي الخط نفس يف أي برونو، جوردانو
«اليسار خط وهو الفعالة، املادية بالطاقة اإللهية الطاقة فكرة عن االستغناء إىل وصل
وبذلك املادة، عن علوٍّا أو ارتفاًعا األرسطي العقل فزاد األكويني، توما حتى األرسطي»
وتابعيه، برونو جوردانو إىل بل األكويني، توما إىل ال امتدَّ سينا ابن تأثري بأن القول يمكن
كما األرض إىل األرسطي العقل شد الذي األرسطي باليسار تسميته يمكن ما كل إىل أي

املطلق.109 العقل مع الهيجيل اليسار فعل
تدل التي للكلمة الحريف باملعنى — الطبيعة وفهم املادة مفهوم يف بلوخ ويتوسع
النشأة معنى nascere فيها الفعل جذر يحمل التي Natura الالتينية اللغة يف عليها
أو للعالم الجديل التاريخ باعتبارها تاريخيٍّا فهًما — للمستقبل االتجاه ويتضمن وامليالد
كيفيٍّا، اختالًفا بينها فيما مختلفة ملوادَّ املتقطع الجديل املتصل «باعتبارها تعبريه حد عىل
بلوخ يذهب بل تاريخي.»110 اقتصاديٌّ هو ما إىل وعضوي وكيميائي آيل هو مما صعوًدا
واقتصاديٍّا تاريخيٍّا فهًما يفهمها بأن يكتفي فال الجدلية، املادية فعلت مما بكثري أبعد إىل
مستوى عىل مختلفة أشكاٍل يف تتخلق متجددة إلمكاناٍت الدائم املنبع يجعلها وإنما فحسب
املادية الطبيعة أن السواء عىل واإلنسان الكون ويف العضوية، وغري العضوية الطبيعة
الواعي البرشي العمل تاريخ وباألخص ممكن، تاريٍخ كل عليه يقوم الذي األساس هي
الكوني املادي يربط وبهذا أبًدا. عنها ينفصل أن دون نفسها الطبيعة من يغري الذي
غري الطبيعة «فحتى اإلنساني، بالوطن أي للوجود، التاريخي باألساس العضوي غري
باألشكال مشعٌّ مجاٌل هي بل يوتوبياها» لها — فقط البرشي التاريخ ال — العضوية
كان وإن الطبيعة، تاريخ من جزءًا البرشية تاريخ يصبح بذلك باستمرار. جوهره يتكون
متفتحة فاملادة والتخطيط، الوعي عىل يقوم ألنه لها، املقابل الضد هو نفسه الوقت يف

.Ibid: S. 44-45 108

.Ibid: S. 31 109

.Bloch: Das Materialismus problem S. 362 nach Silvia Markun: Ernst Bloch. S. 63 110
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تكمن التي املقبلة التحقيق أشكال لكل ومتضمنة الكيفية الناحية من الجديد إبداع عىل
ظهورها.111 قبل داخلها يف

فقد املادة. عن وفكرته (١٧٧٥–١٨٥٤م) شيلنج املثالية فيلسوف بآراء بلوخ تأثر
عرصه. يف الكيمياء عنها كشفت التي التخمر وعمليات املختمرة املادة بفكرة شيلنج تأثر
وأضفى النهضة، عرص أوائل منذ باراسلس أحياه الذي القديم السيمياء بعلم تأثر كما
فتحت الذي ابنها هو اإلنسان أصبح بحيث املادة عىل البرشية الصورة العرص هذا فالسفة
فتصور للطبيعة، بيولوجية نظرًة شيلنج نظر وقد خالله. من نفسها وتأملت عينَيها به
الطبيعة يف زمني تياٍر يف وغاياته وإمكاناته نفسه املطلق إلهه وحقق كصريورة املطلق
تنتهي، ال جديدة أشكاٍل لتحقيق تتفجر خالقًة متطورًة قوًة الطبيعة فكانت والفن،
فكرة عىل كلها شيلنج فلسفة وتقوم نفسه.112 اإلنسان خالل من بذاتها وعي عىل وتصبح
الخروج وإرادة الفلسفي، الدين اسم عليه يطلق جديد ديٍن إيجاد حرية واإلرادة: الحرية
يستعني أن الطبيعي من كان وقد املطلقة. الهوية مبدأ لتحقيق املوضوعية إىل الذاتية من
وأن فعال، وأبديٍّ كيل لكائٍن حية عضويٍة صورٍة يف للطبيعة «جوته» بتصور كذلك بلوخ
عرص من بدأت التي الطابعة الطبيعة فكرة مع القديمة الحي الكل لفكرة كذلك يلجأ
إثبات محاولته عن بلوخ يكفُّ وال اسبينوزا، مع عرش السابع القرن يف وتحددت النهضة
فهو بالتطور. تسمح إيجابية بل سلبيًة تعد لم قوتها وأن الفعالة وإمكانياتها املادة حركة
أصبحت التي املادية الطاقة من كبري قدٍر عىل تحتوي هيجل عند الكلية الفكرة أن يرى
مرادفة ذاته يف الوجود عن فكرته وجعل األرسطي التطور مفهوم هيجل أخذ إذ الة، فعَّ
إىل أرسطو من السابق الرتاث هذا وبغري أرسطو، عند بالقوة الوجود أو اإلمكان لفكرة
عىل تقف بحيث الشاملة الفكرة وضع من يعدل أن ماركس استطاعة يف يكن لم برونو
املطلق الروح من هيجل جدلية تخلص أن املمكن من كان وال طبيعية. بصورٍة قدَميها

املادة.113 لحركة قانونًا ولتصبح ماديٍّا تعبريا ماركس عنها ليعرب

حوليات الكويت، نقدي، وتعقيب تمهيد فرانكفورت، ملدرسة النقدية النظرية مكاوي، الغفار عبد 111

.١١٢ ١٩٩٣م، عرشة الثالثة الحولية اآلداب، كلية
الهيئة القاهرة، محمود، حمدي أحمد د. ترجمة ج٣، الحديث األوروبي الفكر باومر، ل. فرانكلني 112

ص٢٩. ١٩٨٩م، للكتاب، العامة املرصية
.Bloch: p. of H. V. I. p. 208 113
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وأكثرها باملفارقات وأغناها غموًضا فلسفته أجزاء أكثر من هو للمادة بلوخ تصور إن
ماديته تتفق كيف هو القارئ بال عىل يخطر سؤال وأول مًعا. والحرية لإلعجاب إثارة
التصور عن ابتعد قد أنه الباحثني114 بعض يرى للمادة؟ الحديثة العلمية التصورات مع
الشمسية النظم لعالم الالنهائية البنية رؤية عينَيه عن حجب كما للكون، الحديث العلمي
صورٍة يف الكون تتصور التي البرشية للنزعة وانجذب الشاسعة، واملجرات والنجمية
طبيعيٍّا، تطوًرا كذلك املتطور وعيها ويمثل مركزها اإلنسان يحتل «أنتيليخية» حيوية
وشاعريٍّا ميتافيزيقيٍّا عنها يعرب للعالم وحيوية كلية صورًة لديه نجد أننا هذا ومعنى
التاريخية املادية إطار يف إيقانها عىل يحرص كما غموًضا زادتها مجازية وبصورٍة
الطبيعة وجدل إنجلز منذ — الجدلية املادية عجز عن الوقت نفس يف عرب ولكنه والجدلية،
الكمية ومناهجه الحديث العلمي للتصور مالئمة وجدلية طبيعة فلسفٍة إقامة عن — لديه

والرضورة. اإلطالق عن تبتعد ما بقدر و«الالتحدد» «االحتمال» تؤكد التي والرياضية
جدلها بني الفجوة اتساع من تعاني تزل لم الجدلية املادية الفلسفة أن والواقع
للطبيعة التجريبي الجدل وبني ناحية، من والقبلية الرضورية ومبادئه بقوانينه التاريخي
أو تتخطاها أن اآلن حتى املاركسية الفلسفة تستطع لم فجوة وهي أخرى، ناحيٍة من
تفسري عن تعجز فلسفة أي أن الواضح ومن مقنعة. بصورٍة املتباعَدين طرَفيها بني تقرب
فلسفًة تبقى أن بد ال شامل ومنهجيٍّ نسقي مبدأٍ من ابتداء والتاريخي الطبيعي العالم
الحقيقة يف يرجع للمادة العلمي» «غري بلوخ تصور يف الحظناه الذي كان وإذا قارصة،
الذي الفلسفي الجهد من يشء يف يقلل ال هذا فإن نفسها، املادية النظرية قصور إىل
يتأمله، الذي الوعي وملضامني اإلنساني» للتاريخ جدلية «أنطولوجيا تأسيس به حاول
عن االبتعاد عليه أُخذ مهما الطبيعة، يف الجديل وتفتحها املادة عن أعم أنطولوجيا عىل
بلمساته والحيوي والخيايل الفني التصوير إىل واللجوء الحقيقة العلمية الفلسفة طريق
يمكن ال حي كلٍّ صورة يف العالم تصوير أن ذلك للعيان. الواضحة والصوفية الشعرية
أن الرضوري من كان وإن املتكامل، الحي الفني بالعمل تشبيهه طريق عن إال يتم أن
وال صريورة حالة يف يظل الفني) والعمل العالم (أي كليهما إن فنقول هنا نستدرك
ما كل أي «ليس-بعد»، ما وكل البعيد، املستقبل يف إال النهائية ماهيته أو هويته يكتسب

بلوخ». من «مختارات كتابه مقدمة يف هولتس هاينس هانز أهمهم من 114
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أحضان يف غريها مع ستكتمل التي «يوتوبياه» إىل الطريق عىل كذلك فهو الطريق عىل هو
أو التاريخي الجدل قوانني نخرق ال حتى النهائية نقول وال املأمولة، الكلية» «اليوتوبيا
إشكاالت، من بلوخ عند يخلو ال الطبيعة ثم ومن املادة مفهوم أن القول ومجمل املادي.
كما — الطابعة» «الطبيعة صورة تتخذ إنها قلنا فإذا وتناقضات، مفارقات من نقل لم إن
الخالق إذن فهي — املعروفة وجوده وحدة يف أو الواحدي نسقه يف اسبينوزا عند نجدها
واملخلوق وديكارت) األشاعرة تعبري حد عىل املستمر والحفظ الخلق فعل يواصل (الذي
— أرسطو بلغة — األول املحرك كذلك وهي توقف)، بال خلقه عملية تتواصل (الذي
كانت وإن بعد، ذاتها تحقق لم التي — واسبينوزا الوسيط العرص بلغة — ذاتها وعلة
األشكال كل منه خرجت الذي الرحم بمثابة املادة تكون وهنا تحقيقها. إىل سبيلها يف
تحقيق تضمن أنها إىل باإلضافة الوجود، إىل طريقها يف زالت ما التي واألشكال املوجودة
السؤال: هذا يبدو وهنا الطبيعي. للتاريخ الهائل الالمتناهي التنوع تضم التي الوحدة
منذ تتحقق لم التي تلك عن فضًال بالفعل، تحققت التي اإلمكانات جميع تكمن هل
رصيٍد بمثابة اإلمكانات هذه وهل اإلطالق؟ عىل تتطور لم التي املادة داخل يف البداية
«أفكار بوصفها الوسيطة امليتافيزيقا تصورتها ما نحو عىل املمكنة، املاهيات من مدخر
عىل لإلمكانيات وثابت كامل عالٍم وجود افرتاض تم قد يكون هذا صح إذا الخالدة»؟ هللا
الواقع عالم ويصبح وراءه، األصح عىل أو الواقع عالم بجانب األفالطونية املثل عالم غرار

األبدية. اإلمكانيات لتلك األفالطونية الظالل عالم أو الظواهر عالم هو الحالة هذه يف
كان فقد بلوخ، بال عىل خطر قد «الحل» هذا يكون أن املستبعد من أنه ومع
منذ املادة داخل توجد لم بإمكانيات يقول أن — فكره مع متسًقا يكون لكي — عليه
يقول أن أي والبرشي، الطبيعي التاريخ مسرية إىل الزمن مع تضاف إمكانات البداية،
كيف ولكن السواء. عىل واإلمكان القوة ناحية ومن الفعيل التحقق ناحية من «بجديد»
البداية؟ ومنذ الدوام عىل ممكنة تكن لم إمكانات يف يفكر أن الحالة هذه يف يستطيع
التي واألسباب الرشوط يبني أن الجديدة باإلمكانات القول حالة يف أيًضا عليه يكون أال
من أليس أوضح: بعبارٍة القديمة؟ اإلمكانات أبطلت التي السابقة الظروف محل حلت
لقوانني موجود كل فيه يخضع مرتابط سياٍق يف الوجود يفهم أن أراد إذا — الرضوري
نشأت قد اإلمكانات كل تكون أن الحالة هذه يف الرضوري من أليس — دقيقة طبيعية
اإلمكانات تلك تتبع من تمكننا التي العلِّية السياقات من متناهية وال مرتابطة سلسلٍة عن
نفرتض لم وإذا الدوام؟ عىل «ممكنة» وكانت وجدت إنها عنها نقول بحيث بدايتها منذ
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يكون أن يرجح الذي — البديل يكون فسوف الطاقة، بقدر علميٍّا تصورنا ليكون هذا
تكمن التي والغائية املنطقية واألسباب اإلمكان عوالم عن حديثه عند إليه لجأ قد لينتز
بنسق الشبيه اإلمكانات عالم افرتاض هو سيكون — الفعيل للتحقق أحدها اختيار وراء
الجديدة اإلمكانات ظهور لتربير اإللهي الخلق فعل بتدخل التسليم أو األفالطونية، املثل
عالٍم يف ره تصوُّ يمكن ال اإللهي التدخل هذا مثل أن الواضح ومن كاٍف. عيلِّ سبب بغري

رضورية. لقواننَي يخضع أنه صاحبه يفرتض طبيعي أو مادي
عنها اإلجابة تجد لن أنها يبدو وإشكاالت أسئلة يف الطبيعية بلوخ فلسفة تقع هكذا
البرشي للتاريخ مفتوح نسٍق افرتاض عىل تقوم التي فالفلسفة الالهوتية، الحلول يف إال
يف املادي العالم وعىل الطبيعي التاريخ عىل تطبيقها يؤدي أن بد ال العالم هذا داخل
اإلله بوجود التسليم رضورة (مع العالم لهذا املطلق «الحدوث» مفارقة إىل إما مجموعه:
مستقل «أفالطوني» عالٍم افرتاض إىل وإما الفيلسوف)، يريد مما العكس عىل الخالق
الوعي عىل لالنهائي انعكاس مجرد وتفتحها جدتها ستبدو التي األبدية اإلمكانات من
هي حيث من املادة عن املحورية بلوخ فكرة أن هذا ومعنى املحدود. والبرشي النهائي
لم وإشكاالت صعوبات عىل الحاَلني يف ستنطوي بعُد يتحقق لم وجود أو ممكن وجوٌد
التطور مع وال فلسفته مع يتسق الذي الحل إىل يصل أن يستطع لم أو بلوخ يحلها
األحداث من سلسلًة — وغريه رسل تعبري حد عىل — أصبحت التي املادة ملفهوم العلمي
فلسفة إقامة عن الجدلية املادية عجز إىل ذلك يف العميق السبب يرجع وربما املحايدة.
املعارصة العلمية الرؤية ومع ناحية، من والقبلية املنطقية مبادئها مع متسقة طبيعية

أخرى. ناحيٍة من والعالم للمادة
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واجلدل والتاريخ الزمان

جوهره؟ وما الجدل؟ هو ما

الناحية من والجدل والعالم. الفكر يف والتغري الرصاع ومنطق الزمانية منطق هو الجدل
توسط طريق عن له التايل الوضع إىل باالنتقال معني لوضٍع الذاتي الرفع هو املوضوعية
الجدل فإن الذاتية الناحية من أما الصريورة. عملية خالل التناقض أو (السلب) النفي
والجدل مًعا. وضده نفسه العام يشمل بأن فكري كشكٍل التناقض تكوين أو صياغة هو
واملركب ونقيضه املوضوع هو هيجل عند املعروفة الصورة عىل ثالثية إيقاعيٍة كخطوٍة
التناقضات فيه تخرج الذي املفتوح املجال يفرتض املادي والجدل مًعا. يستوعبهما الذي

عليها. والتغلب رفعها يتم كما ذاته املوضوع من
كامل أنه عىل أي ذاته، مع هوية يف أنه عىل إليه ينظر ال املوجود أن هذا معنى
واالختالف، للتغيري مجال ثمة يكون ولن التناقضات توجد فلن وإال للتغيري، قابل وغري
يفرتض والتغري، الحدوث ومعه الزمان وجود وافرتاض بعُد. فيه تتحقق لم إلمكانات أي
الخالصة الذاتية) (أو الهوية ألن ذلك بعُد. لهويته املوضوع تحقيق عدم أو «ليس-بعد» ال
توسط بمقتضاه يتم الذي الوجود قانون إال الجدل فليس أيًضا ولذلك حركة. وبال ساكنة
وبهذا الكيل. مع الجزئي توسط وكذلك وتناقضاته، دالالته بكل يوجد لم ما مع املوجود
أهم من — وجود كشكل — والزمان — وجود كأسلوب — اإلمكان بجانب الجدل، يعترب

بعُد.1 يوجد لم الذي للموجود األنطولوجية املقومات أو التحديدات

.Holz, Hans Hein: Ernst Bloch. S. 103 1
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منهًجا ليس فالجدل ولذلك عليها. ويتقدم ويسبقها األحداث مع الجدل ويسري
أو يتحقق لم الذي بالكل أصيًال تعلًقا يتعلق ثم ومن للتقدم، منهج هو وإنما للتصور،
تاريخ بلوخ ويحلل الزمان. آخر يف تظهر أن ينتظر التي التامة بالكلية أو بعُد، ينتج لم
فتكون الذات عىل الرتكيز يتم فتارة واملوضوع، الذات بني الفصل أساس عىل كله الفلسفة
املادية الفلسفات فتكون املوضوع عىل تركيز يحدث وتارة الوجودية، املثالية الفلسفات
الذات بني يوحد أن كتاباته كل يف يحاول لذلك شديًدا. هجوًما هاجمها التي الفجة واآللية
ألن حقيقية، وحدًة — رأيه يف — بعُد يتحدا لم اللذين واملاهية الوجود وبني واملوضوع
نحو املستقبلية واالتجاهات املوضوعي والنزوع البرشية، واإلرادة بالوعي مرهون تحقيقها

الوحدة. هذه

بلوخ عند املادي الجدل أوًال:

بمضامينه، العلم هو أنه باعتبار إال والتاريخي) (املادي الجديل التفكري يف الوعي يفهم ال
— املثايل تصوره يف حتى — الجدل تاريخ ويدلنا املوضوعات. نحو متوجه أنه باعتبار أي
ألنه التفكري، يف يكمن ال الجدل لب أن والحقيقة املوضوع. صوب األسايس توجهه عىل
بتلك أي التفكري، يف التفكري أو التأمل بتأمل يتعلق وإنما بالتأمل، يتعلق ال كمنهج
وعيًا يكون وإنما الوعي، عىل العالم انعكاس مجرد الوعي فيها يكون ال التي املرحلة
يمثل التي الحديثة الفلسفة يف جديًدا الجدل وليس بالعالم.2 للوعي واعيًا تحليًال أو
الفالسفة من القدماء عند موجوًدا كان فقد قمتها، — األكرب الجدل فيلسوف — هيجل
يف الزرادشتية ويف واملوجب) السالب أو واليانج الني مبدأ (يف القدماء الصني حكماء أمثال
نعد أن ونستطيع بل اليونانية، الفلسفة ويف والرش)، والخري والظالم النور ثنائية (يف إيران
كما — التسمية لهذه استحقاقه أو جدارته وترتكز مكتشفه، أو الجدل مخرتع أفالطون
عن حرة علميًة صورًة قدم من أول كانت األفالطونية الفلسفة أن عىل — هيجل يقول
وضع الذي هو سقراط كان ولقد كذلك، موضوعية صورٍة أول أنها عن فضًال الجدل

خاصة.3 بصفٍة الذاتية صورته يف الجديل العنرص

.Ibid: S. 103 2

الفتاح عبد إمام د. وتعليق وتقديم ترجمة ،١ إضافة ،٨١ األول املجلد الفلسفية، العلوم موسوعة هيجل، 3

ص٢١٨-٢١٩. ١٩٨٣م، األوىل الطبعة والنرش، للطباعة التنوير دار بريوت، إمام.
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هذا معنى فهل العلمية، بصورته الجدل قدم من أول هو أفالطون كان إذا لكن
األفالطونية؟ الفلسفة قبل ما مرحلِة يف اليوناني الفكر عن غائبًا كان الجديل التفكري أن
الطبيعة من تجعل طبيعية فلسفة كانت سواء — بأكملها اليونانية الفلسفة أن الحقيقة
كما لها محوًرا اإلنسان من جعلت فلسفة أو سقراط، قبل ما فلسفات يف كما لها محوًرا
ٌ مبدأ وهو التناقض. عدم مبدأ عىل قامت الفلسفة هذه — والسوفسطائيون سقراط فعل
وعدم الهوية مبادئ وهي األساسية، الفكر قوانني يف أرسطو منطق ذلك بعد توَّجه جديل
وسعى التناقض عدم مبدأ عىل القديم اليوناني الفكر قام ولقد املرفوع. والثالث التناقض
أجل من تفكري هناك ليس أنه بلوخ يرى لذلك والتوازن؛ والتناغم االنسجام تحقيق إىل
نظرنا ولو حوله. ما ويدرك طريقه املرء يتحسس أن أجل من التفكري إنما ذاته، التفكري
السبعة الحكماء سعى مثلما االنسجام، تحقيق هو هدفه لوجدنا الحر التفكري بدايات إىل
متوازنًا.4 هادئًا وفكًرا ساكنة حياًة تصور التي بِحَكمهم الحياة وتناغم االنسجام لتحقيق
فقد متأخرة. مرحلٍة يف إال عليه ينصبَّ لم أنه إال اإلنسان، مع بدأ قد التفكري كان وإذا
التي الطبيعة يف األصيل العنرص عن تبحث طبيعية فلسفًة سقراط قبل ما فلسفُة كانت
وسقراط. السوفسطائيني مع إال اإلنسان عىل التفكري ينصبَّ ولم املوضوع، جانب تمثل

التي سقراط قبل الطبيعية الفلسفة منذ اليونانية، الفلسفة يف جذوره إذن للجدل
األشياء، لكل ً ومبدأ أولية مادًة األربعة العنارص واتخذت الكون طبيعة يف بالبحث اهتمت
تغلب طريق عن أو االنفصال، أو االنضمام طريق عن بعضها إىل العنارص هذه وتحول
امليالد) قبل السادس (القرن أنكسيماندروس قال أن إىل غريه، عىل العنارص هذه أحد
كل عنه نشأت رسمدي، أبدي، الكيف، محدد وغري الكم نهائي ال هو الذي «األبريون» ب
كامنة كانت أن بعد األبريون عن األربعة العنارص وانفصال اتحاد طريق عن األكوان
الجدل بذور بلوخ ويلمس األضداد. رصاع من والكائنات األكوان توالد طريق وعن فيه
يشء كل الزمن مع يأتي حتى الكونية العنارص عالقة يف أنكسيماندروس عند املوضوعي
تماثل وهي عنده، األوىل املادة هو الالنهائي األبريون فهذا الالمتناهي، االنسجام يف للنور،
أول بذلك أنكسيماندروس كان وربما يشء.5 كل رحمها يف يكمن التي املادة أرسطو عند

التطور. فالسفة

.Bloch: p. of H. V. II. p. 838-839 4

.Ibid: p. 878-879 5
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بل والحركة، والرصاع التغري هو عنده األصيل املبدأ نجد هرياقليطس إىل انتقلنا وإذا
والتغري، والحياة الخلق رمز هي التي الحية النار أو الصريورة، يف تكمن الوجود حقيقة إن
املدن يف السلع تتبادل كما األشياء كل مع تتبادل برش وال إله يخلقها لم التي النار هذه
وهو األبد، منذ كان ولكنه برش أو إله يخلقه لم للجميع واحد وهو العالم، «هذا األيونية:
ويصف بحساب.» وتخبو بحساب تشتعل التي النار إنه األزل، إىل يوجد وسوف كائن
وبني النار بني تبادل «هناك تبادًال األشياء جميع وبني بينها بأن النار هذه هرياقليطس
عند األكوان نشأة كانت وإذا والسلع.»6 الذهب أو والذهب السلع بني كالتبادل األشياء جميع
األضداد لوحدة هرياقليطسنتيجة عند نجدها فإننا األضداد، لرصاع أنكسيماندروسنتيجة
ذهب ولذا وثابتة، دائمٍة بخصائَص املوجود وصف يصعب لذلك وتنازعها، تالقيها نقطة أو
وكرب.»7 صغر ونوم، يقظة وموت، حياة واحد: يشءٌ فينا يوجد «ما أن: إىل هرياقليطس

واعتربه الجدل أو الدياليكتيك كلمة استخدم من أول كان أفالطون أن من الرغم عىل
الجدل مخرتع اإلييل زينون يعد أرسطو فإن العلمية، بصورته الجدل مكتشف هيجل
أن: عىل األخري هذا فلسفة وقامت بارمنيدس. أستاذه فلسفة عن للدفاع استخدمه الذي
يمنعه أن يمكن يشء أي هناك أو هنا يوجد وال متجانس كلٌّ ألنه منقسًما، الوجود ليس
مملوء يشء كل بل آخر، مكاٍن يف منه أقل أو أكثر مكاٍن يف الوجود وليس التماسك، من

موجود.8 هو بما متماسك الوجود ألن متصل كلٌّ فهو بالوجود،
الفراغ، أو الخالء وجود تتطلب فالحركة للحركة، بارمنيدس إنكار ذلك عىل وترتب
يسمح فراغ هناك وليس مالء كله الوجود بأن تقر التي بارمنيدس فلسفة تنكره ما وهذا
عىل جدله قام الذي زينون لهم تصدى خصومه منه سخر وعندما واالنتقال. بالحركة
التناقض عىل تنطوي أنها إىل لينتهي آرائهم تفنيد ثم الخصوم قضية بصدق التسليم
الجديل منهجه أقام وبذلك بارمنيدس أستاذه قضية صدق إثبات عليه يرتتب مما والكذب،
استحالة إلثبات املعروفة األربعة حججه وقدم الحركة. بطالن وليثبت الكثرة إلنكار

الحركة. استحالة لبيان حجج أربع قدم كما الكثرة،

فجر يف األهواني فؤاد أحمد د. وترجمة برنت ترتيب حسب التوايل عىل و٢٢، ٢٠ شذرات هرياقليطس، 6

ص١٠٤-١٠٥. ١٩٥٤م، ط١، العربية الكتب إحياء دار القاهرة. سقراط، قبل اليونانية الفلسفة
ص١٠٩). السابق، (املرجع برنت ترتيب حسب ،٧٨ شذرة هرياقليطس، 7

ص١٣٢. السابق، املرجع األهواني، فؤاد أحمد د. ترجمة من ،٨ شذرة بارمنيدس، 8

196



والجدل والتاريخ الزمان

مجتمعة بالعنارصاألربعة قال واٍع. بشكٍل االنسجام صاغ من أول أنبادوقليس وكان
تجتمع وإنما بعضها. إىل العنارص هذه تحول بإمكانية وال كسابقيه واحد بمبدأٍ يقل ولم
فالحب تفرق. التي والكراهية يجمع الذي الحب هما: كبريتنَي قوتنَي بفعل العنارصوتفرتق
الكمال، يف االنسجام هذا ويكمن كامل، انسجاٍم يف لتتوحد األربعة العنارص بني يقرب
تبقى لكن أنبادوقليس. عند واألصيل الحقيقي األمل عنرص — بلوخ قول حد عىل — وهو
من أنبادوقليس اقرتب وبذلك والكراهية. الحب وهما اإللهيتني القوتني هاتني يف الثنائية
هذا عند هو كما املنتج الجدل إىل يفتقد كان وإن هرياقليطس، عند نجده الذي الرصاع

األخري.9
تكن لم أنها من الرغم عىل اإلنسان، ذات إىل الداخلية النظرة بدأت السوفسطائيني مع
بلوخ ويميز املعاني. تعدد واستغالل املغالطات عىل قائمة شكية نظرة بل أصيلة نظرًة
هذه آخر إىل … الزوايا املربعة الدائرة أو خشبي حديد (مثل والالمعنى الكذب عن الجدل
فالسفسطائيون املعاني، تعدد باستغالل الحقائق قلب عن الجدل يميز كذلك العبارات)،
التناقض خالل من والتفكري أضدادها إىل املفاهيم انقالب يف يتمثل جدل لديهم كان
حركة بمثابة حال أية عىل كانوا السفسطائيني ولكن املتضادة.10 املفاهيم واستخدام
وتوقفت الذات، داخل حقيقي أو حق هو عما أو األصيل العنرص عن تبحث أثينا يف تنوير
لم السوفسطائي الشك فمنذ بالذات، الوعي وبدأ األول، املقام يف تكون أن عن الطبيعة
التطور ركائز أهم من هي التي املثالية النزعة بدأت عندئٍذ الذات. من االقرتاب يتوقف
تاريخ يف مكانه يأخذ واملادية املثالية بني الرصاع بدأ أيًضا الحني ذلك ومنذ الفلسفي،
كما الخالص، العقل نقد يف كانط إىل سقراط من الذات من االقرتاب خط ويمتد الفلسفة.

هيجل. عند املوضوعي الجدل إىل املانوية الثنائية من املوضوع من االقرتاب خط يمتد

الذات جدل (١)

الجدل أو الذات جدل بدأ منه الذي نفسه سقراط إىل سقراط قبل ما فلسفِة من وننتقل
بتعلمي ترىض ال واألشجار «الريف شيئًا: تعلمنا ال نظره يف فالطبيعة الذاتية، صورته يف

.Bloch. p. of H. V. II. 841 9

.Bloch. Tübinger Einleitung in die Philosophie S. 186-187 10
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يف هي سقراط عند األساسية والقضية يعلمونني.»11 الذين هم املدينة رجال بل شيئًا
القضية هذه الفضيلة. أو الخري معرفة هي هنا واملعرفة نفسك». «اعرف املشهورة جملته
وال بإرادته الخطأ يفعل ال واإلنسان فعله، بالرضورة تعني الخري ومعرفة للتعلم، قابلة
بالذكر والجدير الرش. فعل اختيار يف الحرية لإلنسان ليس سقراط مذهب ففي باختياره.
كان فإذا الذات. داخل الحقيقة اكتشاف أي «التوليد» فن انتهاجه هو سقراط جدل يف
من يستخلصها أن يستطيع كامنة حقائق جوفه يف فإن صحيح، علٌم لديه ليس اإلنسان

اإلنسان.12 بها يدري ال كامنة حقائُق فهي اآلخرين، نفوس ومن نفسه داخل
فالفلسفة — التاريخ يف األعظم املثايل — أفالطون يد عىل الجدل ويتطور
صورًة قدم من أول كانت — هيجل لسان عىل القول أسلفنا كما — األفالطونية
يوافق هل ولكن كذلك، موضوعية صورٍة أول أنها عن فضًال الجدل، عن حرة علميًة
يجب وأنه التصور، وليس للتقدم منهًجا يكون أن بد ال الجدل بأن يؤمن الذي — بلوخ
بل الواقع عتبة عىل يقف وأال عليها، ويتقدم يسبقها أن بل فقط األحداث مع يسري أال
باملعنى الجدل منطق عىل يوافق هل — بعُد واقًعا يصبح لم بما ويتعلق يتجاوزه أن

األفالطوني؟
ينظر كان لذلك املرئية؛ باألشياء إيمانه من أكثر مرئي هو بما يؤمن أفالطون إن
صعود هو وإنما لألمام تقدًما ليس أفالطون عند والتقدم واشتياق. برغبة أعىل إىل
الحاسمة تفرقته أساس عىل املعرفة يف نظريته أقام أفالطون أن املعروف ومن لألعىل.13
إىل اإلحساس، من الفكر ويتدرج املرئي. غري املعقول والعالم املرئي، الحيس العالم بني
يتم واملعرفة الوجود درجات يف والرتقي املحض، التعقل إىل ثم االستداليل العلم إىل الظن،
إىل صعوًدا الجزئية املحسوسات من يبدأ الذي الصاعد الجدل بطريقتنَي: أفالطون عند
األعم الوجود أو الجنس إىل ووصوًال واألجناس األنواع ثم باألفراد مروًرا الكلية املعقوالت
مثال إدراك وبعد واألقىص. األسمى الخري أو املثل أسمى وهو الخري، بمثال يسمى ما أو

األوىل الطبعة املعارف، دائرة القاهرة، مطر، حلمي أمرية د. وتقديم ترجمة ٢٣٠د، فايدروس أفالطون، 11
ص٤٤. ١٩٦٩م،

الثانية الطبعة والنرش، للطباعة التنوير دار بريوت، هيجل، عند الجديل املنهج إمام: الفتاح عبد إمام 12
ص٥٥. ١٩٨٢م،

.Bloch. p. of H. V. II. p. 845 13
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التي األنواع إىل األعم الجنس من الهابط الجدل رحلة تبدأ املبارش العقيل بالحدس الخري
أن يمكننا ذلك وعىل القسمة. أو التحلييل املنهج ذلك يف متبًعا األفراد إىل ثم تحته تندرج
الجزئية األشياء بمشاركة إال تفسريه أو املادي العالم معرفة يمكن ال إنه بلوخ مع نقول
ولذلك — الهابط الجدل — الجزئية األشياء يف املثل وحضور — الصاعد الجدل — املثل يف
الخري مثال وظل األسمى. الكمال قمتها تراتبية يوتوبيا األفالطونية املثل نظرية تعد
كل عىل تأثريه له كان مما ذاته؛ يف وكماًال غاية، مركزية، شمًسا — أفالطون أي — عنده

بعده.14 الغائية الفلسفات
الذي هيجل، يقول كما فهو — الحديث العرص يف املثاليني أكرب — كانط عن أما
بداية كانط عند نجد يستحقها.15 التي املكانة ليعطيه النسيان عالم من الجدل أخرج
الرتانسندنتايل، بالجدل كانط جدل سمي وقد الخالص». العقل «نقد يف بالجدل الوعي
أن تطورت مهما لها يجوز وال البرشية للمعرفة مطلق حدٍّ وجود يثبت أن به واملقصود
وقد البرشية. املعرفة عنده تقف حد لوضع أداة مجرد الكانطي الجدل جعل مما تتعداه،
قدرته وبني املعرفة عىل لإلنسان املحدودة القدرة بني التناقض إىل الكانطي الفكر انتهى
أن هي كانط فلسفة يف األخرية الكلمة كانت لذلك والتفكري. السؤال عىل املحدودة غري
من املحسوس الخارجي العالم ظواهر معرفة املمكنة؛ املعرفة هي وحده الظاهر معرفة
ال ما فهو ذاته» يف «اليشء أما أخرى.16 ناحيٍة من الداخيل النفيس العالم وظواهر ناحية،

معرفته. يمكن
أن غري لإليمان، مجاًال يفسح لكي — معلوم هو كما — املعرفة كانط ويستبعد
للطبيعة، املحكم اآليل بالنظام املعرفة هي وال املعرفة كل هي ليست يستبعدها التي املعرفة
أنها وتتجاهل الالمرشوط أو املطلق أفكار مع تتعامل قطعية معرفٍة كل يستبعد وإنما
وجوًدا لها وكأن املطلقة الحقائق تعامل أوضح بعبارٍة أو متعالية مظاهَر سوى ليست
إىل التطلع يمكن مطلق هو ما إىل أصيل هو ملا الرد هذا خالل من تجريبيٍّا. وواقًعا
للتطلع مجال أي فيه، مرغوب هو ملا خاص مجاٌل فلسفته يف ظهر العالم، يف تحقيقه
بالنزعة احتفظت التي الفلسفة هذه يف أخرى مرًة ظهر أنه بلوخ ويؤكد وتحقيقه. للكمال

.Ibid: p. 846 14

ص٢١٩. العربية، الرتجمة ،١ إضافة ٨١ الفلسفية، العلوم موسوعة هيجل، 15

ص٧٣. العربية، الرتجمة هيجل، فلسفة والرت: ستيس، 16
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هذا ووسط الواجب، بأخالق يتعلق فيما املثالية وبالنزعة الواقع بوجود يتعلق فيما املادية
يميزان عامَلني من مكونة جديدٌة مملكٌة الحال بطبيعة نشأت واملثايل املادي بني االئتالف
ومتعاٍل17 معقول وآخُر ناحية، من بحت وآيلٌّ حتمي عالٌم وهما املعروفة الكانطية الثنائية

أخرى. ناحيٍة من
حدث كما تعمقت وال اتضحت قد ثنائيته تكن لم حيث — النقد قبل ما مرحلِة ويف
(ولم املاوراء عوالم يف يغرق لم الذي لكانط أخرى صورٌة توجد — النقدية املرحلة بعد
العالم). هذا عن انرصف قد بأنه يوهم الذي الحد إىل املتعالية بالحقائق شغل قد يكن
تحقيقه ورضورة األمل بوجود املذكورة املرحلة يف كانط إيمان عىل يشهد النص وهذا
يف كان وإن األقىص، والخري األخالقي الكمال نحو البرشية تنجزه الذي التقدم سياق يف
عقليٍة وأسباٍب بمربرات تأكيده أو علمي بشكٍل منه التحقق عن عجزه يؤكد الوقت نفس
يسلب أن يمكن تدبر بغري عيلَّ نفسه فرض نزوع أي أو ميل أي أن أجد «لست خالصة:
تقف أو صفه يف تقف التي واملربرات األسباب أنواع جميع تمحيص عىل القدرة عقيل
حيدًة محايدة األمر نهاية يف ليست العقل فموازين فحسب، واحد استثناءٍ مع ولكن ضده
األمل تقول: التي الكتابة هذه فوقه يحمل الذي وهو — املوازين هذه ذراَعي وأحد كاملة،
وزنًا واملربرات األسباب أخف حتى أنه معناها آلية ميزة له الذراع هذا — املستقبل يف
بكثري، أثقل األخرى الكفة يجعل ما والتأمالت الخواطر من تثري امليزان كفتَي إحدى يف
أبًدا الواقع يف أنوي ال والتي تصحيحها أستطيع ال ربما التي الوحيدة الغلطة هي هذه
مستقبل عىل ظاهره يف يدل النص هذا يف كانط ينشده الذي األمل أن ومع أصححها.» أن
إليه املدخل ليس معقول عالٍم وجود يتضمن الحقيقة يف أنه إال اآلخر، العالم يف األرواح

العاملي.18 بمعناه التاريخ هو وإنما املوت،
املستقبل يف األمل هذا عن املتأخرة مرحلته يف كانط تعبري الفور عىل يذكر وهنا
كل من الرغم عىل والكمال الخري نحو املستمر الدائم وتقدمها كلها للبرشية بالنسبة
عىل يتقدم البرشي الجنس كان «لقد النص: هذا نذكر أن ويكفي واالنتكاسات. العقبات
اليشء هذا هو ما ولكن الطريق.»19 هذا عىل تقدمه يواصل وسوف أفضل يشءٍ نحو الدوام

.Bloch: p. of. H. V. II. p. 843 17

.Ibid: p. 844 18

.Ibid: p. 844 19
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فإذا األسمى، الخري من لالقرتاب الدائم السعي إنه لتحقيقه؟ اإلنسان يسعى الذي األفضل
وهو األويل األقىص للخري مقدمة هو كانط؛ نظر وجهة من لإلنسان األقىص الخري كان
وال رضورة، بل فقط واجبًا ليس اإلنساني األقىص الخري تحقيق أن ذلك عىل فيرتتب هللا،
عن يكشف الخلقي اإللزام أن يعني بل الخلقي لإللزام أساًسا هللا وجود اعتبار هذا يعني
القانون تحقيق نحو التقدم وهو نفسه املعنى هذا آخر يف كانط ويكرر األقىص.20 الخري
سلًفا نتصوره أو به نتنبأ أن يمكننا «ال الذي الجميل األعىل املثل هو باعتباره األخالقي
واالقرتاب املستمر التقدم خالل من فحسب إليه نتطلع إنما التجريبي، الكمال صورة عىل
نعد أن نستطيع الذي أو األرض عىل تحقيقه يمكن الذي األقىص الخري من أيًضا املتصل

له.»21 العدة
أخالقية مملكٍة إقامة إىل النهاية يف يهدف كانط عند هذا األمل منظور أن شك وال
شك وال الفرنسية) الثورة (بأفكار املستنري املواطن عىل تحقيقها يف تعتمد األرض عىل هلل
قد عرش الثامن القرن أواخر يف األملان املثقفون فيها عاش التي البائسة الظروف أن
التاريخي الواقع خارج تحقيقه إىل باستمرار يتطلعون وجعلتهم األمل بهذا قلوبهم مألت
يف مغرق هو ما بقدر باطنيٍّا أمًال كبري حدٍّ إىل كانط تصور يف األمل هذا بقي كما املتغري،
ورائي عالٍم أو آخر عالٍم رسم إىل كانط) (أي يدفعه لم التجريد هذا فإن ذلك ومع التجريد.
النزعة وهذه بالتدريج، البرش إليها يرتقي إنسانية سماءٍ إىل تطلع وإنما اإلطالق، عىل
الالمرشوط أو املطلقة األفكار تطبق التي والفروض املسلمات تدعمها الخالصة اإلنسانية
كانط لنا يؤكد عليا ُمثٌل تخدمها كما األخالق. عىل خالًصا تطبيًقا الحرية) الخلود، (هللا،
اإلنساني».22 العقل مجال يف مطلق بشكٍل وكامل تام هو ملا تنظيمية «تصورات أنها
العليا واملثل الالمرشوطة أو املطلقة واألفكار املعروفة األخالقية املسلمات أن نجد ثم ومن
فيها تسطع الخالص العميل للعقل وسماء بالنجوم، زاهيًا فريًدا منظًرا لنا ترسم للعقل
يؤثر مثلها يشء يوجد ال إنه قربه عىل املحفورة املشهورة كلمته يف قال التي الكواكب،
هذه أن يبني الصورة هذه يف والتشبيه صدره. يف الباطن األخالقي القانون إال نفسه عىل

الفكر دار القاهرة، ج٢، معارصة، قضايا يف كانط، عند وحده العقل حدود يف الدين حنفي، حسن 20

ص١٣٧. ١٩٧٧م، العربي،
.Bloch: p. of H. V. II. p. 844 يف: كانط نص انظر 21

.Ibid: p. 844 يف: كانط نص ورد 22
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أن يؤكد خالًصا معياريٍّا إشعاًعا والنجوم الكواكب مثل بجاللها تشع األخالقية األضواء
مقام يقوم وأن محددة مفاهيَم عىل يقوم أن الدوام عىل ينبغي «الذي للعقل األعىل املثل
لهذه واإلذعان بالخضوع اإلنسان يلزم موقف عن ًا ُمعربِّ يظل املحتذى، والنموذج القاعدة

وتقييمها.»23 تقديرها عليه يوجب أو القاعدة،
احتجاًجا يحتج كانط أن «املاورائية» عن البعيدة اإلنسانية النزعة هذه يؤكد ومما
من يؤكد كما أفالطون، من أضواءهم استعاروا الذين ألولئك ينتمي بأنه اتهامه عىل رصيًحا
امليتافيزيقي الوجود مستوى من األفالطونية املثل نقلت قد املثالية نزعته أن أخرى ناحيٍة
وعالم املثال عالم أي أفالطون، عامَلي إىل كانط نظر فقد األخالقي.24 اإللزام مستوى إىل
هو املثال أن إىل بأفالطون انتهى الذي األمر الواقع، عن تخلٍّ بمثابة أنهما عىل الواقع،
باستمرار يسعى أمل هو الخري فمثال كانط عند أما ذاته.25 يف الخري وهو األخرية الفكرة
مركزية شمًسا — سلًفا ذكر كما — أفالطون عند ظل حني يف التحقق، من لالقرتاب
اإلنساني املستقبل مجال يف تسطع كانط عند العليا املثل نجد ولهذا ذاته. يف وكماًال وغاية
هذه النهائية. األخالقية والغاية الطيبة والنية الخرية اإلرادة سماء يف وتشع الخالص
مثاليًة نزعًة بقيت الحديثة قمتها وكانط القديمة قمتها أفالطون يمثل التي املثالية النزعة
ال للبحث كمنهج طويًال وقتًا الجدل ظل فقد بعُد. موضوعية مثاليًة تصبح ولم ذاتية

نفسه. املتحرك للموضوع كمنهج

املوضوع جدل (٢)

عليها اإلغريق أضفى التي املادة إىل الخارج، إىل التفكري يتحول املوضوع خط ويف
ما آخر إىل … بالهواء أنكسيمنيس وقال للحياة، كأصل باملاء طاليس فقال الحيوية،
الثنائية من تمتد املوضوعي الجدل بدايات لكن سقراط. قبل الطبيعية الفلسفة إليه ذهبت
فاعتنق (٣٥٤–٤٣٠م) أوغسطني القديس عند بوضوح تجلت التي النزعة هذه الفارسية،
يتجزأ ال جزء الرش وأن والظالم، النور والرش، الخري ثنائية عىل يقوم الذي ماني مذهب

.Ibid: p. 844 يف: كانط نص بلوخ ذكر 23

.Ibid: p. 845 24

.Ibid: p. 846 25
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الكنيسة إىل واتجه سنوات تسع بعد املانوية عن ابتعد أنه إال البرشية، الطبيعة من
املبادئ تأمل وحني األفالطوني-األفلوطيني، الفكر عليه سيطر جو وسط الكاثوليكية
شعر ما رسعان فإنه املقدس الكتاب به جاء الذي الوحي ضوء عىل ألفلوطني الفلسفية
لم ولو حتى ا رشٍّ تعترب أن يمكن ال املادة أن أدرك فقد تجاوزها. ورضورة كفايتها بعدم
التي — هللا» «مدينة أوغسطني وكتب 26. والالتعنيُّ لإلمكان بسيط مبدأٍ سوى شيئًا فيها نَر
األوىل بني انفصال هناك هل ولكن األرضية». و«املدينة — التاريخ يف كاملة نظريًة تعد
األرض؟ يف واألخرى السماء يف واحدة توجد بحيث األرضية)، (املدينة والثانية هللا) (مدينة
ما بقدر بالتدريج نفسها هللا مدينة تبني فسوف انفصال، هناك ليس أنه األمر حقيقة
تحقيق ينتظر ما بقدر إال واستمراره لدوامه مربر ال نفسه العالم وهذا العالم، يستمر
السعداء،27 من يتألف الذي األبدي املجتمع أو هللا مدينة لتحقيق يمهد فهو النهائية، غايته
يف الساقطة. والطبيعة والخطيئة األرضية املدينة خالل من تتحقق الحقة هللا مملكة فإن
ويتقدم العالم، تاريخ ويتوحد للدائرة الخالد التكرار ويتوقف السكون ينتهي هللا مدينة
صريورة إن النور. إىل الظالم من فيها يتقدم ست، مراحَل يف األبدي النور نحو التاريخ
يلغي ال الخالص وتاريخ الحق. النور إىل الخالص، إىل تسعى أوغسطني عند التاريخ
املدينة من تحركت هللا «مملكة املقدسة هللا مدينة يف يتوقف أن يمكن ال فالزمان الزمان،
يتضح ال أوغسطني عند الجدل أن والحقيقة األرض.»28 من السماء تكونت مثلما األرضية
والزمان. التاريخ جدل بني الشديد للتداخل نظًرا الزمانية؛ مشكلة من موقفه خالل من إال
الجزء موضوع هو فهذا — الزمان من موقفه عن طويًال هنا نستطرد أن نريد وال
يتقيد الذي الزمان عن ومفهومه أوغسطني لجدل بلوخ بتفسري نكتفي ولكن — التايل
اللحظة خالل من الواقع، خالل من يتم املستقبل إىل فالعبور التجربة. عىل القائم بالواقع
تحويل إمكانية أكد فقد No Longer Being وجود له يعد لم ما خالل من أي الهاربة،
للزمان أوغسطني نظر ممكنة. الصريورة جعل بحيث التغيري عىل القدرة أكد أو العالم
ومع املمتلئ، والتوقع التقدم ناحية فيها يتجه العدمية، خارج رحلًة بوصفه جدلية نظرًة

إمام، الفتاح عبد إمام د. وتعليق عرض األول، الجزء الوسيط، العرص يف الفلسفة روح إتني: جلسون، 26

ص١٥٢. ١٩٧٢م، رأفت، سعيد مكتبة القاهرة،
العربية. الرتجمة من ص٥٨٣ الثاني، الجزء السابق، املرجع 27

.Bloch: p. of H. VII p. 855 28
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يحفظنا هللا إن ميثولوجي. تصوٍر أو بمسحة يتسم الزمان عن أوغسطني مفهوم فإن ذلك
وعىل الخالص. إمكانيات لتحقيق املفتوح املستقبل داخل تتحرك األحداث لكن فوق، من
اللحظة وتلك الخالدة، الثابتة اللحظة يف التاريخ، نهاية يف السكون نجد ذلك من الرغم

للنور.29 املكاني االكتمال هو التاريخ نهاية إن األصيل. النور هي
اإلنسان بني والخارج، الداخل بني التفاعل واستمر املانوية النزعة تأثري استمر
–١٤٩٣) باراسلس فنجد النهضة، عرص حتى يمتد واملوضوع الذات جدل وظل والعالم.
عند املمكن من فليس الخارجي، والعالم الداخيل العالم بني بالتوافقات يقول ١٥٤١م)
الخارجي، العالم من البدء بدون اإلنسان هو الذي الداخيل العالم نفهم أن باراسلس
غري الطبيعة سوى ليست عنده والفلسفة البذرة. بواسطة إال الثمرة نفهم ال كما تماًما
ثقًة يثق أن اإلنسان وعىل مرئية.30 ُجعلت التي الفلسفة سوى ليست والطبيعة املرئية
كل يتماسك باراسلس عالم يف الخفي. الطبيعة وكمال اإلنسانية القدرة يف محدودة غري
األصغر الكون والخارجي، الداخيل الصغري، والعالم الكبري العالم يشء، كل ويتداخل يشء،

واملاكروكوزم).31 (امليكروكوزم األكرب، والكون
بالنسبة يمثل الخيال إن املتفائل؟ بالخيال الكبري العالم يرتبط كيف بلوخ ويتساءل
هي الخيال ووظيفة أفضل. وعالٍم أفضل إنساٍن بإنضاج ُمكلِّفة يوتوبية وظيفًة لبلوخ
وباراسلس، برونو بني الكبرية الفروق عىل يديه بلوخ يضع وهنا النور. نحو لألمام، الدفع
بال إنسان هو الكون، محدودية ال أمام له حيلة ال األيدي مكتوف برونو عند فاإلنسان
وبذاته سلًفا يكون شيئًا تنتج ال باراسلس عند الصغر متناهية قطعٌة أفضلية، وال فعالية
ال للميكروكوزم الحيوية فالطاقات يشء، كل ويتمم ينجز أن اإلنسان عىل يكون إذ كامًال،

املاكروكوزم.32 طاقات عن تقل وال لعددها حرص
الخاصة واملالمح (١٥٧٥–١٦٢٤م) بوهمه ياكوب عند آخر بعًدا الجدل يأخذ ثم
جدل أول عدها الذي بلوخ زعم حد عىل — هائلة أبعاًدا تتخذ الجدلية الفلسفة لهذه

.Ibid: p. 857–865 29

الحقيقة دار بريوت، مرقص، إلياس ورشوح وتقديم ترجمة النهضة، عرص فلسفة إرنست: بلوخ، 30

ص٧٧. ١٩٨٠م، األوىل، الطبعة والنرش، للطباعة
ص٧٩. السابق، املرجع 31

ص٨١-٨٢. السابق، املرجع انظر 32
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عند األسايس والسؤال التضاد. هو العالم قوام يصبح حيث — هرياقليطس منذ موضوعي
نغوص أن السؤال هذا عىل اإلجابة وتتطلب العالم؟ يف الرش يأتي أين من هو: بوهمه
نغوص أن برشط — فبوسعنا هللا صورة عىل مخلوقون أننا وبما ذواتنا. داخل بالتفكري
نلمس أعماقنا، داخل املدفونة بدايتنا نلمس يشء، كل بدايات نلمس أن — نفوسنا داخل
وكل الطبيعة دامت فما لألصول. الوحشية الطبيعة يف بنظرنا بالغوص األشياء بداية
الذي الكتاب هذا اإلنسان يقرأ أن بد فال اإلنسان، داخل موجودون نفسه وهللا الكائنات
الجانب يف تكمن نجدها العالم هذا تناقضات أصل يف نبحث وحني ذاته.33 سوى ليس
عىل تقوم التي بوهمه لفلسفة طبًقا — الطبيعة لهذه وجهان فثمة اإللهية. للطبيعة املظلم
ومتكرب، شيطاني بأنه يصفه رشير مظلٌم وآخر ميضء نوٍر جانب — املتضادة الثنائيات
والرحابة، الضيق فيتالقى الثنائيات، هذه تتالقى أن بد وال متأللئة.34 ونار رعب أو
كي بل عدائية بنيٍة ليس اآلخر دوًما يعارض «أحدهما والنور الرعب والعذوبة، الحموضة
لم ولو الظاهرة. العالم كينونة يف األصل هو النفي أو التضاد فيصبح ويظهر.» يتحرك
هي املغايرة فإن للخري، تجلٍّ أو كشف ثمة كان ملا السالب أو النايف العنرص هناك يكن

للظهور. األشياء تدفع التي
النفي هذا ففي الذاتي، باالستبطان النفي أو السالب العنرص نكتشف أن ونستطيع
اإلحساس من جوهريٍّا تتولد إرادية نزعٌة أو نبضة بأنها يصفها التي بالرغبة بوهمه يلمح
الجوع يدرك ذاته داخل اإلنسان يغوص فعندما الجوع،35 يف نفسها عن وتعرب بالنقص
شكل يف الطبيعة يف يعمل النفي أو السلب هذا نجد باستمرار، تدفعه التي والرغبة والقلق
أو يتجدد لكنه واحدة، دفعًة يتم ال فالخلق العدم، يف العالم لغرق ولواله مستمرة، صريورٍة
النفي اسم بوهمه عليه أطلق الذي املنتج،36 العنرص بفضل لحظة كل يف جديد من يخلق
املوضوعي، الجدل شكل والظالم النور بني للرصاع يعطي بوهمه ياكوب إن السلب. أو
النكشاف واسطة نفسه من يجعل الظالم أو والرش مضادة، حركٍة بدون حركة ثمة فليس

«الال».37 بدون توجد ال و«النعم» يظهر، لكي الظالم إىل يحتاج فالنور النور،

ص٨٧. السابق، املرجع 33
ص٨٨. السابق، املرجع بلوخ: 34

ص٨٨. السابق، املرجع 35

ص٨٩. السابق، املرجع 36

ص٩٢. السابق، املرجع 37
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أحد ينظر فلم املادية الطبيعة إىل املانوية الثنائية من بدأ الذي الطريق انتهى
برونو تغنى فقد (١٥٤٨–١٦٠٠م)، برونو جوردانو فعل مثلما الجالل هذا بكل للمادة
مكان، كل يف املتمركز الالنهائي العالم وبقاء والشمس األرض باختفاء وقال بالالنهائي،
الالمحدود كالكون األقىص» «الحد ويف واملوناد، الذرة، كالنقطة، األدنى» «الحد انسجام يف
انسجام يف نفسه يوازن الذي الكون الكوني؛ الوعي بدأ برونو ومع إطار. يف يوضع لم الذي
قابعة إمكانيٌة وهي والواقعية، واإلمكانية والسكون، والحركة والكراهية، الحب طريق عن
خلق تسأم ال لألشياء واملالزمة للعالم املشكِّلة القوة إن الكوني. الكمال يف العالم، هذا يف

الكامل.38 أو التام الكون هذا يف جديدة أشياءَ
التي الخالقة الطبيعة الفاعلة، الطبيعة الطابعة، الطبيعة هي برونو عند الطبيعة
يعتربها ال فنان، بأنها الطبيعة يصف الذي وبرونو بذاته، ذاته العالم يشكِّل بفضلها
يجذب كائنًا وليست الطبيعية، القوة إليه بالنسبة إنها متعاليًا. وال معزوًال مفرًدا شخًصا
هللا يكون حيث واإلله، العالم بني للعالقة األرسطي التصور بموجب األعىل نحو العالم
فكرة ضد بقوة يقف برونو إن العالم. عن املتعايل والكائن يتحرك ال الذي املحرك هو
الطابعة الطبيعة بفكرة ويستعيضعنها وحيد واحٍد خلٍق فكرة وضد الخالق، اإلله تصور
واملبدأ «السبب، عن كتابه يف ذلك عن برونو ويعرب للعالم.39 محايثة داخلية، قوًة بوصفها
كل الطبيعة يف «نرى الحوار: يف املشاركني أحد يقول حيث الثالث الحوار يف والواحد»
وال بالفعل، دائًما يشء أي يبدو ال السبب لهذا املادة، إىل وتعود املادة تغادر األشكال
حضنها ومن وتنعدم، األشكال تنشأ حيث املادة إال مبدأ، يعترب بأن جديًرا أزليٍّا ثابتًا
والخصبة دوًما لذاتها املماثلة للمادة نقرَّ أن يجب السبب لهذا تعود، حضنها وإىل تظهر
هو ما هي وبأنها الوحيد املاهوي املبدأ هي بأنها االعرتاف امتياز املهم، باالمتياز دوًما،
بوصفها إال بها االعرتاف يمكن ال األشكال مجموع بينما الدوام، عىل كائنًا وسيبقى كائن
تكون أن عينه، السبب لهذا تستطيع، وال وتُجدَّد، وتنقطع وترحل، تأتي التي التعينات
برونو إىل قدمها الطابعة الطبيعة فكرة أن إىل نشري وهنا يدوم.»40 ما هو املبدأ ألن مبدأ

.Bloch: p. of H. V. II p. 847-848 38

ص٥٨. العربية، والرتجمة النهضة عرص فلسفة إرنست: بلوخ، 39
ص٥٩. السابق، املرجع 40
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يف قلنا أن سبق كما جبريول، ابن رشد، ابن سينا، ابن العرب: الوسطى العصور فالسفة
املادة. عن حديثنا

الحديث العرص يف املوضوع جدل من مقرتبًا الوسطى العصور من بلوخ ينتقل ثم
يشءٌ والكمال فالواقع مطلًقا. تأمًال (١٦٣٢–١٦٧٧م) اسبينوزا وجود وحدة يف ليجد
صريورة. وال جدل وال حركة بها وليس ساكنة اسبينوزا عند املادة أو الطبيعة ألن واحد،
«إن برونو: عند هي كما الالنهائية قة الخالَّ القوة هي ليست الطابعة اسبينوزا طبيعة إن
البالغة طبيعته عن بالرضورة نتجت قد ألنها الكمال من أقىصصورة يف األشياء يبدع هللا
الطبيعة عن تأدَّت قد األشياء أن معناه الرضوري اإلنتاج وهذا الكمال.»41 حدود أقىص
باعتبارها الرياضيات يف نجده الذي الرضوري االتساق وبنفس هندسية، بطريقٍة اإللهية
(حتى نفسها البرشية والدوافع األفعال أن نجد لهذا ووفًقا الرضورية. املعرفة نموذج
إليها ينظر اضطرابات) أو كافية غري انفعاالٍت باعتبارها أغلبيتها اسبينوزا يدين عندما
مذهب يف الجديد أن والواقع واألجسام. واملساحات الخطوط الريايضيف الباحث ينظر كما
الوجود وحدة عن بوضوح تتميز رياضية وحدٌة عنده الوجود وحدة أن هو اسبينوزا
رشد وابن سينا ابن فلسفة (ومع برونو فلسفة مع تلتقي لكنها برونو، عند العاطفية
صورًة اسبينوزا عند تتخذ كانت وإن القوية، املحايثة الباطنة النزعة هذه يف قبله) من
علينا ينبغي أنه «الواقع كلتيهما، املطبوعة والطبيعة الطابعة الطبيعة تضم شاملة كونيًة
صفات أو ذاته خالل من ويفهم ذاته يف يكون الذي ذلك الطابعة الطبيعة من نفهم أن
فإنني املطبوعة الطبيعة عن أما والالمتناهية، األزلية الجوهرية عن تعرب التي الجوهر
من صفة كل رضورة عن أو اإللهية الطبيعة رضورة عن يتأدى يشء كل منها أفهم

أشياء.»42 أنها عىل إليها ينظر ما بقدر اإللهية الصفات أحوال كل أي هللا، صفات
الشامل، الطبيعي الفعل عىل الطبيعة» أو «هللا املشهور اسبينوزا تعبري يدل ثم ومن
إن الطبيعي. الفعل هذا عنه يتمخض الذي الكامل العالم عليه يقوم أساًسا يعترب كما
تتمىش أن بد ال هللا، طبيعة عن — آخر يشءٍ ككل — ونابعة متناهية ال بوصفها املادة

Spinoza: Ethics, I. Edited with a revised translation by G. H. R. Parkinson London 41

.Everyman’s Library. 1989. Pro p. 33 Note II p. 28
.Spinoza: Eth, I Theorem 29, Note. p. 25-26 42
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روح لسان عىل جوته يقولهما اللذين الشهريَين البيتنَي ولعل اإللهي.43 الكمال مع بدورها
اسبينوزا: عند املطبوعة والطبيعة الطابعة الطبيعة هوية عن يعربان لعلهما األرض،

الصاخب، الزمان نول عىل أعمل هكذا
الحي.44 األلوهية ثوب وأنسج

والحب الرضورة حب أو القدر حب باتحاد ينتهي الذي اسبينوزا عالم أعماق ويف
وجزرها، الحياة مد فيه ينمحي الذي االنسجام وذلك السكينة تلك تسود لأللوهية العقيل

الشهرية: جوته قصيدة يف كما الكامل التحقق ويسود وعواصفه، الفعل ورياح

سكون، القمم كل فوق
واحدة. نأمًة تسمع تكاد ال الشجر أعايل عىل

وبني الكونية الرؤية بني الكامل والتوازن التجانس يعكس نفسه القصيدة فبناء
متحدة بنفسها تشعر إنها السعيد، الشامل االنسجام تفسد ال «األنا» إن الكوني، اإلحساس
استسالم بل عنه، تعرب أن القصيدة تحاول تضاد أو رصاع من «ما بها، املحيط العالم مع
وكل سعي كل أن جوته عبارة أيًضا السكون هذا عن تعرب كما هادئ.»45 وانتظار وديع
اسبينوزا، عالم يتصف هكذا الخالق. اإلله يف أبدية راحٌة إال النهاية يف هو ما رصاع
مفتقد، والتاريخ مفتقد، عنده والزمان الخارج، من عليه نفسه يقحم إله ال بالسكون
الكامل الواحد بالجوهر ممتلئ فالعالم الجوهر، يف تعددية هناك ليس مفتقد، والتطور

غاية.46 إىل يحتاج ال الكمال ألن غاية له وليس
انتهى الذي املوضوعي الجدل إىل املانوية الثنائية من بدأ الذي الطريق انتهى هكذا
يختلف ال الذي السكون إىل بلوخ يقول كما انتهت الصريورة هذه لكن الصريورة. إىل

ص١٥٥. ١٩٦٢م، العربية، النهضة دار القاهرة، اسبينوزا، زكريا: فؤاد 43

و٥٠٩. ٥٠٨ بيت األول، القسم فاوست، جوته: 44

١٩٦٨م، العربي، الكاتب دار القاهرة، البعيد، البلد يف تسرتيح، فسوف انتظر مكاوي: الغفار عبد 45

ص٩١.
.Bloch: p. of H. Vol. II p. 853 46
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ويستند (١٦٤٦–١٧١٦م) ليبنتز يأتي ثم اسبينوزا. نزعة سكون عن األمر نهاية يف
ترتبط والتي النور إىل تتجه التي الصريورة وتتحدد وبوهمه. باراسلس صريورة عىل
مكوَّن كله الوجود أن افرتاض أوًال: أساسية: نقاٍط خمس يف والعالم والزمان باإلنسان
هذه تتميز ثانيًا: األخرى. عن واملستقلة الكاملة حياتها لها مونادة كل وأن مونادات، من
«فكما املستقبل: ناحية املونادات هذه تتجه ثالثًا: النور. إىل الظالم من بالنزوع املونادات
حالتها املونادة تصنع كذلك التمدد، إىل جهده بكل يتجه تقلص الذي املرن الجسم أن
الفيلسوف عىل ردوده أحد يف أيًضا يقول ما نحو عىل املستقبل.» يف عليها ستكون التي
يحمل آخر يشءٍ أي يف كما الروح حارض بأن القول «يمكن ١٧٠٢م: عام Bayle بايل
اقرتابًا وأكثر قبل ذي من وضوًحا أكثر هنا املوضوعي الجدل إن أحشائه.»47 يف املستقبل
الرغم عىل أيًضا، املستقبل مع ولكن فحسب املايض مع تتوسط ال التي الصريورة من
أن رابًعا: فعيل. جديٍد كل ضد وأنها الحقيقي أو األصيل املستقبل عىل تتفتح ال أنها من
ليبنتز سعي من الرغم وعىل الغائية. بدون تصوره يمكن ال املونادات يف الكامن التوجه
ممكن، عالٍم أفضل إىل يتجه إلهيٍّا هدًفا باعتباره الهدف أو الغاية عن فكرته لتأسيس
إن بل لها. استثناء ال والتي العالم هذا يف املوجودة السببية أو العلية الحتمية يلغي ال فإنه
النزوع عىل ليبنتز يطبقه الغاية مفهوم أن الواقع إنما لآللية.48 مكمل جزءٌ الحتمية هذه
يضمن كما واألخالقي، الطبيعي العامَلني بني يربط الذي هو الهدف أن باعتبار الداخيل

العالم. يف الكمال تحقيق
التفسري إىل الفعيل الجديد الحقيقي املستقبل عن ليبنتز فلسفة انغالق يعود وربما
التصور من يتحرر أن يستطع فلم عرصه، يف العلمية الكشوف أهم من كان الذي اآليل
ناحيٍة من يريد وال ناحية، من اآللية فكرة يقبل إنه أغاللها. يف اآللية قيدته الذي العيل
كل أن خامًسا: بينهما.49 التوفيق يحاول نجده ولهذا الغائية، فكرة يف يفرط أن أخرى
لها، جزئي تحقيٌق هو املوجود العالم وأن الالمتناهية اإلمكانات من عالم يف مونادة
ليبنتز ويتناول الوجود.» يقتيض ممكن هو ما «كل النزوع عن املعربة لعبارته مصداًقا

ص٨٥٩. السابق، املرجع يف بلوخ ذكرها ليبنتز نصوص 47
ص٨٦٠. السابق، املرجع 48

والنرش، للطباعة الثقافة دار القاهرة، مكاوي. الغفار عبد د. وتقديم ترجمة املونادولوجيا، ليبنتز: 49

ص٢٩. ١٩٧٨م،
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الذي املونادات نزوع هو اإلمكان هذا صار بحيث أرسطو، بعد مرة ألول اإلمكان مفهوم
النقاط هذه يف ليبنتز يوتوبيا بلوخ ويرى الالنهائية». اإلمكانيات «مملكة اسم عليه أطلق
كثرية ممكنة عوالَم ضمن فمن الفعيل، الجديد عىل تنطوي ال أنها أيًضا يرى كما الخمس،

املستقبل.50 يف العالم هذا الستكمال مجاًال يرتك ولم ممكن عالم أفضل هللا اختار

وهيجل أفالطون بني املوضوعي الجدل (٣)

موضوًعا يصبح لم ولكنه الفلسفي، الفكر تاريخ يف كمنهج وجوده الجدل أثبت هكذا
حطَّ قد الخالص» العقل «نقد يف كانط أن املعروف ومن نادرة. حاالٍت يف إال الجاد للتأمل
حاول كلما العقل فيه يقع الذي والخداع للمظهر» «منطق مجرد منه وجعل قيمته من
الخصبة الحقيقية البداية عطل لذلك عليها. الربهان ويقيم املتعالية الحقائق إىل يحلق أن
األنساق عرص يف الفلسفي الوعي يحتفظ لم ولهذا الحديث. العرص مطلع يف الواقع لجدل
هيجل. عىل األثر أكرب له كان الذي األفالطوني املفاهيم بجدل إال األملانية للمثالية الكربى
يقوم الذي األفالطوني والرتاث هيجل مع حوار يف يدخل أن من الجدل يف باحث ألي بد وال
تراث حجب أن بعد الجديل املنهج عن املعربَين النموذَجني وهيجل أفالطون وبقي عليه.
«االنقالب» إن بل ليبنتز، حتى النهضة وعرص الوسيط العرص من والواقعي املادي الجدل
وفلسفته هيجل بمنهج متعلًقا جوهره يف بقي قد الجدل مفهوم يف ماركس أحدثه الذي

املثالية. قرشتها من خلَّصها أنه ماركس) (أي زعم التي
هو هل والسؤال: واملعارص. الحديث العرص يف املوضوعي الجدل قمة هيجل يمثل
هيجل وجدها — بعينها تاريخية مرحلٍة عىل مغلق جدٌل هو هل متحرك؟ أم ساكن جدٌل
قدمت املعارصة الدراسات إن املستقبل؟ عىل منفتح جدٌل هو أم — الربوسية الدولة يف
فقدم الدراسات هذه يف ساهموا ممن بلوخ وكان هيجل، لفلسفة وجديدة عديدة تفسرياٍت
هذا يف األضواء سلط وقد «الذات-املوضوع». عنوانها جعل والتي هيجل عىل رشوحه
تتوقف التي الجوانب بنيَّ كما الهيجيل، الجدل من الباقية الحية الجوانب عىل الكتاب
فلسفة كانت وملا والسكون. الجمود إىل ويركن مفاهيمه وسيولة وانفتاحه حركته فيها
أمام يكن فلم الشامل، والكوني املوسوعي بمعناه الجديل للمنهج نموذًجا قدمت قد هيجل

.Bloch: Ibid: p. 860 50
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والحواجز العقبات لتحديد وسعها يف ما تبذل أن إال تجاوزه تحاول التي الجدلية الفلسفة
ومحاولة و«الجديد» «املستقبل» عىل للجدل املحدود غري االنفتاح وجه يف هيجل أقامها التي

والثورية. اإلنسانية وأهدافها والتاريخية املادية نظرها وجهة من إزالتها
األفالطونية األفكار أهم فمن بالكثري، ألفالطون مدين الهيجيل الجدل أن شك وال
وراء الحقيقي األساس هو الفكر واعتبار بالكليات االهتمام أوًال: هيجل يف أثرت التي
إىل العقل تقسيم ثم العقلية واملعرفة الحسية املعرفة بني التفرقة ثانيًا: العالم. هذا
أو الجزئيات دون فقط الكليات بني الجدل «سري ثالثًا: الخالص». و«العقل الفهم» «قوة
الفكرة هي الهيجيل الجدل عىل بصمتها تركت التي األفكار أهم لكن املحسوسات».51
محاورتَي يف أفالطون عرضها التي الفكرة وهي — تذكُّر العلم بأن املعروفة األفالطونية
تذكر إعادة مجرد للجديد اكتشاف كل يجعل التذكر هذا وأن — و«فيدون» «مينون»
إىل باستمرار يردها دائري مساٍر يف الكونية الصريورة عملية تسري بحيث الخالد، لألبدي
أو العقل «تخارجات» صور قد هيجل أن املعروف ومن منه. بدأت الذي األصل نفس
عديدة، أخرى دوائَر من مؤلف دائريٍّ نسٍق صورة يف لنفسه «فضه» ومراحل املطلق الروح
ٌ مبدأ بأنه — جدليتها من الرغم عىل — فلسفته عليه تقوم الذي املبدأ وصف يمكن بحيث
نفسك»، «اعرف سقراط بها أخذ التي الشهرية دلفي معبد موعظة يف يتلخص سكوني
لكن سلًفا! معروف املستقبل بأن — املعبد كاهنة لسان عىل — تنطق التي املوعظة وهي
نفسك أبدع الوجودية: النغمة فيه نخطئ ال بصوت ذلك من العكس عىل يقول بلوخ
والهوى، التعسف عن اإلبداع هذا يأتي أال برشط إليه، تنتمي الذي واإلنساني املادي والعالم
ويفتح املحكمة ودوائره «التذكر» سدود يفجر الذي Docta Spes األمل» «بعلم يهتدي بل

مبدع.52 جديٍد كل عىل املستقبل طريق
الحدود وإزالة والوجود الفكر ثنائية عىل القضاء هو هيجل فلسفة يف والجديد
بني أو وامليتافيزيقا املنطق بني تاريخه طوال الفلسفي الفكر وضعها التي الفاصلة
النقد إىل كانط عند انتهى الذي الجديل واملنهج واحًدا. علًما عنده فكانا والوجود املعرفة
أساس وكان نفسه، الواقع حركة هو فكان إيجابي منهج إىل هيجل عند تحول والسلب

الفتاح عبد إمام للدكتور هيجل» عند الجديل «املنهج كتاب يف هيجل عىل األفكار هذه تأثري تفاصيل انظر 51
ص٥٩–٦١. إمام،

.Holz, Hans Heinz: Ernst Bloch, S. 113 52
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ذلك من الرغم وعىل الواقع. عىل السيطرة هو النهائي هدفه كان كما التاريخية، فلسفته
إيذانًا معقول.» واقعيٌّ هو وما واقعي، معقوٌل هو ما «إن «الحق»: فلسفة يف هيجل يقول
عىل بلوخ رشوح كانت لذلك واقًعا. أصبح قد ما مرحلة املرحلة، هذه عند الجدل بتوقف
إىل املستمر التقدم رضورة عىل وتأكيًدا الرأي لهذا معارضة الذكر السالف كتابه يف هيجل
مىض. قد باعتباره إحيائه ال املايض، وتأمل الحارض، من ابتداءً أي اآلن، من ابتداءً األمام،
أن بعد تأتي عنده الفكرة أن ليجد هيجل إىل بلوخ نظر املفهوم هذا من وانطالًقا
القديم إىل هيجل ميول بلوخ ويربز تذكُّره. إال يبقى ال بحيث وانقىض تم قد الواقع يكون
ترحيبه عىل تدل مناقضة نصوًصا يذكر ذلك ومع التذكر، وإىل اإلغريقية) الفلسفة (إىل
الرائع؛ الشمس رشوق أنها سنة بثالثني قيامها بعد الفرنسية الثورة عن كقوله بالجديد،
واالهتمام املايض القديم تذكر بني والحركية، السكونية بني هيجل تردد عىل يدل وهذا
التذكر بني التقدم، صف يف ووقوفه الواقع مع سالم عقد بني واقعية، األكثر بالتطور

والتطور.
العيني والواقع التقدم صف يف بوقوفه تنطق هيجل من بنصوص بلوخ ويستشهد
من — البداية يمثل ما «إن املجردة: العامة املبادئ وصف يف ال التطور نهاية يف يأتي الذي
تتم ال — مضمون أي عىل يحتِو ولم بعُد يتطور لم مما عليه ينطوي ما هو إنه حيث
تطوره خالل من الخصوص وجه وعىل العلم يأتي ثم حقة، معرفًة البداية يف معرفته
قوي.»53 أساٍس عىل بحق والقائمة باملضمون، الغنية الكاملة املعرفة هو فيكون الكامل،
كان التطور أن هذا ومعنى األساس. إىل العودة هو األمام إىل التطور يكون هنا ومن

تراجعيٍّا. تطوًرا كان أي الجذور، يف نفسه، األساس يف تأمل مجرد
حدث ما تذكر إال للفكر يبَق لم بحيث هيجل، لدى األقوى هو الوراء إىل امليل ظل
قبُل، من املعروف أي ُعرف، قد ما معرفة هو الهدف يصبح بحيث واستعادته، ومىض
الروح أو املطلقة املعرفة وهو الهدف، «إن يقول: الظاهريات من نص الرأي هذا ويعزز
تنجز وكيف عليها هي التي طبيعتها عىل األرواح تذكر هو طريقه روح، أنه يعرف الذي
األصيل معناها تعني نجدها هيجل عند التذكر كلمة إىل نظرنا وإذا مملكتها.»54 تنظيم

Bloch: Subjekt-Objekt, Erläuterungen Zu Hegel. Frankfurt am Main Suhrkamp. 1962. 53

.S. 476
.Ibid: S. 476 54
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استحضار بمعنى التذكر أخذنا «إذا الباطن: الوجدان يف اإلدخال أو االستيعاب وهو
اشتقاق من ا مستمدٍّ آخر معنًى للتذكر فإن سابق، وقٍت يف تمثلناه أن لنا سبق تصور
وهذا االستيعاب، أو الذات يف التغلغل أو مىض يشء استبطان إعادة وهو نفسها الكلمة
كثري يف يكتسب أفالطون عند التذكر تعبري أن شك وال للكلمة. العميق الفكري املعنى هو
عنده التذكر أن لهيجل النص هذا من ويستنتج األول.» التجريبي املعنى هذا األحيان من
العامل ويبقى أفالطون، عند هو كما قديم تصوٍر إنتاج إعادة مجرد وليس استيعاب
إىل أقرب هيجل يظل لذلك منهما؛ كلٍّ عند وتأمله للمايض االرتداد هو بينهما املشرتك
ذلك عىل أدل وليس ليبنتز.55 إىل أرسطو منذ التطور تراث إىل منه «مينون» يف أفالطون
حركة أن عىل وتأكيده األفالطوني باملعنى التذكر عىل موافقته فيه يؤكد لهيجل نص من
هو «هذا ذاته: إىل الروح عودة يقول كما أو ذاته، إىل صريورته أو ذاته، نحو الحق العالم
وهو الخاصة، صريورته ذاته يف هو النوع أو فالعام حركته، يف الحقيقي العام مفهوم
ذاته. إىل الدائمة العودة هي حركته تكون ثم ومن حقيقته؛ يصري أنه بمعنى كذلك يكون
يكون أن إذن له بد ال فالحق الزمان؛ يف ذاته يف الروح وجود يتصور أفالطون أن والواقع
النص. هذا يف واضح بأفالطون هيجل تأثر إن آخر.» زمٍن يف لنا بالنسبة بالفعل وجد قد
أفالطون، موقف من قريبًا سلبيٍّا موقًفا يقف ذاته إىل الروح أو العقل لعودة تأمله يف وهو
السابق التام املثل لعالم املطاف آخر تذكره يف أو للتذكر فهمه يف أيًضا منه يقرتب وهو

العالم.56 وجود عىل السابق املنطق عالم هيجل عند يسمى الذي العالم هذا للزمان؛
كتابه تأليف من انتهائه بعد وذلك anamnesis بالتذكر حرفيٍّا هيجل يعرتف هكذا
من نسق أنه عىل املنطق إىل نظرنا «إذا املوسوعة: من النص هذا يدل كما املنطق، عن
الطبيعية الفلسفة مثل األخرى، الفلسفية العلوم أن نجد فسوف للفكر، الخالصة األنماط
يف الحياة تشيع التي الروح هو فاملنطق تطبيقي، منطٌق وكأنها لنا تبدو الروح، وفلسفة
هذه يف مشكلتها وستكون الروح)، وفلسفة الطبيعة (فلسفة الفلسفة من الفرَعني هذين
عالم ويف الطبيعة عالم يف تتشكل ما نحِو عىل املنطقية الصور عىل التعرف هي الحالة
لكن الخالص.»57 الفكر صور عن التعبري من جزئي نمٍط سوى ليست أشكال وهي الروح،

.Ibid: S. 477 55

.Ibid: S. 478 56

ص١٠٣. العربية، الرتجمة ،٢ إضافة ،٢٤ فقرة الفلسفية، العلوم موسوعة هيجل، 57
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السابقة؟ السطور من يبدو قد كما األفالطونية، إىل انتهت هيجل فلسفة أن هذا يعني هل
الظواهر، شأن من يحط األخري إن وأفالطون. هيجل بني جوهريٍّا فرًقا هناك أن الواقع
ظواهر هيجل عند هي بينما باهتة. نسٌخ ظالل، أوهام، مظاهر، عنده الحسية فاملوجودات
الخاص أو الظاهر ألن حياة؛ وبال وحيد بدونها والعام املطلق، فيها يتجىل أي للمطلق،
ال نتيجة كذلك وهي عينية عنده الحقيقة وألن ذاته، يف للعام عيني تجسيٌد هو عنده
واألهم الطبيعة، يف ويتجىل نفسه عن العقل يتخارج وعندما الظواهر. خالل من إال تظهر
عينية، حقيقًة الدوام عىل حقيقته تكون اإلنساني، الوعي يف لذاته يوجد عندما ذلك من
هيجل عند الحقيقة أن نجد وهكذا .« عينيٌّ «الحق املشهورة هيجل لكلمة مصداًقا وذلك
الزمن، عىل وسابقة الصريورة، من وخالية خالدة حقيقًة أفالطون عند كانت كما ليست

أخرية.58 محصلٌة أو نتيجة دائًما هي عنده الحقيقة وإنما
فكان املحدثة، باألفالطونية هيجل عند الكوزمولوجي) (أو الكوني التذكر تأثر وقد
بروكلوس إن األول. النور أو األول للواحد والرجوع الصدور أو الفيض فكرة تأثري
ونقيضها القضية صيغة أدخل من أول هو — أرسطو رشاح وأحد املحدث األفالطوني —
– الخروج – «الواحد الشكل هذا عىل لها صياغته فكانت الجدل. يف منهما واملركب
الصيغة هذه وتحولت العودة» – الخروج – «الثبات آخر بمعنًى أو األول» للواحد الرجوع
هيجل أن والحقيقة واملركب».59 والنقيض «املوضوع الثالثي اإليقاع إىل هيجل عند
السابق املوضوعي الجدل كل الكيل نسقه يف احتوى الذي هو — بروكلوس وريث —
من أي للفكرة، الذاتية الحركة خالل من كله العالم مضمون تطور فرس أنه وأعتقد عليه،
هو الحق ألن التناقض، إزالة عىل هيجل حرص وقد نفسه. مع املطلق الروح حوار خالل
للتحصيل. جاهزة عملية وليس متطورة جدليٌة عمليٌة كذلك ولكنه التناقض، من الخايل
والحقيقة الوحدة إىل الكامل غري أو املتناقض باملوجود يدفع الذي هو التناقض أن أي
حد عىل الحارض، املطلق يف «ليس-بعد» ال هيجل وضع وبذلك نهائي. كهدٍف «املستديرة»

بلوخ.60 قول
الخري تصور يف هيجل وبني األفالطونية املدرسة بني االختالف من الرغم وعىل
وصفه يف عنده يزيد إنه بل هيجل، عند باقيًا يظل يربطهما الذي التذكر فإن األسمى،

.Bloch: Ibid: S. 479 58

.Ibid: S. 479-480 59

.Bloch: Tübinger Einleitug in die Philosophie S. 188-189 60
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الصريورة عملية امتزجت وقد الدوائر.61 دائرة بأنها وللحقيقة دائرة، بأنه الجديل للتطور
الجديد نحو التقدم حساب وعىل الساكنة األوىل الحقيقة لحساب هيجل عند بالتذكر
لهيجل نص يؤكده ما أيًضا وهذا األصل، إىل تراجع هو لألمام التقدم وكأن واملستقبيل،
األصل أن أي منه، يخرج ما كل يف باٍق األصل أو البدء أن فيه يبني املنطق علم كتابه من
ينظر أال يجب البداية يكون مما االنطالق «إن آن: وكل هنا كل يف حارض األساس أو
يقوم الذي األساس هي تظل البداية إن بحيث التحديد، من آخر نوٌع أنه عىل إال إليه
الفلسفة بداية بأن القول يمكننا بذلك أبًدا، منها يختفي وال البداية تلك يتبع ما كل عليه
هو أي جميًعا، فيها حاًرضا ويبقى الالحقة، التطورات كل عليه تقوم الذي األساس هي

التالية.»62 تحديداته كل يف والباقي الكامل العنرص
الفكرة يف مستوعبًا الكونية، الصريورة عملية أشكال وكل العيني، اآلن يصبح بذلك
التصور) (أو املفهوم وتوحد الظواهر كل وتحرضيف تُتذكر التي األولية الحقيقة أو األصلية
أيًضا وهذا واليوتوبي. الكامل والكيل الجديد نحو للتقدم مجال ثمة يكون وال الواقع، مع
تاريخ من الطويلة الزمنية الفرتة تلك ففي هيجل. إىل طاليس من الفلسفة تاريخ يؤكده
وليس املايض، فإن ولهذا واكتمل» تم الذي املايض هي «املاهية بأن القول يصح الفلسفة

باألبدية.63 يتعلق الذي هو ليس-بعد، ملا الزمني الشكل باعتباره املستقبل
كل يحل الذي املطلق الروح نقد إىل يتجه الهيجيل للجدل ماركس نقد كان هنا من
العيني القلق إىل الجدل أعاد بذلك نفسه! هيجل رأس يف أي الروح، يف الواقعية التناقضات
عن لتعبريه الحقيقي املعنى هو وهذا ومستقبله، الواقع هذا حارض إىل وأرجعه الواقعي،
للجدل ماركس نقد لكن رأسه. عىل ال قدَميه عىل يقف بحيث الهيجيل الجدل «قلب»
يشهد كما للواقع ونقدي ثوري بأنه ووصفه الجدل هذا إنصاف من يمنعه لم الهيجيل
أراد ألنه أملانية بدعًة الغامض الصويف شكله يف الجدل كان «لقد ماركس: نص بذلك
مبعث كان فقد العقالني شكله يف أما القائمة، األوضاع عىل الضوء يسلط أن يبدو فيما
عندما — الجدل أي — ألنه بلسانها الناطقني واملذهبيني األملانية للربجوازية وفزع ضيق
األوضاع هذه لنفي الفهم عىل الوقت نفس يف انطوى إيجابيٍّا فهًما القائمة األوضاع فهم

.Bloch: Subject-Objeckt: Erläuterungen Zu Hegel. S. 480 61

.Ibid: S. 483 62

.Ibid: S. 484-485 63
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مجرى يف الصريورة أشكال من شكل كل إدراك عن يرتدد لم أنه كما انهيارها، ورضورة
وثوريٍّا.»64 نقديٍّا جوهره يف الجدل هذا كان بحيث أيًضا الزائل جانبها من أي الحركة،

بعض تردد من الرغم عىل — أنه إىل الهيجيل للجدل تفسريه يف بلوخ انتهى هكذا
عىل ينفتح وال الفعيل الجديد عىل ينطوي ال — والتقدمية الرجعية بني هيجل نصوص
الهيجيل الجدل لتفسري الغربي الفكر من أخرى محاولٍة إىل نظرنا ولو الحقيقي. املستقبل
أنها عىل هيجل فلسفة تفسري يحاول والثورة» «العقل كتابه يف ماركيوز هربرت لوجدنا
أن فيه شك ال ومما ثورة.65 إىل بالرضورة يؤدي أن بد ال عنده العقل وأن ثورة فلسفة
نظرًة الهيجيل الجدل إىل ينظر فهو بلوخ، تفسري عن جذريٍّا اختالًفا يختلف التفسري هذا
أو السلب وأن الجدل، روح هو السلب أن أساس عىل هذا تفسريه ماركيوز ويقيم ثورية،
للمنطق نقًدا فقط ليس الجدل يطبقه الذي السلب إن للواقع. رفض بطبيعته هو النفي
القائمة لألوضاع نقد أيًضا هو بل املتناقضات، بحقيقة االعرتاف يرفض الذي التقليدي
للفكر الدافعة القوة هي السلبي التفكري عىل والقدرة عليها، تقف التي األرض نفس عىل
إن باطن.66 نقٍص من فيه ما خالل من الوقائع عالم لتحليل أداة تستخدم التي الجديل
إىل املبالغة إىل تنزع محاولة هي سياسيٍّا تفسريًا هيجل منطق تفسري ماركيوز محاولة

كبري.67 حدٍّ

Marx, Karl: Capital. V. I. Moscow, progress publishers. Afterword to the second German 64

.Edition 1965. p. 20
ص٤٧١. ج٢، معارصة» «قضايا يف والثورة، العقل ماركيوز هربرت حنفي: حسن 65

القاهرة، زكريا، فؤاد د. ترجمة االجتماعية. النظرية ونشأة هيجل والثورة، العقل هربرت، ماركيوز 66

ص١٣-١٤. ١٩٧٩م، ط٢، للكتاب، العامة املرصية الهيئة
للمرء يحق أال زكريا: فؤاد الدكتور طرحه الذي السؤال هو التفسري هذا عىل املناسب الرد كان ربما 67

يسري أن منه يقصد يكن لم هيجيل مبدأٍ يف التالية ماركس ألفكار قراءة السيايس التفسري هذا يف يرى أن
ص٨.) املرتجم، مقدمة السابق، املرجع (انظر االتجاه؟ هذا يف

بها قام التي املحاولة وهي ماركيوز، تفسري مع يتفق آخر رأيًا وجدنا العربي الفكر إىل انتقلنا وإذا
املثالية «إن تقدمي: ثوٍب يف الهيجلية املثالية إلظهار هيجلية» «دراسات كتابه يف الفتاح عبد إمام الدكتور
األمام.» إىل رسيعة خطواٍت بالفكر تدفع فهي وبالتايل تماًما؛ ثورية فكرٍة عىل تقوم بالذات الهيجلية
الحقيقة وهو الحقيقي الالمتناهي هو الفكر إن وهي: هيجل عند األساسية الفكرة إىل الرأي هذا ويستند
فإن ذلك وعىل متناٍه. وهو بالحقيقة ليس — مثًال كاملادة — الفكر يضاد ما وبالتايل يشء. لكل النهائية
ثم ومن النهائية؛ بالحقيقة هي وال الحقيقي الوجود تمثل ال الخارجي العالم بها يزخر التي األشياء
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التاريخ، يف العقل أدخل الذي الجديل ومنهجه هيجل ثورية عىل خالف ال أنه والواقع
تتجه الرؤية هذه هل هو هنا فالسؤال الحقيقة، أو للواقع رؤيته عىل ينصبُّ الخالف لكن
إن نقول أن يمكن وهنا املكتملة؟ الدائرة صورة وتتخذ املايض إىل ترتد أم املستقبل إىل
سبق كما — تأثرها بسبب الهيجيلية النظرة مستقبلية عدم تأكيد يف الفضل له بلوخ
الفلسفي. نسقه دائرية بسبب وأيًضا تذكر.» العلم «إن األفالطونية بالعبارة — القول

وبلوخ هيجل بني الجدل (٤)

عملية أن يف هيجل عند املثايل الجدل إيقاع عن بلوخ عند املادي الجدل اختالف يكمن
بالتوقع أي التذكر، عن باالبتعاد إال ممكنة غري اليوتوبي النهائي الهدف نحو التقدم
عملية يوقف ال إليه وصلنا أننا نتصور يوتوبي وكل يتحقق، وجود كل ألن املتجدد؛ واألمل
األشكال نحو التقدم أن واملهم تحقًقا. أو وجوًدا واألكثر األكمل نحو املستمرة الصريورة
تاريخيٍة محطاٍت عند بنا يتوقف أو للقديم بنا يرجع تذكر بال يتم الجديدة الفعلية
الحقيقة وأن اليوتوبي أن ننىس ال حتى مسريته يف «ليس-بعد» بال يهتدي وإنما ساكنة.68

بعُد. يكتسبا ولم بعُد يتحققا لم والواقع

النهاية؟ إىل الوصول يتم متى ولكن أعىل. مرحلٍة إىل لالنتقال تجاوزها من بد ال الحقيقة إىل فالوصول
كانت وملا السعي، بهذا تقوم التي هي الروح كانت وملا املطاف. خاتمة إىل النهاية، إىل الروح تصل حني
نفسها، عىل التعرف إىل أي ذاتها، إىل الوصول إىل تسعى الروح أن يعني ذلك فإن متناهية، ال نفسها هي
املوضوع وهي الساعية الذات هي تكون أن الذاتي: الوعي مرحلة إىل للوصول — هيجل بلغة — تسعى أو
للنرش الثقافة دار القاهرة، هيجيلية، دراسات إمام، الفتاح عبد إمام د. (انظر مًعا آٍن يف إليه تسعى الذي
انتهت التي املطاف خاتمة إن نقول أن الرأي هذا عىل ا ردٍّ ونستطيع .(١٥ ص١٢-١٣، ١٩٨٥م، والتوزيع،
مضمونها، يف الجديد تحمل ال ذاتها حد يف التعرف كلمة وإن نفسها»، عىل «التعرف هي الروح إليها
وتوقف انتهى أنه إال ثوريٍّا، جدًال بطبيعته كان وإن الهيجيل والجدل سلًفا. معروف يشءٍ عىل تعرف ألنها
والحق القادم. بالجديد يبرش ولم املستقبل، بُعد طياته يف يحمل ولم معينة، مرحلٍة يف هيجل يدي عىل
آخرين فالسفٍة يدي عىل انطلقت — نفسه هيجل يفجرها لم والتي — هيجل لجدل الثورية الطبيعة أن
وربما نفسه. هيجل إليها يتوصل لم إبداعية طاقاٍت من فيه ما وفجروا الجدل ثورية اكتشفوا هيجل، بعد
العلم أن وهي األفالطونية الفكرة عىل هيجل اعتماد إىل القول سبق كما ذلك يف األسايس السبب يرجع

تذكُّر.
.Bloch: Subject Objekt, S. 486-487 68
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يف تحقيقه وينبغي بعُد، يتحقق لم ما تحمل حركة يظل بلوخ عند املادي الجدل إن
وعدم النهائي. االمتالء وعدم التحقق عدم أي القلق، جدل فهو ولذلك باستمرار، داخلها
العبارة: هذه لكتابة هيجل حرك الذي هو ناقص أو كامل غري هو فيما الكمال حضور
الحي) الدافع (أو الحياة دافع وهو التناقض هو لذاته، الضد بوصفه الكامل، غري «إن
هيجل كان إذا ولكن واخرتاقها.»69 الذاتي اغرتابه قرشة لكرس ويدفعه ذاته يف يحمله الذي
املطلقة فكرته سماء يف — ومصاعبها برصاعاتها أي — الشاقة الجدلية أرضه وضع قد
حركًة القلقة الجدلية الحركة من يجعل ال املستنري املفتوح الجدل نسق فإن واملغلقة،
الكامن الكمال أحشائها يف تحمل حركة إىل يحولها وإنما عقيمة حركًة ثم ومن نهائية، ال

يوتوبيا.70 بدون تجربة أو تاريخ وجود املستحيل من يجعل الذي
الهدف نحو بالتوجه يشهد — مثاليٍّا جدًال كان لو حتى — نفسه الجديل الطريق إن
واقعي شيوعيٍّ مجتمٍع يف األخرية الحرية» «مملكة بلوخ عند هو الذي األخري الواقعي
التاريخي بالواقع الوقت نفس يف واالرتباط الكاملة، الحرة اإلنسانية تصوره يف يجسد
كذلك يفرتض بل الواقع، لهذا التأميل االنعكاس مجرد هو الجدل يكون ال بحيث املتعني،
الكامن األمل نحو املستمر التقدم منظور من دائًما التأمل هذا وتأمل االنعكاس، انعكاس
هذا ومعنى اليوتوبي. واالكتمال التحقق نحو باستمرار ينزع والذي الواقع، داخل يف
ينزع وهو مًعا. والوعي الواقع يف كامن بلوخ عند الواقعي اليوتوبي املبدأ أن آخر بتعبرٍي
مبدأ نحو يتحرك الذي الكيل الهدف نحو باستمرار ليتجه معوقاتهما تخطي إىل باستمرار

الشاملة. الحرية مملكة تحقيق وهو األمل،
هذا يف الواقع، يف كامن هو كما الوعي، يف كامن اليوتوبي املبدأ هذا األمل، مبدأ إن
يف والواقع املستمرة. بالصريورة دائًما يتميز الذي التام، وغري املكتمل غري الخارجي العالم
واملستقبل واملايض الحارض بني التوسط هي العملية وهذه .Process صريورة صحيحه
الصريورة عملية خالل ومن واقعي، هو ما كل إن أجل أبعادها. أهم يمثل الذي املمكن
تحدًدا بعُد يتحدد لم أي ممكن، فهو مرشوط جزئيٌّ هو ما وكل املمكن. يف يصب هذه
ماديٍّا تعبريًا نفسه عن ما نحٍو عىل يعرب والذي للتغيري، والقابل املتغري واملتحرك ا. تامٍّ

.Bloch: Tübinger Einleitung in die philosophie S. 195 69

.Ibid: S. 195-196 70
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هذه أن كما بعُد، تنتِه ولم تتم التي الصريورة إمكانية أساسه يف يحمل إنما جدليٍّا،
البعيد.71 أفقه نحو أيًضا توجهه التي هي اإلمكانية

التقليل هذا يعني فال ودائريته، الهيجيل الجدل سكون عارض قد بلوخ كان وإذا
ظل الذي الجدل شان يف الرأي يحسم أن استطاع هيجل، مثل كبري فيلسوٍف شأن من
هيجل جاء حتى أخرى، تارًة واملوضوع تارة، الذات بني يتأرجح الزمن من طويًال ردًحا
التي الفلسفات بعض أن من الرغم وعىل واملوضوع. الذات لجدل متكاملة صورًة ليقدم
فقد الشامخ، الرصح هذا لهدم دءوبًا سعيًا سعت — أنواعها اختالف عىل — بعده جاءت
والتأويالت. والتفسريات الفلسفات من للعديد خاًما ومادًة مصدًرا الهيجيلية املثالية ظلت
الجبار العمالق هذا وأطلق كمونه، من الرصاع أخرج من أول كان جدله أن هيجل ويكفي
بأرض يصطدم أن دون الفالسفة عقول يف طويًال يعمل ظل أن بعد التاريخ، يف ليعمل
ظلت ربما — عامة بصفة الجدل تميز أن يجب التي السمة وهي — الثورية إن الواقع.
عنده اكتملت الذي ماركس يَدي عىل إال تتفجر ولم خاص بشكٍل هيجل جدل يف كامنة
املاركيس املادي الجدل أن إىل هنا اإلشارة من بد ال لكن التاريخي. املادي الجدل صورة
قد ماركس إن نقول أن نستطيع فال الهيجيل، املثايل الجدل عن يختلف ال جوهره يف
يف تكمن الخالف نقطة لكن الهيجيل. الجديل املنهج عن يختلف جديد جديلٍّ بمنهٍج أتى
املادة. من ماركس انطلق الفكر، من هيجل انطلق فبينما منهما، كلٍّ عند البداية نقطة
كلٍّ عند والوجود الفكر بني للعالقة الفلسفي التصور بني «املقابلة يف إذن الخالف يكمن
الوجود يعتمد عليه أوليٍّا أساًسا الفكر يجعل هيجل املادية. والفلسفة املثالية الفلسفة من
الواقع مادة هو األساس يكون بحيث الوضع نقلب بأن فيطالب ماركس أما بأرسه،

الصلبة.»72
هيجل رأي يف الجدل كان فإذا التاريخي، التناقض واقع هو الجديل املنهج أساس إن
مقتنع ماركس فإن نظام أو نسق يف وترتيبها للواقع الجدلية الحركة لفهم أداتنا هو
مثل — الجدل يقرص لم أنه إال التاريخ. مسار يحدد الذي هو الجدل بأن هيجل مثل
هو فجعله ذلك من أبعد إىل ذهب وإنما نسق، يف ووضعه الواقع فهم عىل — هيجل
من كالٍّ إن هيجل. فلسفة عن الغائب البعد هذا املستقبل، لفهم الوحيدة العلمية األداة

.Bloch, Ernst: p. of H. V. I. p. 196 71

ص٣٠٥. هيجل، عند الجديل املنهج إمام، الفتاح عبد إمام 72
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تنطوي كما التضاد، عىل تنطوي جدلية ظاهرٌة أنه عىل املجتمع إىل ينظر وماركس هيجل
صورة تتخذ اجتماعية إنسانيًة ظاهرًة التناقض يعترب ماركس لكن حله. إمكان عىل
نحو التاريخ وتدفع وعالقاته، اإلنتاج قوى بني والتناقض الطبقات ورصاع العمل تقسيم
من ماركس انطلق ولقد الطبقات. من الخايل الحر املجتمع وهو أال األخري، وهدفه غايته
الحاجات، وإشباع والحاجات العمل جدل عن الحق» «فلسفة يف قدمها التي هيجل أفكار
يعد لم بحيث البرشي، التاريخ أساس هو الذي الطبقي الرصاع جدل إىل وحوَّلها رها فطوَّ

هيجل. قال ما نحو عىل بالحرية الوعي تقدم مجرد هو التاريخ وال الرصاع
هيجل جدل ينصف األخري هذا أن إال وماركس، هيجل بني االختالف من الرغم وعىل
الروح» «ظاهريات يف ما أعظم إن يقول: حني الفلسفية» االقتصادية «املخطوطات يف
فظاهريات عمله. نتيجة بوصفه املوضوعي اإلنسان وتدرك العمل جوهر تفهم أنها هو
األقل عىل للعمل اإلبستمولوجي الديناميكي املفهوم بجدية يتناول عمل أول كانت هيجل
ماديٍّا، وليس عقليٍّا تفسريًا البرشي العمل هيجل فرسَّ لقد التاريخية-املثالية. الحدود يف
تختلف ولم العمل مفهوم أغفلت التي الحديث العرص يف املادية النزعة مع باملقارنة هذا
املاديني أكرب — ديمقريطس منذ املعرفة نظريات إن ديمقريطس. القديم سلفها عن بذلك
تقوم سلبية، معرفة نظريات كانت ماركس، قبل ما فلسفات حتى — اليونانية الفلسفة يف
ميكانيكية، نزعٍة ذات نظرياٌت أنها بمعنى الصريورة، عملية تعكس ولم املتلقي فكرة عىل
اليوناني املجتمع مثل مجتمع يف إبستمولوجية فعالية هناك يكون أال الطبيعي من وكان
أن — بلوخ نظر يف — الطبيعي من يكن لم ولكن العمل. واحتقار العبيد ملكية عىل يقوم
حد عىل — افتقرت التي النزعة هذه الحديث،73 العرص يف املادية النزعة إىل هذا يمتد
وهي باملوضوع الذات تربط التي العالقة إىل — فويرباخ عن قضاياه يف ماركس قول
من البرشي النشاط حذف حيث التأملية النزعة هذه تحت نفسه فويرباخ ويندرج العمل،
بذلك وضيع الطبيعة، عىل مرتكًزا وجوًدا بوصفه إال لإلنسان ينظر ولم الواقعي، الوجود
التفاعل هذا العمل،74 توسط طريق عن واملوضوع الذات بني املتبادلة الجدلية العالقة
يبقى ونشاطه اإلنسان إن العبارة: هذه يف ماركس عليه يؤكد الذي واملوضوع الذات بني

املادي. التاريخي األساس دائًما

.Bloch: p. of H. V. I. p. 257 73

.Ibid: p. 260 74
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الذين الفالسفة وكل التأمل، عىل القائم الفكر كل عىل ماركس هجوم كان هنا من
قصد التي هي الال-تأملية واملعرفة بالتأمل. تفسريهم وارتبط مختلفة بطرٍق العالم فرسوا
الجدلية القوانني معرفة إىل للفعل، مبارشة اتجه الذي املال» «رأس كتابه يف ماركس إليها
عىل القدرة هي املاركيس الفكر يف األصيلة والنقطة ككل.75 والطبيعة املجتمع يف للتطور
املتبادلة العالقة عىل قامت السابقة املعرفة فكل املستقبل. أفق واكتشاف لألفضل التغيري
عىل القائمة املعرفة هذه يف اعتبار أي العمل لصريورة يكن ولم واملايض. املعرفة بني
حتى — بالصريورة املعرفة عالقة ظلت لقد هيجل، إىل أفالطون من امتدت التي التذكر
أرسطو، التطور فيلسوف هذا من يستثنى وال التأمل، بطابع مطبوعة — ماركس قبل ما
األكرب الجدلية الصريورة فيلسوف كذلك يستثنى وال موجوًدا. كان ما هو عنده فالوجود
الفكر ويف بالفعل.76 تم الذي أو بالفعل أصبح الذي الواقع هو عنده فالوجود هيجل،
االجتماعية والتغريات العامل، اإلنسان ومحورها املبدئية الفكرة تكمن وحده املاركيس
موضوعي حقيقيٍّ ممكٍن بدون العالم تغيري يتسنى ولن نفسها. الطبيعة مع تتفاعل التي

األرض. هذه عىل بنائه إعادة يمكن حتى العالم هذا داخل يوجد

التاريخي الزمان بنية ثانيًا:

ونهاية؟ بداية للزمان هل ماهيته؟ وما الزمان؟ فما الزمانية منطق هو الجدل كان إذا
له هل الطبيعة؟ مع مخلوق حادٌث أنه أم األبد، إىل وسيظل األزل منذ كائن هو وهل
من الكثري بال شغلت أسئلة التاريخية؟ واألحداث الطبيعية الظواهر عن مستقل وجوٌد
التي الفلسفية املشكالت كربى من الزمانية فمشكلة البرشي. التفكري عمر طوال املفكرين
املشكلة أثريت ومعارصه. حديثه ووسيطه، قديمه الفلسفي الفكر يف ا هامٍّ حيًزا احتلت
فلم الفيزيائي، الطبيعي العالم ومستوى الفلسفي، العقيل التنظري مستوى مستويني: عىل
يوجد لم كما الفلسفية. نظريته مع يتفق للزمان تصوًرا وقدم إال شأن ذو فيلسوف يوجد

للزمان. الهام البعد هذا يتجاهل أن استطاع الطبيعة علم يف باحث
املكان، ومحور الزمان محور أساسيني: محوَرين عىل «الزمانية» مشكلة دارت
واختالف املكان. عن بمعزل الزمان يف التفكري يمكن ال بحيث باآلخر منهما كلٍّ وارتباط

.Ibid: p. 278 75

.Ibid: p. 283-284 76
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بعض رد فقد املحوَرين، هذين حول االختالف إىل يرجع املشكلة هذه يف النظر وجهات
هذه بعكس اآلخر البعض وقال املكان)، (وهو الثاني إىل الزمان) (أي األول الفالسفة
وتطور ناحية من الفلسفي التفكري عليها يشهد وعلمية فلسفية جذوٌر وللمشكلة النظرية.

أخرى. ناحيٍة من الفيزياء أو الطبيعة علم

اليونانية الفلسفة يف الدائري الزمان (١)

سقراط، قبل الطبيعيني الفالسفة منذ اليوناني الفكر يف عميقة جذوٌر «الزمانية» ملشكلة
الزمان إطار يف تتحدد الوجود ماهية بأن والفيثاغوريني) هرياقليطس (أمثال بعضهم قال
سؤال: طرح وعندما املكانية. الزمانية حدوده عىل الخارجي العالم وجود فقرص واملكان،
مرتتبة كنتيجٍة الزمان بإنكار اإلييل) زينون (مثل البعض قال وماهية؟ وجود للزمان هل
عىل إال الزمان يفهم ال بحيث املكان، إىل برمته الزمان البعض ورد للحركة. إنكاره عىل
فبينما الزمان، أبدية حول اآلراء واختلفت املكان. يف حيًزا يشغل كونه حيث من املكان غرار
يف أفالطون ينكرها واحد.»77 الدائرة محيط يف والنهاية «البدء بقوله هرياقليطس يؤكدها
أيًضا وفكر األزليني، لآللهة صورة ولد أنه ووالده، العالم أبو رأى «وملا طيماوس: محاورة
صورًة يضع أن ففكر (…) رسمدي حيٌّ املثال ذاك أن فكما بمثاله، شبًها أكثر يجعله أن
تكن لم والسنني والشهور والليل النهار ألن زمانًا سميناه ما وهي … لألزل متحركة
ينتهي بذلك الفلك.»78 يركب كان عندما حدوثها استنبط هللا ولكن السماء، حدوث قبل
ليعارضه أرسطو يأتي ثم العالم، خلق لحظة يف الزمان خلق الصانع أن إىل أفالطون
ونظر بالحركة الزمان عالقة فرس عندما الدائرية بالحركة وارتباطه الزمان بأبدية ويقول
فليس متصل.»79 وأنه واملتأخر، املتقدم قبل من الحركة عدد الزمان «إن باعتبار إليه
لينتهج ذلك بعد أفلوطني يأتي لكن خالء. مكاٌن هناك ليس أنه كما فارغ، زماٌن هناك

ص١٠٨. األهواني، فؤاد أحمد د. وترجمة برنت ترتيب حسب ٧٠ شذرة هرياقليطس، 77

وزارة منشورات دمشق، ريفو، ألبري وتقديم تحقيق بربارة، جرجي فؤاد ترجمة طيماوس، أفالطون، 78
ص٢٢٨. ١٩٦٨م، واإلرشاد، والسياحة الثقافة

الرحمن عبد د. له وقدم حققة وآخرين، السمح ابن رشوح مع حنني، بن إسحق ترجمة الطبيعة، أرسطو، 79
ص٤٣٢. ج١، ١٩٦٤م، والنرش، للطباعة القومية الدار القاهرة، بدوي،
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مختلفان، شيئان والزمان «األبدية الزمان: بخلق فيقول بلسانه وينطق أفالطون نهج
عاملنا يف الجارية األحداث عالم فمجاله الزمان أما الخالدة، الطبيعة إىل ترجع فاألبدية

املحسوس.»80

الوسيطة الفلسفة يف املستقيم الزمان (٢)

املطلقة السيادة وجدنا الديني الفكر عليها سيطر التي الوسطى للعصور انتقلنا إذا
خلقه لحظة يف للزمان هللا خلق فكرة لسيطرة أي األفالطوني-األفلوطيني، للتصور
الدائري الشكل معه ينتفي الذي األديان لزمن املستقيم الخط التصور هذا ويؤكد للعالم.
بإلٍه يؤمن فهو االتجاه، هذا (٣٥٤–٤٣٠م) أوغسطني القديس ويمثل اليوناني. للزمان
التاريخي. التطور أو للعلية تخضع وال الزمان، عليها يرسي ال روح وهو العالم، عن خارج
قبل حدث عما نتساءل أن نستطيع ال فنحن الزمان. معه خلق العالم هللا خلق وعندما

السؤال.81 هذا بشأنه نسأل أن يمكن زمان هناك يكن لم إذ العالم؛ خلق
— الذاتي طابعه من الرغم عىل — أوغسطني عند الزمان مفهوم أن بلوخ ويرى
يف استدعاؤه يتم وجود له يعد لم الذي فاملايض التجربة،82 عىل القائم بالواقع مرتبط
الواقع خالل من أيًضا يتم الغامض للمستقبل العبور أن كما الذاكرة، طريق الحارضعن
الحارضة اللحظة يف أبعاده بكل الزمان تستجمع والنفس التوقع، طريق عن الحارض
موجوًدا، يكون ال مايض «ال دائًما: حاًرضا يصبح الزمان إن القول يمكن بذلك باالنتباه.
وال «كان» هناك وليس «كائن» ال «هو» ال إال هناك وليس حاًرضا، ليس مستقبل وال
وكما غري.»83 ال الكائن فهناك يكن، لم سيكون وما كائنًا يعد لم كان ما ألن «سيكون»

اليونانية»، الفلسفة يف «دراسات يف مطر أمرية د. ترجمة عن السابع الفصل الثالث، التاسوع أفلوطني، 80
ص١٥٢. ١٩٨٠م، والنرش، للطباعة الثقافة دار القاهرة،

والفنون للثقافة الوطني املجلس الكويت، زكريا، فؤاد د. ترجمة ج١، الغرب حكمة برتراند، رسل، 81

ص٢٥٢. ١٩٨٣م، فرباير ،٦٢ عدد املعرفة، عالم سلسلة وآلداب،
.Bloch: p. of H. V. I. p. 856 82

البونارديار، م. أ. ومعاونه مارو هنري بكتاب ملحق مرتجٌم نصٌّ والكائن» واألبدية «الزمان أوغسطني، 83
املعادي، معهد منشورات القاهرة اليسوعي، عقيقي ج. األب الفرنسية عن نقله أوغسطني» «القديس

ص٥٦. ١٩٦٣م،
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عالقٌة فهناك تاريخ، فيلسوف أول كذلك فهو الزمان، يف فكر من أول أوغسطني كان
الوظيفة أدرك حيث الزمان، يلغي ال الخالص وتاريخ عنده، والتاريخ الزمان بني جدلية
من الرغم وعىل للفساد). الزمان يف ما كل وتعرض التحول جدلية (أي للزمان املوضوعية

املقدسة.84 هللا مدينة نحو يتقدم الزمان أن أيًضا يرى فهو ذلك

الطبيعية العلوم يف املطلق الزمان (٣)

يف وتطورها والرياضية الطبيعية العلوم تقدم مع وتشابكت الزمان مشكلة تعقدت ثم
تصور عن ابتعدت أي والحركة، باملكان الزمان ارتباط فكرة عن فابتعدت النهضة، عرص
اليوناني التصور سادت التي الفكرة وهي الطبيعي، العالم حركة عىل معتمًدا الزمان
بسبب املستقبل يسترشف ال الذي الزمان فكان الوسطى العصور عىل وسيطرت للزمان،
نيوتن إسحاق جاء أن إىل املستقبل إىل الحارض إىل املايض من والتقدم التطور فكرة غياب
العلمية، الحتمية من أساس عىل الحديث الطبيعي العلم رصح وأقام (١٦٤٢–١٧٢٧م)
وجعل عنها، تحيد ال دقيقة رياضيٍة قواننَي وفق تسري هائلة ميكانيكيٍة كآلٍة العالم وصور
الطبيعية، العلوم يف الهائل التطور هذا أعقب املطلَقني. والزمان املكان يف يتحرك الكون
إىل واستندت التنوير عرص يف العقل لواء رفعت التي الفلسفية الدراسات يف مماثل تطوٌر
(١٧٢٤–١٨٠٤م) كانط فلسفة هي هذا عىل مثال أوضح كان وربما نيوتن. ميكانيكا

للتجربة. قبليتنَي صورتنَي والزمان املكان جعلت التي النقدية

النسبية النظرية يف رابع كبُعٍد الزمان (٤)

لتنحي ألينشتني النسبية نظرية جاءت أن إىل والريايض الطبيعي العلم تطور واستمر
الزمان من وتجعل الزماني-املكاني، باملتصل وتقول جانبًا، لنيوتن الكالسيكية الفيزياء
الطول وهي نيوتن لفيزياء الثالثة األبعاد إىل مضاًفا رابًعا بُعًدا املكان مع املندمج
الزمان انهيار ذلك عىل وترتب للكون، امليكانيكي التفسري انهار واالرتفاع. والعرض
إحالل الرضوري من جعلت التي األسباب رسل ويلخص املطلَقني. املنفصَلني واملكان
والزمان املكان بني القديم فالفصل والزمان، املكان من بدًال «املكان-الزمان» متصل عبارة

.Bloch: Ibid: p. 855-856 84
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وقعتا قد متباعَدين مكاننَي يف حادثتنَي إن نقول أن يف هناك لبس ال بأنه اعتقاد عىل يقوم
(وضع) «طبوغرافية» وصف نستطيع أننا املعتقد من كان وبالتايل بعينه، واحد زمٍن يف
منسوبة اآلنية أصبحت أن بعد ولكن بحتة. مكانيٍة بمصطلحاٍت معينة لحظٍة يف الكون
لحظٍة يف العالم لحالة وصًفا ما مشاهٌد يعده فما ممكنًا. ذلك يعد لم معني، مشاهٍد إىل
وليست مختلفة، أزمنٍة يف وقعت الحوادث من سلسلة آخر ملشاهٍد بالنسبة هو معنية،
بالحوادث معنيون نحن نفسه، السبب ولهذا أيًضا. زمانية بل فحسب، مكانية عالقاتها

باألجسام. ال
نفس يف كلها األجسام، من عدد إىل النظر القديمة النظرية يف املمكن من كان وقد
فإننا اآلن، أما تجاهله. املمكن فمن جميًعا، إليها بالنسبة واحًدا الزمان دام وما اللحظة،
الفيزيائية، للوقائع موضوعي تفسرٍي عىل الحصول أردنا إذا ذلك نغفل أن نستطيع ال
إىل أي «حادثة» إىل الوصول تم وبهذا الجسم، إىل فيه ننظر الذي التاريخ ذكر من بد فال
ملشاهد تسجييل نظاٍم يف ما حادثٍة ومكان زمان نعرف وحني معني، زمٍن يف يحدث يشء
أن علينا ينبغي أنه بيد آخر. ملشاهٍد وفًقا ومكانها زمانها نحسب أن نستطيع فإننا
للمشاهد بالنسبة مكانها هو ما نسأل أن نستطيع نعد لم ألننا أيًضا واملكان الزمان نعرف
بالنسبة الزمان كنفس شيئًا هذا وليس القديم؟ للمشاهد بالنسبة الوقت» «نفس يف الجديد
إىل نحتاج ونحن لآلخر، بالنسبة الواحد ثابتنَي كانا إذا إال اللهم املختلَفني، للمشاهَدين
«املكان متصل يف ما حادثٍة وضع تحدد قياسات وأربعة ما، وضٍع لتحديد قياسات أربعة
جوهر هو هذا وضع. أي لتحديد قياسات ثالثة تكفي وال املكان. يف جسم مجرد ال زمان»
وتعارضت اآلراء واحتدمت والزمان.85 باملكان زمان» «املكان متصل باستبدال نعنيه ما
ولسنا الطبيعية. العلوم يف التقدم إليه وصل ما وأحدث أهم تعد التي النسبية نظرية حول
ولكننا هدفنا. هو وال مجاله هنا فليس التاريخي، وتطورها الزمان عرضإلشكالية بصدد
الزمن ببنية ا خاصٍّ اهتماًما اهتم الذي بلوخ تناولها التي الزاوية من املشكلة لهذه نعرض
الزمان اآليل، الساعة زمان الكوني، الفلكي الزمان زمنان: نعلم كما فهناك التاريخي.

الكيفي. الزمان الحية، التجربة زمن الوجداني، النفيس والزمان الكمي؛

١٩٦٥م، للطباعة، العربية الثقافة دار القاهرة، كامل، فواد ترجمة النسبية، باء ألف برتراند، رسل، 85

ص٤٧.
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املعارص الفكر يف الذاتي الزمان (٥)

من العرشين، القرن فالسفة من كبري عدٍد فلسفات محور النفيس الزمان مشكلة كانت
بني وميزوا الفردية، الذاتية زمان منهم كلٌّ تناول وهيدجر. وهورسل برجسون أهمهم
— الزمانية الفلسفية املشكلة فهم من يمكننا ال الذي — املطرد والنتيجة الساعة زمن

الحية. التجربة زمن وبني
بني املشهورة تفرقته فرق الزمان مشكلة (١٨٥٩–١٩٤١م) برجسون عالج عندما
La الديمومة يسميه الذي الحقيقي الزمان وهو املتدفق الحي الكيفي التجربة زمان
املكان فكرة إقحام عن نتج الذي املتجانس اآليل السكوني الكمي الساعة وزمان durée؛
فلسفة كل حوله تدور الذي املحور هو الحي املكان أو والديمومة الزمان. فكرة صميم يف
كل عىل إدراكه يقترص الذي العقل وعارض العلمية امليكانيكية هاجم فقد برجسون.
الحديس، بمنهجها الحيوية فلسفته املقابل يف ووضع والسكون، الثبات عىل قائم هو ما
باالمتداد يتصف الذي الخارجي للعالم الطبيعي العلم معاملة الذات تعامل أن ورفض
دون نلمح النفسية بالحياة يتعلق «فيما ألنه ذلك العلمية؛ الحتمية وتحكمه والكثرة،
بالجديد تبرش الديمومة أن عىل برجسون ويؤكد نفسه.»86 نسيجها هو الزمن أن مشقة
يف تعمقنا وكلما الزمن، يف يدوم الكون «إن السواء: عىل والكون الذات مستوى عىل دائًما
املستمر واإلعداد الصور، وخلق االخرتاع عىل تدل الديمومة أن فهمنا الزمن طبيعة فحص

اإلطالق.»87 وجه عىل للجديد
الحارض، سوى هناك كان ملا وإال أخرى، لحظٍة مكان تحل لحظة الديمومة ليست
«إن بالذات محددة ديمومة وال تطور وال الحارض يف للمايض امتداد هناك كان وملا
الزمان وهي تقدم.»88 كلما املستقبل يف ينخر الذي للمايض املستمر التقدم هي الديمومة
وهذه الداخلية. الباطنة حياتها وفق — الزمان يف تحيا التي — الذات تتحرك حيث النفيس
وجدير الطبيعية. العلوم عنهما تتحدث اللذين والزمان للمكان بصلة تمت ال الديمومة

العامة املرصية الهيئة القاهرة، قاسم، محمود محمد د. ترجمة الخالق، التطور هنري، برجسون، 86

ص١٤. ١٩٨٤م، للكتاب
ص٢٠. السابق، املرجع 87

ص١٤-١٥. السابق، املرجع 88
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للذات الباطنة الحياة اكتشاف نطاق عن فخرجت تطورت قد برجسون ديمومة أن بالذكر
مايض وإن لها، نهاية ال رسعًة يكتسب الزمن تيار «إن املادية األشياء لتشمل الفردية
تقترص لم بذلك املكان.»89 يف واحدة دفعًة ينبسط ومستقبلها وحارضها املادية األشياء
واإلبداع بالجدة اآلخر هو ليتصف املادي العالم إىل امتدت بل الفردية، الذات عىل الديمومة

املستمر.
رؤية رفض فقد الظاهريات فلسفة مؤسس (١٨٥٩–١٩٣٨م) هورسل عن أما
الظاهريات) (أو الفينومينولوجيا وأن خاصة الزمان، يف لرؤيتها واتجه املكان يف الظواهر
يف يتكون هورسل عند فالشعور بالزمان؛ الداخيل للشعور كتحليل أساًسا نشأت قد
األنا هي هورسل عند البدء ونقطة واالنتظار.90 واالستدعاء التوتر هي للزمان أبعاد ثالثة
حية تجربٍة إىل الظواهر كل أحالت التي الحية وتجربتها وحريتها املتفرد وعاملها املتعالية
«تأمالت يف هورسل يقول الباطني. أو الداخيل الذاتية زمان هو زمانها فكان الشعور. يف
املفكر املوضوع فيها يكون الشعور حاالت من بحالة يختص األمر كان «إذا ديكارتية»:
من تظهر التي املوضوعية املدة نميز أن يجب فإنه العلم، موضوعات من موضوًعا فيه،
خاصة زمنيٍة مراحَل وعىل فرتات، عىل تنقيض املدة فهذه الشعور. لعملية «املباطنة» املدة

بها.»91
ترتيبها بحسب تأملها يمكن التي األنا «حاالت جميع تظهر املباطنة املدة تلك وبفضل
الالنهائي األفق داخل يف فيه، ونهاية بداية لها أن أي — متتاٍل نحٍو عىل — الزمان يف
ذاته الزمان وبني بالزمان الشعور بني التمييز عن نعرب أن ويمكن املباطن. للزمان والدائم
لظهوره.»92 الزمنية األحوال وبني الزمان، يف الداخلية الشعور حالة بني تمييًزا بوصفه

هيدجر نجد لفلسفته هام كمحوٍر الذاتية التجربة تناول آخر فيلسوٍف إىل انتقلنا إذا
جديدة بأبعاٍد الزمانية مشكلة تناول قد — هورسل تالميذ أهم أحد — (١٨٨٩–١٩٧٦م)
أن إىل انتهت جدلية عالقٍة يف بالزمان الوجود هيدجر ربط والزمان» «الوجود كتابه يف

ص١٩. السابق، املرجع 89
ص٣٠٦. ج٢، معارصة، قضايا يف األوروبية، العلوم وأزمة الظاهريات حنفي، حسن 90

حسني، إسماعيل نازيل د. وتقديم ترجمة الظاهريات، إىل املدخل ديكارتية تأمالت إدموند، هورسل، 91

ص١٥٢. ١٩٦٩م، املعارف، دار القاهرة،
ص١٥٤. السابق، املرجع 92
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هو املوت فكان الوجود. هذا إمكانيات أعىل هو بل الذاتية وجود عدم إمكانية هو املوت
هذا إنسان، لكل محددة زمنية لحظٍة يف حتًما ستحدث وإمكانية للزمانية، الغائي املعيار
منفردة، تجربٍة يف بمفرده مصريه يواجه أن يجب والذي بالفناء، عليه املحكوم املخلوق
اإلمكانيات إىل «االستباق سماه ما إىل هيدجر وانتبه الوجود-للموت. هو الوجود وكأن
— موتها إىل أي — بعُد يوجد لم ما إىل ذاتها استباق عىل اآلنية قدرة وهي للفرد» الخاصة
املنقيض زمنها إىل الرجوع من تمكنها التي هي املستقبل يف تكون أن عىل القدرة هذه
«إن املايض يحيى الذي هو بالنهاية واإلحساس املوت استشعار فكأن الضياع، من وصونه

املستقبل.»93 من األنحاء من نحٍو عىل ينبثق املنقيض الزمن
نقطتني بني فاصلة مسافة وال الحلقات، متعاقبة اآلنات من سلسلة الزمان يعد لم
تتحد الذي املفتوح املجال أو االنفتاح هو هنا الزمني فاملجال ونحسبه. نقيسه مما آنيتني
الحارض يعني الحضور هذا الحضور.94 عناق يف واملستقبل والحارض املايض أبعاد فيه
وقد املستقبل. وزمن املايض زمن نذكر أن لنا بد فال الحارض ذكرنا فإذا هيدجر، بلغة
الزمان أن واعترب عينَيه. نصب الفردية والحياة كليتها يف الثالثة األبعاد هذه هيدجر وضع
الذاتي الوجود تحقيق لحظة وهي التصميم، لحظة يف األبعاد هذه وحده هو الحقيقي

الخاصة. إلمكانياته اإلنسان استباق فكرة ليؤكد األصيل،
للفرد، الذاتي الزمان يف نفسيهما حرصا قد وهيدجر هورسل من كالٍّ أن نجد هكذا
أن يمكن ما عىل تحليالتهم قرصوا الثالثة فالفالسفة برجسون. عن كثريًا يختلفا ولم
من أيٍّ باهتمام تحَظ فلم التاريخي الزمان مشكلة أما الفردية. الذاتية زمان نسميه
سادت البرشي الفكر تاريخ مدى وعىل الزمان. مشكلة تناولوا الذين السابقني الفالسفة
عرضنا ويف الكيفي. الوجدان وزمان الكمي، الطبيعة زمان زماننَي: هناك أن فكرة دائًما
وأن وقاطعة، حاسمة تفرقًة الزماننَي بني الفالسفة فرق كيف وجدنا الزمانية ملشكلة
بالزمان يقول ففريق اآلخر. الزمان إنكار من له بد ال كان الزمانني بأحد أخذ من كل

والنرش، للطباعة الثقافة دار القاهرة، مكاوي، الغفار عبد د. ترجمة الحقيقة، نداء مارتن، هيدجر، 93

ص١٠٥. املرتجم، بقلم دراسة من ١٩٧٧م،
كلية طرابلس، جامعة ليبيا الحكمة. مجلة الخالدة، واللحظة الرسمدي الحارض مكاوي، الغفار عبد 94

ص٣٢. ١٩٧٨م، أكتوبر الثانية، السنة الثالث، العدد واالجتماع، الفلسفة قسم الرتبية،
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ذاك! أو هذا، االختيار، من بد ال كان الكيفي. الزمان لحساب ينكره آخر وفريٌق الكمي،
بلوخ. عند إال نجده فلم الكيفي والزمان الكمي الزمان بني التداخل أما

من ولكن واإلمكان، الزمان بني العالقة — قبُل من أرشنا كما — هيدجر أدرك لقد
الزمان ارتبط فكيف اإلمكان، فيلسوف بلوخ، إىل اآلن انتقلنا وإذا الذاتي. الزمان منظور
مقولة واقعية أن الحق اليوتوبية؟ فلسفته يف املقوالت أهم وهي اإلمكان، بمقولة عنده
هناك يكون حيث إال اإلمكان عن للحديث معنى هناك فليس بالزمان، تتعلق اإلمكان
هو ما كل ألن اإلمكان، عن حديث بالرضورة هو املستقبل عن حديث كل أن كما مستقبل،
ممكنًا يكن لم وإال واقًعا، املستقبل يف يصبح أن بد ال الواقع يف بعُد يتحقق ولم ممكن
الزمني الوجه إال ليس وماهيته طبيعته بحسب فاملستقبل واقعي. غري يشءٍ مجرد بل

املستقبل. نسميه الذي الزمني االمتداد ذلك جهة إال ليس اإلمكان أن كما لإلمكان.

بلوخ عند التاريخي الزمان (٦)

باملضمون) االمتالء ناحية (من وكثافته رسعته تتفاوت الذي التاريخي الزمان مشكلة إن
نظرنا سواء ويختلف يتفاوت فالزمان الزمانية. مشكلة عالجوا ممن أحد إليها يلتفت لم
ثوريٍة مراحَل يف أو وبطيئة مديدة تطور مراحل يف تحرك الذي املايض جهة من إليه
اإلمكانات عليه تلحُّ الذي املستقبل زاوية من إليه نظرنا أو متجانسة، وغري متوثبة
يف الزمن ويتغلغل — بالتوقع اإلحساس بشدة املنتظرة لحظاته بعض وتتميز املتالحقة
«مناطق» فيه توجد فقد — الخالص الزمني أو «التاريخي» طابعه ويفقد الثالثة األحوال
ورتيبة مسطحة أخرى مناطَق بجانب والحاسمة، الجادة بالقرارات تتسم مكثفة تركيز
عالقتها يف تبحث أن يجب بنيته أو الزمان بناء مشكلة أن يؤكد هذا كل كبري. حدٍّ إىل

الجديد. باإلمكان الوثيقة
يخلو ال الذي والكوني الفلكي الزمان بني العميق التداخل هذا بلوخ عند يوجد
تصنع التي اإلنسانية التجربة زمان وبني املتجددة، الكيفية والصريورة التطور من عنده
تتفاوت الذي التاريخي الزمان مشكلة أن يؤكد فهو باستمرار. املتجدد البرشي التاريخ
ليس بأكمله والزمان وافية. مناقشًة بعُد تناَقش لم مختلفة صوًرا وتتخذ ورسعته كثافته
صحيح بالساعات. يحسب الذي الزمان وهو واحد، خطٍّ يف املتتابع الزمان فحسب هو
املضمون عن مستقالٍّ ليس املايض جهة من ولكنه اإلنسان، عن مستقالٍّ يوجد الزمان أن
املطرد الساعة زمان يخلو ال ولهذا العيني؛ مجاله الزمان يمثل الذي املتغري املتحرك
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هذه صور اختالف عىل الواقعي الزمان من يخلو ال ومتكرر، مجرد كمٍّ صورة يف املتتابع
الواقعية.95

كما متجانسة، طويلٍة تطور بمراحل مر قد املايض منظور من الكوني والزمان
ينطوي بما املستقبل ناحية ومن التجانس. وعدم بالتفجر تميزت قصرية بفرتاٍت مر
ويفقد الحاَلني، يف مختلف الزمان فإن التحقق، إىل تنزع مختلفة إمكانياٍت من عليه
املختلفة الزمان (آنات) كميات أن هذا عىل ويرتتب مستقيم. خطٍّ يف املطرد التتابع صورة
البعض. بعضها عن كيفيٍّا تفاوتًا متفاوتة األحوال معظم يف هي وإنما متجانسة، ليست
الطبيعة، تاريخ ناحية من املايض أشكال بني نقارن عندما يشء كل قبل هذا ويتجىل
السنوات فماليني واحد. خطٍّ يف يسريان ال أنهما فنتبني البرشية، تاريخ جهة من وأشكاله
البرش زمان بها مر التي الطريقة بنفس تمر لم الجيولوجية العصور استغرقتها التي
الصليبية. والحروب البلوبونيزية الحرب تتابع املثال سبيل عىل تتتابع ولم التاريخي،
زمان من له نهاية ال بما أطول ليس الكوني الزمان باألحرى أو الجيولوجي الزمان إن
الكوني املايض إن بل سنة. آالف تسعة عن يزيد ال بما عادة نحسبه الذي البرشي التاريخ
هو وإنما انقىض ماٍض مجرد ليس مضامني من احتواه وما أحداث من فيه تم ما بكل

هائلة.96 إحاطًة بنا ومحيط باٍق
البرشي التاريخ أن التاريخي، والزمان الطبيعي الزمان بني التفرقة هذه إىل يضاف
زمان أو الفلكي الزمان تتابع يشبه الذي الزمني التاريخ من أشكال فيه توجد نفسه
ومعانيه التطور بمضامني املمتلئة بنيتها حيث من متميزة تاريخيٍة عصوٍر فيه كما الساعة
البناءات بني نساوي أن يصح ال أنه هذا ومعنى إلخ، … والتقنية والفن االقتصاد يف املختلفة
البرشي التاريخ هذا داخل يف نجد فنحن نفسه.97 البرشي التاريخ داخل يف للزمان املختلفة
عاٍل بقدر تتميز إمكان مجاالت نجد النوعية، والكثافة الكيفي التفاوت من مختلفة صوًرا
تميزت أزمان هناك واالستواء. التسطح شديدة أخرى مجاالٍت بجانب وااللتزام، الحسم من
البنية يف التفكري يجب ولذلك مروعة. تصادماٌت فيها وقعت أخرى وأزماٌن شديد بتجانٍس
(١٨٢٦-١٨٦٦م) ريمان هندسة يف املكان بتصور باملقارنة التاريخ يف املرنة الزمنية

.Markun, Silvia: Ernst Bloch. S. 69 95
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تبًعا متغريًا وجعلته باملادة املكان ربطت هندسة إقليدية، ال لهندسة نسًقا وضع الذي
التاريخي الزمان مفهوم نتصور يجعلنا ريمان عند للمكان املرن التصور هذا لتغريها.
مقاييسه ويغري فيه يحل الذي املادي املوضوع أو املادة عىل املكان فاعتماد مرنًا. تصوًرا
متعلًقا أصبح بل وساكنًا، متجانًسا شكًال املكان من يجعل لم — ريمان لهندسة طبًقا —
التي هي الكون يف للمادة املختلفة والحركة التوزيع فإن ولذلك املتغري؛ املادي بالحدث

اإلقليدية.98 املقاييس عن املختلفة املكانية املقاييس تحدد
فيه يختلف الذي التاريخي الزمان مفهوم عىل باملماثلة يطبق أن يمكن التصور هذا
واالنكماش لالنحناء وقابًال اتجاه ذا التاريخي الزمان نتصور أن يمكن بذلك املادة، توزيع
اإلنساني الزمان تقسيم إن بها.99 يمأل التي املضامني بحسب متغريًا أي االمتداد، أو
تاريخيٍّا، زمانًا منه يجعل ال وحديثة ووسيطة قديمٍة عصوٍر إىل — األحداث حسب عىل —
وحددت ميزت التي هي التاريخية الكتابة وال التأريخ فليس تأريخيٍّا، زمانًا يظل ألنه
يقاس الذي العمل زمان مثل وذلك التاريخي، والوعي الوجود أنظمة بل الزمنية، األبنية
العبارة، وأشكال والشعر املوسيقى يف اإلبداعي والزمان فيه، يتحقق الذي اإلنتاج بحسب
وللحضارات الدراما. وزمان السوناته، يف واملتوتر ،Fuge «الفوجة» يف املتطاول كالزمان
اإلغريقي كالزمان ودياناتها، أساطريها يف يتجىل كما بها والخاص املختلف زمنها أيًضا
املمتلئة اللحظات زمان هناك كذلك املستقبيل.100 املسيحي والزمان مستقبل، بال هو الذي
والعصور األحقاب زمان التاريخي، الزمان بناء يختلف هنا من .«Cairos «الكايروس أو
التي — التاريخية الزمنية األبنية هذه تقييم إن املتجانس. الساعة زمان عن املمتلئ،
األبنية هذه يغري الذي الهدف حسب يكون — والفني والتقني االقتصادي بالتطور تستمر
تعدد بحسب أبنيته تتعدد الذي «الريماني» الزمان يماثل بما بينها ويفاضل نفسها
جيولوجيا — التاريخ قبل ما زمان بني بالتفرقة يسمح كما وأهدافه، مضامينه وتغري
الكثيف الكيفي الزمان وهو الحضاري، اإلنساني التاريخي الزمان وبني — وكوزمولوجيا

بنائه.101 يف
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فالزمان ذاتها. حد يف لها قيمة ال الزمنية والبنية العظمي، كالهيكل الزمان إن
حسب يتغري ألنه املحايدة، املجردة الساعة زمن بنية يعرف ال — سبق كما — التاريخي
بنية عن تنفصل ال املتطور التاريخي الزمان بنية وألن واإلنساني، التاريخي مضمونه
واملتغرية املتطورة العمليات بتصور يسمح للزمان الجديل والتصور االجتماعية.102 الحياة
تصوٌر وهو للزمان، السكوني التصور عن بالرضورة يختلف الجديل التصور وهذا فيه.
مستوياٍت يف يدور بل متجانس، زمنيٍّ تسلسٍل شكل يف يتم ال فالتطور صوري. إقليديٌّ
وعدم باالنفصال دائًما يتميز الواقعي سياقه يف والزمان ومتقاطعة. متداخلة زمنيٍة
مختلفًة أزمنًة نتصور أن ويمكن املتعارصة، أو املتزامنة لحظاته بني حتى التجانس
ينتمي هريوشيما عىل الذرية القنبلة فيه سقطت الذي فاليوم مختلفة. أماكَن يف متعارصة
بعيدين أوروبا أو املتحدة الواليات فيه عاشت الذي اليوم نفس عن مختلف تاريخي لنظاٍم
يف والحياة مختلفة. بصورٍة الحالني يف املستقبل حددت التي املدمرة الكارثة تلك عن
أن كما كبرية. أوروبيٍة مدينٍة يف الحياة عن مختلفة رسعتها إيقاع يف بسيطة هنديٍة قريٍة
حديٍث مجتمٍع يف نجدها التي تلك عن مختلفة بزمانيٍة يتميز أفريقية عشريٍة يف التاريخ
واالقتصادية التقنية النواحي من للتزامن مختلفًة وصوًرا مستوياٍت هناك فكأن متطور،
ونستطيع التزامن.103 عدم من أخرى صوٍر عىل ذاتها يف تنطوي والروحية واالجتماعية
الوقت نفس يف تنطوي التاريخية الناحية من املتعارصة الزمانية الفرتات إن نقول: أن
التعارص، داخل يف تعارص عدم هناك أن أي الواحد، العرص داخل يف كيفية اختالفاٍت عىل

مختلفة. وطبقاٍت بمستويات يتميز التاريخي الحارض وكأن
حالة يف تظل كونية-إنسانية وحدٍة إطار يف تتم املتطور التاريخي الزمان بنية إن
هي واملتطورة الفعالة والكونية التاريخية الوحدة هذه وكأن األشكال، متنوعة صريورة
الزمان يف الكونية والطبيعة البرشية الذات اتحاد صريورة هي أي للهوية، الزمني الشكل
بدء، حالة يف كالبذرة تكون والكونية التاريخية الوحدة هذه النهائي. والجديد الكيل صوب
اإلنسان عالقة يف االغرتاب» «عدم من حالة نحو باستمرار تتطور لكي مستمرة وتكون
ملضامينه بالنسبة أبًدا خارجيٍّا وال محايًدا الزمان يكون ال بذلك وبالطبيعة. باإلنسان
والعمليات وللحركات للمضامني املفتوح الوجود أسلوب باعتباره وهو املتنوعة. املتغرية
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تاريخية عصوٍر هيئة عىل — طريقها عن يحدد كما مرنة، مشاركًة فيها يشارك املادية
ماديٍّا.104 تحديًدا — حضارية ومناطَق

عىل يدور ما لكل الجدلية رؤيته مع يتفق الزمان ملشكلة تصوًرا بلوخ قدم هكذا
بد فال الوجود، لتحديد ني هامَّ بُعَدين والزمان املكان كان فإذا والكوني. اإلنساني املستوى
أن أيًضا بد فال ساكن، وغري متغريًا الوجود كان وإذا تقليدي، غري فهًما فهمهما من
جدل يربط أن بلوخ استطاع وقد ساكن. وغري متحرًكا متغريًا الوجود هذا يحدد ما يكون
بعُد» يوجد لم «ما فيه يوجد الذي فاآلن اإلمكان، بمقولة — الوجود بُعدي كأحد — الزمان
وجهة من — هذا يصدق مًعا. واملستقبل املايض يتضمن اآلن ألن تماًما، الحارض هو ليس
وتفانيها، صريورتها عىل التعرف يمكن التي الوجود أشكال كل عىل — الجدلية النظر
عنه عربَّ ما وهذا التاريخي. الجانب عن املنطقي الجانب فيها ينفصل أن يستحيل كما
أال املاركسية النظرية أفكار بأهم كبري حدٍّ إىل تأثر مفهوم وهو الزمان، عن بلوخ مفهوم
فتفرقته بكثري، وأوسع أرحَب آفاٍق إىل النظرية تجاوز قد كان وإن املقايضة، فكرة وهي
فكرة من — رأينا يف — تنبع الكمية مقاييسه يف املتجانس أو املتواتر الساعة، زمن بني
بني السعر ناحية من كمية تسويًة تسوي التي وهي للسلع، املتبادلة القيمة أو املقايضة
فيه تتتابع ال الزمان إن الكيفية. الناحية من شديًدا اختالًفا بينها فيما مختلفة أشياءَ
التاريخ أحداث فيها تتالحق طويلة أنبوبًة أو قناة كان لو كما اآلخر بعد واحًدا األحداث
التغري. لهذا املرن العيني املجال هو وإنما للتغري، مجرًدا مخطًطا الزمان وليس بالتدريج،
الزمان هو أنه أي ومضمونه، وطريقته التغري نوع وفق يتغري الزمان كان وملا
الذي هو بأنه العمل زمان يتصور بلوخ كان وملا بها، يمأل التي املضامني بحسب املتغري
أثر — رأينا يف — أيًضا يمثل التصور هذا فإن فيه، يتحقق الذي اإلنتاج بحسب يقاس
الحقيقية فالقيمة «القيمة»، وهي أفكارها أهم من فكرة يف عليه املاركسية الفلسفة
إلنتاج املخصص للزمان تبًعا القيمة هذه وتقدر فيها، املتحقق العمل كمية تعادل للسلعة
نظرًة — فقط الزمان وليس — املكان إىل ينظر لم أنه يف سببًا هذا كان وربما السلعة،
كبرية حقيبٌة أو هائل وعاءٌ وكأنه — مثًال أرسطو فعل كما — املكان يتصور فلم تقليدية.
تصوًرا الوجود فيه يتشكل الذي املكان تصور بل التاريخية، واألحداث األشياء تحتوي
عليه قامت الذي أبعاد األربعة ذي «ريمان» بمكان يسمى ما إطار يف أي تقليدي، غري
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تتفاعل التي املادية لألحداث بالنسبة طيع مكاٌن وهو ألينشتني، العامة النسبية نظرية
اعتماًدا يعتمد ألنه واحد، بمقياٍس تتحدد وال املكان هذا مقاييس تختلف ثم ومن فيه،
وجود أسلوب بلوخ عند الزمان فإن كذلك بتغريها. ويتغري املادة عىل — سببيٍّا أو — كليٍّا
واملوضوع الذات اتحاد فيها يتحقق التي هي املضامني فهذه املادية، املضامني عىل مفتوح
وجدة تغري من تحويه بما التاريخ يف متميزة لحظاٌت بها تمتلئ التي وهي جزئيٍّا، تحقًقا
كانت وهل األسمى؟ بالخري امتألت مًدى أي وإىل اللحظات، هذه إذن هي فما وإبداع.
يقصدها بذاتها أخرى للحظٍة باألحرى أو للحظات إعداًدا كانت أم بحق، ممتلئة لحظاٍت

املقصودة؟ اللحظة هذه هي وما بلوخ،

املمتلئة اللحظة ثالثًا:

واملوضوع، الذات فيها يتَّحد التي اللحظة تلك املمتلئة؛ اللحظة إىل للوصول بلوخ يسعى
األعمال مغزى أو معنًى يف اللحظة هذه عن يفتش وهو األسمى. الوجود فيها ويتحقق
الفنون أهم يعدها التي للموسيقى السيمفوني البناء ويف العاملي، األدبي الرتاث يف األدبية
التي والحديثة القديمة البرشية الحضارات يتتبع كما األسمى، الوجود فيها يتحقق التي
املمتلئة اللحظة يلتمس وأخريًا الدين، يف وجدتها التي والحضارات املوت، لحظة يف وجدتها
والحضارات الفكر تاريخ يف الطويلة رحلته بعد بلوخ انتهي أين إىل لكن األسمى. الخري يف

األسمى؟ الوجود فيها يتحقق وكيف املمتلئة؟ اللحظة وجد أين املختلفة؟ البرشية

األدبي املغزى يف املمتلئة اللحظة (١)

اللحظة من تجعل التي األدبية األعمال من العديد والتحليل بالدراسة بلوخ يستعرض
األعمال هذه أهم منه. االقرتاب أو األسمى الوجود تحقيق إىل بذلك ساعيًة لها، محوًرا
األسمى، الوجود هذا تنشد التي املمتلئة لحظته ومن ووجدانه بلوخ عقل من قربًا وأكثرها
فاوست جربها التي اللحظة بني البحث يقارن ثم «فاوست»، الكربى الدرامية جوته قصيدة
تطور يتتبع وأخريًا لرسفانتيس، كيشوت» «دون وهو آخر أدبي عمٍل يف اللحظة وبني
لهيجل. الروح ظاهريات يف الوعي مراحل تتبع مع باملقارنة فاوست يف اليوتوبي الوعي
هذا يف يتساوى برمته. األملاني الرتاث يف راسخة بلوخ فلسفة جذور أن شك ال
والفنون أشكالها، بتنوع واملوسيقى فروعه، بكل واألدب املختلفة، بمدارسها الفلسفة
نجد لم ذلك من الرغم وعىل صوره. شتى يف والشعر اختالفها، عىل واملعمارية التشكيلية
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فلسفة عىل كامل بوضوٍح بصماته ترك قد شاعًرا أو فنانًا أو موسيقيٍّا أو أديبًا أو فيلسوًفا
كيانه يف وتغلغلت أعماله كل بلوخ تمثل فقد األكرب. األملان شاعر جوته فعل مثلما بلوخ
األدبي بلوخ مفتاح بأن القول إىل الباحثني بعض دعا مما ووجدانه؛ عقله عىل وسيطرت
امتألت التي األمل مبدأ أجزاء كل يف حاًرضا بناؤها كان التي جوته فاوست يف يكمن
من فصل يخلو ال إنه قلنا إذا نبالغ وال الكبري.105 العمل لهذا مضمرة أو واضحة بإشاراٍت
شعره. من أبيات أو أعماله من بنصوص واالستشهاد جوته ذكر من األمل» «مبدأ فصول
اللحظة. يف Presence of mind العقل حضور عىل مثال بلوخ رأي يف جوته إن
الحقيقي االتصال عىل عادية غري قدرًة تملك التي التاريخ يف النادرة الشخصيات من وهو
أيًضا جوته ويتمتع اللحظة. يف الفعل عىل القدرة لديهم أي التجربة، خالل من باللحظة
امتداٌد لها ليس التي املرئية غري أو امللحوظة غري اللحظة لواقع ثاقبة عينيٍة برؤيٍة
الجيش أمام الربوسية الجيوش تقهقر لحظة الشهرية عبارته ذلك عىل ويشهد تاريخي،
إنك تقول أن ويمكنك العالم، تاريخ من جديدة مرحلٌة تبدأ هنا ومن «اليوم الفرنيس:
إليها تشري التي املعيشة اللحظة أو الحارضة اللحظة هذه أن غري بدايتها.» يف حارض
تسلط لم مظلمة لحظٌة — ذاتها حد يف — ألنها الحقيقي، الوجود هي ليست جوته عبارة
يمكن يغلفها أو بها يحيط الذي والظالم املستقبل.106 عىل منفتحة وليست األضواء عليها
نظرة إليها النظر يجب ولهذا فيها، يكمن الذي الجديد أو األمل عرفنا إن ينقشع أن

املستقبل. فيها نسترشف أخرى لحظاٍت إىل املظلمة اللحظة فيها نتجاوز يوتوبية
يجد فهو اليوتوبي. التطور هذا عىل مثاًال وأعماله جوته حياة من كل يف بلوخ يرى
النوع من يوتوبيا لكنها للمشاعر، يوتوبية حالًة املبكرة جوته أعمال من فريتر» «آالم يف
جوته عند اليوتوبي الوعي تطور ثم لالنتحار. ودفعته صاحبها بحياة أودت السلبي
غري العواطف هجرت بل هي، كما األشياء لتقبل مستعدة رواياته شخصيات تعد فلم
السلبية، املعاناة الشخصيات تلك تركت وتحديًا. حدًة أكثر بعواطف وتفجرت الناضجة
وجاء املجتمع. من السلبية مواقفها عن وتخلَّت واملعارضة، بالتمرد نفسها عن وعربت
«بروميثيوس» مرسحيات فكانت والدفع» «العصف حركة مع جوته عند التحول هذا

Neville plaice, Stephen plaice, paul knight: The principle of Hope. Translators Intro- 105

.duction. V. I. p. XXX
.Bloch: p. of H. V. I. 294 106
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جوته قلق وتحول وأعماله. قصائده من وغريها و«أجمونت» برليشنجن» فون و«جوتس
إىل اليوتوبي القصد معه تحول كما اإلنتاج، أو اإلبداع قلق إىل املندفع الشباب قلق من

األبيات: هذه من يتضح كما Intention of Sublimity الجالل أو السمو قصد

التفسري عىل يستعيص عذب حنني
والتالل، الغلبة لعبور دفعني

تحرقني الدموع آالف كانت وعندما
داخيل.107 يف يرتفع عامًلا أن أشعر كنت

قبيل من ليس الخيال هذا ولكن ثانيًا، عامًلا له خلق قد املبدع الشعري جوته خيال إن
يف مغروس موضوعي» «خياٌل هو وإنما الواقع، عن بعيًدا األفق يف يحلق الذي الخيال
سطحية واقعيًة ليست جوته واقعية إن بل تفارقه. وال الواقع عن تبعد ال يوتوبية ظروٍف
استعاره أو تشبيًها فيها يظهر التي أشكاله كل يف تجد وإنما فقط، الواقع قشور تلمس
وإنتاجه حياته تطبع التي الواقعية هذه من الرغم وعىل الالمتناهي. الوجود عىل تدل
هذا بدا وربما قط، يتحقق لم شوق أو رغبة مجرد دائًما تظل أشياء عامله يف نجد بطابعها،
الشخصية هذه ظلت فقد ميسرت». «فيلهلم رواية يف الغامضة «مينون» شخصية يف واضًحا
الرشق جانب وإىل للوجود.108 تظهر ولم األرض عىل عواطفها تهبط ولم للشوق رمًزا
كما الداخلية بقدراتنا تشعرنا رغبات لديه نجد الرغبة، مستوى عىل تظل التي الرغبة أو
إحساساٌت هي رغباتنا «إن وحقيقة»: «شعر حياته سرية من التاسع الكتاب يف جوته يقول
عليه نقدر وما تحقيقه، من نتمكن سوف ما عىل تدل وهي فينا، الكامنة بالقدرات مسبقة
إىل بالشوق نشعر ولهذا املستقبل؛ ويف خارجنا يقع أنه عىل لخيالنا يتمثل عمله يف ونرغب
واقٍع إىل الحقيقي املمكن الحار التوقع يحول ثم ومن خفيه. بطريقٍة بالفعل نتملكه ما
نخطوها خطوة كل فإن طبيعتنا، من محدود جزءٍ عن يعرب التوجه هذا كان وإذا متخيَّل.
رغبتنا من جزء تحقيق سيصحبها أو األوىل رغبتنا من جزءًا ستحقق تطورنا مسار يف

.Coethe: Faust I, 775–778. in p. of H. V. III. p. 980-981 107

الكاتب دار القاهرة، البعيد، البلد يف مكاوي الغفار عبد د. البعيد؟» البلد تعرف «هل مقال انظر 108
ص٧٠-٨٧. ١٩٦٧م، والنرش، للطباعة العربي
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مناسبة تكن لم وإذا مستقيم، خطٍّ يف التحقيق يسري مناسبة الظروف تكون وحني األوىل.
املستقيم.»109 الخط إىل املرة بعد مرة نرجع بحيث والصدفة لالتفاق تبًعا التحقق يتم

عبقريته وتظل النهائي. شكله يأخذ ولم االكتمال عن بعيًدا جوته عند العالم ويظل
املثال هو فاوست وجدنا أعماله، وأكرب أهم إىل وصلنا إذا حتى إبداعي، تطوٍر حالة يف
القلق يكتمل وفيه للقلق، املجسد الرمز هو فاوست أن ذلك اليوتوبي. للرجل األسمى
هو وفاوست الجديد. عن للبحث واملخاطر الحدود، وراء ما إىل املغامر إنه اليوتوبي،
تقوده التي بتجربته غنًى يزداد دائًما كان وقد للمعرفة، الدائم التعطش رمز كذلك
الجديل باملعنى وتتحقق القصد، إرادة الثائرة، اإلرادة تنطلق فاوست يف وراءها. ما إىل
إىل للوصول خالله ومن العالم يف اإلرادة هذه وتتشكل والعالم. الذات بني التوسط مرحلة
Fulfilling املمتلئة اللحظة إىل أي — بلوغه بلوخ فلسفة تريد الذي — اليوتوبي القصد
فاوست موضوع هي املمتلئة اللحظة هذه واملطلق.110 الكامل الوجود لحظة ،Moment
بها عقد التي اإلرادة بنفس — الهثًا وانطلق الشيطان مع الرهان عقد أن منذ بأكملها،
أجملك!» فما قليًال، «تريثي لها يقول أن يمكنه التي اللحظة تلك عن للبحث — الرهان
تنظر وإنما نفسها، إىل اللحظة هذه يف تنظر ال الذات إن أبًدا. إليها يصل لم ولكنه
بعباءته فاوست ويغامر بالعالم. محاطة وتظل بتجربته، وتتمرس الخارجي العالم إىل
رحلٍة بمثابة هي العالم مع وتجربته يشء، كل وراء ما إىل العالم، يف وينطلق السحرية
اللحظة أن غري داخله، يف تستيقظ جديدة رغبٌة تلغيها يحققها لذة فكل متصلة. جدليٍة

أبًدا. تأتي ال عندها يتوقف أن يمكن التي الجميلة
فمنذ عينية. تجربٍة إىل عنده الفكرة تحولت بل مجردة، فكرٍة عن فاوست يبحث لم
القسم نهاية يف أرضحرة» عىل حر «شعب إىل فاوست من األول القسم يف أورباخ» «حانة
أعطى لقد األسمى.111 الوجود عن للبحث عديدة وتجارَب الرصاع من ألوانًا نجد الثاني
الوجود أي هناك، الوجود لتصف هنا الوجود تتجاوز عميقة يوتوبيًة صياغًة الرهان جوته
يتكلم عندما وحتى فاوست. يف غائبة واالستقرار السكون لحظة وتظل العالم. يف األسمى
أيًضا مضمونها إن إنساني. آخُر بلٌد وكأنها اللحظة تظل فردوسية، أرٍض عن النهاية يف

.(C. F. Bloch: p. of H. V. III. p. 998) وحقيقة شعر جوته، 109

.Bloch: p. of H. V. III. p. 1013 110

.Ibid: p. 1013-1014 111
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اإلنسان يعيشها التي العابرة اللحظات مع يشء يف تشرتك ال وهي البرشي. القصد هو
تقوله عما االختالف كل مختلفان الوجود عىل والسيطرة بالذات فاإلمساك آلخر، يوم من
يف فاوست النتهت كذلك األمر يكن لم ولو ،Carpe diem بيومك تمتع القديمة: الحكمة
هي تكن لم فاوست بها مر التي العابرة املتعة لحظات أن هذا معنى أورباخ». «حانة
أن هذا ويؤكد النهاية. يف يأتي األسمى باللحظة التمتع وأن الحقيقي، الوجود لحظات
من أي للبرش، يحملها التي التفاني روح من ينطلق فاوست به يقوم الذي األخري الفعل
وهنا حرة. أرٍض عىل حر شعٍب إىل األكرب الكون يتحول هنا اإلنسان. من الشديد قربه
تجمع األخرية العمل لحظة وكأن الكونية. الدراما هذه كل من املغزى أو املعنى يتحقق
املرشوط غري سعيه أو كفاحه أن النهاية يف فاوست يثبت وبهذا واحدة. نقطٍة يف كله العالم
يكن ولم السيئ. الالمتناهي من هيجل قصده الذي باملعنى الالمتناهي إىل سعيًا يكن لم

املتعايل.112 هللا هو أيًضا
يستشعر أو يجرب التي النهاية يف فاوست يصورها التي الحقة اإلنسانية الدراما إن
متعاٍل إلٍه إىل يتجه األقىصلم فالخري النهاية. تلخصمغزى التي هي األسمى اللحظة فيها
خالية الفاوستية اللحظة ألن اإلنسان، مملكة إىل اتجه وإنما مطلق، متعاٍل عالٍم إىل أو
والسعي الكفاح إن اإلنساني. بالطابع واضح بشكٍل ومطبوعة متعالية، طبيعة أي من
فاوست ففعل إنسانية. للحظٍة اإلنساني املغزى هذا هو فاوست نهاية يف النهائي والقصد
يعيش حرة أرٍض لتأسيس البحر من جديدة أرٍض واستخالص القناة حفر (وهو األخري
فيها يتم التي الفاوستية واللحظة البرش،113 من االقرتاب ذروة هو حر) شعٌب عليها
الذي اإلنساني الجانب وهذا حد. أقىص إىل اإلنساني اليوتوبي بطابعها تتميز الفعل هذا
كما — فالبداية فاوست. قلق وكل البدايات قلق كل فيه يصب فاوست نهاية يف يظهر
التي الجملة وكأن البداية. تتضمن النهاية أن كما النهاية، يف متضمنة — جوته يقول
السعي عن التعبري هي أجملك!» فما قليًال، «تريثي بقوله: اللحظة فاوست فيها يخاطب
يف العربة ألن لحظة، أية تشبعه ال مطلًقا سعيًا نفسه هو كان وإن املمتلئة، اللحظة إىل
الحقيقية اللحظة هذه استشعر فاوست أن هي — النهاية يف تتجىل كما — كلها فاوست
حرة. أرٍض عىل حر شعٍب قيام إىل يهدف إنساني بعمٍل قيامه أثناء إليها يصل ولم

.Ibid: p. 1015-1016 112

.Ibid: p. 1016 113
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يف وال إلهي مطلٍق يف تصب غاية — قلنا أن سبق كما — اللحظة هذه تكن لم لذلك
خاتمة يف فالسماء بالنهاية. تحيط التي السماوية الدوائر كل من الرغم عىل متعاٍل عالٍم
أو وخالص املسيحية، بالسماء لها عالقة ال — املحدثون الباحثون يقول كما — فاوست
خاتمة يف الدينية للرموز جوته واستخدام الديني.114 باملعنى خالًصا ليست فاوست نجاة

الرموز.115 لهذه الدين يعطيه الذي الديني املعنى يقصد أنه يعني ال فاوست
اللحظة.116 بقيمة الواعية واإلحاطة الحارضة اللحظة عىل الرتكيز فن جوته عند نجد

فاوست: لسان عىل فيقول

الوراء؛ وإىل األمام إىل الروح تتطلع ال عندئٍذ
والهناء.117 السعادة هو عندنا وحده الحارض إذ

الوراء إىل وال األمام إىل ينظر ال بحيث اللحظة هذه عند الزمان يتوقف هل لكن
املايض إىل ترمز جوته يعنيها التي الحارضة اللحظة إن البيت؟ هذا من يُفهم قد كما
التي والشمولية للحارض الداخيل الثراء جوته ويدرك األبدية. رمز هي بل واملستقبل،
فعندما العالم، إلبعاد اإلحساس يتسع الحارض وبتحديد الحارضة. اللحظة عليها تنطوي
واملستقبل املايض عىل يحتوي نفسه الحارض أن يكتشف الحارض عىل تفكريه املرء يركز
له حديث يف جوته ويقول الواقع.118 وحركة الفعل فيه يتم الذي الفعيل املعرب إنه حيث
لها، نهاية ال قيمة ذات لحظة، وكل فيه مناسبة فكل بالحارضجيًدا، «تمسك إيكرمان: مع
اللحظة أن هي فاوست من العربة أن هذا ومعنى كلها.»119 األبدية يمثل الذي هو إنه إذ

اإلعالم، وزارة الكويت، املقدمة، األول الجزء بدوي، الرحمن عبد د. وتقديم ترجمة فاوست، جوته: 114

ص٣٠٢. املرتجم، مقدمة من ١٩٨٩م، يناير العاملي، املرسح من
.٣٠٤ السابق، املرجع 115

مجلة اليونسكو، مطبوعات مركز بدوي، موىس ترجمة سعادتنا، وحده الحارض يف هاردو، بيري 116

ص٦٠. د.ت، ،٧٧ العدد ديوجني،
الثاني القسم يف ٩٣٨١ رقم البيت عن وهي ص٦٠، السابق املقال هاردو، بيري عن الشعرية الرتجمة 117

فاوست. من
ص٧٩. السابق، املرجع 118

ص٦٠. السابق، املقال يف هاردو بيري عند الحديث نص انظر 119
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هي وإنما عابرة متعٍة لحظة تكون لن اإلنسان، يجربها أن املمكن من كان إذا الحقيقية،
وسعادتهم. حريتهم تأسيس عىل وقادر للبرش مكرس إنسانيٍّ يوتوبيٍّ عمٍل لحظة

كيشوت ودون فاوست بني اللحظة (أ)

مغزى عن للبحث شخصياتها تسعى التي الشهرية األدبية األعمال من العديد بلوخ تناول
العوامل فيها تتوافق التي اللحظة تلك اللحظة، يف الفعل إرادة وتملك اللحظة، يف الوجود
لحظة أو ممتلئة لحظًة لتكون الخارجية الرشوط أو العوامل مع الداخلية الرشوط أو
بعد — األدبية الشخصيات أهم من كيشوت ودون لإلنسان. األسمى الوجود فيها يتحقق
من كل يف اللحظة نوع بني مقارنة بلوخ ويعقد اللحظة. لهذه سعت التي — فاوست
فيها يحقق التي اللحظة إىل بالوصول يحلم منهما فكلٌّ كيشوت»، و«دون «فاوست»
تلك اإلرادة من نوع أي لكن الحلم، هذا لتحقيق اإلرادة يملك منهما وكلٌّ األسمى. وجوده
ثوريتها انطلقت التي الثائرة اإلرادة هي فاوست إرادة إن منهما؟ كلٌّ بها تسلح التي
ورشوطه ظروفه واستوعبت العالم هذا وتوسطت الخارجي، العالم إىل فاوست داخل من
إىل لحظة ومن أخرى إىل تجربة من انتقال حالة يف وظلت بتجربته، وتمرست املوضوعية،
سعيًا ويسعى شجاعة بأفعال يأتي صاحبها جعلت التي هي الثائرة اإلرادة وهذه أخرى.

الحلم. لتحقيق فيه هوادة ال
التوسط تستطع لم التي الضعيفة اإلرادة نوع من فهي كيشوت» «دون إرادة عن أما
يف إرادته أخفقت لقد فقط.120 نفسها يف ثورتها انحرصت بل الخارجي، العالم مع
فيه. تعيش الذي الواقع تستوعب لم وبالتايل الخارجي. العالم ظروف تِع لم ألنها التوسط
استمدَّ عرش، السادس القرن يف يعيش الذي كيشوت دون أن إىل هذا يف السبب ويعود
والفروسية البطولة إىل شوقه فاشتد عرش، الثالث القرن كتب يف قرأه مما وآماله أحالمه
اليومية الحياة يف يترصف ومغامراته وتجواله رحالته يف وانطلق القرن، ذلك سادت التي
الضحك عىل باعثة بأفعاٍل يأتي ودم لحم من كشبح فبدا عرش. الثالث القرن بعقلية
األيديولوجي التغري يفهم ولم عرصه، عن مختلف عٍرص بمنطق ويترصف والسخرية،
فيه، يعيش كان الذي العيني الواقع عن كيشوت دون انفصل عرصه.121 عىل طرأ الذي

.Bloch: p. of H. V. III. p. 1034 120

.Ibid: p. 1036 121
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تجربته تؤِت لم عينه السبب ولهذا اجتماعية. تاريخيًة مفارقًة املاوراء إىل مغامرته فكانت
أبًدا. املنشودة للحظته يصل ولم إيجابية، ثمرًة العالم يف

يسعى الذي األسمى والوجود املوجود الواقع بني جًرسا لنفسه كيشوت دون بنى
يدرك ولم التاريخي، أو الخارجي العالم مع تتوسط لم إرادته ولكن إليه، للوصول
املعرفة افتقد أي فيه، يعيش الذي بعرصه املعرفة افتقد ولذلك فيه.122 املوضوعي املمكن
لم آخر وبمعنًى القديم، الذهبي العرص إىل لديه اليقظة حلم واتجه الحارض. بالواقع
الوراء إىل تقهقر بل املستقبل، إىل وال األمام إىل — اليقظة حلم يميز الذي — التوقع يتجه
بحياٍة الحلم صورة هذه تكن ولم أبًدا، تعود ولن مضت صورًة يتبع وراح املايض، إىل
أن دون انقضت، التي الوسطى العصور وبطولة بفروسية الحلم بل املستقبل، يف أفضل
هذا إخفاقه بلوخ ويعزو عرصه. يف حدثت التي والتقلبات التغريات كيشوت دون يدرك
ملعارصيه.123 جنونية تبدو بأفعال فأتى عرصه عن فصلته التي املجردة املثالية نزعته إىل
عرف عندما املوت، فراش عىل إال واملنشودة املمتلئة لحظته إىل كيشوت دون يصل ولم
يف الحقيقية اليقظة لحظة وهي حياته، من األخرية اللحظة يف مرة ألول نفسه حقيقة
الذي الوهم من وأفاقته املوت فراش عىل رأسه فوق حلقت التي املعرفة ولحظة حياته،
دون يوتوبيا تحولت وفيها مغًزى ذات الكربى اللحظة تلك كانت عمره. طوال عليه سيطر
طوال خياله صاحبت التي املجردة اليوتوبيا من النقيض عىل عينية، يوتوبيا إىل كيشوت
وذلك التجربة،124 من وال العالم من شيئًا يتعلم لم الذي للرجل مثاًال منه وجعلت رحالته،
الشيطان. مع الرهان عقد أن منذ العالم يف تجاربه من يتعلم ظل الذي فاوست خالف عىل

الروح» و«ظاهريات فاوست بني الجدل (ب)

الجدلية الرحلة وبني «فاوست» رحلة يف جدلية من نلمسه ما بني موازنة بلوخ يعقد
حياة يف ص تُلخِّ فاوست كانت وإذا الروح».125 «ظاهريات يف هيجل عند املطلق للروح

.Ibid: p. 1050 122

.Ibid: p. 1042 123

.Ibid: p. 1048 124

هي ليست الروح) (ظاهريات فلسفي وآخر (فاوست) شعري عمٍل بني موازنة لعقد بلوخ محاولة 125

«جوته بعنوان كتاب يف لوكاتش جورج صديقه املوازنة هذه عقد يف سبقه فقد نوعها، من األوىل املحاولة
١٩٨٤م). الطليعة، دار بريوت، نظمي، عمر لبديع العربية الرتجمة (انظر وعرصه»
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املراحل تلخص الروح ظاهريات فإن كلها، البرشية تطور ومصريه وتجاربه واحد فرٍد
تبدأ منهما، لكلٍّ تصاعدية رحلٌة إنها التاريخ. مجرى يف البرشي الوعي قطعها التي
مع العالم يتغري كما العالم، مع فاوست ويتغري الواسع، الخارجي العالم إىل الذات من
من عنها واالبتعاد الذات من الخروج رحلة هو واملوضوع الذات بني التبادل هذا فاوست.

األسمى. الوجود لحظة يف ذاتها إىل أخرى مرًة لرتتد العالم، يف التجربة خالل
املرحلة من أي املبارش، الحس من والظاهريات فاوست من لكل الجديل البناء يبدأ
األزهار فمروج والظاهريات، فاوست من كلٍّ يف املعرفة مراحل بني تناظر فهناك الحسية،
واللذات املتع ألوان كل يف انغمس حيث — فاوست من األول القسم يف جريتشن بعد
وفكريٍة عقلية مرحلٍة إىل االنتقال ثم فاوست، يف للمعرفة الحسية املرحلة تمثل — الحسية
الفصل يف العالية الجبال سلسلة يف كما الرتاث واستحضار الخالص الجمال تأمل يف أعىل
بردائه فاوست طار السفيل، عاملها إىل هيلني عادت أن فبعد الثاني، القسم من الرابع
إىل الجمايل الحيس املجال من فاوست يصعد وهناك عالية، جباٍل عىل وحط السحري
يف إيكرمان مع حديثه يف املعريف التدرج بهذا نفسه جوته ويرصح األخالقي.126 املجال
شخٍص عن انبثق يشء فكل تماًما، ذاتي األول القسم «إن يقول: حني ١٧ / ٢ / ١٨٣١م
هنا ها يتجىل بل ذاتي، عنٍرص أي فيه يوجد يكاد فال الثاني القسم يف أما شهواني، أناني
أن يؤكد لجوته أخرى أقواٍل ومن للشهوات.»127 فيه مجال ال وأنصع وأوسع أعىل عالٌم
عىل جوته عنه عربَّ ما أيًضا وهذا موضوعي.128 عقيلٌّ والثاني وجداني، ذاتيٌّ األول القسم

فاوست: مع حديثه يف مفستوفيلس لسان

الكبري.129 العالم ذلك وبعد الصغري، العالم ستشاهد

الظاهريات من كالٍّ تجعل التي للفكرة املعرفية الخطوات أو املستويات هي وتلك
املعرفة إىل بالذات املعرفة تتطور حيث املنهجية130 الناحية من متشابَهني وفاوست

ص٢٦٩. ج١، املرتجم، مقدمة من الذكر، السالفة العربية الرتجمة فاوست، جوته: 126

ص٣٠٧-٣٠٨. السابق، باملرجع جوته حديث نص 127
ص٣٠٩. السابق، املرجع 128

ص٧٨. األول، املرسحي النص ج٢، العربية، الرتجمة فاوست، جوته: 129

.Bloch: p. of H. V. III. p. 1019 130
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ويدرك سؤاًال باعتباره ذاته اإلنسان يدرك أن يف منهما كلٍّ يف الرغبة تتجىل كما بالكون،
السؤال هو العمَلني يف العالم بأن القول يمكن أخرى ناحيٍة ومن جوابًا. باعتباره العالم
فيه لتلتمس العالم) (أي املوضوع داخل رحلتها تعاود فالذات الجواب. هي الذات وأن
مستًوى إىل تصل املوضوع لهذا بتجربتها أنها كما نفسه، املوضوع خالل من اإلجابة
نفسه هو أورباخ» «حانة يف سجيته عىل ينطلق الذي فاوست فليس الذاتية.131 من جديد
«وعندما بقوله: ظاهرياته هيجل يختتم اإلمرباطور. قرص يف بالسلطة يتمتع الذي فاوست
هذه يف يبدأ أنه فالواقع البداية، من جديد من خلقه عملية يبدأ العقل أن النهاية يف يبدو
سلبية وهو امتداده أو لعمقه إلغاء هو الكشف، هو هدفه إن (…) أعىل مستوى من الحالة

ذاته.»132 يف وجوًدا كانت التي األنا هذه
هي لتصبح تمتد فاوست ذات أن إذ املسار؛ بهذا مرتبط فاوست مسار أن والواقع
األرض، بروح حتى يشء بكل تتصل أن إىل الذات هذه سعت لقد كله. البرشي الجنس ذات
هذه أشكال كل يف يتطور وكأنه بأرسه، العالم داخل الفاعلة الذات هو فاوست وكأن
البداية يف متضمنة كانت والظاهريات فاوست من كلٍّ يف فالنهاية العالم. داخل الفاعلية
الذات ولكن البداية. لتلك املتدرج الفض من نوًعا كانت مراحلها بكل الرحلة إن بحيث
الحالني يف هي نهايتها يف الظاهريات إليها ترجع التي والبداية فاوست إليها يعود التي
إىل بالعودة تنتهي والظاهريات فاوست من كلٍّ يف الرحلة إن إذ أعىل.133 مستًوى عىل
التخارج انتهاء بعد أعىل مستًوى عىل تتم بل األوىل، البداية هي ليست أنها بيد البداية.
تعود لكنها املطلق، وهو منه انطلقت الذي عمقها إىل تعود هيجل عند والذات واالغرتاب،
التحمت أن بعد ولكن ذاته، إىل فاوست يعود وكذلك وبذاتها. املطلق بهذا وعيًا أكثر إليه
عىل أي حرة» أرٍض عىل الحر «الشعب يحقق الذي الفعل خالل من البرشية بالذات
اللحظة هو وليس املمتلئة للحظة رمز هو فاوست إليه انتهى الذي والفعل أعىل. مستًوى
وقال أعماله كل يف عنه عرب الذي بالفعل جوته إيمان مع يتسق وهذا نفسها.134 املمتلئة

الفعل.» كان البدء «يف املشهورة: عبارته عنه

.Ibid: p. 1018 131

.Hegel: The Phenomenology of Mind p. 808 132

.Bloch: Ibid: p. 1018 133

.Ibid: p. 1022 134
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عىل رمًزا تصبح قليًال.» «تريثي قائًال: اللحظة فاوست بها يخاطب التي العبارة إن
تشكيل يف ينجحان أيًضا هيجل وفلسفة فاوست ألن فحسب، رمًزا تظل ولكنها الوصول،
كل تم فقد «ابتهجوا البيت بهذا تنتهي فاوست كانت وإذا اليوتوبي. السعي أو القصد
كامنة دائرٍة شكل عىل نفسه يظهر العلم «إن العبارة: بهذه الظاهريات تنتهي كما يشء.»
هي فاوست يف املشكلة تكن فلم الحاَلني. يف النهائية الذروة يمثل ال هذا فإن ذاتها.» يف
أي اللحظة، يف الرصاع هي املشكلة ظلت وإنما الخارجي، العالم يف خطوات يخطو أن
تقول وكأنها االغرتاب، من وخالية بالقوة مفعمة لحظٍة كاملة؛ لحظٍة أجل من الرصاع
لم — ذكرنا أن سبق كما — فاوست مغامرة وكأن هذا، عاملنا يف بلحظاتنا نتمتع أن علينا
تستلِق لم إنها العظمة.135 طابع عليها يضفي الذي هو وهذا املاوراء إىل مغامرة تكن
من تخلو ال النهاية يف فاوست تصورها التي السموات ألن مريح فراٍش عىل النهاية يف
فاوست نهاية تصاحب التي املالئكة إن بل السعي، لهذا نهاية أو راحة تمثل وال الحركة

منه.136 أصفى تحوٍل إىل تحول من تميض أنتيليخياه أن كيف تروي

فحسب، رمز هو فاٍن كل
حادثًا، هنا سيصري إليه الوصول يمكن ال ما وكل

فعله، هنا ها جرى قد وصفه يمكن ال وما
أعىل.137 إىل تجذبنا األبدية األنوثة إن

أنها من الرغم عىل الروح، وظاهريات فاوست بني بلوخ عقدها التي املقارنة إن
الحسية املعرفة من يبدأ الذي املعريف للتدرج عرضها يف وخاصة كبري، حدٍّ إىل موفقة تبدو
عن تكشف — املقارنة هذه أي — أنها إال الخالص، التأمل إىل أو العقلية املعرفة إىل لينتقل
كما — له سبق فقد الهيجلية. الفلسفة عن بآرائه يتصل فيما بلوخ فلسفة يف يكمن تناقٍض
عىل اعتمادها بسبب األصيل، اليوتوبي البعد عن باالبتعاد األخرية هذه اتهم أن — رأينا
الرغم عىل — الهيجيل الجدل اتهم كما تذكُّر، العلم إن تقول: التي األفالطونية الفكرة

.Ibid: p. 1022 135

ص٣٠٤. املرتجم، مقدمة من ج١، العربية، الرتجمة فاوست، جوته: 136

ص٢٩٠. ج٣، السابق، املرجع 137
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عديدة مواضَع يف — املستقبل عىل بانفتاحه توحي النصوص بعض بأن اعرتافه من
ظاهريات ليوازن يعود ولكنه اآلتي. بالجديد يسمح وال الدائرة اكتمال مكتمل جدٌل بأنه
من الرغم عىل منهما، كلٍّ يف النهاية توحيد إىل املوازنة هذه من لينتهي بفاوست الروح
الهدف فإن للوصول، رمًزا كالهما كان فإذا العملني. كال به ينتهي الذي الهائل االختالف
يف والفعل مفتوًحا، رمًزا يظل — نفسه بلوخ يقول كما — فاوست إليه وصل الذي األخري

ذاتها. املمتلئة اللحظة وليس فحسب، املمتلئة للحظة رمز هو نهايتها
ال ولكنها نفسه، لبلوخ الفلسفي النسق وغاية هدف مع تماًما تتفق النهاية وهذه
بصفٍة الظاهريات نهاية أو عامة بصفٍة الهيجلية الفلسفة هدف مع تتفق وال تتشابه
الروح، ظاهريات نهاية من بلوخ أوردها التي الذكر السالفة العبارة تلك مع وال خاصة،
مضمون يف معها تتشابه وال فاوست، نهاية مع األحوال من حال بأي تتفق ال العبارة فهذه
يف العلم أما األخري، الفعل هو ليس — فاوست أي — األخرية هذه يف الفعل ألن الهدف،
هو كما — املكتملة والدائرة دائرة. شكل يف اكتمل الذي النسق ذلك فهو هيجل عبارة
يستكملها. أو يكملها آخر يشءٍ بدخول تسمح ال التي وهي األشكال، أكمل هي — معروف
الهدف بلغت فقد الروح ظاهريات أما املستقبل، عىل مفتوح فاوست نهاية يف فالهدف إذن
من الرغم وعىل ذاتها. إىل الشاملة العينية الفكرة أو املطلق الروح وصول وهو والغاية،
مع االتفاق يمكن ال أنه إال منهما كلٍّ يف الجدلية الرحلة وتشابه املعريف، التدرج تشابه

العملني. كال إليها وصل التي النهاية تشابه عىل بلوخ

األسمى والخري اللحظة (٢)

األسمى، الخري تحقيق أو األسمى الوجود إىل الوصول هو املمتلئة اللحظة مضمون كان إذا
أن بد ال وجمالية؛ ودينية أخالقية من أنواعها بكل القيم عن الحديث ينتهي أن بد فال
وقد القيم. هذه يف السلم نهاية باعتباره Summum Bonum األسمى الخري إىل ينتهي
املثل يطمح وكيف اليوتوبية بالوظيفة املثل عالقة عن الثاني الفصل يف الحديث سبق
االكتفاء يمكن الشأن هذا يف قوله سبق ما لتكرار تجنبًا لذلك الكمال. تحقيق إىل األعىل

باللحظة. األسمى الخري عالقة عن — املوضع هذا يف — بالحديث
تناضل صور هي وإنما للتأمل موضوع مجرد العليا للُمثل املتخيَّلة الصور ليست
لم أو تتجسد لم عليا ُمثٌل هي األخالقية والقيم إليه. وتصل بالكمال تتسم أن أجل من
أي هللا، مثل تكون أن أو املسيح محاكاة يف املسيحية يف الدينية القيم وتتمثل بعُد. تتحقق
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معيارية قيٌم واألخالقية الدينية املثل من فكلٌّ العليا، باملثل الذات توحد قابلية يف تتمثل
هي ألنها العليا، للمثل تدريجيٍّا البرشية اإلرادة وترتفع فشيئًا، شيئًا إليها اإلنسان يصعد
القديمة العصور يف جذور األسمى الخري وملشكلة لصريورتها.138 حدَّ ال التي األمل إرادة
الرومانية، والرواقية السبعة الحكماء عند القديمة العصور يف نجدها فنحن والوسيطة،
خريًة األفعال كل تكون حيث الخري، مثال يف أفالطون عند خاص بشكٍل تبلورت أنها كما
املثل ارتبطت الوسيط العرص ويف الخري. مثال يف تشارك ما بقدر حقيقيًة املفاهيم وكل
مثال تحول عندما بالسماء األعىل امَلثل فارتبط العرص، ذلك يف الفكرية باالتجاهات العليا

األسمى. الخري باعتباره املسيحية يف الرب إىل أفالطون عند الخري
هو — املثال سبيل عىل — كانط عند األسمى الخري فإن الحديث العرص يف أما
إذا العقل طريق عن األسمى الخري يعرف أن يمكن «ال الخالص، للعقل نهائي هدٌف
الذي األسمى العقل أصبح إذا فيه األمل يمكن وإنما األساس، هي وحدها الطبيعة جعلنا
الخري وينبع وعلتها.»139 الطبيعة أساس هو الوقت نفس يف لقوانني وفًقا أوامره يصدر
والدين فاألخالق أخالقية، لقواننَي وفًقا يأمر إلٍه وجود افرتاض من كانط عند األسمى
أعاد وقد واألخالقية. الدينية الحياة يربر الذي هو العقل فإن ولهذا العقل، مصدرهما
إىل عقيل مذهٍب من كانط مذهب وحوَّل األسمى الخري عن الكانطية الرؤية صياغة فشته
العرص يف بوضوح األسمى الخري وتجىل فعالة. إراديًة عمليًة صبغًة وأعطاه إرادي مذهٍب
يف والتنوير العقل فالسفة كتابات يف األعىل املثل هي الفرنسية الثورة وكانت الربجوازي،
يف الكتاب وتنافس امُلثل، أجل من الرصاع ظهور مع عرش والتاسع عرش الثامن القرنني
الفاسد. املستبد الحكم أنظمة ضد والنضال املقاومة من أنماط وتقديم مثالية نماذَج رسم
مع ورصاعه األعىل امَلثل تعارض وأظهر الرصاع هذا رسم من خري شيللر الشاعر وكان
الخيالية الصور يبدع أن ومرسحياته أشعاره يف فاستطاع املادة، مع الروح ورصاع الواقع

للبرش. املتناقضة
تظهر لم الذي اليوتوبي املوضوع هو املثل، كل رأس عىل األسمى، الخري ويظل
يبقى بحيث جديل بشكٍل التاريخ يدخل األسمى الخري أن والواقع النور. إىل بعُد ماهيته

.Bloch: p. of H. V. III. p. 1317 138

.Ibid: p. 1320 139
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مرتبًطا ويظل محقًقا، واقًعا وليس التحقق ينتظر مسبًقا وإحساًسا تجربًة األكمل الوجود
البرش.140 عىل متعاٍل لآللهة بمجمع ال والتاريخ العالم بصريورة

وصورًة البرشي للتاريخ األعىل املثل غاية بوصفه — كذلك األسمى الخري ويظل
للواقع بل فقط اإلنساني العقل ال قائمة مشكلًة يظل — كلها لإلنسانية موجهة
املوضوعي. واملمكن العالم صريورة يف كامن األسمى الخري أن باعتبار الفعيل-املوضوعي
هي هل آخر وبمعنًى بالرغبة؟ القيمة أحكام ترتبط هل الصيغة: هذه يف املشكلة وتتبلور
الجانب مع وتتفاعل أيًضا موضوعية أنها أم وعقلها، الذات إرادة عىل وتعتمد فقط ذاتية
اإلنسان عقل من نابعة أنها بمعنى ذاتية طويلة لفرتٍة القيمة أحكام بقيت لقد املوضوعي؟
املشكلة برزت حتى يشء كل مقياس اإلنسان يجعلون السوفسطائيون يكد فلم ووعيه،
ذاته، يف والخري ذاته يف الحق حول التساؤل وبدأ العامة، والقيم التقييم عن السقراطية
العقل أو الوعي يف أي نفسه، اإلنسان يف كانط وعند سقراط عند ظل القيمة معيار لكن
للمشكلة. الذاتي الجانب هو هذا املوضوعية، القيمة ذات نفسها املوضوعات يف ال العام
أو للوعي األولوية أعطيت مهما عنه فصله يمكن ال معه املتفاعل املوضوعي الجانب ولكن
تقوم الرغبة هذه فإن فيه مرغوب أنه ملجرد خري بأنه يشء ُوصف إذا حتى ألنه لإلرادة،

فيه.141 مرغوبًا يجعله نفسه اليشء يف موضوعي أساٍس عىل
املختلفة، واملجتمعات العصور خالل واحدة تكن لم األخالقية القيمة أحكام إن
إليه تستند الذي املعيار يقم لم ولهذا املتغري، االجتماعي األساس عىل دائًما توقفت ولكنها
الذي لليشء املادي املحتوى عىل كذلك قام لكن فقط، ذاته يف العقل عىل وال الوعي عىل
املعياري الوعي عىل تعتمد ال التقييم عملية أن أي خري. أنه األحوال مختلف يف يوصف
يف وتدخل املادي باملحتوى التقييم هذا تزود التي املوضوعات عىل كذلك تعتمد بل نفسه
املوضوعات توجد لم ولو وترتيبها. والخريات القيم تمييز ويف بالخري يوصف ما تحديد
ملا هذا لوال القيم، وتكوين الحاجات إشباع يف فعالة مشاركًة تشارك التي املختلفة املادية
املجردة الشكلية أو املنعزلة الذات يف القيمة هذه ولبقيت متفردة واحدٌة قيمٌة إال وجدت
التي وهي بالفضيلة ببساطة سقراط يسميها التي هي الذاتية هذه محتًوى. أي من
قيٍم أي هناك كانت ملا وكانط سقراط موقف صح ولو الطيبة. باإلرادة كانط يدعوها

.Ibid: p. 1324 140

.Ibid: p. 1325 141
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النهائي. األسمى الخري حتى وال اقتصادية وال دينية وال جمالية وال أخالقية ال نوعية
إنتاج ويستحيل القيم، جميع ينتج الذي هو املادي املحتوى إليه مضاًفا وحده العمل إن
تأثري تدخل بغري وحدها املنعزلة الذات طريق عن العليا مستوياتها يف خصوًصا القيمة
قيٍم ذات متصلة صريورٌة ولكنه كاتدرائية، وال متحًفا املادي العالم فليس املادية. القيم
أجل ومن ذاتها يف توجد القيمة أن يعني ال للقيم املوضوعي الجانب لكن موضوعية،
العالم يف أمامه ماثلة أيًضا فهي اإلنسان من نابعة هي ما بقدر القيم فهذه ذاتها.142
اإلرادة سوى األداة هذه وليست الوجود، إىل املاهية من تنقلها التي األداة وتنتظر املادي
بشكٍل للقيم املوضوعي والجانب الذاتي الجانب يتفاعل هنا الفعل. يف املتمثلة البرشية

متغري. اجتماعيٌّ أساٌس لها بل مطلقة وال ثابتة ليست فالقيم جديل،
عينيًة تكون أن يجب والتي منها الغاية إىل تشري الذات من تنبع التي القيم إن
ولكن وسعادته. خريه فيه ما أو يرغبه ما الشخص يتلقى أن هي والغاية موضوعية،
هذا العمل. طريق عن البرشية الحاجة لسد الخري لهذا منتج إىل املتلقي يتحول أن يجب
فلم التقييم، عملية تغريت الربجوازي العرص بداية مع ولكن ذاتية، الخري فكرة جعل املبدأ
معناها من القيمة فتحولت كبرية بفعاليٍة الذاتية تعمل بدأت بل فقط ذاتيٍّا تقييًما تعد
الخري (وليس االقتصادي الخري يُدعى موضوعي عميلٍّ معنًى إىل األخالقي الذاتي األصيل
القيمة إن عمًال.143 بل تقييًما القيمة تعد ولم البرشية، الحاجات تلبية عىل القادر األسمى)
وهذا اإلقطاعي. للعالم التحدي عن يعرب عمل إىل تحول لكن ذاتي أصٌل لها االقتصادية
مكثف. جهٌد أو عمل عنده فالقيمة «ملاركس»، القيمة فائض نظرية مع يتوافق التعريف
القيم إنكار وتم موضوعيٍّا، أصبح كما تماًما للقيمة منتًجا واعيًا البرشي الجهد وأصبح
بالعمل مرتبطة يوتوبية قيٍم إىل وتحولت الوسيط الالهوت من وتحررت التوماوي باملعنى

منتج. حرٍّ ككائٍن اإلنسان يحرر الذي واإلنتاج
املجتمع عنها عرب كما ديني طابٍع ذات استاتيكية قيٍم مجرد املادي العالم يعد لم
مضمونها. منها ليستخرج البرشي الجهد إىل املادي العالم قيمة اتجهت وإنما الوسيط،
الذي هو الواقع أصبح وإنما — ماركس يقول كما — الواقع نحو يتوجه الفكر يعد ولم
أساس عىل املادة يف الكامن االتجاه عىل يعتمد أمًرا القيم تشكيل وأصبح للفكر. يتجه

.Ibid: p. 1326 142

.Ibid: p. 1328-1329 143
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خري يوجد أن املمكن من ليس إذ األسمى؛ الخري هو املادي العالم يف اإليجابي املمكن أن
مادة إن موضوعي. بشكٍل الخارج يف يتحقق أن بدون الذات، يف أي الداخل، يف أسمى
مادة هي — املوضوعية القيمة لنظرية الحقيقية السمة تمثل وهي — األفضل العالم
تتجه الذي الواقعي املمكن هو األسمى الخري يكون وبهذا فيه. الكامنة اليوتوبية القيم
ولكن تراتبية قيٍم قمة عىل ليس األسمى الخري وموقع والكونية. التاريخية الصريورة إليه
إن واملوضوعية.144 الذاتية فيه توحد الذي القلب أو املركز باعتبارها اللحظة يف موقعه
الوجود،145 عالم إىل املاهية بجذب اإلنسان فيها يقوم التي اللحظة يف إال توجد ال القيم
إبراز لحظة يف والعالم واإلنسان واملوضوع، الذات بني املسافة فيها تختفي التي اللحظة
األسمى الخري تحقيق يف األمل انبثق هكذا األسمى. الخري عليها أطلقنا التي النهائية القيمة
سائر لتحقيق اليوتوبي الطريق يوضح الذي املستمر حوارهما أو والعالم الذات تفاعل من
اإلنسان بني والحوار التفاعل ويتم األمل، هذا منها ينبثق التي الحارض لحظة يف الخريات
خالًصا عقليٍّا وال ذاتيٍّا األسمى الخري يعد فلم صحيح. والعكس كجواب والعالم كسؤال
الواقعي املمكن هو أصبح بل األكويني، توما عند كما الهوتيٍّا وال وكانط سقراط عند كما
واإلنسان واملوضوع الذات فيها يتفاعل التي الجدلية العملية خالل من يتحقق الذي

دائَمني. وجواب سؤال يف والعالم
تفسريًا للقيمة تفسريه يف املاركسية الفلسفة تأثري تحت — تقدم كما — بلوخ ظل
وفاعليٍة نشاط إىل وسلوكه اإلنسان ألفعال تقييم مجرد من القيمة تحولت إذ اقتصاديٍّا،
تلبية تكون أن األخرية هذه تعدو ال كما القيم، منتج هو العمل أصبح اقتصادية،
ووضع املاركيس، املفهوم هذا بلوخ تجاوز فقد ذلك من الرغم وعىل البرشية. للحاجات
عقل عن مستقل موضوعيٌّ عالٌم للقيم يكون أن رفض لقد أوسع إطاٍر يف القيمة فكرة
الذات عىل تُفَرض التي والجاهزة السابقة املعطيات من مجموعة وكأنها وإرادته اإلنسان
القيم عىل الثورة يف وحريتهم وإرادتهم البرش جهد تلغي بحيث الخارج، من البرشية
فكرة (أي ووضعها آخر، حينًا جديدة أخرى قيٍم واكتشاف إيجاد أو حينًا، السائدة
املوضوعي والعالم ناحية، من وإرادتها البرشية الذات بني الفاعلية من إطار يف القيمة)
بأن الخاصة فلسفته إطار يف الفكرة هذه يوظف أن استطاع إنه بل أخرى، ناحيٍة من

.Ibid: p. 1333 144
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فيه يتفاعل الذي الواقعي املمكن طبقة وهي اإلمكان مقولة طبقات أعىل يف القيمة جعل
هي األسمى الخري مشكلة تصبح بحيث تبادلية، جدليٍة عمليٍة خالل من واملوضوع الذات

واملوضوعية. الذاتية توحيد لحظة

الديانات يف املمتلئة اللحظة (٣)

اختلفت وقد وتنوعها، أشكالها اختالف عىل الديانات جميع تنشده ما هو «الكمال»
األسمى الوجود لتحقيق السبيل أنها منها ظنٍّا الديانات هذه انتهجتها التي املحاوالت
املحاوالت هذه كل يف بلوخ نظر وقد هللا. أو الكامل املوجود من لالقرتاب كمحاولة لإلنسان،
يف التفصييل العرض الحال بطبيعة ويتعذر العالم، ديانات كل يف املمتلئة اللحظة عن بحثًا
سيكون لذلك البرشية، الحضارة تاريخ يف السماوية وغري السماوية للديانات قليلة صفحاٍت
الرتكيز يكون بحيث فقط، البحث موضوع يخدم الذي الجانب من الديانات لهذه العرض
الديانات ببعض البداية ولتكن الديانات. هذه يف األسمى اللحظة أو الخالدة اللحظة عىل
الطريق. عىل هامة وعالماٍت بصمات تركت التي وهي الغرب أو الرشق يف سواء الوثنية

القديمة الحضارات ديانات (أ)

اآللهة عىل وخلعا اآللهة) أنساب (أو الثيوجونيا وضعا اللذان هما وهومريوس هزيود إن
لآللهة. مقرٍّا األوليمبي البارثينون أصبح الشعراء خالل ومن اإلغريقية. الديانة يف أسماءهم
البرش عىل أحكامها ترسي التي القدر) (ربات املويرا مع تتوسط لم اإلغريقية الديانة لكن
شعره يف اإلغريقية الديانة مؤسس يعد التحديد وجه هومريوسعىل إن السواء. عىل واآللهة
تكن لم إن وهي اإلغريق» «إنجيل اسم أشعاره عىل الباحثني بعض أطلق لذلك امللحمي؛
اآللهة صورة وتدعيم تثبيت عن آخر فرديٍّ عامٍل أي من أكثر مسئولًة كانت فقد كذلك
ولم أشعاره خارج بقي دين مؤسس وهومريوس الناس.146 أذهان يف بالبرش الشبيهة
ولهم أنبياءها وأصبحوا بأسمائهم الديانة التصقت الذين األديان مؤسيس كبقية يصبح

بارندر، جفري التحرير عىل املرشف الشعوب، لدى الدينية املعتقدات وآخرون، جوفري بارندر، 146

مايو ،١٧٣ العدد املعرفة، عالم الكويت، مكاوي، الغفار عبد د. مراجعة إمام، الفتاح عبد إمام د. ترجمة
ص٦٨. ١٩٩٣م،
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art-religion الفن ديانة أو الفنية بالديانة تسميته يمكن ما أسس فقد قداستها. نفس
عن أما برشية.147 مالمَح اآللهة عىل أضفت التي الديانة هذه يف اإلنسانية وأرشقت
اإلنساني الجزء تمرد وقد برش، ونصٌف إله نصٌف األساطري تروي كما فهو بروميثيوس
يمكن أنه إال املعروف، باملعنى دين مؤسس بروميثيوس يكن لم وإذا اآللهة. عىل فيه
هذا صح إذا — بروميثيوس ديانة ظلت وقد اإلغريقية. الرتاجيديا دين مؤسس اعتباره
ملوىس توافرت التي االجتماعية للظروف الفتقارها متفتحة وغري مزدهرة غري — التعبري
تأملية دراما إىل ديانته تحولت وهكذا قيرص. عىل وتمرده وللمسيح فرعون، ضد وتمرده
كما الديني.148 وطقسها بروميثيوس دين معبد هي الرتاجيديا وظلت التمرد، ألسطورة
بعُد. فيما البرشي الخالص صور كل وراء زيوس، العالم رب عىل املتمرد بروميثيوس ظل
فقد البابلية الديانة أو القديمة املرصية الديانة مثل القديمة الرشقية الديانات أما
وجربوتها بقسوتها اإلنسان عىل وتعالت اإلنسانية املالمح — بلوخ زعم حد عىل — فقدت
اتخذت القديمة مرص ففي إنسانية، وغري بل Super-human اإلنسان فوق وأصبحت
والكواكب، النجوم أشكال اتخذت البابلية الحضارة ويف الحيوانات، رءوس شكل اآللهة
اإلنسان لحم بالكامل وتجاهلت الخارجية الطبيعة من مستمدة اآللهة أشكال كانت كما
حاالت أقىص تمثل جعلها مما أعىل؛ من الديانات هذه مضمون جاء فكذلك ودمه.149

االغرتاب.
جديد. من يوميٍّا الشمس تولد كما القديمة، املرصية الديانة يف املوت صورة تتكرر
قدرته الذي فاملوت الخلود. ليمنحها القصرية البرشية الحياة يف أوزوريس يمد وبالتايل
تتسم والتي — باألمل املفعمة الهندسة تتحكم كما حي، تغرٍي كل يف يتحكم السماء
إن اإلنسان. عالم ويتجاوز املايض سكون يحمل الذي املستقبل يف — والثبات بالصالبة
القديمة املرصية للعمارة «البلوري» الجوهر شكل يأخذ الديانة لهذه األسايس املضمون
كان الذي أوزوريس، املوت إله يبلوره أو يجسده نظاٌم إنه واملحدد. الثابت شكلها يف
الخصوبة يمنح قربه ومن األرض، يف يسكن الذي النماء إله القديم الشعبي الخيال يف
هي األساسية سمته لكن واملوت الحياة بني دائري بشكٍل اإلله هذا ويتحرك األشياء، لكل

.Bloch: p. of H. V. III. p. 1207-1208 147

.Ibid: p. 1212 148

.Ibid: 1216 149
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الصمت لحظة هي القديمة املرصية الديانة يف األسمى الوجود ولحظة املوت.150 يف الحياة
أوزوريس. مع التوحد يف الخلود، يف األمل هي والثبات، والسكون

ذو الربج فإن النيل، ضفاف عىل القديمة املرصية الديانة رمز هو الهرم كان وإذا
التي الفرات ضفاف عىل البابلية الديانة رمز هي الزقورة أو أعىل إىل املتصاعدة الطبقات
يف — الفلكية الدورات هذه تمثل التي — اآللهة بدت السبعة. والكواكب للشمس أهدته
طيور من إنساني وغري وحيش هو ما بكل محاطني خشنة، وأجساٍد غليظة أشكاٍل
لم «مردوخ» هو واحد إلٍه يف الفلكية البابلية اآللهة توحدت وعندما وحرشات، وحيوانات
يف تأليهه من الرغم وعىل إنسانية. مالمَح اكتسب الذي جلجامش البابيل البطل سوى نجد
«أرض إىل وذهب وأمجاده، أعماله له تشفع ولم املوت، آالم عانى أنه إال موته وبعد حياته
أعمال إن نبتته.151 أضاع الذي الخلود يف أمل وال سماوي، بعٍث يف أمل بال الالعودة»
خلود هو يكون أن لعله — املستقبل يف «أمل» عىل تنطوي التي هي وحدها جلجامش
البابلية الديانة ربطت وقد ضاع. الذي اإللهي الخلود عن بديل أمٌل وهو — النافع الذكر
هذه مردوخ فيكرر املتكررة الفلكية الدورة عىل املسيطر باإلله «الخالص» أو «األمل»
الذات وأصبحت الثابتة. الفلكية بالساعة األمل ارتبط ثم ومن جديدة، سنٍة كل يف الدورة
من والخوف اآللهة غضب اتقاء عىل واقترصدورها الفلكية، الدورة هذه مع تدور البرشية
الرشقية الديانات هذه يف الطريق وكأن وعفوها. رضاها يف أمًال لها والترضع انتقامها،
املرصية الديانة يف كما — الحجر يف يستقر حيث خارجها إىل الذات داخل من يسري
إىل البرشية الذات تعود أن دون — البابلية الديانة يف كما — الطبيعة يف أو — القديمة
الخارج.152 ومن فوق من الدين يحددها اغرتاب حالة يف ظلت ولذلك أخرى. مرًة ذاتها

االختالف. كل مختلف دينيٌّ فكٌر يوجد الصني، هي أخرى رشقيٍة حضارٍة ويف
إىل دعا — الكونفوشيوسية الديانة مؤسس وهو — (٥٥١–٤٧٩ق.م.) فكونفوشيوس
وأعاد والصالح، الحكمة يف القدوة فيهم وجد الذين القدامى امللوك طريق عىل السري
أسطورية طبيعٌة القديمة الصينية للديانة كانت وتنظيمه. الصيني الديني املوروث بحث
انتهجها التي اإلصالح حركة مع فاختفت والدموية، بالوحشية تتسم وشعائر وطقوٌس

.Ibid: p. 1216 150

.Ibid: p. 1218 151

.Ibid: p. 1219-1220 152
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عىل ويعمل اإلنسان حياة يخدم بما للدين األسطورية الطبيعة تفسري وأعاد كونفوشيوس
االعتدال إىل الصيني الفكر واتجه والسياسة. الحكم نظام يصلح حتى وإصالحه تهذيبه
جدل القديم «التحوالت» كتاب ويتناول يشء، كل يف املستقيم النهج واتباع والتوازن
واألرض والنهار، والليل واملوجب، السالب بني أي ،Yin والني Yang اليانج بني الرصاع
يتحقق فعندما الكوني. لالنسجام االشتياق من نوع الضدَّين هذين وحدة ويف والسماء،
يسري الطبيعة مع انسجام ويف منظم بشكٍل البرش ويعيش البرشي-الكوني، التوازن
الحكماء حكمة عن عربت االعتدال تنشد التي كونفوشيوس عقيدة إن برسور.153 العالم
طاملا التي 154.sophrosyne السوفروزنيه فضيلة عن عربت كما الحد.» «الزم السبعة
الروايات حسب عىل — معه واحد وقٍت يف أو بقليل كونفوشيوس وقبل اإلغريق. بها أشاد
فلسفة أو — «التاوية» ويؤسس أيًضا، واالعتدال بالتوسط ليقول الوتزو جاء — املختلفة
نوع إىل ودعوًة القديمة، والطقوس التقليدي الدين عىل انقالبًا كانت التي — الحق الطريق
كل عن والبعد فيها واالندماج للطبيعة الرجوع عىل يحث الذي الطبيعي التصوف من
األسايس مبدأه إن بل الوتزو، عند أهمية واألخالقي الديني للرتاث يكن لم التمدن. أشكال
أي «وو-وي» هي واحدة كلمٍة يف يتلخص السعادة إىل الحكيم وطريق الال-فعل. هو
(…) — واألفعال والكلمات البذور» من «الحد طريق عن الفعل عدم أو الفعل عن التخيل
شهوة من يتجرد أن … والهدوء السكينة يلزم أن … عمل بغري يبقى أن اإلنسان عىل
طريق «التاو»،155 مع باالتحاد الحقيقيني والنجاح الكسب إىل فيصل والنجاح، الكسب

السماء.156

.Ibid: p. 1221–1224 153

صحة هو للكلمة األصيل واملعنى بأكملها. الحياة يف واالعتدال الرتوي أو التدبر تعني يونانية كلمٌة 154

التأمل تعني أرسطو وعند األساسية. األربع الفضائل كإحدى الكلمة استعملت أفالطون ومنذ الصدر.
C. F. Liddell, Scott: Greek-English Lexicon Oxford.) اإلنسان. لحياة الكربى الغاية وهو النظري

.(1959. p. 500
األقدمني امللوك طريق بمعنى كونفوشيوس حكم من كثرية مواضَع يف ورد الطريق، أو Tao «التاو» 155

(انظر، األبدية الحياة إىل الطريق بمعنى القديمة التاوية يف يرد وهو الحياة. يف الصحيح السلوك طريق أو
من ١٩٦٧م، كتاب األلف سلسلة القاهرة، مكاوي، الغفار عبد د. ترجمة والفضيلة، الطريق الوتيس،

ص٤). املرتجم، مقدمة
ص٥–٧. السابق، املرجع 156
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(٦٢٨–٥٥١ق.م.) زرادشت يوجد القديم، اإليراني الدين هي أخرى، رشقيٍة ديانٍة ويف
التي Cathas زرادشت ترنيمات سوى منه يبَق لم الذي Avesta األفستا املقدس وكتابه
النور إىل دعوته لنرش متحمس داعيٍة أو و«نبي» بالحيوية مفعم رجٍل صورة يف تظهره
لم ذلك ومع الجحيم. يف بآلهتها وألقى القديمة، الديانة زرادشت رفض والنقاء. والخري
(أو النور بني الرصاع يميزها ما وأهم النجمية. الديانات سكون من الزرادشتية تخُل
لم وإن والباطل، الحق بني أو (Ahriman أهرمني (أو والظالم (Ormuzd أورامزدا
يلتحم عندما العالم يف األخرية التحول لحظة تأتي سوف إذ أزليٍّا؛ بينهما الرصاع يكن
ويسود العدالة تتحقق وسوف املتعارضتنَي القوتنَي بني يختاروا أن البرش وعىل الجيشان،
ثم الهوى.157 يقمعون الذين املخلصني بواسطة جديد من الكل ويتجدد النور ويعم الخري
اليونانية بالفلسفة جيدة معرفٍة عىل وكان األول، شابور عهد يف (٢١٦–٢٧٤م) ماني جاء
«رسول فهو واملسيح، وبوذا زرادشت عمل ليتم جاء أنه ماني وأعلن أفالطون. وخاصة
بل آلهة ليسا — والكلدانيني البابليني عند ما عكس عىل — عنده والقمر والشمس النور»
ينبغي الذي النور فهي الديانة، هذه عىل عظيم تأثريٌ للشمس كان لآللهة. للوصول وسيلة
اتساعه، عىل العالم ويفتح الشمس مع النور إله ويأتي الزمان، نهاية حتى يرشق أن
ملاني كان ولقد الشيطان. فعل من هي التي املادة من النور محرر بأنه ماني ُوصف لذلك
مرسح عىل — والظالم النور ثنائية من — ماني به آمن فما أوغسطني، عىل عظيم تأثريٌ

األرض.158 ومدينة هللا مدينة بني التاريخ مسار يف أوغسطني أبرزه الطبيعة
ق.م. السادس القرن نهاية يف بوذا مؤسسها ظهر الهند، ديانات من البوذية والديانة
عىل خطوات يخطو أن بوذا أراد للفيدا، القديمة الهندية الديانة فيه خمدت الذي الوقت يف
مؤسسها وأراد متعالية، سماء وال آلهة بال دينًا فكانت واأللم، املعاناة من التحرر طريق
الجهل إن العالم. من الخالص طريق ألتباعه، يُعلمه الذي الطريق نفسه هو يصبح أن
تدمري لحظة هي واملعرفة استمراره، وعلة العالم ظهور سبب هو البوذية العقيدة يف
وال تضيف فال الهندية الديانة هذه يف املعرفة وظيفة تتغري وهنا كونية. كوارث بال العالم
الخالص هو اللحظة هذه يف األمل ويصبح ال-عالم.159 إىل العالم تحول بل شيئًا، تعلمنا

(النريفانا). باالنطفاء

ص١١٧. العربية، الرتجمة الشعوب، لدى الدينية املعتقدات وآخرون، جوفري بارندر، 157
.Bloch: p. of H. V. III. p. 1248 158

.Ibid: p. 1254 159
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السماوية الديانات (ب)

املستعبَد الشعب تمرد بدأ موىس ومع الديني، الوعي جاء السماوية الرساالت أوىل مع
الشعب فعل مثلما وعصاها آلهته عىل تمرد شعب يوجد لم مرص. من الخروج فكان
عىل بروميثيوس تمرد فمثلما العربانيني، بروميثيوس هو أيوب إن القول ويمكن اليهودي.
تظهر لم املخلص فكرة أن الكثريون يرى لذلك «يهوه». عىل أيوب تمرد اإلغريق، آلهة
رضورية غري بدت ألنها متأخرة مرحلٍة يف إال اليهودية الديانة يف وال موىس زمن يف ال
كوارث.160 من أصابه فيما تتسبب التي هي فقط أخطاءه بأن يؤمن كان شعب نظر يف
يف البداية منذ وكامنة موجودة الخالص فكرة إن قائًال التفسري هذا يرفض بلوخ أن غري
وبني بينها شبه وجود ينفي ال كذلك وهو متأخرة. إال تعلن لم ولكنها اليهودي، الدين
من الرغم فعىل الزمان، نهاية يف يأتي الذي باملخلص القائلة الفكرة خاصة الزرادشتية،
فكرة أن إال ٥٣٨ق.م.) إىل ٥٨٦ (من البابيل األرس أثناء زرادشت بدين تأثروا اليهود أن
فبعد الكلدانيني، أو الفرس عند تعنيه مما أكثر تعني اليهودي الشعب لدى الخالص
يعيش شعب ملعاناة حد لوضع الدين يف عملها تعمل الفكرة هذه بدأت األرس من العودة
موىس عند االنتقام إله وتحول واضحة الخالص فكرة ظهرت وهنا الخالص. أمل عىل
الفيلسوف وهو ميمون بن موىس يقول وكما اليوتوبيا.161 إله أي وخالص، أمل إله إىل
الكربى اللحظة تكون وبذلك التوراة.» كل ينكر الخالص ينكر من «إن العقالني: اليهودي
ساكنًا العرباني اإلله يكن لم إذ يوتوبية؛ لحظٌة وهي الخالص، هي اليهودية الديانة يف

جديدة. وأرٍض جديدة سماء يف بالخالص واعًدا كان بل الوثنية، كاآللهة
كانت اإلنسان. ابن إىل أو اإلنسان، إىل املتعالية الفوقية الديانة تحولت املسيحية ويف
العالم: واحتقار املال من للتخلص دعوى أخرى، ديانٍة أية بها تقارن ال للحب دعوة
لك فيكون الفقراء، وأعِط أمالكك وبْع فاذهب كامًال تكون أن أردت إن يسوع «قال
لقيرص لقيرص ما «أعِط تقول: التي املسيح ونصيحة اتبعني.»162 وتعاَل السماء، يف كنز
ملوت تفسريًا بلوخ يقدم لذلك احتقاره. بل العالم، لهذا اإلذعان تعني ال هلل.» هلل وما

.Ibid: p. 1237 160

.Ibid: p. 1241 161

األوسط. الرشق يف املقدس الكتاب دار املقدس، الكتاب ،٢١ :١٩ متى، 162
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من نوًعا — املوت أي — اعتربته التي السائدة التفسريات عن مختلًفا الصليب عىل املسيح
املسيح دفعه الذي الثمن وكان الحب، من تولد قد املوت كان لو كما اإلرادية، التضحية
وسلطة التقاليد عىل متمرًدا مات بلوخ رأي يف املسيح إن الخطيئة. من البرش ليفتدي هلل
عىل والصليب املوت مثل العبارات، بعض األساطري أقحمت وقد عهده. يف القائمة الحكم
عن تحدث إنما سابق، ملجٍد إحياء أو إصالح عن املسيح يتحدث فلم موته. عشية حديثه
عىل سالًما أللقي جئت أني تظنوا «ال القديم: العهد عىل الثورة أي واملعبد القدس تدمري
ويستحق هللا عىل مجدًفا الرومان اعتربه لذلك سيًفا.»163 بل سالًما أللقي جئت ما األرض،
املستوى مستويان: املسيحي للدين كان أيًضا ولذلك تمرده.164 عىل له جزاءً صلبًا املوت
مضموٌن للمطلق فأصبح املتعايل اإلله فكرة ألغى الذي الالهوتي واملستوى االجتماعي،

ديمقراطي.165 بشكٍل يعمل دينًا — القول هذا جاز إذا — أصبح كما برشي،
املسيحي والخجل التواضع انتهى املسيح. موت بعد جاءت املتعايل يف اآلمال أن غري
عن وتخلَّت عظمتها واكتسبت القرب من املسيح قيامة يف املسيحية وتجلَّت الصلب بعد
إىل املسيح فصعود القرب. من انبثق جديد ضوءٍ يف واملسيحية املسيح ظهر تواضعها.
الثابتة اللحظة املمتلئة؛ اللحظة وهي معها. البرش تأخذ التي األمل مرساة كان السماء
الخالص بشارة هي تلك Eritis Sicut Deus اإلله مثل تكونون «سوف املسيحية: للمملكة

املسيحي.»166
هللا، إلرادة الخضوع يف اإلسالمي الدين يف املمتلئة اللحظة مضمون أن بلوخ وجد
أول أتى أن ومنذ موىس. مع بدأ الذي التعصب ورث قد — زعمه يف — اإلسالمي فالدين
كل أن عليه ترتب مما الواحد؛ اإلله لهذا بالتعصب معها أتى الوحدانية، بفكرة األنبياء
التعصب يكون بذلك له. وتتعصب الواحد اإلله بهذا تبرش أديانًا أصبحت التوحيد ديانات
زعم حد عىل واإلسالم املسيحية إىل وامتدَّ موىس مع أتى قد اإليمان من أسايس كجزءٍ
— السالم عليه — محمد أشهر وعندما اإلسالم،167 مع بدأت الدينية الحروب ولكن بلوخ.
يف تتمثل اإلسالم وروح إلرادته، الخاضعون هللا جنود هم فاملسلمون الكفار. ضد سيفه

السابق. املرجع ،٣٤ :١٠ متى، 163
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بالتحجر اإلسالمي الدين بلوخ ويتهم املحمدية. نة السُّ عىل والسري الكريم للقرآن الخضوع
من للمجددين تصدى إنه حتى والحرية، بالتجديد تسمح ال تعاليمه وبأن املرونة، وعدم

الدين. ورجال الفالسفة
فكرٌة لديه ليس أنه إال بلوخ، تميز التي الكربى املوسوعية املعرفة من الرغم عىل
الرشقية الحضارات بعض عن وال ناحية من اإلسالمية الحضارة عن متكاملة وال واضحة
والعمومية بالسطحية أحيانًا تتسم الحضارات هذه عىل أحكامه جعل مما أخرى؛ ناحيٍة من
العذر له يُلتَمس أن يمكن ال أنه والواقع األحوال. معظم يف الصواب ويجانبه الشديدة،
فيها اكتملت — العرشين القرن أرباع ثالثة تجاوزت — زمنية فرتًة عاش ألنه هذا، يف
أفقه اتساع من الرغم وعىل البرشية. الحضارات لهذه املمكنة والرشوح والدراسات األبحاث
إساءة يف دور األوروبية» «للمركزية يكون أن نستبعد فال الخالصة اإلنسانية للنزعة وتبنِّيه
شأنه — اإلسالمية الديانة عن مفهومه اختزل وقد الرشقية، والديانات للحضارات تفسريه

والسيف. النار عبارة يف — الغربيني من العديد شأن ذلك يف

الدين أنثروبولوجيا يف اللحظة (ج)

نزعًة أقام فقد الدين، فلسفة يف تحول نقطة (١٨٠٤–١٨٧٢م) فيورباخ لودفيج يُعدُّ
اليوناني العرص من رأيه يف الفلسفة إن األرضوالطبيعة. إىل اإلنسان بإعادة تتسم طبيعية
من جعل أو اآلخر، العالم مصادرة مهمته جعل لذلك الهوتًا؛ تعد هيجل عرص آخر وحتى
األرض لحساب السماء وينكر لإلنسان، ما لإلنسان ليعطي الرتاثي للدين قبور ار حفَّ نفسه
اإلنسان؛ إنكار أنكر أنني حالتي يف يعني هذا هللا، أنكر «أنا اإلنسان: عىل األهمية إلضفاء
عىل خلع اإلنسان إن اإلنسان.»168 وجود يل بالنسبة هي هللا ال-وجود أو وجود مسألة إن
الصفات. هذه اإلنسان ليسرتدَّ األوان وآن يحققها، أن يستطيع ال التي الصفات كل هللا

من امتدت التي املدرسية النزعة يف األسمى الهدف هو السماء يف الكائن هللا كان
إليه. للوصول البرش يسعى الذي األمل هو — هللا أي — فكان املسيح. من وليس أفالطون
امليثولوجيا وانتقلت — فوق إىل وليس — لألمام فاندفع للسماء األمل يرتك لم فيورباخ ومع
اإلنسان يعد فلم اإلنسان، إىل السماء من الدين مضمون فيورباخ أعاد األرض. إىل السماء من

ص١٢٨٦. الثالث، الجزء األمل، مبدأ يف ورد فيورباخ نص 168
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الخالق اإلله صورة واختفت اإلنسان، صورة عىل يوجد هللا إن بل هللا، صورة عىل يوجد
الدين يف الذهنية الصور يرتجم أن فيورباخ حاول لقد الصورة.169 هذه اإلنسان ليكتسب
والفلسفي والتاريخي التجريبي التحليل عىل معتمًدا العيانية حقائقها عىل ويعثر املسيحي
تجعل إنسانية فلسفة وصاحب وضعيٍّا، روحيٍّا نفسه فيورباخ ويسمى املسيحية. لألرسار

ماهية.170 دون تأملية ال فلسفًة وتقيم الحقيقي، الوجود هو اإلنساني الوجود
األمل أصبح بل بها، املحيطة الطبيعة هو الذي املوضوع مع تتصارع الذات تعد لم
الدين فأنثروبولوجيا مًعا. املوضوع ويف الذات يف اإلمكانية إلدراك موجًها الدين يف املوجود
الوظيفة وعي هو الديني املوروث ويصبح لإلنسان. يوتوبيا بمثابة هي فيورباخ عند
الذي التاريخ يف العلو هي ذاتها وراء ما إىل اإلنسانية املغامرة وتصبح بالكل، اليوتوبية
هي — اإلنسانية املغامرة أي — تصبح سماوي. علوٍّ أي بدون وتعاليًا البرش، صنعه
إىل نسبت التي واأللقاب التسميات كل كانت لقد معروف. غري زال ما ملستقبل توقعات
الدينية. األيديولوجيات يف املختبئ اإلنساني الشكل أي البرشي، الرس لتفسري محاوالت هللا
البرشي الوجود أي باإلمكان، الوجود هو اإلله ليجعل للدين األنثروبولوجي النقد وجاء
أنتيليخيا الجنة تكون مثلما الروح أنتيليخيا بوصفه ويظهر الواقع، يف بعُد يصبح لم الذي

لإلله.171 يوتوبية
إذا — الديني املكان مشكلة اختفاء يعني أنثروبولوجيا إىل امليثولوجيا تحويل هل لكن
نعيم أو النار وجحيم الكل، أو العدم فيه يوجد الذي املكان بمعنى التعبري؟ هذا صح
الطبيعة؛ من آخر مكاٍن يف آلهتهم يوقروا أن البرش عىل الواجب إن الديني؟ باملفهوم الجنة
وهو السماء، يف التي هللا مملكة من بدًال الحرية، مملكة إنه باآللهة. يمتلئ يوتوبي مكاٍن
األنثروبولوجية الذات يف ويكمن األرض، قلب ويف البرش قلب يف أمامنا يمتد الذي املكان
الديانات مؤسسو بها جاء التي االغرتاب أساطري تدمري إن الطبيعة.172 يف يكمن كما
يصبح أن لحظة الذاتي؛ الكشف لحظة الكربى، اليوتوبية اللحظة هي الرشق من الثالث

إنسانًا. هللا

.Bloch: p. of H. V. III. p. 1284 169

األول العدد العارش، املجلد الفكر، عالم مجلة الكويت، فيورباخ، عند الديني االغرتاب حنفي، حسن 170

ص٤٧. ١٩٧٩م، يونيو) مايو، (أبريل،
.Bloch: p. of H. V. III. p. 1288-1289 171

.Ibid: p. 1297 172
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الصوفية التجربة يف اللحظة (د)

الذات بني والال-أنا، األنا بني الحادة الثنائيات تختفي الدينية الصوفية التجربة يف
ويتم Nunc Stans الخالدة اللحظة أو األبدية باآلن اللحظة هذه وتسمى واملوضوع.
تعد لم التي األسمى اللحظة هي جدلية، وحدٍة يف واألبدية اللحظة من كلٍّ بني التبادل
هذه مكان.173 كل يف «هنا» ال وتكون دائمة، فيها «اآلن» تكون بل الزمان يف موجودة
و«اآلن» «هنا» وال واملوضوع الذات فيها يتحد يوتوبية لحظٌة هي إذن الصوفية اللحظة

االغرتاب. فيها ويختفي والزمان، واملكان
حولها األشياء تعددية ومن الفردي وجودها من األنا تتحرر التصوف لحظة يف
الكائن لوجود أي يشء، كل إليجاد الوحيد السبيل هو التخيل هذا ألن يشء كل عن وتتخىل
هجر أفلوطني عند التصوف فنجد اإللهية. بالذات االتحاد لحظة يف الحقيقية الذات مع
ويسميها االتحاد، التنور، التطهر، مراحل: ثالث يف اإللهية بالذات لالتحاد الفردية الذات
جزءًا الذات تصبح فيها الوعي، من أسمى مرحلة تكون التي الذات، تألُّه مراحل بلوخ
فقط ليس (١٢٦٠–١٣٢٨م) إكهارت ميسرت عند التصوف نجد كما اإللهية. الذات من
وهدف اإللهي، القبس من صغرية رشارٌة هي عنده الروح ألن هلل، ذاتيٍّا كشًفا أو معرفة
بصلة له يمت ما وكل العالم عن التخيل طريق عن اإللهي بالقبس روحه تتصل أن العبد
خرجت الذي وأصلها مبدئها إىل وترجع اإلنسانية الروح أي اإللهية الرشارة لتنكشف
يعود فال نفسه عن كذلك اإلنسان يتخىل هذه التخيل حالة ويف واحدة. ماهيتهما ألن منه
مع ويتحد كائن هو ما كل مع يتحد وبهذا هللا، ويف باهلل إال يفعل أو يريد أو يعرف
والذات الفردية الذات بني املسافة فيها تذوب مبارشة لحظٍة يف هللا، مع أي األبدية الحقيقة
العالم عىل يسمو الذي بالواحد االتحاد يريد بل بالعالم، االتحاد ينشد ال فالصويف اإللهية.
عمدة وهما — وأفلوطني إكهارت امليسرت يعلمنا فيما هذا يتم وال بسبب، به يتصل وال
فيه.174 والزهد عنه التخيل طريق عن بل العالم، يف التاليش طريق عن — الغربي التصوف
تتوقف كما الرغبة، وهي الذات صفات أصدق تتوقف اللحظة هذه إىل الوصول وعند

.Ibid: p. 1301 173

الشباب، مكتبة القاهرة، مكاوي، الغفار عبد د. ترجمة «الرتانسندنس»، العلو فلسفة شرتوفه، 174

ص٩٦. ١٩٧٥م،
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بلوخ عليها يطلق الحالة هذه إىل الوصول ولحظة االغرتاب، وهي املوضوع صفات أكذب
االنتصار. لحظة

تبحث التي اليوتوبية اللحظة إيجاد محاوًال الكربى العالم لديانات بلوخ تحليل بعد
وهي هامة حقيقٍة إىل رحلته من انتهى لإلنسان، األسمى الوجود فيها يتحقق والتي عنها
وجدتها التي املنشودة اللحظة تلك عن السواء عىل والسماوية الوثنية الديانات ابتعاد
وفيما املتعالية السماء يف الثانية ووجدتها والثبات، السكون لحظات يف األوىل الديانات
عىل ثارت يوتوبية شخصيًة يمثل أنه عىل املسيح إىل ينظر كان وإذا األريض. العالم وراء
«مملكته» يقيم وأن «يهوه» سلطة عبودية من البرشية تحرر أن وأرادت القائمة األوضاع
التقليدي التفسري عن وقالبًا قلبًا يختلف التفسري هذا كان وإذا الدنيوي، العالم هذا يف
ته. برمَّ الفلسفة لتاريخ التقليدي غري فهمه يف بلوخ طريقة مع يتفق فإنه املسيح، لشخص
اتحاد لحظة أي التصوف، يف ليست بلوخ يقصدها التي اللحظة أن هذا إىل أضف
الذات ذوبان من فيها مما الرغم عىل — أيًضا اللحظة فهذه اإللهية، بالذات الفردية الذات
األريض العالم هذا عن بطبيعتها متعالية لحظٌة هي — الال-أنا يف واألنا املوضوع، يف
وال والطبيعة اإلنسان بني القائم االغرتاب ترفع لم وبالتايل الفعيل؛ الواقع عن وبعيدة
هو فيورباخ عند هو كما للدين األنثروبولوجي املفهوم كان وربما واملوضوع. الذات بني
تقنع أن ويمكن بلوخ يتصورها كما املمتلئة اللحظة فيه تتحقق أن يمكن إطار أصلح

ووجدانه. عقله
اللبن يسودها التي األرض إىل الوصول هو السماوية الديانات جميع هدف كان وإذا
بها يؤمن التي اإلنسانية الديانة هدف فإن السواء، عىل ورمزي واقعي نحٍو عىل والعسل
أو — كماًال أكثر عالم إىل الوصول أي — السابق الهدف نفس الدقة وجه عىل هو بلوخ
استعاض بلوخ أن غري السماء. يف الدين وضعها التي الكمال يوتوبيا إىل تعبريه حسب
كامنًا يزل لم الذي وبالخالص بعُد، وجهه عن األستار يكشف لم الذي باملمكن اإلله عن

البرش. تاريخ ويف األرض يف

املوت يف املمتلئة اللحظة (٤)

لحظًة — الوعي انطفاء لحظة وهو — املوت يكون فكيف العنوان؛ هذا يف مفارقة توجد قد
بمعنى والسعادة؟ بالكمال حيالها اإلنسان يشعر أن ينبغي التي اللحظة وهي ممتلئة؛
نظرًة — سعيدة ممتلئٍة لحظٍة كل ووأد الوجود سلب وهو — للموت يُنظر كيف آخر:
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املوت يكون وكيف أفضل؟ لحياٍة دائم سعٍي من اليوتوبيا عليه تنطوي بما يوتوبية
األسمى؟ الوجود تحقيق لحظة هو — غاية كل ويلتهم يشء كل يطحن الذي الفك وهو —
يف لتحسينها أمل دائًما فهناك ذلك ومع نتمنى، كما نعيشها وال مقيتة الحياة تبدو ربما
نفسها. املوت لحظة يف التحسن من نوع أي يف نأمل أن املمكن غري من ولكن املستقبل،
من اإلنسان حقق ومهما املوت، فكرة من والرعب بالفزع طبيعيٍّا شعوًرا هناك أن كما
قبل باملوت املرء يفاجأ ما فدائًما بها، مشبع وهو يموت ال فهو الحياة يف وأمنيات أهداف

اليوتوبيا؟ من نوًعا إذن املوت يكون فكيف املستقبل. يف آماله كل يحقق أن
رسمتها التي باألماني املفعمة الخيالية الصور معرفة عند التناقض هذا يزول قد
عىل املوت تتصور بل الشامل الفناء أو العدم تعني ال والتي املوت، بعد ما لحياة األديان

آخر. عالٍم يف أخرى حياٍة وبداية األرض هذه عىل للحياة نهاية أنه

القديمة املرصية الديانة يف املوت (أ)

املقابر لبناء والتكاليف والعناية والجهد الوقت من وأنفق املوت بفن اهتم جنس يوجد لم
الحياة بداية أنه عىل للموت نظروا الذين القدماء املرصيون فعل مثلما له استعداًدا
للعالم صورة رسموا لقد األرض.175 عىل الحياة وراء ملا فائقة بعنايٍة فخططوا الحقيقة
تعقد اآلخر العالم هذا ففي املتوىف. للشخص األخالقي باملوقف وثيًقا ارتباًطا ترتبط اآلخر
وتذهب (توت). املقدس الكاتب أحكامها ويسجل نفسه أوزوريس يرأسها امليت، محاكمة
بعد ما حياة يف األبدي وجودها لتعيش اآلخر العالم وتدخل صاحبها مع Ka النفس
وكان الحركة.176 عن وبعيدة ساكنة النفس القديمة املرصية الكتابة رت صوَّ وقد املوت.
وال حركة توجد ال حيث صامتًا إلًها نفسه — اآلخر العالم يف املوتى إله — أوزوريس
من انحدرت وهدوئه وسكونه املوت سالم فكرة فإن لذلك أبيدوس؛ يف معبده يف موسيقى
املقابر جدران عىل رة املصوَّ املناظر بعض من الرغم وعىل القديمة.177 املرصية الحضارة
الشعب، لعامة الدنيوية بالحياة واملرتبطة األخرى واألنشطة والحصاد الحرث عن واملعابد

.Ibid: p. 1121 175

.Ibid: p. 1122 176

.Ibid: p. 1125 177

261



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

اإلله يهديه الذي الحياة مفتاح أن كما األرض، هذه عىل ليست الحقيقية الحياة أن إال
اآلخر، العالم يف للحياة مفتاح هو وإنما األرضية، الحياة لهذه بالتأكيد ليس الحاكم للملك
إليه، االنتقال للحظة يستعدون حياتهم طوال القدماء املرصيون عاش الذي العالم ذلك

القديمة. املرصية الحضارة يف األسمى الوجود لحظة هو الخلود كان حيث

املقدسة الكتب يف املوت (ب)

فإن الكريم، والقرآن املقدس الكتاب يف جاءت كما املقدسة الكتب يف املوت فكرة عن أما
اليهودي الجنس كان فقد متأخرة، مرحلٍة يف إال اليهودية الديانة يف تظهر لم الخلود فكرة
لم متأخر. وقٍت يف إال والحساب البعث فكرة تظهر لم كذلك اإلغريق. مثل دنيويٍّا جنًسا
لدى أساسية نظريًة الزمان نهاية يف املوتى ببعث اإليمان وال النفس بخلود االعتقاد يكن
يدون الذي — توت املرصي اإلله تحول القديمة املرصية الديانة وبتأثري الفريسيني.178
البرش أعمال سجل يفتح الذي اليهودية، الديانة يف يهوا اإلله إىل — الحساب يوم جلسات
ديانة بني مقارنة تعقد األبحاث بعض أن هذا إىل أضف الجديدة.179 العربية السنة يوم يف
البعث لعقيدة الديانتني جانب من املشرتك اإلهمال أساس عىل أخناتون، وديانة موىس
وجود يؤكد ما التوراة نصوص بني يوجد وال متأخر. وقٍت يف إال اليهودية يف تظهر لم التي
البعث عقيدة أخناتون ديانة حاربت وكذلك السالم. عليه موىس زمن عىل البعث يف االعتقاد
الدينية الرؤية أهداف أحد كان وقد القدماء. املرصيني ديانة يف املتأصلة الجذور ذات
بعد والحياة البعث بعقيدة عبادته ارتبطت الذي أوزوريس عبادة محاربة هي ألخناتون

املوت.180
املذهب من جزءًا والحساب بالبعث اإليمان كان فقد املسيحية يف املوت عن أما
عند الحال هو كما املسيحي الدين يف األسمى اللحظة هو املوت هل لكن املسيحي.
املرصية الحضارة يف املوت بني كبريًا اختالًفا هناك أن الواقع يف القدماء؟ املرصيني
العقيدة يف املوت وبني — بلوخ عنها يقول كما وجمود سكون لحظة وهو — القديمة

إمام، الفتاح عبد إمام د. مراجعة حسني، يوسف كامل ترجمة الغربي، الفكر يف املوت جاك، شورون، 178

ص٩٠. ١٩٨٤م، أبريل املعرفة، عالم الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني املجلس
.Bloch: Ibid: p. 1126 179

ص١٢٤-١٢٥. ١٩٩١م، للنرش، الزهراء دار القاهرة، اإلرسائيلية، النبوة ظاهرة خليفة، حسن محمد 180
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القيامة أو البعث يأتي لكن املطاف، نهاية هو ليس الفيزيقي املوت إن حيث املسيحية؛
القيامة هو «أنا األسمى: الوجود لحظة هو للمسيح الثاني املجيء إن املوت. من Easter
من التخليص هي هنا املمتلئة اللحظة إذن فسيحيا.»181 مات ولو بي آمن من والحيوة.
هي األخري.»182 اليوم يف أقيمه وأنا أبدية حيوة فله دمي ويرشب جسدي يأكل «من املوت:
«وليس املوتى: عالم يف إلًها كأوزوريس ليس فاملسيح موت، لحظة وليست حياة لحظة
اللحظة هذه عىل بلوخ يطلق لذلك أحياء.»183 عنده الجميع ألن أحياء إله بل أموات إله هو
آدم يف كما «ألنه الحياة: رمز هو الذي القوطي بالفن ويشبهها القيامة.184 يوتوبيا اسم
ولم بالحياة املسيحية أشادت هكذا الجميع.»185 سيحيا املسيح يف هكذا الجميع يموت

املوت.186 تمتدح
يف شهادة األعداء يد عىل املوت أن أعلن عندما املوت يف الرتغيب بدأ اإلسالم ويف
يُْرَزُقوَن﴾ َربِِّهْم ِعنَْد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال هللا سبيل
تصويًرا الكريم القرآن وقدم اآلخر. العالم يف بالنعيم املؤمنون املجاهدون يستمتع حيث
ِيف * اْلُمَقرَّبُوَن ﴿أُوَلِئَك واملجاهدون: الصالحون بها سيتمتع التي للجنة وماديٍّا حسيٍّا
ُمتَِّكِئنَي * َمْوُضونٍَة ٍر ُرسُ َعَىل * اْآلِخِريَن ِمَن َوَقِليٌل * لِنَي اْألَوَّ ِمَن ثُلٌَّة * النَِّعيِم َجنَّاِت
* َمِعنٍي ِمْن َوَكأٍْس َوأَبَاِريَق ِبأَْكَواٍب * ُمَخلَُّدوَن ِوْلَداٌن َعَليِْهْم يَُطوُف * ُمتََقاِبلنَِي َعَليَْها
* يَْشتَُهوَن ا ِممَّ َطرْيٍ َوَلْحِم * ُوَن يَتََخريَّ ا ِممَّ َوَفاِكَهٍة * يُنِْزُفوَن َوَال َعنَْها ُعوَن يَُصدَّ َال
َلْغًوا ِفيَها يَْسَمُعوَن َال * يَْعَملُوَن َكانُوا ِبَما َجَزاءً * اْلَمْكنُوِن اللُّْؤلُِؤ َكأَْمثَاِل * ِعنٌي َوُحوٌر
لحظة هي اإلسالم يف هللا سبيل يف واالستشهاد املوت لحظة كانت وهكذا تَأِْثيًما﴾.187 َوَال

النعيم. جنة يف الخلود سيتبعها التي األسمى الوجود

املقدس. الكتاب ،٢٥ :١١ يوحنا، 181
السابق. املرجع ،٥٤ :٦ يوحنا، 182
السابق. املرجع ،٣٨ :٢٠ لوقا، 183

.Bloch: p. of H. V. III. p. 1130 184

املقدس. الكتاب ،٢٣ :١٥ كورنثوس، أهل يف األوىل بولس رسالة 185

.Bloch: Ibid: p. 1133 186

.١١–٢٥ الواقعة: سورة 187
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الفناء ولحظة النرفانا (ج)

تخضع مما أكثر الداخلية اإلنسان لحياة وتخضع التفكري عىل الهندية الفلسفة تنصبُّ
من الخوف هو البرش لكل العام اإلحساس إن املادية.188 والطبيعة الخارجي للعالم
الوجود من خوف إىل الخوف هذا فيه يتحول التفكري من آخر نوٍع أمام اآلن لكننا املوت،
أو الفناء تنشد ولذلك املوت، من أكثر مخيفًة الحياة ترى حضارة وأمام الحياة.189 أو
هي الحياة إن جديد. ميالٌد ليعقبه واأللم الشقاء من التحرر بهدف (النرفانا) االنطفاء
بوذا: فكر لذلك وموت. وشيخوخة وأمراض وآالم أحزان من اإلنسان يعانيه ما مصدر
الحياة إىل وعودتها الكائنات فناء يف ركزته وصفاء، نقاء من حالة يف عقيل ركزت «وهكذا
فتولد تعود ثم تميض الحية الكائنات رأيت إلهية، مطهرٍة قدسيٍة وبنظرٍة جديدة. والدٍة يف
القانون ذلك وفق «كارما»،190 من لها يكون ما حسب شقية، أو سعيدة رشيرة، أو خرية
الحياة هذه يف عقابه، رشير فعٍل وكل ثوابه، خريِّ فعٍل كل سيتلقى بمقتضاه الذي الشامل

آخر.»191 جسًدا الروح فيها تتقمص تالية حياٍة يف أو
يظن كما الدنيا الحياة هذه يف ممكنة هي فال مستحيلة، الحياة أن بوذا وجد
ما أما الديانات، من كثري أنصار يعتقد كما األخرى الحياة يف ممكنة هي وال الوثنيون،
شهوات لكل إطفاء أو إخماد هي التي النرفانا،192 هو السكينة، فهو به نظفر أن يمكن
األرواح فتناسخ جديد. بآخَر امليالد عجلة لتأتي باملوت الفرد يتحطم ما ورسعان الفرد.
يكتمل أن لإلنسان بد وال آثام، من ارتكبت عما ر لتكفِّ للروح متاحة فرصٌة هو هنا
كما تماًما األخالقية الحياة قانون هي والعدالة الخالص. يحقق أن قبل وأخالقيٍّا روحيٍّا
والروحي األخالقي والكمال العدالة أن وبما الطبيعي. العالم قانون هما واملعلول العلة أن
فرصٌة تُعطى حتى الثانية بالوالدة العقائد هذه تؤمن لذلك واحدة حياٍة يف تتحقق ال

العربية اليقظة دار اليازجي، ندرة ترجمة الهندي، الفلسفي الفكر وشارلزمور، أكرشنا، راد رسفبايل 188

ص١٤. العربية، الرتجمة مقدمة من ١٩٦٧م، والنرش، والرتجمة للتأليف
.Bloch: p. of H. V. III. p. 1136 189

حياته. يف الفرد ألعمال األخالقي التقييم هي Karma الكارما 190
زكي ترجمة األول، املجلد من الثالث الجزء الحضارة، قصة ديورانت، ول كتاب يف بوذا نص ورد 191

ص٧٠-٧١. ١٩٦٨م، ط٣، والنرش، والرتجمة التأليف لجنة القاهرة، محمود، نجيب
ص٧١-٧٢. السابق، املرجع 192
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الوسيلتان هما الثانية والوالدة فالكارما الكمال. ينال ولكي أخالقيٍّا يتقدم لكي لإلنسان
اإلنسان.193 حياة يف للكون األخالقي النظام تحققان اللتان

عند عرف كما الغربي التصوف عن واضًحا اختالًفا املعنى بهذا النرفانا وتختلف
لكل الصوفية التجربة إن (١٢٦٠–١٣٢٨م). إيكهارت ميسرت أو (٢٠٥–٢٧٠م) أفلوطني
فالفناء تعقيد، أي عن وتبتعد بالبساطة، تتسم وهي عنها، التعبري يصعب تجربة العصور
هي النرفانا ولكن صويف. انجذاٍب ولحظة اإللهية، الذات يف فناء هو الصوفية التجربة يف
يف أو العدم يف الفناء هي باألماني املفعمة الخيالية صورتها ألن لها املضادة الصورة
الوجود لحظة وكأن الهندية، العقيدة لهذه املمتلئة اللحظة هو املوت أو فالعدم املوت.194
مطلق؛ عدٍم لحظة يف فيه الفناء يف بل — املسيحية يف كما — املوت قهر يف ليست األسمى

املطلقة. والسكينة السكون حيث الالواعية بالالنهاية الروح فيها تتحد لحظة

املوت نعيم ولحظة الرومانسية (د)

بل جحيًما، يعد فلم إليه النظرة وتغريت املوت، من املعتاد الخوف اختفى الرومانسية مع
نادًرا أنه والواقع اآلخر. العالم من الفكر تحرر األبدية.195 والراحة التغيري من نوًعا أصبح
شامل، فناءٌ أنه عىل — إليه بالحنني الرومانسيون شعر الذي — املوت إىل ينظر كان ما
الحياة بداية اآلخر للبعض بالنسبة وهو «الكل»، يف االستغراق للبعض بالنسبة يعني فهو
فالكائن فناءً، ليس «ليبنتز» عند املوت أن نجد كذلك املسيحية.196 بها قالت التي الخالدة
عن يخرج ال املوت وألن الفناء عليه يرسي ال ألنه آخر، عالٍم يف الحساب ينتظر ال الحي
الصورة — املوت؟» القدماء تخيل «كيف مقاله يف — ليسنج هاجم كما تحول. عملية كونه
بلوخ يصفها جمالية، أخرى صورًة له ورسم للموت، الوسطى العصور رسمتها التي

للموت. عينية يوتوبيا بأنها
أن تريد وال الحر الفكر عن تعرب التي الجمالية ليسنج بفكرة جوته أعجب وقد
وال للسماء مكان هناك يكون ال بحيث اآلخر العالم من الفكر وتحرر للعدم، تستسلم

ص١٩-٢٠. العربية، الرتجمة الهندي، الفلسفي الفكر شارلزمور، أكرشنا، راد رسفباىل 193

.Bloch: p. of H. V. III p. 1141 194
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ص١٦٧. العربية، الرتجمة الغربي، الفكر يف املوت جاك، شورون، 196
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وجوته ليسنج من كلٍّ عند نجده الذي املوت تجاه والجمايل الحيوي الشعور هذا للجحيم.
الفلسفة يف كما ورطة أنها عىل امليالد لعجلة ينظرا لم األرواح، بتناسخ القول إىل بهما أدى
واحدة.197 حياة من أكثر يف أفضل يكون أن عىل قادر لوجوٍد وسيلة أنها عىل بل الهندية،
أعطى األرواح وتناسخ املوت، عن الخيالية ليسنج صورة يف الحيوي العنرص ذلك هو
وال ككل. التاريخ مراحل يف Actual being-present وواقعيٍّا حاًرضا وجوًدا لألفراد
يكون أن املمكن من بل مجرد، إنسانيٌّ تاريٌخ أنه عىل القديم للتاريخ ننظر أن يجب
العارفة املونادة إن فراغ. يف األرواح تتحرك حيث جديدة بأرواٍح يعودون لبرش حية تجربًة
سن يف أيكرمان لصديقه أحاديثه أحد يف قاله ما ولعل جوته، رأي يف زوالها يمكن ال
بأن يؤمن جوته جعلت التي الفكرة هذه عن تعبري أصدق يكون أن والسبعني الخامسة
الحايل وجوده يصبح أن بمجرد الوجود أشكال من آخر بشكٍل تزوده أن الطبيعة واجب

روحه.198 عىل لإلبقاء قادر غري
درجة سوى ليس — املوت أي — ألنه اإلنسان؛ حياة يف األخري الحدث هو املوت إن

مبارك»: «حنني قصيدته يف جوته يقول كما الدائم التحول درجات من

القديم للصوت تصِغ لم وإذا
تكون، كيما مت إياك: داعيًا
يهيم ضيًفا دائًما فستبقى

الحزين.199 كالطيف األرض ظالم يف

نار يف بالفناء ذاتها تحقق كالفراشة الوجود، ُسلَّم يف وارتفاع علوٌّ بالذات فالتضحية
قهر الذات تحقيق وكأن لؤلؤة، إىل وتتحول تموت عندما ذاتها تحقق وكالقطرة الشمعة،
التي املختلفة تحوالته يف — الفني العمل ولعل الخلود. عن جوته عقيدة هي تلك للموت،
والبقاء.200 القوة هللا وهبها التي القطرة هذه يشبه — كامًال عمًال يصبح حتى بها يمر

.Bloch: p. of H. V. III p. 1144 197

ص١١٤٦. األمل، مبدأ يف الحديث هذا نص انظر 198
القاهرة، والفراشة»، «النور يف مكاوي الغفار عبد د. ترجمة عن مبارك» «حنني قصيدة من جوته، 199

ص٩٣. ١٩٧٩م، مارس اقرأ، املعارف، دار
ص١٣٩. السابق، املرجع مكاوي، الغفار عبد 200
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آخر إطاٍر يف نجدها وجوته ليسنج من كلٌّ إليها توصل التي الخلود من الحالة هذه
مثل يصنف حيث األخري، هذا عند مكان له ليس األرواح تناسخ كان وإن كانط، عند
يف الروح خلود يكمن ال لذلك امليكانيكية، التجربة وراء ما مغامرات بني األشياء هذه
فإن «وهكذا العميل: العقل خالل من األخالقي الكمال إىل النزوع يف ولكن األرواح تناسخ
بحكم األخري وهذا النفس، خلود افرتضنا إذ فحسب عمليٍّا ممكٌن أمٌر هو األسمى الخري
العميل للعقل رضوري رشٌط هو األخالقي بالقانون منه فكاك ال نحٍو عىل مرتبًطا كونه
من بدًال الخلود إلثبات األخالقية الحجة عىل االعتماد فهم علينا ويتعني الخالص.»201
الصوفية النزعة من كانط لنفور نتيجة إنه األعمى. اإليمان أو الدينية التجربة إىل الرجوع
التجربة أسبقية إىل لنظرته األول املقام ويف للدين. رؤيته عىل العقالني املزاج ولتأثري
كانط؛ عند األخرية الكلمة له ليس املوت أن نجد وهكذا الدينية.202 التجربة عىل األخالقية
العقيل النزوع يف األمل به وأعني املوت، بعد ما صمت يف وموجوًدا قائًما األمل يظل إذ

األخالقي.

العمل يف الخلود لحظة (ه)

السابقة والحضارات الديانات يف جاءت كما املوت فكرة بلوخ يرفض أن الطبيعي من كان
لحظة أن ووجد والساكن. الديني املنظور هذا من الخلود فكرة أيًضا ويرفض الذكر،
حكمٌة فهناك العمل، أو الفعل لحظة إال هي ما األعظم الخلود لحظة أو األسمى الوجود
أن ونستطيع ابنًا. ترتك أن وبدون شجرة، تزرع أن بدون الحياة ترتك ال تقول: ريفية
الفناء، عليه يرسي ال ما البرشي العقل يخلقها التي األعمال من هناك إن أيًضا نقول
التي األعمال هذه مثل فيها، التفكري وتم وبُنيت وُكتبت وأُلِّفت ُرسمت التي فاألعمال
فليست ذلك ومع خالدة، تكون أن بد ال ومرات؛ مرًة وتجديدها تشكيلها يُعاد أن يمكن
ال سياسية أو حربية بمعارَك الفوز املثال سبيل عىل فهناك خالدة، الناجحة األعمال كل
تشكيلها إعادة يمكن ال أنه كما طويًال، تأثريها يمتد ال أعمال ألنها الخلود، عليها يرسي
مكانها احتلت التي الخالدة األعمال عىل أمثلة وهناك ووجدانها. البرشية وعي يف وتجديدها

ص١٥٦. الرتجمة، السابق، املرجع شورون، جاك عن العميل، العقل نقد كانط، 201

ص١٥٧. السابق، املرجع 202
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ظلت — الحرص ال املثال سبيل عىل — شكسبري وأشعار بتهوفن فموسيقى التاريخ، يف
ووجدانها.203 برشية وعي يف صداها يرتدد باقية صاحبيها موت بعد لقرون

ولم — وجوته شيللر مثل — املمتلئة الخالدة اللحظة بهذه وا أحسُّ أشخاٌص وهناك
مرض بدأ فعندما العمل. لحظة يف وإنما وراءه، فيما أو املوت لحظة يف الخلود يجدوا
عقليٍة ثورٍة الستكمال وقت لديَّ يكون «لن ١٧٩٤م: أغسطس ٣ يف لجوته كتب شيللر
له ما أنقذ فربما البناء ينهار وعندما أستطيع، ما سأعمل ولكني داخيل وكبرية عامة
كتب شهور بأربعة وفاته فقبل أعماله، خلود أيًضا جوته رأى كما اللهب.» من قيمة
أصبحت وقد أعماله يرى جعله الطويل عمره أن عن فيها له يعرب رسالًة همبولدت لفون

الفعل: عىل القائمة جوته فلسفة البيتان هذان يؤكد كما تاريخية.204

الجنان عىل تزهو جنة، ورثت
الزمان وحقيل ثروتي، الزمان إن

حرثه عىل اإلقبال إال منه يطلب الذي فما اللحظة، حقل إال يملك ال اإلنسان دام فما
يتهددها التي الحياة بقيمة والوعي واملسئولية الجدية ذروة هي تلك بالعمل؟ ورعايته
عالٍم يف خلوًدا ليس ولكنه الخلود، لحظة هي هنا املمتلئة واللحظة لحظة.205 كل يف الفناء
املوت من املعتاد الخوف تحول لقد العمل. يف خلود هو وإنما العدم، يف فناء هو وال آخر
سيؤدي أنه يعني ال للفنان بالنسبة فاملوت العمل، إكمال قبل املوت مباغتة من خوف إىل
باغته عندما هيلدرلن عنه عرب ما وهذا يده، من قلمه سيأخذ أنه يعنى بل العدم، إىل به

«أنبادوقليس»: وهي يتمها لم التي الشعرية مرسحيته كتابة أثناء املرض

األقوياء! «اآللهة» أيها واحًدا صيًفا هبوني
أغنيتي، تنضج لكي فحسب واحًدا وخريًفا

مغتبط، وهو قلبي يموت ولكي
الحلو. بالعزف ومشبع

.Bloch: p. of H. V. III. p. 1162 203

ص١١٦٣. ج٣، األمل، مبدأ يف وشيللر جوته رسائل نص انظر 204
ص١٣٤. والفراشة، النور مكاوي، الغفار عبد 205
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والجدل والتاريخ الزمان

استطاع إذا السفيل العالم إىل روحه تهبط أن يخىش ال األبيات هذه يف هيلدرلن إن
سريحب عندئٍذ قصيدته، يتم أن استطاع إذا أي قلبه، إىل القريب اإللهي واجبه يحقق أن

والظالل: الصمت عالم إىل بالهبوط القصيدة هذه نهاية يف يقول كما

الظالل، عالم صمت يا إذن بك مرحبًا
أوتاري أن من الرغم عىل راٍض إنني

هناك، إىل الهبوط يف بالعزف تصاحبني ال
واحدة؛ مرًة كاآللهة عشت لقد

آخر.206 يشءٍ إىل حاجة بي تعد فلم

كانت وإذا اإلبداع، ويف العمل يف الخلود أن تثبت القصيدة هذه يف هيلدرلن إرادة إن
يف النبيل الجزء ذلك إنقاذ يف األمل فإن الخلود، هذا يف بشخصها تشارك ال البرشية الذات
القديمة الخيالية الصورة اختفت لقد باقيًا. يظل البرشي، العقل أي التدهور، من اإلنسان
الوجود عن وتعرب جديد، من نفسها تنتج التي الخلود يوتوبيا محلها وحلَّت للخلود

اإللهي. العقل وليس البرشي العقيل لإلنتاج املستمر
عىل تضفي التي هي املوت مجيء رسعة فإن الوجود، سلب هو املوت كان وإذا
لفرط — اإلنسان يوقفها لن القصوى والسعادة االمتالء لحظة أن كما قيمتها، اللحظة
ألن أجملك!» فما قليًال، «تريثي فاوست لسان عىل يخاطبها أو — أمله واتساع طموحه
تنفد ال صور يف الدوام عىل تتكرر أن — اإلمكان ذروة تصورناها مهما — املمكن من
أن يمكن ال متناٍه كائٌن بطبيعته اإلنسان أن من الرغم وعىل تنوُّعها. ينتهي وال ِجدَّتها
املطلق إىل السعي وعنرص إليه. السعي عن يتوقف أن يمكن ال إنه إال املطلق، إىل يصل
فاوست ونداء ممتلئة، أخرى لحظاٍت إىل تشري لحظة فكل فاوست، يف موجوًدا زال ما
بوقف الخلود لنيل أمنية إال هو ما — الثاني القسم نهاية يف — والوقوف بالرتيث للحظة
الزمان بني صار أنه املوت وشك عىل وهو فاوست شعر لقد الدوران. عن الزمان عجلة

يخلد.207 عمله أن لو يود أنه الالنهاية، وبني التناهي بني الرسمدية، وبني

.Bloch: p. of H. V. III, p. 1164-1165 206

ص٢٨٩. العربية، الرتجمة مقدمة من فاوست، جوته: 207
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بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

الجمال! رائعة فأنت إذن، توقفي
األرض عىل أيامي أثر إن

الدهور، يف يغيب أن يمكن ال
السعادة، هذه بمثل سابق استشعار ويف
اللحظات.208 بأسمى اآلن أستمتع فإني

تتجىل كيف ولكن العمل. يف املمتلئة اللحظة — جوته فاوست مع — إذن بلوخ وجد
بدايات منذ ظهرت التي االجتماعية اليوتوبيات يف تجلت لقد الزمان؟ يف اللحظة هذه
حلَّق ما ومنها مجردة، أفكاًرا كان ما فمنها والحديث، والوسيط القديم اليوتوبي التفكري
إنساني مجتمٍع يف تتجىل أن بد ال الحقيقية الفعل لحظة لكن الواقع. وهجر الحلم آفاق يف
اإلنساني». «املجتمع أو «الوطن» اسم عليه أطلق شيوعي مجتمٍع بلوخ؛ يتصوره زال ما

ص٢٧٢. العربية، الرتجمة من ج٣، الثاني، املرسحي النص السابق، املرجع 208
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الخامس الفصل

التقنية يوتوبيات يف جتلياتاألمل
والفنون والكشوفاجلغرافية

أن حاول وأنطولوجيٍّا، أنثروبولوجيٍّا وأسسه لألمل الفلسفي نسقه بلوخ أقام أن بعد
ثَمَّ ومن اإلنسانية، الحضارة مظاهر ويف بأكمله البرشي التاريخ يف األمل بذور عن يبحث
فهل البرشي. التاريخ عرب اليوتوبي التفكري يف املمتلئة اللحظة تجليات عن يبحث أخذ
وقادرة الفعيل الواقع يف كامنة ثوريٍة إمكاناٍت اكتشاف من عليه ينطوي بما — األمل تجىل
التقنية تاريخ يف أي التاريخية، باليوتوبيات تسميته يمكن فيما — املستقبل استرشاف عىل
وأطلق البرشي الخيال أبدعه وفيما ناحية، من املختلفة والفنون الجغرافية والكشوف
من بد ال اليوتوبية التجليات هذه تتبع قبل أخرى؟ ناحيٍة من االجتماعية اليوتوبيات عليه

اليوتوبيا. أي نفسه، املصطلح عند قليًال التوقف
اليوناني األصل إىل تعود التي اليوتوبيا كلمة استخدم من أول مور توماس كان
فيما للكلمة وأصبح .Good place الطيب no واملكان place مكان ال كلمتي امتزاج من
سيايس إصالٍح كل عىل تطلق فصارت مور، بها استخدمها التي غري كثرية معاٍن بعُد
تصوًرا تظل اليوتوبيا ولكن وفنية. علمية حدوٍس أو مستقبلية، فلسفيٍة تصوراٍت أية أو
الكمال فيها يتحقق مثالية ملجتمعاٍت — والعملية األدبية أشكالها تنوعت مهما — فلسفيٍّا
أن أي مجتمعه، ومع اآلخرين ومع نفسه مع اإلنسان انسجام تنشد كما عامة، بصفٍة

االجتماعي.1 لالنسجام وتصورات أفكار بخلق األوىل بالدرجة معنيٌّ اليوتوبي الفكر

Edwards, paul: (Editor): Encyclopedia of philosophy. London, Collier Macmillan pub- 1

.lisher. 1970. Article utopia V. 8. p. 212-213



بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

فيها يتحقق مثالية خياليٍة ملجتمعاٍت صوًرا فكانت اليوتوبية األشكال تنوَّعت وقد
والقصة املقالة منها مختلفة أدبيٍة أشكاٍل يف عنها التعبري وتم منه، تقرتب أو الكمال
نموذجي سيايسٍّ نظاٍم صورة تقدم سياسية نظرياٍت شكل يف أو والقصيدة، والرواية
يف أو مور)، توماس عند (كما الحياة تنظيمات لكل كامل تصوٍر مع املختلفة بمؤسساته
يف األكرب الدور الخيال ويلعب كوندورسيه). عند (كما التاريخ فلسفة يف النظريات بعض
وإذا العلمي. الخيال بروايات وانتهاءً أفالطون جمهورية من بدءًا اليوتوبية األشكال كل
صحيًحا ليس أنه إال غريها، من أكثر اليوتوبي بالطابع تميزت تاريخية عصوٌر هناك كان
يف اليوتوبي التفكري اختفاء عن — الرسميون املاركسيون وبخاصة — البعض يزعمه ما
إىل ويذهب اليوتوبي بالتفكري يعرتف وايلد أوسكار هو وها واملعارص. الحديث العرص

اليوتوبيا.2 لدولة االعتبار بعني تنظر لم ما للعالم خريطة توجد ال بأنه القول
مور، توماس مع عرش السادس القرن يف إال تنشأ لم اليوتوبيا كلمة كانت وإذا
مع — القول يمكن بل البرشي، التفكري بدايات مع نشأ قد نفسه اليوتوبيي التفكري فإن
للتفكري األول الدافع هو فكان الجوع، رصخة مع بدأ أفضل بحياٍة الحلم إن — بلوخ
الجوع يعاِن لم ومن بالشكوى، يجأر وال يرصخ ال بالشبع املتخم اإلنسان إن اليوتوبي،
تمنحنا فالطبيعة العمل، عىل الحافز هو الجوع وكان الخبز. برغيف الحلم يمكنه ال
تحتاج الرتبة أن كما وحده، الهواء عىل يعيش أن يستطيع ال اإلنسان ولكن والرتبة، الهواء
الخرافية، والحكايات األحالم يف إال األشجار فوق ينمو ال والخبز والغرس، الحرث إىل
لصنع محرك يوجد وال جوعه. إلشباع والكد الكدح اإلنسان من يتطلب املادي الواقع ألن
واألحالم األفكار كانت ولهذا االحتياج، قوة قوَّته يف يفوق يوتوبي مرشوٍع خلق أو
عىل البرشية للمجتمعات واالجتماعية االقتصادية للحاجات استجابة اليوتوبية والخياالت
جنة عن القديمة والحكايات األساطري يف اليوتوبي التفكري أصول وتكمن العصور. مر
التي الفطرية والسعادة املطلق االنسجاَم املوروثُة القصُص هذه تصور إذ غريها؛ أو عدن
الذهبية. العصور هذه استعادة إىل الدائم حنينهم وبقي األولون، البرش ظلها يف يحيا كان
الغاية عىل يدل العالم يف ما فكل يوتوبي، منظوٍر من أيًضا البرشي التاريخ ويتطور
من الجغرافية والكشوف والفنون العلوم تاريخ يخلو وال التاريخ، هدف وهي اليوتوبية
أمل من تضمنته ما لوال تتطور أن والفنون العلوم لهذه تكن فلم اليوتوبية. النزعة آثار

.Bloch, p. of H. V. II. p. 479 2
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والفنون الجغرافية والكشوف التقنية يوتوبيات يف األمل تجليات

الضوء يلقي يوتوبي عنٍرص من فيها كان ما لوال آخر بمعنًى أي واألفضل، الجديد يف
هذا يف الكامنة اإلمكانات تلك إذن هي فما النور. إىل ليظهرها الكامنة الواقع إمكانات عىل
لألشكال مختلفة وتصوراٍت خياالت من البرشية الحضارة أبدعته فيما اليوتوبي العنرص
الكشوف أو للجغرافيا وأخرى للتقنية، يوتوبيات شكل يف ظهرت التي التاريخية اليوتوبية
أن الطبيعي ومن والفنون؟ العمارة تاريخ يف اليوتوبية األشكال يف وأخريًا الجغرافية،
يسترشف الذي األمل شعاع فيها يربق التي الزاوية تلك من اليوتوبيات هذه عرض يكون

أمل. من تحمل ما بقدر عليها الحكم وسيكون املستقبل يف القادم الجديد

التقنية تاريخ يف اليوتوبي التجيل أوًال:

االبتكار أو االخرتاع فكرة تتبع بأن املقولة هذه صدق بلوخ أثبت االخرتاع.» أمُّ «الحاجة
يحتفظ أن اإلنسان استطاع وقد الحاجة، من تولَّدت التي الفكرة وهي الخليقة، بداية منذ
نفسه البدائي اإلنسان يسلح لم ولو أفضل، ليشءٍ والتخطيط العمل بفضل وبقائه بوجوده
املحافظة إىل فالحاجة بالفناء. عليه وُحكم انتهى قد البرشي الجنس لكان الذئاب أمام
يصنعه ما يشءٍ يف العراء من يحتمي األرض ظهر عىل ما كل جعلت البقاء أو الوجود عىل
الخشبي الكهف اإلنسان وبنى العرين، الحيوان وصنع العش، العصفور بنى يبتكره؛ أو

اليومية.3 احتياجاته ليُلبِّي األدوات واخرتع طعامه، ليُنضج النار وأشعل الحجري، أو

القديمة التقنية (١)

سارق برومثيوس أسطورة يف وبخاصة امليثولوجيا، مع اليوناني العرص يف التقنية بدأت
بالعقل الطريق له ومضيئًا التقنية، رس إياه مانًحا لإلنسان ليعطيها اآللهة من النار
الذات بني العقل هذا وتوسط املستحدثة. املادية التغريات لكل انطالق نقطة كان الذي
وظلت اإلنسان، عىل العمياء الرضورة سلطان فرضت التي الطبيعة وبني املقهورة البرشية
من التحرر يف وأمًال ورغبة للتمرد، رمًزا البرشي الفكر تاريخ يف برومثيوس أسطورة
اإلنسان لتحول — للبرش برومثيوس منحها التي — الطاقة وتوسطت الطبيعة. سيطرة

الكونية. الطبيعة مع يتَّحد فاعل أو صانع إنساٍن إىل املقهور

.Ibid: p. 626-627 3
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بلوخ إرنست فلسفة يف واليوتوبيا األمل

خالق، وخياٍل خصبة بمخيلٍة اإلنسان يتمتع لم لو يتم أن االبتكار أو لالخرتاع يكن ولم
— والوسيطة القديمة العصور يف — واملادية العلمية اإلنسان قدرات عجزت عندما وحتى
الخيال، يف اخرتاعها عن مخيلته تعجز لم أفضل، حياٍة لتحقيق عينية أشياءَ اخرتاع عن
حدود تخطى — تقدير أقل عىل — بالخيال حاولت التي الشعوب آداب تؤكده ما وهذا
الحكايات تؤكده كما أفضل. إنسانيٍة لحياٍة باألماني مفعمة صورٍة لرسم والزمان املكان
البرشية، االحتياجات تلبية يف السحرية األساليب استخدمت التي Fairy tales الخرافية
تقنية الخرتاعاٍت خيالية صوٍر رسم يف كبريًا دوًرا املخيلة لعبت الحكايات هذه ففي
ممكنًا املستحيل جعلت بحيث بوجوده البرشية تحلم ما وبني موجود هو ما بني توسطت
سيما ال العربي، الشعبي الرتاث يف الحكايات هذه من أمثلة ونجد الخيال. مستوى عىل ولو
نجد األملاني الرتاث ويف السحري، واملصباح الدين عالء مثل وليلة ليلة ألف حكايات يف
السحرية الفضية والصفارة ،Grimm جريم األخوين حكايات يف السحرية املائدة اخرتاع
لها أمثلة نجد كذلك بالسحر. يريد ما لصاحبها ذ تُنفِّ التي الفنية Haufهاوف حكايات يف
يشاء حيث إىل بصاحبه يطري الذي السحري البساط اخرتعت التي الخرافية الحكايات يف
مثل املختلفة،4 الشعوب آداب يف وردت التي الحكايات من العديد جانب إىل يشاء، ووقتما
تقنيًة صوًرا وقدمت بالخيال العقل مزجت الخرافية الحكايات يف السحرية األشياء هذه
القديم، ثوبها يف التقنية هو الحكايات هذه يف السحر بأن القول يمكن بحيث خيالية،

البرشية. القدرة مستقبل تمثل أنها إىل الحكايات هذه قيمة وترجع
إىل الخرافية الحكايات يف ا هامٍّ دوًرا لعب الذي السحر ل تحوَّ النهضة عرص يف
لفك والتنجيم السحر واستخدم بالسيمياء،5 الكيمياء ارتبطت إذ مختلف، نوٍع من سحر
الذي العرص والفيلسوف، الطبيب (١٤٩٣–١٥٤١م)، باراسلس ويتصدر الطبيعة. رموز
ولكن اآلخر، عن أحدهما فصل معها يستحيل لدرجة والسيمياء الكيمياء فيه اختلطت
أيًضا تعني بل الخسيسة، املعادن من الذهب استخالص فقط تعني ال عنده السيمياء

.Bloch: p. of H. V. II. p. 627–629 يف الحكايات هذه من العديد انظر 4
وتعني النهضة عرص وأوائل الوسطى العصور يف املعروف القديم باملعنى السيمياء هي ،Alchemy 5

الحياة وإكسري الفالسفة بحجر يُسمى ما بتحضري اهتمت وقد املادة، يف الكامنة السحرية القوة استخالص
إىل املعادن وتحويل الروحية، بالطاقات الطبيعة عىل والتأثري الكيماوية، املواد وإضافة السحر باستخدام
C. F. Bloch: p. of H. V. II) بالسيمياء الكيمياء اختلطت ولذلك املعادن، من الذهب واستخالص ذهب،

.(p. 634
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أو — للكون بالنسبة تعني كما الجسد، صحة — الصغري العالم أو — لإلنسان بالنسبة
األساسية الفكرة عىل باراسلس فلسفة وتقوم األصيل. النور استخالص — الكبري العالم
الداخيل ألن (املاكروكوزم)، الخارجي والعالم (امليكروكوزم) الداخيل العالم بني للتوافق
كان إذا إال نفسها تعرف أن بإمكانها ليس والطبيعة الطبيعة، يعرف أن بإمكانه ليس
حًرصا، الطبي باملعنى هنا يُفَهم ال «املرض» ومصطلح مريض، غري سليًما يعرف الذي
قفص يف نفسه يحبس وال بذاته، ممتلئًا مغروًرا يكون أال يجب اإلنسان أن إىل يشري بل
يسرتجع أن اإلنسان عىل يجب قوله: يف الفيلسوف بلسان هنا ينطق الطبيب إن فرديته،
لها يعيد بأن للطبيعة معرفته ج يُتوِّ أن عليه يجب كما للطبيعة، ملعرفة يمتثل بأن صحته

للعالم.6 الذاتي الشفاء مقولة هي تماًما، جديدة مقولٌة تظهر وهكذا صحتها،
أو أيًضا نقيضه هو وإنما خلل، مجرد ليس املرض أن باراسلس يرى هكذا
بتحسينه األشياء ليقود — الخليقة يف مرشوع أكرب بوصفه — اإلنسان ويتجه «ال-كمال»،
فاإلنسان النشيطة: النهضة الفاعل، الجديد امليالد هو هذا الطبيعة. يف مآلها نحو لها
السحر وعىل سحريٍّا. شكًال إياها معطيًا «ليكن» كلمة ينطق الطبيعة، عىل «يفعل» املخرتع
رمزية صوٌر إال هي ما باراسلس فسيمياء الطبيعة؛ رموز تفك أن والتنجيم والسيمياء
نحو العالم يقود أن بإمكانه أي تفتحها، يف يسهم أن اإلنسان وبإمكان الطبيعة يف
يدعو والطبيب العالم، تحويل يتم — للتقنية األقدم الشكل بوصفه — وبالسحر جوهره.
عىل يجب ذلك إىل وللوصول العالم. سيد خلقه الذي من أكمل إنساٍن لخلق الفيلسوف
الذكاء هذا الخالق، لذكائه الفائقة بالعظمة يقتنع وأن قصوى، بجرأٍة يتسلح أن اإلنسان

املتفائلة.7 القوة وهو «الخيال» أو «التخيل» باراسلس يدعوه املبدع
كيفية، نظرًة للطبيعة لتنظر (١٥٧٥–١٦٢٤م) بوهمه ياكوب سيمياء تأتي ثم
وصًفا بوهمه قدَّم لقد امليكانيكي. الطبيعي العلم مع ساذج بشكٍل تتعارض رؤية يف
أشكاٍل أو كيفيات بمثابة هي قوى سبع لها فحدد الطبيعية، الحياة لواقع تفصيليٍّا
يف العالم تؤلف التي هي باألحرى أو العالم، يف نفسها حول تدور ديناميكية وجوديٍة
يف يتجدد بل واحدة، دفعًة يتم لم الخلق أن بالرضورة يفرتض وهذا مستمرة، صريورٍة
املحرض العنرص إليه ينضم القابض، العنرص أو الحموضة هي األوىل والقوة لحظة، كل

ص٧٧. العربية، الرتجمة النهضة، عرص فلسفة بلوخ، 6
ص٧٨-٧٩. السابق، املرجع 7
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أو القلق هي جوهرها، يف سلبية وهي الثالثة، والقوة الحركة، وهي الثانية القوة أو
أعماقه.8 يف راقدة النار زالت ما الذي الكربيت هي أو الرماد، تحت املضطرمة النار
(الكيميائي) السيميائي باملصطلح الطبيعي للواقع الثالث األساسية القوى بوهمه ويسمي
النار وهي الرابعة الكيفية أو القوة تأتي الثالث القوى هذه من سالنتري.9 آنذاك: املستعمل
سلبي مظلٌم أحدهما مختلَفني، شكَلني يف يظهر الطبيعة تعيُّنات من تَعنيُّ وهي املندفعة،
حريق أو صاعقة أو كإعصار مدمر شكٍل يف نفسها عن تعرب التي الغضب نار يف يتمثل
الحرارة تولد التي هي ذاتها النار فهذه إيجابي، اآلخر والشكل والفزع، الدمار وتسبب
يشء، كل وتيضء الكون تدفئ التي وهي البرش، تجمع التي املوقد نار هي إنها والنور.
القوة تلد التي هي فالنار إذن تتفتح. الحياة وتجعل الربيع إلينا تحمل التي الشمس وهي
الضوء يرافق الذي الصوت هي سادسة أساسية قوٌة الضوءَ ويتبع الضوء. وهي الخامسة
الوالدات هذه نهاية ومع والتفاهم، االتفاق تسهل التي الكلمة تولد الصوت ومع دائًما،
وهو وتمامها. جملتها يف املشكلة الطبيعة أي الجسمية، وهي السابع الكيف يبزغ الست

الخليقة.10 أو بالخلق يسمى وما السبع الكيفيات لكل االمتالء

الحديثة التقنية (٢)

جمعية (مثل الرسية.11 الجمعيات أوروبا يف نشأت عرش والثامن عرش السابع القرنني يف
بالطبيعة رسية معرفًة تملك أنها زعمت التي واملاسونية) Rosenkreutz الوردي الصليب

ص٨٩. السابق، املرجع 8
الحامض أو البارود ملح وتعني Salonitron البيزنطية اليونانية من مشتقة كلمة السالنتري، :Salniter 9

أن ح املرجَّ ومن بها. املختلط املعادن من الذهب الستخراج البيزنطي العرص يف يستخدم كان الذي األزوتي
عىل nitriu اسم تطلق كانت التي القديمة البابلية إىل تعود فهي البيزنطي، أصلها من أقدم أصًال للكلمة
البابليني من الكلمة استعاروا قد اإلغريق يكون صحيًحا، اللغوي االشتقاق هذا كان وإذا الرماد. من نوع

ص٩٠). السابق، املرجع (انظر الرومان إىل ينقلوها أن قبل
.٩٠-٩١ السابق، املرجع 10

يمكن ما أو السحرية، السيمياء استخدمت عرش الخامس القرن يف أصول الجمعيات لهذه كان 11

هو الجمعيات هذه عن عربت التي الكتب وأشهر العرص. ذلك يف السائدة السحرية بالتقنية يسمى أن
صدر الذي األسايس الكتاب وهو «١٤٥٩ عام املسيحية الوردي الصليب لجمعية سيميائي «زفاف كتاب
الرشق إىل ورحل ١٣٨٨م عام ولد يوتوبي كنيسة ورجل شفابن، من شاعر (وهو ألندريا ١٦١٦م عام
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تابًعا يزال ال كان عرش والثامن عرش السابع القرن يف العلم أن املعروف ومن والدين،
كلٌّ انفصل حتى عرش التاسع القرن يف إال الدين أرسار من يتحرر ولم الدينية، للعقيدة
املذاهب انترشت عرش الثامن القرن ويف العرشين. القرن يف نهائي بشكٍل اآلخر عن منهما
أثر له كان الساعة اخرتاع أن كما آلة، أنه عىل اإلنسان إىل نظرت التي اآللية املادية
اآللية املادية النزعة وارتبطت األول، الصناعي املجتمع بدايات يف بالزمن اإلحساس عىل
لإلنسان، اآليل التفسري عىل انعكس مما العالم؛ تفسري الريايضيف العلمي املنهج بتأسيس
العلمية، الحتمية قوانينها تحكم دقيقة آلًة بوصفهما البرشي والجنس العالم وتصور
La Mettrie الميرتي الفرنيس املادي الفيلسوف هو االتجاه هذا عن عرب من أكثر ولعل
أشهر إن حتى آلة اإلنسان واعترب املتطرفة اآللية املادية تبنى الذي (١٧٠٩–١٧٥١م)

١٧٤٨م. عام اآللة» «اإلنسان العنوان هذا يحمل كتبه
واالهتمام والتنجيم والسيمياء والسحر امليثولوجيا أسرية التقنية يوتوبيا ظلت
إن حتى إلخ. … الذهب صنع أو املعادن تحويل لحظة والنجوم الكواكب بأوضاع
يوتوبيا تخُل لم كما السيمياء. لهذه خفية إشاراٌت بها كان الليربالية مور توماس يوتوبيا
عديدة علميٍة الخرتاعاٍت تصوًرا قدمت أنها من الرغم عىل التنجيم، علم أرس من كامبانيال
دراسٌة بدأت (١٥٦١–١٦٢٦م) بيكون فرنسيس ومع لها. التالية القرون بها اهتمت
وتحررت التقنية»، «يوتوبيا وهي زمنه يف معروًفا يكن لم جديد نوٍع من ليوتوبيا خاصة
ووضع االستنباطي، املنهج وعارض السيمياء بيكون نبذ إذ السحري؛ أرسها من التقنية
وكانت ١٦٢٠م. عام الجديد» «األورجانون كتابه يف التجربة إىل ودعا االستقرائي، املنهج
«مخترب اسم بلوخ عليها أطلق للتقنية يوتبيا أول Nova Atlantis الجديدة أطلنطا
يوتوبيات من غريها عن وتميزت الخرافية، الحكايات يف جاء ما خيالها يف فاقت يوتوبي»
فكشفت بالتفاؤل أيًضا بيكون يوتوبيا تميزت وقد التقني. مستواها يف متخلفة اجتماعية
أجل من التقني باإلنتاج اهتمت يوتوبيا أول لتُعدُّ حتى التقني، للتطور هائلة إمكاناٍت عن

واالكتشاف. االخرتاع ومجدت أفضل، حياٍة

للمعادن زفاف حفل حول الكتاب ويدور املعادن) وتحويل الرسية بالعلوم االشتغال وبدأ شاب، وهو
يف الزفاف ويتم الذهبي، الحجر فرسان هم واملدعوون السيمياء، هي والعرس ملكي، زواٍج يف وتحويلها
C. F. Bloch: p. of H. V.) املعادن لتحويل الالزمة الكيميائية للعمليات السبع املراحل تمثل أيام سبعة

.(II. p. 634-635
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العلمي الخيال قصص يف الوحيد الكتاب هي طويًال زمنًا الجديدة» «أطلنطا وظلت
انعزل «بنسالم»، اسم عليها أُطلق نائية سعيدٍة جزيرٍة عن عبارة وهي Science fiction
الجزيرة أهل من العلماء أقام الرحالة. من سبيله ضل من إال يصلها ولم العالم عن أهلها
العلمي البحث لتنظيم التوراة؛ يف ورد كما سليمان» «هيكل نمط عىل سليمان» «دار
هذه عىل يطلق أن يمكن بحيث االخرتاع، بفن تسميته يمكن بما واالهتمام واالكتشاف
أهل حققه باملعجزات سليمان حققه فما تقنية»، «جامعة وهو دنيوية أكثر مصطلح الدار
مدهشة، أشياءُ تُصنع األسطورية واليوتوبية التقنية املؤسسة هذه ويف بالعلم. الجزيرة
يف والفواكه النباتات من مختلفة أنواٍع زراعة أي النباتات توليد لعلم معهًدا تضم فهي
يف الترشيح العلماء ويمارس وتهجينها، الحيوانات لرتبية علميٍّا ومركًزا الحارة، املناطق
األطعمة نوعية لفحص الحيوية) (الكيمياء للبيوكيمياء فرًعا هناك أن كما املركز، هذا
والتلسكوب وامليكروسكوب البخارية لآللة وصًفا وقدموا محرًكا، العلماء واخرتع واللحوم.
األرض تحت أنابيب شبكة بوصف التليفون فكرة الجزيرة أهل علماء وتخيل وامليكروفون،

الصوت.12 انتشار يسهل هوائي لضغٍط خاضعة
طريق عن البرشية الحاجات تتطلبه ملا الخارجي العالم يطوع بأن بيكون اهتم
قهرها أو الطبيعة عىل السيطرة الحكمة: هذه يف تتلخص ذلك يف وفلسفته االخرتاعات،
ما أو واستغاللها الطبيعية بالقوانني كاملة معرفًة الحكمة هذه اقتضت وقد بالطاعة.
تستهدف وتطويعها بالطبيعة الجديدة» «أطلنطا أهل ومعرفة الطبيعة.13 بتطبيع يسمى
التقنية له، أفضل حياٍة وتوفري اإلنسان أجل من ُصنع الجزيرة هذه يف يشء فكل اإلنسان،
عصوٍر يف ستظهر التي الكوارث عليه تجلب ولم اإلنسان» «عرص لبناء مسخرة هنا
نفسه بيكون يكن لم وإذا الطريق، معالم الجديدة» «أطلنطا وضعت ولقد متأخرة.
سيكون التي األماكن يسجل مستطلًعا ورائًدا منقبًا كان أنه إال املجال، هذا يف فاتًحا
أو بالسحر وليس — بالعلم ودرسه عرصه واقع بيكون قرأ احتاللها. يوم ذات ممكنًا
املستقبل. يف تحقيقها يمكن التي الكامنة إمكاناته يستخرج أن فاستطاع — التنجيم
غاياٍت أجل من وال ذاتها أجل من ليست إليها يسعى التي الحقيقة بأن بيكون ويتميز
ما نحو عىل البرش، مملكة وتحقيق العالم، تحسني أداة هو املعرفة مفتاح ألن تأملية،

ص١٠٩. العربية، الرتجمة النهضة، عرص فلسفة بلوخ، 12
.Bloch: p. of H. VII, p. 657 13
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برشية» «مملكة دنيويٍّا الفردوس صار وكما الشفاء، خدمة يف املعرفة باراسلس وضع
لإلقامة.14 أفضل مكانًا األرض من جعلوا ممن وغريه بوهمه ياكوب عند

Civitas الشمس» «مدينة الوقت نفس يف ظهرت الجديدة» «أطلنطا ظهرت عندما
امتدح اليوتوبيا هذه من التقني الجانب ويف (١٥٦٨–١٦٣٩م). كامبانيال لتوماسو Solis
وقد واالخرتاعات، العلمية االكتشافات إثراء إىل ودعا العلمية، النهضة مدينته يف كامبانيال
الطريان فن ابتكروا إذ الحني، ذلك يف األوروبية النهضة تجاوزت اخرتاعات مدينته ألهل كان
سفنًا وصنعوا عرصهم، يف مجهولة كانت كواكب الكتشاف منظاًرا واخرتعوا أجنحة، بدون
الحركة. ميكانيكية وعجالٍت مراوح بفضل بل أرشعة وال مجاديف بدون البحار تطوف
العلمي التقدم وحقق مستقبلية، رؤيًة تقنيته عىل أضفى يوتوبي بحدٍس كامبانيال وتميز
تنبؤاٍت باعتبارها ال كامبانيال، تخيلها كما التقنية اليوتوبيا بعضرسوم الصناعية والثورة

املرجوَّة.15 األمس صور هي حيث من بل صادقة،
العلمية االخرتاعات بعض الشمس» «مدينة يف قدَّم كامبانيال أن من الرغم وعىل
يف تنطلق ال فيوتوبياه بالقوة. املفعم بيكون عقل له يكن لم أنه إال لعرصها، السابقة
بالتفاؤل وتتسم الطبيعة وراء ما إىل الجديدة» «أطلنطا تنطلق بينما املوجودة، الطبيعة
كوضع وثابت صارم نظاٌم يحكمها التي كامبانيال يوتوبيا من العكس عىل التقني،
وكل موقعه، يف يوجد أن يجب يشء فكل التنجيم، علم عىل تقوم إنها الثابتة. الكواكب
بأي تسمح ال يوتوبيا وهي النجوم. ملواضع طبًقا موضعه يف ومحكم أعىل من محدد يشء
العرص سادت التي الرسية» «العلوم أرس من تتحرر أن تستطع لم بل الحرية، من قدر

كبري. حدٍّ إىل والسحر التنجيم أرس يف فوقعت النهضة عرص وبداية الوسيط
بيكون توَّجها أن بعد — جديدة صورًة الطبيعة ليُكسب عرش السابع القرن وجاء
ساعة، أو ماكينة أو كآلة وإنما حي ككائٍن للطبيعة تنظر لم صورة — للعلوم ملكة
كتلك نادرة بساعٍة أشبه الطبيعة إن بويل روبرت الفيلسوف الكيمياء عالم لقول مصداًقا
املرسوم دورها الساعة وتؤدي … بمهارة يشء كل صنع حيث سرتاسبورج يف املوضوعة

ص١١١. النهضة، عرص فلسفة بلوخ، 14
املجلد فصول، مجلة القاهرة، والدالالت، واألصناف الكلمة واأليطوبيات، األيطوبيا لبيب، العزيز عبد 15

ص١٠٩-١١٠. ١٩٨٧م، أبريل-سبتمرب السابع،
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النظرة انتهت القرن هذا يف تها.16 برمَّ لآللة وضع الذي واملبدئي العام تصميمها بفضل
تكويٍن ذات أنها وهي جديدة، نظرٌة إليها نُظر التي للطبيعة اآللية النظرة وسادت الغائية
وهي الكون، أعني الكبري، الكتاب هذا يف مكتوبة الطبيعة جاليليو: قال عندما ريايض
كيف املرء عرف إذا إال يُفهم لن الكتاب ولكن فيها، نحملق أن نستطيع الدوام عىل أمامنا
وحروفه الرياضة، بلغة مكتوب فهو بها، ُكتبت التي الحروف وقرأ الكتاب، لغة يفهم
كلمٍة فهم برش يستطيع لن وبغريها الهندسية، األشكال من وغريها والدوائر املثلثات يف

الظُّلمة.17 متاهات يف سنتخبط فبغريها الكتاب، هذا من واحدة
بعالقٍة ترتبط لم باآللية يتصف الذي امليكانيكي الطبيعي العلم قوانني ولكن
إنها بل بالتناقض تسمح ال الكالسيكية امليكانيكا ألن للمجتمع، التحتي البناء مع جدلية
بني التفرقة عىل يقوم للطبيعة ثنائيٍّا تصوًرا — جاليليو صاحبها لسان عىل — قدَّمت
والثانية العلم، بمجال تختص األوىل لألشياء. النوعية والخصائص الكمية الخصائص
فجاء الحديث، العرص بدايات يف الفلسفي التفكري عىل أثره له كان مما بامليتافيزيقيا؛
بعده من كانط وجاء واملادة، العقل بني املشهورة بتفرقته (١٥٩٦–١٦٥٠م) ديكارت
برونو جوردانو قدَّمه الذي الطبيعة مفهوم اختفى وهكذا والفينومينا. بالنومينا ليقول
بالطريقة ينتج ما إن فكرة يف ليتحدوا وكانط وديكارت جاليليو وجاء نفسه. وبيكون
املفهوم فقط هو ميكانيكي بشكل يُفهم وما عليه، التعرف يمكن ما فقط هو الرياضية
حقيقة عن كليٍّا اختالًفا مختلًفا وجدناه مجردة كسلعٍة كَّر السُّ إىل نظرنا إذا ولكن علميٍّا،
عالقتها أقامت التي الربجوازية التقنية — بلوخ رأي يف — نشأت هنا ومن السكر.
يقول كما — الربجوازي االقتصاد ألن ربح من تحققه ما ومقدار الخالصة السلعة مع
عالقة إنها بسعره. بل باألرز يهتم ال — ستشوان» يف الطيب «اإلنسان مرسحية يف برشت
التقنية هذه وأهملت الخارج، من بفاعلية تعمل التي الطبيعة قوى عن البداية منذ اغرتبت
يروضها لكي كاملة معرفًة الطبيعة يعرف أن لإلنسان بد ال أنه هي أساسية حقيقًة
يسمى ما وبدأ إقليدس هندسة عن الطبيعي العلم ابتعد وعندما إرادته.18 تخدم ويجعلها

أحمد د. ترجمة عرش)، السابع (القرن الحديث األوروبي الفكر باومر ل. فرانكلني كتاب يف النص ورد 16

ص٥٩. ١٩٨٧م، للكتاب، املرصية الهيئة القاهرة، محمود، حمدي
ص٦٠. السابق، املرجع 17

.Bloch: p. of H. V. II, p. 667 18
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الطبيعية. «الذات» عن اإلنسانية «الذات» تبتعد بدأت de-Organization بتفكك-النظام
أو منسجم غري بأنه الشعور عليه سيطر الذي اإلنسان عن ابتعاًدا أكثر الطبيعية وبدت
عقله تتحدى وأنها والتوقري والعظمة بالرهبة حيالها يشعر وبدأ الطبيعة، مع متناغم
اإلنساني، املعنى من مفرغة الطبيعة بدت بحيث باالغرتاب الشعور هذا واستفحل وخياله.

بالطبيعة. اتصالها اإلنسانية الذات وفقدت
ناحيٍة من واملوضوع ناحية من الذات بني تتوسط التقنية تعد لم السابقة لألسباب
عينية، التقنية تصبح لم وبذلك لنا» «أشياء إىل ذاتها» يف «األشياء تتحول لم أي أخرى،
لألسباب الطبيعة معطيات عن تستغني أن لها يمكن ال — التقنية أي — األخرية هذه ألن
أو أولية موادَّ من للتنقية الطبيعة تمنحه ما حسابنا من نسقط أن يمكن ال اآلتية:
أو أخرى جديدٍة موادَّ الستحداث الصناعية الكيمياء يف اإلنسان استخدمها خام موادَّ
الكيمياء تنتجه ما آخر إىل … الفحم من البرتول (كتصنيع مختلف بشكٍل استخالصها
الطبيعي التطور من بحالة تمر التي الخام املواد عىل رسيع تطوٍر إحداث أو الصناعية)
يمكن وال الكالسيكية، امليكانيكا قوانني الصناعية الكيمياء هجرت أن بعد وذلك البطيء،
سمًة لها أن العلمية النظريات كل أثبتت التي الطبيعة قوانني أيًضا حسابنا من نسقط أن
فال االقتصادية الظروف تغريت مهما وأنه االقتصادية، للقوانني عونًا كانت موضوعية
رضورية القوانني هذه أن من الرغم وعىل تخطِّيها. وال القوانني هذه فوق القفز لها يمكن
هذه أن من أيًضا الرغم وعىل أمامها، وممتدة بل البرشية الذات إرادة عن وخارجة وحتمية
تتوسطها بل لها، عبد إىل تتحول ال البرشية أن إال الفعالية، من كبري جانٍب عىل القوانني

واملوضوع.19 الذات بني االغرتاب لرتفع معها وتتفاعل
متوسطة غري خارجية رضورٌة أنها عىل القوانني هذه إىل الربجوازي الفكر نظر
املوضوعية وللقوانني وللممكن للرضورة العداء فنشأ ضدها، تعمل بل الذاتي العامل مع
وعيًا بقي الذي املجرد الربجوازي للوعي الحتمية أو الرضورة ظهرت وهكذا عامة، بصفٍة
كانت سواء العلم، قوانني فرس الذي املاركيس الفكر يف نجده ما عكس عىل وهذا مغرتبًا.
تؤثر موضوعية صريورًة بوصفها السيايس، االقتصاد قوانني أو الطبيعي العلم قوانني
يف بها ويأخذوا ويبحثوا ويتعرفوا يكتشفوا أن يمكنهم بحيث البرشية الكائنات إرادة عىل
يف الحرية تكمن ال بقوله: إنجلز عنه عربَّ ما وهذا املجتمع. منفعة يف ويستغلوها سلوكهم

.Ibid: p. 668 19
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املتاح اإلمكان ويف القوانني، هذه عىل التعرف يف بل الطبيعة، قوانني عن الحالم االستقالل
محددة.20 أهداٍف أجل ومن لخطة طبًقا بفاعلية تعمل لجعلها

للطبيعة يُنَكر ال الذي عدائه من الرغم عىل االتجاه، هذا يف هيجل بصرية وتسري
الطبيعة قوانني يف التحكم الدقة وجه عىل فهم أنه إال للطبيعة، الداخلية للحركة ورفضه
نفسها الطبيعة فاعلية إن حيث … إيجابية إىل السلبية هذه تحولت الدهاء: طريق عن
أشياءَ تحقيق عىل دهاؤه ويحملهما اإلنسان يتدخل الساعة انتظام يشبه الذي وانتظامها
هادفة أعماٍل إىل العمياء أعمالها تستحيل بحيث نفسها الطبيعة تريده كانت عما مختلفة
واإلنسان عمياء، لهيجل بالنسبة فالطبيعة الطبيعة.21 تريده كانت ما عكس إىل أي
والسيطرة األنا فلسفة عن السابق النص يف هيجل فلسفة وتعرب يقودها. لكي يتوسط
قوى هي «مباركة تقول التي شيللر عبارة وتتفق البرشية لألنا يشء كل وتسخري املطلقة
وتفهم السابق هيجل نص مع العبارة هذه تتفق توجيهها.» اإلنسان أحسن إذا الطبيعة
هذه يف يعربان وهيجل شيللر من كالٍّ أن والواقع الطبيعة. من املستمرة املنفعة نطاق يف
يمثل مجموعها يف للتقنية الرأسمايل التصور وأن الرأسمالية، النظر وجهة عن النقطة
النهضة: عرص مستلهما فاوست يف جوته عنها عرب التي املودة يمثل مما أكثر السيطرة
يف وأنت أنك سًدى فليس طلبت، ما كل أجل يشء، كل وهبتني لقد الجليل، الروح «أيها
التي الطبيعة يف املطلقة ثقته عن يعرب هذه جوته أبيات ففي نحوي.» وجهك ولَّيت النار
تمثل التي السابقة هيجل عبارة عنه عربت مما العكس عىل كصديق، وجهها له تدير

كبري.22 حدٍّ إىل استعمارية فكرًة
تفرضه الذي الرضورة لعالم واخرتاقها الصريورة عالم يف البرشية الذات تدخل إن
العالم يف آثارها اقتفاء يمكن التي وامللموسة األساسية األمور من لهو الطبيعة قوانني
تفرضعىل الطبيعة قوانني «إن لوحاته: يف دافنيشوعربَّ ليوناردو قال كما وذلك الخارجي،
والفن.» الطبيعة بني وسيًطا نفسه من ويجعل الطبيعة روح داخل نفسه يدمج أن الرسام
الصفات «بني املقدسة: العائلة كتاب يف نفسه املعنى هذا عن أيًضا ماركس عرب وكما
هو املقصود وليس تميًزا، وأشدها الصفات هذه أهم هي الحركة تعترب للمادة املالزمة

.Ibid: p. 669 20

.Ibid: p. 669-670 يف: هيجل نص ورد 21

.Ipid: p. 670 22
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املادة، وعذاب والتوتر الحية والروح النزوع هو املقصود وإنما الرياضية، أو اآللية الحركة
هي الربجوازي العرص يف إلحاًحا األكثر املشكلة ظلت لذلك بوهمه.» ياكوب تعبري حد عىل
معطيات تملك التي الطبيعة وبني للتقنية املبدعة اإلنسانية الذات بني االتصال مشكلة
قوى استغالل عىل فحسب تعتمد الربجوازية العصور يف التقنية ظلت كما التقنية،
إن املستَغلة. العينية واملادة البرشية الكائنات بني عالقة إقامة عىل تعتمد ولم الطبيعة،
الطبيعية الحكمة معها رسق قد للبرش، ليمنحها اآللهة من النار رسق عندما برومثيوس
اقتحمت أنها أي األولية، للمواد صناعي إنتاٍج يف جديدة جذوًرا التقنية واكتسبت أيًضا.

لتطوره.23 نسقها أو الطبيعة نظام وتوسطت
تتطلب تقنية وكل أيًضا. جذورها من بل فقط، ظاهرها يف ال للتغيري قابلة األشياء إن
تدخل بدون تظل — به املعرتف املوضوعي وجودها رغم — الظاهرة ألن التغيري، إرادة
يف مفتقدة فالذات ذات. بدون ظاهرًة تظل أي عنه، وغريبًة باإلنسان مرتبطة غري الذات
الالإقليدية الهندسات عىل القائمة امليكانيكا يف أما الكالسيكية، وامليكانيكا الكمي التفكري
الفيزيائي الرتابط كانط أقام ولقد نسبي. طابٍع ذات لقوانني حرٍّا ترابًطا أصبحت فقد
عبارته يف جاء كما آخر ترابٍط كل مع فعل ما نحو عىل املتعالية الذات عىل للقوانني
جميع مصاحبة عىل قادرة تكون أن يجب أفكر األنا «إن الخالص العقل نقد يف املشهورة
عاجزة الذات تبقى بل الطبيعة آليات يف الذات يدخل ال الحال بطبيعة وهذا تمثالتي.»
وليست الطبيعة عىل متعالية التعريف حسب هي الطبيعة. عن امليكانيكية التصورات أمام
بأن كانط إيمان إىل هذا ويرجع الطبيعة. بالذات عضوية تجريبيٍة ذاٍت التحام بها ملتحمة
الطبيعية القوانني وإن تام، موضوعيٌّ نسٌق هو الصارمة اآللية تحكمه الذي نيوتن نسق
يف يكتشفون ال والعلماء قبيل.24 بشكٍل العقل يف موجودة كالعلِّية األساسية ومقوالتها
للطبعة مقدمته يف هذا كانط أوضح كما نفسه يف العقل وجده أن سبق ما إال الطبيعة

الخالص». العقل «نقد لكتابه الثانية
رأي يف — املاركسية اكتشفت حتى الطبيعية الذات عن مغرتبة البرشية الذات وظلت
«الذات» املاركيس بمفهومها اإلرادة وأضفت العامل. اإلنسان يف التاريخية الذات — بلوخ
الذات توسطت كما الذات، هذه مع البرشية الكائنات فتوسطت الطبيعية، الصريورة عىل

.Ibid: p. 671 23

.Ibid: p. 672 24
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يف تكمن التي اإلرادة إن نفسها. مع الذات هذه توسطت وأخريًا البرشية، الكائنات مع
فالذات معها. تتوسط أمامها وذاتًا وراءها، اجتماعية ذاتًا تتطلب فيزيائي-تقني بناء كل
الثانية للذات يمكن وال كاٍف، بشكٍل مؤثرة تكون أن يمكنها ال إنسانية قوًة بوصفها األوىل
للذات بد فال اليوتوبيا تتحقق ولكي كاٍف، بشكٍل تتوسط أن املطبوعة الطبيعة بوصفها
فالذات عينية، تقنيٍة إنتاج أجل من معها وتتحالف الطبيعية الذات تشارك أن البرشية
عليها يطلق باإلرادة تسمى التي القوة وهذه بعُد، تتفجر لم هائلة قوٌة داخلها البرشية
مكمنها من اإلرادة تنطلق كيف اآلن: السؤال لكن البرشية». الذات «إليكرتون اسم بلوخ
اإلرادة تتبع من السؤال هذا عن لإلجابة بد ال دائًما؟ هدفها تصيب وهل التاريخ؟ يف لتعمل
أي اإلسربطية العسكرية القوة إرادة هي األوروبية اإلرادة فنموذج تاريخها، طوال البرشية
عن تخرج ال اإلرادة هذه أن غري القتال. عىل القادرة اإلرادة وسلطة والطاعة االنضباط يف
إرادة بل الحرية، عليها تمليه ما تفعل حرة إرادًة تكن لم ولذلك التوسط، تعرف لم كونها
لم متعصبة وإرادة به، تؤمن الذي الهدف لتحقيق العينني معصوبة وهي تنصاع عمياء
هذا وتَسبب لها. عدو فهو الهدف أو الرأي يخالفها ما وكل لألشياء، األوسط الحد تَر
كائنات اإلرادة، آالت بمثابة هي برشية كائناٍت إيجاد يف اإلرادة أشكال من املجرد الشكل
«إن لشعار طبًقا به تؤمن الذي الهدف إرادة تنفذ ما بقدر الخاصة إرادتها عن تعرب ال
املسيح، مملكة مملكتنَي: إىل العالم قسم الذي الشعار وهو ضدنا.» فأنت معنا تكن لم

الشيطان.25 ومملكة
من إنتاجها نفرس أن يصح املايضوال من عتيًقا شيئًا ليست الطبيعة إن بلوخ ويؤكد
والتاريخ الطبيعي التاريخ ندرك أن علينا وأن باستمرار، نفسه يكرر الذي املايض خالل
اإلنسان إىل انتهى قد الطبيعة تجيلِّ أن نتصور وال تنفصم، ال التي عالقتهما يف البرشي
حارضة دائًما كانت الطبيعة أن ذلك اإلنسان؛ بظهور إال يبدأ لم الحقيقي التاريخ أن أو
تجيل أن فالواقع استمرار، حالة يف الطبيعية الفعالية أن أي به، ومحيطة التاريخ يف
أيًضا يتجه التقنية توسط أن كما املستقبل. أفق يف يقع كالهما اإلنساني والتاريخ الطبيعة
اإلنسان إنتاج ويتحد التحالف، هذا خالل من التقنية تنجز وعندما وحده. املستقبل إىل
القوى أو الطاقات إطالق عىل بالتأكيد يساعد هذا فإن الطبيعة، إنتاج مع وخياله بإرادته

املجمدة.26 الساكنة الطبيعة يف قة الخالَّ

.Ibid: p. 674–676 25

.Ibid: p. 690 26
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الطبيعة أن اإلنساني، اليوتوبي والخيال الطبيعة بني االتحاد عن الفكرة هذه يف واملهم
منه يستمد الذي واملستودع األساس هي وإنما اإلنسان عن منفصًال ماضيًا شيئًا ليست
كل أعطت الطبيعة فال بنائه، من بعُد يتمكن لم الذي املستقبل بيت بناء مواد اإلنسان
تقوم التي هي بلوخ يقصدها التي والتقنية املغرتب. غري بيته أقام اإلنسان وال عندها، ما
أي — نفسها هي تكون وال عنها، مغرتبًة الطبيعة تكون ال بحيث الجديل التوسط بهذا
ال اإلنساني البيت هذا بأن القول يمكن أوضح وبعبارٍة اإلنسان. عن مغرتبة — التقنية
عىل يشء كل قبل يقوم وإنما وحده، اإلنساني النشاط أساس وعىل فقط التاريخ يف يقوم
بمواد الزاخر الطبيعي املستودع هذا أساس عىل وكذلك «املوسطة» الطبيعية الذات أساس

البناء.
االبن بوصفه — لإلنسان العيني التوسط بقي ما مشكلة الطبيعية الذات تبقى هكذا
فقدت عندما املشكلة هذه يف الربجوازية املجتمعات وقعت وقد غائبًا، — للطبيعة األصغر
العالم ونكبت الربح دافع عىل اعتمدت صناعية ثورًة وأنتجت الطبيعي بالعالم االتصال
عن ديكنز شارلز اإلنجليزي الروائي روايات رته صوَّ الذي هو وهذا اآليل. العمل بقبح
حركة عرش التاسع القرن يف نشأت وقد الربيطاني. املجتمع يف الصناعي العرص بدايات
واملاكينات اآلالت تحطيم إىل دعت اآللية للنزعة معادية جماعٌة وهي «لوديزم» تدعى
مرحلة عن الصناعي العرص هذا وعربَّ العاملة.27 األيدي عىل ستقيض بأنها العتقادها
بحيث الطبيعة، انتهاك عىل بل الطبيعة» يف «التحكم عىل فيها التقنية تقم لم اغرتاب
عىل باالعتداء يقوم الذي االحتالل بجيش كبري حدٍّ إىل شبيهة — التقنية أي — صارت
ثَمَّ ومن البلد، بهذا يربطه ما كل هو الثروات واستغالل الحرمات انتهاك ويكون ما بلٍد

الداخل. من البلد هذا حقيقة عن يشء أي يعرف ال
اإلنسانية الذات وبني الطبيعة أو الخارجية الرضورة بني التوسط افتقاد أدى هكذا
مقابل يف التكنولوجية الكوارث من العديد إىل أدى أنه هذا من واألهم اقتصادية. أزماٍت إىل
الاليشء عصور كل عىل التقنية كوارث وتنطبق األنبياء. بها تنبأ التي الطبيعية الكوارث
إىل ليصل البرشي بالتاريخ املادي العالم يجمع بهدٍف «ليس-بعد» ال فيها يرتبط ال التي
هاوية يف العالم يسقط الهدف بهذا االرتباط ينعدم وعندما اليوتوبي. بالكل يسمى ما

تدمري.28 أداة إىل «ليس-بعد» ال يتحول عندما أي الاليشء أو العدم

.Ibid: p. 691-692 27

.Ibid: p. 694 28
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أو الربجوازية الطبقة عالقة مختلف بشكٍل تعكس بالطبيعة التقنية عالقة إن
واالفتقار االستغالل عىل الحالتنَي يف العالقة تقوم إذ األخرى؛ املجتمع بطبقات الرأسمالية
البرشي املجتمع بني قائمًة تكون أن يجب التي الجدلية العالقة إىل االفتقار أو التوسط، إىل
بعُد، اإلنسان يصنعه لم ما هي الطبيعة لكن البرش، صنع من والتاريخ املادي، والعالم
الهول أبو أو — الطبيعة لغز ويظل اإلنسان، يسار عىل مقيَّد كعمالٍق الطبيعة تظل لذلك
يتدخل حتى كذلك الحال ويستمر يمينه. عىل — بلوخ يسميه كما ب املحجَّ الطبيعة
أن بد ال أي رحمها، يف النائمة اإلبداعات عن ويكشف أغاللها من الطبيعة ويحرر اإلنسان
يخطو أن أراد إذا الطبيعي العالم يف الكائن املمكن مع ليتحد عينيٍّا تدخًال اإلنسان يتدخل
هذا سالسل تفك التي هي وحدها فالتقنية عينية، تقنيًة يوتوبيا لتحقيق واسعة خطواٍت
التي — الطبيعة مادة تشرتك بحيث الطبيعة.29 لغز عن الحجاب وترفع الجبار العمالق
اإلنسان هو ومحورها التاريخ ذات مع جدلية عالقٍة يف — عينية مادًة تكون أن يمكن
أنه أدراك عندما التاريخ عن القدر نحى الذي اإلنسان homofaber؛ الصانع أو العامل
يرفع وبذلك الطبيعي، العالم يف اإلنتاج مواطن يتلمس أيًضا وأنه منتجه، أو صانعه

الطبيعة. من التقني االغرتاب
الفكر هدف هي الطبيعة وذات اإلنسانية الذات بني االنسجام هذا أو العالقة هذه
طريق عن وكماله ذاته يحقق الذي ذلك هو ماركس يريده الذي فاإلنسان وغايته، املاركيس
دينيًا تحرًرا الحقيقي التحرر يكن لم ملاركس بالنسبة «ألن يحرره الذي ق الخالَّ العمل
االتحاد له يتيح ما هو أيًضا العمل وهذا اجتماعيٍّا.»30 أيًضا كان بل فحسب، وسياسيٍّا
عىل اإلنسان ماهية يحدد ما هو فالعمل الخارجية، الطبيعة أو الخارجي بالعالم العيني
مع البرشية الذات تتحد البنَّاء والنشاط ق الخالَّ بالعمل الطبيعة وبتحويل التحديد، وجه

األشياء. هذه يغري الذي اإلنسان فعل ومع األشياء، حركة
وحقق الطبيعة عىل اإلنسان سلطان ازداد الحديث العرص من األخرية العقود ويف
الهائل التقني التقدم حقق فهل البرشي، الخيال بها يحلم لم التقنية مجال يف إنجازات
يف ذروته بلغ حتى عرش التاسع القرن من ابتداءً الرسيع العلمي التقدم عن نتج الذي
طوال البرشية عانته ما رفع وهل التقنية؟ بيوتوبيا يسمى ما حقق هل العرشين؛ القرن

.Ibid: p. 695-696 29

ص١٥٧. ١٩٧٠م، األدب، دار بريوت، طرابييش، جورج ترجمة ماركس، كارل روجيه، جارودي، 30
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إىل بالنظر أخرى؟ ناحيٍة من الطبيعة وعن ناحية، من ذاتها عن اغرتاب من تاريخها
اخرتاع يمكن ال االخرتاع.» أم «الحاجة ملقولة فطبًقا النفي، هي اإلجابة تكون العيني الواقع
اخرتاعه، أو إليجاده اجتماعية رضورٌة أو حاجة هناك تكن لم ما نفع أو فائدة له يشء
االحتياجات من األقىص الحد تلبية إىل تتوجه لم ما حقيقيًة يوتوبيا تُعد ال االخرتاع وإرادة
إىل تتوجه ومخرتعاتها ومنجزاتها الصناعية الثورة ولكن عاٍل. تقنيٍّ مستًوى عىل البرشية

الربح. من األقىص الحد تحقيق
يف — أصبح اإلنتاج، قلة نتيجة — األوىل البدائية العصور يف — الجوع كان أن وبعد
وتكدُّس املخازن وامتالء اإلنتاج وفرة بسبب — املتقدمة التقنية ظل ويف الحديثة العصور
واخرتاع بإبداع بدأت التي بالتقنية وإذا والرأسمالية. الربجوازية املجتمعات يف املال رأس
الطاقة توجه أن من وبدًال والدمار، للموت وسائل تُبدع بها إذا الوجود، عىل املعينة الوسائل
وتخصيبها الصحراء لتعمري — البرشي العقل إليه توصل ما آخر هي التي — النووية
أداًة العالية التقنية ظل يف أصبحت للحياة، كأداة واستخدامها خرضاء أرٍض إىل وتحويلها
كثرية. أخرى إقليميٌة وحروٌب عامليتنَي حربنَي أهوال عليه تشهد ما وهذا والفناء، للموت
للتقنية، مميزة صفًة أصبح الذي الدمار إىل اإلنسان الطبيعة بني االغرتاب أدى هكذا
هذا امتد بل فقط، الطبيعة من موقفه عىل مقصوًرا باالغرتاب اإلنسان شعور يعد ولم
مارًدا وأصبح تعملق الذي اإلنتاج هذا التقني، بإنتاجه تربطه التي العالقة ليشمل الشعور
تابًعا أصبح بل عليه، السيطرة عن كثرية أحياٍن يف اإلنسان وعجز اإلنسانية من مجرًدا
من بد ال والطبيعي االجتماعي املستوينَي عىل التقنية كوارث ولتجنب أخرى، أحياٍن يف له
بوصفهم — أنفسهم مع البرش توسط من بد ال أي اإلنتاج، قوى مع الحالتنَي يف التوسط
يتم وعندما الطبيعية. القوانني مع البرش توسط من بد وال — للتاريخ منتجًة ذواٍت
التاريخي، العالم يالزم الذي القدر وعىل الطبيعي، العالم تالزم التي الصدفة عىل التغلب
وتتجنب اليوتوبي، الكل إىل وتتجه فيها الكامن الكوارثي الجانب عىل التقنية تتغلب عندئٍذ

العدم. هاوية يف السقوط

الجغرافية الكشوف تاريخ ثانيًا:

غمار خوض يقتيض ولكنه النور، إىل الظالم من دائًما يخرجنا الجديد عن البحث إن
رحلة يف املاوراء إىل للمغامرة والسعي واملعتاد، املألوف العالم وتخطي واملصاعب، األخطار
هو االكتشاف كان وإذا جديدة. أخرى الكتشاف عليها نقف التي األرض من فيها نتحرر
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معنًى عىل االكتشاف كلمة تنطوي فقد األوىل، للمرة الوجود إظهاره أو ما يشءٍ عىل العثور
موجوًدا كان يشء عن الغطاء إزاحة تعني — آخر بمعنًى — هي أو «الجديد» مع يتناقض
فقط، املكتِشفة للذات بالنسبة «الجديد» ويمثل اليورانيوم) أو أمريكا (كاكتشاف قبُل من
من النقيض وعىل فحسب. ل املتأمِّ دور هو الحالة هذه يف املكتِشف دور يكون بحيث
نجده — املكتِشف ضمنًا يفرتض كان وإن — «املخرتع» أو «الصانع» اإلنسان نجد هذا
التفرقة هذه لكن الخزف. أو الزجاج كصنع جديد ما يشءٍ بصنع االكتشاف هذا يتجاوز
ألن الوهم، من رضبًا تكون أن — بلوخ رأي يف — تعدو ال واالخرتاع االكتشاف بني
الكريمة القيم وكل التغيري، عىل القدرة لديه — فقط االخرتاع وليس — أيًضا االكتشاف
خالل من تحدث لم أفضل حياٍة نحو املبكرة فالتغريات باالكتشاف، تغريت قد الحياة يف

وعديدة. هامة اكتشافاٍت خالل من كذلك بل فقط، االخرتاعات

الجغرايف اليوتوبي القصد (١)

وال تاجًرا كان األول فاملكتشف التجارية. األغراض لخدمة الجغرافية االكتشافات بدأت
جديدة طرٍق عن بحثًا «املاوراء» إىل غامر لقد التأميل. النموذج من بأنه وصفه يمكن
أرٍض يف بل فراغ يف يتم ال فاالكتشاف إلخ، … والعاج والفضة الذهب عن أو للتجارة
أو الطبيعة إبداعات لتحرير العينية التقنية يوتوبيا تسعى وكما الواقعي. باملمكن مليئة
لالخرتاع. موازيًا الجغرايف شكله يف االكتشاف يبدو فكذلك رحمها، يف تكمن التي إمكاناتها
— تحقيقه إىل سبيل ال حلم أو وهم مجرد ال — عينية يوتوبيا االكتشاف يكون ولكي
اكتشاف تعني الجغرافية واليوتوبيا باملستقبل. االكتشاف عىل القدرة تتعلق أن بد فال
األخرى اليوتوبيا كل بأن القول يمكن حتى الجديدة، والسلع والبضائع الجديد، الطريق
موضوعي، هدٍف إىل وتتجه يوتوبي قصٍد ذات األخرية هذه ألن الجغرافية للكشوف مدينة
عدن، جنة أو الجديد العالم يف السعادة أرض أو الذهب، أرض ،Topos ال هو يكون قد
عىل اإلنسان تساعد االكتشاف رحالت إن الجديدة.31 األرض يف املخبأ األسطوري املوطن
الحلم يكون وبهذا املخبَّأة. األرض إىل بالوصول فعيل ممكٍن إىل الواقعي املمكن تحويل
التي الذهبية الفروة أو السحرية البضائع هو الجغرافية الكشوف يف باألماني املفعم

.Bloch: p. of H. V. II. p. 750 31
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الفوقي بالبناء التحتي البناء بارتباط يقول بلوخ جعل مما ما، مكاٍن يف وجودها يفرتض
األسطوري املوطن أو — Eldorado إلدورادو بني التمييز يستحيل بحيث الكشوف لهذه
البناء تمثل التي واالقتصادية املادية الدوافع جانب وإىل عدن. جنة بداية وبني — للثروة
األرض هذه إن بل الجديدة، األرض يف يتمثل الجغرافية للكشوف فوقي بناءٌ هناك التحتي،

االجتماعية.32 اليوتوبيا إىل الكشوف هذه قدمته الذي الكبري اإلسهام هي
أدل وليس املادي. واقعها يف موجودة غري بأشياء الحلم عن تتوقف ال البرشية إن
من غريبة وأنواًعا املاس، وادي تتضمن التي للشعوب الخرافية الحكايات من ذلك عىل
التي العينية األماكن هي البحرية والرحالت الجغرافية والكشوف والحيوانات. النباتات
أدب من وغريها البحري السندباد رحالت يف كما األشياء، هذه مثل فيها توجد أن يمكن
السعي هو الرحالت بعض من الهدف كان لذلك العربي. الرتاث بها يزدهر التي الرحالت
من ما مكاٍن يف موجودة أنها يُعتقد كان التي الذهبية بالفروة األسطوري الحلم وراء
كان التي وهي املسيحي، الرتاث يف املقدسة الذهبية بالكأس الحلم وراء أو اليونان، أرض
إىل البرش دفع الكنوز هذه بمثل الحلم إن سماوي، بتحريٍم ومحاطة مخبأة أنها يُعتقد
الوطن، أرض يف أرجلهم تحت تكمن ال — الكنوز أي — ألنها بعيدة، بحرية رحالٍت
اليوتوبي الهدف هما املقدسة والكأس الذهبية الفروة كانت هكذا بعيد. ناءٍ مكاٍن يف بل

والوسيطة.33 القديمة للعصور الخرافية الحكايات يف البحرية للرحالت
تكون املاوراء إىل فاملغامرة القديمة، البحرية الرحالت يف بالسعادة الخوف واقرتن
فيما وبخاصة بالفزع مقرونًا طويلة لفرتٍة ظل البحر وركوب باملخاطر. محفوفًة دائًما
أسطورة استمرت ولذلك — األطلنطي املحيط أي — الظلمات» «بحر اسم عليه يطلق كان
األسطورة هذه وأفزعت السنني. آلالف بل ملئات املالحة عىل املمتنع الغربي املحيط
— الفينيقيني أي — معرفتهم من الرغم وعىل الفينيقيني، تجارة عوَّقت كما الغربيني،
رغم األطلنطي املحيط يف يغامروا لم أنهم إال الفلبني، إىل ووصولهم الهندي باملحيط
الوقت ذلك يف العرب للجغرافيني الهائل التقدم ورغم واملغرب، إسبانيا لسواحل امتالكهم
للعرب كان كما ١١٥٠م، سنة للعالم خريطة رسم قد اإلدرييس وكان الخرائط.34 رسم يف

.Ibid: p. 751 32

.Ibid: p. 752–756 33

مؤلفات يف وتمثل األوروبية الوسطى العصور يف ا هامٍّ موقًعا اإلسالمي للعالم الجغرايف الرتاث احتلَّ 34
خرائَط املؤلفات هذه تضمنت وقد القديم، العالم ومسالك طرق عىل الضوء ألقت التي العرب الة الرحَّ
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الغربي. األفريقي للساحل تمتد لم معرفتهم أن إال بورينو، وجزيرة بالنيجر كاملة معرفٌة
تحكي كما الظلمات، بحر يف كائنة هيسبرييدس.35 أن — لإلدرييس طبًقا — يُعتَقد وكان
أعماق إىل السفن تشد األطلنطي مياه يف عمالقة وجود عن العرب الجغرافيني أساطري
فيه زاد الذي الوقت يف هذا اكتشافها. يمكن جديدة أراٍض وجود عدم من وتحذر املحيط
الكنيسة آباء كان ولذلك الظلمات، بحر من ما منطقة يف ترقد عدن جنة بأن االعتقاد

الغربي.36 الساحل من الفزع أسطورة تحطيم يف العرب من أرسع

األرضية الجغرافية الجنة (٢)

عن البحث أصبح بل الذهبية، الفروة هو يعد فلم البحرية الرحالت من الهدف وتغريَّ
النبيذ، وأرض املوعودة، األرض عن البحث وتحول السعادة، أرض أو السعادة جزيرة
وإذا جغرافية. كشوٍف صورة عىل األرض إىل السماء من تحول والعسل، اللبن وأرض
إال الزمان، نهاية يف بالجنة وعدت قد املقدس الكتاب بها أتى التي الخالص نزعة كانت
السماء من نازلة الجديدة أورشليم املقدسة املدينة «رأيت السماء: من هابطة جنٌة أنها
بقيت فقد عدن، جنة أي األوىل، الجنة عن أما الزمان، آخر جنة عن هذا هللا.»37 عند من
والهبوط عنها بالبحث فقط ُسمح وإن إليها، بالدخول مسموح غري األرض، عىل بكًرا جنًة
ما مكاٍن يف األرضية الجنة وجود يف االعتقاد ظل وقد الخارجية. أسوارها من بالقرب
النشطة إرساليتها يف الكنيسة عنه وعربت الوسطى، العصور طوال قويٍّا األرض عىل
ورد كما األرض،38 أجزاء لبقية الجنة محيط من تنبع التي األنهار بأسماء اهتدت التي
فيصري ينقسم هناك ومن الجنة، ليسقي عدن من يخرج نهر «وكان التكوين: سفر يف

ومرشًدا هاديًا كانت كما األوروبية، النهضة عرص يف املعرفة مصادر أهم من أيًضا جعلها مما تفصيلية؛
العرب: الجغرافيني أهم ومن — كولومبس وخاصة — االستكشافية رحالتهم يف األوروبيني للرحالة
واملسعودي املشتاق»، «نزهة الشهري وكتابه اإلدرييس البلخي، الفرغاني، الخوارزمي، البريوني، الفزاري،

وغريهم. الذهب»، «مروج وكتابه
العالم. من الغربي الطرف يف وتقع اليونانية امليثولوجيا يف الذهبي التفاح حديقة :Hesperides 35

.Bloch: p. of H. V. II. p. 758 36

املقدس. الكتاب ،٢ :٢١ الالهوتي، يوحنا رؤيا 37

.Bloch: Ibid: p. 760 38
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تلك وذهب الذهب. الحويلة أرض بجميع املحيط وهو فيشون. الواحد اسم رءوس. أربعة
والنهر آشور. رشقي الجاري وهو حداقل. واسم الجزع، وحجر املقل هناك جيد. األرض

الفرات.»39 الرابع
األرض عىل بها لتنعم عدن جنة من بالربكة معها تأتي األنهار هذه أن يُعتقد كان
وازداد سحرية، لحديقٍة أويل نموذٌج أنها عىل عدن لجنة ويُنظر الخطيئة، يف الساقطة
يف ساقطة غري طبيعٍة ذات األرض من قطعًة هناك بأن الوسطى العصور يف االعتقاد
األرضية والجنة األرض. هذه موقع لتحديد للخيال العنان الكنيسة وأطلقت الخطيئة،
كما رشًقا.»40 عدن يف اإلله الرب «وغرس املقدس: الكتاب يف ورد ملا طبًقا عدن يف كائنة
البداية تعني ال البدء) يف (أي bereschith فكلمة للجنة، الرشقي املوقع عىل كدليل ُفرست

الرشق.41 يف تقع أنها أيًضا تعني بل فقط
بحر أو األطلنطي املحيط من األرضية الجنة ليحول املقدس الكتاب جاء هكذا
إىل الغربي الرتاث ومال — أورشليم وهي فيه محددة نقطٍة إىل بل الرشق، إىل الظلمات
الرشقية باليوتوبيا يسمى ملا طبًقا — الغربي الساحل من التقليدي لخوفه نظًرا التحول هذا
يف واملوجودة عرش الثالث القرن نهاية يف ُرسمت التي mappa mundi العالم وخريطة
أورشليم. منتصف يف األرضية الجنة الخريطة هذه وتحدد Hereford هريفورد كاتدرائية
منطقٌة ولكنها ،purgatorio األعراف جبل قمة عىل األرضية الجنة ليضع دانتي جاء ثم
منطقة ألنها ذاتها، لألرواح وال لإلقامة فيها مكان وال إليها، الوصول يمكن ال محرمة
عن دانتي عرب الذي األكويني توما عند كما انتقالية مرحلٌة هي أو فحسب، مرور أو عبور

أدبيٍّا. تعبريًا فلسفته
منطقٍة يف األرضية الجنة وجود يف أخرى اعتقاداٌت هناك كانت اآلخر الجانب وعىل
— وفتوحاته األكرب اإلسكندر زمن من الرتاث هذا امتد وقد — الهند وهي الرشق من أخرى
الوجود. بمعجزات املليئة الغامضة االستوائية لألرض والبحرية الربية الرحالت فبدأت
Brendan برندان القديس رحلة هي الوسطى العصور سادت أسطورة أشهر ولعل
األرض إىل هداه هللا بأن يخربه الليل يف مالك صوت سمع عندما رحلته وبدأت الشهرية

املقدس. الكتاب ،١٠–١٤ :٢ التكوين، سفر 39

املقدس. الكتاب ،٨ :٢ التكوين، سفر 40

.Bloch: p. of H. V. II, p. 760 41
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ثم يوًما، عرش خمسة ملدة إيرلندا من غربًا القديس فرحل عنها، يبحث التي املوعودة
سبقه قد وكان الخراف، من يُحىص ال بعدد مليئة جزيرًة ليجد شهور سبعة ملدة أبحر
ومعهم الرهبان ورفاقه القديس عاد سنوات سبع وبعد آخران. قديسان الجزيرة هذه إىل
هذه وكانت الغرب.42 يف مغروسة كرمًة الهند لتصبح للقديسني» املوعودة «األرض فكرة
وإرسالياٌت بعثات فقامت الوسطى، القرون خريطة معالم أهم من اليوتوبية الجزيرة
من ليست أخرى بجزٍر بعُد فيما امتزجت وقد عنها، للبحث ١٧٢١م عام حتى متوالية
وظل الذهبي، العرص وأسطورة القديم الرتاث من املقدسة الجزيرة مثل املسيحي الرتاث
ثم الجنوب أقىص يف عرش الرابع القرن يف فأصبح األساطري مع يتحرك الجزيرة موقع
الدائم التغري إن همبولدت: فون ألكسندر األملاني الجغرايف العالم ويقول كناري. جزر
ترتب الذي األمر املتوسط، البحر يف التجارة نتيجة املالحة تقدم إىل يعود الجزيرة ملوقع
العديدة املحاوالت يثبت الكناري لجزر التأريخ وأن متجولة، الجزيرة أصبحت أن عليه

١٧٥٩م.43 عام وإىل ١٤٨٧ عام من الخيالية الجزيرة هذه عىل للهبوط
الثروة عن للبحث أو عدن جنة عن للبحث سواء الرشق نحو متجهة األنظار ظلت
الصليبية للحمالت الغرب تنظيم عنه نتج مما الرشق؛ مع التجارة عن الناجم والربح
هذا ويف الدين. راية تحت غرضها تحقيق يف جميعها أخفقت وقد والثالثة. والثانية األوىل
من رشقي مسيحيٍّ حاكٍم من خطابات الكنيسة بابا إىل وصلت ١١٦٥م عام من الوقت
دولته رسائله يف امتدح وقد ،Presbyter John جون برسبيرت اسم نفسه عىل أطلق الهند
تحويه وما بالده معجزات عن وروى الغرب، حتى الشمس رشوق من تمتد التي العظمى
واألحجار السحر عجائب من فيها وما واألماكن، والبرش الحيوانات من غريبة أنواٍع من
أن بعد شخيص كمبعوٍث الخاص طبيبه الهندي الحاكم هذا إىل البابا وأرسل الكريمة.
أمام انحنت التي أوروبا لغات كل إىل الرد هذا وترجم ٧ / ٩ / ١١٧٧م يف رسائله عىل ردَّ
عىل لها يُعثر ولم البابا بعثة ُفقدت ثم الهند. يف األرضية الجنة يف املتمثل الجديد األمل
الجغرافية.44 اليوتوبيا قبلة هو الرشق ظل كما والحلم التفكري محور الرسالة وظلت أثر،

عرش، والحادي التاسع القرن يف كأسطورة رحلته وُطبعت السادس القرن يف Brendan عاش 42

Bloch: p. of H. v. II.) يف: رحلته تفاصيل انظر برندان. تقديس بعد مرة عرشة ثالث طبعها وأُعيد
.(p. 763–765

.Ibid: p. 765 43

.Ibid: p. 766 يف الرسائل نص انظر 44
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التساعها نظًرا باألماني مفعمة خياليٍة لصوٍر مصدًرا الوقت ذلك يف الهند كانت وقد
وأرًضا للمعجزات موطنًا كانت كما كريمة، أحجاٍر من أرضها تحويه وما الكبري، الجغرايف
اتخذ الذي املقدوني اإلسكندر عىل أثره له كان مما ساحرة؛ خياليٍة مملكٍة ألساطري خصبة
وظلت اليومية. حياته يف يحتذى مثاًال — الهندويس امللحمي البطل — «راما» حياة من
القديس عرص يف الوسطى العصور نسيج عىل وُرسمت ُصوِّرت لحكايات مصدًرا الهند
سبٍب إىل باإلضافة هذا الرشق.45 سحر من الهند يف ما كل الحكايات هذه وتَروي جريوم،
منطقة فهي مؤثرة ثقافٍة من للهند ما جانب فإىل األهمية، من كبري جانٍب عىل تاريخي
القديمة العصور طوال لها دافعة قوة وكانت العاملية التجارة خطوط عىل هيمنت إنتاج
االستعمار؛ عرص نهاية حتى بعدها وما الجغرافية الكشوف قبل ما ومرحلة والوسيطة
أكثر ملعرفة — جلها يكن لم إن — الجغرافية االستكشاف رحالت ألكثر هدًفا جعلها مما
عىل املتكررة الصليبية الحمالت وراء والخفي القوي الدافع كانت كما إليها، املؤدية الطرق

الصليب. وراء ت تسرتَّ والتي الرشق
شعوب نفوس يف أمل من أشاعته ما إىل وانتشارها السابقة األسطورة أهمية وترجع
جغرافية يوتوبيا صورة يف اجتماعية يوتوبيا رسمت لقد الوسيط. العرص يف أوروبا
قًرصا صورت كما والجريمة، واملرض الفقر منها اختفى الرشق يف كائنة مملكٍة يف
ترويج وراء سيايسٌّ آخُر سبٌب وهناك واالمتالء. بالشبع يدخله من كل يشعر للفقراء
رته صوَّ الذي بالنظام كبري حدٍّ إىل شبيه سيايسٍّ بنظاٍم أوروبا حلم وهو األسطورة، هذه
ويف ثيوقراطية، حكومٍة ظل يف الحروب من الخالية والسالم األمن حياة عن األسطورة
مملكة يف املسيحيني غري من هائلة أعداٍد مع التسامح يسودها حياة الخاصة؛ امللكية ظل
يسودها التي املعذَّبة أوروبا لحياة مضادة صورًة هذه كانت وقد مسيحي. قسٌّ يحكمها
يكن لم غموض من يحيطها وما األسطورة هذه أن ومع الوقت. ذلك يف واالضطراب القلق
رحالت من العديد فقامت كبريًا، يوتوبيٍّا تأثريًا أحدثت أنها إال يُذكر، سيايس تأثريٌ لها
واملغامرين، التجار من هائلة أعداًدا اجتذبت كما اململكة، لهذه الجغرايف االستكشاف
إىل الرحالت أهم ولعل قرونًا. استغرقت التي الدينية واإلرساليات البعثات إليها وأرسلت
هدًفا اململكة كانت التي (١٢٥٦–١٣٢٣م) ماركوبولو رحالت هي العالم من املنطقة هذه
عىل اململكة هذه عن الربتغالية البارجة بحثت وقد الصني. إىل وصلت التي رحلته أهداف من

.Ibid: p. 767 45
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حول فيها لفَّ التي جاما فاسكودي لرحلة هدًفا كذلك كانت كما ألفريقيا، الغربي الشاطئ
جون.46 برسبيرت القس الكاهن مملكة ال الرشقية الهند فاكتشف الصالح الرجاء رأس

األرضالجديدة اكتشاف (٣)

وقصد خطة هناك تكون أن بد ال أي الهدف، هي الجديدة األرض تكون أن الرضوري من
الصدفة بمحض عليها ُعثر اكتشافها تم التي الشواطئ من فالكثري الرحلة. وراء من
الشاطئ اكتشف املثال سبيل وعىل العودة، طريق وضلَّت بطاقمها السفن جنحت عندما
كريستوفر يكتشفه أن قبل مرًة عرشة أحد من يقرب ما — قصد بدون — األمريكي
عىل والخطة، للقصد الفتقارها ثمارها تؤِت لم الرحالت هذه لكن (؟-١٥٠٦م) كوملبس
عن أو عدن جنة عن للبحث تكن ولم التجارة بهدف كانت الفينيقيني رحالت أن حني
حول يبحر أن املثال سبيل عىل القرطاجني Hanno هانو استطاع وقد الذهبية. الفروة
بالسينغال اآلن يسمى ما إىل ووصل ٥٢٥ق.م. سنة حوايل ألفريقيا الغربي الشاطئ
أبحر مغامًرا ماجالن كان كما عسكري.47 تقريٍر صورة يف رحلته ل وسجَّ والكامريون

الجنوب. إىل الشمال من القارة حول
الهدف، إىل تفتقر تكن لم الزمان ذلك يف االستكشاف رحالت أن إىل هذا من نخلص
إلعادة الذهب إىل اإلقطاعي االقتصاد واحتياج الهند، إىل الربي الطريق بسد األتراك فقيام
hidalgos اإلسبان النبالء من الدنيا الطبقة ورغبة الرشق، مع التجاري العجز يف التوازن
ليلة بني ما األثرياء من طبقًة منهم ستجعل التي «الدورادو» عىل أيديهم وضع يف
كل عدن، جنة إىل للوصول جميًعا الرحالة خيال عىل القديم الحلم وسيطرة وضحاها،
هذه عىل الغالب ولكن البحرية، االستكشاف رحالت وراء كانت مجتمعة األهداف هذه
الظلمات بحر أسطورة كوملبس حطم بفضله الذي االقتصادي الهدف هو جميًعا األهداف
منطقة إن (٤ق.م.–٦٥م) سنيكا قول امتدح ولذلك األدبي، الرتاث نطاق يف وأدخلها
الشمال أقىص (وهي Thule ثوله هي تبقي ولن ما يوًما تُخرتق سوف األطلنطي املحيط
(٤٥–١٢٠م) بلوتارك قول امتدح كما العالم). يف جزء أبعد وتعني والرومان اإلغريق عند

.Ibid: p. 771 46

.Ibid: p. 772 47
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مظلمة. صغريٍة قطعٍة يف مكتَشفة غري قارٍة إىل يشري فإنه لألرض مرآة القمر كان إذا إنه
وتحطيم قهر إىل — كوملبس قبل — النهضة عرص فكر تدفع لم األقوال هذه مثل ولكن

األطلنطي.48 املحيط من الرعب أسطورة
الساحل قاصًدا الحالم الرحالة فأبحر واضح، وهدٍف قوية بإرادٍة كوملبسمسلًَّحا جاء
أرسطو عن املوروثة الكون وتغريصورة الخارجية الظروف تغري ذلك عىل وساعده الغربي،
األرض ليُحرِّر كوبرنيكوس وجاء األفالك. وحولها مركزه األرض كانت حيث وبطليموس
يوجد أن يمكن عما آخر سؤاٌل وانبعث بها عدن جنة موقع عن السؤال فتوقف قداستها من
اإلنسانية الحياة إىل العقول وتوجهت الغايات، مكانة الرياضيات واحتلت املحيط! وراء
اقتصاديٍّ عامٍل إىل باإلضافة هذا تكون. أن األرض عىل ينبغي وكما تُعاش أن ينبغي كما
إىل وتدفقت الفالحني، ثورات وتتابعت الرضورات، تلبية عن الزراعة ضاقت حني هام
الوسطى الطبقة فأمسكت واملال، األرض إىل املتطلعني املزارعني هجرات واملوانئ املدن
اإلقطاعية الطبقات مرشوع إخفاق مستثمرة التغيري، بأَعنَّة واملوانئ التجارية املدن يف
مطلقة مستقلٍة دوٍل لتكوين امللوك مع وتحالفت الرشق، الستعادة الكنيسة مع بالتحالف
اقتصادية قوة تحقيق إىل ساعية البابوية، الروحية السلطة عن بعيًدا أراضيها عىل السيادة
الرشق بالد غزو طريق عن ال اإلنتاج،49 ومناطق التجارة الستعادة القديم املرشوع بتبني

أقل. وتكاليَف أقرص مسافاٍت ذات جديدٍة خارجيٍة طرٍق باكتشاف ولكن
(١٣٩٤–١٤٦٠م) املالح هنري بريادة الجغرافية الكشوف عرص الربتغال واستهل
املحيط من القريبة الجزر بعض اكتشاف له وتمَّ العربي. بالعلم معرفته إىل استند الذي
ثم كوملبس— رحالت انطالق نقطة كانت التي — وكناري وآزورس ماديريا مثل األطلنطي
املسيحية يوحنا القديس مملكة إىل الوصول من واتخذ ورقيقها بمعادنها أفريقيا اجتذبته
تحققت عرش الخامس القرن من األول النصف ينرصم أن وقبل حيه. ملالَّ ودافًعا ستاًرا
Diaz دياز خلفه جاء ثم ألفريقيا، الغربي الساحل ثلث استعمار وتم أهدافه، معظم
هذا تحقيق بإمكان كوملبس حلم أشعل مما ُكشف؛ قد للهند البحري الطريق أن ليعلن

األطلنطي.50 عرب غربًا باإلبحار الكشف

.Ibid: p. 773 48

١٩٩٣م، فرباير القاهرة، مجلة الرحلة، عشية العالم صورة (١) كوملبس، رحلة بانوراما الفاروق، عمر 49

ص٧٦. للكتاب، العامة املرصية الهيئة القاهرة،
ص٧٧. السابق، املرجع 50
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االقتصادي، الهدف جميًعا يحكمها أهداف من سلف بما مدفوًعا كوملبس51 أبحر
وواصل محذًِّرا، يقف الذي العمالق وال الظالم يجد لم األطلنطي للمحيط وصل وعندما
للهند البحري الطريق الكتشاف بدايات أنها اعتقد التي الجزر بعض بلغ حتى إبحاره
اإلسبانية للملكة كتب ١٤٩٨م عام أكتوبر ويف — البداية منذ ووجهته هدفه كان الذي —
فكرة كانت إذ الخلق، لحظة النور منها انطلق التي األوىل النقطة إىل وصل بأنه يفيد ما
جنة عدن يف «كنت املقدس: الكتاب يف القديمة الفكرة هي األرضية الجنة عن كوملبس
وجزع وزبرجد أبيض وعقيٌق أصفر وياقوٌت أحمر عقيٌق ستارتك يف كريم حجٍر كل هللا.
توصل أنه خطاباته يف كوملبس ويؤكد ذهب.»52 وزمرد وبهرمان أزرق وياقوٌت ويشب
املقدس.53 الكتاب من بنصوص اعتقاده ويدعم بل الجديدة، والسماء الجديدة األرض إىل
القرص دوائر يف له املتزايد العداء ليمتصَّ — بلوخ يقول فيما — ذلك كتب أنه املرجح ومن
بعض عن إال تسفر ولم باهظة أمواًال تكلَّفت التي الرحلة من الضيق بدأ حيث امللكي
قارٍة إىل توصل أنه يعرفون معارصوه وال كوملبس يكن ولم كبرية. أهميٌة لها ليس جزر
عدن. جنة إىل أيًضا توصل قد وأنه الهند، إىل وصل أنه معتقد وهو مات حتى جديدة،
نحو الدائم البرشي والسعي الكامن لألمل رمز سوى اآلن تعد لم األرضية الجنة أن واملهم

األمل. هذا

الفضاء اكتشاف (٤)

والهبوط الجديدة الشواطئ إىل والوصول البحار متن امتطاء يف القديمة اآلمال انحرصت
األمنيات لهذه وكان الفضاء. إنه إغراءً؛ أكثر مكاٍن إىل للتطلع اآلمال تحولت ثم عليها،

برتجمات الحني ذلك يف األوروبية املكتبات امتألت وقد األرض— قبة عن العرب بنظرية كوملبس استعان 51
وميناء أزوروس جزر بني للمسافة وحساباته لقياسه قاعدة واتخذها — العرب والجغرافيني الرحالة كتب
األرض أن األرضهي بقبة الخاصة النظرية والفروض اآلسيوي. الساحل قرب جزيرة ساحل عىل زيبانجو
الجغرافية النظريات أثر (انظر والعرض الطول خطوط قمتها عند تتالىش القبة هذه قبة، شكل عىل
أمريكا، اكتشاف عىل عام ٥٠٠ مرور بمناسبة القاهرة مجلة عقدتها التي الندوة يف كوملبس عىل العربية

١٩٩٣م). مارس ،١٢٤ عدد
املقدس. الكتاب بعدها، وما ١٣ :٢٨ حزقيال، 52

.Bloch: p. of H. V. II. p. 775 يف: كوملبس خطابات نص انظر 53
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الفاضلة، الحكيمة والنفوس لآللهة ل املفضَّ املكان هي السماء كانت عندما األوىل نماذجها
التقدم وبعد اآلن أما أرسارها. معرفة إىل وتوق واحرتام بإجالل دائًما ينظر كان ولذلك
يف الفضاء يف وانطلقت األرضية، بالجاذبية املقيدة أجسادنا تحررت فقد الهائل العلمي
وملا واملريخ، وزحل القمر إىل الفضاء رواد وصل لقد األخرى. للكواكب استكشاف رحالت
األرض كوكب عىل الحياة لظروف ما حدٍّ إىل مشابهة زحل سطح عىل الحياة ظروف كانت
ضاق أن بعد للسكن الكوكب صالحية إمكانية يف كبرية يوتوبيٍة آماٍل عىل شجع هذا فإن

يوتوبيٍّا. مكانًا لهم بالنسبة يمثل كان الذي النجوم عالم إىل وتطلعوا باألرض البرش
إىل نظرته الشمس عن البعيدة الكواكب إىل ينظر من املحدثني الفالسفة من ونجد
املرحلة عىل السابقة مرحلته يف — املثال سبيل عىل — كانط إن وأسمى. أفضل عالٍم
وليست األرض. مركز عن شاسًعا بُعًدا تبتعد التي تلك هي السعيدة األماكن يعدُّ النقدية،
األرض حالة يف الحال هو كما الشمس من متوسطة مسافٍة عىل تقع التي األماكن هي
يف ويتقدم ينمو سواء، حدٍّ عىل املادي العالم وكمال الروحي العالم كمال «إن واملريخ:
يف أخرى، كواكُب هناك كان إذا ذلك، من أبعد ربما أو زحل، حتى عطارد من الكواكب
كانط لنص اليوتوبي املعنى بلوخ ويستشفُّ الشمس.» عن البتعادها طبًقا تام اطراٍد
مربع يف الثقل نقص عن نيوتن لقاعدة طبًقا — تخيَّل قد النقدية قبل مرحلته يف بأنه
للتضاد طبًقا النقاء جاذبية مع باطراد ينمو الثقل جاذبية يف النقص أن — املسافة
األرض مدار يف يتحكم الذي الجاذبية قانون وكأن العقيل.54 والنور الثقل بني املتخيل
للعقل وال البرشية للكائنات ال صالح غري مكانًا جعلها قد الشمس وحول نفسها حول

البرشي.
النجوم عالم تفضيل يف املغاالة من ويُقلِّل آرائه من فيُعدِّل يعود كانط أن غري
السماء عن نتحدث «عندما ١٧٦٦م: عام لألشباح راءٍ أحالم كتابه يف يقول فنجده العلوي،
فضاءٍ يف رءوسنا فوق مكانًا تتخيلها الشائعة الفكرة فإن سعداء، أناٍس مقام بوصفها
إليها يُنَظر عندما أرضنا أن وهي هامة، حقيقًة اعتبارنا يف نضع ال لكننا االتساع، هائل
سكان وأن السماء، يف العديدة النجوم من نجًما األخرى هي تبدو البعيدة األماكن هذه من
الخالدة الفرحة مقام إنه أعىل، إىل هناك انظروا قائلني: إلينا يشريون األخرى العوالم

.Ibid: p. 784 54
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يرتبط األمل يجعل غريبًا اندفاًعا هناك أن كما ما، يوًما الستقبالنا أُعدَّت سماوية وإقامة
من يسقط أن يجب أعىل إىل صعودنا أن اعتبارنا يف نضع أن دون الصعود، بمفهوم دائًما

آخر.»55 عالٍم يف ثابت قدٍم موطئ عىل لنحصل جديد
الكواكب سكان من يوتوبية نظرًة إليها النظر يمكن األرضنفسها هذه أن هذا معنى
األرض هذه بسكان األجدر بل علوي، عالٍم يف الكمال عن نبحث أن إذن داعي فال األخرى،
وله سماوي الخاصكرمٍز إغراؤه النجوم لعالم كان وإذا األريض. عاملهم داخل عنه البحث
األخرى النجوم عالم من أفضل عامًلا داخلها تتضمن أيًضا األرض هذه فإن اليوتوبي، بُعده
السماء. قبة يف ال لألرض الزرقاء القبة رس ويف البرشية الكائنات بني عنه البحث يجب
إىل ينظرون وجعلتهم البرش إليها جذبت قد السماء يف بالضوء املتألقة النجوم كانت وإذا
للسالم األولية النماذج لإلنسان بالنسبة تمثل بالنجوم عة املرصَّ السماء كانت وإذا أعىل،
مهمة إىل الصورة هذه يحول أن اإلنسان عىل يجب األرض هذه عىل فإن والهدوء، والسمو
ومن القبة، توجد — السماء يف وليس — األرض هذه عىل هنا للوصول، وهدف للتحقيق

الصعود.56 يبدأ األرض هذه
ُكشف قد الشواطئ كل ألن القديم، ثوبه يف الجغرايف الحلم من يشء اآلن يبَق لم
هذا ويتم واألرض، اإلنسان بني التفاعل فهو بعُد يُكَشف لم الذي أما النقاب. عنها
ا هامٍّ دوًرا تلعب األرض ألن والتقنية والسياسية االقتصادية الجغرافيا خالل من التفاعل
هام أثٌر لها كان طبيعية إمكاناٌت األولية واملواد فاملناخ والطبيعة، اإلنسان بني التفاعل يف
هوية تحديد ويف إلخ، … صناعيٍّا أو زراعيٍّا كان سواء البرشي العمل مسار تحديد يف
تاريخي بشكٍل مفهومة ظلت أو للتاريخ مالزمة الجغرافيا ظلت ولهذا البرشي؛ املجتمع
القمر، سطح عىل يرقد ال البرشي املجتمع هذا عمل.57 وإطار رصاع ميدان كليهما ألن
تمنحه التي األرض عىل يمتد وإنما البحار، أعماق يف يقع وال العقول، داخل يكمن وال
األرض طبيعة من بدوره العمل هذا يغري كما اإلنساني، العمل طبيعة من تغري إمكانات

جديدة. بصورٍة عليه نعيش الذي الكوكب بناء إعادة عىل ويعمل

.Ibid: p. 784 55

.C. F., Ibid: p. 785 56

.Ibid: p. 790 57
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الفضاء، اكتشاف إىل أدى الذي الحديث العلمي والتقدم التقنية منجزات بلوخ يدين ال
هذه ولعل ونتائجها. واستخداماتها العلمية املعرفة أفسدت التي األيديولوجية يدين وإنما
واقعه ومن العالم هذا من االنطالق عليه حتَّم الذي االشرتاكي توجهه مع تتفق اإلدانة
الطبيعة، وأنسنة اإلنسان تطبيع رضورة عن املعروفة املاركسية للمقولة وتبنيه الفعيل،
العالم لهذا جديد بفهٍم املطالبة عليه فرض الذي األمر الطبيعة، مع اإلنسان اتحاد أو
حل إيجاد أجل من الجديدة واالكتشافات الحديثة التقنية وتكريس عليه، نعيش الذي
من جعلته التي األسباب أهم من كان التوجه هذا ولعل العالم. هذا يف املتجددة للمشكالت
أملانيا يف الخرض» «حزب اسم عليه يطلق ما وراء ووقوفه وتشجيعه البيئة حماية دعاة

وغريها.
والحلم أخرى لكواكَب خيالية صوٍر رسم الفضاء علماء محاولة أن األمر وحقيقة
مستقبيلٍّ تفكرٍي من اآلراء هذه عليه تنطوي مما الرغم عىل — املستقبل يف عليها بالسكن
لعوالَم األديان رسمته عما خطورتها يف تقل ال العالم هذا من للهروب محاولة هي — ُمغٍر
من — فقط الورق عىل — الخيالية االجتماعية اليوتوبيا أصحاب رسمه عما وال ورائية، ما
أمام الحقيقي فالتحدي فقط. الحلم مستوى عىل ظلت مثالية ملجتمعاٍت وأماني صور
االفرتاض صح وإذا األرض. هذه عىل هنا هو السواء عىل والجغرافيني والعلماء العلم
فيبقى عنها، النقاب ُكشف قد الكوكب هذا عىل التي واألرايض الشواطئ كل بأن القائل
كل وبذل بعُد، تُكتَشف لم إمكانات من فيه يكمن عما الستار إزاحة أيًضا الصحيح من

اإلنسان. عليه يعيش أن يمكن عالم أفضل العالم هذا من تجعل التي الجهود
القرن من األخرية العقود يف العالم مشاكل قمة عىل برزت التي البيئة مشكلة إن
يحيط الذي التلوث ومكافحة الفضاء، مشكلة من فيها بالتفكري أوىل لهي العرشين،
عىل الهائلة القدرات كل إليها ه تُوجَّ أن يجب التي املشكالت أهم من لهي األرض بكوكب
هذه عىل الظروف تحسني أجل من العلمي التقدم أساليب جل واستخدام االكتشاف،
سكان ستواجه التي املشكالت أهم من أيًضا هي املياه مشكلة أن كما نقطنها. التي األرض
سطح عىل تطفو التي املشكالت أهم من لتصبح القادمة، القليلة السنوات األرضيف كوكب
هذه معاناة يف بالفعل الدول بعض بدأت وقد األريض، العالم هذا مشاكل من هائل نهٍر
مثل مواجهة أن واملهم قادمة، سنواٍت يف الدول من غفريًا عدًدا تهدد أنها كما املشكلة،
السواء. عىل الناس وعامة والجغرافيني العلماء أمام الحقيقي التحدي هي املشكالت هذه
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والفنون العمارة تاريخ ثالثًا:

هي العمارة فمهمة الجغرافية، باليوتوبيات وثيًقا ارتباًطا املعمارية اليوتوبيات ترتبط
يف أو الوطن، أرض عىل الواقع يف سواء باألمل مفعمة معماريٍة أشكاٍل وبناء املكان تشكيل
املعماري البناء يكون كيف الذهن: إىل السؤال هذا يتبادر وقد أفضل. لعالٍم التصور حدود
نحتية وتكويناٍت مبانَي من — بأنواعه املعمار فن يتضمن وكيف اليوتوبيا؟ من نوًعا
الدهشة تزول ربما يوتوبيٍّا؟ عنًرصا يتضمن كيف — املختلفة بأشكالها تصورية ورسوٍم
الواقع. أرض عىل موجودة غري جميلة ملبانَي أشكال بإقامة بدأ العمارة فن أن معرفة عند
وبخاصة الخرافية، الشعبية الحكايات وتخيلتها وصفتها التي املعمارية املباني تأمل وعند
قصور من املعمارية بنماذجها وليلة ليلة ألف يف العربي الرتاث بها يحفل التي الحكايات
ن، امللوَّ الزجاج من ونوافذ ذهب، من وحوائط والياقوت املجوهرات من مصنوعة وقالٍع
مما املعمار؛ سحر من الدين عالء قرص يمثله وما لها، حرص ال وكنوٍز الربونز من ومدن
هذه كانت وقد األوروبية. الوسطى العصور يف القرص» «يوتوبيا ب يسمى ملا نموذًجا جعله
من انتقلت معمارية يوتوبيٍة صوٍر بمثابة والرشقية العربية الخرافية الحكايات يف النماذج
العصور. كل يف خيالية لعمارٍة الفني لإللهام مركًزا الرشق جعل مما الغرب؛ إىل الرشق
يف الوسطى العصور يف الغربي املعمار فن مبارشعىل بشكٍل وليلة ليلة ألف تأثري ظهر
بها تميزت التي ن امللوَّ الزجاج ونوافذ الكريمة واألحجار للذهب النطاق الواسع االستخدام
البيزنطية اإلمرباطورية وقالع قصور يف ظهر كما املسيحي. الغرب وكاتدرائيات كنائس
العربي الرشق عىل الصليبية الحمالت أثناء الرشقي البناء بجمال مبارش بشكٍل تأثَّرت التي
امتد بل وقصور، كنائس من بالفعل بناؤه تم ما عىل التأثري هذا يقترص ولم اإلسالمي.
ليلة ألف وبخاصة الرشقية الحكايات قلَّدت التي الغربية الخرافية الحكايات إىل أيًضا
حكايات يف نجد كما وذلك يوتوبية، نماذَج األسطورية املعمارية صورها من واتخذت وليلة
وأشجار الزرقاء، البطل فحجرة الذهبي» «الوعاء حكاية سيما ال Hoffmann هوفمان
كما رشقي، معماريٍّ نسٍق من مستمدة التفاصيل من وغريها الذهب، من املصنوعة النخيل
يزال ما الذي املغربي املعماري الطراز يف حقيقية عمارٍة إىل الخيالية العمارة حلم تحوَّل

األوروبيني.58 نفوس يف السحر وقع له

.Ibid: p. 706-707 58
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االشرتاكي، توجهه مع يتفق تفسريًا املعمارية اليوتوبيات يفرسبلوخ أن الطبيعي ومن
واقتصادية سياسية ظروٍف من يشمله بما — االجتماعي السياق من يجعل وأن
بلوخ يعرض املجال هذا ويف والعمارة. الفنون من لكلٍّ األول األساس — وتاريخية
يتسع ولن البرشية. الحضارات تاريخ بها يحفل التي والفنية املعمارية النماذج من العديد
ولذلك مستقلة، دراسًة يحتاج إذ ومبدعيها؛ الفنون تلك تفاصيل من الهائل للكمِّ املجال
عند والوقوف عامة، بصفٍة للفنون االجتماعي لألساس رسيع بعرٍض هنا االكتفاء يمكن
عن وتعرب األفضل الحياة وتستهدف اليوتوبي العنرص فيها يكمن التي النماذج بعض

املستقبل. عىل املفتوح النسق
وتطوره الفن ظهور عىل عملت التي الكربى االجتماعية الظاهرة هو الدين كان وقد
إن فيقولون والفن الدين بني يربطون االجتماع علماء من كثريًا أن نجد ولذلك يه، وترقِّ
البرشية الفنون أقدم ظهور عىل عمل الذي «املعبد» أحضان يف نشأت قد الجمالية الظاهرة
النحت، فن فظهر والتماثيل بالنقوش املعابد جدران تزيني وتبعه املعمار، فن وهو جميًعا
إال يُستعَمل يكن لم الذي التصوير فن فظهر امللونة التماثيل عمل يف املثَّالون تفنن ثم

املعابد.59 جدران لتزيني

املعمارية اليوتوبيا (١)

عن معربة وصوٍر رسوم عن وتطور باألماني، مفعمة أحالٍم عن القديم املعمار فن عربَّ
عىل ُرسمت فقد .Pompeian Wall بومبي جدار أو سور يف هذا ونجد واألشواق. الرغبات
ومناظُر وزخارف الواقع، أرض عىل التنفيذ مستحيلة ومباٍن جميلة مناظُر الجدار هذا
قصرية وأعمدة وقصور النظر، تستوقف يجعلها ما السحر من لها وحدائق أسطورية،
ومعابَد باألركان، مليئٍة ملنازَل ورسوم الروماني، املعمار فن ميَّزت مستديرة انحناءاٍت ذات
جعل مما عليها؛ ترتكز التي السكونية القاعدة من تسخر وكأنها أعىل إىل صاعدة صغريٍة
أحد ينظر لم ذلك ومع املشاهدين. أعني يف جميلة تبدو املدينة سور عىل رة املصوَّ الحياة
أفضَل بحياة بالحلم اإليحاء عىل قدرة من له بما اليوتوبي العنرص لهذا االعتبار بعني

التوقع.60 عنرص من — املتأخر البومبي الطراز يف وبخاصة — يتضمنه وما مقبلة،

ص١١٣. ١٩٧٦م، مرص، مكتبة القاهرة، الفن، مشكلة إبراهيم، زكريا 59

.Bloch: p. of H. V. II. p. 700–701 60
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املسيحية، الدينية السلطة لسيطرة الوسطى العصور يف األوروبية الدول وخضعت
كالكاتدرائيات دينية منشآٍت يف السيطرة هذه عن تعبريًا بأنواعها والفنون املعمار فجاء
ملتطلبات كخادم الفنون وظهرت املقدس. الكتاب من مستوحاة وصوٍر ورسوم والكنائس
الطراز (وهو القوطي.61 الفن يميز الذي هو الديني املعمار فن فكان املسيحية، العقائد
قومي طراٍز إىل وتحول أوروبا، أنحاء سائر الطراز هذا وساد النهضة) عرص لفن السابق
فرنسا مثل — أوروبا بلدان بعض يف شديدة صعوبًة ووجد النهضة عرص فن واجهه
العالية واألبراج الرشيقة واألعمدة بالتخطيط الفن هذا تميز وقد إزاحته. يف — وأملانيا
عنارص وكلها ن، امللوَّ بالزجاج املغطاة والنوافذ املدبَّبة، املتقاطعة األقبية ذي والسقف
الوسيطة العصور كنائس وتُعدُّ الرقيقة.62 الدينية بالقيم قويٍّا إحساًسا تعطي مرتابطة
وكاتدرائية بفرنسا، باري دي نوتردام كنيسة أشهرها ولعل القوطي، الطراز من كلها

بأملانيا. سرتاسبورج
القصور. داخل إىل الخارجي الجدار من بومبي فن انتقل الوسطى العصور نهاية يف
بداية مع النمو يف الفردية النزعة بدأت كما الكنيسة، سلطة عىل التمرد يف أوروبا وبدأت
والدينية والسياسية االقتصادية التغريات من هائلة مجموعٌة سادته الذي النهضة عرص
ضخمة ثروٍة من الحاكمة الطبقة به تمتعت ما يعكس الفنون يف تحول صاحبها التي
يف ورغبتهم والعظمة، والفخامة الثروة مظاهر من تجارها وكبار املدن أمراء اكتسبه وما
العمارة رجال أمام متعددة جديدٌة مجاالٌت تفتَّحت وقد الشاهقة. البديعة القصور إقامة
وقصور عامة مبانَي إنشاء من إليه احتاجت وما املدن وازدهار التغريات لهذه نتيجة
الجديدة للحياة االجتماعية البنية يف بتحول التغيري هذا واقرتن الغنية، الجديدة للطبقات
املعماري الفن يف تحول أيًضا ذلك وتبع واملهرجانات، واالحتفاالت الصخب عليها غلب التي
بومبي فن فانتقل بالسعادة، وإحساسها الطبقة هذه قوة عن التعبري عىل أقدر ليكون

القوطية الكاتدرائية فشكل املنطق، قواعد القوطي العمارة فن ويطابق الهمجي. تعني قوطي كلمة 61

معمارية فائدٌة له حلية أو وتمثال وفراغ عقد وكل الداخل. من بشكلها اإلنسان إىل يُوحي الخارج من
أساس عىل ال اإلنسان قامة أساس عىل محسوبة القوطية العمارة يف النسب معظم أن ويالحظ وجمالية،
C. F. Encylopedia of World art. London. Mc Graw-Hill publishing comapny.) املبنى ضخامة

.(1962. Vol. VI article Gothic Art p. 461 f
ص٢٢٤. ١٩٧٣م، للكتاب، العامة املرصية الهيئة القاهرة، الفن، تاريخ يف املوجز األلفي، صالح أبو 62
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وصاالت املوائد عىل الرسم فكان القصور؛ داخل إىل الجدار من — القول سبق كما —
املوضوعات تعد ولم ساحر، أسطوريٍّ بشكٍل واالحتفاالت املهرجانات صورت حيث املآدب
الطبيعية املناظر من جديدة موضوعاٌت دخلت بل العمارة، فن مجال هي وحدها الدينية
تحوَّلت الصليبية الحروب نشبت وعندما والريف.63 املدينة يف اليومية الحياة ومشاهد
التي القديسة تصور التي واملناظر واالنتصارات الحروب تصوير إىل والنقوش الرسوم

الفروسية. مناظر إىل الرسوم تحولت أي الحرب، تبارك
استخدام يف وأرسف البناء، تزين التي الزخارف استعمال يف النهضة عرص فن بالغ
الفاخرة املهرجانات ومالبس والوفرة والحيوية البذخ عن التعبري وازداد املنحنية، الخطوط
وإثارة التكلف بنزعة تميز الذي الباروك.64 فن فنشأ الصيد، ورحالت الصاخبة والحفالت
بالفخامة معماره تميز كما باأللوان، املفعمة الرسوم من املنبعث واالنبهار االندهاش
العنرص الفن هذا يف ونلمح املعمار. فن يف اإلعجاز تحقيق بها أراد التي الخيالية والقصور
مضاعًفا املكان لجعل للمنظور استخدامه يف تتمثل كما األمام إىل النظرة وعمق اليوتوبي
حقيقية مباٍن بأنها اإلحساس إلعطاء الفراغ أسلوب ويف الفعيل، واقعه أضعاف ثالثة أو
عبقري (١٦٩٦–١٧٥٧م) Giuseppe Galli Bibiena حققه ما وهذا رسوًما، وليست
من جديًدا منظوًرا املرسح عىل قدم وقد األوبرالية. املناظر وفنان املرسحية، العمارة
مساحاٍت ذات وأسقًفا حوائط ورسم للمشاهد، البسيط املنظور من بدًال جانبية مسافٍة
الخداع أساليب مستخدًما الالمتناهي يف مرسومة مباني املرسح عىل وصور مفتوحة،
يف الشهرية األوبرا ببناء قام الفنان هذا أن يذكر ومما الفراغ. مللء واملناظري البرصي
تُعدُّ التي مانهايم يف اليسوعية والكنيسة ،Dresden وأوبرا اإليطايل، واملرسح بايرويت،

بالحجارة.65 مبهًجا احتفاليٍّا إنجاًزا
للمثل طبًقا الفعيل البناء جهد من بد فال املعمار، يكون وحدها بالرسوم ليس
اليوتوبي املضمون أو الجوهر ينمو التشكيل هذا ومع يوجد.» لم يتشكل لم «ما الفرنيس

ص٢٢٨. السابق، املرجع 63
غري اللؤلؤ وتعني barrueco إسباني وأصٍل Barruco برتغايل أصٍل من كلمة Baroque الباروك 64
ملفهوم واملناهضة السائدة للتقاليد املخالفة الفنون عن للتعبري الكلمة واستخدمت االستدارة، املنتظم
.(C. F. Encyclopedia of World Art. Vol. II. article Baroque Art. p. 258) الكالسيكي النهضة

.Bloch: p. of H. V. II. p. 703-704 65
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The church mason’sالكنائس بنَّائي اتحادات قامت الوسطى العصور يف املعمار. لفن
تكن لم ولكنها — القدماء املرصيون فعل مثلما — رسية قواعَد اتبعت التي guilds
basis الحجري املعمار بأساس يسمى ملا بنائية رموٍز وفق بل رياضية أسٍس وفق تعمل
تعمل القوطي البناء نقابات بدأت املتأخرة الوسطى العصور ويف of stone masonry
املواد تعد فلم به، اإلفشاء أو املهنة برس االحتفاظ عن النظر برصف رياضية أسٍس عىل
اإللهام أصبح بل الفعيل، للبناء األساسية التحديدات وحدها هي والوظيفة والتقنية الخام
الكمال أساس وهو الخيال، أو التخيل فهو والوظيفة، والتقنية الخام املواد من أهم الفني
الخيال هذا أو ق الخالَّ اإللهام لهذا القصد هو الديني الرمز كان وقد الكنيس.66 املعماري
معبد هو الوسطى العصور كنائس بنائي التحاد املعماري الرمز وكان الطموح، الفني
موىس هم أسالف البنَّائني والتحاد األرض، عىل بناء أفضل نظرهم يف كان الذي سليمان
وحريام القديم الرافدين وادي يف السحرة والكلدانيون القديمة مرص يف الكهنة والبنَّاءون
شتاينباخ فون أرفن حتى التسلسل هذا وامتد سليمان، ملعبد واملعماري البناء Hiram
تاريخ وراء سليمان معبد وظل سرتاسبورج. كاتدرائية شيَّد الذي Erwin Von Steinbach
الطوائف ظلت كما السنني، آالف من تدمريه من الرغم عىل بأكملها املسيحية العمارة
الرسي.67 النموذج باعتباره إليه تنظر الوسطى العصور كنائس يف عملت التي الحرفية
للكتاب أوصافها يف املطابقة بأعمدتها سليمان لعمارة نموذًجا Würzburg كنيسة وتعد
اتحاد شدت لقد العمودين.»68 عمل فكمل السوسن صيغة العموَدين رأس «عىل املقدس:
اليوتوبي اكتماله يف الهيكل وبقي سليمان، هيكل إىل سحرية عاطفٌة املسيحيني البنائني
القرن حتى باألماني املفعمة املعماري الفن أحالم بقيت كما املعمارية، النظم لكل نموذًجا

سليمان. هيكل بناء بإعادة مرتبطة عرش التاسع
املكان مع االنسجام لتحقيق تهدف يوتوبيا عن يعرب الفني الخيال أو اإللهام إن
املرصية كالعمارة متعالية وال رسية تكن لم التي — اليونانية فالعمارة كماًال. أكثر بشكل
وجه عىل النحت يف يتضح كما اإلنسان جسد محاكاة عىل قائمة — القوطية أو القديمة
كانت بينما إنسانيٍّا. قصًدا كان اليونانية للعمارة اليوتوبي القصد أن أي الخصوص،

.Ibid: p. 715 66

.Ibid: p. 716-717 67

املقدس. الكتاب ،٧–٢٢ :١ ملوك، 68
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هي والوفرة والحيوية القديم، املرصي للفن الرمز هي السكونية أو املتعالية الهندسة
يوتوبيٍّا عنًرصا يتضمن النموذَجني هذين من فكلٌّ الوسيط. القوطي للفن املعماري الرمز
طاملا حقيقية جماليٍة إمكانياٍت عن تعرب إليها املشار املعمارية رموزهما أن كما للكمال،
السكون، أو البلُّورة يمثل أحدهما كان وإن العمارة، فن تاريخ يف يُحتذى نموذًجا كانت

الوفرة. أو الحيوية اآلخر ويمثل
وكالهما العمارة، فن يف فريًدا نظاًما القوطي والفن القديم املرصي الفن من كلٌّ يقدم
الرغم عىل منهما لكلٍّ الفوقي البناء هو الدين فكان الدينية، بعقيدته وثيًقا ارتباًطا ارتبط
لآلخر؛ مناقضة معماريًة يوتوبيا منهما كلٌّ قدم وقد املعمارية، واإلرادة الرمز اختالف من
املوت، لسكون ترمز التي البلُّورة — بلوخ زعم يف — قدمت القديمة املرصية فالحضارة
عىل أيًضا تنعكس بل وحده املعمار فن عىل تنطبق ال التي بالرصامة تتميز حضارة إنها
حية، بمادٍة تبنى أن يمكن ال املوت يف كمالها ترى التي والحضارة االجتماعية، الحياة
ولكنها الحي. الجسد وليس امليت الجسد تمثل املنتظمة األجسام ذات امللوك فتماثيل
بناء وهو الهرم، لبناء نموذًجا املثلث من اتخذت إذ املعمار، فن عىل جديًدا شيئًا أضافت
الشكل يمثل ذلك بجانب وهو فرعون، مقربة أو الدفن غرفة ويمثل مبارش عميلٌّ غرٌض له
كبرٍي مثلٍث صورة يف الكون طبيعة املرصيون تصور «هكذا بلوتارك قال كما الكوني
الرغم وعىل الشكل، السدايس سقارة بهرم بدأ األهرامات عرص أن من الرغم وعىل جميل.»
انتصاره أثبت الريايض بقياسه املثلث أن إال لألهرامات، أخرى أشكاٍل وجود من أيًضا
وكأنه الحياة عن بعيًدا كالبلُّورة صامتًا واقًفا الهرم ويظل األرض، دائرية مع وانسجامه

القديم.69 الرشق لكهنة نجمية أسطورٌة
الحياة عن ويعرب الرصامة يكرس سابقه من النقيض عىل فهو القوطي الفن عن أما
من املسيح بعث بل نموذجه، هي الهندسة ليست جديد، من نفسها تعيد أن يمكن التي
تعد التي والفرح والنرص االبتهاج هو املعماري رمزه فإن ولذلك املسيح، قيامة أو القرب
ولبعث للكون، ديناميكية محاكاٌة القوطي الفن إن القياس. عن خروًجا املرصي الفن يف
باعتبار املوت بلُّورة هو املرصي الفن كان وإذا الحياة. إلعادة محاكاة أي القرب، من املسيح
حد إىل الزخرفة فن إنه املوت، ضد القوطي الفن فإن املتوقع، الكمال هو األخري هذا أن

.Bloch: p. of H. VII. p. 722-723 69
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هي تلك ومتجدد. ع متوقَّ كماٌل األخرية هذه أن باعتبار الحياة شجرة هو أو اإلرساف
النوع يف والكاتدرائية األول، النوع يف الهرم من لكلٍّ املعمارية لألشكال األساسية السمات
شجرة يف أو املوت صمت يف كماًال، أكثر شكٍل يف املكان لتشكيل محاولة وكالهما الثاني،

واملجتمع.70 الحياة
مجرد هو وال املعيشية، حاجاتنا إرضاء عىل يقترص ال املكان تشكيل من الهدف إن
الفوقي ببنائها ال االجتماعية، بالظروف دائًما العمارة ارتبطت فقد ، سارٍّ مبهٍج مكاٍن
بشكٍل املرئي العالم تشكيل يعيد والبنَّاء املرئي، بالعالم ملتزم موضوعيٌّ فنٌّ إنها فحسب،
من يتخذ إنه العمارة؟ لفن بالنسبة املرئي العالم يعني ماذا ولكن ملموس. تجريبيٍّ ماديٍّ
تفاصيله أدق الطبيعي العالم من املعماري ويستمد يُحتذى، نموذًجا الطبيعية األشكال
لألشياء املعمار فن استخدام عىل عديدة أمثلٌة وهناك للمنزل، كنموذج العش أو البيضة مثل
وال األشياء هذه يقلد ال املعماري الفنان أن إال واملحارة، اللوتس مثل الزخرفة يف الطبيعية

مرئي. بشكٍل الخارجي العالم يف توجد لم إذا ويخرتعها يكتشفها هو بل يحاكيها،
النماذج فكل العمارة، فن لتاريخ موجهة صوًرا تُعدُّ قديمة معماريٌة أنساٌق وهناك
إىل انتقل الذي املرصي املعماري للنسق تنتسب املعمار يف الهنديس الشكل اتبعت التي
التي طيماوس وهي املرصية بالحضارة تأثًرا أفالطون محاورات أكثر طريق عن أوروبا
املوجهة الصورة هي الهائلة السماء أن حني يف الهندسية. والنسب باالنسجام تتسم
السبعة، والكواكب والنجوم وللقبة كله، للكون انعكاس البانثينون وأن الروماني للمعمار

ذلك. بعد املسيحي العالم من اختفت العالم قبة ألن نجمي بناءٍ آخر يمثل فهو
صورٌة World sculpter العالم ات نحَّ أو World-builder العالم بَنَّاء صورة إن
النموذج يُعد الذي املرصي اإلله وهو ممفيس، يف النحت» «إله الفنان لإلله ترجع مرصية
يف وال العالم خلق عن الوثنية األساطري يف موجوًدا هذا يكن ولم العالم. لخلق البدائي
ألن خالقه، أو صانعه وليس العالم منظِّم باعتباره اإلله قدمت التي البابلية امليثولوجيا
إىل تحتج لم ولذلك آخر، عالٍم بدون ميثولوجيا أنها واملعروف البداية، منذ مكتمل العالم
لها كان التي بابل وصورة البداية. منذ كماله افرتضت الذي العالم هذا غري آخر عالٍم بناء
العالم يف أخرى معماريٍة ألشكاٍل موجهة صورًة تكن لم املقدس الكتاب يف صداها دائًما

.Ibid: p. 725-726 70
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أعمال كل نسبت وقد مرص. من الخروج، أرض من الصور هذه جاءت بل الخارجي،
أساطري لكل موجهة صورًة املرصي اإلله أصبح بحيث الخروج، إله يهوه إىل «بتاح»
من العالم فن إذن جاء املقدس. الكتاب يف املعروفة الخلق قصة ذلك يف بما العالم خلق
املنتهي والكون املوجود أو القائم العالم تجاه غريبًا شعوًرا يهوه وشعر الخروج.71 أرض
جديدة سمواٍت خالق ذا أنا ها «ألني الجديدة: واألرض الجديدة السماء فكانت بالفعل،

بال.»72 عىل تخطر وال األوىل تذكر فال جديدة وأرٍض
فقد املرصي، واملعبد الهرم من مأخوذة سليمان ملعبد الرسية الهندسية النسب إن
إىل أفضل بعالٍم املعماري الحلم وارتبط للخروج، معبد إىل بتاح معبد أو قرص تحول
نبوءه إىل القدماء املرصيني عند الشمس عبادة من امتدت التي العقيدة بتاريخ بعيد حدٍّ
الجانب عىل إبراهيم وقوف يفرس ميمون بن موىس إن حتى املقدس، الكتاب يف الخروج
القديمة والبابلية املرصية للديانة املعارضة من نوع بأنه Moria مورايا جبل من الغربي
ناحية ليتجه الشمس مرشق عن وجهه إبراهيم أدار ولذلك الشمس، لعبادة اتجهت التي
عمارٍة لبناء سعت التي املسيحية للعمارة املوجهة النجمية األسطورة هي وهذه الغرب.
وسماءٍ جديدة أرٍض وتوقع القوطي، الفن يف الحياة شجرة فكانت األمل عىل باعثة جديدٍة

جديدة.73
هي فما وظيفة، — الدينية أيديولوجيتها استبعاد بعد — القديمة للعمارة كان إذا
مختلًفا شكًال املعمارية األشكال اتخذت أن بعد الحديث العرص يف املعمار فن وظيفة
أو السفينة شكل يف وظهرت للرحيل، متأهبة كانت لو كما املباني فبدت االختالف، أشد
ضوء عىل لالنفتاح اتجهت — الحديثة العمارة أي — أنها من الرغم وعىل الصندوق.
أن إال زجاجية، نوافذَ خالل من الشمس ضوء الستقبال كبرية مساحاٍت وفتحت الشمس،
اتجهت التي املفتوحة واألبواب والنوافذ األماكن ألن السعادة، عىل يبعث لم الضوء هذا
النظم ظل يف تحقيقه تستطيع لم الذي واألمن الحرية إىل تحتاج الحديثة العمارة إليها
هيئة عىل منازَل إىل أخرى مرًة املعماري الحلم عاد لذلك ونارية) (فاشية االستبدادية

وقالع.74 كهوف

.Ibid: p. 730-731 71

املقدس. الكتاب ،١٧ :٦٥ إشعياء، 72
.Bloch: p. of H. V. II. p. 732 73

.Ibid: p. 734 74
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املنفعة هي مبادئ ثالثة عىل Vitruvius حددها التي القديمة العمارة قامت لقد
كليته يف البناء وزيَّن زخرفه الذي Venustas والخيال Firmit والصالبة Utilitas
monstrous بشًعا البناء أصبح الوظيفي الشكل أو العنرص ر ُدمِّ وعندما وتفاصيله،
أجوف.75 مكاٍن عىل والبناء الفراغ، إليجاد املعماريون وسعى التعبرييني، الفنانني كرسوم
بد ال كان وميادين، مدن إىل تحتاج املباني وأصبحت املعمار حركة تطورت وعندما
عىل القائم والرأسمايل الربجوازي املجتمع واتجه للمستقبل. أي البعيد، للمدى التصميم من
والشوارع الكآبة سوى يجمعها ال مدن تخطيط، وال فكر بال صناعية مدٍن لبناء الربح
الرأسمالية قبل ما مجتمعات يف نشأت التي املدن من العكس عىل فراغ، يف املكشوفة
له بل الحديثة العصور عىل يقترص لم املدن تخطيط إن عشوائية. بطريقٍة تنشأ ولم
اإلسكندر قبل ما عرص من املدن تصميمات إلينا انحدرت وقد بعيدة. تاريخيٌة جذوٌر
إىل — ٨ فصل II السياسة كتابه يف — أرسطو وأشار — للمدن الكبري املؤسس وهو —
الوقت نفس يف وكان املدن تقسيم اخرتع الذي Hippodamos داموس هيبو املعماري
خاصة وأبنيٍة سياسية مؤسساٍت بتخطيط قام وقد سياسيٍّا، دستوًرا وضع رجل أول
نفسها التخطيط عملية إن بل اجتماعي، أساٍس عىل املدن إقامة يف ورشع العامة، باملنفعة
زمن يف أيًضا معروًفا املدن تخطيط وكان واضح، ومنهٍج دقيقة دراسٍة عىل تقوم كانت
وعندما الرخام، إىل اآلجر من روما مباني أوغسطس ل حوَّ عندما الرومانية اإلمرباطورية
يوضع التخطيط هذا نصف كان وقد ملكية. عاصمًة وجعلها بيزنطة بناء قسطنطني أعاد

نجمية.76 اعتباراٍت عىل اآلخر ونصفه هندسية اعتباراٍت أساس عىل
عالٍم إىل العمارة فتحوَّلت الرياضية؛ النسب حسابه يف ليدخل النهضة معمار جاء ثم
— والنحت الزخرفة يف اإلرساف من الرغم عىل — الباروك عرص يف ساد ميكانيكي آيلٍّ
من الثاني النصف ويف الربجوازية.77 للمدن نموذًجا الباروك لفن الهنديس التصميم وبقي
اقتصاد سيطر عندما التخطيط فاختفى املعمارية، الفوىض سادت عرش التاسع القرن
الشوارع بعض يف االستثناءات بعض وجود من الرغم عىل الرأسمالية، املجتمعات يف الربح
وتخطيط تصميم يف املدنية الهندسة دور جاء ثم الفخمة، القصور أو والفيالت املنحنية

.Ibid: p. 736 75

.Ibid: p. 738-739 76

.Ibid: p. 740 77
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املعمار، فن يف واالنسجام التناسق وتحقيق مثالية مدٍن إيجاد بغرض املعمارية الفوىض
مثالية مدينًة صمم عندما (١٧٣٦–١٨٠٦م) Ledoux الفرنيس املهندس فعله ما وهذا
الحتياجات طبًقا للبناء مختلفة نماذَج عىل وتحتوي الدائمة، اإلقامة بغرض مخططًة
بما املعمار هذا بلوخ ويشبه مكان. كل يف خرضاء ومساحاٌت العمل ومراكز السكان،
كانت إذ التنجيم؛ وعلم الصارم النظام عىل قامت التي يوتوبياه يف كامبانيال به جاء
لإلله، املنافس هو builder البَنَّاء أن يعتقد كان ألنه فلكي نظاٍم يف تدور Ledoux عمارة
البداية منذ كماله يفرتض الذي الكوني النظام نمط عىل املكان لتشكيل يسعى ثم ومن
يوتوبيا أي مرصية «بلورة» املعمارية يوتوبياه جاءت وهكذا مكتملة. أيًضا هندسته وإن

الكون.78 مع االنسجام تحقيق هو املعماري هدفها ساكنة
بال مدن ومدنها مجردة، عمارٌة — التقنية مثل مثلها — العرصالحديث يف العمارة إن
العالم برودة تعكس عمارة إنها باالغرتاب. نحوها يشعر الذي اإلنسان عن مغرتبة حياة،
مسيطًرا فيها السكوني العنرص يبقى مجردة» «إنشاءاٌت فيها املعماري واملكان اآليل،
االنسجام هو هدفها أن من الرغم عىل املادي، بالعالم تتصل لم التي العمارة فن عىل
الحياة بشجرة للعمارة السكوني النظام يمتزج أن يمكن كيف اآلن: والسؤال الكون. مع
أن شك ال والقوطي؟ املرصي املعماريَّني النموذَجني بني التأليف يمكن وكيف الحقيقية؟
املاركسية يف بلوخ ويجده بينهما بتوسط أصيل ثالٍث عنٍرص بدون مستحيل أمٌر هذا
«أنسنة» وإىل اإلنسان «تطبيع» إىل اتجاهها خالل من وعيني منتج بشكٍل تتوسط التي

الطبيعة.
جماًال أكثر بشكٍل القائم العالم يف جديد إنسانيٍّ وطٍن إنتاج محاولة هي العمارة إن
وكأنما نفسها، الجغرافية اليوتوبيا ونهاية بداية تمثل املعمارية واليوتوبيا وانسجاًما.
أفضل عالٍم حدود ويف املكان يف «أركاديا» وإيجاد األرضية، الجنة أحالم تحقيق إىل تقصد
والعمارة ويُنَقش. ويُنَحت ر ويُصوَّ يُرَسم ما كل ويضم جماًال أكثر يبدو فعيل بناءٍ يف
السكوني النظامني مزج عىل يقوم لإلنسان مالءمة أكثر مكان استرشاف هي الحقيقية
بينهما التوسط وعملية املوضوع، هو الخارجي والعالم الذات هو فالسكون والحيوي،
اإلنسان. و«طبَّعت» الطبيعة «أنسنت» التي املاركسية يد عىل تأتي الهيجيل للجدل طبًقا

.Ibid: p. 742 78
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أكثر امليت الجسد عن يعرب الذي والثبات بالسكون القديم املرصي الفن بلوخ يتهم
الفن مقابل يف املوت لسكون ترمز التي كالبلورة بأنه ويصفه الحي، الجسد عن يعرب مما
ترديد مجرد يكون أن يعدو ال الحكم هذا أن والحقيقة الحياة. لشجرة يرمز الذي القوطي
الذي العام الطابع يخالف كما القديم، املرصي الفن عن الغربيني الدارسني بعض ألقوال
الذي املاركيس توجهه مع يتفق وال تقليدي، غري تفسريًا الفلسفة لتاريخ بلوخ تفسري يميز
يف يوضع أن بد فال كذلك األمر كان وإذا للفن. االجتماعي باألساس االهتمام عليه يحتم
امللوك أو الحكام طبقة اجتماعيتنَي، فئتنَي إىل انقسم القديم املرصي املجتمع أن االعتبار
القديم املرصي الفن عىل انعكس الطبقي التقسيم وهذا الشعب، عامة وطبقة الفراعنة،
والفن امللوك، حياة ويخلد بل يصور الذي الفن مستوينَي: عىل إليه النظر يمكن الذي
بالسكون بلوخ يصفها التي الرسوم أو التماثيل وإن الناس. من العامة حياة يصور الذي
يفرضه الذي الوقار عليها تحتم تقاليدها كانت التي امللوك طبقة عن تعرب إنما والثبات
االعتقاد يفرضه الذي الجالل إىل باإلضافة عامة، بصفٍة امللوك لفئة الرسمي الطابع
األسباب هي هذه كانت وربما امللوك. هؤالء يؤلِّه والذي املجتمع هذا يف السائد الديني
مثل إطالق إىل — بالجمود القديم املرصي الفن يتهمون ممن وغريه — بلوخ دعت التي
يمكن ما أغفلت االتهامات هذه كل لكن الفن. من النوع هذا عىل العامة األحكام هذه
وتفاصيل املرصيني عامة يصور الذي القديم املرصي الفن من اآلخر باملستوى نسميه أن
الحصاد كأعياد واملهرجانات األعياد يف واحتفاالتهم الحقول يف وعملهم اليومية حياتهم
األشخاص حركة من الرسوم هذه به اتسمت وما والغرس الحرث وأعمال النيل ووفاء
جدران عىل املصورة الفنانني حركة يف نلمسه الذي املرصي الرقص وإيقاع وانحنائهم،
الخاصة الرسوم تلك يف الفعل عن تعرب التي الرسوم وتزداد الحركة وتتضح املعابد.
التي واملرشقة الزاهية األلوان إىل باإلضافة بالحيوية، املفعمة الحربية املعارك بتصوير
وإنما للموت، ترمز بأنها وصفها يمكن ال والتي القديمة املرصية الرسوم كل بها تتسم

ومقاومته. املوت مع وبالرصاع بالحياة موحية هي

التصوير فن (٢)

للتعبري الصوت هذا يتحرك وعندما للفنان، الداخيل الصوت أو الشعور هو الفني التصوير
فالصورة للفنان، املبدعة املوهوبة اليد عرب الشعور هذا يمر خارجيٍّا تعبريًا نفسه عن
ما — مبهج تأثرٍي من لديها ما بقدر — تروي إنها أيًضا، تُسمع بل فقط تُرى ال الفنية

310



والفنون الجغرافية والكشوف التقنية يوتوبيات يف األمل تجليات

مطابقة األلوان هذه تكون أن ا مهمٍّ وليس املرشقة. باأللوان مفعم بأسلوٍب فيها نراه
الواقع، عن بعيد عالٍم إىل الفنية الصور تجذبنا ما فغالبًا الواقعي، أو الخارجي للعالم
واألبعاد والتكوينات والظالل األضواء خالل من — القدرة لديها يكون أن املهم وإنما
عالم يف بعُد توجد لم أشياء أو يشء عىل الضوء وإلقاء املستقبل استرشاف عىل — والزوايا
مختلفة تطور بمراحل — األخرى الفنون سائر شأن شأنه — التصوير مر ولقد الواقع.

داخله. يف الكامنة اليوتوبية أبعاده من بُعد عن منها مرحلة كل يف كشف
لتصوير وُمكرًِّسا للدين خادًما فيها الفن كان التي الزمنية املرحلة عن وباالبتعاد
من هولندا أن يتضح اليومية؛ الحياة عن فيها عرب التي املرحلة إىل واالتجاه موضوعاته،
عظام مصوِّرون بها وظهر املجال، هذا يف كبرية فنيًة نهضًة شهدت التي البالد أكثر
موقف عن تعرب وأخذت مطلق، استقالٌل لها أصبح التي الدنيوية املوضوعات عن عربوا
يعده وإنما الواقع عن يرتفع ال موقف اليومية، التجربة عىل مبني فيه، ع ترفُّ ال الحياة من
وتم وامتلك، اكتشف، قد الواقع هذا وكأن مألوًفا، أصبح وبالتايل عليه االنتصار تم شيئًا

األوىل.79 للمرة فيه االستقرار
والهدوء بالدفء املتمتعة العائلية الحياة تصوير يف الهولنديون الفنانون أبدع
تقرأ التي كالزوجة فجائية، تغرياٍت أية يعرتيها ال التي املطمئنة اآلمنة والحياة والسكينة
تتنزه التي العجوز والسيدة الساحة، يف يلعبون وهم األطفال تراقب التي واألم الخطاب،
عن تعرب التي اللوحات من والعديد الصامت، املنظر الشمس أشعة تتخلل بينما الشارع يف
املفتوح، والباب النافذة إطار ومن مختلفة زوايا من الساقط والضوء والالمتناهي، الهدوء
الراحة عن تعرب التي األشياء هذه آخر إىل املساند، ذات والكرايس املعلقة، الحائط وملبات
يلقي وعندما الضيقة. الغرف داخل واملألوفة املنتظمة اليومية الحياة وأسلوب الربجوازية
مائة من ألكثر يمتد ال املنظر فإن النافذة، خالل من الخارجي العالم عىل الضوء الفنان
الذي ١٦٨٤م) (١٦٢٩–بعد Hooch هوخ دي بيرت لوحات بعض يف كما مائتني أو مرت

املتوسطة.80 الربجوازية الطبقة حياة عن لوحاته تعرب

دار القاهرة، خاكي، أحمد مراجعة زكريا، فؤاد د. ترجمة التاريخ، عرب واملجتمع الفن أرنولد: هاوزر، 79

ص٥١٤. ج١، ١٩٦٧م، والنرش، للطباعة العربي الكاتب
.Bloch: p. of. H. V. II. p. 796 80
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واتجه املرسومة، الصور يف مكان الثالث للبعد أصبح الوسطى العصور نهاية يف
مفتوحة أبعاٌد الصورة يف وظهرت باألمل، املفعم املفتوح املنظر تصوير إىل الفنانون
ال جزءًا البعد هذا صار متناه. ال لعالٍم الهائل باالمتداد لإليحاء الطبيعي العالم عىل
النظر ليمتد كبرية نافذٍة خالل من ينظر لها امُلشاِهد وكأن الصورة تصميم من يتجزأ
81.Jan Van Eyck إيك فان جان الهولندي الفنان لوحة يف يتضح كما األفق، وراء ما إىل
من إطار داخل املوضوع املنظر خدمة يف املنظور وظف حيث «مادونا» (١٣٩٠–١٤٤١م)
الصورة خلفية وأصبحت للمنزل، نافذة بوصفه نفسه الطبيعي املنظر ويظهر العمارة،
وتالًال املزدحم، والجرس السفن فيه تجري الذي والنهر وكاتدرائيتها، وأبراجها املدينة هي
إطار خالل من املنظور أعطى وهكذا بالثلوج. مغطاة وجباًال األفق يف صاعدة خرضاء

الطبقات.82 متعدد آخر وواقًعا بالحلم مفعمة أرًضا الصورة
–١٤٥٢) دافنيش ليوناردو فعل مثلما فيه وأبدع باملنظور اهتم فنان يوجد وال
الذين األشخاص عن منفصلًة الصخور تبدو ال إذ الصخور»؛ «عذراء لوحته يف ١٥١٩م)
الظالل صارت ولقد بالظالل. املغلَّف الغامض الشاعري الجو هذا يف طافون كأنهم يبدون
بتأثري االهتمام طريقة ونبذت اللوحة يف أساسيٍّا عنًرصا ألهميتها دافنيش اكتشاف منذ
والظل الضوء باستخدام ثالثة أبعاد ذات أشخاٍص برسم دافنيش وتميز الزاهية.83 األلوان
اللوحة هذه «املوناليزا»، اآلفاق شهرتها طبقت التي لوحته يف كما ملعاملهما تحديد دون
بعالقٍة أتت حيث البورتريه لفن النهضة مفهوم تطور يف ثوري بعنٍرص جاءت التي
كلية،84 تنوير لحظة «املوناليزا» من جعل مما الصورة؛ وخلفية Figure الوجه بني جديدة
الضبابية. وخلفيتها الزوايا، كل من املشاهد تالحق التي ونظراتها الغامضة بابتساماتها

ولذلك الواطئة، األرايض بالد يف بالزيت األشخاص تصوير ملدرسة األول املؤسس إيك فان جان يعترب 81

الصغرية التفاصيل تسجيل يف والدقة الخيال بسعة الفنان هذا ويتميز املجال، هذا يف إيطاليا بالده سبقت
C. F. Peter and Linda Murray: A Dictionary af Art and artists. Great املرسومة. للموضوعات

.Britain. penguin Books. 1959. p. 104-105
.Bloch: p. of. H. VII. p. 799 82

املعارف، دار القاهرة والباروك، والنهضة الوسطى العصور يف الغرب فنون عالم، إسماعيل نعمت 83

ص٨٨. ١٩٧٦م،
Monti, Raffaele: Leonardo Da Vinci, Translated from the Italian by Pearl Sanders. 84

.London, Thames and Hudson, 1967. p. 18
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من معروفة تكن لم مبتكرة بطريقٍة هرمي تكويٍن داخل أشخاصه برسم دافنيش وتميز
علمية.85 بأساليب الهنديس للشكل الجاف التأثري من وخفف قبُل،

أي نفسها، املوناليزا يف تكرر الخلفية، يف «املوناليزا» لوحة جسدته الذي الحلم إن
ابتسامتها ويف الهادئتنَي، عينَيها وجفون ثوبها تموُّجات يف الطبيعي املنظر شكل تكرر
املوناليزا وجه عن أهمية يقل ال الصورة خلفية تصوره الذي الطبيعي فاملنظر الغامضة،
ينزع جزء «فكل العالم عن ومفهومه دافنيش فلسفة تعكس اللوحة جعل مما نفسها؛
والجوهر، الخالصة هو النزوع وهذا النقص، من ليهرب أخرى مرًة الكل مع لالتحاد
الطبيعي، املنظر بني االمتزاج إن كله.»86 العالم نموذج هي واإلنسان الطبيعة وصداقة
تحدق التي املوناليزا، وبني اللون، الشاحبة وحقوله وبحرياته الخافتة وأضوائه بجباله
املفعم والضوء الخرضة يف الضاربة واألرض بها يحيط الذي الغموض مع الزوايا كل يف
أيًضا وهذا والظالل. باألضواء الفنان رسمها كلية وحدٍة عن يعرب إنما حولها، بالدخان
الجمال مزج عىل دافنيش قدرة أوضحت التي آن» «القديسة لوحة عنه ت عربَّ الذي هو

الطبيعة. بجمال األنثوي
الفنان عند مظلمة خلفيٍة إىل دافنيش عند الالمتناهي عىل املنفتحة الخلفية وتتحول
الوجه عن التعبري بدقة تميز الذي (١٦٠٦–١٦٦٩م) Rembrandt رمربانت الهولندي
لوحاته يف الضوء بتوزيع ا خاصٍّ اهتماًما واهتم البورتريه، بفن يعرف فيما اإلنساني
جهٍة من تدفقه أو اللوحة، جوانب أحد من القوي الضوء كانبعاث متفرًدا: توزيًعا
يف هذا ويتضح مظلمة. خلفيٍة عىل اللوحة خارج الساطع الضوء سقوط أو واحدة،
لوحته يف يتضح كما .Saskia ساسكيا لزوجته الفنان رسمها التي العديدة اللوحات
قائد يضعها التي الذهبية الخوذة من الضوء يسطع حيث الليلية» الحراسة «نوبة الشهرية
مظلمة خلفيٍة عىل بظالله يلقي للضوء املتجمع الربيق وهذا رأسه، عىل الليلية الحراسة
معظم الظالل وتخفي الظالم، داخل النور ويعمل والذهبية البُنِّية األلوان فيها تتداخل
أيًضا هذا عىل ويصدق الخافتة. حركاتهم تخفي ال كانت وإن الليلية الحراسة جنود
يقف حيث املسيح عذاب تصور التي اللوحات وهي ،Passion العذاب لوحات مجموعة
انعكاس من األلوان وتظهر ومظلمة، منعزلة ممتدة خلفيٍة يف األشياء وحتى األشخاص

ص٩٠. سابق، مرجع الغرب، فنون عالم، إسماعيل نعمت 85
.Bloch: p. of H. VII. p. 800 86
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من وال الشمس، أشعة من يصدر ال كان وإن الصورة مركز من ينبعث الذي الضوء
يف املفارقة هذه الصليب. عىل املسيح حياة انطفاء لحظة من يرشق وإنما صناعي، ضوءٍ
Perspective light األمل نور منظور تسميته يمكن عما تعرب للضوء رمربانت استخدام
الضوء وِظلَّ مظلًما، مكانًا دافنيش عند املفتوح الكوني باملنظور استبدل فقد of hope

واإلرشاق.87 األمل حقيقة يرسم استخدامه طريقة يف منهما كلٌّ يتعارض الذي
لوحة يف كما عنوانها يف حتى واضحة يوتوبيٍة مناظَر رسم إىل التصوير ويتحول
كيثريا».89 جزيرة إىل «اإلبحار (١٦٨٤–١٧٢١م) 88Antoine, J. Watteau واتو أنطوان
السفينة انتظار يف الطبيعة أحضان يف يقفون والشابات الشبان من مجموعة تصور وهي
النسخة وتعتمد مرات، ثالث اللوحة هذه صورت وقد الحب. جزيرة إىل بهم ستُبحر التي
رحلٍة مجرد وتعد مألوفا األشكال ترتيب فيها يبدو التي االنطباعية املرحلة عىل منها األوىل
الحلم واتضح املنظور يف تشكيالت ظهرت باريس) (يف الثانية النسخة ويف رومانسية.
الفيض، املاء عىل الحب سفينة ينتظرون الذين باألزواج يحيط ساحر طبيعيٍّ منظٍر يف
التي والسعادة الحركة عىل مبارش بشكٍل ينعكس ولكنه مرئي غري املأمولة الجزيرة وليل
فتبدو برلني) (يف الثالثة النسخة أما الواضحة. اليوتوبية بخلفيتها الصورة من تنبعث
للرحيل، االستعداد أهبة عىل حولها املالئكة تحوم التي والسفينة زينة، أكثر الخلفية فيها
منظر حول يرف السماوي واألزرق الوردي األحمر اللون استعمال يف مبارش تجاور وثمة

متوقعة.90 بسعادٍة الحب جزيرة من مرسل وعٌد بأنه يوحي مما اإلبحار؛
تحقيق يف وأمل اليومي الكدح من كهروب أفضل عالٍم إىل الرحيل عن التصوير عربَّ
إىل الوسطى العصور يف الراحة يوم تحول وقد الخالد، األحد يوم عطلة يف السعادة

.Ibid: p. 801 87

يتميز واالحتفاالت، واألعياد الطبيعية املناظر برسم اشتُهر الذي الفرنيس الفنان هو واتو: أنطوان 88
القرن يف التصوير فن يختم الذي فنه ويعترب اللمسات، ة ورقَّ واألبيض) واألحمر (األسود اللون بشاعرية
من تخلَّص جديد فنيٌّ اتجاٌه ظهر حيث الفرنيس، واملجتمع الفن طراز يف التطور بداية عرش السابع
C. F. Peter and Linda Murray: A Dictionary of art) الروكوكو. بطراز وعرف األكاديمي األسلوب

.(and artists p. 341–345
معبد بها كان كريت وجزيرة املورة جزيرة شبه بني تقع اإليجي البحر يف جزيرة :Cythera كيثريا 89

والجمال. الحب إلهة ألفروديت
.Bloch: p. of H. VII. p. 798 90
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ظلت ولذلك العالم. هذا وراء الساكنة اللحظة يف والخري السالم فيه يتحقق آخر عالم
البلدان يف للفن الرئييس الشكل هي الدينية والحكايات املقدس الكتاب حكايات صور
موضوعات تكن ولم … مطلقة سلطٍة ذوو ملوٌك يحكمها التي تلك ويف الكاثوليكية،
التكوينات يف مساعدٍة عناَرص سوى الصامتة والطبيعة الطبيعية واملناظر اليومية الحياة
املنظور يكن لم الفرتة هذه ويف واألساطري.91 التاريخ ومن املقدس الكتاب من املستمدة
وجاء الرسوم. هذه تتناوله الذي الديني املوضوع طبيعة إىل هذا يرجع وربما مألوًفا،
الفكر يف الرتاتب عن ليعرب الوسطى العصور نهاية يف (١٢٦٦–١٣٣٧م) Giotto جيوتو
الديني، وضعه أو لنظامه طبًقا له املحدَّد مكانه يأخذ لوحاته يف يشء فكل الديني،
مصادفة، وجودها يأتي وال اللوحة تزحم فال لها املحددة األماكن يف تطري املالئكة حتى
هذا حافة عىل الطبيعة وتظهر الروحية.92 قيمتها أساس عىل األماكن عىل األشكال وتوزيع
كبرية ثورٍة وصاحب الغرب يف الواقعية مؤسس يُعد جيوتو أن من الرغم وعىل النظام.93
وتقاليد الجامدة التقاليد بني الفاصل الحد أسلوبه يعترب حيث التصوير؛ فن تاريخ يف
تصوير فكرة عليها تسيطر كانت التصوير فن يف فرتة ونهاية الحديثة النهضة فن
فناني أعظم من أيًضا البعض يعده كما باإلنسانيات،94 تهتم فرتة وبداية فقط املقدسات
والعنارص الطبيعية العنارص بني كامًال توازنًا حققت التي الربجوازية الكالسيكية النزعة
كما العالم صورة مع يتطابق جيوتو فن أن إال ذلك كل من الرغم عىل التصوير. يف الشكلية
للربهان الوحيدة املنطقية املقدمة هو بالرتاتبية اإليمان فيها وكان األكويني، توما حددها
جيوتو رسم لذلك وكامل، كيل ألنه الحقيقي الوجود هو هللا إن هللا. وجود عىل األنطولوجي
املميزة اليوتوبيا وتحولت الوجود. تراتبية إىل املكان تراتبية وأضاف بُعدين، من لوحاته
نهاية مع بناؤه تحطم كما التفاؤل، نزعة عنها وانتفت ميثولوجيا مجرد إىل جيوتو لعالم
الذي السكون طابع يوتوبياه عىل وغلب الوسطى.95 العصور يف الثيوقراطية-اإلقطاعية

نهائية. ال زمنيًة وليست ساكنة مكانيٌة يوتوبيا أنها أي الحركة، عىل يعلو

ص٥١٤. ج١، العربية، الرتجمة العصور، عرب واملجتمع الفن أرنولد: هاوزر، 91

.Bloch: p. of H. V. II. p. 818 92

والزخرفة الطبيعية املناظر حيث الصينية «الطاو» مدرسة يف الطبيعية النزعة يف النظام هذا عكس نجد 93
.(C. F. Ibid: p. 818) األشكال يخدم الذي اإلطار هي
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للحياة وتصويره الهولندي الفن نموذج يف الدينية السلطة أرس من التصوير تحرر ثم
إىل للرحيل التواقة البرشية الذات أيًضا يُرِض لم التصوير من النوع هذا ولكن املنزلية.
اليومية الحياة نطاق عن بها يخرج عالم إىل وحجراته، املنزل جدران من أفضل عالم
طبيعية أماكَن إىل الضيقة بحدوده املنزل خارج الحياة تصوير إىل الرسم فتحول الرتيبة،
األحد يوم عطلة الفنانني من العديُد ر صوَّ وقد الطلق. الهواء يف وانفتاًحا اتساًعا أكثر
لوحته يف (١٥٢٥–١٥٦٩م) Brueghel بروجيل الهولندي الفنان مثل الراحة، يوم أو
األحد، يوم يف والرشاب بالطعام الحاملني الفقراء من حشًدا تصور التي الكوكايني» «أرض
مفتوح العاِلم وبقي جوعه، إشباع بعد بعضهم نام وقد والفالح، والعاِلم الفارس منهم
بلحم يحلم وربما حوله، الخاوية األوعية يف أثر لها ليس بمشويات يحلم والعيننَي الفم
من النور يرشق حيث للصورة، الطبيعي املنظر خلفية يف بالفعل يظهر الذي الخنزير
الخاوية. املعدة إشباع ورمز الحلم موضوع يكون ربما الذي الخنزير عىل ليُسلَّط الخلف
«حفل (١٤٧٨–١٥١٠م) Giorgione جيوني جيور اإليطايل الفنان لوحة أيًضا وتعرب
للموسيقى يستمعون رجاًال تصور فهي األحد، يوم يوتوبيا عن الطلق» الهواء يف موسيقي
هذه كانت وقد الساحرة، الطبيعة أحضان ويف عاريات، سيداٍت صحبة يف العطلة يوم يف
«غداء (١٨٣٢–١٨٨٣م) Manet مانيه الفرنيس االنطباعي الفنان لصورة نموذًجا اللوحة
عليها يسطع أبيقورية حديقة وصور موسيقى، بدون املنظر هذا أعاد الذي العشب» عىل
والحضور بالبساطة اللوحة وتتميز باألزواج، ويحيط األشجار بني من يسقط خافت ضوءٌ
الصغرية،96 الوسطى للطبقة فعيل إمكاٍن من فيه وما األحد يوم بعطلة الحيس واالستمتاع
طبقات بعض من قاسية سخريًة اعتربوها الذين النقاد ثائرة اللوحة هذه أثارت وقد

الربجوازية. الطبقة وخاصة املجتمع
عىل «نزهة (١٨٥٩–١٨٩١م) Seurat سورا جورج الفرنيس الفنان لوحة تأتي ثم
الربجوازية الطبقة يصور حيث العشب» عىل «غداء ل السلبي املعنى عن لتعرب السني» نهر
كما املؤخرة، يف برتاٍخ مبحرة وقوارَب شاحبًا ونهًرا مسرتخية، فارغٍة بوجوٍه الحقيقية
بالكسل يسمى ملا نموذًجا اللوحة هذه وتعد هاديس. السفيل العالم وكأنها الشمس تبدو
تبسيط إىل (١٨٣٩–١٩٠٦م) سيزان مع التصوير وتحول اليوتوبي. الوعي وانعدام الحلو
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تعبريًا اللوحات وأصبحت الربجوازية، الطبقة أحد ليوم إيجابية صورًة فقدم للموضوعات،
حاله يف ملموًسا عينيٍّا األحد يوم هدوء وأصبح بسيطة، ريفيٍة طبيعٍة يف ساكن ممكٍن عن
رصاعات عن بعيًدا والليمون والربتقال التفاح قطف يف املتمثل والرضا الطمأنينة من
األحد يوم يوتوبيا هجرت ثم والعرشين. عرش التاسع القرنني سادت التي املدنية الحياة
آخَر عالٍم إىل (١٨٤٨–١٩٠٣م) Gauguin جوجان الفرنيس الفنان لوحات يف كما أوروبا
قطعة كأنها األوروبيون لها ونظر ١٦٠٦م، عام اكتُشفت التي تاهيتي إىل وبدائي، بعيد

السعادة.97 عليها طغت التي األحد يوم رسوم يف دخلت حتى الفردوس من
الظاهرة تقييم يتم وكيف الزيف؟ أو باألصالة الفني العمل عىل يُحكم كيف واآلن،
يعرب السؤال هذا مثل إن مزيفة؟ وهميٌة أو أصيلة حقيقٌة بأنها عليها فيُحكم الجمالية،
عرض يف االستفاضة الحال بطبيعة يمكن وال الجمال. علم يف الهامة اإلشكاالت أحد عن
نظر وجهة بعرض االكتفاء يمكن ولذلك البحث، هذا حدود عن تخرج التي املشكلة هذه
يف يكون أن بد ال وتقديمه الفني العمل عىل الحكم أن يؤكد إذ املوضوع هذا يف بلوخ
الكامن األمل عن مضمونه يعرب ما بقدر أي يوتوبي، بُعٍد من العمل هذا يحمل ما حدود

فيه.
الذي كانط عند هي كما للتأمل خالصة استطيقا عن تعرب الكالسيكية االستطيقا إن
املتعة ورائه من يقصد عمل كانط عند فالفن الخالص. التأمل عىل الجميل موضوع قرص
بذلك ذاتها.98 الفنية املتعة سوى غرض كل عن منزه حرٌّ أنه بمعنى الخالصة، الجمالية
الفن وكأن املستقبل، يف الوجود عن وبعيًدا الحارض عىل مقصوًرا الجمايل املوضوع يكون
تنظر هنا ومن الشكيل، الكمال خالل ومن الشكلية بتعبرياته جمالية كظاهرٍة العالم يربر
نوع إىل فيتحول فقط مظهره ناحية من الجمايل املوضوع إىل الكالسيكية االستطيقا
من اإلنسان تُحرِّر شوبنهور عند ميتافيزيقية االستطيقا تصبح كما الجمالية، املتعة من
متأمٌل إنساٌن اإلبداع لحظة يف هو — شوبنهور أي — نظره يف الفنان إن الحياة.99 إرادة
يكون ما أشبه فهو الفردية، أسوار من ويتحرر الرغبة، قيود يحطم أن استطاع هادئ
الروحية السكينة من فيض يف السابح املحض، العقيل النظر سكون يف الغارق باملتصوف
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مهمة أن وتعترب والتأمل، النظر عىل تقوم سلبية باستطيقا شوبنهور قال لقد … الخالصة
نزعته من الرغم عىل هيجل فعل وكذلك املاهيات.100 أو املثل معرفة تتعدى تكاد ال الفن
يف أيًضا تنحرص عنده االستطيقا ألن للشكلية ومعارضته باملضمون واهتمامه التاريخية

املتأمل. الساكن الفن نطاق
عن يعرب الذي املثال سبيل عىل لوكاتش عند هي كما املاركسية االستطيقا عن أما
واقعيٌة بأنها بلوخ يتهمها التي — الواقعية هذه نظر وجهة من فحتى الواقعية، النزعة
البحتة، الشكلية الناحية من مكتملة عنها تعرب التي الفنية األعمال بدت لو وحتى — فجة
متفتحة صريورٍة عملية هو الذي الواقع عن معربة مضمونها يف غنية تكون أن بد ال فهي
عليه، هو ما عىل دائًما يظل محسوس يشءٍ مجرد ليس الفني فالعمل مستقبلية. آفاٍق عىل
التي الحضارية الصريورة تلك بفعل التغري، من الكثري عليها يطرأ حية حقيقٌة هو بل

بها.101 ويتأثر فيها يندمج أن من فني عمٍل لكل بد ال
مزعومة، وليست واقعية صريورٍة عن يعرب الجديل باملفهوم الفن أن عىل هذا ويدل
ألنه منتٍه، وغري متفتًحا فنٍّا يكون أن بد ال النظرية الناحية ومن مضمونه ناحية من فهو
أنه عىل الجميل يصور الفني العمل إن املوضوعات. يف الكامنة واإلمكانات النزوعات يصور
لم عمل الجديل بمفهومه والفن عليه. يبدو الذي املظهر عىل سابقة مرحلٍة يف الوجود جدل
مسريٌة وكالهما الجدلية، العملية يف منخرط فكالهما نفسه، الواقع شأن شأنه بعُد يكتمل
اقرتبت التي املثالية معالجة من العكس عىل وهذا بعُد. يتحقق لم كماٍل نحو مفتوحة
وكأن ،fullness of perfection of the real الواقع كمال تحقيق أو امتالء يسمى مما
مع وكماله، روعته من الغاية بلغ قد األخرى الثقافية وظائفه كل يف متغري هو الذي العالم
إن الكمال.102 لهذا املوضوعي الواقعي واإلمكان الرائع، الكمال لهذا النزوع هو الفن أن
الذي الفن أما الحياة، عن منفصًال جماليٍّا وهًما تصنع الجمايل، للموضوع املثالية املعالجة
وحده فهو املمكن الواقع من البادي املظهر أو املظهر وراء الكامنة اإلمكانيات يتناول
التحقق. إىل سبيله يف يزل لم الذي الواقع أفق يف نفسه يضع ألنه الفن، اسم يستحق الذي
تصور مجردة وهميًة نظرًة ال واقعية يوتوبيًة نظرًة إليه يُنظر أن يجب الفني واملضمون
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اليوتوبية، الداللة ذات موضوعاته بمقياس الفن يقاس وهكذا مكتملة. لعبٌة كأنه املظهر
سطحية. جماليٍة متعٍة مجرد ال باألمل معرفية عالقًة يخلق ألنه

مثايل-موضوعي بشكٍل أدركه قد كان وإن أيًضا الكالسيكي الفن أدركه الذي هو وهذا
الحكم»: ملكة «نقد يف كانط ويقول املظهر.» يف الحرية هو «الجمال شيللر عبارة تؤكد كما
… الحواس مقاييس كل تتخطى العقل يف قدرة عىل تدل الجليل إدراك عىل القدرة «إن
التي مظاهره أحد يف طبيعة يكون الجليل فإن ولهذا الالنهاية، فكرة معه يجلب والجليل
بحريتنا الشعور معه يجلب ما إال هنا الالنهاية وليست الالنهاية.» فكرة تأملها يجلب
بأنها كانط يصفها التي الجليل فكرة عىل إذن القديمة االستطيقا تقوم املستقبل.103 يف
مقولة عىل يقوم الذي اإلغريقي الفن مثل تماًما مصلحة، أو غرض كل من مربأة سعادٌة
جوته عنها قال التي الدهشة برجفة ويتميز دينية ملوضوعاٍت عادة ينسب والذي الجليل،

البرشي. الجنس يف ما أفضل إنها
يمتد أن يجب الذي للفن األسايس الرشط هو الواقعي املمكن أو اإلمكان مملكة إن
الواقع تفسري بمعنى وصفية تكون أال يجب للفن الواقعية والنزعة بعُد. يوجد لم لعالٍم
واقعية نزعٌة إنها الفني. العمل داخل الباطن للتوقع مرآة تكون أن يجب وإنما وصفه، أو
من تتحرر أن يجب الفنية اإلرادة أن إىل كله هذا من بلوخ ويخلص يوتوبية. داللٍة ذات
الشكلية السعادة هو يميزه ما كل برجوازي مجتمٍع سمات تحمل التي الشكلية النزعة
الفني العمل يف يكفي فال التأمل. نطاق ومن الشكلية نطاق من يخرج أن أي واملظهرية،
مجرد ليس فالفنان جديًدا. خلًقا نخلقه أن يجب بل جديدة، نظرًة العالم إىل ننظر أن
أرسار يذيع — Ledoux الفرنيس املعمار عليه أطلق كما — خالق هو وإنما صانع،
أودعتها التي املسترتة والقيم املطوية والعالقات الخفية املعاني بتلك لنا يرصح إذ اآللهة،
الكون، هذا خلق إعادة يف الحق لنفسه يزعم قد الفنان إن بل املخلوقات. صدر اآللهة
وأخصب إثارة أكثر أعني أفضل، الخليقة تجيء أن يمكن كان كيف لآللهة يبني لكي
بالنزعة اهتمت التي الكالسيكية االستطيقا وحتى أثًرا.104 وأوقع معنًى وأعمق وجدانًا
تناولته أنها من الرغم عىل املرشق اليوتوبي الجانب هذا تغفل لم الشكيل والكمال الشكلية
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أساليبه خالل من يحققها غاية له تكون أن إذن للفن بد ال — موضوعيٍّا — مثاليٍّا تناوًال
يتحقق لم أمل نحو البرشية الذات ونزوع الواقع نزوع عن يعرب وأن والرمزية، االستعارية
إمكاٌن فيه أصبح بل فحسب، تأمًال — بلوخ يرى كما — الفن يعد لم املاركسية ومع بعُد.

التحقق. عىل القدرة يملك إيجابي ممكٌن أي املظهر وراء كامن
تركن التي تلك أو واالطمئنان السكينة النفس يف تبعث التي الفنون كل بلوخ يدين
الفكر عن تعربِّ أنها تزعم التي املاركسية املقولة عليها ويطلق السعادة، أو الراحة إىل
املوضوعي الواقعي املمكن عن تعرب التي تلك عن الفنية اللوحات يف يبحث إنه الربجوازي.
تقرتب التي الفنية األعمال كل يهاجم لذلك وتبًعا بعُد، يوجد لم بعالم توحي التي أو
يشابه شكيل كماٍل سوى ليس أنه ويزعم االستطيقي، املستوى عىل الكمال تحقيق من
تلك سوى الواقع إمكانات من ترى ال التي الربجوازية املجتمعات يف ما كبري حدٍّ إىل
دائمة. صريورٍة يف املتدفق الواقع يعكس أن ينبغي عنده الفن بينما الشكلية، السعادة
يوتوبي نزوع من فيه ما وبقدر أمل، من يحمل ما بقدر الفني للعمل تقييمه كان لذلك
فيه أبرز الفنية لألعمال تحليًال قدم هنا ومن موضوعية. واقعيٍة إمكاناٍت اكتشاف نحو
اللوحات يف والظالل األضواء لتوزيع فتحليله الصور، أعماق يف كامن أمٍل من تحمله ما
القادم، الجديد عن يكشف استخداًما واملنظور والزوايا األبعاد استخدام وكيفية الفنية
جاهًدا يسعى الذي — «الجديد» لجعل أو عينية، بصورٍة الجديد هذا إلبراز محاولة كان

مرئيٍّا. — األعمال هذه يف اللتماسه
التي النظرة عمق من الفنية لألعمال بلوخ تحليالت يف ما قدر عىل إنه القول ويمكن
عىل الضوء وألقت ناحية، من عاٍل مستًوى عىل جمايل بحسٍّ صاحبها تمتع عن كشفت
تتفق قة وخالَّ مبدعة تفسرياٍت وقدمت أخرى، ناحيٍة من األعمال لهذه الخفية الجوانب
إنه أقول مستمر؛ بشكٍل جديد من وخلقه تشكيله يُعاد الذي الثقايف للموروث نظرته مع
املاركسية التفسريات يف انحرصت أنها إال النظرة، عمق من التحليالت هذه يف ما قدر عىل
يف تجاوز بلوخ أن من الرغم وعىل واالجتماعية. التاريخية بالظروف الفن تربط التي
أنه إال لفلسفته، العام لإلطار يُطوِّعها أن يف نجح التي املاركسية الرؤية كثرية مواضَع
يف غريها من أكثر تساعده ألنها ربما الجمالية، للظاهرة تحليله يف مقوالتها ببعض التزم
الفلسفي نسقه مع يتفق بما وتفسريها الفنون هذه وتطويع الخاصة فلسفته عن التعبري
نظرته كانت لذلك إليه. بالسعي اهتمامه بقدر الهدف إىل بالوصول يهتم ال الذي العام
املثالية للفلسفة نظرته نفس هي مكتمل أنه عىل الواقع تصور التي الفنية األعمال تلك إىل
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بلوخ لفلسفة وفًقا اإلطالق عىل يبلغه ولن بعُد، كماله يبلغ لم الفعيل الواقع ألن التأملية،
عنده الفن وظيفة كانت هنا ومن الالنهائي. املستقبل عىل املفتوح لنسقه وفًقا أي نفسه،
يف تبعث التي تلك هي باهتمامه استأثرت التي الفنية األعمال وكانت يوتوبية، وظيفًة
بعُد، يتحقق ولم يأِت لم بيشء أو بعالم التوقع انفعاالت أو مشاعر يشاهدها من نفس

عينه. للكمال الوصول وليس الكمال إىل النزوع عن تعرب التي تلك هي أي
أحضانها، بني نشأ التي والثقافة الحضارة واقع عن يعرب الفن أن صحيًحا كان وإذا
يجعلنا ال هذا فإن الفني، العمل عىل آثارها التاريخية لألحداث أن أيًضا صحيًحا كان وإذا
الخاصة الطبيعة تفقده الجانب أحادية نظرٌة ألنها فقط التاريخية الزاوية من إليه ننظر
بطبيعة يختلف حرٍّا إبداعيٍّا نشاًطا باعتباره الفني فالعمل غريه. عن تميزه والتي به
متفردة. وخصوصيٍة فردية من له ملا البرشي للنشاط األخرى اإلبداعية األعمال عن الحال
النفوس جميع يف تُحِدث التي األخرى العلمية الظواهر كسائر ليست الجمالية والظاهرة
أشد متباينة وانفعاالٍت مشاعر الذوات يف تثري حرة إبداعيٌة ظاهرٌة ولكنها النتائج، نفس

التباين.
يف — طبيعتها بحكم — منخرطة املثايل، ثوبها يف حتى الجمالية، الظاهرة هذه إن
عن البحث يف نفسه بلوخ يجهد أن بدون حتى ظاهر أمر وهذا نفسها، الجدلية العملية
العمل مشاهدة إن لتفسريه. ماركسية بمقوالٍت االستعانة وبدون الفن يف التوسط عملية
الفني والعمل املشاهد، واملوضوع املشاهدة الذات بني جدلية عالقٍة عىل تنطوي الفني
كرؤيٍة الفني والعمل املشاهد، واملوضوع املشاهدة الذات بني جدلية عالقٍة عىل ينطوي
وتفسري تحليل يف بدوره يبدع الذي نفسه، املشاهد عىل اإلبداع هذا يعكس إنما حرة إبداعيٍة
حرٍة إيحاءاٍت فرد كل يف يثري اللوحة موضوع مع فالتفاعل املشاهدة، موضوع العمل
استطيقا مجرد بلوخ يراها التي الكالسيكية، االستطيقا فإن ولذلك آلخر. فرد من متباينة
وجوده الفني للعمل أن من الرغم عىل ألنه الجدلية، العالقة هذه من تخلو ال فقط، تأملية
يمكن ال املوضوعية هذه ألن له، املشاِهدة الذات عن ينفصل ال وجود أنه إال املوضوعي،

طريقها. وعن للذات إال تنكشف أن
التاريخية الظروف عىل تعلو تجربة الفني العمل بأن القول إىل ننتهي أن ويمكن
بالظروف كذلك مرتبط بأنه القول معه يمكن الذي القدر بنفس وذلك واالجتماعية،
العمل تميز التي الجدلية املفارقة وجوه أحد يكون أن هذا ولعل واالجتماعية، التاريخية
والخاص والكيل، والجزئي واملطلق، والنسبي واألبدي، الزمني التقاء نقطة وتجعله الفني

والعام.
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األدبية األعمال (٣)

البُعد هذا نستشعر فكيف املرئية، الفنون يف اليوتوبي العنرص نلمس أن نستطيع كنا إذا
من املكتوبة اآلداب يف األمل بُعد إىل االهتداء يكون ربما واملسموعة؟ املكتوبة الفنون يف
االستعارات غالف يفضَّ أن استطاع إذا يستخلصها أن اإلنسان عىل يصعب ال التي األمور
تشري الذي البعيد والهدف العميق املعنى عىل يديه ويضع األدبي العمل يف الفنية والرموز
بُعد عن ليكشف كبريَين عمَلني عن الغالف هذا يفض أن بلوخ حاول وقد الكلمات. إليه
(١٢٦٥–١٣٢١م) دانتي الكبري إيطاليا لشاعر اإللهية الكوميديا وهما كليهما، يف األمل
اختياًرا الشاعرين لهذين بلوخ اختيار يكن ولم جوته. األكرب أملانيا لشاعر وفاوست
اآلخر عند عنها أحدهما عند تختلف يوتوبية أدبيًة ملحمًة قدم منهما كالٍّ ألن بل عشوائيٍّا،

ضده. عن الضد اختالف
تأثري تحت ناحية من دانتي وقع فقد كبريَين، ملؤثَرين صًدى اإللهية الكوميديا كانت
الكوميديا كانت كما األرض، ملركزية ومطابقة مكانية يوتوبيا فجاءت بطليموس جغرافيا
يوتوبيا قدمت التي األكويني توما فلسفة عن شعريٍّا تعبريًا أخرى ناحيٍة من اإللهية
دانتي رسم وقد اإلقطاعي. املجتمع عىل وقامت االجتماعية الوجود بمستويات تراتبية
الوردة تفهم أالَّ يجب لكن الوردة. هو رمزي شكٍل يف سماوي لفردوٍس خيالية صوًرا
دانتي عرص يف استُعمل تشبيه وهي للكمال. مكاني رمٌز ألنها املعروف، الدنيوي باملعنى
األشكال. أكمل اإلغريق عهد منذ يُعدُّ كان الذي الدائري بالشكل يوحي للسماء كرمز
الكاملة الوردة عن رسالة ،capua كاردينال Pietro da Mora مورا دا بيرتو نرش وقد
وسيط املسيح ومرحلة العذارى، عذراء ومرحلة الشهداء، جوقة مرحلة الثالث، بمراحلها
مع تتفق رئيسية أقساٍم ثالثة يف اإللهية الكوميديا رمزية جاءت وقد والبرش.105 اإلله
دانتي. لعمل اإلطار هي الدائرة أو الوردة فكانت الجنة، املطهر، الجحيم، املراحل؛ هذه
سوى ليست التي األرضية الجنة إىل أشارت بل فقط، السماء يف جنة يوتوبياه تقدم ولم
كاثوليكية، سماءً دانتي سماء وظلت السماوية. الجنة إىل الصالحة األرواح لعبور مكان
اإلطالق، عىل هدف أي تتضمن ال السماء هذه وكأن الثابت، األبدي املركزي للسكون رمًزا
أجل ومن ذاته يف الوجود كمال عن التعبري هو واحًدا هدًفا إال تتضمن ال األصح عىل أو

.Bloch: p. of H. V II. p. 822 105
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فلك األسمى تجلِّيه يف يعكس السماوية يوتوبياه يف دانتي عند الفضاء أو املكان إن ذاته.
توجد فحيثما باملرة. فلكي وغري خاص رمزيٍّ شكٍل يف نفسه عن يعرب ولكنه الشمس

األبيات: هذه تقول كما الخالص النور يكون السماء وردة

ميل، آالف بستة عنا بعيدة وهي الظهرية شمس تتوهج ربما (١)
املستوى، مهادها إىل بظلها تميل الدنيا تأخذ وتكاد

شاهقة، فوقنا من تعلو التي السماء ساحة التحول يف تأخذ حينما (٤)
اآلفاق، هذه يف الرؤية عن النجوم بعض تحتجب حتى

أعظم من خرجنا «لقد وصوته: املقدام الدليل بهمة استأنفت (٣٧)
الخالص.» النور هي التي السماء إىل الدوائر

امليلء الحق الخري بمحبة باملحبة، مفعم روحانيٌّ نوٌر إنه (٤٠)
العذوبة. عىل تسمو التي بالبهجة بالبهجة؛

العيننَي ليحرم حتى اإلبصار، قوى من يزيغ خاطف وكربٍق (٤٦)
ضياءً.106 األجسام أكثر رؤية عىل قدرتهما من

فيها تنتهي التي املكانية اليوتوبيا من نوع هي دانتي يوتوبيا أن إىل هذا من نخلص
وعىل مستقبل. لها وليس لنهايتها وصلت يوتوبيا أنها أي املكتملة، بالدائرة األشكال كل
كل عنكم اطرحوا الداخلون «أيها بابه عىل ُكتب الذي الجحيم عالم فحتى ذلك من الرغم
من يخلو ال قد األبد إىل العذاب فيه يستمر الذي السكوني األبدي العالم هذا أمل.»107
تصالحوا فقد الندم أو بالرغبة إحساس كل وفقدوا ملصريهم امللعونون استسلم لقد أمل،
هيجل عبارة تأتي هنا ومن اإللهي. بالعقاب ورضوا اإللهية بالعناية وسلموا َقَدرهم مع
من حظهم لهم يزال ال دانتي جحيم يف امللعونون «حتى دانتي: عىل تصدق التي الجريئة
فقدوا قد فامللعونون األبد.» إىل باٍق «أنا عبارة الجحيم أبواب عىل كتبت لقد األبدية النعمة

املعارف، دار القاهرة، عثمان، حسن ترجمة الفردوس)، ٣) اإللهية الكوميديا أليجيريي: دانتي، 106

ص٥٠٧-٥٠٨. ،٤٦ ،٤٠ ،٣٧ ،٤ ،١ التوايل: عىل األبيات الثالثون، األنشودة ١٩٦٩م
١٩٥٩م، عام منه األول الجزء صدر السابق، املرجع الجحيم)، ١) اإللهية الكوميديا أليجيريي: دانتي، 107

ص١٠٣. ،٧ رقم البيت الثالثة، األنشودة
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يتذكرون لكنهم عذاب من يقاسونه ا عمَّ يتكلمون ال وهم الندم، أو باأللم إحساس كل
يشء.»108 إىل يشتاقوا أو يشء من يشكوا أن دون الدنيا يف وأعمالهم أفكارهم فقط

الخاص الجزء يف اليوتوبية أبعاده عن الحديث سبق فقد جوته فاوست عن أما
دانتي. مع املقارنة تخدم التي النقاط فقط سنذكر للتكرار وتجنُّبًا املمتلئة، باللحظة
بروتستانتي، جوٍّ يف — دانتي يوتوبيا من العكس عىل — فاوست يوتوبيا نشأت وقد
كذلك جوته قدم وقد أقطاعي، ال رأسمايل، مجتمٌع االجتماعية وخلفيتها كاثوليكي، ال
عند وجدناها التي املتعالية السماء يف ليست فاوست سماء أن إال للسماء، خيالية صوًرا
العالم. هذا يف زالت ما أنها أي األريض، العالم من إليها منظور سماءٌ هي بل دانتي،
املتعالية السماء هي جوته فاوست إطار فإن الدائرة، هو دانتي كوميديا إطار كان وإذا
سعيًا الذات تسعى الذي البعيد الهدف حيث السماء، إىل نهائي ال تصاعٍد يف ترتفع التي
إن القول ويمكن الهدف. من الخاوية دانتي سماء من العكس عىل إليه، للوصول دءوبًا
نهائية ال مسافٍة إىل ليبتعد آخر تولَّد هدف فيها تحقق كلما أنه أي متحركة، جوته يوتوبيا
الوعي فاوست يف يوجد بحيث يتحقق، أن أجل من وراءه أخرى مرًة الذات تسعى حتى
سوى — مالرو يقول كما — الفن يكن لم وإذا بعُد. يتحقق لم الذي الهدف بمضمون
التي دانتي يوتوبيا خالف عىل هذا فإن والحرية، الوعي دائرة إىل القدر دائرة من انتقال
هي إليها ينتهي أن بلوخ أراد التي والنتيجة النهائي. التحقق عىل القادر بالهدف تؤمن
التي للنهاية للوصول وتهدف السماوية الراحة تنشد ساكنة مكانيٌة دانتي يوتوبيا أن
القول يمكن بحيث األزيل، املايض بُعد سوى أبعاده من يبَق ولم الزمان عندها توقف
الكمال رمز الدائرة أو الوردة هو األعىل ومثلها بالصعود، تسمح ال مغلقة يوتوبيا إنها
الحي بالوعي تنبض متحركة، زمانيٌة فهي جوته فاوست يوتوبيا أما بالفعل. املتحقق
الهدف نهائية بال تؤمن إنها املكتمل. غري الواقعي العالم ملقاومة اإلرادي الجهد وتبذل
دانتي يوتوبيا يف األزرق، األفق يف املمتدة العالية الجبال إىل معه وتصعد دوًما، املتجدد

الباقي.109 اللغز هو الحل فإن جوته يوتوبيا يف أما املوجود، الحل إىل اللغز ينتهي
األعمال من وفري عدٌد فظهر اليوتوبي التفكري يف كبريًا تطوًرا الحديث العرص وشهد
جديدة يوتوبيٌة أشكاٌل وتجلت ووضوًحا، رصاحة أكثر يوتوبيٍّا شكًال اتخذت التي الفنية

.Bloch, p. of H. V. II. p. 824 يف: هيجل نص ورد 108

.Ibid: p. 820–827 يف: املقارنة تفاصيل انظر 109
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العلمي، الخيال روايات باسم املعروفة وهي علمية وأخرى أدبية روائيٍة أعماٍل صورة يف
والبعض يوتوبيات بأنها بعضها وصف ويمكن روائي شكٍل يف أدباء وضعها التي واألعمال
(١٧٩٥–١٨٨١م) Carlyle كارليل كان األدباء هؤالء ومن مضادة. يوتوبيات بوصفه اآلخر
وتعاطف السواء عىل والليربالية الرأسمالية والنزعة الصناعي للعالم معارًضا وقف الذي
التي والبطولية الفردية للنزعة ومؤيًدا الرش جذر إياه معتربًا الصناعي العرص ضحايا مع
يف صور وقد التاريخ. صانع هو البطل الفرد أن هي عنده األساسية فالفكرة عنه. ُعرفت
تمثل الذي العرص ذلك الصناعي، عرصها وقبح اإلنجليزية العاملة الطبقة بؤس رواياته
الكتاب، من كغريه الثورة هذه سلبيات عند يقف لم ولكنه له. انطالقة الفرنسية الثورة
إىل كارليل دعا وقد الفاسدة. البالية السلطة عىل وانتصارها إيجابياتها أيًضا أدرك وإنما
سان كان وإن مستنريًا، مطلًقا حكًما البطل الفرد حكم إىل أي الصناعي» «الزعيم فكرة
شيئًا هذا كان وإذا الدولة. حكم عىل الصناعة رجال لسيطرة الدعوة يف سبقه قد سيمون
ذلك يكون فكيف سيمون، عرصسان يف العاملة الطبقة لضعف نظًرا األيام تلك يف مقبوًال
يف الربوليتاري والوعي االشرتاكي الرصاع وشهد عاش الذي وهو كارليل، أيام يف مقبوًال

عرش؟ التاسع القرن منتصف
األمر عرش، التاسع القرن أواخر حتى اشرتاكي لكلمة مرادفة يوتوبي كلمة ظلت لقد
تجىلَّ كما واالقتصادية، السياسية الحياة عىل اليوتوبية األفكار تأثري زيادة إىل أدى الذي
املستقبل إىل نظرة وهي (١٨٥٠–١٨٩٨م) بيالمي إلدوارد للوراء» «التطلع يوتوبيا يف هذا
والية يف ٢٠٠٠م عام ليستيقظ مغناطيسيٍّا تنويًما بطلها تنويم تم أدبية روايٍة خالل من
توزع التي بالبضائع بل بالنقود فيها التعامل يتم ال مثالية دولًة ليجد األمريكية بوسطن
يتنافسون ال الذين املواطنني كل بني الربح يف املساواة تسودها دولة وهي بالبطاقات،
تجمعاٍت من تحوَّلت اشرتاكية مالمَح بيالمي رسم لقد الدولة. خدمة عىل بل األجور عىل
االشرتاكية الحركات واعتمدت مركزية.110 يوتوبيا لتكون كبري واحٍد مجتمٍع إىل صغرية
اليوتوبيات يف مضاد فعل رد لها كان كما اليوتوبيا، هذه عىل األمريكية املتحدة الواليات يف

األوروبية.
(١٨٣٤–١٨٩٦م) موريس وليم فإن ٢٠٠٠م، عام الدولة صور قد بيالمي كان وإذا
صور التي مكان» ال من «أنباء روايته فكتب ألفني عام بعد املثالية مدينته مالمح رسم

.Bloch: p. of H. VII. p. 612-613 110
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نطلق أن يمكن اشرتاكية من مألوف غري نموذًجا وقدم وأمانيها، اإلنسانية أحالم فيها
حرفٍة وصاحب فنانًا باعتباره — موريس يقف ولم الشعبية. االشرتاكية وصف عليها
امليكانيكية، أو اآللية اليوتوبيات كل أيًضا عارض بل فقط بيالمي يوتوبيا ضد — يدوية
وليس به، الناس تُغري لذًة العمل يف بثثنا «لقد متعة: بوصفه للعمل جديدة نظرًة وقدم
فنٌّ أنه عىل العمل يأخذون وعمالنا يؤديه، بما يستمتع الحق الفنان إذ بعجيب؛ ذلك
العمل ولكن العمل، فكرة يف تطور هذا أن شك وال به.»111 يستمتع ما يختار كلٌّ جميل،
سعادة ويعوق الجمال يقتل الذي الصناعي العمل وليس الفنية الحرفة هو هنا املقصود
عىل وتقيض املصانع تدمر ثورة عليه سيثور بأنه موريس تنبأ الذي البرشي الجنس
املدنية بالء كل ومعها الرأسمالية فتموت نظره، وجهة من الطبيعية غري الصناعية النزعة

أخرى. مرًة املهنية الحرف وتعود
ما وتنوعت العرشين، وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف اليوتوبيني أحالم وتوالت
والفقر واملوت املرض عىل التغلب إمكانية ورأت باملستقبل تفاءلت علمية يوتوبياٍت بني
اليوتوبيات-املضادة تصور أخرى وبني ومتطورة، حديثة علميٍة والفوىضبأساليَب والجهل
بتأثري البيئة وتدمري العلمي التقدم بكوارث وتنبأت للمستقبل قاتمة صورًة رسمت التي
اليوتوبيات هذه أشهر من الشامل، الدمار أسلحة بفعل البرشية إبادة التلوث، عوامل
عالم عىل الثائر (١٨٩٤–١٩١٩م) هكسيل اإلنجليزي للكاتب الشجاع» الطريف «العالم
سوف اإلنسان أن يتخيل الرواية هذه ويف الحياة، يف العلم نفوذ ازدياد وعىل التقنية
العلم طريق عن ولكن باملرأة، الرجل والتقاء الحب طريق عن ال املستقبل يف يتناسل
يف العلم هكسيل لنا يصور وهكذا القوارير.112 داخل علميٍة بطريقٍة األطفال وتكوين
حياة عىل العلم سيطرة من خوفه عن ويعرب األبدان، وتقشعر النفوس منها تشمئز صورة
التقنية عالم يف ورأى مساوئ، من فيها ما بكل الفاضلة العلماء مدينة بتصوير الناس،
هذا «يف والجمال: والدين والشعر العاطفة منه انتفت الذي واآلالت العقاقري عالم الجديد؛

القاهرة، األحالم»، «أرض كتاب يف محمود نجيب زكي د. ترجمة مكان. ال من أنباء وليم: موريس، 111

ص١١٦. ١٩٧٧م، الهالل، دار
يف األطفال إنجاب إىل فتوصل هكسيل، يوتوبيا صدق العرشين القرن يف الهائل العلمي التقدم أثبت 112

األنابيب. بأطفال عرصنا يف يسمي ما وهو القوارير،
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اإلنسانية والصفة قارورة، يف محفوظ أو مرسوٌم يشءٍ وكل آيلٌّ، يشءٍ كل الجديد العالم
تنعدم.»113 تكاد

لكلمة قلب هي وإرون له، وجود ال الذي البلد أي «إرون» أيًضا بتلر صمويل وكتب
وأصحابه. العلم وعىل الدين ورجال املجتمع نظام عىل مرير تهكٌم والكتاب .No where
أصول يطبق أن يحاول إذ دارون، نظرية عىل الذع تهكٌم هو اآلالت عن بتلر كتبه وما
اإلنسان وتسبق اآللة تتطور أن املستحيل من يرى فال اآلالت، عىل التطور يف دارون نظرية
نظره وجهة يؤيد أن يريد بذلك وهو الحيوان، صنوف اإلنسان سبق كما البقاء تنازع يف
قال كما البحتة الصدفة وليس معينة غايٍة إىل الوصول محاولة هو التطور أساس بأن
لآلالت أن ضمنًا نعرتف وبذلك إدراًكا، لألشياء بأن نعرتف أن «إما بتلر: يقول دارون114
أصوٍل من هبط ولكنه باإلدراك يتمتع وحده اإلنسان إن نقول أن وإما نفهمه، ال إدراًكا
لإلنسان ما فوق له جديد يشءٍ إىل اآلالت تتطور أن املنطقية النتيجة فتكون لها إدراك ال
قليل بعد تسبقكم أن خشية اآلالت بتحطيم سارعوا آدم بني فيا وإذن وفكر. إدراك من
األرض! سيادة يف خلفه خلق عىل بنفسه يعمل اإلنسان ألري إني (…) الحياة مضمار يف
إىل باآللة سينتهي األمر أن يف أشك ولست وقوَّتها، ونظامها اآللة دقة من يزيد يفتأ ما إنه

وتسود.»115 الكائنات سلم يف تعلو وعندئٍذ خارٍق ذكاءٍ
وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف الظهور يف بدأت التي اليوتوبيات-املضادة إن
أن يمكن ما وكشفت والتقني العلمي التقدم ضد األول املقام يف وقفت العرشين القرن
أن إىل السابقة اليوتوبيات لكل هدًفا الشيوعية ظلت وقد وبشاعة. أهوال من عنه ينتج
تصور التي (١٩٠٣–١٩٥٠م) أورول.116 لجورج ١٩٨٤م» سنة «العالم رواية ظهرت
املجتمعات يف يحدث عما الرواية هذه كشفت وقد داخله. يجري وما الشيوعي الحزب نظام

ط١، املرصي، الكاتب دار القاهرة، محمود، محمود ترجمة الشجاع، الطريف العالم أولدس: هكسيل، 113

ي-ل. ص: املرتجم، مقدمة من ١٩٤٧م،
ص٦٨. األحالم، أرض محمود، نجيب زكي 114

ص٩٣-٩٤. السابق، املرجع يف محمود، نجيب زكي د. ترجمة أرون، صمويل: بتلر، 115
فظائع ورأى األهلية الحرب يف اشرتك حيث إسبانيا إىل ١٩٣٦م عام سافر إنجليزي، وروائيٌّ كاتب 116

مظلم مستقبٍل ومن طغيانها من القادمة األجيال يحذِّر بعدها فعاد اليسارية، السياسية األحزاب وأهوال
للعالم. اليسارية املذاهب تعده
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قضت دعاوى يشء؛ كل يف وتدخلت يشء كل شملت رتيبة، حزبية دعاوى من االشرتاكية
الحزب ألن واملستقبل والحارض املايض عىل قلم بجرة قضت كما الحرية، مبادئ أوىل عىل
شيطانية بقوى الكاتب استعان وقد اإلنسان. تفكري مجرد عىل حتى يشء، كل عىل يهيمن
الناس أفكار يستشف الفكر» «بوليس اسم عليه أطلق مخيف دقيٍق استطالع وبجهاز
حتى ص، ويتلصَّ يرقب الكل وفزع؛ هلع يف العاملة الطبقة وعاشت خلوتهم، يف حتى
تتمثل كانت التي — القاتمة الصورة يصف والكتاب بهما.117 لييش والديه يرقب الطفل
والتعذيب اإلرهاب أعمال من داخله يجري وما االشرتاكي الحزب لنظام — املؤلف ذهن يف
ديكتاتورية يُنشئ أن يمكن ال واإلنسان غاية، ولكنها وسيلة ليست السلطة «إن والتسلط:
االضطهاد من الهدف «إن ديكتاتورية.»118 إلنشاء ثورة اإلنسان يثري وإنما ثورة، لحماية
هو السلطة من الهدف فإن ثَم ومن التعذيب، هو التعذيب من والهدف االضطهاد، هو
«إن روايته: شخصيات إحدى أوبرين؛ لسان عىل أيًضا أورول يقول كما السلطة.»119
قبل عقولهم وفوق بل أجسامهم فوق اإلنسان، بني فوق السلطة ممارسة هي السلطة
أغلبها كان الشمولية الحكم لنظم املؤلف رسمها التي األهوال أن شك وال يشء.»120 كل
االتحاد يف الشيوعي الحكم انهيار بعد األخرية األحداث عنه كشفت ما وهذا صحيًحا،

الرشقية. وأوروبا السوفيتي
بعضها وتأرجح أمل من التاريخية اليوتوبيات يف عما النقاب بلوخ كشف أن بعد
املستقبل، عىل اآلخر البعض وانفتاح املايض، عىل بعضها وانغالق والحركة، السكون بني
اليوتوبيات بتلك السواء عىل العرشين والقرن عرش، التاسع القرن يوتوبيات من اكتفى
اشرتاكيٍة مجتمعاٍت مالمح ترسم روائية أديبٍة أعماٍل شكل يف أصحابها كتبها التي
أسٍس عىل قامت التي اليوتوبيا من النوع لذلك بتفضيله الحال بطبيعة يوحي مما مثالية؛
— حياته لحظات آخر حتى — إيمانه مع ومتماشيًا متسًقا هذا يبدو وربما اشرتاكية.
شقاء سببت التي الظروف كل يُنهي الذي الحل وحدها فيها وجد التي املاركسية بالنزعة

وبؤسه. اإلنسان

راجعه محبوب، الحميد وعبد فريد أسعد شفيق ترجمة ١٩٨٤م، سنة العالم جورج: أورول، 117

ص٩-١٠. املراجع مقدمة من ١٩٥٦م، املرصية، األنجلو مكتبة القاهرة، رشوان، الرحيم عبد
ص٣٤٨. السابق، املرجع 118
ص٣٤٨. السابق، املرجع 119
ص٣٥٢. السابق، املرجع 120
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اليوتوبيات من آخر نوًعا يتجاهل أو يهمل جعله ما هو نفسه الهدف هذا كان وربما
حينًا بالسخرية تعرضت التي تلك وهي اليوتوبيا-املضادة، اسم تحت صنفت التي
التطبيقات ملخاطر أو ١٩٨٤م)، (أورويل، االشرتاكية النظم ملساوئ آخر حينًا وبالتحليل
من الرغم وعىل شجاع). طريف عالم (هكسيل، والتقنية العلم ملنجزات اإلنسانية غري
أن من الرغم وعىل املضادة، اليوتوبيات هذه يف وردت التي املساوئ من العديد خطورة
الرغم وعىل املريرة، تجربتها وعاش األنظمة تلك مفاسد من العديد عارص نفسه بلوخ
تعارًضا وتتعارض املفتوح الجديل نسقه مع تتفق التي التاريخية بالالحتمية إيمانه من
فقد هذا كل من الرغم عىل التاريخي؛ التطور حتمية عن املاركسية الفكرة مع أساسيٍّا
شيوعيٍّ بمجتمٍع حلمه النهاية حتى عليه وسيطر باقيًا، اإلنسانية باملاركسية إيمانه ظل

اليوتوبيات-املضادة. تلك عمد عن يتناىس أو ينىس جعله مما إنساني؛
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السادس الفصل

اليوتوبياتاالجتامعية يف جتلياتاألمل

ورسمت أفضل، حياٍة يف البرشية أمل عن تاريخها طوال االجتماعية اليوتوبيات ت عربَّ
عىل اليوتوبيات كل تتوجه أن الطبيعي من كان وقد مثالية. خياليٍة ملجتمعاٍت صوًرا
يتحقق الذي العادل املجتمع إىل والوصول املحدودة، غري االجتماعية السعادة إىل اختالفها
معظم ورأى والحاجة. والعوز الفقر فيه ويختفي كافة، البرش بني واملساواة اإلخاء فيه
خارج تكون وربما نائية بعيدٍة جزٍر يف يكون أن بد ال املجتمع هذا مثل أن اليوتوبيني
نموذجية مجتمعاٍت تكون أن تصلح ال بالفعل القائمة مجتمعاتهم أن يؤكد مما التاريخ،
ربما أو قبُل، من إنسان قدم تطأها لم جديدة أماكَن عن بحثوا ثم ومن يوتوبية. أو
هذه مثل أن األمر وحقيقة خياالتهم. صنع من بل الواقع خريطة عىل موجودة غري تكون
تبتعد لم — والزمان املكان وخارج تاريخية غري األوىل للوهلة تبدو التي — اليوتوبيات
الضوء تلقي لها زمنية لوحٍة وضع املمكن من بل كبرية، بخطواٍت مجتمعاتها واقع عن
التايل العرص استرشفت كما تناقضاته من نشأت أنها وتُبني بعرصها، الوثيقة عالقتها عىل
أقسامها يف متطابقة مور توماس يوتوبيا كانت هكذا التناقضات. هذه فيه ستحل الذي له
كامبانيال يوتوبيا أن كما اإلنجليزية، الداخلية للسياسة الربملاني الشكل مع الشيوعية غري
املالحظات هذه مثل الحني. ذلك يف أوروبا ساد الذي لالستبداد املؤيد النظام مع تتطابق
عٍرص إىل ويتجاوزه العرص اتجاه يتضمن يوتوبيا كل يميز الذي الحلم أن عن تكشف
تاريخية، إمكاناٌت هي اليوتوبيات هذه عنها تعرب التي اإلمكانات أن هذا إىل أضف آخر.
يختلف أفالطون جمهورية يف فالجديد تاريخي. أيًضا هو تسترشفه الذي الجديد وحتى
اليوتوبي العنرص هو الوحيد الثابت واليشء … وهكذا الليربالية مور يوتوبيا يف الجديد عن
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واجتماعيٍّا، تاريخيٍّا يتغري الثابت العنرص هذا كان وإذا حدة، عىل يوتوبيا كل يميز الذي
التاريخ يف تتحرك إمكانات عىل ينطوي بل الخالدة، ليبنتز كإمكانات ساكنًا ليس فإنه
أنها إال عيني، بشكٍل تظهر ال اإلمكانات هذه كانت إذا وحتى اجتماعيٍّا، تطوًرا وتتطور
اليوتوبيات هذه عرض من الهدف هو األمل ويظل اإلنسانية. ولألماني لألمل تجليات تظل

وحديثة. ووسيطة قديمة من املختلفة مراحلها يف

والوسيطة القديمة العصور يوتوبيات أوًال:

اإلنسان أقام منذ القدم، يف سحيق عهٍد منذ االجتماعية لليوتوبيات األوىل األشكال بدأت
الذكريات عن األوىل اليوتوبيات وعربت االستقرار. وعرف صغرية وعشائَر جماعات يف
وانعكست املختلفة، والحضارات الشعوب حكايات سجلتها التي والحزينة السارة الشعبية
السكان عدد وتزايد والرصاعات الحروب تسودها اجتماعية لحياٍة املضادة الصورة عليها
املدن تأسيس مع والعقلية الدينية التحكم نظم فيه ُوضعت الذي الحديدي العرص يف
مثالية لنظٍم والتصورات األفكار من مجموعة اليونانية الحضارة قدمت وقد القديمة.1
يعود. ولن مىض ذهبي لعٍرص وحنني بشوق الوراء إىل النظرة هو يميزها ما أهم كان
التوسط يف اإلنسان سعادة نشدوا الذين السبعة الحكماء عند التفكري هذا إرهاصات ونجد
الذين اللذة مذهب أصحاب عند نجده كما والتملك، الغطرسة يف ال والفضيلة واالعتدال
اإلنسان تميز التي هي واملتعة اللذة وأن البرشجميًعا، بني مشرتك قاسٌم السعادة أن وجدوا
فذهب اللذة، بمذهب القائلني رأس عىل أرسطيبوس وكان الحيوان. مستوى عن وترفعه
أيًضا اليوتوبي العنرص هذا ونلمس الطبيعية. البرشية الحالة هو االستمتاع بأن القول إىل
والحنني باألماني املفعمة الصور توجد حيث «الطيور» مرسحية يف فانيس أرسطو عند

كوميدي: شكٍل يف املؤلف صورها التي الذهبي للعرص

اآلن، بعد الحاجة من اإلنسان يموت ال سوف
فرد؛ لكل ملك يشء كل ألن

Merson, L. Roger: Dictionary of the history of ideas. Studies of selected pivotal ideas. 1

.Edit by philip p. Wiener Article utopia. New York. Charles scribner’s suns. 1973. p. 459
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اململح واللحم والكعك، الخبز
والعدس.2 والحبوب والنبيذ

تبقى فيما الذهبي العرص — ٧٠٠م حوايل ولد — هيزيودوس الشاعر صور كذلك
والخري واملساواة الحب يسودها التي األوىل الطبيعة لحالة الشديد الحنني عن أشعاره من

جميًعا. الناس بني
سنرى كما امليالد قبل و٣٦٠ ٣٧٠ عاَمي بني ُكتبت التي أفالطون جمهورية عن أما
تفاصيل بكل مثاليٍّا اجتماعيٍّا نظاًما يقدم يوتوبي عمل أول تعد فهي بعُد؛ فيما بالتفصيل
إرهاصاٌت سبقته فقد — اإلغريق تخيله نظام أول ليس أنه ومع ومؤسساته. بنائه
رصاعاٍت يف اإلغريق مدن واشتباك اليونانية املدينة تفكك وقت يف ظهر أنه إال — كثرية
يقدم أن أفالطون حاول لذلك وإسربطة. أثينا بني الحرب وأطولها أعنفها من كان دامية
للحياة السعي أن الصالحني للمواطنني يؤكد ودائم صالح اجتماعيٍّ لنظاٍم معقوًال نموذًجا
ال السعادة لنا يتحقق «وبهذا السواء: عىل واآلخرة الدنيا يف عليه يثاب والعادلة الفاضلة
أفالطون أراد وقد سنة.»3 ألف تدوم التي الرحلة تلك يف أيًضا بل األرضوحدها، هذه عىل
الصارم ببنائها التاريخي نموذجه هي كانت التي إسربطة نمط عىل فاضلة مدينٍة تأسيس

املغلقة. االجتماعية وطبقاتها
مدينته أفالطون أسس وكما اليوتوبي، بالفكر شهرتها يف أثينا تناظر إسربطة كانت
األول القرن يف ٤٥–١٢٠م) حوايل (من بلوتارك اليوناني املؤرخ كتب أثينا، يف املثالية
اآللهة مصاف إىل مدينته أهل رفعه الذي اإلسربطي ع املرشِّ ليكورجوس حياة امليالد بعد
معرفة ليكتسب ومرص وآسيا كريت إىل سافر إسربطة شئون إدارة أراد فعندما بعُد. فيما
فساندوا امللوك حكم عىل الساخطون مواطنوه وساعده علمي. أساٍس عىل سياسية وخربًة
رأى إذ للقوانني؛ تعديل أو جزئي تغيرٍي إىل يهدف ليكورجوس يكن ولم ترشيعاته.
مجموعة بالفعل ن كوَّ ولهذا جديد، حكوميٍّ تشكيٍل يف والبدء شاملة ثورٍة تفجري رضورة
يف الرعب وإثارة العامة األسواق يف النظام لحفظ بالسالح جني مدجَّ مواطنًا ثالثني من

.Bloch: p. of H. VII p. 48 2

العربي الكاتب دار القاهرة، سالم، سليم محمد د. مراجعة زكريا، فؤاد د. ترجمة الجمهورية، أفالطون، 3
ص٣٩٥. ،(٦٢٠) العارش الكتاب ١٩٦٨م، والنرش، للطباعة
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مع متساوية سلطٌة وله عضًوا ثالثني من للشيوخ مجلًسا شكل كما معارضيه. نفوس
باالنتخاب العليا للمناصب الرتقية تتم وفضًال خلًقا الرجال أكثر بني ومن امللوك. سلطة
املتأرجحة السلطة توازن لحفظ بالتوسط الشيوخ مجلس يقوم كما الشعب، من املبارش

أخرى.4 تارًة الجمهوري والحكم تارة االستبداد بني
بني املساواة بعدم اصطدم عندما االجتماعية املشاكل عىل انتباهه ليكورجوس ركز
توزيع يف املساواة عدم مشكلة أن الحقيقة لكن األرض. توزيع إعادة فقرر والفقري، الغني
تؤثر امللكية أن العتقاده وذلك بحته، سياسيٍة ألسباٍب بل إنسانية ألسباٍب تؤرقه لم الثروة
السبب ولنفس توازنها. للدولة تحفظ توزيعها إعادة وأن الغني، الرجل عىل سيئًا تأثريًا
صغرية برجوازيٍة بإيجاد اكتفى وإنما العبيد، أو الطبقات نظام أو امللكية بإلغاء يقم لم

للدولة.5 متجانًسا جسًدا تخلق أن — رأيه يف — تستطيع وسطى رأسماليٍة طبقٍة أو

أفالطون جمهورية (١)

نموذًجا فاتخذه إسربطة يف الصارم العسكري والتدريب الرتبية بنظام أفالطون أُعجب
بمثابة جمهوريته وجاءت الذهبي. للعرص القصوى السعادة تنشد التي الفاضلة ملدينته
الحاكم بفكرة إال النظام هذا عن تختلف ال بحيث يوتوبي، ثوٍب يف كامل إسربطيٍّ نظاٍم
أرستقراطيٍة بنزعٍة يحتفظ عقيل بناءٍ عىل قائمة أنها أي الحاكم، الفيلسوف أو الفيلسوف

إسربطية.
بها صدر العدالة يف مشهورة نظريٍة أساس عىل الفاضلة مدينته أفالطون أقام
يصلح محددة وظيفًة فرد لكل أن عىل النظرية هذه وتقوم الجمهورية. من األول الكتاب
عديدة تعريفاٍت املتحاورين لسان عىل يقدم ولهذا لغريها، يصلح وال لطبيعته وفًقا لها
هذا يؤديه ما هي اليشء وظيفة «إن سقراط: لسان عىل بقوله النهاية يف يجملها للعدالة
العدالة «إن ليقول: الرابع الكتاب يف يعود ثم ممكن.»6 نحٍو أفضل عىل وحده، اليشء

Berneri, Marie Louise: Journey through Utopia, Foreword by Gerorge Woodcock. New 4

.York, Schocken Books, 1971. p. 34
.Ibid: p. 35 5

ص٣٨. ،(٣٥٣) األول الكتاب العربية، الرتجمة الجمهورية، أفالطون، 6
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أداؤه.»7 عليها يتعني بما تكونها التي الطبقات من طبقة كل قامت ما إذا الدولة يف تتحقق
بحيث طبقات، إىل املجتمع تقسيم فكرة عىل اعتمدت قد العدالة يف نظريته تكون وبذلك
شئون يف تدخل بغري أعمال من الطبيعة إليها أوكلت بما طبقة كل التزام هو العدل يصبح

األخرى. الطبقات
قوى تقابل الوظائف وهذه واإلنتاج، والدفاع اإلدارة هي وظائف ثالث وللمدينة
للمدينة، األوىل فالوظيفة الشهوانية. والقوة الغضبية، والقوة العاقلة، القوة الثالث: النفس
مجتمع يف األوىل الطبقة يمثلون الذين عون امُلرشِّ الفالسفة أو الحكماء يتوالها اإلدارة، وهي
هذه فمكان الجسد، من الرأس بمثابة هي التي النفس يف العاقلة القوة ويقابلها املدينة،
حراس يتوالها الدفاع وهي الثانية والوظيفة الحكمة. وفضيلتها العقل، هو اإلنسانية امللكة
ويقابلها للمجتمع الطبقي الرتتيب من الثانية املرتبة يف وهم أشداء، محاربون وجنوٌد
الشجاعة. وفضيلتها الجسد يف القلب أو الصدر بمثابة هي التي النفس يف الغضبية القوة
وهم والتجار، والصناع الزراع نصيب من فهو — الثالثة الوظيفة أي — اإلنتاج عن أما
البطن ومكانها الشهوية القوة النفس يف ويقابلها االجتماعي الهرم سلم من الدنيا الطبقة
يقومون فهم املدينة عبيد عن وأما واالمتثال، الطاعة وفضيلتها الجسد من واألطراف

املواطنة. حق لهم وليس املجتمع يف الدنيا باألعمال
عن الناس من العامة وعزل ثالثيٍّا، تقسيًما املجتمع طبقات أفالطون قسم بذلك
أكذوبته املدنية أهل يف أشاع الطبقية هذه ولتأكيد جمهوريته. يف السياسية الشئون
اآلخر بعضهم وخلط للحكم، ليؤهلهم بالذهب بعضهم ملعدن اإلله خلط عن الشهرية
تركيب مزج قد فطركم الذي هللا «إن بالربونز: العامة أي والباقي الحراسة. لتويل بالفضة
وتركيب بالفضة، الحراس تركيب مزج ثم بالذهب. منكم الحكم يستطيعون الذين أولئك
فإن واحدة، بذرٍة من نبتم قد جميًعا كنتم وملا والنحاس. بالحديد والصناع الفالحني
ألبوين الفضة من أحيانًا يأتون قد عادة، آباءهم يشبهون أنهم من الرغم عىل أبناءكم
عهد لهذا األخرى. املعادن يف الحال وكذلك الفضة، من ألبوين الذهب من أو ذهب، من
يدخل الذي باملعدن الكربى وبالعناية األطفال، برعاية يشء كل وقبل أوًال الحكام إىل هللا
فينبغي الحديد، أو النحاس من عنرص أبنائهم تركيب يف دخل فإن نفوسهم. تركيب يف
الصناع زمرة يف ويدخلوهم تستحقه، بما طبيعتهم يعاملوا وأن رحمة بهم تأخذهم أال

ص١٤١. ،(٣٤٥) الرابع الكتاب السابق، املرجع 7
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أن فعليهم الفضة، أو الذهب بهم يمتزج أبناء األخريون هؤالء أنجب إذا أما العمال، أو
نبوءة هناك إن إذ املحاربني؛ أو الحراس مرتبة إىل ويرفعوهم قدرهم، حق يقدروهم
للحكم نظاًما أفالطون أقام هكذا والنحاس.»8 الحديد حرسها لو تفنى الدولة إن تقول
الفيلسوف الحاكم يرأسها التي جمهوريته أفراد بني املساواة عدم عىل قائًما مدينته يف
املدينة، يف املنتجة الطبقة فهم والصناع الزراع أما األقوياء، الحراس من طبقٌة ويحميها
عىل اليونانية الحضارة دأبت التي اليدوية املهن تمتهن ألنها املحتقرة الطبقة أيًضا وهي
نمط عىل والحراس الحكام طبقة لرتبية ا خاصٍّ نظاًما أفالطون وضع وقد احتقارها.
واملوهوبني األذكياء باختيار الطفولة من النظام هذا ويبدأ إسربطة. يف العسكرية الرتبية
الجسمية، القوة من عالية درجٍة عىل ليشبُّوا البدنية بالرتبية املدينة لتتعهدهم األطفال من
نراقب أن هو عمله علينا يتعني ما «فأول وحكايات قصص من آذانهم يصل ما ومراقبة
وعلينا رفضناها. فاسدًة كانت وإن قبلناها، صالحًة كانت فإن الخيالية، القصص مبتكري
وكذلك به.»9 سمحنا ما إال لألطفال يروين بأال واملرضعات األمهات نكلف أن ذلك بعد
وهزيود هومريوس رواها التي تلك «أعني والشعر: الرتاجيديا فنون كل أفالطون استبعد
الناس.»10 بني شائًعا يزال ال الذي الكاذب القصص رواة أعظم وهم الشعراء من وغريهما
يف تفسد روايات من واألبطال اآللهة رصاع عن يرويه ما بسبب الشعر فن استبعد وقد
اآللهة إن أبًدا نقول أال ينبغي «كذلك املستقبل: حراس ضمائر — أفالطون أي — رأيه
فتلك للبعض، بعضها املؤامرات وتحيك الفخاخ تنصب وأنها اآللهة، عىل الحرب تشن
مقاتلة إىل ينظروا أن نريدهم كنا ما إذا املستقبل لحراس تقال أال يجب كاذبة قصٌص
العمالقة معارك رواية من نحذر أن وعلينا تجنُّبه. ينبغي عار أنها عىل بعًضا بعضهم
تلك نخلد أن أو وأقربائهم، أصدقائهم عىل واألبطال اآللهة شنَّها التي العديدة والحروب
بأن يصدقوننا، نجعلهم أن أمكن إذا ننبئهم، أن ينبغي وإنما ونقوشنا، صورنا يف املعارك
عىل يتعني ما وهذا املواطنني. بني رصاع أي اآلن حتى يحدث لم وأنه رش والقتال الرصاع

ألطفالهم.»11 بتلقينه يبدءوا أن والنساء الرجال من املسنني

ص١١٥-١١٦. ،(٤١٥) الثالث الكتاب العربية، الرتجمة الجمهورية، أفالطون، 8
ص٦٦. ،(٣٧٧) الثاني الكتاب السابق، املرجع 9

ص٦٦. السابق، املرجع 10
ص٦٢. ،(٣٧٨) الثاني الكتاب السابق، املرجع 11
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بالفنون حسهم وأرهف نفوسهم وتغذت أبدانهم قويت وقد األطفال يشبُّ وهكذا
والهندسة كالحساب العقلية العلوم لتلقي لني مؤهَّ عرشة الثامنة سن يف وأصبحوا الجميلة
وتُنتَزع الفلسفية. العلوم لدراسة لتؤهلهم الربهان عىل تقوم التي العلوم وهي والفلك،
أو الذهب اقتناء عليهم فيحظر وشواغلها املادية الحياة شهوات كل الحراس نفوس من
فتعقد أرسة، تكوين عليهم يُحَظر كما ورشابهم، طعامهم الشعب لهم ويوفر الفضة،
الثالثني سن الحراس يبلغ وعندما التناسل، بغرض عام كل رسميٍّا زواًجا للحراس املدينة
العلمية، ومناهجها الفلسفة دراسة عىل ليعكفوا فلسفية كفاءٌة لهم من اختيار يتم
املعقوالت عالم لتأمل انرصفوا الخمسني سن بلغوا إذا حتى اإلدارية املناصب يف ويتدرجوا
الحاكم كان فإذا املطلق، الحكم الفالسفة لهؤالء ويكون والجمال، والخري الحق الخالصة:
األرستقراطي، الحكم نظام كان جماعة كانت وإذا الفرد، حكم أو امللكية كانت واحًدا فرًدا
سوى عليهم يتوجب ال إذ املطلق؛ الحكم هذا معارضة يف الحق البرش من ألحد وليس

واالمتثال. الطاعة
بعلم السياسة لعلم ربط بمثابة أفالطون عند املثالية الدولة يف الحكم نظام إن
التي األمور من والفضيلة بالحكمة التزامها ومدى الحاكمة الطبقة فأخالق األخالق،
االنهيار يف يبدأ املثالية للمدينة العقيل البناء وهذا فسادها، أو الدولة صالح عليها يتوقف
أقلَّ جيٍل إنتاج عليه يرتتب الذي األمر للزواج، املالئم غري للوقت الحكام اختيار لحظة من
كيف لعرفنا تدرجت وكيف أفالطون وصفها التي الحكم أشكال إىل نظرنا ولو صالحية،
الحكومة هو: الحكم أشكال أول إن املثالية. دولته انهيار يف وتسبب فعله الفساد فعل
جماعة يتوالها أو (موناركية)، ملكية حكومًة وتكون فرد يتوالها التي األرستقراطية
نتيجة أكفاء غري أوالًدا الدولة تُنجب عندما تفسد التي وهي أرستقراطية، حكومًة فتكون
والرشف الفضيلة عن يستعيض جيل فينتج للتناسل؛ املالئم الوقت اختيار يف الخطأ
القائم النوع «ذلك هي التي األوليجاركية الحكومة تأتي أن إىل … والثروة باملال العسكري
اإلطالق.»12 عىل السلطة يف الفقراء يشاركهم أن دون األغنياء فيه يحكم والذي الثروة، عىل
مفر ال «إنه وفقراء: أغنياء إىل كله املجتمع النقسام نتيجة الحكومة هذه يف الفساد ويدب
للفقراء، ودولة لألغنياء، دولة واحدة: ال دولتنَي وتغدو وحدتها، تفقد أن من الدولة لهذه

انقطاع.»13 بال األخرى عىل منهما كلٌّ وتتآمر األرض نفس عىل تعيشان دولتان وهما

ص٢٩٥. ،(٥٥٠) السابق، املرجع 12

ص٢٩٧. ،(٥٥١) السابق، املرجع 13
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الجميع، بني واملساواة الحرية شعار رافعني األغنياء عىل الفقراء من األقوياء ويثور
حيث الحكومات أنواع أفضل هي هذه أن يبدو وقد باالقرتاع، الحكام انتخاب ويتم
األقل عىل — فهي املطلقة واملساواة الحرية شعارها التي الفقرية لألغلبية السيادة تكون
نظر يف الديمقراطية ولكن الشعوب. لكل املنشود األمل — الحارض العرص يف بمفهومها
«ألن الشهوات: كل إباحة هو الحرية مفهوم فيها يصبح التي بالفوىض تختلط أفالطون
ما أنه ويبدو الدساتري، أنواع كل عىل تشتمل تسودها، التي الحرية بفضل الحكومة، هذه
ليختار ديمقراطية دولٍة إىل يتوجه أن إال الحكم نظم من نظاًما ينشد كان إذا املرء عىل
الذي األنموذج ينتقي أن فيه للمرء يتسنى للدساتري سوق فهي يروقه؛ الذي النظام منها
دعاة أحد يربز عندما األمور تنقلب أن للفوىض املرادفة الحرية عىل ويرتتب يفضله.»14
ويتحول منفرًدا الحكم يتوىل عندما أي العبودية، من نوع إىل الحرية فيحول الديمقراطية
الحرية يف «فالتطرف الطغاة: حكومة وهي الحكومات أنواع آخر تظهر وهنا طاغية. إىل
تنشأ وهكذا (…) الدولة أو الفرد يف سواء العبودية يف التطرف إىل إال يؤدي أن يمكن ال
املتطرفة الحرية أن أي الديمقراطية، الحكومة من طبيعية بطريقٍة االستبدادية الحكومة
بالسلطة ويستأثر الديمقراطيني أحد يربز وعندما الطغيان.»15 أنواع وأفظع أكمل تُولِّد
من الناس لبعض أن يف شك ما «وإذا لسلطانه الجميع إلخضاع يسعى مًعا، الشعب وتأييد
للقضاء ذريعة الحرب يف يجد فإنه لسيطرته، الخضوع يأبون يجعلهم ما التفكري حرية
مضطرٍّا دائًما الطاغية كان كلها األسباب لهذه األعداء، رحمة تحت يضعهم بأن عليهم،
وتغيب العدل، منها يختفي التي املثىل الدولة تنهار وهكذا الحرب.»16 نريان إشعال إىل

الحكمة. وتختنق الفضيلة،
تاريخ يف يوتوبية دولٍة وأشهر ألول املثالية، أفالطون لدولة الرئيسية املالمح هي تلك
الثامن القرن قبل اليوتوبيات معظم شأن شأنها — أفالطون جمهورية ولكن الفلسفة.
النظم كل فاقت إذ البرشية؛ الطبيعة وعن الديمقراطية عن تكون ما أبعد كانت — عرش
مع بقيت وإن اإلنسانية،17 اليوتوبيا عن وبعدها تاريخيتها وعدم سكونيتها يف اليوتوبية

ص٣٠٦. ،(٥٥٧) السابق، املرجع 14

ص٣١٥. ،(٥٦٣) السابق، املرجع 15

ص٣٢٠. ،(٥٦٧) السابق، املرجع 16
.Emerson, L. Roger: Dictionary of the history of ideas p. 459 17

338



االجتماعية اليوتوبيات يف األمل تجليات

عىل جمهوريته أقام الذي أفالطون إن بعدها. جاءت التي اليوتوبيات لكل نموذًجا ذلك
جانب ومن جانب، من هذا املجتمع، ألفراد الطبيعية الحقوق بإلغاء قام العدالة، نظرية
اليونان أهل بني الحروب تنشب فحني البرش، سائر دون اليونان أهل عىل قرصالعدالة آخر
يف والحرق التدمري ينحرص بل مدنهم، تدمر أن وال البعض بعضهم يقتل أن ينبغي ال
أهل يسرتقَّ أن تبيح ال أفالطون عدالة أن هذا إىل أضف اليونان، غري من األعداء مدن
بالعبودية، يتعلق «فيما األخرى: الشعوب عىل الرق يقرص بل البعض، بعضهم اليونان
ذلك، عن ننهاهم أن علينا أليس العبيد؟ مرتبة إىل يونانية مدينٌة تنزل أن العدل من أترى
اليوناني؟ الجنس احرتام نُعوِّدهم وأن الدول، بقية إىل بالنسبة حتى استطاعتنا، قدر عىل
يحذوا بأن اليونانيني بقية وسننصح إغريق، عبيٌد نحن لنا يكون فلن ذلك وعىل (…)

حذونا.»18
إىل األمل فيلسوف ينظر كيف التساؤل: هذا الذهن إىل يتبادر بلوخ إىل وبالعودة
داخلها؟ الكامن واملمكن الجديد هو وما أفالطون؟ جمهورية يف اليوتوبي الحلم مرسى
كما العسكري، اإلسربطي النظام هو اليوتوبيا هذه يف باألماني املفعم الحلم أن رأيه يف
أكثر من رأيه يف تُعدُّ لذلك الذهبي. للعرص الخيالية العصور باستعادة الحلم أيًضا هو
للجديد تتطلع أال الطبيعي ومن تميزها. التي هي الوراء إىل النظرة ألن رجعية، اليوتوبيات
تعرب ولم بالفعل قائم اجتماعيٍّ واقٍع تقرير إىل أقرب بقيت إذ إيجابيٍّا؛ ممكنًا تتضمن وال
عىل مقصورة فهي َمشاِعيَّة من به جاء ما أما عليه. الثورة أو االحتجاج من قدر أي عن
مستقرة.19 عقليٍة مملكٍة أو كلية دولٍة ظل يف غريها دون املجتمع من العليا الطبقات
إلنقاذ مرشوع فهي عرصها، واقع يف مغروسة أفالطون يوتوبيا أن إىل ذلك يعود وربما
الوحدة أصبحت بحيث شديد، مأزٍق إىل عرصه يف انقساماتها آلت التي اليونانية املدينة
الوحدة هذه أفالطون يجد ولم الجمهورية. يف عليه سيطرت التي اليوتوبية الغاية هي
أصبح لذلك والنزاعات. الفروق وتُمحى التناقضات تنحلُّ وحده ففيه العقل، يف إال الغائية
الناس خالف وعندما عقيل، هو ملا تابًعا أفالطون فلسفة يف وواقعي اجتماعي هو ما
حل كما الداخلية، والسكينة الخارجي السكون محل الفساد حركة حلَّت العقل تقاليد

ص١٨٦. ،(٤٦٩) الخامس الكتاب السابق، املرجع أفالطون، 18
.Bloch: p. of H. VII. p. 484 19
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الجديد، تالىش كما أفالطون جمهورية من الحلم اختفى وهكذا الوحدة،20 محل االنفصام
وتقدمه وتناقضه حركته أوقف قد الجدل مخرتع وكأن الذهبي، املايض دائرة يف وعاشت

بعينها. تاريخية محطًة ليسكنه

العاملية والدولة الرواقية (٢)

اليوتوبيا وظلت اليونانية، املدينة دولة أسوار داخل املثالية جمهوريته أفالطون حرص
جاءت أن إىل آمبيلوس،21 جزيرة أو أفالطون، مدينة تتعدى ال الزمن من طويًال ردًحا
عاملية. دولٍة سبيل يف املدينة دائرة ووسعت واملكان الزمان قيود تعدت التي الرواقية
األكتيومي زينون أسسها التي القديمة اليونانية املدرسة مدارس: ثالث للرواقية وكان
ويمثلها الهلينيستية واملدرسة (٢٨٢–٢٠٤ق.م.) كريسيبوس خلفه ثم (٣٣٦–٢٦٤ق.م.)
سنيكا شخصياتها أعظم من وكان الرومانية املدرسة ثم (١٣٥–٥١ق.م.)، بوزيدونوس
الرومان أباطرة معظم عارصت التي املدرسة وهي (٥٠–١٣٨م)، (٤–٦٥م)وأبيكتيتوس
املدرسة أصبحت بحيث الرومانية اإلمرباطورية أيديولوجية عىل عظيم أثٌر لها وكان

عصور. ثالثة من يقرب ما امتدت تاريخية ظاهرًة الرواقية
الكبري أثره الرومانية لإلمرباطورية الهائل والتوسع األكرب اإلسكندر لفتوحات كان
تخطت دولة وهي الرواقيون، بها نادى التي العاملية للدولة اليوتوبي األفق اتساع عىل
يعد فلم كلها، البرشية ليشمل املثايل االجتماعي النظام فكرة يف وتوسعت الدول كل حدود
الكيل، اإلنسان من بدأ قد أفالطون كان وإذا املدينة. أسوار داخل مواطن مجرد الفرد
كبري. إنسانيٍّ مجتمٍع لتشكيل الحرة املتفردة البرشية املوجودات من الرواقية بدأت فقد
املذهب من النقيض عىل هو أخالقي مذهٍب عىل األساس يف الرواقية اليوتوبيا قامت لقد
وأنكرا للدولة، الفرد أخضعا الفيلسوَفني هذين «فإن وأرسطو، أفالطون من لكلٍّ األخالقي
ما إال والعطف الصداقة روابط من يعرفا ولم الشخصية الحرية يف اإلنسان حق بذلك

ص١٢١. واأليطوبيات، األيطوبيا لبيب، العزيز عبد 20

امللكية، إلغاء من األساسية عنارصها تتكون رواية شكل عىل الشمس» «جزيرة وضع :Iamboulos 21

منها شذرات ترجمة بعد — النهضة عرص يوتوبيات عىل كبري أثٌر لها كان العبيد، وإلغاء العمل وتقسيم
بمبدئها أيًضا بل بعنوانها فقط يتأثر لم الذي كامبانيال توماسو عىل وبخاصة — والفرنسية اإليطالية إىل

.C. F. Bloch: p. of H. VII. p. 488–491 الدولة. هيمنة عىل يقوم الذي االشرتاكي
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تتخطى تعميًما اإلنسانية صفة ما يُعمِّ ولم الواحدة، املدينة أهل من املواطنني بني يكون
تلك عىل القضاء وحاولوا أخرى، بمهمٍة للقيام الرواقية فجاءت والزمان. املكان حدود به
«املواطن».»22 محل «اإلنسان» فأحلوا جديدة، خطواٍت السبيل هذه يف وخطوا العصبية
وطنه بل ما دولٍة أو مدينة يف مواطنًا ليس أي ،World-Citizen مواطن-العالم ليصبح
شعار ترفع يوتوبيا أول فكانت البرشي، الجنس وحدة هدفها عاملية دولٍة يف العالم،

العاملية.
جميًعا البرش منحت قد فالطبيعة عقيل، أساس عىل الرواقي اليوتوبي املجتمع يقوم
يأتي أن الحكيم اإلنسان يستطيع وحده وبالعقل العقل. ملكة — متساٍو بشكل —
وأن الكلية، اإلرادة من جزء إراداته أن ويدرك الطبيعة مع يتوافق بأن الخرية، باألفعال
وبقناعة راضية، بنفٍس للقدر مطلًقا خضوًعا يخضع لذلك الكيل. العقل من جزء عقله
الرواقية لدى يكن لم لهذا طواعية. يؤديه أن إال عليه وما له، املكتوب دوره هذا بأن أيًضا
هو كما تقبله ذلك، من العكس عىل بل تغيريه، يف رغبة وال الواقع عىل للثورة سبب
كان الذي املتأخرة، الرواقية الشخصيات من وهو — أبكتاتوس يجد ولم مطلقة. بسلبيٍة
فكرة مع متناقضة يجدها لم كما الواقع، عىل للثورة سببًا العبودية يف يجد لم — عبًدا
للكوارث الرواقية األخالق تنظر ولم عاملية. وحدٍة يف البرش كل تجمع التي الرواقية األخوة
التي اليوتوبيا هي الرواقية اليوتوبيا إن خاطئة. انفعاالٌت أنها رأت بل رش، أنها عىل
غري جعلها مما املكتمل والعالم املوجودة الطبيعة إىل أي بالفعل، كامل هو ما إىل اتجهت
الظروف أغفلت أخرى ناحيٍة ومن ناحية، من هذا الواقع، متناقضات رؤية عىل قادرة
كانت أنها أي الطبيعة. إىل بالرجوع منها التخلص إىل ودعت واحتقرتها بل الخارجية
ليس أنه كما بالدستور، وال بالقانون وال باملال فيها التعامل يتم ال عاملية دولٍة إلقامة دعوة
اختفت مجتمع ألنه جنود، لوجود رضورة وال محاكم، وال مؤسسات أية لقيام حاجة هناك
االقتصادية التعامالت عن استغنى كما موضوعة، تنظيماٍت أية عن واستغنى الحروب منه
تختفي مجتمع الطبيعة، غرائز مع االنسجام يسوده مجتمع إىل إال حاجة به تعد ولم
أي والعبيد، واألحرار والربابرة، اليونان وبني واملرأة، الرجل بني االجتماعية الفروق فيه

الجديدة.23 الطبيعية الدولة يف الفروق كل منه تختفي

ص٢٢٢. ١٩٠٩م، العربية، النهضة مكتبة القاهرة، الرواقية، الفلسفة أمني، عثمان 22

ص٢٢٢. ١٩٥٩م، العربية، النهضة مكتبة القاهرة، الرواقية، الفلسفة أمني: عثمان 23
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كياٍن ذات سياسية قوًة تكون أن الواسعة اإلمرباطورية لهذه الرواقيون يرد لم
والحق واإلرادة. املعرفة وحدة عىل يشء كل قبل تقوم روحية جامعة أرادوها بل مادي،
اإلنسانية املدن إذ مطلًقا؛ بالسياسة عالقة أمرها أول لها يكن لم هذه «الجامعة» فكرة أن
«املدينة أن حني يف املساواة، وعدم التفاضل من ورضوبًا فروًقا البرش بني تقتيض الواقعية
فيه تحل مجتمع هي إنما — الرواق أصحاب نظر يف — اإللهية» «املدينة أو الفاضلة»
اليوتوبي للمفهوم كان فقد ذلك من الرغم وعىل السياسية.24 الوحدة محل العقلية الوحدة
املتأخرين، الرواقيني لواء تحت قديًما الرومانية اإلمرباطورية يف سواء ملهم تأثريٌ الرواقي
نخلص املبكرة.25 املسيحية يف أو اليهودية، العاملية النزعة يف كما الحقة عصوٍر يف أو
أو سياسية مؤسساٍت يف يكمن ال الرواقي املجتمع يف اليوتوبي العنرص أن إىل ذلك من
إصالح هو اليوتوبي هدفها دولة وهي دولة-العالم، يف يكمن وإنما مشاعية، أو اقتصادية
ومع اإلله. مع الكامل االنسجام هو الرواقية اليوتوبيا هدف كان لقد تغيريه. وليس العالم
التي الكونية الطبيعة مع توافق يف اإلنسان يحيا أن هو عندهم األخالقي فالهدف الطبيعة،
املجال يصبح ولذلك الكلية، اإلرادة من يتجزأ ال جزء اإلنسانية اإلرادة إن منها. جزء هو

خالله. من ويتشكل الكوني املجال من جزءًا اإلنساني

املقدس الكتاب يوتوبيا (٣)

الكتاب قدم فقد املبكرة. واملسيحية اليهودية املجتمعات عىل كبري تأثريٌ للرواقية كان
مركز تشكل التي الهادئة أو املساملة للعاملية أصيًال نموذًجا يُعدَّ أن يمكن ما املقدس
يقدم إنه املقدس؟ الكتاب يف اليوتوبي الخط هذا تتبع يمكن فكيف الرواقية. اليوتوبيا
فعندما خاصة. ملكيٌة وال عمل تقسيم بها ليس شيوعية، نصف برشية ملجتمعاٍت صورة
هذه وكانت الخاصة، امللكية يعرف يكن لم الصحراء عرب مرص من اليهودي الشعب خرج
الحقبة هذه به اتسمت ما بسبب أرميا النبي سماها كما إرسائيل لشعب عرس» «فرتة
الحياة مرحلة بدأت املوعودة األرض يف االستقرار وبعد اقتصادية. براءٍة من الزمنية
التمايزات وبدأت املجتمع وتطور الزراعة، وبدءوا والتجارة الفنون اليهود فاحرتف املدنية،

.٢٣٣-٢٢٤ الرواقية، الفلسفة أمني، عثمان 24

.Bloch: p. of H. VII. p. 496 25
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عن الثاني وامللوك األول امللوك سفرا عرب وقد كعبيد. املدينني الدائنون وباع الطبقية،
«وكان ورخاء: ثروة من فيها عما نفسه الوقت يف عربا كما املجتمعات، تلك يف املجاعة
يف الفضة امللك «وجعل سليمان: عن ذكر اآلخر الجانب ويف السامرة.»26 يف شديًدا الجوع

الحجارة.»27 مثل أورشليم
واالجتماعي الديني املستوى عىل االنقسام هذا وكان طبقتنَي، إىل املجتمع انقسم هكذا
من الفقراء رب هو — الصحراء إله — يهوا أصبح الدينية الناحية فمن السواء. عىل
إله — الذهبي العجل أصبح كما املعمدان، ويوحنا وإيليا صموئيل ومنهم النارصة أبناء
للفقراء، األغنياء استغالل ساد االجتماعية الناحية ومن الثروة. أهل إله هو — كنعان
إخالصهم عىل وظلوا كنعان، ثروة عن بأنفسهم النارصة) أهل (فقراء النرصانيون فنأى
الكنعانيني لثروة عداءهم وأعلنوا الخاصة، امللكية يعرف ال الذي القديم الصحراء لرب
نصف بدائية بنزعٍة تسميته يمكن مما يبدأ املقدس الكتاب يف اليوتوبي فالعنرص وإلههم.
— القدامى إرسائيل أنبياء بعدهم ومن — النارصة أهل عداء ثم التيه أرض يف شيوعية
األموال يكدسون من ضد الشعب عن واملدافع املنتقم يهوا ذا هو وها والطغيان. للثروة
إثمهم عىل واملنافقني رشها عىل املسكونة «وأعاقب يقول: األرض ملكية عىل ويستحوذون
اإلبريز الذهب من أعز الرجل وأجعل العتاه. تجرب وأضع املستكربين تعظم وأبطل
الثروة بتوزيع املقدس الكتاب يف السعادة زمن وتميز أوفري.»28 ذهب من أعز واإلنسان
فضة له ليس والذي املياه إىل هلموا جميًعا العطاش «أيها الكل: أجل من أصبحت التي
من تتشكل وهكذا ولبنًا.»29 خمًرا ثمن وبال فضة بال اشرتوا وهلموا وكلوا اشرتوا تعالوا
صهيون «من املقدس: الكتاب يف اليوتوبيا مركز أو اليوتوبية األسس إشعياء نصوص
قوية ألمم ينصف كثريين شعوب بني فيقيض الرب. كلمة أورشليم ومن الرشيعة تخرج
يتعلمون وال سيًفا أمة عىل أمة ترفع ال مناجل ورماحهم سكًكا سيوفهم فيطبعون بعيدة
يرعب.»30 من يكون وال تينته وتحت كرمته تحت واحد كل يجلسون بل بعد. فيما الحرب

املقدس. الكتاب ،٢ :١٨ األول، امللوك 26
السابق. املرجع ،٢٧ :١٠ األول، امللوك 27

السابق. املرجع بعدها، وما ١١ :١٣ إشعياء، 28
السابق. املرجع ،١ :٥٥ إشعياء، 29

السابق. املرجع بعدها، وما ٣ :٤ وميخا، ٤؛ :٢ إشعياء، 30
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والبؤس، الفقر حل بل املحتلني مع الوفرة تأِت ولم املوعودة، لألرض الرومان وجاء
قد «واآلن شقائهم: بنهاية إياهم واعًدا الشعب، عامة مخاطبًا املعمدان يوحنا فوقف
النار.»31 يف وتلقى تقطع جيًدا ثمًرا تصنع ال شجرة فكل الشجر أصل عىل الفأس وضعت
الحدوث: وشيكة وقومية اجتماعية ثورٍة عن أنباء األيام، تلك يف سارة أنباءٌ شاعت ثم
قمحه ويجمع بيدره وسينقي يده يف رفشه «الذي يوحنا، قال بعدي» يأتي سوف «الذي
وضع أراد الذي املسيح مجيء كان ثم تُطفأ.»32 ال بنار فيحرقه التبن وأما املخزن إىل
بتغيري إليه ُعهد إنسان فهو خفيف.» وحميل هني «نريي األرض عىل املعذبني ملعاناة نهاية
يزعم كما — املسيح يبرش ولم آخر. عالٍم يف وليس العالم هذا ويف األرض عىل يشء كل
كما األريض، العالم يف مملكة أراد وإنما آخر، بعالٍم أو داخلية بمملكٍة — بولس القديس
(٢١ :١٧) لوقا إنجيل يف جاء كما داخلكم.» هللا ملكوت «ها للفريسيني.33 املسيح يقل لم

بينكم.»34 هللا «ملكوت هي العبارة حقيقة ولكن
يوحنا القديس حرف فقد العالم.»35 هذا من ليست «مملكتي أبًدا املسيح يقل ولم
للوايل يقول أن يحاول لم نفسه واملسيح الروماني. البالط يف الستعمالها العبارة هذه
الديانة مؤسس شجاعة مع — بلوخ رأي يف — تتفق ال التي العبارة هذه مثل الروماني
املسيح عرص يف شديد تعارٌض هناك كان أخرى ناحيٍة ومن ناحية، من هذا املسيحية،
املعنينَي بني الفرق يُفهم أن بد فال اآلخر». و«العالم العالم» «هذا مثل كلمات معاني بني
يمكننا ولذلك — القديم الرشق يف النجمية العقيدة من املعنى هذا أتى وقد — زمنيٍّا فهًما
كلمة وأما الحارض، الزمن يف اآلن املوجود للعالم مرادفة أنها عىل العالم» «هذا كلمة فهم
عىل قال من «وأما املستقبل زمن يف يأتي سوف الذي للعالم مرادفة فهي اآلخر» «العالم
الكلمات هذه من واملقصود اآلتي.»36 يف وال العالم هذا يف له يغفر فلن القدس الروح

السابق. املرجع ،١٠ :٣ متى، 31

السابق. املرجع ،١٢ :٣ متى، 32

وهم الكاذبة والتقوى بالطقوس بتمسكها عرفت املسيح عهد عىل اليهود من طائفة الفريسيون: 33
بالصالح. املتظاهرون

.Bloch: p. of H. VII. p. 499 34

املقدس. الكتاب ،٣٦ :١٨ يوحنا، 35
السابق. املرجع ،٣٢ :١٢ متى، 36
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وجود يعني زمني تقسيٌم بل اآلخر، العالم عن العالم هذا يميز جغرافيٍّا تقسيًما ليس
ومن اآلتي، والزمن الحارض الزمن إىل ينقسم الذي األريض الزمن نفس يف العامَلني هذين
«ألني جديدة: يوتوبيٍة بسماءٍ معها تأتي التي اليوتوبية األرض هو اآلخر العالم يكون ثَمَّ

بال.»37 عىل تخطر وال األوىل تذكر فال جديدة وأرٍض جديدة سمواٍت خالق ذا أنا ها
عامًلا قصد بل املوت، بعد يأتي آخر عامًلا — بلوخ زعم يف — إذن املسيح يقصد لم
العالم هذا مملكة كانت الفاسد. العالم هذا ينهار أن بعد األرضية، الحب مملكة يف سيأتي
الذي وهو — نجده لذلك إبليس.»38 هو أب من «أنتم الشيطان: مملكة هي له بالنسبة
جئت «ما الظالم: الواقع وجه يف سيفه يلقي — املسلحة القوة ونبذ والسالم الحب إىل دعا
كان حيث — الجبل موعظة يف املسلحة للقوة رفضه عن أما سيًفا.»39 بل سالًما أللقي
بد ال املوعظة هذه يف طوبى فيها يقول عبارة كل فإن — داللته له وضع السماء ململكة
الكونية الكارثة يتوقع وكان كوارثية، رؤيٍة ذو مفكر فاملسيح أوسع، نطاق يف تُفهم أن
يساق ولن ينقض.»40 ال حجر عىل حجر ههنا يرتك ال إنه لكم أقول «الحق لحظة: كل يف
الكونية الكارثة بفعل كلها الدولة ستسقط بل فحسب، املعبد خارج بالسوط املرابون
أن يمكن ال اليوتوبيا هذه وبدون عرش، الثالث اإلصحاح يف مرقص إنجيل يصورها كما
بفعل ليس ولكن رسيًعا، سيتحطم والظالم الحارض الزمن هذا إن الجبل. موعظة تُفهم
الواقع مع يتحالف ولم الحارض الزمن املسيح يهادن لم لذلك الكونية. بالكارثة بل الثورة
الشاملة بالثورة إليمانه إال يكن لم الجبل موعظة يف للقوة ورفضه يرفضه. الذي الروماني
أو االقتصادية األمور فإن باألرض، القلعة سويت فإذا الكونية، الكارثة بها ستأتي التي
املستقبل زمن ينَس لم — املسيح أي — أنه غري شأن، ذي غري سيكون آخر يشءٍ أي
الروماني العالم هذا من ليست أنها يعني إنما العالم.» هذا من ليست «مملكتي وقوله

األرض.41 هذه عىل منه أفضل آخر عالٍم يف بل الظالم،
امللكية، يف شاركت قد — واملسيحية اليهودية — األوىل الدينية الجماعات أن شك ال
األوىل املسيحية أن أيًضا شك وال اإللهي. والفضل اإليمان طريق عن الخالص وطلبت

السابق. املرجع ،١٧ :٦٥ إشعياء، 37
السابق. املرجع ،٤٤ :٨ يوحنا، 38
السابق. املرجع ،٣٤ :١٠ متى، 39

السابق. املرجع ،٢ :٢٤ متى، 40

.Bloch: p. of H. VII. p. 500-501 41
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إنسانيٍّا. وجًها يحمل من لكل وعامليته الحب بشيوعية تتميز اجتماعية كيوتوبيا ظهرت
الخيايل باملعنى ال اآلن، املفهوم باملعنى اجتماعية يوتوبيا يقدم لم املقدس الكتاب أن إال
عىل احتوائه من الرغم عىل وتخطيطه، اإلنسان بجهد قيامه املقصود الواقعي باملعنى وال
من والخالص والخروج باملوت معنيه ظلت أنها إال يوتوبيٍّا، تفسريًا تفسريها يمكن رًؤى

العالم. هذا

أوغسطني للقديس هللا مدينة (٤)

العالم قدمت قد األخرية هذه كانت وإن الرواقية، بالفلسفة املسيحية اليوتوبيا تأثرت
تضع أن وال جديدة تنظيماٍت تطور أن تستطع لم ولذلك كامًال، عامًلا باعتباره املألوف
املسيح وبعد جديدة. وسماءٍ جديدة بأرٍض لتبرش املسيحية فجاءت جديد، لعالٍم تصوًرا
فتحولت نفسه املسيح حول اليوتوبية األمنية والتفت العالم. هذا من للخروج دافع ظهر
بقيام فأشاد أوغسطني، عند العالم هذا من ليست التي اململكة وظهرت اآلخر، العالم إىل

الخطائني. وبرشه الفاسد التعس العالم عن املختلفة الرب مملكة
هللا» «مدينة كتابه يف تناولها التي االجتماعية آرائه يف أوغسطني يوتوبيا وترتكز
وأرجع األرضية» «املدينة مقابلها يف وضع وقد و٤٢٧م، ٤٣١ عامي بني ما كتبه الذي
بينهما الدائمة الحرب حالة من الرغم وعىل املدينتنَي. هاتني إىل البرشية املجتمعات سائر
الحساب يوم يف املسيح إال بينهما يفصل ولن وتختلطان تتشابكان أنهما إال البداية، منذ
مضموٍن وذات حاسمة تحوالٌت فيها تمت فرتات إىل التاريخ أوغسطني ويقسم األخري.
وتبدأ الحساب. يوم وحتى األوىل الخطيئة يف اإلنسان سقوط لحظة من يبدأ تاريخي
إبراهيم، إىل نوح من الصبا مرحلة ثم نوح، إىل آدم من التاريخية الطفولة مرحلة
تبدأ التي الرجولة مرحلة وأخريًا داود، إىل إبراهيم من تمتد التي الشباب مرحلة يليها
إىل لتتواصل املسيح ميالد حتى األخريتان املرحلتان وتمتد البابيل، األرس حتى داود من
ففي التاريخ، بداية منذ األرضية واملدنية السماوية املدينة وتختلط األخري. الحساب يوم
نوح يف السماوية مدينته هللا وحفظ الطوفان، يف األرضية املدينة رت ُدمِّ منه األوىل املرحلة
وكأن األرضية. املدينة األخرى الشعوب وتمثل العربانية، األمة يف هللا مدينة وبقيت وأوالده.

املقدس.42 الكتاب لتاريخ فلسفة يقدم — التصور بهذا — أوغسطني

.Ibid: p. 505 42
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الديني، تفكريه تطور يواكب تطوًرا اإلنساني املجتمع حول أوغسطني آراء تطورت
التاريخ جعل مما األرضية املنظمات كل ويف اإلنسانية الحياة يف الخطيئة دور أكد لقد
واحتياجه املسيح طريق عن للخالص اإلنسان حاجة عىل وألحَّ للخالص، تاريًخا البرشي
النموذج خالل من املصري لهذا وتحقيقه اإلنسان مصري إىل نظر أنه والواقع اإللهية. للنعمة
اإللهية الخطة سياق يف وتاريخية أفقية نظرٍة خالل من أي الخالص، لتاريخ الروحي
فإن ولهذا املعقول.43 بالعالم عالقته عىل تقوم رأسية نظرٍة خالل من ال اإلنسان، لنجاة
بحيث آدم، بخطيئة اإلنسانية سقوط هو اإلنجيل ره صوَّ كما الخالص تاريخ يف حدث أول
و«مدينة السماء» «مدينة أوغسطني سماه فيما والخطيئة، الخالص مثل مقوالت تجسدت
التي هي واألخرى األبدي املجد لها كتب التي املدينة هما الرتتيب عىل فاملدينتان األرض».
هللا، إلرادة وفًقا تعيش التي املدينة نفسه أوغسطني بتعبري أو األبدي، الشقاء عليها كتب
التي املدينة األنانية، واملدينة الغريية املدينة اإلنسان، إلرادة وفًقا تعيش التي واملدينة
أن والواقع وهكذا. … فاسًدا فيها الحب يكون التي واملدينة نقيٍّا خالًصا فيها الحب يكون
يف نهائيٍّا انفصاًال تنفصال حتى ذاك أو املعنى بهذا متميز واقٍع أي لهما يكون لن املدينتني
املعروفة البرشية املجتمعات كل يف متداخلني ظالَّ قد املعنينَي ألن ذلك األخري؛ الحساب يوم
مختلفة. بطريقٍة املسيح نحو منهما كل توجه هو يجمعهما ما وكل شديًدا.44 تداخًال
الثانية ويف اإللهية، العناية من املبارش بالتدخل ذلك يتم — هللا مدينة أي — األوىل ففي
التعارض يكون وبهذا أيًضا. اإللهية العناية من بتدبري ولكن مبارش غري بطريٍق يتم
هناك إن القول يمكن وال آدم. خطيئة منذ أي البداية، منذ محدًدا املدينتنَي بني التاريخي
تلك من يوتوبياه إن القول يمكن ال آخر بمعنًى أو أوغسطني مدينة يف يوتوبية إرادًة
يسري — اإللهية العناية بفعل — اإلنسان تجعل هللا فمدينة اإلرادات. تغري التي اليوتوبيات
املختارة القلة عىل مقدَّرة ولكنها أوغسطني، عند الفعالة اليوتوبية القوة هي وتلك لألمام،
بعد أي الحارض، التاريخ نهاية يف األرض عىل هذا القديسني مجتمع وسيظهر وحدها.

الشيطان.45 مدينة أو الدنيوية الدولة انتهاء

.Edwards, Paul (editor): The Encyclopedia of Philosophy article Augustine V. I. p. 204 43

.Ibid: p. 206 44

.Bloch: p. of H. VII. p. 507 45
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أوغسطني ينظر فكيف الخطيئة، يف السقوط هو التاريخ سياق يف حدث أول كان وإذا
حياٌة — رأيه يف — هي االجتماعية الحياة الدولة؟ قبل من املنظم البرشي املجتمع إىل
تحقيق وسعهم يف يكون لن مجتمع فبغري للبرش، بالنسبة فطري أمٌر وهي طبيعية،
غنى ال رضوري أمٌر البرش من الرفاق مع الحياة أن عن فضًال البرشية، إمكاناتهم
التابعة املرحلة عىل يصدق كما اإلنسان لسقوط السابقة املرحلة عىل هذا ويصدق عنه،
تفسد أن وقبل األوىل الرباءة حالة يف بالفطرة اجتماعيٍّا حيوانًا اإلنسان كان فقد له؛
املجتمع عن أما اجتماعية. حياٌة هي السماء يف الصالحني حياة إن بل فطرته، الخطيئة
فليس وقهر، وحكومة سلطة من ذلك عليه ينطوي بما السياسية، الناحية من املنظم
السقوط بعد حياته لتنظيم ورضوري نافع أمٌر هو وإنما لإلنسان بالنسبة طبيعيٍّا شيئًا
وخضوع الحكم فتنظيمات السقوط. أثر عىل أصابته التي الرشور بعض من وشفائه
أمثلة كلها رعاياها، عىل السياسية السلطة تفرضها التي اإللزام وقوة للحاكمني املحكومني
حالة يف موجودة — أوغسطني رأي يف — هذه تكن ولم لإلنسان، اإلنسان إخضاع عىل
معه يشعر لم الذي الطبيعي التكامل من حالة يف يعيش اإلنسان كان إذ األوىل؛ الرباءة
اعتربناها إذا إال معنًى األمور لهذه يكون أن يمكن وال التبعية، وال الخضوع وال بالعبودية

التكامل.46 ضياع عليها ترتب التي الخطيئة عىل إلهيٍّا عقابًا
مرادفة عنده الدولة بأن التنويه يجب للدولة أوغسطني نقد يف االستطراد وقبل
فاملعروف الدولة. عن فكرته عىل طرأ الذي بالتحول أيًضا والتنويه الرومانية، لإلمرباطورية
تاريخ يف — للمسيحية الرومان أباطرة اعتناق بعد — دخلت الرومانية اإلمرباطورية أن
يف اإللهية الخطة أداة وأنها خالدة، باعتبارها إليها املسيحيون ونظر الديني، الخالص
تجريدها فتم لروما الربابرة غزو بعد هذا انهار ما رسعان لكن الخالص، لتحقيق التاريخ
كوسيلة الرومانية باإلمرباطورية مرتبطة الخالص إمكانية تعد ولم الدوام، صفة من
واملجتمعات اإلمرباطوريات سلسلة يف حلقة مجرد أصبحت لقد اإللهية، النعمة لتحقيق
إال ليست — الغفران لصكوك إصدارها من الرغم عىل — أيًضا الكنيسة أن كما التاريخية،
رجال من الكثريين ألن هللا، مدينة إىل للوصول الحلقات من حلقة أو الطريق عىل خطوة
ولكنها املثالية أفالطون بمدينة شبيهة هللا مدينة إن املختارة. القلة من ليسوا الكنيسة

.Edwards, Paul (editor): Ibid: p. 205 46
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تخضع ال ولذلك هللا، ِقبل من هي بل البرش بأيدي تؤسس لم ألنها ونظاًما كماًال تفوقها
بعده. بل وراءه وال املوجود العالم يف توجد وال القدر، أو للصدفة

عندما واقعية غري يوتوبيا أساس عىل للدولة واقعيٍّا نقًدا هللا مدينة يف أوغسطني ويقدم
للصوص؟»47 وكًرا وصارت العدل منها اختفى إذا األرضية الدولة تكون «ماذا يسأل:
أجل من هللا إلرادة الخضوع وهو بولس، القديس عند بمعناه يفهم أوغسطني عند والعدل
الدولة واجب أن يرى فإنه مستحيًال األرضية املدينة يف العدالة تحقيق كان وملا الخالص.
سائر بني بالعدل الثروة توزيع الدولة أعادت إذا ألنه وحمايتها، الفردية امللكية إقرار هو
يف العدل ق يُحقَّ أن املمكن غري من ألنه واالنهيار للخلل االجتماعي النظام تعرض البرش

األرضية. املدينة
للخالص صريورة شكل يف التاريخ فيها يربز هللا، ملدينة اليوتوبية الصورة هي هذه
تغلب صورة وهي البرشي. للجنس الرواقية الوحدة من أساس عىل باملسيح آدم تربط
هدفها صورة الدنيوية، والحياة األرضية للمدينة نظرتها يف التشاؤمية النزعة عليها
ميالٍد عىل واألحالم اآلمال فيها انعقدت يوتوبيا أنها أي قديسني، البرش جعل اليوتوبي
املستقبل؟ إىل تتجه ال واآلمال األحالم هذه جعل الذي ما ولكن البرش. ألغلبية جديد روحيٍّ
هل هو: السؤال يصبح بحيث نفسه عىل منغلق أوغسطني عند املستقبل أن بلوخ يرى
تطور وهل العالم؟ بهذا يحيط بالفعل موجود لعلوٍّ إظهار هي أم يوتوبيا؟ هللا مدينة تعد
عند العلو إن العالم؟ هذا يف املتعايل غرق هل اجتماعيٍّا؟ بعُد يصبح لم ملا اليقظة حلم
للرصاع، موضوًعا باعتبارها التاريخ يف حارضة هللا ومدينة محًضا، علوٍّا ليس أوغسطني
ولن الشيطان. إىل األرضية املدينة ذهبت إذا إال وكاملة نهائية بصورٍة تظهر لن وهي
بل الهدف. نحو تمهيدية خطوٌة البرشي التاريخ أن أي التاريخ، نهاية يف إال هذا يتحقق
داخلها، أخرى يوتوبيا تحمل إذ أبعد؛ هدٍف نحو تمهيدية خطوٌة نفسها هللا مدينة إن
مجموعها، يف التاريخية العملية فوق تحلق هللا مدينة إن النهائية. املسيح مملكة وهي
الحقه، السعادة تسود وحيث أحد، يموت ال ألنه أحد يولد ال «حيث لألبدية تجسيد أنها
العدل شمس ترشق وإنما سواء، حدٍّ عىل واألبرار األرشار عىل الشمس ترشق ال وحيث

Augustine (St): The City of God. An abridged version from Translation by Gerald 47

G. Walsh and Others. Edited with an introduction by vernon J. Bourke New York ImaGE
.Books 1985. Iv, 4. 88
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إىل مستنًدا أوغسطني عند اليوتوبية املالمح التقاط بلوخ ويحاول وحدهم.»48 األبرار فوق
يف — العبارة فهذه السابع.»49 اليوم نكون سوف أنفسنا «نحن اليوتوبية: العبارة هذه
فيه، يتغلغل أن بمجرد اإلنسان، يف يثري أن يمكن الذي العلو من نوع عن تعرب — رأيه
تفسري يخالف تفسري هذا أن والواقع ولنفسه.50 بنفسه العلو هذا يحقق أن يف الرغبة
يتحقق ال الخالص أن باعتبار عنها، دفاًعا وجعله بالكنيسة الخالص ربط الذي أوغسطني
الذي اليوتوبي تفكريه مع تتسق بلوخ من املحاولة هذه كانت وإذا الكنيسة. يد عىل إال
العصور يف سواء برشية سياسيٍة إرادٍة عن معربة فكرًة كانت الخالص فكرة أن يؤكد
تُغني بصورة أوغسطني تفكري مع تتناىف أنها إال الحديث، العرص بداية يف أو الوسطى
ليطوِّعها عديدة نصوٍص مع بلوخ استخدمها املحاوالت هذه مثل أن والحق التفصيل. عن
تاريخ تفسري يف يجتهدون الذين الفالسفة من العديد شأن هذا يف شأنه الخاصة ألفكاره

الخاصة. فلسفاتهم خالل من بأكمله الفلسفة

الثالث اإلنجيل مملكة (٥)

عرش، الثالث القرن يف يوتوبيا أهم صاحب (١١٣٥–١٢٠٢م) الفيوري.51 يواخيم كان
وإذا للتاريخ. نهائية دولٍة يف التاريخ داخل إىل اآلخر العالم من النور مملكة نقل وقد
نائية، جزيرٍة يف أمبيلوس ووضعه امُلثل، عالم يف املثايل مجتمعه وضع قد أفالطون كان
التاريخي املستقبل يف ليودعه الفيوري يواخيم جاء فقد العلو، يف أوغسطني ووضعه
الخلق بني تقع األرض عىل ممالك ثالث وجود يقابلها للتاريخ مراحل بثالث قال حيث
عىل القائم القديم العهد ويمثلها الخلق بداية مع تبدأ التي اآلب مملكة (أ) التاريخ: ونهاية
الجديد العهد ويمثلها املسيح طريق عن بالخالص تبدأ التي االبن مملكة (ب) الخوف.
التي القدس الروح مملكة (ج) اململكة.52 أنحاء اإللهية العناية وتسود الحب عىل القائم

.Ibid: V. 16. p. 113 48

.Ibid: xxll, 30. p. 453 49

.Bloch: p. of H. VII p. 508 50

مقاطعة تشيليكويف يف ١١٣٥م عام ولد تاريخ، وفيلسوف إيطايل صويفٌّ الهوتيٌّ :Joachim of Fiore 51

املسيحانية بتيارات فيها تأثر للتاريخ صوفية فلسفًة وضع فيورا، يف ١٢٠٢م عام ومات (بإيطاليا) كاالبريا
القدس». الروح «مملكة مؤلفاته وأهم عرصه، يف املوجودة

.Bloch: Ibid: p. 509 52
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الديمقراطية عىل تقوم تنوير مرحلة وهي عرش، الثالث القرن بداية مع تبدأ أن ع توقَّ
اإلنجيل (أو الثالث العهد وينشأ والحب، الروحي الكمال ويسودها كنيسة، وال آباء بدون

بعُد.53 تأِت لم مرحلة ويمثل الجديد العهد من الثالث)
ذا رهبان عرص العرص ويكون طبقات، بال املجتمع يكون الثالث العهد هذا يف
عند وجدت التي املختارة القلة وتتحول الروحي، والتنوير الحرية وعرص مشاعية، نزعٍة
فقط، بأرواحهم ال الحية بأجسادهم الجنة سيدخلون الذين الفقراء جموع إىل أوغسطني
وعبودية الخوف من املجتمع يتخلص العهد هذا ويف ذنوب. بال سعادة الجسد وتغمر
هروبًا الفيوري يواخيم مذهب يكن ولم الكنيسة. سلطة من يتخلص كما ودولته، القانون
إن — علمانيٍّا مذهبًا ذلك من العكس عىل كان وإنما آخر، لعالٍم أو للسماء الواقع من
وحتى ملكية، وال أسياد وال خاوية وعوٍد بال مملكته يف فاملسيحية — التعبري هذا جاز
مذهب قام وقد األصدقاء.54 من مجتمع يف فرًدا ليصبح اململكة يف سيذوب نفسه املسيح
املجتمع عىل قامت التي املسيحية يف األساسية االجتماعية املبادئ نقد عىل الفيوري يواخيم
وكان بولس. القديس ركائزه وضع الذي املجتمع وهو للملكية، الطبيعي والحق الطبقي

التثليث. داخل الثالثية الطبيعة عن مذهبه الكنيسة تدين أن الطبيعي من

يوتوبياتعرصالنهضة ثانيًا:

امليالد بلوخ يعدها التي النهضة هذه — النهضة عرص إىل الوسطى العصور من االنتقال
الحقيقي البعث عن يكشف 55— واملعرفة والروح الفكر ميادين كل شمل الذي الجديد
فمع النهضة. فكر يف فعلها أحدثت عديدة بتياراٍت تأثرت التي اليوتوبية للكتابات
باملستقبل املتفائلة والعلمانية واإلنسانية الطبيعية النزعة وسيطرة الربجوازية املدن نشأة
الذي (١٤٠١–١٤٦٤م) كوزا56 دي نيقوال مثل رجال عند يوتوبية شبه رًؤى تكونت

.Ibid: p. 510 53

.Ibid: p. 510-511 54

ص١١. العربية، الرتجمة النهضة، عرص فلسفة بلوخ: 55
ملرشوعه نفسه كرَّس ودولة. سياسة ورجل ومتصوف، فيلسوف أملاني، كاردينال :Nicola de Cusa 56

بالطبيعة تقول أساسية حقيقٍة عىل فكره وأقام وتوحيدهم، واملسلمني املسيحيني بني التوفيق يف الكبري
ص١٤-١٥). املرتجم، مقدمة السابق، املرجع (انظر للعالم مركًزا اإلنسان جعل مما للبرش؛ اإللهية
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السياسية االضطرابات تمزقه الذي العالم يف البرش كل يضم يوتوبي نصف نظاًما افرتض
دافنيش ليوناردو مثل رجاًال دفعت اإليطالية للمدن الربجوازية الحياة أن كما والدينية.
الحركة بتطور أيًضا النهضة عرص يوتوبيات وتأثرت العالم.57 تشكيل إعادة يف للتفكري
وسواحَل جديدة جزٍر عىل والتعرف الجغرافية وباالكتشافات الهائلة، والفنية العلمية
اقتصادي نموٍّ من صاحبه وما التجاري النشاط ازدياد من ذلك عىل ترتب وما نائية،
النزعة تأكيد إىل النهضة مجتمع وميل القومية النزعات وظهور األوروبية، املدن من للعديد
يف جذورها لها العوامل هذه كل معرفته. واتساع النقدية ملكاته وتطور لإلنسان الفردية

(١٤٧٨–١٥٣٥م). مور لتوماس «يوتوبيا» وهو الحديث، باملعنى يوتوبي عمٍل أول

توماسمور يوتوبيا (١)

التي للمجتمعات مختلفة استجاباٍت سوى اليوتوبية واألفكار والخياالت األحالم تكن لم
سياق يف نضعه حتى وحديثه قديمه اليوتوبي التفكري نفهم أن يمكن وال فيها. نشأت
كان أو والتغيري، اإلصالح يف الرغبة عن تعبريًا كان ألنه واالجتماعي، التاريخي التطور
الظلم عليها خيم واقتصادية اجتماعية وظروٍف أوضاع عىل احتجاج بمثابة األقل عىل
لوضعها املنظور هذا من إال (١٥١٦م) مور توماس ليوتوبيا ننظر أن يمكن وال والفساد.
الذي الهدوء فرتة أي الديني، اإلصالح قبل ما عرص وهو فيه، ُكتبت الذي العرص إطار يف
توماس ربطت التي األسباب من الفرتة لهذه العامة األوضاع كانت وربما العاصفة. يسبق
بالفلسفة اإلعجاب يضمر فكالهما (١٤٦٦–١٥٣٦م) أراسموس.58 مع قوية بصداقٍة مور
وامللكية، للكنيسة الطاغية السلطة يهاجم وكالهما املدرسية، املذاهب ويبغض اليونانية

.Emerson, L. Roger: Dictionary of the history of ideas article Utopia p. 461 57

أصحاب بكبار عالقته توطدت أوروبا، يف النهضة وعرص اإلنسانية النزعة رجال أعظم من :Erasmus 58

اهتمَّ لوثر، يد عىل الديني اإلصالح حركة قامت وملا مور. توماس وخصوًصا أوروبا يف اإلنسانية النزعة
أثناء ويف بالطه، إىل إنجلرتا ملك دعاه حاربها. ولهذا اإلنسانية والثقافة الفكر عىل خطرها رأى لكنه بها
أنه بيد للملك، مستشاًرا وعيَّنه الواطئه األرايض عاهل دعاه ثم الحماقة». «مدح الشهري كتابه ألف رحلته
ج١، الفلسفة، موسوعة بدوي: الرحمن (عبد وحدها الفكر ألمور نفسه كرس ألنه السياسة يف يشارك لم

ص٩٧).

352



االجتماعية اليوتوبيات يف األمل تجليات

قبل وغروره أنانيته عىل اإلنسان تغلب وبرضورة الكنيسة، إصالح إىل بالحاجة ويؤمن
أفضل.59 مثايلٍّ مجتمٍع خلق

الدقة وجه عىل يعرف وال مختلفة، أوقاٍت يف وضعا كتابنَي من «يوتوبيا» وتتألف
يزال ال موقعها كان وإن للجزيرة، وصًفا األول الكتاب يتناول اآلخر. قبل كتب أيهما
متساوية مدينًة وخمسني أربعة إىل للجزيرة الداخيل للتقسيم تفصييل وصٌف وهو غامًضا،
ويمارسون واحدة وعادات قوانني ولهم واحدة لغًة أهلها يتحدث واملنشآت، السكان عدد يف
إال تتحقق ال التي العدالة من أساس عىل للجزيرة املثايل النظام ويقوم الزراعة، مهنة
وصٍف عىل الثاني الكتاب ويحتوي الخاصة، امللكية وإلغاء الحياة اشرتاكية طريق عن
وصًفا األول القسم يتضمن أقسام، عدة إىل ينقسم وهو الجزيرة، يف للحياة تفصييل
واختيار الحكم نظام الثاني ويتناول السكان، وحياة املدن وتخطيط الجزيرة لجغرافيا
يف للحياة الفلسفي األساس فيعالج الثالث أما االجتماعية، والحياة العمل ونظام الرؤساء
يتناول الذي الرابع الجزء ذلك ييل العامة. والقوانني الزواج ونظام واألخالقيات الجزيرة
يوتوبيا.60 يف األديان األخري الفصل يتناول ثم الحرب. وأمور بجريانها «يوتوبيا» عالقة

أساس هي واألرسة الجزيرة. أهل بني واملشاركة بالتعاون «يوتوبيا» يف الحياة وتتميز
االنتخابات عىل يعتمد الذي النيابي النظام عىل فيها الحكم نظام ويقوم املدنية، الحياة
عىل تقوم مور يوتوبيا فإن اإلنسانية، الحياة هدف هي اإلبيقورية اللذة أن ومع الحرة،
صنع من مثاليٍّا مجتمًعا تصورت لقد النهضة، عرص لروح مالئمة وواقعية عقالنية أسٍس

هللا. صنع من ال اإلنسان
النهضة عرص يوتوبيات أشهر تعترب التي «يوتوبيا» تفاصيل يف للخوض حاجة وال
اليوتوبيات من للعديد ملهًما مصدًرا كانت بل الدراسات، من العديد وحولها عنها وقامت
مضمون شكلت التي العديدة املؤثرات عند التوقف من بد ال ولكن بعدها. جاءت التي
تنظيًما منه أكثر سيايس تنظيٌم األول املقام يف هي والتي لها املثىل الحكومة أو يوتوبيا

اجتماعيٍّا.
بوجٍه النهضة عرص يوتوبيات يف املؤثرات أهم من كانت أفالطون جمهورية أن شك ال
ومنهج األفالطوني الحوار فن مور استعار حيث خاص، بوجٍه مور توماس ويوتوبيا عام،

.Berneri, Marie Louise: Journey Through Utopia p. 61 59

ص٦١. ١٩٧٤م، املعارف دار القاهرة، سمعان، بطرس إنجيل د. ترجمة يوتوبيا، توماس: مور، 60
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وإن أفالطون جمهورية من املشاعية النزعة وأخذ يوتوبياه. صياغة يف السقراطي التوليد
من الرغم وعىل الجزيرة. أهل لكل ا حقٍّ جعلها بل متميزة ضئيلٍة طبقٍة عىل يقرصها لم
يتمثل وأفالطون مور بني ا هامٍّ تباينًا هناك أن إال «يوتوبيا» تميز التي األفالطونية املسحة
إن العبيد. إىل والنظرة األرسة، وتكوين العمل من منهما كلٍّ موقف منها أمور، عدة يف
وحرر والحرفيني، العبيد عىل وقرصه اليدوي العمل احتقر قد — أفالطون أي — األخري
بينما العقيل. والتأمل للنظر تتفرغ وجعلها العمل ممارسة من املجتمع يف العليا الطبقات
كل بني املشرتك القاسم هو — الزراعة ميدان يف العمل وبخاصة — العمل مور جعل
به يقوم الذي الوحيد العمل هي «الزراعة وأطفاًال: وشيوًخا ونساءً رجاًال الجزيرة أفراد
الزراعة جانب وإىل (…) طفولتهم يف جميًعا ويتعلمونها استثناء دون ونساءً رجاًال الجميع
متطلبات أحد كان العمل رضورة أن شك وال به.»61 خاصة معينًة حرفًة منهم كلٌّ يتعلم
عىل عالمة وال محتَقًرا يعد فلم جديد، من واألهمية االحرتام اكتسب أن بعد مور، عرص
والبهجة للسعادة مصدًرا النهضة عرص يوتوبيات بعض يف أصبح بل االجتماعية، الطبقة
العمل وبخاصة — بالعمل الواضح مور اهتمام ويعود العاملني. نفوس يف يدخلها التي
حيث عرصه يف إنجلرتا عاشتها التي واالقتصادية االجتماعية الظروف إىل — الزراعي
تعبريًا كذلك كان كما املدينة. وراء اإلنجليزي الريف وتخلَّف الفالحني، بني الفقر زاد
أن والحقيقة عهده. يف الصناعي املجتمع وبدايات النامية الرأسمالية عىل االحتجاج عن
رازًحا الفالح فيها بقي التي الوسطى العصور فيه أخفقت فيما نجحت مور يوتوبيا
إذ األوروبية؛ الدول معظم يف والفقر الظلم الفالحون عانى كما العبودية، ظروف تحت
وبعد األخرى. للمهن مساٍو أو مرشف وضٌع الخصوص وجه عىل الزراعي للعمل يكن لم
يتحقق ال املجتمع ثبات أن عرش والسابع عرش السادس القرن يف اليوتوبيا لكتَّاب تبني أن
يف توجد التي تلك عن للعمل النهضة عرص نظرة اختلفت واملدينة، الريف بإدماج إال

أفالطون. جمهورية
تكوين فهي أفالطون وجمهورية مور «يوتوبيا» بني الثانية االختالف نقطة عن أما
املشاعية النزعة من الرغم عىل مور وأقرَّه أفالطون رفضه الذي الزواج وإقرار األرسة
بمشاعية إعجابه يرجع وربما والزواج، األرسة دون األمالك عىل املقصورة يوتوبياه يف

ص١٥١. السابق، املرجع 61
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من كبري عدٌد هناك كان لقد عرصه. مشكالت لبعض الحل فيها وجد أنه إىل أفالطون
الفالحون هؤالء يمرض عندما ولكن األرض، يف البرش جهد عىل يعتمدون الذين النبالء
هي األرض مشاعية كانت ولذلك واملرض، الفقر ويعانون خارجها يطردون الكادحون
التي العبيد طبقة إىل النظرة فهي الثالثة االختالف نقطة أما عرصه. ملعضلة األمثل الحل
يوتوبيا يف اقترصت ولكنها أفالطون، جمهورية يف حياتها طوال العبودية عليها ُفرضت
أن كما تحريرهم، فيتم الوالء يظهروا حتى كعبيد يؤخذون الذين الحرب أرسى عىل مور

آلبائهم. بالتبعية عبيًدا ليسوا — أفالطون عند كان ما خالف عىل — أوالدهم
— أفالطون جمهورية وبخاصة — اليونانية للفلسفة الواضح التأثري من الرغم وعىل
عرص اجتاحت التي املتطرفة الفردية للنزعة أيًضا فعل رد كانت أنها إال مور، يوتوبيا عىل
واملنازل للعمارة املوحد النمط يف يالحظ كما الفردية، آثار لتمحو «يوتوبيا» جاءت النهضة.
وهي تاريخي، تحوٍل فرتة أو انتقالية مرحلٍة تناقضات عن معربًة جاءت كما واملالبس،
تحقيقه يمكن والدينية االقتصادية اإلصالحات يف األمل أن فيها بدا التي النهضة مرحلة
والتسامح العقيدة حرية عن مور دفاع يف التناقضات هذه أحد وتجىل السلمية. بالطرق
يف الكاثوليكية الكنيسة عن ودفاعه جانب، من يوتوبياه يف بهما سمح اللذين الديني

آخر. جانٍب من وانهيارها تفككها مرحلة
لشيوعية-ديمقراطية باألماني املفعمة لألحالم حديثة صورٍة أول مور يوتوبيا وتُعدُّ
مضمونها حرة ليرباليٍة نزعٍة عن تعبري هي كما الرأسمالية، القوى بداية مع نمت
مجال يف يذكر بأن جديًرا كتابًا «يوتوبيا» من جعل املضمون هذا إنسانية. ديمقراطيٌة
تخلق التي الخاصة امللكية إلغاء من مور عند الحرية وتنطلق والشيوعية.62 االشرتاكية
من يتضح كما الشعب، طبقات بني واملساواة العدل إىل ودعوته والعبيد، األسياد طبقة
املال وكان الخاصة، امللكية وجدت حيثما أنه يل «يبدو يوتوبيا: من األول الكتاب نهاية
أو العدُل املجتمَع يسود أن املستحيل من يكون فيكاد يشء، كل به يقاس الذي املعيار هو
تحقيق هو للجميع الرفاهية لتحقيق سواه يوجد ال الذي الوحيد الطريق إن (…) الرخاء
عادل تقسيٍم إجراء يمكن لن بأنه االقتناع تمام ملقتنع وإني … األمور جميع يف املساواة
الخاصة امللكية تلَغ لم ما اإلنسانية الحياة يف السعادة تتحقق أن وال للسلع، ومتساٍو

.Bloch: p. of H. V. II. p. 519-520 62
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مثقًال البرشي الجنس من بكثري واألفضل بكثري األكرب الجزء سيظل بقيت فطاملا تماًما.
الفقر.»63 من معه مفرَّ ال ثقيل بعبءٍ دائًما

طبقة مع ورصاعهم الفقراء ملعاناة وتصويره الطبقي املجتمع لبنية مور تحليل إن
جاءا اللذين وإنجلز ماركس من لكلٍّ ورائًدا لعرصه سابًقا منه جعلت املستغلني األغنياء
عن تنويه أو مسبق حسٍّ عن «يوتوبيا» نهاية من النص هذا يكشف كما بقرون، بعده
اليومية مخصصاتهم من جزءًا الفقراء من يوم كل ينتزعون األغنياء «إن القيمة: فائض
عندما (…) العام القانون طريق عن بل خداع، من منهم األفراد يمارسه ما طريق عن ال
سوى أرى ال فإني اآلن، مكان كل يف املزدهرة الدول حالة وأتأمل األمور هذه يف أفكر
باسم الخاصة مصالحهم لتحقيق يسعون الذين األغنياء، يديرها التي املؤامرة من نوع
أن بواسطتها يستطيعون التي والوسائل الطرق ويخططون يعدون وهم العامة املصلحة
يخشوا أن دون رشيرة، أعماٍل من يمارسونه ما طريق عن جمعوه ما بكل أوًال يحتفظوا
يمكن. ما بأرخص الفقراء جميع جهد واستغالل رشاء من ثانيًا، يتمكنوا، وأن ضياعه،
الشعب، باسم مراعاتها األغنياء يقرر أن بمجرد قوانني تصبح أن الوسائل هذه تلبث وما

أيًضا.»64 الفقراء باسم أي
اجتماعيٍة مظاهَر من عنه ينتج وما الفقراء استغالل رش يوتوبياه يف مور تجنَّب لقد
النقود. استعمال عىل بالقضاء للمال جشع كل عىل تماًما قىض قد يوتوبيا «ففي سيئة:
من جذورها. من اقتلعت التي الجرائم أكثر وما بذلك، عليها قىض التي الهموم أثقل فما
والفتنة، والشغب، والفوىض، والخصام، والسلب، والرسقة، الغش، أن يعرف ال الذي ذا
من نوًعا يوميٍّا تنفذ التي اإلعدام عمليات تعد والتي السم، بدس والقتل والخيانة، والقتل
ال الذي ذا من النقود؟ باختفاء تماًما ستختفي لهم؛ رادًعا منها أكثر مرتكبيها من الثأر
نفس يف أيًضا كلها ستنتهي والسهر الشاق، والعمل والهم، والقلق، الخوف، أن يعرف

النقود؟»65 استخدام فيه ينتهي الذي الوقت
القدرة نفسه يف يفرتض باألماني مفعم عقيلٌّ بناءٌ هي «يوتوبيا» إن القول ويمكن
عنٍرص من أو ألفي عنٍرص من األمل يستمد لم بناء وهي الذاتية، بجهوده الوجود عىل

ص١٣٣–١٣٥. السابق، املرجع توماس: مور، 63

ص٢٢٨-٢٢٩. السابق، املرجع 64
ص٢٢٩. السابق، املرجع 65
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األرض، هذه وعىل العالم هذا داخل بعُد يصبح لم تخطيط من بل «ترانسندنتايل»، متعاٍل
السعادة.66 من األقىص الحد وتحقيق الحرية تنشد ُمثىل دولٍة يف

كامبانيال لتوماسو الشمس مدينة (٢)

اآلخر الوجه إىل مور توماس يوتوبيا يف األديان وتسامح الليربالية الحرية من اآلن ننتقل
عىل تعتمد يوتوبيا إىل موضعه، يف يشء كل يضع الذي الصارم النظام إىل الحرية، لهذه
البابا، رئاسة تحت الدول جميع تُخِضع عاملية وشيوعيٍة كاثوليكية حكومٍة إقامة فكرة
االتجاهات ليعكس (١٥٦٨–١٦٣٩م) كامبانيال توماسو الدومينكاني الراهب جاء فقد
دامت التي الطويل سجنه فرتة يف — ويصوغ عرش، السابع القرن يف السائدة العقلية
عرض تم والتي ١٦٢٣م عام Civitas Solis الشمس» «مدينة — عاًما وعرشين سبعة

املدني. أو االجتماعي الجانب اآلن ونعرض السابق الفصل يف منها التقني الجانب
أرسطو لفلسفة الحديث العرص مطلع يف املناهضني أوائل من كامبانيال توماسو كان
بالعلم أهاب وقد الوسيط. العرص يف األوروبي الفكر ساد الذي عام بوجٍه املدريس وللعلم
الذي واملوجودات للكون «الرتاتبي» بالنظام أخذ فقد ذلك ومع لجاليليو، وتحمس الجديد
كل أن وكيف جيوتو فن يحكم الذي الرتتيب إىل وبالنظر الوسطى. العصور يف ساد
يكون، أن يجب حيث املحدَّد املكان يف مرسوم الفنية اللوحة موضوعات من موضوع
موقعه ميت لكل حيث اإللهية الكوميديا نظام إىل وبالنظر ملرتبته، املناسب املكان يف أي
الرتتيب هذا أن إدراك السهل من أصبح الفردوس؛ ويف امَلْطهر ويف الجحيم، يف الدقيق
علم هو فيها األسايس العلم كان حيث كامبانيال، يوتوبيا إىل انتقال قد النظام وذلك
الكواكب وضع يستوحي نظام إنه عهًدا. معه تقيم والكواكب هللا هي فالشمس التنجيم،
موظفني تقيم الشمس الدولة إن بل االجتماعية، الحياة قادة بمثابة هي التي السيارة
لها، مكان ال الفردية فالحياة املضاجعة، ومكان ساعة النجوم، وضعية حسب يحددون،
بوجٍه والحرية بل — االختيار وحرية للحرية، البديل هو والنظام نهائيٍّا،67 ملغاة والحرية
تحيط التي النجوم ديكتاتورية بطريقٍة بل آلية بطريقٍة املدينة أهل من تسلب لم — عام

الجهات. كل ومن فوقهم من بالبرش

.Bloch: Ibid: p. 522 66

ص٧٢. العربية، الرتجمة النهضة، عرص فلسفة بلوخ: 67
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يوتوبيا أنها إال الشمس، مدينة يف البرش حياة عىل التنجيم سيطرة من الرغم عىل
العلم بمبادئ واألخذ عرش، السابع القرن ساد الذي العقل شأن من اإلعالء عكست
تحقق التي الرشوط أهم من ألنه املادي التقدم برضورة الالمحدود واإليمان الجديد
يوتوبيا يف لألمل الوحيد املنظور هي الشمس ملدينة الخاصية هذه كانت املدنية. السعادة
الشمس مدينة تميزت فقد التأمل. سكون عليها وخيم الحرية، فيها انتفت التي كامبانيال
املدينة أهل اخرتاعات وتجاوزت املستقبل ناحية برصها وجهت التي العلمية باالخرتاعات
األوروبية الربجوازية ازدهار يكون أن بد وال الحني، ذلك يف األوروبي العلم إليه وصل ما
وما الصناعي اإلنتاج إىل اليدوي اإلنتاج من اإلنتاج تطور يف أثر قد عرش السابع القرن يف

وتقني.68 علمي تطوٍر من هذا صاحب
ستجلب — عرش السابع أي — القرن نهاية بأن كامبانيال عرص يف االعتقاد ساد
وبزغ الشائعات بهذه كامبانيال وتأثر نهايته. إىل العالم يأتي وربما حاسمة تغرياٍت معها
إصالٍح إىل ستقود القادمة التغريات بأن لإليمان دفعه بالقوة ومفعم غريب حلٌم ذهنه يف
Calabria كاالبريا وستكون عاملية بجمهوريٍة ستأتي اللحظة هذه وإن للمجتمع. شامل
أحالمه يف تمادى أنه الظن وأغلب التغيري. هذا انطالق نقطة رأسه؛ ومسقط موطنه
ويدعو القديمة األفكار كتاباته يف يهاجم وأخذ قيادته، تحت سيتم التغيري هذا أن فتخيل
الشعب؛ ظروف تحسني طريق عن اجتماعي، مستًوى مستويات: ثالثة عىل لإلصالح
الكنيسة. إصالح طريق عن ديني، ومستوى العالم؛ قادة اإلسبان يجعل سيايس، ومستًوى
نأيا اللذين — لوثر أو كالفن عند املعروف باملعنى اإلصالح يفهم لم كامبانيال ولكن
الكاثوليكية العقيدة لواء تحت العالم بتوحيد ونادى — روما كنيسة سيطرة عن بنفسيها
استعادة تستطيع لن — الكنيسة أي — أنها مؤكًدا املدرسية، املذاهب من الكنيسة وتطهري
أكثر الكنيسة تحديث إىل سعى قد يكون وبذلك جديدة. فلسفيًة أفكاًرا تبنت إذا إال قوتها
لم ولكنه الدينية، السلطات جذبت قد الفلسفية أفكاره وكانت إلصالحها،69 سعيه من
سعيه من أكثر الكنيسة تحديث إىل سعى متفرًدا، مصلًحا بل الحقيقي باملعنى ثائًرا يكن
الفلسفية أفكاره سبيل يف ناضل سجنه من األوىل والسنوات شبابه ففي جذريٍّا. إلصالحها
حريته واستعاد السجن سنوات ولَّت وعندما للمجتمع. أفضل نظاٍم أجل ومن الجديدة

السابق. الفصل يف كامبانيال يوتوبيا من التقني الجانب تفاصيل انظر 68
.Berneri, L. Marie: Journey Through Utopia p. 89-90 69
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نهاية يف كان بل السلطات، من مقبولة أفكاره يجعل أن وحاول التمرد، روح هجرته
فيها يتملق أشعاًرا فكتب اضطهدته، التي الكنيسة يف كارديناًال يصبح أن يف يطمح حياته
مدينة إن «الشمس».70 دولته تحقيق عىل القادر الشخص بأنه منه اعتقاًدا فرنسا ملك
متمركزة منظومٌة باألحرى هي أو دقيًقا تنظيًما منظمة اجتماعيٍة لحياٍة صورة الشمس
وعىل سلًفا، له املعني موقعه يف يشء وكل أعىل، من محدد فيها يشء فكل الشمس، حول
أي «ميتافيزيقوس» كامبانيال عليه يطلق الذي الشمس امللك يرتبع الدولة هذه رأس
القوة يمثلون حكام ثالثة الحكم يف ويساعده البابوية، السلطة أو الروحي، اإلمرباطور
يدعونه كاهن الكبري الحاكم «إن املحبة: أو واإلرادة الحكمة، أو واملعرفة السلطة، أو
رأس عىل وهو Metaphysic امليتافيزيقوس نسميه أن علينا كان وإن HoH «هو» باسم
كل ويضع األعمال كل عىل ويرشف والزمنية الروحية األمور بزمام ويمسك الجميع،
وهم متساوية بسلطاٍت يتمتعون أمراء ثالثة ويساعده العليا، السلطة باعتباره القوانني
قوة عىل تأكيد وهذا واملحبة.»71 والحكمة، القوة، لغتنا: يف ومعناها ومور، وسني بون
هي — مور عند هي مما العكس عىل — أصبحت التي الشمس مدينة يف وأهميتها الدولة
فاملدينة الكومونة إىل البيت من فيه السلطة تتصاعد الذي للمجتمع األسمى والغاية الهدف
شكل عىل النظام هذا وينترش الكونية. املونارشية إىل تصل حتى فاإلمرباطور، فاإلقليم
تقف الصارمة السياسية الكاتدرائية هذه رأس وعىل شامل، واحٍد عامليٍّ مركٍز ذات دوائَر
باملصادفة يسمح وال يتساهل ال الذي املحكم النظام يوتوبيا إنها العاملية. البابوية اململكة
تختفي شيوعية بأنها الشمس مدينة حكومة وتتميز ومكانه. شكله يشء لكل ويحدد
العمل ووقت طبيعية. مساواٌة بل استغالل وال ربح هناك فليس الخاصة، امللكية فيها
كل وعىل الجميع، بني العمل يوزع الشمس مدينة «يف فقط: ساعات أربع إىل ض مخفَّ
ويف والرتيُّض والكتابة والقراءة واملسابقات التعليم، يف يوميٍّا ساعات أربع يعمل أن فرد
يخلف الفقر إن الشمس: مدينة يف الناس ويقول (…) والبدن للعقل التمارين ممارسة
ولكن والطغاة. والجهل الغرور تُخلِّف الثروة وإن دين، املرشَّ والكذابني والدهاء اللصوص

.Ibid: p. 93 70

Campanella, Tommaso: City of the sun in famous Utopias of the Renaissance, Intro- 71

duction and Notes by Frederic R. White New York Hendricks House, fifth printing 1955.
.p. 161
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فقراء شيئًا، يريدون ال أغنياء فهم مًعا، والفقر الغنى من ينشئون الحق املجتمع أفراد
التي هي الظروف وإنما للظروف عبيًدا ليسوا أنهم ذلك ونتيجة شيئًا، يملكون ال ألنهم
التاسع القرن يوتوبيات عليها قامت التي النظرية املبادئ نفسها هي وهذه تخدمهم.»72

وأتباعه. سيمون وسان فورييه مع عرش
الحرية بني مقابلة هي لكامبانيال الشمس» و«مدينة مور «يوتوبيا» بني املقابلة إن
إىل انتهت أو الفشل مآلها كان اآلخر دون أحدهما عىل قامت التي واليوتوبيات والنظام،
أو هذا إما عالقة هي تكون أال يجب والنظام الحرية بني فالعالقة والسكون. التجريد
استطاع وقد العينية. اليوتوبيا إىل تنتهي لكي مادي جديلٍّ إطاٍر يف تفهم أن يجب بل ذاك
املركزي عنرصالتنظيم وبني وأتباعه مور عند الحر العنرصالفيدرايل بني يربط أن ماركس
الديمقراطية املركزية أي الجديد اليشء هو النظام أصبح وبذلك وأتباعه. كامبانيال عند
وتهذيبه. اإلنسان لتعليم موحدة جماعيٌة وخطٌة اإلنتاج، لعملية مشرتك تنظيٌم هي التي
ألن املجردة الثقافة تجنب كما والشعب، التاريخ عن البعيدة املنظمة الدولة عن ابتعد بذلك
واضًحا. مضمونًا للحرية جعل وبذلك الحقيقي، وخالصه العيني إطاره وجد قد كليهما
كانا أن بعد املادي جدله طريق عن بالنظام الحرية ربط قد ماركس أن بلوخ يرى هكذا
كما نظام، إىل الحر العيني الوجود تحول وبهذا املجردة، اليوتوبيات يف متضادَّين طرَفني

الحرية.73 إىل املنظم العيني الوجود هذا تحول

العرصالحديث يوتوبيات ثالثًا:

تمثلت مختلفة أشكاًال واتخذت هائًال، تنوًعا الحديث العرص يف اليوتوبية األشكال تنوَّعت
االشرتاكية األفكار ويف الطبيعي، القانون نظريات يف ظهرت التي اليوتوبية الرؤى يف
كما مركزية. وأخرى فيدرالية يوتوبياٌت فظهرت االجتماعية الحركة ميالد صاحبت التي
أوروبا يف القومية الحركات بداية مع ولدت عنرصية يوتوبياٌت الحديث العرص يف ظهرت
النظرية تبلورت كما وديني. عرقي أساٍس عىل قامت التي العاملية الصهيونية يف وتمثلت
أي فإىل العينية. اليوتوبيا تمثل أنها عىل — بلوخ مثل البعض— إليها نظر التي املاركسية

.Ibid: p. 179 72

.Bloch: p. of H. V. II p. 534 73
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أفضل؟ حياٍة يف البرشية أمل عن — اختالفها عىل — اليوتوبية األشكال هذه عربت مًدى
واملوضوعي الواقعي املمكن عن — حقيقيٍّا أمًال كان إذا — األمل هذا عرب مًدى أي وإىل

املادي؟ الواقع يف الكامن

الطبيعي والحق اليوتوبيا (١)

الفكري الرتاث تيارات من تياَرين يف ع املتوقَّ «للخري» االجتماعي االنعكاس بلوخ وجد
يف وتغلغل املستقبل، آلفاق متطلع خياٍل من نبعت التي االجتماعية اليوتوبيات وهما
من كثري يف عليها وثائًرا القائمة األوضاع من مبتدئًا مملكته، فيها ليقيم املمكن آفاق
الذي سماه!) كما اليوتوبيا عم ابن (وهو الطبيعي.74 القانون يف وجده كما األحيان،
وغري الكريم اإلنساني الوجود تحقيق إمكان رشوط إىل العقلية االستنباطات من يتقدم
الطبيعية القانونية األوضاع بني االرتباط عىل عديدة أدلٌة وهنالك املجتمع. يف املنقوص
القائم الوضع من يقف فكالهما االجتماعية، اليوتوبيات تطرحها التي الفروض وبني
إمكان عن يتحدث وكالهما السيئ، الواقع من التخلص عىل ويحرص االحتجاج، موقف
كما االجتماعية اليوتوبيات تقوم لذلك التاريخي، وجوده عن يتحدث مما أكثر اإلنسان
املنظَّمة األفكار بدور — والتاريخي الثوري للوعي بالنسبة — الطبيعي القانون يقوم
يف الكامنة بالتحقق) الواعدة املضامني (أو «ليس-بعد» ال مضامني عليها تقاس التي
منذ ا هامٍّ دوًرا يؤدي الذي الطبيعي، القانون فإن ذلك ومع السائد. االجتماعي الوضع
ما فكثريًا ازدواجي، بطابٍع األيديولوجية الناحية من يحتفظ اإلغريق، عند الفلسفة بداية
أن غري القدم، يف موغلة أنها ملجرد طبيعية عالقاٍت فيه تبدو الطبقية العالقات كانت
عىل الهجوم إىل التنوير عرص يف اتجه عندما آخر وجٍه عن كذلك يكشف الطبيعي القانون

وتأييدها. األوضاع هذه تربير يف الجديدة التوماوية استغلته بينما الفاسدة األوضاع

التوسيوس مثل الطبيعي الحق فالسفة عن حديثهم عند Naturrecht املصطلح هذا األملان يستخدم 74

املعنى، نفس عىل للداللة Natural law مصطلح فيستخدمون اإلنجليز أما إلخ. … وهوبز وجروسيوس
الطبيعي، بالقانون اإلنسانية» والكرامة الطبيعي «القانون بلوخ كتاب يف األملاني املصطلح تُرجم وقد
الطبيعي الحق فجعلوه األملاني املصطلح عىل اإلنجليزية اللغة إىل مرتجموه حرص فقد األمل مبدأ يف أما

التنويه. لزم ولذلك Natural right
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باليوتوبيا — املزدوجة الوظيفة ذي — الطبيعي القانون عالقة — إذن — هي ما
بعض ففي اليوتوبية، باملبادئ الطبيعية الحقوق تربط عالقة هناك أن الواقع االجتماعية؟
السائد الواقع عىل االحتجاج يف اليوتوبي التفكري مع الطبيعي القانون اتحد العصور
إن حيث من الطبيعي والقانون اليوتوبيا بني يميز بلوخ أن غري السيئة. والظروف
الغموض فيظل الطبيعي القانون أما الشك. تقبل ال بصورة تقدمية تكون اليوتوبيات
تناهض تقليدية نظٍم لتربير يستخدم كان بحيث األيديولوجية، الناحية من به يحيط
هذه مثل ألن الفطرية، الطبيعية بالحقوق تسميته يمكن ما بلوخ يرفض ولذلك التطور.
الحرية، سبيل يف النضال خالل من تُكتسب أن بد ال أو مكتسبة الواقع يف هي الحقوق
يمكن يشء هو وكأنما الطبيعية أو البديهية الحقوق من امللكية حق يكون أن ينكر كما
متعاٍل غائيٍّ مبدأٍ من القانونية املعايري تشتق أن ويرفض قبلية، عقليٍة بصورٍة استنباطه
ثابتة، معياريٍة إنسانيٍة بطبيعٍة القول يتضمن كله ذلك ألن منه، نابع وغري الواقع عىل
العيب إن التاريخ. عىل متعاٍل أو تاريخي غري تفكرٍي إطار يف إال تصوره يمكن ال أمر وهو
التاريخي، التطور من تستمدَّ لم أنها يف يكمن الطبيعية والقوانني بالحقوق يُسمى فيما
باعتبارها الواقع عىل وُفرضت مزعومة قبليٍة أو أولية طبيعٍة من أي أعىل من هبطت بل

عليا. ُمثًُال
وبني التقليدي العقالني الطبيعي القانون بني تربط عالقات هناك كانت وإذا
ازدهار كان إذ زمني؛ بينهما فارق وأول فروق، أيًضا فهناك االجتماعية اليوتوبيات
مستنًدا عرش، والثامن عرش السابع القرنني يف العقالني الكالسيكي الطبيعي القانون
متفتح، قانونيٍّ بشكٍل الثورية الربجوازية مطالب وصاغ التقدمي، الربجوازي الوعد إىل
ازدهار فرتة تقع بينما الفيزيوقراطيني. ومدرسة السيايس االقتصاد ازدهار مع وتوافق
فورييه، يوتوبيات (وهي الصناعية الثورة عرص يف االشرتاكية أو االجتماعية اليوتوبيات
القانون ارتبط إذ منهجي، الثاني والفرق عرش.75 التاسع القرن يف وأوين) سيمون وسان
اليوتوبيات ارتبطت بينما االستنباطي، واملنهج العقيل والبناء التجريد بعرص الطبيعي
فرسمت العقيل للبناء املضادة التاريخية وبالنزعة االقتصادية األزمات بعرص االجتماعية
الطبيعي القانون نظريات بني الثالث بالفرق يرتبط وهذا أفضل. ملجتمٍع مستقبلية صوًرا

Bloch: Natural law and Human Dignity trans. by Dennis J. Schmidt. England, the Mit 75

.press, 1986. p. 204-205
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الطبيعي القانون أصحاب إن إذ املقاصد؛ أو األهداف يف فرق وهو االجتماعية واليوتوبيات
سعادته إىل اليوتوبيات تهدف بينما وضماناته، وحقوقه اإلنسان كرامة تأكيد إىل يهدفون
يف — السابقة الفروق من الرغم عىل — يشرتكان ولكنهما بؤسه.76 يسبب ما وإلغاء
قانونية يوتوبياٍت عن الحديث يمكن بحيث أفضل، اجتماعيٍّ بعالٍم للحلم نمطان أنهما
من الطويل تاريخها مدى عىل االجتماعية اليوتوبيات جميع ألن الواقع، تجاوز عىل تقوم
قانونية نظراٍت عىل تحتوي وبيكون وكامبانيال مور إىل وأوغسطني والرواقيني أفالطون

األمثل. والقانون امُلثىل الدولة إىل
األبيقوريني مذهب فهناك اليوناني، العرص منذ طويل تراٌث كذلك الطبيعي وللقانون
املتعاقَدين أحد يحرتم لم وإذا أفراد، بني مربم لعقٍد بوجودها مدينة الدولة بأن يقول الذي
ضد الثورة هي جديدة بحالٍة مجابًها الشعب يكون العقد، بنود الدولة) هنا (واملقصود
األبيقوري املذهب هذا (١٥٥٧–١٦٣٨م) ألتوسيوس وأعاد وسيادته. حقوقه صادر من
فقط وليس — نفسه الشعب حق من أن إىل فذهب الشعوب، حق عن مدافًعا ونهض
مندوبني إال ليست فالدولة الشعب، لصالح العمل عن توقفت إذا السلطة إسقاط — ممثليه
لحقوق حماية هي وإنما تمرًدا ليست العادلني غري األسياد مقاومة فإن ولذلك الشعب، عن

املنتَهكة.77 اإلنسان
الحقيقي املبدع إىل للحق الطبيعي لألصل الحديث التصور رائد ألتوسيوس ومن
الحرب «قانون مؤلف (١٥٨٣–١٦٤٥م) جروسيوس وهو الطبيعي، بالحق يسمى ملا
أو كيل حقٍّ فكرة وهي األساسية الفكرة مرة ألول تظهر وفيه ١٦٢٥م، عام والسالم»
يعد الذي االجتماعي العقد عن ألتوسيوس مذهب جروسيوس حدد وقد كيل. قانوٍن
مجتمٍع إىل الفردية الحقوق نقل فكرة من ينطلق الذي املذهب وهو الشعوب، حق أساس
اإلنسان متطلبات منظم نحٍو عىل تلبي أن هي الدولة مهمة أن جروسيوس ويؤكد منظم.
عقد بموجب عليها الدولة اؤتمنت التي البرش حقوق يعني الطبيعي فالحق االجتماعية.
الدولة تحرتم لم إذا باطًال العقد هذا ويصبح منظم، مجتمٍع إلقامة املتعاقدين إرادة ووفق
االجتماعي، العقد هو يكن لم الطبيعي الحق أو القانون يف الجوهري اليشء ولكن رشوطه.

.Ibid: p. 205 76

ص١٢٤. العربية، الرتجمة النهضة، عرص فلسفة بلوخ: 77
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هي الرياضة كانت ولذلك التناقض. عدم قانون عىل القائم االستنباطي العقيل البناء بل
ولم التاريخية، الناحية من محدوًدا الطبيعي للحق الثوري التأثري وظل األمثل، نموذجه
االجتماعي العقد من يتبقى ال ولهذا اليوتوبيات. عليه قامت الذي املستقبل إىل يمتد
ينتمي ال أنه وهي هامة نقطٍة سوى — بلوخ رأي يف األرستقراطية ممثل — لجروسيوس
وربما ووهمي.78 تاريخي غري لعقٍد املجال أفسحت وهمية لنبضٍة بل التاريخي، للميدان

التاريخي. الحس إىل الكالسيكي الطبيعي القانون نظريات افتقار بسب ذلك يكون

االجتماعي العقد نظرية (أ)

الطبيعي، الحق أو الحق لفلسفة املنظِّرين رأس عىل (١٥٨٨–١٦٧٩م) هوبز توماس يربز
ذئب اإلنسان أن وهي عنده أساسية مقولٍة عىل تقوم أنها هوبز فلسفة عن واملعروف
عنده فالعقد لذلك األوىل. الطبيعة حالة هي لإلنسان الذئبية الطبيعة وأن اإلنسان، ألخيه
الثاني الطرف قبل من مطلق خضوٌع هو بل واألفراد، الدولة بني التحالف قبيل من ليس
انطالق نقطة هي تلك رضوريٍّا. وجعلته الفاسدة اإلنسان طبيعة فرضته األول، للطرف
ألتوسيوسوجروسيوس عن هوبز ويتميز الطبيعي. الحق أو االجتماعي العقد عن نظريته
ذئب «اإلنسان األنانية: هي البرشية األجسام تحرك التي األساسية فالغريزة بواقعيته،
االجتماعية، بالغريزة مدفوًعا ليس األول واملجتمع «homo homini lupus est لإلنسان
املجتمعات، كل يف الرماد تحت الراقدة النار هي وهذه الجميع»، «حرب يف مقَحم هو بل

وتسود. تستيقظ بأن لحظة كل يف تهدد التي الطبيعية» و«الحالة
الرأسمايل املجتمع وأهوال عرصه يف بدأ الذي الطبقات رصاع هوبز أسقط لقد
ذئاب. مجتمع بأنه فأقرَّ البدائي املجتمع عىل أي التاريخ، قبل ما مرحلة عىل اإلنجليزي
واحًدا ذئبًا تاركة البعض، بعضها رش من مأمن يف نفسها تضع كي الذئاب وتتشارك
عن باختياره الشعب يتنازل آخر بمعنًى املجتمع.79 عن للدفاع الذئاب ذئب هو فقط
وصياغة القوانني وضع سلطة للحاكم يصبح إبرامه وبمجرد عقد، بموجب للحاكم إرادته
يسمى الذي الحاكم فهذا املطلقة، الطاعة الشعب أفراد وعىل والواجبات، والحقوق األحكام

ص١٣١-١٣٢. السابق، املرجع 78
ص١٣٧. السابق، املرجع 79
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ال األعىل فالذئب املطلق. الحكم أيديولوجية هي وتلك القانون فوق هو امللك أو املونارك
العقل وليس السلطة ألن مساءلة، موضع يوضع أن يمكن ال يقوله وما حسابات، يقدم

القانون.80 تضع التي هي
الدولة وسلطة الصاعدة الربجوازية أيديولوجية والتقدم، الرجعية هوبز عند يوجد
منه.81 أقوى بذئاب مجابًها نفسه الذئب يجد لم ما مقاومتها. من جدوى وال ترحم ال التي
يجتمع عندما الديمقراطية من نوع يوجد هوبز دولة يف والخضوع القهر هذا وسط ولكن
هوبز وصفها التي للدولة املطلقة السلطة أن كما دولة، إنشاء بقصد جميًعا الشعب أفراد
وألن متساوون، الناس كل ألن االجتماعية والطبقة الشعب بني الفروق تسقط بالتنني،
ومن للدولة مطلقة بملكيٍة يقل لم هوبز أن هذا إىل أضف الحاكم. مقابل يف يشء كل
حكٍم شكل يف بالرضورة وليس الجمهوري الحكم شكل يف السلطة هذه تتمثل أن املمكن

ملكي.82
روسو جاك جان عند واجتماعية خرية طبيعٍة إىل هوبز عند الذئبية الطبيعة تتحول
يكتسب ال وهو الفطرة، حالة أو الطبيعية الحالة يف خريِّ عنده فاإلنسان (١٧١٢–١٧٧٨م)
الطبقات متعدد نظام يسودها التي العادلة غري الرشيرة والدولة املدنية خالل من إال الرش
يقوم الذي واملبدأ االجتماعية. األنانية عنها ينتج التي امللكية يف الالمساواة فيها وتنترش
حرية وهي هوبز)، طمسها (التي الفردية الحرية هو روسو عند الطبيعي الحق عليه
اإلنجليزية األمة من روسو يسخر ولذلك الذئاب.83 حرية وليست بفطرتهم، خريين أناٍس
لحظة يف إال توجد ال الحرية هذه أن غري حر، أنه يعتقد الربيطاني الشعب «إن قائًال:
ومن اإلطالق.»84 عىل يشء وال بل عبًدا يصبح اللحظة هذه تنتهي وعندما فقط، االنتخاب
تنشأ كيف متعجبًا يسأل ولهذا للدولة. الحقيقي الهدف هي الحرية تكون أن الرضوري
لحظة يف للفرد الدولة تسلمها التي الحرية إن بالحرية؟ يتمتع واحد فرٌد بها ليس دولة

ص١٣٧. السابق، املرجع 80

ص١٣٨. السابق، املرجع 81
.Bloch: p. of H. VII. p. 537 82

.Bloch: Natural law and Human Dignity p. 62 83

الثالث، الكتاب د.ت، القلم دار بريوت، قرقوط، ذوقان ترجمة االجتماعي، العقد جاك: جان روسو، 84

ص١٥٥. عرش، الخامس الفصل
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تعود حرٍّا) يكون أن عىل مجربًا فيها الفرد يكون التي الوحيدة اللحظة (وهي االنتخاب
العقد. إتمام عند حريته كامل عن للدولة الفرد يتنازل عندما أخرى مرًة فتسرتدها

عام أصدره الذي — االجتماعي العقد جعل عندما هوبز من العكس إىل روسو ذهب
ألول الطبيعي القانون تحول بذلك الفردية. الحرية هذه لحماية وسيلة مجرد — ١٧٦٢م
عالقٍة يف بإرادته يدخل الفرد أن هو االجتماعي العقد يميز وما الشعب. سيادة إىل مرة
أو ملًكا كان سواء التمثيل من نوع ألي حريته يسلم ال أنه بمعنى املجتمع، مع مبارشة
يف مبارشة مشاركًة يشارك أن الفرد روسو طالب لذلك برملانيٍّا.85 تمثيًال حتى أو أمريًا
بدائل واقرتاح انتقادها يف حرٍّا يكون وبأن القوانني، صنع يف باملساعدة الحكومة أعمال
وقد االنضباط. إىل بحاجة هي وإنما غيِّها، يف الفردية تتمادى أن هذا يعني وال لها.
من فاالنتقال الحقوق. جانب إىل الواجب أداء عىل شديًدا تأكيًدا االجتماعي العقد أكد
تستعيض ألنها اإلنسان يف ملحوًظا تغريًا تُحِدث املدني التحرض حالة إىل الطبيعة حالة
العامة، باإلرادة املقيدة الحضارية» «بالحرية الفرد بقوة املرتبطة الطبيعية» «الحرية عن
من استُبعد إذا بأنه القول يمكن بحيث شهواته.86 جماح تكبح جديدة أخالقيٍة وبحريٍة
يف منا كلٌّ «يسهم التالية: العبارات إىل لتقلص جوهره من ليس ما االجتماعي امليثاق
كل نسرتد املقابل ويف العليا، العامة اإلدارة إدارة تحت قدرته وبكل بشخصه املجتمع
أصبحت أن منذ حريتها، عن تغرتب ال فالذات الكل.»87 من يتجزأ ال جزءًا باعتباره عضو
مبدأ يف يكمن روسو لفلسفة األيديولوجي األساس أن أي العامة اإلرادة من متساويًا جزءًا

للمجتمع.88 العامة اإلرادة تتخلل التي الكلية وقوَّتها الفردية الحرية
لتحقيق يتَّجه بل للفرد الطبيعية الحقوق يلغي ال روسو عند العامة اإلرادة ومذهب
جوهر ملس الخاصة امللكية يف أيديولوجيته خالل ومن الخاصة. امللكية يف املساواة
املساس يف حق أي لها ليس السلطة قوة «إن االجتماعية: اليوتوبيات كل يف الشيوعية
الجميع أمالك عىل االستيالء يف رشًعا الحق كل لديها ولكن أفراد، جملة أو فرد بملكية

.Bloch: Natural law and Human Dignity p. 62 85

ص١١٢. ج٢، العربية، الرتجمة الحديث، األوروبي الفكر فرانكلني: ل. باومر 86
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مصادرة مبدأ أي — املبدأ بهذا نادى من أول هو روسو يكن لم وإذا استثناء.»89 بال
بهذا نادت التي الطبيعي القانون نظريات يف القليلة املذاهب من مذهبه أن إال — امللكية
الحياة يف باملساواة قالوا الذين االشرتاكية اليوتوبية النزعات روَّاد كل عند األسايس املبدأ
إذ وحده؛ االقتصادي التمرد يف تكمن ال الكالسيكي الطبيعي الحق قوة ولكن االقتصادية.
وهي: للفرد األساسية بالحقوق يسمى ما وأقامت السيايس املجال إىل أيًضا امتدت إنها
البناء تمثل التي — الحقوق هذه كانت وقد الظلم. ومقاومة واألمن، وامللكية، الحرية،

املتأخرة.90 للربجوازية األساسية املبادئ هي كانت — القانوني الفوقي
للكرامة وتأكيد عدل من ينشده بما — الطبيعي الحق بني العالقة حقيقة ما واآلن
بداية يف اتضح لقد البرشية؟ سعادة من تنشده بما — االجتماعية واليوتوبيات — اإلنسانية
االجتماعية. اليوتوبيات وبني بينه واالتفاق االختالف أوجه الطبيعي القانون عن الحديث
سار أم واملساواة؟ السعادة ه وتعمُّ والعدل الحق يسوده أفضل مجتمٍع لخلق اجتمعا فهل
تاريخية؟ مرحلٍة أي يف يلتقيا أن الصعب من جعل مما لآلخر؛ مواٍز طريٍق يف منهما كلٌّ
الربجوازي الرصاع مرحلة يف إنه القول يمكن املجتمع؟ يف تأثريًا غريه من أكثر كان وأيهما
الربجوازية الطبقة آمال عن معربًا وجاء بل كاملة، سيطرًة يسيطر أن الطبيعي الحق كاد
أن إىل اإلشارة من بد وال االجتماعية. اليوتوبيات محل يحلَّ أن املمكن من أنه بدا حتى
لكل املوجه املرشد هي الطبيعة كانت الطبيعي الحق فيها ازدهر التي التاريخية الفرتة
الريايض واملنهج الطبيعي والعلم الطبيعي الدين فازدهر املجتمع، يف الفكرية االتجاهات

وليبنتز. ديكارت يف ممثًال
الدولية، الحقوق ونصوص مواد عىل تأثريها الطبيعي الحق لسيطرة كان وقد
الثورة استعانت كما وغريه، جروسيوس بنظريات الدويل للقانون عون املرشِّ فاستعان
يعرب القانون أن تنصعىل التي املادة وبخاصة لروسو االجتماعي العقد بنظرية الفرنسية
لم حني يف الطبيعي، القانون بنظريات الربويس القانون استعان كذلك العامة. اإلرادة عن
لم الذي عرش الثامن القرن يف سيما ال املجتمع، يف يُذَكر تأثري االجتماعية لليوتوبيات يكن

الرشكة القاهرة، محمد، زكي أحمد األستاذ له قدَّم لوقا، نظمي د. ترجمة أميل، جاك: جان روسو، 89

ص٣٨٨. ١٩٥٨م، ط١، والنرش، للطباعة العربية
.Bloch: p. of H. VII. p. 539 90
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لم عرش السابع القرن يف وكامبانيال مور توماس فمنذ أصيلة، يوتوبيات أي فيه تظهر
سيمون.91 وسان وفورييه أوين مع عرش التاسع القرن يف إال حقيقية يوتوبياٌت تظهر

وغياب عرش الثامن القرن يف الطبيعي القانون نظريات سيطرة من الرغم وعىل
العصور، كل يف يوتوبيٌّ صًدى له كان الطبيعي الحق أن إال الحقيقي، باملعنى اليوتوبيا
تنشد التي االجتماعية اليوتوبيات فنظم قانونية، يوتوبيا إال ليس الطبيعي الحق أن كما
القانون مذاهب أن كما مسئولة، غري لحيوانات جنة تريد ال لإلنسان السعادة تحقيق
بأن يؤمن وكالهما ة، الخريِّ الحياة وجه يف تقف ال اإلنسانية الكرامة تنشد التي الطبيعي
الطريق فتح تعوق التي الظروف كل من يتحرر لكي لألمام دفعه يجب الحارض الوجود
أن بدليل الطبيعي، القانون من تخلو ال الطويل بتاريخها واليوتوبيات أفضل. لحياٍة
تخُل ولم الطبيعي، القانون خالل من العاملية الدولة عن يوتوبياها طورت قد الرواقية
الذين ومعارصيه وأتباعه سيمون سان حتى وجروسيوس الرواقية من — يوتوبيا أية
من — الطبيعية بالحقوق إيمانهم بمعنى املعنى، بهذا رواقيني تعارصهم عدم رغم كانوا
السابع القرنني يف الطبيعي القانون نظريات ارتبطت كما الطبيعي. الحق عن ملحات
القصد وهو بينهما املشرتك القاسم طريق عن االجتماعية باليوتوبيات عرش والثامن عرش
والظروف البرشية الطبيعة من انطالًقا التطور إىل بهما ودفع مًعا وجههما الذي الطيب
إهماًال نجد الحالتنَي ففي سلبي: بمعنًى يُفَهم الطيب القصد وهذا تعيشها. التي السيئة
الطبيعة من يبدأ هادئ تطوٌر يوجد الحالتنَي ويف الواقعي، العالم يف السيئة للظروف
الوسائل تَفُضل بوسائل إنساني هدٍف نحو بطيء واتجاٌه الطبيعة، هذه ويخدم البرشية
هذا خالله من يُفَهم أن يجب إيجابي معنًى أيًضا هناك ولكن قبُل. من استخدمت التي
ضوء عىل جديًدا تشكيًال يُشكَّل سيايس كياٌن الحالتنَي يف يوجد أنه وهو الطيب، القصد
الفكرة أساس عىل تقوم مور توماس عند اليوتوبية فالنظرية والهدف، الغاية مفهوم
الطبيعي القانون يقوم بينما للفرد، الطبيعية الحرية وهي الطبيعي القانون يف الرئيسية
هناك كذلك الفردية)، املصالح (تحرير اليوتوبية الليربالية أساس عىل جروسيوس عند
الطبيعي القانون نسق وبني الصارم النظام ذات كامبانيال يوتوبيا بني االرتباط من نوع
موضوعات أحد أن نجد الدائم السالم عن كانط مرشوع ويف هوبز. عند املطلقة النزعة ذي
نجد — عليه ترتتب التي العاملية والدولة الدويل القانون فكرة وهي — الطبيعي القانون

.Ibid: p. 545 91
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بالحلم كانط لغة حسب وثيًقا ارتباًطا يرتبط كما املستقبل إىل يتحول املوضوع هذا أن
عاملي.92 بنظاٍم اليوتوبي

نزعٍة عن ويعرب الشعوب حاجات يريض باقتصاد تحلم السابقة اليوتوبيات إن
القائم الكالسيكي الطبيعي القانون لنظريات العقيل البناء ولكن السعادة. تنشد شيوعية
إليه، هت ُوجِّ التي الرضبات بعض يف سببًا كان الرياضية واالستنباطات العالقات عىل
ليوجه الهيجيل الجدل جاء ثم البناء، لهذا األوىل الرضبة بمثابة للعقل كانط نقد فكان
االستنتاج عىل القائمة الزائفة العالقات ليستبعد ماركس جاء وأخريًا الثانية. الرضبة
اليوتوبيات ازدهار ومع الواقع.93 مع التعامل عن الرتاث هذا عاقت التي الريايض العقيل
القانون نظريات إىل شديد باستياءٍ املاركسيون نظر عرش التاسع القرن يف االشرتاكية
يعود وربما ظلها. يف نشأ التي الربجوازية الطبقة عن إال يعرب وال مجرًدا واعتربوه الطبيعي
املاركسيني بعض يقدره لم ولذلك الرتاث، هذا بها تميز التي املزدوجة الطبيعة إىل ذلك
أو تستبعده أن تستطيع ال املاركسية ولكن فيه.94 الثوري للجانب ينظروا ولم قدره، حق
بد وال االشرتاكية، املجتمعات عنها تستغني ال إنسانية جوانَب من فيه ما بسبب تتجاهله
القانون أن كما فيه. اإلنساني الجانب وتأكيد الرتاث هذا ملضمون الدقيق التمييز من
السالم وأسس اإلنسان حقوق تنظم موضوعيٍة ومعايريَ قوانني إىل الحاجة أمسِّ يف الدويل

بآرائهم. لالسرتشاد الطبيعي القانون ألصحاب الرجوع يحتم الذي األمر العاملي،
نفسه،95 فهم مما املايضأكثر تفهم أن — بلوخ يقول كما — املاركسية واجب من إن
الكالسيكي الرتاث هذا تداخل تدرك يجعلها لم الطبيعي القانون لنظريات استبعادها ألن
النزعة إن القول ويمكن املاركسية. لإلنسانية مهد كليها وأن االجتماعية اليوتوبيات مع
الناحية من مًعا بهما وارتفعت منفصَلني، كانا أن بعد بينهما ربطت التي هي املاركسية
بغري سعادة وال والحرمان، الحاجة عىل القضاء بدون لإلنسان كرامة ال إذ العملية؛
ملرياث بلوخ ينظر أال الطبيعي ومن والحديثة.96 القديمة العبودية أشكال عىل القضاء

.Bloch: Natural law and Human Dignity p. 506–207 92

.Ibid: p. 191 93

.Ibid: p. 186 94

.Ibid: p. 199 95

.Ibid: p. 207 96
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يتلخَّص الذي املاركيس الرتاث إخفاق سبب يدرك وأن تقليدية، نظرًة الطبيعي القانون
االشرتاكية. الثورات أعمال جدول من اإلنسانية الحقوق وقضية القانون فكرة غياب يف
فكرس اإلنسان عىل الواقع الظلم وتبنيَّ الثورات، هذه إخفاق بدايات مع كتابه وضع لقد
تدرك أن اشرتاكية ثورٍة كل وواجب عدل. هو وما حق، هو عما بحثًا عليه للتغلب جهده

إنسانية. وكرامٍة طبيعية حقوٍق ومن أمل من تتضمنه ما بوعي
مثل أن تعي أن الطبقات من خاٍل مجتمٍع لتحقيق تسعى التي املاركسية عىل إن
التي القوة بمثابة هو الذي الطبيعي للقانون حقيقي قصٌد له يكون أن بد ال املجتمع هذا
تنظر أن لها بد وال الحرية، مملكة أساس هو القانون هذا فيصبح الدولة، تعسف تقاوم
وظيفته عىل للتغلب الرتاث هذا صياغة وتعيد إيجابية نظرًة الطبيعي القانون ملذاهب
الحق أن عنها يغيب أال فيجب القائم، الواقع بنقد تهتم املاركسية كانت وإذا الثنائية.
الحقيقي العدل إن اإلنسانية. الكرامة عىل الواقعة واإلهانات االستغالل يقاوم الذي هو
الخارج، من سيأتيهم املخلص أن روا تصوَّ الذين املستضعفني البرش آمال محط هو
الزمان،97 آخر يف بل الفعيل الواقع يف تتحقق لم التي العادلة هللا مملكة ينتظرون وظلوا
نظرته وكانت الطبيعي، الحق مرياث يف اشرتاكي هو عما البحث بلوخ مهمة كانت لذلك
واملعاناة االجتماعية التناقضات يف رموزه وجد ظلم من فيه بما العيني الواقع إىل أقرب
من املجتمع لتخليص يسعى ملفكر بالنسبة وطبيعيٍّا رضوريٍّا أمًرا هذا وكان واالغرتاب.

مغرتب. غري متكامل مجتمٍع وتحقيق والعبودية واالستغالل االنحالل
أنسنة عن أيًضا تتحدث فهي اإلنسان تطبيع عن تتحدث املاركسية كانت وإذا
وال الحيوانية الطبيعة هي ليست ولكنها الطبيعة، بكمال وإيمان ثقة هذا ويف الطبيعة،
تلك بل استبعدتها، التي الطبيعي القانون نظريات يف بدت كما الرياضية الطبيعة قوانني
يوتوبية.98 طبيعًة تكون أن يمكن بحيث متجددة صريورٍة حالة يف تكون التي الطبيعة
بأنها روسو ووصفها الرش، عىل مجبولة بأنها الطبيعة هذه عرَّف قد هوبز كان وإذا
«السكونية» لدية وليس لإلنسان، ثابت بجوهٍر يؤمن لم ماركس فإن بالفطرة، ة خريِّ
عىل كافيان دليالن التاريخ ومسار الفعيل فالواقع الطبيعي، القانون عليها يقوم التي

.Ibid: p. 200-201 97

.Ibid: p. 195 98
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العالقات نتاج هو واألخالقي التاريخي لتعريفه طبًقا واإلنسان البرشية، الطبيعة تحوالت
الطبيعي القانون ونظريات االجتماعية اليوتوبيات من كالٍّ أن هذا خالصة االجتماعية.99
بالرضورة يتضمن كليهما وأن االشرتاكي، الثوري الرتاث خلفية من جزء الكالسيكي
مملكة إىل ينتمي كليهما ألن بالفعل، أصبح الذي ذلك من أفضل ما يشءٍ توقع عىل القدرة

اإلنساني. األمل

الفيدرالية اليوتوبيا (٢)

سمات من «إن شتى: اتجاهاٍت واتجهت عرش التاسع القرن يف املعرفة أقسام تعددت
ومتعارضة هائًال، تنوًعا متنوعًة الفكر من تيارات داخلها من أخرجت أنها الحديثة الحياة
بل واحدة، كوحدٍة أو ككلٍّ عرش التاسع للقرن ننظر أن نستطيع ال ولذلك التعارض، أشد
بد ال كان الحال وبطبيعة الفكر.»100 عوالم أو الفكر أساليب من عدد إىل نجزِّئه أن علينا
يوتوبيات فنشأت اليوتوبية، األشكال تنوَّعت حيث اليوتوبي التفكري عىل هذا ينعكس أن
وإنسانية مثالية شيوعيًة مجتمعاٍت تصور وأخرى الحسية، واملتع السعادة عن تبحث
شديد، تفاؤٍل يف املستقبل إىل تندفع يوتوبيات جانب إىل الفردية، امللكية منها اختفت
رسم الذين الكبار وُمصلحيه عرش الثامن القرن يف التنوير عرص فالسفة بأفكار متأثرة
والعلوم الفنون يف الحتمي التقدم فكرة حول تدور وحضارية نظرية مرشوعاٍت بعضهم
الكمال إىل بها والوصول البرشية الطبيعة تشكيل وإمكان االجتماع ونظم واألخالق
املستقبلية األفكار هذه تبلورت وقد والجمالية.101 األخالقية املعرفية الرتبية طريق عن

السابقة. والتاريخيته سكونيته من اليوتوبي التفكري وأخرجت
أن بعد باملستقبل والتفاؤل بالحركة مفعمة عرش التاسع القرن يوتوبيات وجاءت
عرش، الثامن القرن أواخر يف الكبريتنَي الثورتنَي يف مبارشة غري بصورٍة أفكارها صبَّت
أصداء اليوتوبية األفكار هذه وحملت الفرنسية. والثورة األمريكية االستقالل ثورة وهما
ازدهرت التي االجتماعية الحركة بميالد اليوتوبيا تاريخ وارتبط العرصوطموحاته، أزمات

.Ibid: p. 192 99

ص١٥٤ ج٣، العربية، الرتجمة الحديث، األوربي الفكر فرانكلن: ل. باومر 100
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الفكر تخص التي األعمال بني التمييز يصعب بحيث عرش، التاسع القرن يف وانترشت
فقدت إذ الفرتة، تلك يف نشأت التي االجتماعية املشاكل تعالج التي واألخرى اليوتوبي
استخدام إساءة بسبب الزمنية الحقبة تلك يف األصيل معناها — اليوتوبيا أي — الكلمة
اتهموا لقد الفكر.102 يف خصومهم بها يتهمون جعلهم الذي الحد إىل لها املاركسية أنصار
التاريخي، التطور أنتجها التي الربوليتاريا لطبقة الريادي الدور بإهمال اليوتوبيا ُكتاب
درجًة الرأسمالية بلوغ بعد إال يتحقق أن يمكن ال الذي االشرتاكي للمذهب فهمهم وعدم
األوضاع عىل السيطرة وحدها بإمكانها التي للثورة واستبعادهم التطور، من معينة
الوحيدة الطبقة هي الربوليتاريا أن بحكم الطبقات، وإلغاء اإلنتاج ووسائل االقتصادية
روا تصوَّ أنهم اليوتوبيا كتاب إىل وجهوها تهمة أكرب وكانت الثورة. هذه إنجاز عىل القادرة
النزعة تطور بني عالقة ال وأنه زمان، أو مكان أي يف يوجد أن يمكن الجديد املجتمع أن
وسائل عىل السيطرة يمكنها الدولة وإن جديد، مجتمٍع تحقيق وإمكانية الرأسمالية

االجتماعي.103 واإلصالح السلمية بالطرق االقتصادية واألوضاع اإلنتاج
عرش، التاسع القرن يف اليوتوبيا ُكتاب عىل كبريًا تأثريًا االجتماعية النزعة آباء أثَّر
االجتماعية املرشوعات شمل بل فقط، النظرية كتاباتهم عىل التأثري هذا يقترص ولم
أو اجتماعية خطًطا كانت سواء — اليوتوبي املجتمع لشكل روها تصوَّ التي اإلصالحية
وعىل ذلك. بعد ُكتبت التي اليوتوبيات من عديدة بأشكاٍل أوحت والتي — تعاونية قًرى
الحل قدَّمت وكأنها للكثريين وبدت جديدة مجاالٍت فتحت التي الصناعية الثورة من الرغم
أكثر كان اقتصاديٍّا املتقدمة الدول يف الفقر أن إال املساواة، وعدم الفقر ملشكالت الحاسم
ساعة عرش الثمانية يتجاوز ما إىل العمل ساعات عدد وصل فقد غريها. يف مما بشاعًة
املفكرين من مجموعة وظهرت فقًرا. الفقراء ازداد بينما غنًى، األغنياء وازداد اليوم، يف
عىل الرتكيز من أكثر اليوتوبيا تحقيق عىل الرتكيز مهمتهم كانت االشرتاكيني والُكتاب

وأتباعه. سيمون وسان وفورييه أوين أمثال اليوتوبي للمجتمع املحدَّد الشكل
اليوتوبيات أصحاب رأس عىل (١٧٧١–١٨٥٩م) Owen أوين روبرت اسم ويأتي
بل للصناعة، كبريًا اهتماًما أوين يوجه ولم املركزية. بالحكومة تقرَّ لم التي الفيدرالية
الزراعية بالتجمعات فاهتمَّ التعاونية؛ التنظيمات أساس عىل لإلنتاج جديًدا نظاًما وضع

.Berneri, Marie Louise: Journey through Utopia p. 207 102
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يف الذاتي االكتفاء تحقق أن وعليها آالف، الثالثة عن سكانها عدد يزيد ال التي املستقلة
الحكم عن أما بالتساوي. الجماعة أعضاء عىل املنتجة البضائع تقسيم طريق عن الغذاء
أعضاء كل من يتكون عام مجلٌس الداخلية الشئون ويدير مستقلة، إدارٍة ِقبل من فيتم
قوانني وفق ويحكمون عاًما، واألربعني الثالثني بني ما أعمارهم ترتاوح الذين الجماعة
ممن أعضاؤه ن يتكوَّ آخر عامٌّ مجلٌس الخارجية الشئون يحكم بينما البرشية، الطبيعة
الغذاء من االكتفاء حد العالم يبلغ وعندما عاًما، والستني األربعني بني ما أعمارهم ترتاوح

وتختفي.104 رضورية غري الحكومات تصبح الزراعي
يقدم نراه ولذلك الهدف، إىل املوصلة الطرق إحدى هي الرتبية بأن أوين ويؤمن
تعديل إمكانية فيه يؤكد — بعُد فيما اليوتوبيا ُكتَّاب عىل تأثريه له كان — التعليم يف نظاًما
العاقلة والرتبية الغري، حب إىل الرشيد التوجيه طريق عن األطفال لدى البرشية الطبيعة
أو — العالم إىل الجديدة «النظرة كتابه ذلك يف وضع وقد املستقيم. والسلوك للفكر،
وكذلك ١٨١٦م. عام العميل» الواقع يف وتطبيقه اإلنساني الطبع تشكيل مبدأ عن مقاالت
شيوعية نزعٍة أساس أوين ووضع ١٨٣٦م عام الجديد» األخالقي «العالم كتاب قدم
باعتبارها الوضعي والدين والزواج الخاصة امللكية إىل وتنظر البرشي، الجنس لحب تدعو
والفقر البطالة من خاٍل مجتمٍع قيام إىل ودعا البرشية. التعاسة تخلق التي الرش ثالثية
إرضاب، أو رصاع وبدون السلمية بالتسوية املجتمع بإصالح وأوىص والعقاب، والجريمة
بل اآللة تدمري إىل يدُع لم وإن الرأسمالية، النزعة عن التخيل الصناعة رجال ناشد كما
لم باألماني املفعم اليوتوبي حلمه أن واملهم املنزلية. امليكنة عىل الجماعة أعضاء شجع

صغرية.105 فيدراليٍة مجتمعاٍت إىل بل كبري، صناعيٍّ مجتمٍع إلقامة يتطلع
آخر فيدرايلٍّ عن يختلف فإنه تاريخي غري تفكرٍي عىل تقوم أوين يوتوبيا كانت إذا
أساٍس عىل القائم للواقع نقده أقام الذي (١٧٧٢–١٨٣٧م) Fourier فورييه شارل هو
الجنس إلقناع السبيل هو يوتوبي ملجتمٍع وناجح حي نموذٍج تقديم أن ورأى تاريخي،
جديٍد اقتصاٍد وتكوين التعاونية الحركة رائد بذلك فكان النموذج. هذا مثل بتبنِّي البرشي
معسكراٍت أو مناطق إىل الدولة تقسيم عىل الفاضلة مدينته وأقام األنانية، من مجرد

.Ibid: p. 211 104
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من الفرد يتحرر وفيها 106.Phalanstere الفالنستري اسم منها كلٍّ عىل أطلق تعاونية
وينتقل أخالقية. لقيوٍد اعتبار دون ورغباته وأهوائه لغرائزه العنان ويطلق املعوقات كل
فورييه أقام وقد مليوله. وفًقا تامة حريٍة يف آخر إىل عمل ومن أخرى إىل متعة من
«نظرية األول عمله فكان املتحرض، واملجتمع للمدينة نقده أساس عىل اإلصالح يف آراءه
كتابه وكذلك املعارصة. للحياة نقدية نزعٍة عن تعبريًا — ١٨٠٨م عام األربع» الحركات
وضعه الذي الجديد» الصناعي «العالم كتاب ويف ١٨٢٢م عام الزراعي» األهيل «التجمع
الرذيلة أوجدت التي املتوحشة الرببرية حالة بأنها الحضارية الحياة وصف ١٨٢٩م عام
هذه البرشية املجتمعات تتخطى عندما وأنه وزمان، مكان كل يف واالنحالل الفساد وأنتجت
فورييه آراء وتختلف السعادة.107 مدينة وتتحقق واالنسجام التناغم سيحل الرببرية الحالة
الثورة بأن يؤمن ال فهو عرش، التاسع للقرن املاركسية االشرتاكية آراء عن الفيدرالية
االجتماعي واإلصالح التغيري طريق ويفضل أفضل، مجتمٍع لتحقيق السبيل هما والعنف
الخاصة بامللكية اإلقرار أساس عىل يقوم اليوتوبي مرشوعه أن إىل باإلضافة هذا السلمي.
ثرواٍت بتكوين والسماح املعيشة، مستوى لرفع اإلنتاج زيادة عىل والعمل اإلنتاج، لوسائل
التوازن وإقامة الجماعة، يف الفرد ذوبان ملنع ولكن اآلخرين استغالل إىل تهدف ال صغرية
مجموعاٌت وهم — املساهمني بني األرباح بتقسيم كذلك يسمح وهو «فلنسرت»، كل يف
غريزة وإشباع اإلنتاج من املزيد عىل للتشجيع الربح حافز عىل ويبقي — صغرية رأسماليٌة
التخطيط هو باألماني املفعم فورييه حلم أن النهاية يف يؤكد مما اإلنسان؛ عند الطموح

صغرية. صناعيٍة تعاونيٍة ملجتمعاٍت
مركزي يوتوبيٍّ حلٍم إىل وفورييه أوين عند الفيدرايل الفردي اليوتوبي الحلم وتحول
بل الهدف، هي الكوميونات أو الصغرية الجماعات تعد فلم سيمون، وسان كابيه عند
شكٍل ذات فردية الحرية تعد ولم كبرية. اقتصاديٍة تنظيماٍت تكوين إىل منهما كلٌّ اتجه
نظام تحقيق بمعنى عامة، غاياٍت إىل موجهة اجتماعيٍة حريٍة إىل تحولت بل اقتصادي
باليوتوبيا بلوخ يسميها صناعية جماعيٍة نزعٍة إىل ويحولها السابقة الذاتية النزعة ينكر

عىل وتدل الدير، وتعني monastere وكلمة الجماعة، أو التجمع وتعني Phalange من الكلمة تتكون 106
الجديد. املجتمع منها سيتألف التي االجتماعية الوحدة

.Bloch: Ibid: p. 558-559 107
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يوتوبياه وتقوم االتحادي، النظام هذا (١٧٨٨–١٨٥٦م) Cabet كابيه ويمثل املركزية.108
١٨٣٩م، عام إيكاريا» إىل «رحلة الصيت الذائع كتابه يف عرضه الذي الصارم النظام عىل
والية يف اليوتوبي مجتمعه تأسيس بنفسه كابيه بارش وقد العاملة. الطبقة وتداولته
مجتمعه فأصاب ١٨٥٣م عام باريس إىل للعودة اضطر ولكنه األمريكية، تكساس
لم ثانية أمريكا إىل عاد وعندما الداخلية، الرصاعات بسبب رحيله بعد الوهن اليوتوبي
عقود بضعة قائًما مجتمعه وظل ومات، فمرض األول عهده ملجتمعه يُعيد أن يستطع

١٨٩٨م.109 عام حتى
أما والواجبات. الحقوق يف املواطنني بني التامة املساواة عىل إيكاريا مجتمع يقوم
ونيابية. قومية مجالَس خالل من نفسه عن الشعب فيه يُعربِّ جمهوري فهو الحكم نظام
عىل قائمة سياسيٍة منظمٍة يف العليا السلطة له التصويت، حق يملك الذي والشعب
مة مقسَّ فالدولة العرشي، النظام عىل أيًضا املجتمع هذا ويقوم ديمقراطية. جمهوريٍة
والكميونات. الواليات هذه مركز هي وإيكاريا كميونات. عرش إىل مقسمة والية، مائة إىل
الصناعي فاإلبداع املستقبل، عالم تصنع التي املنظمة الصناعة عىل املوحدة إيكاريا وتعتمد
كل ساعات سبع يعملون ومهندسني مهرة عماٍل بفضل التقنية من عاٍل مستًوى عىل بها

اشرتاكية.110 اقتصاديٍة خطٍة خالل من يوم
للنزعة مناوئة مركزيٍة يوتوبيا عن أيًضا (١٦٧٠–١٨٢٥م) سيمون سان ويعرب
أوين كان وإذا يمر.» دعه يعمل، «دعه الليربايل املبدأ يف ص تتلخَّ التي االقتصادية الذاتية
كابيه فإن صغرية، زراعيٍة تعاونيٍة تجمعاٍت أساس عىل يوتوبياهما أقاما قد وفورييه
أن «يعتقد سيمون سان كان فقد كبرية. صناعيٍة تنظيماٍت عىل أقاماها قد سيمون وسان
يجب املجتمع هذا وحكومة لإلنتاج. واسعة خليًة أو كبريًا مصنًعا يصبح سوف مجتمع كل
حكومة تحل أن يجب أنه بمعنى الصناعة، رجال هم أكفاء رجال بالرضورة يتوالها أن
ليوتوبيا الوحيدة فالغاية السياسية.»111 الحكومات محل اقتصادي أساٍس عىل تقوم

.Ibid: p. 561 108

.Berneri, Marie Louise: Journey through Utopia. p. 224 109

.Bloch: p. of H. VII.p. 562 110
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وعىل يعمل، أن يجب إنسان كل أن شعاره كبري صناعيٍّ مجتمٍع إقامة هي سيمون سان
الدين رجال أيدي من السياسية السلطة بسحب طالب إنه حتى الصناعة، رجال قمته
علًما السياسة من يجعل أن سيمون سان هدف «كان الصناعة، رجال أيدي يف وإيداعها
الزاوية حجر هي إليه بالنسبة والصناعة اإلنتاج» «علم هي نظره يف فالسياسة وضعيٍّا،
الذاتي.»112 واالستقالل للتحرر الوحيدة الوسيلة العمل يف يرى فهو اإلنسانية، سعادة يف
التي البؤس بحالة ويحسُّ العاملة، الطبقة نحو متزايد بعطٍف سيمون سان وينظر
ويتحقق الحالة. هذه لعالج الوحيدة الوسيلة االمتيازات إلغاء يف ويرى العمال، يعانيها
العاملة الطبقة وتثقيف املادي اإلنتاج تنمية طريق عن — نظره يف — االمتيازات إلغاء
أمن عىل سيمون سان ينشده الذي املجتمع يف الحكومة دور ويقترص مثمرة.113 بطريقٍة
وفيما والفنانني، والعلماء الصناعة رجال من اليوتوبي مجتمعه ويتكون وحريته، اإلنتاج
الثالث الفئات هذه وتمثل واملتسلطون. الطفيليون إال يوجد ال الثالث الفئات هذه عدا
من ويتكون االخرتاع مجلس مجالس: ثالثة من مؤلف برملاٍن يف الحكم لنظام األعىل املثل

الصناعة. رجال من التنفيذ ومجلس العلماء، من الفحص ومجلس الفنانني،
خالل ومن نفسه التاريخ مظاهر من بنظريته اقتناعه سيمون سان استمد وقد
تم التي الالهوتية املرحلة مراحل: بثالث — رأيه يف — التاريخ مر فقد التاريخي، الوعي
األفكار أو الطبيعية القوى عىل تعتمد التي امليتافيزيقية واملرحلة للعالم، اآللهة خلق فيها
املجتمع مرحلة هي وهذه الوقائع، تحليل من تأتي التي الوضعية املرحلة ثم املجردة،
نوع هي أو األسمى، االجتماعي الكاهن هي املنظمة الصناعية والدولة الحديث. الصناعي
التناغم فيها يتحقق التي الدولة.114 هذه رأس عىل ستكون التي الصناعية البابوية من

القوة. استخدام إىل لجوء وال ثورات وال عنف بال واالنسجام

األرضالجديدة-القديمة ويوتوبيا الصهيونية (٣)

ظهور عليه ترتب مما عرش؛ التاسع القرن بدايات مع أوروبا يف القومية الحركات بدأت
املجتمعات يف الذوبان — الشتات يف — اليهودي الشعب يستطع فلم اليهودية، املشكلة

ص١٢. السابق، املرجع 112
ص١٢-١٣. السابق، املرجع 113
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مملكة استعادة حلم يكن ولم بهويته. محتفًظا نفسه عىل مغلًقا ظل بل استوطنها، التي
بعبارة: صلواتهم يختمون عام ألَفي ملدة اليهود من املتزمتون بقي بل مات، قد داود
فقدت، التي والسعادة األرض لذكرى شوًقا يحرتقون وظلوا أورشليم. يف القادم العام
صفًة دائًما كان املايض إىل فالحنني منها، اليهود طرد بعد إسبانيا يف أو فلسطني يف سواء
الحركة فيه كانت وقت يف (١٨١٢–١٨٧٥م) هيس موىس وجاء اليهودي. للشعب مميزة
يجب املستقبل عالم بأن كامل اقتناٍع عىل وأصبح أوروبا، يف الصدارة مركز تحتل القومية
١٨٦٢م عام والقدس» «روما كتابه يف حاول وقد القومية، الثقافات أساس عىل ينظم أن
عمليٍّا حالٍّ يشكل ال األوروبية املجتمعات يف اليهود ذوبان إىل الداعي االتجاه أن إثبات
يلتحموا أن يمكن ال األخرى األمم وسط املقيمني اليهود ألن اليهودية، للمسألة بالنسبة
للتاريخ، املشكِّلة القوة هو هيس عند العرق أو الجنس كان املجتمعات.115 بهذه عضويٍّا

هرتزل. تيودور الحركة مؤسس قبل الصهيوني الحلم حدود رسم من أول وكان
املحرك باعتباره لالقتصاد ينظر ال أنه إال االشرتاكية هيس دوافع من الرغم وعىل
إقامة إىل شعبه أبناء ودعا االشرتاكية، نزعته أساس هي العرقية جعل بل للتاريخ، األول
البذور «إن خلت: عام ألَفي منذ فعلوا كما يزرعوها وأن املقدسة، األرض يف املستعمرات
املرصية، املومياوات بجانب توضع كانت التي القمح بذور شأن شأنها داخلكم، يف امَلختَزنة
القومي البعث إن التكاثر، عىل قدرتها تفقد لم ذلك ومع السنني آلالف هاجعة ظلت قد
بالروح جديد من وتفعم جديدة قوًة لليهود الدينية العبقرية منه ستستمد الذي هو وحده
فتبعث فيها ولد التي األرض قدماه تلمس الذي العمالق مثل وذلك لألنبياء، املقدسة
اليهودية الرسالة انتصار هي لهيس بالنسبة االشرتاكية النزعة أصبحت القوة.»116 فيه
يف فعل إىل تتحول عاملية اشرتاكيًة خطًة وضع الهدف هذا أجل ومن األنبياء، روح يف
حلًما هيس ورسم أخرى.117 مرًة اليهود فيه ينشأ أن يمكن الذي املكان وهي فلسطني،
يف األنبياء أورده ما عىل البداية منذ ترتكز اشرتاكية صهيونيٍة ليوتوبيا باألماني مفعًما
العنرصية بني بالجمع ذروتها إىل اإلرسائيلية العنرصية وصلت «وبهذا املقدس، الكتاب

منظمة بريوت، ١٨٩٧–١٩٤٨م) وأعمالها (تنظيمها العاملية الصهيونية املنظمة الرحمن: عبد أسعد 115
ص١٧. األبحاث، مركز الفلسطينية، التحرير
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الطبقة من أغلبهم كان الغربيني اليهود لكن الدينية.»118 والعنرصية العرقية أو الجنسية
الصهيونية األحالم هذه تحقق لم لذلك العمال؛ من كبري عدٌد بينهم يكن ولم الربجوازية
مجتمعاتها. يف اجتماعية مراكُز لها ليس التي الدنيا الوسطى الطبقة يف إال كبريًا تأثريًا

تأثريًا األكثر الصهيوني الربنامج وضع الذي (١٨٦٠–١٩٠٤م) هرتزل وجاء
يف والوقوف الوسطى، الطبقة أزمة ومواجهة اليهودية، الربجوازية الطبقة الستقطاب
الحني. ذلك يف أوروبا يف حدَّتها وتزداد تظهر بدأت التي للسامية العداء موجة وجه
اليهودية.119 الليربالية الربجوازية من مقبوًال بالفعل الصهيوني الربنامج هذا وأصبح
وأن قومية، مسألٌة بل دينية أو اجتماعية مسألًة ليست اليهودية املسألة أن هرتزل ورأى
عىل اليهود توكيد عرب إال يكون أن يمكن ال ومعاناتهم اليهود ملشاكل الوحيد املخرج
الذهبي الصوت هي األمر بداية يف القدس تكن ولم دولتهم.120 إلقامة وسعيهم قوميتهم
األرجنتني بني األرض هذه تأرجحت فقد املستقبل، أرض عن للبحث هرتزل ليوتوبيا
إنجلرتا بمساعدة ديمقراطية رأسماليٍة دولٍة تشكيل هو اليوتوبي حلمه وكان وفلسطني،
تعاونية رأسماليٌة دولٌة وهي ١٨٩٦م عام اليهودية» «الدولة فكرة وظهرت وأملانيا.
حقيقة الخرافية الحكاية لجعل الحلم وتبلور عامة، ملكيًة ستصبح التي األرض إلصالح
عام جديدة» قديمة «أرض اليوتوبية الرواية وظهرت ذلك. اليهود لها أراد إذا األرض عىل
لها تقرر بل البعيد، املستقبل يف ليست يوتوبيا الربجوازي التقدم أرض لتصور ١٩٠٠م
الزراعية. التعاونيات عىل تقوم التي اليهودية الدولة يف ١٩٢٠م عام من ابتداءً تكون أن
األرض.121 وهو تمتلكه ال الذي الوحيد اليشء حول وتمحورت هرتزل يوتوبيا وتمركزت
لليهود قومي وطٍن إقامة هو الصهيونية هدف «إن فلسطني: حول اليوتوبي الحلم وحام
يف هرتزل أعلنه الذي الهدف هي العبارة هذه كانت العام.» القانون يضمنه فلسطني يف

١٨٩٧م. عام بال مدينة يف صهيوني مؤتمر أول
االشرتاكية يوتوبياه ربط األخري فهذا هيس، موىس عند عنها هرتزل يوتوبيا اختلفت
عمله محور وجعل اليهود، أنبياء برتاث االشرتاكية رسالته وربط الدولية، العمل بحركة

للنرش الثقافة دار القاهرة، القديمة، السامية الشعوب تاريخ يف دراسات أحمد: حسن خليفة محمد 118

ص١٧. ١٩٨٥م، والتوزيع،
.Bloch: p. of H. VII. p. 603 119

ص٢٠-٢١. العاملية، الصهيونية املنظمة الرحمن، عبد أسعد 120
.Bloch: p. of H. VII. p. 603 121
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ويزدهر ينمو الحلم وأخذ برجوازي، آخر إىل الحلم هذا حوَّل هرتزل ولكن فلسطني. يف
أثاروا كما القبلية، اليهودية املشاعر أثاروا الذين اإلنجليز املفكرين بعض بمساعدة
أن والحقيقة الصهيونية. الحركة مع — الوقت ذلك يف — األملانية اإلمربيالية تعاطف
كانت فقد الغربية، اإلمربيالية السياسة من جزءًا كان الصهيونية بالنزعة االهتمام هذا
هو مثل — السياسيني الُكتَّاب بعض واقرتح للهند، الربي الطريق تأمني تريد إنجلرتا
تأمني تريد األملانية السلطات كانت كما البقعة. تلك يف يهودية دولٍة إقامة — لنجروت
ذلك يف عليها أُطلق كما — املريض أوروبا رجل تركيا بمساعدة الرشق يف مصالحها
األملانية الحماية تحت دولة إقامة بشأن ١٨٩٨م عام هرتزل مع األمر فبحثت — الحني
لحظة وحانت اللعبة. من أملانيا انسحاب بسبب فشل املرشوع هذا ولكن الرتكية. والسلطة
قومي وطٍن بإقامة وعد الذي ١٩١٧م عام بلفور وعد إعالن يف التحقق من الحلم اقرتاب
الربيطانية. الحماية تحت عربية دولًة اإلعالن هذا حتى كانت التي فلسطني يف لليهود
السياسة تناسب الصهيوني هرتزل برنامج من أجزاء أن الربيطانية اإلمربيالية ووجدت
النازية ضحايا من تبقى ملا مأًوى إقامة مزيفة إنسانيٍة قناع تحت فأعلنت الربيطانية
وهكذا الحني. ذلك يف العرب السكان ثلث عن اليهود السكان عدد يزيد أال عىل والفاشية،
تلك غرار عىل زراعية كميوناٌت وتشكَّلت محدودة، بأعداٍد الصهيونية هرتزل دولة بدأت

الشمالية. أمريكا يف وكابيه أوين رسمها التي
الذي وهو — بلوخ نجد أن الغريب من وليس فلسطني، أرض عىل املأساة وبدأت
الصهيونية فيصف اإلنسانية االشرتاكية نزعته عليه تغلبت وقد — يهودي أصٍل من ينحدر
للهروب قامت التي إرسائيل دولة بأن ويقرُّ الزائف، الوعي عىل قائمة عنرصيٌة نزعٌة بأنها
أصبحت آخر جانٍب ومن جانب، من هذا فاشية، دولًة نفسها هي أصبحت الفاشية من
للمشكلة ينظر أنه هذا إىل يضاف الرشق.122 يف األمريكية اإلمربيالية النزعة قلب إرسائيل
اليهودية» «املسألة كتابه يف ماركس عنها عربَّ التي املاركسية النظر وجهة من اليهودية
ألنه أو جنسية أو عرقية ذاتيٍة لصفاٍت ليس اليهودي الشعب استمرار أن فيه أكد الذي
يف بل التاريخ برغم يكن لم البقاء يف استمراره ألن زعمه، حد عىل املختار هللا شعب
املادية الظروف يف بالبحث يكون أن يجب اليهودية املسألة يف البحث إن وبفضله. التاريخ

.Ibid: p. 607 122
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يتجاوز إطار يف القضية ماركس وضع وبذلك التاريخ، عرب املسألة بهذه أحاطت التي
الربوليتارية.123 العاملية الثورة رحاب إىل الربجوازية األطر

اليهودية للمشكلة منعزل حلٌّ هناك ليس أنه — أيًضا بلوخ رأي يف — هذا معنى
كراهية فيها تزايدت التي الفرتات وإن االجتماعية-االقتصادية. للمشكلة شامل حلٍّ بدون
أسباٍب إىل تعود إنما — النازي االضطهاد فرتة قبل حتى — اليهودي للجنس البرشية
األسباب هذه بها مرت التي املراحل تقسيم ويمكن البداية. منذ واقتصادية اجتماعية
األمم عىل وتكربهم اليهود غطرسة كانت القديمة العصور يف مختلفة، مراحَل ثالث إىل
مشاعر إثارة يف سببًا املختار هللا شعب أنهم بدعوى أنفسهم عىل وانغالقهم األخرى
أسباٍب إىل الكراهية تعود الوسطى العصور ويف األخرى. الشعوب نفوس يف الكراهية
االنتقام. يف ورغبتها املسيحية الشعوب حنق أثارت التي للمسيح يهوذا خيانة وهي دينية
العداء إثارة يف كبري أثٌر العرقية والنظرية للصهيونية كان فقد الحديث العرص يف أما
كانت األسباب هذه أن بلوخ ويرى اليهود. ضد امُلحرِّضة األسباب فاجتمعت للسامية،
بل لهذا بالفخر يشعر الذي — اليهودي الشعب عىل املقدس الكتاب اقتصار ألن مربرة
يف مسبوقة غري حادثة البرشى الجنس شعوب سائر دون — الوهم بهذا مخدوًعا زال وما

التاريخ.124
الحديث العرص يف للسامية العداء عنها ونتج بلوخ ذكرها التي األسباب أن والحقيقة
والوحشية بالدموية تميز الذي الرصاع وأن العداء، هذا لحقيقة األخرى بالتفسريات تكتمل
قوميتنَي أو مجموعتنَي بني رصاًعا يكون أن عن تماًما بعيًدا كان العصور، هذه مطلع يف
الربجوازية كانت إذ طبقتنَي، بني األمر واقع يف كان لقد الظاهر، يف يبدو قد كما ديننَي أو
التاريخي اليهودي االحتكار ضد برضاوة تصارع أوروبا بلدان يف الناشئة القومية
هدم وكان طريقها، يف الرئييس الحاجز هي اليهودية التجارية الربجوازية وكانت للتجارة.
هي الدنيا الطبقات كانت وقد السوق. عىل واستيالئها نموها رشط هو اليهودي التسلط
بدافع النبالء أحيانًا إليها وينضم الناشئة الربجوازية تقودها اليهود، ضد تصارع التي
شعار تحت الوسطى العصور خالل اليهود اضطهاد أن شك وال دائنيهم. عىل الحقد

والنرش، للطباعة الطليعة دار بريوت، والكيان)، (الوجود الصهيونية والدولة املاركسية ديمرتي: أديب 123
ص٦٨. ١٩٧١م، ط١،

.Bloch: Ibid: p. 609 124
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فالظروف الربجوازية.125 االجتماعية للثورة األوىل اإلرهاصات بمثابة كان الخونة إبادة
التي العوامل — املاركسية وأنصار بلوخ رأي يف — هي إذن واالقتصادية االجتماعية
يريد كما األبدية أو الخالدة األمور من ليس للسامية والعداء اليهودية. املسألة وراء تختفي
من — بلوخ رأي يف — ف يخفِّ فلن كذلك األمر كان إذا وحتى بذلك. يقنعونا أن الصهاينة
طريق عن وال جديدة، يهوديٍة ونزعٍة جديدة خالفاٍت وخلق العربية البالد غزو العداء هذا
تحوم التي االشرتاكية هيس بوسائل وال هرتزل، يتصورها كما رأسمالية-ديمقراطية دولة
زال ما هل اآلن: السؤال ولكن ال!126 أم أمة لليهود يكون أن املسألة فليست القدس، حول
به وكلَّفه إرسائيل لعبده الخروج إله قاله بما وعي — ال أم أمة أكانوا سواء — اليهود لدى
وضعت نفيس. به رست الذي مختاري أعضده الذي عبدي ذا «هو وعد: كمجرد ال كمهمة
بالشقاء ابتُليت ألمة الرب وجهها التي املهمة هذه إن لألمم.»127 الحق فيخرج عليه روحي
الجالسني السجن بيت من املأسورين الحبس من لتخرج العمي عيون «لتفتح يف: تتلخص
بها يقوموا لم وإن الخالصية املهمة بهذه قاموا قد اليهود أن بلوخ ويؤكد الظلمة.»128 يف
انترشت امليالد بعد الثاني القرن ففي واإلسالم، املسيحية يف نجده الذي املستوى نفس عىل
كازار إمرباطورية دخلت امليالدي الثامن القرن ويف الصني، إىل ووصلت اليهودية الديانة
متأخر، وقٍت يف تم كله هذا أن صحيح اليهودية. يف — اسرتاخان وعاصمتها — Chazar
التبشري فكرة تطرق — بلوخ يقول كما — املقدسة اليهودية النصوص معظم ولكن
قديس جبل كل يف يفسدون وال يسوءون «ال لنرشها: اليهود وتنبه الخالص ورسالة
النزعات هذه ذكرى ظلَّت وقد البحر.»129 املياه تغطي كما الرب معرفة من تمتلئ ألن
الصهيونية. القومية النزعة من تجردوا الذين اليهود يف موجودة والخالصية التبشريية
تغيب أن — ذلك من العكس عىل — يمكن املستقبلية الخالصية التبشريية النزعة ولكن
التوسع نزعات يتبنَّون أو ضيق قوميٍّ وعٍي يف أنفسهم يحرصون الذين اليهود عن تماًما
الركن يف — بلفور وعد عام وهو — ١٩١٧ عام وعيهم اقترص لقد الدويل، التجاري

ص٤٤-٤٥. السابق، املرجع ديمرتي، أديب 125
.Bloch: p. of H. VII. p. 609-610 126

املقدس. الكتاب ،١ :٤٢ إشعياء، 127
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قناة يف التجارية ومصالحها الربيطانية الحماية تحت املتوسط األبيض للبحر الرشقي
النفوذ ومناطق الغربية الرأسمالية دائرة يف اآلن الوعي دخل ثم املوصل. وبرتول السويس
بد فال تبقى أن اليهودية األمة أرادت إذا لكن األمريكي. الوحش حماية وتحت الربيطاني
فلن وإال االجتماعي التحرير حركة يف دورها وتدرك األخرى األمم بني رسالتها تعي أن

اإلطالق.130 عىل مستقبل لها يكون
كحركٍة للصهيونية تحليله يف عليه غلبت قد االشرتاكية اإلنسانية بلوخ نزعة أن شك ال
من — اليهود املاركسيني من لغريه خالًفا — اليهودية ديانته تمنعه ولم عنرصية. قوميٍة
فيها رأى التي أمته إىل نقده ه يوجِّ أن وال العرب، ضد ه املوجَّ اإلرسائييل العنف يُدين أن
القومية بهويتها تحتفظ أن يف حقها ينكر ال فهو ذلك من الرغم وعىل جديدة، نازيٍة بوادر
عىل وثقافتها وتراثها لغتها تنمي وأن األخرى، القومية األقليات من غريها شأن شأنها
فعالة مساهمًة تساهم عاملية اشرتاكيٍة نزعٍة إطار يف عليها وتربَّت فيها ولدت التي األرض
املواطن أن الظن وأغلب االجتماعي. التحرير حركات يف األخرى األمم مع جنب إىل جنبًا
وثقافتها بهويتها االحتفاظ يف اليهودية األمة حق يف املرشوع املطلب هذا يؤيد قد العربي
فيما مقهوًرا كان الذي الشعب يتحول أن الرضوري من كان هل السؤال: ولكن الوطنية.
لكي — الرضوري من كان هل به؟ املحيطة العربية الشعوب لكل قاهر شعٍب إىل مىض
أرضه وتُسلب بأكمله شعب يترشد أن — والثقافية الدينية بهويتها اليهودية األمة تحتفظ
فلسطني؟ أرض يف اليهودية الهوية تقوم أن الرضوري من كان وهل دياره؟ من ويطرد
من وإنه فحسب، رمًزا إال يكن لم فلسطني يف صهيون جبل بأن نفسه بلوخ يعرتف ألم
االحتفاظ يمكنهم أال مكان؟ أي يف اليهود يكون حيث صهيون جبل هناك يكون أن املمكن
من يكن ألم ثقافتها؟ من ونهلوا فيها نشئوا التي الدول يف وتراثهم وقوميتهم بهويتهم
الثقافة ظل يف اليهود فالسفة فعل كما اإلنساني الرتاث يف وتراثهم ثقافتهم إدماج املمكن
املعارصين اليهود املثقفني من قليلة قلٌة فعلت وكما قديًما، األندلس يف اإلسالمية العربية
عىل نشئوا التي األمم تراث يف إسهامهم خالل من اإلنساني الرتاث إثراء يف أسهموا الذين
إىل اليهودي الجنس عىل املقصورة العنرصية القومية النزعة تتحول وحده بذلك أرضها؟
إىل يحتاج ال اليهودية املسألة فحل وطن، لها يكون أن ا مهمٍّ وليس عاملية، اشرتاكيٍة نزعٍة

.Bloch: Ibid: p. 610-611 130
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الشعب إليها ينتمي دولة أي يف تحقيقه يمكن هذا ألن فلسطني، يف جغرافية صهيونيٍة
اليهودي.

العينية واليوتوبيا املاركسية (٤)

القرن وحتى البرشي التفكري بدايات منذ اليوتوبيات ألهم الرسيع املوجز العرض هذا بعد
هؤالء إن مجتمعاتها؟ يف تغيري من حققته ما مدى ما السؤال: يُطرح أن بد ال العرشين
بقلوبهم، الظلم وأدانوا عرصهم، يف واالستغالل الفساد وجه يف وقفوا الذين الحاملني
إىل — تأمليني يوتوبيني باعتبارهم — وخيالهم بعقولهم وسعوا االجتماعي، العدل ونشدوا
بينهم ندر ولكن اإلصالح، يف والرغبة الطيبة النية جميًعا لديهم توافرت أفضل، عالٍم بناء
سان أقل وبنسبٍة فورييه، مثل — التاريخي التوسط واكتشف التغيري إرادة امتلك من
املوجودة الواقعية واإلمكانات باالتجاهات املسبق الحس لديه كان منهم وقليل — سيمون
بعيدة خياليٍة لدوٍل مجردة أشكاًال اليوتوبيات هذه من جعل الذي األمر عرصهم؛ يف
أن يمكن اليوتوبي الحلم وكأن — متحققة عينية يوتوبيات ال — التاريخ سياق عن
التاريخ خارج تطبق أن يمكن باألماني املفعمة اليوتوبية الخيالية والصور فراغ، يف يرشق
أفضل عىل أو شيئًا عنها يعرف ال واقع عىل سكونية بطريقٍة بل الجدلية، وصريورته

القليل.131 عنها يعرف تقدير
أو شخص يف كامنة ذاتيٍة لعوامَل فحسب اليوتوبيات هذه ضعف يرجع وال
أيًضا يرجع ولكن واملجردة، التأملية العقلية ونزعتهم اليوتوبيني املفكرين شخصيات
وصال قد يكونا لم الفعيل والواقع االجتماعية الظروف أن أهمها من موضوعية لعوامَل
كاٍف، بشكٍل ُطوِّرت قد الصناعة تكن لم بالتغيري. يسمح الذي بالقدر النضج ملرحلة
يقول كما ناضجة بروليتاريا طبقة تنشأ بحيث تطورها واصلت قد الرأسمالية تكن ولم
القرن نهاية وحتى إذن الكالسيكية اليوتوبيات كانت الفلسفة».132 «بؤس يف ماركس
املنهج هو الريايضاالستنباطي املنهج وكان نظرية، يوتوبياٍت تقدير أقل عىل عرش الثامن
الفكر من استنباطات يف انحرصت أنها هذا ومعنى التاريخي. املنهج وليس فيها املتبع

.Ibid: p. 578-579 131

.Ibid: p. 579 132
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بالتاريخ. الحقيقي الحس افتقدت التي الطبيعي الحق نظريات من اتضح كما الخالص
ارتبط التي تلك وبخاصة املجرد، العقل نطاق من خرجت فقد الحديثة اليوتوبيات عن أما
تجاهلها، يمكن ال أفكار لهم كانت الحاملون فهؤالء االجتماع. علم بنظريات أصحابها
هم بل التأمليني، املفكرين من أبًدا يكونوا لم أنهم إال املجرد، مظهرها من الرغم وعىل
بعضهم رشع لقد فيها. شك ال لديهم التغيري وإرادة سياسيون، اقتصاديون يوتوبيون
لم بعضها يف الكامنة التغيري إرادة كانت وإذا الحظ، يحالفه لم الذي الفعيل التطبيق يف
وكذلك العاملة، بالطبقة ارتباطها لضعف ذلك يرجع فإنما ال، الفعَّ التأثري حيز إىل تخرج
أو القائم، املجتمع يف الواقعية واإلمكانات املوضوعية لالتجاهات الكايف غري التحليل بسبب
الذات، يف الفعل إرادة ر تُفجِّ بحيث كافيًا نضًجا االقتصادية الظروف نضج عدم بسبب

الثوري.133 االنتصار عىل تساعد التي األمور من املوضوعية الظروف فهذه
دنيوي، غري يوتوبي أمٍل عن تعرب طويلة عهوًدا الذكر السابقة اليوتوبيات ظلت
غري كانت ولكنها منه وانطلقت الواقع إىل نظرت التي اليوتوبيات بعض باستثناء وذلك
إن فقط. مبدعيها عقول يف نسًقا وأقامت مجرد بشكٍل األفضل العالم فصورت ناضجة
بالفعل، بل بالتأمل يأتي ال العالم تحسني وإن التجريد، قهرت التي هي وحدها املاركسية
من اليوتوبيا تتحول حتى املوضوعي، العالم قوانني مراعاة مع الواقع إىل الجدلية بالنظرة
يثبت االجتماعية اليوتوبيات وتاريخ اشرتاكية. نزعٍة ذات عينية يوتوبيا إىل مجردة تأمليٍة
وال الذهبي.134 بالعرص الحلم وقدم الغربي، العالم قدم قديمة االشرتاكية النزعة هذه أن
تطوٌر إال هو ما اليوتوبيا تاريخ أن إىل االشرتاكي الفيلسوف ينتهي أن ذلك بعد عجب

املاركسية. يف اكتملت التي النزعة لهذه تدريجي
تحسني فكرة وبدأت العلم، إىل اليوتوبيا من االشرتاكية النزعة تقدمت املاركسية مع
بدأ ولكن للرثاء، تدعو كحالة للبؤس ينظر لم للواقع. الفعلية االتجاهات من العالم
عىل لسخطه ماركس يسمح ولم عليه. للقضاء الكامنة الثورية قوَّته وتفجري أسبابه بحث
اليوتوبيني بعض كان وإذا فيه. املوجودة الثورية العوامل عن يغفل يجعله أن املجتمع
جديد بمجتمٍع وطالبوا منصفة، غري الرأسمايل املجتمع يف العمال أجور أن رأى قد
العوامل حلَّل وإنما الزاوية، هذه من لألمر ينظر لم ماركس فإن إنصاًفا، أكثر بأجور

.Ibid: p. 580 133
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نهاية يف انهياره تُسبِّب تناقضات من فيه ما واكتشف الرأسمايل، للمجتمع االقتصادية
مفتقدة كانت االقتصادي للنقد جديدة أُسًسا وضع وبذلك باطنه. جدليٍة عوامَل بفعل األمر
تسعة خصصت التي وهي املاركسية، قبل ما مرحلة يف املجردة االجتماعية اليوتوبيات يف
ماركس كرس بينما للنقد، الباقي والعرش املستقبل، دولة وصف يف مساحتها أعشار
املستقبل، لوصف ضئيلة بمساحٍة وسمح للحارض النقدي للتحليل كتاباته أعشار تسعة
بل للجنة صورة يرسم لم أنه كما للمستقبل، ه ُموجَّ منه، جزء فقط وليس عمله، كل ألن

الربح.135 وفساد االستغالل رس وكشف االقتصادية، الحياة والتحليل بالنقد تناول
جدل يف بحث عندما اقتصادية بوسائَل اليوتوبيا توقعات مادي بشكٍل ماركس جسد
بني الثنائية وألغى التاريخ، لجدل املادية األسس وضع وبذلك القيمة، وفائض اإلنتاج
إعادة أجل من واليوتوبيا التجريبية املمارسة وبني يكون، أن ينبغي وما كائن هو ما
واقعيٍة نزعٍة أجل من السابقة اليوتوبيات كل أغفل ولذلك ثوري، بشكٍل املجتمع تنظيم
والحارض املايض من مادية-تاريخية بعوامَل استنار الذي املستقبل باملستقبل؛ مفعمة

املستقبل.136 يف لتصب باستمرار تعمل
متحقًقا حلًما ليصبح مضمونه ويتطور وضوًحا، العيني الحلم يزداد املاركسية يف
ألنه الحلم تفهم بأن — عينية يوتوبيا بوصفها — املاركسية تهتم كما فعليٍّا. تحقًقا
اهتمامها وتركز الصريورة مع اليوتوبيا هذه وتتوسط نفسه، التاريخي النزوع يف يكمن
يوتوبيا إنها الحارض، املجتمع رحم يف طورتها التي واملفاهيم األشكال تحقيق عىل
وارتباطها للمستقبل، توجهها هما: أساسيَّني عنَرصين عىل ارتكازها بسبب تقدمية عينيٌة
العالم يف بعُد تتحقق لم وإن الفعيل الواقع يف كامنة موضوعيٍة حقيقيٍة بإمكاناٍت
ينحرص وال والتطبيق، النظرية بني الجمع إىل العينية اليوتوبيا هذه وتتجه الخارجي.
كان كما ر متصوَّ اجتماعيٍّ نظاٍم أفضل يف أو املنعزلة الحلم أرض يف اليوتوبي قصدها
وعمارة تقنية من األخرى امليادين كل ليشمل يتسع بل االجتماعية، اليوتوبيات يف الحال
باألمل مفعمة صوٌر لها امليادين هذه فكل إلخ، … وموسيقى وأدب تشكيلية وفنوٍن
له فني عمٍل وكل فلسفة وكل برشي، عالٍم خلق أجل من البعض بعضها مع ومتشابكة

.Ibid: p. 620 135
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موضوعي أساٍس عىل قائم يوتوبيٍّ بعنٍرص محاط هو أو املستقبل، عىل تطل يوتوبية نافذٌة
تؤدي قد حقيقية إمكاناٍت يف يرشق حتى نمائه بذرة داخله ويحمل البداية يف كامنًا يكون
إرادة تقرره حسبما وذلك املمكن، األمل بذرة تكون أو محققة، كارثٍة إىل النهاية يف
اإلنسانية، األنشطة كل يف املشعة كاملادة لتنترش اليوتوبيا وتمتد البرشية.137 املوجوادت
ألول التاريخ — كامل بوعٍي املتمتعني — البرش بصنع للخلف الطبيعة معوقات وتدفع
يف يتعبدها من تجد األخرية الفكرة هذه ألن األعمى، القدر أو الرضورة فكرة بدون مرة
الرضورة أو القدر تعرف فال عينية أصبحت التي اليوتوبيا أما وحده. الطبقي املجتمع

أفضل.138 عالٍم حدود يف مغرتب غري لنظام أساًسا وضعت ألنها
املستقبل يضع هدف خدمة يف نفسه يجعل وعندما عينيٍّا، الجدل يصبح عندما
اإلرادة ومع اإلرادة، لها تضاف أن بد وال وحدها الرغبة تكفي ال عينَيه، نُصب واملتمنَّى
السلوك إىل يهدي دليًال العلم ويصبح علم، إىل اليوتوبيا تتحول عندئٍذ النافذ. التبرص
تصب بأن تطالب التي فويرباخ قضايا من عرشة الحادية للقضية وفًقا وذلك الصحيح،
يقطع الوعي لتوليد جهوده يف فويرباخ «إن العالم: تغيري يف الصحيحة النظريات كل
(…) وفلسفيٍّا نظريٍّا يكون أن عن يكفَّ أن دون يقطعه أن لنظري يمكن شوط أبعد
أن حني يف النظري، سلوك تجاهه ويسلك القائم، املحسوس العالم تأويل مجرد يؤوِّل إنه
وتبديلها وجدها كما األشياء حالة ومهاجمة القائم العالم يف الثورة أحداث هي املسألة
لتحويل عنها غنى ال التي العاطفة من قدر الواقعي أو العيني بالعلم ويرتبط عمليٍّا.»139
تنبع وإنما وحدها، املعرفة من أبًدا تأتي ال املبادرة أن ذلك وممارسة، عمل إىل املعرفة
تحقق التي هي اإلرادة ولكن اإلرادة، تهدي أن يمكنها املعرفة إن اإلرادة. من أساًسا
أنطولوجيا تبقى العالم لتغيري القوي اإلرادي والحماس الثورية العاطفة وبغري املعرفة.
تقدمية، بأنها األفكار هذه ُوصفت مهما أفكار مجرد «ليس-بعد» وال واملستقبل اإلمكان

اليوتوبيا. لتحقيق أداة ألصبحت الثورية بالعاطفة تشبَّعت ولو
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إىل وانضموا املنترش البؤس أمام ضمائرهم تحركت الذين الثوريني بعض لكن
أدانت كما املاركسية أدانتهم لذلك برجوازيني، أعماقهم يف ظلوا االشرتاكية صفوف
بد ال إذ فحسب؛ والرغبة التعاطف من أي فقط، إنسانية عوامَل من النابعة االشرتاكية
من فحسب الذاتي ال «املوضوعي» االشرتاكي الوعي لتوفري واملعرفة الضمري تضافر من
مهجوًرا مستعبًدا مهانًا كائنًا اإلنسان فيها يكون التي والعالقات الظروف كل قلب أجل
يف وتصويره ماركس ثورية شأن من للتقليل وجودية محاوالٌت هناك كان وإذا ومحتقًرا.
تزييف — بلوخ رأي يف — املستحيل من فإن باسكال أو كريكيجورد من القريب صورة
وهي فعالة. بصورٍة نفسها تحرير يف املاضية اإلنسانية نموذج ألنه الحقيقي ماركس
يستحقها، ملن موجهة واقعيٌة إنسانيٌة الكالب؛ تعامل كما البرش معاملة ترفض إنسانية
موضوعي سبيٍل عن وتبحث وتهيب تنادي كما وسخط غضب يف بيدها السوط تمسك
بل وحدها، املغرتبة العاملة الطبقة عىل املاركسية اإلنسانية هذه تقترص وال لإلنقاذ.140
اإلنسانية الثورية هذه تقترص وال الرأسمالية. ظل يف واملغرتبني املستغلني كل إىل تمتد
للتاريخ. املادي تفسريه لتشمل تمتد الواقعية إنسانيته ألن الشاب، ماركس كتابات عىل
وظل فقط كلفظ اختفى ولكنه املتأخرة، كتاباته يف يظهر ال االغرتاب مصطلح أن صحيح
ظلت كما االجتماعية، العالقات وملجموع العمل ليوم تحليالته يف باقيًا اإلنساني املوضوع

عديدة.141 نصوٍص يف ماثلة «الفاعلة» اإلنسانية
املستقبلية النزعة من واملاركسية ماركس لتجريد العديدة املحاوالت بلوخ ويهاجم
املاركسية إعادة محاوالت عىل شديدة حملًة يحمل كما الليربايل، الرتاث عن حتى وإبعادها
جديد هيجيلٌّ أو كانطي أنه عىل ماركس وتصوير الواقعية، املادية ال العقلية لجذورها
لتصوير الفيوري ويواخيم أوغسطني من القديمة الخالص أفكار إىل نظريته ردِّ أو
اقتصاديٌّ تحوٌل أو اقتصادية نسخٍة مجرد وكأنها علمانية مسيحيٍة صورٍة يف املاركسية
ينسون املحاوالت هذه يبذلون الذين كل إن اليهودية-املسيحية. الخالص لعقيدة فاسٌد
األمل إرادة وتحرر والعبد، السيد بوجود سمح الذي الطبقات مجتمع تلغي املاركسية أن
املايض حلمهم حقق وأنه وأجداًدا، آباءً له أن تنفي ال ماركس أصالة أن كما عقالها، من

الجدة.142 كل جديًدا شيئًا وجعله الثوري الوعي مستوى إىل به وارتفع
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وفيلكر Creuzer كرويترس مثل الرومانسيني والباحثني األدباء بعض تصور وقد
تعيها ال أزمان منذ وجد الذي للمعرفة الكيل املجموع عن يعرب األساطري علم أن welcker
لم — املثال سبيل عىل ألفالطون املثل نظرية مثل — ذلك بعد جاء ما كل وإن الذاكرة،
رومانيس حالٌم ماركس أن تصوروا ثم ومن الشامل، العلم لهذا شاحبًا صًدى إال يكن
اتُّهم ولذلك أسطوري. أصله كله العلم إن قالوا الذين الرومانسيني العلماء من غريه مثل
بلوخ ويدافع عليها. الدنيوية الصبغة وأضفى العالم هذا يف األساطري وضع بأنه ماركس
أن يتضح «سوف ١٨٤٣م: عام روجا إىل كتبها التي العبارة بهذه مستشهًدا ماركس عن
لكي يعيها أن عليه يتحتم التي املادة وهي املادة، عن حلًما طويل أمٍد منذ يملك كان العالم
واملستقبل، املايض بني فاصًال خطٍّا ليست املسألة أن أيًضا يتضح وسوف بحق، يملكها
يف هي ماركس قالها التي العبارات هذه إن املايض.» أفكار بمواصلة يتعلق األمر وإنما
ويتضح املايض. من الجدة كل جديد موقٍف عن وتعرب لألصالة، الحقيقي الجوهر الواقع
يتضح لم الذي األسطوري الوعي تحليل عىل يقوم موقف بأنه نفسه ماركس قول من هذا
أو مجرد بشكٍل املايض ذلك عن االنفصال وبدون املايض، يف عليه كان ما نحو عىل لنفسه
صححها.143 بل األسطورية املعرفة جانب من يُضعف لم ماركس فإن هذا وعىل صارم،
التفسري ويف القيمة، فائض معرفة يف هو ماركس به جاء الذي الرائد الجديد إن
يفهم لم وإذا واملمارسة. النظرية بني للعالقة فهمه ويف للتاريخ، الجديل االقتصادي
أصولها عن العلوم انفصال أي السابق باملعنى — الرائد الجديد هذا الرومانسيون
الرتميم إىل تنزع التي وعقليتهم الربجوازية انتماءاتهم عن يكشف هذا فإن — األسطورية
عىل للماركسية إدانة ليس الجديد بهذا جهلهم أن كما الحقيقية. الثورة إىل ال واإلصالح،
الجديدة والفاعلية الجديدة اإلنسانية يعي أن يمكن ال هذا املتخلف موقفهم ألن اإلطالق،
ولننظر املفتوحة.144 املاركسية يف الدوام عىل اإلمام إىل املتَّجه والحلم العالم وتغيري
أنها أم آخر عالٍم لصالح تعد لم ألنها األخالقية قدر من انتقص فهل … األخالق إىل
مونترس» «توماس شوهها هل … نفسها املسيحية إىل ولننظر وصفاءً؟ نقاءً أكثر أصبحت
تصبح ألم يسالم؟ أن يقبل ولم ثوريٍّا سلوًكا سلك عندما الديني اإلصالح ثورة الهوتي
وإىل الفعيل النشاط إىل بها دفع عندما أصالًة أكثر — ذلك من العكس عىل — املسيحية

.Ibid: p. 1363 143
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عن فيها انفصل نشأة اليونان عند نشأ الذي العلم تاريخ إىل ولننظر املعارص. التاريخ
األسطورية. غري األفكار إيضاح يف تدخل دائًما كانت األسطورة أن من الرغم عىل األسطورة
مما أفقر — األسطورة عن العلم اليونان فصل أن بعد — والعلم الفلسفة أصبحت هل
ولم قبُل من تَُر لم جديدة آفاٍق عىل انفتحا عندما وثراءً غنًى ازدادا أنهما أم عليه كانا
الفلسفة يُنزل أن حاول عندما املثال سبيل عىل سقراط فعل كما قبُل من أحد فيها يفكر
يف غرسها عندما الرضورة عن بفكرته ديمقريطس فعل وكما األرض، إىل السماء من

إلخ. … الذرية145 البنية
اإلنسانية ماركس أفكار بعض من يرتدد صوفيٍّا أو أسطوريٍّا نداءً هناك أن شك ال
يف والظهور النور نحو شك بدون تتجه الجدلية وهذه اإلنسانية هذه ولكن والجدلية.
التي ماركس عند الخالص فكرة يف األسطوري الجانب هذا ويتجىل مستقبلية. نهضٍة
هذه عىل يضنَّ لن الحقيقي بالتنوير املؤمن وإن أسطوري. بريٌق منها وينبعث بها يحيط
مثل من وتعلمه واندهاشه بعرفانه عليها يضنَّ لن ماركس، عند بالخالص التنبُّئية الروح
داخله من ويضيئه إليه ويضيف العالم مسار يصحح ما أن والواقع التنبُّئية. األفكار هذه
أن املكن من يعد فلم صحيح. علميٍّ موقٍف إىل الوعي يصل عندما إال يربز أن يمكن ال
فيلسوف أحدهما فقط، فيلسوفان إال فيه يعيش ال مجتمع يف يُفهم أن أو هذا يتحقق
الحكمة كنوز لنا يقدم أن يحاول عنكبوتي فيلسوٌف واآلخر يشء، كل عن تخىلَّ يائس
هي وحدها قة الخالَّ املاركسية إن األخري. الخالص فصل هي وكأنما الوسيطة املدرسية
الوقت. نفس يف املايضويحققه تراث ويواصل يبدع الذي العرص وهو عرصنا، عن املعربة
مجرد تجعلها وال األرض شأن من ترفع التي الحقيقية اإلنسانية تمثل وحدها واملاركسية
وفًقا حق بأنه يعرف ما تحقق التي وهي القديمة. األسطورية الصورة يعكس شبح
العايل فصل يتم ال املمارسة هذه ويف للمستقبل. الواقعي وللمنظور الواقعية لإلمكانيات
اإلنسان، صريورة يف يؤثر وال اإلنسان فوق هو عما املاركسية تنفصل عندما علمنته أو
والتطبيق النظرية بني يوحد الذي وحده الجديد املاركيس باملعنى العلمنة تُفَهم لم وما
يصبح بأن قانعني ماركس قبل الفكر عظماء كل كان حني وعىل أبًدا.146 تفهم فلن
ماركس لعبارة ووفًقا — طريقتها عىل فتحت قد املاركسية اإلنسانية فإن فلسفيٍّا، العالم

.Ibid: p. 1364 145

.Ibid: p. 1364 146
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أن يمكن جديدة آفاًقا — بتفسريه االكتفاء من بدًال العالم تغيري رضورة عن الشهرية
وُوهبت جديد، من قدَميها عىل أُوقفت قد الفلسفة تكون وبهذا عاملية، الفلسفة تجعل
تُنِقص لم املاركسية أن نالحظ أن بد وال األريض. الكوكب هذا بناء إلعادة والكفاءة القدرة
باألفكار غنيٍّا ظل املايض ذلك ألن تختزلها ولم املايض، يف بحق العظيمة األفكار قدر من

الحقيقية.147
أفضل هو التحقق الوشيك باملمكن واملرتبط مدروسة علميٍة خطٍة من النابع األمل إن
ال املمارسة. مع بالواقع الدقيقة باملعرفة يرتبط أن برشط اإلنسان، حياة يف يوجد ما
وحدتهما ألن العقل، بغري األمل يتكلم أن يمكن وال األمل، بغري العقل يزدهر أن يمكن
فقد الحلم، نزعة يدركون ال أخروية بأنها املاركسية يتهمون والذين رضورية. وحدٌة
يقرتن أن عىل حرص كما العواطف، سحب يف إغراقه ال الحلم تعقيل عىل ماركس حرص
الواقعي. واليوتوبي «الجديد» إلبراز بينهما املاركسية تربط بحيث بالحماس التعقيل
وتوجيههما — الفعل حالة يف الخيال أي — والحماس التعقيل بني التوحيد هو واملهم
لتحقيق الوحيد الطريق هي وتطبيًقا نظًرا املاركسية وتعد املدروس. املتطور األمل نحو
تطوره بل االجتماعية، اليوتوبيات تفعل كما الواقع، تنىس ال إنها الذهبي، العرص حلم
املستقبل، عن يقظته أحالم صور عن أو الرتاث عن تتخىل أن دون وعلميٍّا واقتصاديٍّا جدليٍّا
التي هي فاملاركسية مجردة. تأمالٍت إىل تحولها ومن القديم اغرتابها من تخلصها ألنها
املجتمع هو ذلك إىل الوحيد والسبيل العيني، الوجود عليه وتضفي األمل مضامني تحقق

الطبقات.148 من الخايل
املوضوعي واألمل — ذاتيٍّا أمًال يظل الذي — الذاتي األمل بني التفرقة من بد وال
وعن العالم يف يتم كما التاريخي، النزوع يتوسط الذي الصحيح باملعنى األمل وهو
جدليٌة رحلٌة والفلسفة االشرتاكية. اإلنسانية تحقيق وهو هدفه، نحو ويتجه طريقه
األمل أي املجهول، عن والكشف املمكن تحقيق يف األمل املقدمة، يف األمل تضع شجاعة
وعىل دقيقة معرفًة واملوضوعية الذاتية الرشوط معرفة عىل املؤسس الواقعي املوضوعي
يتجاوز بحيث باملادة يرتبط أمل إنه تحقيقه. سبيل يف وتكافح توجهه التي الثورية اإلرادة
وإال فيها مغلق هو وال املادية الذرة يف كامنًا ليس وهو بكثري، للمادة وفهمه أرسطو

.Ibid: p. 1365 147

.Ibid: p. 1370 148
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يختلف وهنا الجديد.149 نحو «ليس-بعد» ل الكيفية الجدلية الوثبة تصور دون هذا حال
تُفرتَض التي الدينية الغائية املذاهب يف عنهما الجدلية العملية خالل املادية والغاية الهدف
التاريخي املفهوم عصب يكون وبذلك النهائية. والحقيقة اإللهية العناية منظور من قبليا
غري وكالهما األفضل، الجديد هو الصحيح الفلسفي املفهوم وعصب الجديد، هو الصحيح
الفلسفات كل عيب أن إىل باإلضافة هذا الثابتة. للماهيات الثابتة األنطولوجيات يف متحقق
وهي األساسية املادة حقيقة تتجاهل وأنها تأملية أنها ماركس عىل السابقة امليتافيزيقية

اإلمام.150 إىل متجهة مادٌة أنها
وهي لألمل النهائي الهدف بتحقيق املعنية فقط هي املاركسية أن بلوخ وجد هكذا
إىل املنشودة غايته إىل به والوصول اليوتوبي الحلم تحقيق عىل القادرة الوحيدة الفلسفة
االشرتاكي املعسكر انهيار يشهد ولم ١٩٧٧م مات حتى رأيه عىل ظل وقد الحرية. مملكة
عىل وإرصاره التفاؤلية ونزعته النهاية. بداية استشعر أنه إال ١٩٨٩م، عام أواخر يف
كان فما املريرة، وتجاربه الفعيل الواقع رؤية عنه يحجبا لم األخرية اللحظة حتى األمل
تفرضه سؤال إنه األمل؟»151 يف األمل يخيب أن يمكن «هل السؤال: هذا طرح أن إال منه
عىل الثورية اإلرادة هزيمة بعد واإلحباط اليأس عىل التاريخ يقدمها التي العديدة األمثلة
السؤال أن بلوخ وجد وقد التاريخية. العصور مختلف يف والجماعي الفردي املستوى
يف وقعت قد العظيمة البداية أن الزمن مع رأى أن بعد حد أبعد إىل معاًرصا يزال ال
حسابه يف وضع وإنما الهدف، يف يفرط ولم «األمل» عن يتخلَّ لم أنه غري صغرية، أيٍد
يهددهما. الذي واالنتكاس الفشل وأخطار طريقهما، يف تقف التي واالنحرافات الحواجز
أسس التي والشعورية األنطولوجية الصيغة يف الكامنة «الال» عىل يقترص يعد لم إنه بل
يفكر أخذ وإنما بعُد، يتحقق لم الذي الوجود أو «ليس-بعد» ال وجود وهي فلسفته، عليها
إن الهدف إىل الطريق وتعوق األمل عىل تقيض التي املطلقة السلب قوة أو «العدم» يف
عن تصدر ال أنواعها واستقىص أسبابها درس التي األمل خيبة أن بيد تدمريًا. تدمره لم
الذي الهدف تحقيق سبيل يف والنضال باألمل تمسًكا ازداد لذلك وجودي، قلٍق أو يأس

.Ibid: p. 1372-1373 149

.Ibid: p. 1374 150
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اإلطالق. عىل وجد ملا به التمسك لوال إذ مستحيًال؛ وال مستبعًدا يكن لم وإن بعيًدا له بدا
عن تغفل لم عينه فإن الهدف، هذا تحقيق يف الذاتي العامل دور يؤكد بلوخ كان وإذا

اليأس. إىل به تؤدي أن دون املتجدد األمل تحقيق تواجه التي املوضوعية املصاعب
األمل يخيب أن يمكن هل األحداث: فرضته الذي السؤال هذا طرح الرضورة اقتضت
بأحالم مملوءٌة حياٍة فأي ومتكرر، شائع أمر هذا إن أساليبه؟ تخيب أن يمكن هل أو
قصور وإقامة التمني عىل يقترص الذي للتفكري بالنسبة منه بد ال أمر هذا تتحقق، لم
يسأل وال بنفسه يتلذذ التفكري هذا مثل أن ذلك عليه؛ ترتكز لها أساس ال الهواء يف
غرر وكم املاء! يف تنزل أن دون سبحت كم العامة اليقظة أحالم كذلك الواقع. عن فيه
من فيه. الحقيقي اليشء هي أعقبته التي األمل خيبة فكانت األمل! هذا مثل بالشباب
أو خاصة أحالًما كانت سواء األمل، خيبة إىل دائًما تؤدي وحدها اليقظة أحالم أن األرجح
به، يبرش حقيقي لهدٍف «التوسط» بدور ويقوم أساس، عىل القائم األمل هل ولكن عامة.
كان ألنه يخيب أن يتحتم بل يمكن األخري األمل هذا مثل الذكر؟ السالف األمل عن يختلف
فهو موضوعي، أساٍس أي عىل يقم ولم اليقظة، أحالم وراء واالسرتسال التمني من نوًعا
يف الكامنة والنزعات باإلمكانات الكايف الوعي عىل يعتمد الذي ذلك عن تماًما يختلف أمل

الواقع.
واملستقبل) (اآلتي األمام عىل منفتح ألنه أوًال، األمل، يف األمل يخيب أن يمكن ولهذا
هو ما بتكرار ال متغري هو بما ويهتم تحدُّد عدم حالة يف دائًما وألنه الحارض. يقصد وال
أن املمكن من ثانيًا، حسابه. يحسب أن يجب الذي الصدفة عنرص عىل ينطوي فإنه قائم،
جامدة. أو ثابتٍة وقائَع مع يتعامل ال — عينيٍّا توسًطا باعتباره — ألنه األمل يف األمل يخيب
املوضوعية الناحية من تعترب أو شيَّأتها، قد الذات تكون أن إما ثابتة وقائُع يسمى فما
فيه وليس مستمر جديلٌّ التاريخي املسار هذا أن بيد التاريخي، للمسار توقف مرحلة
يف كمنهج األمل يبقى كما به، املتعلق الخوف مع كعاطفة األمل يبقى ولهذا ثابتة. واقعٌة
هذا ومعنى باملضمون. امتالؤه وال تحققه فيه يتحدد ال مجال يف أي «ليس-بعد»، ال مجال
موثوًقا ضمانًا ليس إنه إذ وإبطاله؛ إفساده احتمال عىل ينطوي األمل أن أخرى بعبارٍة
تماًما تبطل هي فال تحدُّد، عدم من نفسها والكونية التاريخية العملية يف ما فيه ألن به،
يطوق الذي والواقعي املوضوعي لإلمكان األمل ينتمي كله ولهذا تماًما. تكسب هي وال
كليٍّا ال جزئيٍّا املرشوط هو املمكن ذلك مًعا. املمكنة والنجاة الخطر تطويق السائد الواقع
التام واالطمئنان الثقة عدم يعني ال هذا الضمان وعدم الراهن، الواقعي الوجود مثل
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الجزئية الرشوط يناقض الذي الالمعقول من نوًعا انتظار وكل ممكن كل يجعل الذي
املعرفة إىل الذاتية العوامل أضيفت لو وحتى والواقعي. املوضوعي اإلمكان عالم يف القائمة

يميزه.152 الذي الضمان» «عدم طابع يفقد ال األمل فإن القائمة، بالرشوط املوضوعية
عليه توجد الذي الطريق هذا الطريق، عىل بأنها الواقعية اليوتوبيا تعرتف وهنا
اليوتوبيا هذه مثل تدعي ال ولهذا الشك، عن بعيًدا يتحقق أن تمكنه التي العالم ماهية
الواقع يؤكد أال ثم وضمان، ثقة كل وانعدام األمل بخيبة معلقة تظل أنها طاملا الكمال
الكمال مستوى إىل يصل لم أنه — تحققت قد كلها مضامينه كانت لو حتى — نفسه
تحقق الذي الواقع منها يخلو ال األمل خيبة كانت وإذا تحققه؟ قبل له يُرجي كان الذي
من تتعلم األمل خيبة إن لألمل. واملاهوي الوجودي الطموح يؤكد مما هذا فإن القليل، منه
الوقائع يف الكامن النزوع إىل باالنتباه فطنًة وتزداد بها، تحيق التي واألرضار الخسائر
«األمل إن إذ منها، تتعلم ال أخرى ناحيٍة من ولكنها صريورة. حالة يف تظل التي املزعومة
أو الكامن الجوهر يحقق لم أنه أساس عىل سيدينه بل واقع بأي يقنع لن املؤسس»
قناًعا، عليه وضع أو شوَّهه وإنما الواقعي، املوجود إليه ينزع كان الذي الهدف مضمون
كان إذا اإلدانة هذه ستزيد وكم املؤسسة، اليوتوبيا من سيدان املوجود هذا فإن ولذلك،
«ليس-بعد» ال مجال أو اإلمكان حيز يف يزال ال — الواقعية اإلنسانية وهو — الهدف هذا
أبعد — الهدف ذلك عن أو — الحقيقي الوجود عن يعرب أنه يدَّعي الذي الواقع كان إذا ثم

ضدها.153 بل اإلنسانية عن يكون ما
فحسب، نفسه عىل دليًال ليس الحق إن اسبينوزا لعبارة ومصداًقا اإلجمال وجه عىل
ال جزئيٍّا تحقًقا الواقع بتحقق تتعلق ال األمل خيبة فإن أيًضا. الكذب عىل دليل هو بل
ترفض أنها بحكم باألمل الحقيقية األمل خيبة تتعلق وإنما فيه، الكامن النزوع عن يعرب
الهدف ومضمون األمل، أن وبحكم عليه، التعرف عىل القدرة عدم حد إىل املشوَّه الواقع
عىل للحكم مقياًسا يكون أن عليه واجبه يفرض الحرية»، «مملكة وهو إليه، يسعى الذي
إىل النفاذ عىل االقتصادية-االجتماعية التحليالت ستساعد يقينًا وإدانته. املشوَّه الواقع ذلك
وال فيها حاًرضا الهدف أو اليوتوبي «الكل» يكون أن بد ال ولكن املشوَّه. الواقع هذا أصل
قلب وهو البرشية، حلمته يقظة حلم أقدم يف موجود نفسه الكيل الهدف وهذا عنها. يغيب

.Holz, Hans Heinz: Ernst Bloch, S. 178 152

.Ibid: S. 179 153
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وكون ومستعبًدا. ومهجوًرا ومحتقًرا مهانًا كائنًا اإلنسان فيها يكون التي الظروف كل
قوة كانت وملا لألمل، شعاًرا تكون أن تصلح يجعلها ماركس لسان عىل جاءت العبارة هذه
أملها خيبة مصدر هو التحديد عىل هذا فإن النضال، عىل إرصارها يف املؤسسة اليوتوبيا
خيبة من محصنة يجعلها الذي املقياس هو بالضبط وهذا إليها، انتهت التي النتيجة يف
بروزا التذكري فإن للقيرص مزعًجا األوىل باملسيحية وتذكريه تولستوي كان وكما األمل.
االشرتاكية أوصلوا للذين مزعج اإلنسانية االشرتاكية بمبادئ تشبثوا بالذين أو لوكسمربج
األمل، خيبة يف سببًا يكون أن يمكن ال لذاته كمقياس فاألمل إذن إليه. وصلت ما إىل
املمكن من كان ولو فيه. سببًا يكون أن يمكن ال — باألمل أي — به االلتزام فإن وكذلك
أعدائه (أي محتمل غري شيئًا أعدائه نظر يف أصبح ملا — األمل عىل أي — عليه القضاء
واألمر نقيضها) عن واملسئولني اإلنسانية االشرتاكية عىل جنوا الذين السلطة أصحاب من
ملا عليها القضاء املمكن من كان فلو البرشية، تاريخ يف والعبقرية بالعبقري شبيه هنا

أبًدا.154 عبقري وجد
القدم منذ املعروف ومن كائن. هو ما تجاوز من إنسانيًة أكثر هو ما هناك ليس
بتجارَب امتحن الذي — واألمل ندر. فيما إال ثمراتها تنضج لم األحالم زهور أن
يعرف ال وهو املطمنئ. اليقني حد أبًدا يبلغ لم ولهذا غريه، من أكثر هذا يعرف — طويلة
هولدرلني، يقول كما منه، النجاة تظهر الخطر يكون حيث إنه — تعريفه بحكم — فقط
اإلفساد أن يعلم إنه الخطر. يكون الخالص أو النجاة تكون حيث أنه أيًضا يعرف وإنما
والواقعي املوضوعي اإلمكان داخل كامن العبث وإن العدم، دور مؤديًا العالم يف يجوس
لم أنها كما تماًما، تكتسب لم العالم صريورة إن البالء. يطوي كما النعيم يطوي الذي
لم الذي الطريق هذا عىل الحراس يكونوا أن يمكنهم والبرش التام، القضاء عليها يُقَض
عىل القول يمكن ولهذا املمكن. الخالص معمل هو مجموعه يف العالم ويبقى بعُد. يحسم
الوجود إن عليه. يعثر أن يمكنه ال املستبعد، البعيد يف يأمل ال من إن هرياقليطس: لسان
الكرامة مع يتفق القول وهذا التجاوز. هو عليه، يقوم الذي املتعايل باملعنى اإلنساني،
الذي البحر وهو الواقعية-املوضوعية، اإلمكانيات بحر عىل األبواب يفتح كما اإلنسانية،
هكذا فيه. يسبح أن املجرد التأمل يستطيع ولن مياهه، تجفف أن الوضعية تستطيع لن
منها. الخروج ذلك قبل تنىس وال املحنة تنىس ال جادة، دراسًة املستقبل يف األمل يتطلب

.Ibid: S. 180-181 154
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تجمع التي هي بطبيعتها املتعالية أو املتجاوزة األمل وفلسفة عديدة، أشكاًال للتجاوز إن
يشءٍ من وما إنسان، «إنني «لوكريتوس»: بقول مهتدية فيها وتفكر جميًعا األشكال هذه

عيلَّ.»155 غريب إنساني
االجتماعية، أو منها التاريخية سواء عامة، بصفٍة لليوتوبيات بلوخ عرض أن الحق
يف األمل منها يرشق التي الجوانب عىل الضوء إلقاء وهو ومحدد واضح بهدٍف جاء إنما
آخر وبمعنًى املستقبل. إىل وتتطلع الجديد تسترشف التي واملواضيع اليوتوبيات، هذه
فكأنه أيًضا، تاريخي غري هو وما منها تاريخي هو ما تحديد هو هدفه بأن القول يمكن
هو ما التفكري هذا كل أن وهو األمر، نهاية يف يؤكده أن يريد ملا ه موجَّ تمهيديٌّ عرٌض
يف تتوج لكي تاريخها طوال البرشية قطعتها خطوات — أدق بمعنًى — أو خطوة إال
بد ال التاريخي التطور بأن بإيمانه كبري حدٍّ إىل يوحى بما — ماركيس بتاٍج النهاية
املستقبل عىل نهاية ال ما إىل مفتوحة ماركسيًة كانت ولو حتى املاركسية إىل ينتهي أن
حتمية عن املزعومة املاركسية باملقولة يؤمن ال نفسه بلوخ أن حني يف — يفرتض كما
نسقه مع تماًما يتَّسق إنما املقولة بهذه بلوخ إيمان عدم أن والحقيقة التاريخي. التطور
ويستحيل بعُد، يتقرر لم كامن أو ممكن نزوٍع عن يتحدث الذي املفتوح وجدله الفلسفي
املنظرين بعض تصور كما محددة، نتيجًة تسبب ثابتة علٌة املفتوح النسق هذا يف يوجد أن
ألن التاريخية، الحتمية تسبب التي هي االقتصادية العلِّية أن هؤالء زعم لقد املاركسيني.
وهو عنها، تنتج أن بد وال العلة يف مسبًقا وجوًدا موجودة النتيجة أن تعني الحتمية هذه
بالحتمية سموه ملا رضورية كنتيجٍة االشرتاكية بالحتمية القطع إىل بهم أدى الذي األمر
املستقبل، يف الجديد ظهور إلمكان الرشوط جميع توافر من بد ال أنه صحيح التاريخية.
الرشوط توافر ألن رضورية، نتائَج إحداث يف تتسبب علًال ليست الرشوط هذه ولكن
إن لذلك. ملزمة رضورٌة ثمة ليس ولكن عة، املتوقَّ النتيجة يسبب أن «يمكن» الرضورية
تنجح أن يمكن التاريخية والعملية يظهر، أن حتًما ليس ولكن يظهر، أن يمكن الجديد
يتفق ما وهذا الكارثة. أو العدم إىل وتنتهي تفشل أن يمكن كما الخري، تحقيق إىل وتؤدي
يقبله الذي — التحليل هذا يستقيم كيف ولكن بلوخ. فلسفة مع — رأينا يف — تماًما
أن عىل عديدة مواضَع يف تأكيده مع — نفسه بلوخ به ويؤمن والجدل، العقل منطق

.Ibid: S. 181 155
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أليس واملوضوع؟ الذات بني االغرتاب رفع إليه ينتهي الذي الحل بالرضورة هي املاركسية
أال الرسمية؟ املاركسية تفرتضه عما كثريًا تبعد ال التي التاريخية الحتمية من نوع هذا يف
محدد غري الالنهائي املستقبل عىل املفتوحة الفلسفة لهذه العام التوجه مع هذا يتناقض
موضعها يف إليها أرشنا أخرى تناقضاٍت إىل باإلضافة التناقض هذا يكون ربما املعالم؟
يف زال ما الذي الضخم الفلسفي النسق هذا أمام الحرية دائرة يف تُوِقعنا التي األمور من

ورموزه. غموضه من الكثري لفك تفصيلية دراساٍت إىل حاجة
وحدها املاركسية إىل بلوخ نسبها التي العينية اليوتوبيا أن سبق ما إىل يضاف
املعروف فمن نفسه. بلوخ يوتوبيا سوى األمر حقيقة يف ليست اليوتوبيات سائر دون
الذي — الشيوعي املجتمع بتحقيق ألنه أساسه من اليوتوبي التفكري يرفض ماركس أن
متحقًقا فكًرا باعتباره يوتوبي تفكرٍي أي ينتفي — التاريخي املطاف خاتمة أنه زعم
هذا بعُد؟ تتحقق لم يوتوبيا للماركسية ينسب أن — املعنى بهذا — يمكن فكيف بالفعل.
من للعديد بلوخ استعمال من الرغم عىل إنه القول يمكن أخرى ناحيٍة ومن ناحية. من
الخاصومقوالته الفلسفي نسقه بمفرادت العينية اليوتوبيا قدم أنه إال املاركسية، املقوالت
يصعب بحيث إلخ … اليوتوبي و«الكل» «ليس-بعد» وال اإلمكان كأنطولوجيا األساسية،
ماركس بمفردات ال نفسه ببلوخ الخاصة املفردات تلك بغري العينية اليوتوبيا هذه فهم
أن من الرغم عىل أنه وهي هامة، حقيقٍة إىل االنتهاء يمكن كما التقليديني. واملاركسيني
يأخذ لم أنه إال ماركس، بنصوص يستشهد ما وكثريًا ماركسيٍّا فيلسوًفا نفسه يعترب بلوخ
املعروفة، والحرفية التقليدية مقوالتها معظم وأسقط النقدي منهجها سوى املاركسية من
إذا — «بلوخيته» ل أو الخاصة لفلسفته مدخًال املاركسية من اتخذ بأنه القول يمكن بحيث
لها ماركسية نفسه، بلوخ فلسفة هي جديدة ملاركسيٍة مدخًال أي — التعبري هذا جاز
األخرية هذه تصبح بحيث ماركس، كارل أسسها التي تلك عن مختلفة أخرى مقوالٌت
ظلت يوتوبياه فإن ذلك من الرغم وعىل واألشمل. األوسع إطارها داخل خاصة حالٍة مجرد
تخطيًطا يقدم لم ولكنه هائًال نظريٍّا نسًقا قدم فقد الغامض، العاطفي الحلم نطاق يف
جميًعا للبرش الوطن هو يكون أن يمكن مثايل إنسانيٍّ مدنيٍّ مجتمٍع ملعالم مدروًسا
العينية اليوتوبيا إن القول ويمكن والتلوث. والدمار الحروب أخطار كل معه وتختفي
كان كما عينية بصورٍة تأِت لم وتجلياته األمل لتاريخ الضخمة بدراساته لها مهد التي

منه. متوقًعا
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هيكًال أقام بلوخ إن القول يمكن األمل، لفلسفة األسايس الفلسفي النسق عرض بعد
يكون أن الحالة هذه مثل يف الطبيعي ومن اإلنساني، الرتاث كل فيه وضع ضخًما فلسفيٍّا
يف التفصيالت هذه ذكر ورد وقد حولها، الخالف يمكن كثرية وتفصيالٌت أخطاء هناك
الهيكل هذا أثارها التي األساسية القضايا بعض عىل الضوء نسلط أن ويبقى موضعها،
بعض طرح الفلسفة لهذه النهائي التقييم ويقتيض إليها. النقد توجيه يمكن والتي الكيل،

الختامية. املالحظات عليها سترتتب التي األسئلة

املاركيس والفكر األمل (1)

وهل ا؟ حقٍّ ماركسيٍّا بلوخ كان فهل ماركسية، فلسفًة بوصفها األمل يف فلسفته بلوخ قدم
بعد فلسفته من يبقى وماذا الحرفية؟ أو التقليدية املاركسية عن املاركسية رؤيته اختلفت
الحزب يف عضًوا يكن لم بلوخ أن من الرغم عىل املاركيس؟ للفكر االشرتاكي التطبيق انهيار
ولكنه ماركسيٍّا، مفكًرا نفسه يعدُّ كان أنه إال الرشقية، بأملانيا يسمى كان فيما الشيوعي
من فلسفته يف ما بسبب الرسميني، ومفكريه الحزب رجال ِقبل من الشديد للنقد تعرض
الرسميون املاركسيون وجد وقد املاركيس. الفكر تجديد إىل تدعو ويوتوبية مستقبلية آفاٍق
الفكري انتمائه يف التشكك إىل دفعهم مما املاركسية؛ الفلسفة لروح مخالفة األفكار هذه يف
املاركيس الفكر من أخذ بلوخ أن والحقيقة الداخل. من املاركسية يخرب بأنه واتهامه
املغلقة، وفلسفته روحه عن تخىل ولكنه ثورية، كعقيدٍة به وآمن ومنهجه، املادية فلسفته
التي الخالص ونزعة االجتماعي، والتغري للتاريخ األساسية املاركسية الرؤية بني فجمع
التاريخ وقرأ اليهودي-املسيحي، الرتاث من الحضاري وتراثه ثقافته يف جذورها تمتد
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أن يعتقدون خصومه جعل مما اإلنسان؛ حقوق وإهدار واالضطهاد الظلم منظور من
لفلسفة ممهدة انتقال مرحلة مجرد أصبح قد — الشاب ماركس وبخاصة — ماركس
املاركسية محل تحلَّ أن يمكن الخالص يف «األخروية-الدنيوية» فلسفته وكأن عنده، األمل
مشكالت عىل واقعية وال فلسفية إجاباٍت تقدم لم الخالص يف نظريته وكأن اللينينية،
خالصة، نظرًة إليها بالنظر واكتفت والثقايف، والسيايس واالقتصادي االجتماعي التطور
البناء مرحلة يف املشكالت هذه حل عاقت قد بأنها القول إىل نقاده بعض ذهب بل
النظرية تملك ولم الصحيح، باملعنى علمية فلسفًة تكن لم — رأيهم يف — ألنها االشرتاكي
املرحلة تلك يف الواقعية واالجتماعية التاريخية املشكالت مواجهة عىل القادرين املنهج وال
أن — خصومه نظر يف — يمكن اليوتوبية الفلسفة هذه إن بل االشرتاكي) البناء (مرحلة
بيان عن عاجزة ذلك مع بقيت وإن وإنساني ثوري مظهٍر يف الرأسمايل العالم يف تظهر
اليوتوبي بلوخ تصور فإن ولذلك الرأسمالية. تناقضات عىل للقضاء الواقعي الطريق
اشرتاكيته أن كما والعملية، النظرية الناحيتنَي من عجزه أثبت قد لالشرتاكية واملثايل
مًعا واإلنسانية االشرتاكية اقتلعتا بحيث واملثالية التجريد يف وقعتا قد اإلنسانية ونزعته
عامة إنسانية فكرٍة مجرد فلسفته يف االشرتاكية أصبحت وبذلك الواقعية. جذورهما من
تجاهل قد بلوخ دام وما البرشية. والكرامة والعدالة الحرية نحو أصيلة أخالقية نزعة أو
بالرصاعات — زعمهم حد عىل — يكرتث ولم الواقعية والتاريخية االجتماعية الظروف
مجردة اشرتاكيًة تصبح اشرتاكيته فإن الفعلية، والعملية السياسية باإلنجازات وال الطبقية
عىل املفتوح واألمل النزوع صورة يف — التاريخ يف الذاتي العامل وإدخال مضمون، بال

وفردية. إرادية نزعٍة إىل يؤدي أن بد ال — الخالص ويف الدوام
الرسميون املاركسيون يهاجم أن الطبيعي من بأنه االنتقادات هذه عىل الرد ويمكن
قد — شمولية كفلسفٍة — املاركسية النظرية ألن التاريخ يف الذات لعامل بلوخ إدخال
حد إىل الصورة لهذه الجزئية التفاصيل وأهملت والعالم لإلنسان كلية صورًة رسمت
من بالكل واتحدت هويتها الفردية الذوات ففقدت الكيل، املجموع يف الفرد أدمجت أنها
الشأن هذا يف الرأي يخالفها من كل املاركسية ترفض ذلك عىل وبناءً كلية. أهداٍف أجل
عن بخروجه اتُّهم وكرامتها كيانها الفردية للذات بلوخ أعاد وعندما بالرجعية. وتتهمه
هي ذاتها املاركسية النظرية أن هؤالء يدرك ولم الحقيقية. املاركسية الفلسفة روح
النقد عن وبُعدها ثابتة أفكاٍر عند بتجمدها الحقيقية الفلسفة روح عن ابتعدت التي
واألخطاء االشرتاكية النظم فشل إن حقيقية. فلسفٍة لكل األساسية السمة هو الذي الذاتي
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إىل األوىل بالدرجة يعود وإنما التطبيق، يف ألخطاء فقط يعود ال ظلها، يف ارتكبت التي
الرغم عىل — بلوخ فلسفة وإن نفسها. املاركسية للنظرية املعرفية البنية يف خلل وجود
كان لقد وديمقراطية. تقدمية عناَرص عىل تنطوي — صوفية عناَرص تتضمن أنها من
وعبادة ت التزمُّ من وتحريرها ًقا خالَّ تفسريًا وتفسريها املاركسية تجديد هو األكرب طموحه
املجتمع يف املاركسية النظرية فهم — جودولييه موريس يقول كما — وينبغي األشخاص.
هي املاركسية إن الحقيقة. احتكار تستطيع ال نظرية ثقافًة باعتبارها وممارستها املدني
لذلك سلًفا.»1 عليها املتفق الطروحات من مجموعة كونها من أكثر للحوار فكرية «ساحٌة
آفاٍق عىل ويفتحها املغلقة أيديولوجيتها من املاركسية يُخرج أن أراد أنه لبلوخ يحمد

أوسع. مستقبليٍة
الداخل، من وتخريبها املاركسية تدمري يحاول بأنه يتهمونه بلوخ خصوم كان وإذا
يتغري أن املمكن من يكن ألم عاًما؟ عرش باثني وفاته بعد انهيارها عن مسئوًال كان فهل
وجهه الذي النقد االعتبار يف أخذت قد كانت لو االشرتاكية للمجتمعات التاريخي املسار
االشرتاكية املجتمعات أعلنت لقد املاركيس؟! الفكر لتجديد — الفالسفة من وغريه — بلوخ
خاليًا مجتمًعا تقيم أن بالفعل استطاعت فهل الطبقات، مجتمع عىل لتقيض جاءت أنها
من طبقيٍّا مجتمًعا لتقيم والرأسمالية اإلقطاعية الطبقات أزالت أنها أم الطبقات؟ من
القمة؟ عىل رجاله تربع جديًدا طبقيٍّا مجتمًعا االشرتاكي الحزب يؤسس ألم آخر؟! نوٍع
زعمت الذي والشعب جانب من الحزب بني عميقة فجوًة املجتمعات هذه تخلق ألم
النظام طبقية سبب بيديه جاك فرس لقد آخر؟! جانٍب من مصالحه لخدمة جاءت أنها
الشامل املخطط املجتمع نحو بالرضورة متوجهة كانت الشيوعية الحركة بأن االشرتاكي
بالرضورة أوجد تراتبيٍّا، نظاًما يبني الشامل والتخطيط طبقي، مجتمٌع بطبيعته وهو
أن هذا عىل وترتب واملحكومني، الحكام بني فاصًال خطٍّا الرتاتبية السلسلة طول وعىل
عىل البعض وسيطرة اإلنتاج يف السلطة احتكار أنواع من نوًعا التخطيط شكل أصبح
يعني أصحابها من امللكية انتزاع فإن السلطة، تحدد امللكية كانت وإذا اآلخر.2 البعض

انتحار؟ أم اغتيال املاركسية نهاية بعنوان: عاملية ندوٍة وقائع من الوهم، سياق موريس: جودولييه، 1

يف الندوة وقائع القاهرة مجلة نرشت وقد ١٩٩٠م، مايو ١٩ إىل مايو ١٧ من السوربون، جامعة باريس،
ص١٠٤. أكتوبر عدد من املقال هذا التوايل، عىل ١٩٩٢م، أكتوبر سبتمرب، ١٨٨-١٨٩ عدَدي

ص٦٤-٦٥. سبتمرب، ،١٨٨ عدد السابقة، الندوة وقائع من جنب، إىل جنبًا واألحمر األخرض جاك: بيديه، 2
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أو الدولة قبضة يف مًعا والسلطة والحرية امللكية وتركيز أيًضا حريتهم انتزاع بالرضورة
منازع. بال الوحيد الحاكم الحزب هو يكون أن يف األبدي الحق لنفسه أعطى الذي الحزب
أن لها قدر إذا املاركسية، من يبقى ماذا االشرتاكية، املجتمعات انهيار وبعد واآلن
أكثر ثوبًا تكتيس أن هو الرماد من لبعثها الوحيد األمل يكون ربما أخرى؟ مرًة تنهض
واإلشادة عليه التأكيد يجب الذي بلوخ فلسفة من اإليجابي الجانب يبقى وهنا إنسانيًة.
وسيكشف اإلنساني. الروح تطلعات أسمى تمثل باألمل املتعلقة األفكار أن وهو به،
أم البعث هذا فيها يتم التي الصحيحة الوسيلة هي األمل فلسفة كانت إذا عما املستقبل

أبدعوها. من عقول يف عابرة خياالٍت مجرد ستكون أنها

اإلنسانية والحقوق األمل (2)

مستعبًدا اإلنسان تجعل التي الظروف كل عىل القضاء أجل من املاركسية جاءت لقد
وهل عليه؟ الواقع الظلم رفعت وهل قهره؟ أسباب بالفعل أزالت فهل ومحتقًرا، ومهجوًرا
بما الحرية من قدًرا لهم كفلت وهل مجتمعاتها؟ أبناء بني االجتماعي العدل تحقيق أمكنها
األسئلة، هذه عن لإلجابة اآلن حاجة هناك تكون ال ربما اإلنسانية؟ كرامتهم لهم يحفظ
مجاًال األطروحة هذه وليست عميل. بشكٍل اإلجابة قدم االشرتاكية للنظم األخري فاالنهيار
واملحللون املفكرون سارع فقد االشرتاكي، للفكر العميل التطبيق انهيار أسباب لبحث
ومعقدة كثرية وهي ونتائجه أسبابه رشح إىل — العظيم االنهيار فور — السياسيون
اكتشاف هو املوضع هذا يف املهم ولكن داخلية. وأخرى خارجية بأسباٍب يتعلق وبعضها
اإلخفاق أسباب ألهم — املاركيس للفكر االشرتاكي التطبيق ذروة ويف — املبكر بلوخ
وهي — التطبيق أخطاء أحد اإلغفال هذا يكن ولم اإلنسانية. الحقوق إغفال وهو أال
الحق «أن ماركس أعلن إذ ذاتها؛ املاركسية النظرية عيوب أحد كان ولكنه — عديدة
املعنى من التخلص إىل العاملة الطبقة إنجلز دعا وكذلك الثورة»، بل هدفنا هو ليس
وهذا للربوليتاريا. الطبقي الرصاع يف ملشاكلها حل عن والبحث واإلنسانية للعدل الزائف
أيديولوجيًة — إنجلز رأي يف — األخري هذا باعتبار القانون من أساس عىل يقوم ال الرصاع
مجتمع بناء ولكن عادل مجتمٍع بناء ليس االشرتاكية األقىصللنزعة الهدف وأن برجوازية،

طبقات. بال
الطغيان ذروة ويف الضوء. عليه وسلط املاركسية يف األسايس الخلل هذا بلوخ أدرك
أن يمكن ال آخر إلنساٍن اإلنسان استغالل إنهاء أن وبنيَّ الحق راية رفع الستاليني
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يف إال تزدهر أن لها يمكن ال السعادة وأن البرشية، الكرامة فيه تُهان مجتمع يف يتحقق
العدل يأتي أن بد ال ولكن كقدر، فوق من العدل يأتي أن يمكن ال كما الحرية، مناخ
اشرتاكية، بدون ديمقراطية فال قائمة، اإلنسانية للحقوق تقوم لن وبدونه أسفل، من
اشرتاكية مجتمعاٍت بقيام سمحت فقد املاركسية أما ديمقراطية. بدون اشرتاكية وال
يستحق — Ljubomir Tadie يقول كما — بلوخ موقف أن والواقع ديمقراطية. بدون
التفكري أن عىل شدد كما الثوري، الرتاث إحياء رضورة عىل أكد األزمة ذروة ففي التقدير،
واملعنى، والحرية الحقيقة عن نبحث أن يعني اإلنسانية الحقوق قضية يف فلسفي بشكٍل
إىل بلوخ أشار فليمار» «فرتس مع له حوار ويف الحق. أساس هي له بالنسبة فالحرية
سمحت لهذا ونتيجة املاركسية، النظرية يف الكايف بالقدر تحلل لم الديكتاتورية مقولة أن
االشرتاكية املجتمعات وعىل الربوليتاريا.3 ديكتاتورية مفهوم من الظلم ممارسة بإمكانية
تقيم أال أيًضا عليها بل املصنع، وطغيان الرأسمايل االستغالل عىل بالقضاء تكتفي أال
لم إذ له؛ املاركيس التصور من أعمق كان لالستغالل بلوخ ر فتصوُّ للطغيان. مصنًعا
نظر بل والجديدة، القديمة السيطرة أشكال من كشكل فقط الرأسمايل اإلنتاج يف يحرصه

كرامته. من والحط اإلنسان إهانة أشكال كأحد إليه

والالهوت األمل (3)

وبأنها الدينية، بالغائية اتهامها لألمل بلوخ فلسفة تثريها التي الهامة اإلشكاالت من
رحلته بعد — األمل بأن القول يمكن فهل والدين. املاركسية بني للتوفيق محاولة إال ليست
لكل الديني بالرتاث اهتمامه وهل الالهوت؟ يف انتهى — البرشي الرتاث عرب الطويلة
انتهت آياته من للكثري واستعارته املقدس الكتاب للغة الدائم واستخدامه العالم ديانات
الواسعة املساحة يف تبلورت املشكلة هذه أن الحقيقة فلسفته؟ عىل الديني الفكر غلبة إىل
باملعنى الرتاث فهم وقد الفلسفة. لتاريخ بالنسبة الثقايف الرتاث ألهمية بلوخ أفسحها التي
نسقه وقدم والدين، والعلم والفن واألدب والفلسفة الفكر ميادين كل يشمل الذي الواسع
الوعي بناء يف استخدامها وإمكان للمايض الثقافية اإلنجازات تقييم إطار يف الفلسفي

Tadie, Ljubomir: The Marxist Critiaue of Right in the Philosophy of Ernst Bloch. praxis 3

.InternationaI. V. I. 1982. p. 427
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املستقبل عىل خوفه منطلق من القضايا هذه ملثل بلوخ طرح وجاء للجماهري. االجتماعي
بعيًدا الثقايف املرياث بكل املاركسية تُلقي أن من خوفه فلسفته، أبعاد أهم من يُعدُّ الذي
الثقايف الفراغ هاوية يف للوقوع التعرض خطر من أيًضا وخوفه العقلية، قيمته يف وتُشكِّك
فجوٍة من — األمر نهاية يف تنترص أن املفرتض من كان التي — الربوليتاريا بدأت إذا
— الرسميون املاركسيون اعترب وقد اإلنساني. بالرتاث يربطها أن فأراد ومعرفية فلسفية
العاملة، للطبقة الخالقة اإلبداعية للطاقات تشاؤمية نظرٌة هذه أن — بور4 مانفريد مثل
مرتبط الرتاث من ومفيد صالح هو ما وأن األزمان، لكل يصلح ثقايف تراٌث هناك ليس وأنه
وواقع االجتماعي.5 النظام بتطور يتغري الثقايف الرتاث مضمون ألن محددة تاريخيٍة بفرتٍة
بشكٍل مرتبطة ثقافة كل أن من الرغم فعىل عليها؛ مردود هذه النظر وجهة أن األمر
التي والعريقة األصيلة والحضارات الثقافات أن إال عرصها، بظروف مبارش غري أو مبارش
إمكاناٍت تتضمن كما واملكان، الزمان عىل يعلو جزءًا تتضمن التاريخ عىل بصماتها تركت
يف — وأرسطو ألفالطون أعماًال أن نفرس فكيف صحيًحا هذا يكن لم وإذا للتطور. قابلة
أعماًال أن وكيف الحارض. العرص يف والدراسة البحث قيد زالت ما — الفلسفة مجال
لهذه تكن لم ولو تشكيلها؟! يعاد زال ما — األدب مجال يف — وغريهما وجوته لشكسبري
طويلة، عصوٍر مدى عىل والبحث بالدراسة تناولها أمكن ملا وعقلية ثقافية قيمٌة األعمال
ليكتشفوا واملبدعون الباحثون يلتقطها أن أمكن ملا أمل بذور األعمال هذه يف يكن لم ولو

متجددة. وصيٍغ أشكال يف ويطوروه إمكانات من فيها ما
عىل يتعني الذي الثقايف الرتاث جوانب أحد هو الدين يكون أن الطبيعي من كان
حتمية نتيجٌة هذه أن والواقع االعتبار. بعني تأخذه أن — بلوخ رأي يف — املاركسية
الثقايف الرتاث إهمال عدم من يؤكده وما نفسه مع صادًقا يكون أن أراد إذا — لفلسفته

نرش سابًقا)، (الرشقية برلني يف األملانية األكاديمية يف للفلسفة املركزي املعهد مدير :Manfred Buhr 4

ظهر وقد قبُل. من تحريرها عىل نفسه بلوخ أرشف التي املجلة وهي للفلسفة، األملانية املجلة يف املقال هذا
روبرت ترجم وقد ١٩٨٥م. عام الرابع العدد يف ونُرش األمل مبدأ ظهور مع الوقت نفس يف املقال هذا
يف ونرشه اإلنجليزية اللغة إىل املقال هذا — الواطئة األرايض يف Nijmegen بجامعة األستاذ — رشايرت

١٩٧٠م. عام اليوم» «الفلسفة مجلة
Buhr, Manfred: Acritique of Ernst Bloch’s philosophy of hope presented by Robert 5

.Schreiter in: Philosophy Today, 1970. Vol. 14. p. 262
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قد للدين املاركيس اإلهمال عىل بلوخ اعرتاضات أن بالذكر وجدير — الشامل بمعناه
مثل املبكرة كتاباته يف ومباًرشا رصيًحا شكًال اتخذت ولكنها كتبه، من العديد يف ظهرت
الذي األمل» «مبدأ يف مقنًعا شكًال اتخذت حني يف مونترس» و«توماس اليوتوبيا» «روح
الخالص» «مملكة تحولت ما نحو عىل واملاركسية، األمل بني يطابق أن بلوخ فيه حاول
قائًال: اليوتوبيا روح يف بلوخ كتب األمل. مبدأ يف الحرية» «مملكة إىل األوىل الكتابات يف
وتخلق اإلنسان روح وتلهب التاريخ تتجاوز مشاكل (…) لالشتياق أبدية مشاكل «هناك
وكتب الرؤيا.» لسفر املروع الحصاد حتى األخري، الحساب يوم حتى (…) الديني وعيه
القوة هو للخالص االشتياق وأن للتغيري، الدافعة القوة هو االشتياق هذا بأن يفيد ما أيًضا
أساًسا تقدم التي املتعالية اململكة إىل الحنني الحلم، «االشتياق، التاريخي: للتطور الدافعة

التاريخية.» للصريورة أخرى ومقوالٍت الطبقي والرصاع اإلنتاج، قوى لجدل
أكثر بشكل الديني العنرص بلوخ أخذ الثورة الهوتي مونترس» «توماس عن كتابه ويف
وأثبت — والثورة الالهوت بني يربط الذي الكتاب عنوان من واضًحا ظهر كما — جدية
يف الثوري الوعي وأن الدينية، والظاهرة التاريخية االجتماعية الظاهرة بني عالقة هناك أن
األساسية والنقطة تاريخي. وعٍي خلق يف ويساعد عينية تاريخيٍة يف ينمو الدينية الحركات
والتحول الالهوت بني اإليجابي االرتباط هي مونترس لحياة التاريخية التحليلية دراسته يف
إىل يهرب لم أنه إال بالتصوف وروحيٍّا عقليٍّا مونترس ارتباط من الرغم فعىل االجتماعي،
ثم أوًال يأتي الداخيل التحول ألن الواقعي، العالم بتغيري اهتم بل روحاني، صويفٍّ عالٍم
العامل أهمية من كذلك الرغم وعىل به. املحيط االجتماعي الواقع إىل الخارج؛ إىل يتجه
مجرد من أكثر ما شيئًا هناك أن إال االجتماعي، التغري عمليات يف والسيايس االقتصادي
هو واملطلوب االجتماعي. بالتغري تطالب التي والحركات الثورة لتفسري اقتصادية نظريٍة
مجرد أبًدا تكن لم والخيال والدوافع األحالم أن ومعرفة الديني، الخيال وتحليل فهم

الروح. من نشأت اليقظة أحالم ألن فارغة أيديولوجياٍت
االقتصادي العامل دور تؤكد التي املاركسية الرؤية بلوخ يتجاوز األمل» «مبدأ يف
العقيل والرتاث الثقايف التاريخ دور إليها ويضيف والتاريخ، اإلنسان تشكيل يف واالجتماعي
العقيل الرتاث وهذا التحتي. للبناء انعكاس مجرد ماركس يراه الذي الفوقي» «البناء أو
حول بلوخ التفَّ لقد منه. التخلص عىل الربوليتاريا ماركس حثَّ الذي الدين يتضمن
أوسع، ميتافيزيقا يف االقتصادي بالعامل وألقى ماركس رسمها التي املستقبل صورة
املستقبل. تشكيل يف تساهم الجوانب متعددة أنثروبولوجيًة أبعاًدا للماركسية وأضاف
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فلسفة اتهام إىل خصومه دفعت بلوخ رسمها التي املستقبلية اليوتوبية الصورة وهذه
يقول كما — الرسمية املاركسية الفلسفة ألن ذلك حال. بأية ماركسية ليست بأنها األمل
الدين مع رصاعها من تطورت وألنها دين، كل وراء فيما تبدأ أن يجب — بور مانفريد
كل يمحو أن بد ال أفضل عالٍم بناء يريد من كل أن كما بينهما، الجسور وانقطاع
لفلسفة الديني املنبع أن والخالصة التاريخ. متحف إىل الدين ويحيل بل ديني، تفكرٍي
والقول املعارصة. الربجوازية الفلسفة مع ومتطابقة املاركسية مع متناقضة يجعلها األمل
من الخايل املجتمع يف للدين املستمرة الحاجة عىل واإلرصار العالم، يف أرساًرا هناك بأن
بظاهرة املشكالت هذه كل وارتباط املوت، معنى وعن الوجود عن أسئلة وطرح الطبقات،

الوجود.6 فلسفات من قريبًا بلوخ جعل هذا كل باألمل، يشء كل وارتباط االغرتاب،
وفق وتصنيفه محدد، قالٍب يف الفلسفي الفكر لوضع محاولة النقد هذا أن شك ال
حني يف إلخ، … مثاليٍّا أو ماركسيٍّا أو وجوديٍّا الفيلسوف يكون كأن األفق ضيق إطاٍر
أو أوصاله تقطيع يمكن ال اإلنسانية التجربة أبعاد عن يعرب الذي الفلسفي الفكر أن
مختلفة أبعاًدا فكره يف الفيلسوف يجمع أن يمنع ما هناك وليس النحو، هذا عىل َقْولبته
عن دفاع ولكنه خاص، بوجٍه بلوخ عن دفاًعا هذا وليس األخرى. الفلسفات من ومتنوعة
هذا يف نفسه السؤال هذا يفرض آخر جانٍب ومن جانب، من هذا عام. بوجٍه حر فكٍر أي
استطاعت وهل اشرتاكي؟ مجتمٍع قيام أجل من الدين إللغاء رضورة هناك هل املجال:
كان فيما عليها سيطرت التي الشعوب ذاكرة من الدين تمحو أن — بالفعل — املاركسية
من أعقبه وما املجتمعات، لهذه والرسيع الهائل االنهيار إن االشرتاكية؟ باملجتمعات يسمى
هو ما املاركسية فعلته وما االدعاء. هذا زيف عىل يشهد والقومية الدينية النزعات ظهور
إىل هلل اإلنسان عبادة وتحويل دنيوي، بآخَر السماوي الدين عن لالستعاضة محاولة إال
األنبياء، مصافِّ يف نفسها وضعت الخطأ من معصومة فئٍة وخلق لإلنسان، اإلنسان عبادة
املقدسة. الكتب بآيات ولينني وإنجلز ماركس من بنصوص االستشهاد استبدال ومحاولة
رضورة هناك ليس ولكن الدولة، عن الدين فصل برضورة القائل الرأي مع نتفق ربما
اشرتاكيٍّ مجتمٍع قيام أجل من الروحية ومشاعره دينه عن اإلنسان لفصل اإلطالق عىل
الديانة فإن التسامح، إىل دعت قد السماوية، وغري السماوية، الديانات كانت وإذا عادل.
أو يعتنقها ال من كل قهرت بل التسامح، تعرف لم — التعبري هذا صح إذا — املاركسية

.Ibid: p. 269 6

404



ختامية نقدية مالحظات

نظرة أن والحقيقة استبدادية. نظم إىل تتحول االشرتاكية النظم جعل مما الرأي؛ يخالفها
إىل الدين أحالت التي املاركسية، من عمًقا وأكثر أفًقا أوسع كانت الديني للرتاث بلوخ
والعلمية. واألدبية الفنية لإلبداعات أساًسا كان الديني الرتاث أن وتجاهلت التاريخ متحف
وإىل منه، الثوري الجانب إىل ينظر فهو املاورائي بمعناه الدين يرفض بلوخ كان وإذا
فالدين املرشوعة، األمور من هي الدين تثوير ومحاولة العالم. ديانات كل يف األمل منظور
لنرصة جديد بأمٍل ليبرش وجاء فاسدة، أوضاٍع ضد ثوري جانٍب عىل ينطوي بطبيعته

األرض. يف واملضطهدين والضعفاء الفقراء
نضعها لم إذا ومجتزأة ناقصة ستبقى بلوخ فلسفة فإن سبق ما كل من الرغم وعىل
يستقيم وال العاملية. االشرتاكية والحركة الطبقي والرصاع واملاركسية ماركس أفق يف
الكثريون حاول الذي «األيديولوجي» السياق هذا يف وضعها بغري الفلسفة هذه يف البحث
األصيلة املاركسية عن بُعده يبينوا أو شأنه، من يقللوا أو منه، يخففوا أن النقاد من
كانت وقد إلخ. … ووجودية ودينية وصوفية مثالية من عليها غريبة بعناَرص واختالطه
الرصيد بمثابة الخلفية هذه كانت بحيث األمل، ملبدأ األيديولوجية الخلفية هي املاركسية
ويتم «الجديد»، إبراز أجل من الرصاع فيها يدور التي للجبهة الرضوري واإلعداد املدَّخر
والعدالة. الحرية مجتمع يف اليوتوبي «األمل» أو «الحلم» تحقيق بغية األوضاع قلب فيها
التي الرب مملكة مثل أخروي عالٍم عىل باإلطالل ينتهي ال األمل» «مبدأ أن القول وجملة
يختتم وإنما األرض، عىل حقيقة األيام من يوًما تصبح أن املسيحيون املؤمنون ينتظر
اإلنسان اغرتاب عىل سيقيض الذي املاركسية من الخالص اإلنساني الجانب بتأكيد الكتاب
اإلنسانية هذه أن بتأكيد وكذلك إنسانيته، من لتجريده املتكررة التاريخية واملحاوالت
الكلمة هذه — الحرية وتقف معيشة. حيٍة كتجربٍة تتحقق ولم بعُد تستنفد لم املاركسية
يتوجه الذي الهدف باعتبارها الطريق نهاية عند — واستعمالها فهمها أُيسء طاملا التي
الحرفية الرتجمة (وهي مكان ال يف يتحقق هدًفا ليست — الحرية أي — وهي األمل إليه
تفتيح بحرية والخوف، الحاجة من بالتحرر خطوة؛ خطوة يتحقق وإنما يوتوبيا) لكلمة
فالحرية البرش. جميع مع التضامن وحرية والجماعة، الفرد لدى واإلمكانات الطاقات
بطريقٍة ذلك كان وإن الواقع، يف للتحقق قابلة هي وإنما الضباب، يف بعيًدا حلًما ليست
أال نحن وعلينا مستمرة، بصفٍة بلوخ يؤكد كما واقعي» «إمكان الحرية إن تدريجية.

فرصتها. نضيع
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معرفية كمقولٍة األمل (4)

فلسفي نسٍق إقامة إمكان عىل االعرتاض أهمها من عديدة، مشكالٍت األمل مقولة أثارت
يقصد عاطفي بمعنًى طويلة لفرتٍة الكلمة ارتبطت لقد عقلية. غري مقولٍة أساس عىل
به يوحي الذي الوجداني املعنى يتجاوز أن يف بلوخ نجح فهل الرجاء. أو التمني به
تحليله يف التوفيق أصابه هل آخر: وبمعنًى شموًال؟ أكثر فلسفي معنًى إىل الكلمة مفهوم
لحلم واألنطولوجي األنثروبولوجي بتحليله استطاع وهل باألمل؟ واملوضوعي الذاتي للوعي
حقيقيٍّا معرفيٍّا مضمونًا تتضمن معرفية كمقولٍة األمل يؤسس أن «ليس-بعد» وال اليقظة
اإلشكاالت أحد عن تعرب األسئلة هذه إن الحارض؟ يف بعُد يأِت لم ما وتسترشف باملستقبل
الفلسفي نسقه ماركيس— كفيلسوٍف — بلوخ أقام وقد األمل. فلسفة تثريها التي العديدة
تفسري ليست الفالسفة مهمة أن وأهمها للماركسية األساسية املنهجية القضايا بعض عىل
املجتمع ويف الحارض، يف املايض يتحكم الربجوازي املجتمع «يف وأنه تغيريه، بل العالم،
قضيًة إليهما وأضاف القضيتنَي هاتني بلوخ أخذ املايض.» يف الحارض يتحكم الشيوعي
املعريف مبدئه بربط يكتِف ولم املستقبل»، عىل بانفتاحه املايض يحكم «والحارض أخرى
أن بيد املستقبل. يف يأتي سوف بما أسايس بشكٍل بل فقط، املايض يف تم بما األسايس
أن أم األمل، ملقولة حقيقي معريفٌّ جانٌب هناك هل هو: هنا نفسه يفرض الذي السؤال
من مسئول غري انفتاًحا املستقبل عىل وتنفتح تحتمل، مما أكثر األمور ل تُحمِّ األمل فلسفة
لألمل؟ املعريف الجانب عن جاد بشكٍل الكالم يمكن هل أخرى، بعبارٍة املعرفية؟ الناحية
التوقع يف لألمل واألنطولوجية األنثروبولوجية بالبنية التعريف سبق لقد
هذا ولكن املستقبل. نحو كليهما والوعي املادة اتجاه رشح سبق كما «ليس-بعد» وال
بلوخ عليه بنى الذي األساس يعقد أن أوليفر7 ه. هارولد رأي يف يمكن للمستقبل االتجاه
دائًما تتجه الحياة وأن الفراغ، من األول الفزع هو الجوع بأن معه سلَّمنا فلو فكره.
أي أن عىل اليوتوبية طريقته عىل يرص وإنما الحد هذا عند يقف ال فإنه اإلشباع، ناحية
ثم ومن ناقص، بطبيعته إشباع كل أن عىل أي شامًال، كامًال تحقًقا يتحقق ال إشباع
حيث األمام إىل الدوام عىل تتجه أنها يف بل كامل، إشباٌع أنها يف الحياة عظمة تكمن ال
جديٍد وأشمل أقىص إىل بدوره يتجه الذي الجديد هذا باستمرار، املتجدد الجديد إمكانية

بوسطن. بجامعة أستاذ Harold. H. Oliver 7
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املتجه التعايل بلوخ يختار أن الطبيعي من بأنه االعرتاض هذا عىل الرد ويمكن ممكن.8
عىل فلسفته يقيم أن ويحاول واملاورائي الرأيس التعايل ينكر كان إذا خاصة األمام، إىل
عن للحديث معنًى هناك هل قائًما: السؤال يظل هذا ومع مادي. وواقعيٍّ دنيوي أساٍس
مقولة يستخدمون ممن غريه أو — بلوخ مع أوليفر يتفق بعُد؟ يتحقق لم بواقع معرفة
ال بهذا االعرتاف ولكن املعرفة، فعل يف توقعي أو مستقبيل عنٍرص وجود عىل — األمل
باملستقبل، حقيقية معرفٍة أي لنا تقدم املستقبيل الخطاب لغة أن — رأيه يف — يتضمن
يسميها والتي إليها يتجهان التي النهائية الغاية جهة من والتاريخ الوجود إىل نظرنا مهما
املعرفة بأن االعرتاض هذا عىل والرد إلخ.9 واألقىص… الجديد مثل مختلفة بأوصاٍف بلوخ
يمكن معرفة؛ بأنها وصفها حد إىل ترقى ال أو غامضة معرفٌة بالرضورة هي باملستقبل

ييل: فيما نوجزه أن
والتطور للنمو قابلة جدلية معرفٌة بلوخ عند هي املستقبلية املعرفة هذه إن أوًال:
اإلمكان مقولة يف عرضه تم ما آخر إىل — واملمكن الجديد عن حديثه إن ثانيًا: باستمرار.
يحملها وإنما التحقق، بذور يحمل ممكن أي أو جديد أي أن يتضمن ال — «ليس-بعد» وال
واملوضوعية الذاتية الرشوط سياق يف علمية دراسًة ودراسته به الوعي يتم الذي الجديد
الواقع يف املمكن الجديد هذا تحقق أن اإلنسانية اإلرادة عىل يبقى بحيث به، املحيطة
نقاد بعض يتصور كما غامضة ليست املستقبلية املعرفة أن كله هذا ومعنى العيني.
إىل تتحول حتى ثورية وإرادٍة دقيق وعٍي وعىل جديل أساٍس عىل دائًما تقوم وإنما بلوخ،

عينية. واقعيٍة معرفٍة
حول تدور التي األسئلة بعض التحليليني النقاد بعض رأي يف األمل مقولة وتتضمن
تبدو فقد املعرفية. الناحية من الحقيقية داللتها أو صدقها ومدى املقولة هذه منطقية
بتغيري يهتمون الذين للفالسفة بالنسبة مهمة غري أو أساسية غري املنطقية الناحية هذه
اللغوي النقد من هذا يحميهم أن — التحليليني النقاد نظر يف — يمكن هل ولكن العالم.
تنطوي التي األمل عبارات بأن القول يمكن وهل األمل؟ عن املتوهجة لعباراتهم واملنطقي
بعض يقول كما — هي أم كاذبة، أو صادقة عباراٌت هي املستقبل، عن معني توقٍع عىل

Oliver, H. Harold: Hope and knowledge, The Epistemic Status of Religious Language. In: 8
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فارغة بل كاذبة وال صادقة هي ال التي امليتافيزيقا بعبارات شبيهة — املناطقة الوضعيني
الذكر السابق املقال يف ورد املنطقي التحلييل النقد لهذا مثًال هنا سنورد املعنى؟ من
للمستقبل األنطولوجي الوضع عن نظريات ثالث هناك إن فيه يقول فهو أوليفر، لهارولد
أم ومحدد تماًما واقعي املستقبل هل التالية: األسئلة عن مختلفة إجابًة تقدم منها وكلٌّ
العبارات هل املعنى؟ من خاٍل أم كاذب أم صادق عنه اإلخبار أو باملستقبل التنبؤ هل ال؟
ذلك يف تفشل أنها أم عليها تدل مدلوالت لها املستقبل يف أحداث أو أشياء إىل تشري التي
صحت إذا إنه قائًال التحلييل الناقد ويستطرد لها؟ وجود ال الجزئية املدلوالت هذه ألن
فإن واقعي، غري املستقبل ألن «فارغة» مقولة املستقبل مقولة إن تقول التي النظرية
صادقة املنطقية الناحية من تكون ال معينة مستقبليٍة أحداٍث عن تتحدث التي العبارات
التي املستقبلية األحداث تحققت إذا إال معنًى لها يكون ال العبارات هذه ألن كاذبة، وال
عليها الحكم يمكن بحيث الواقع، يف اإلطالق عىل تتحقق لم أو واقعيٍّا تحقًقا عنها تتحدث
حدٍّ إىل واقعي غري املستقبل إن تقول التي العبارة أما بالكذب. أو بالصدق الحالتني يف
بالحارض سببيٍّا) (أو علِّيٍّا ًدا تحدُّ تحدد إذا إال واقعيٍّا يكون ال املستقبل أن تقرر فهي ما
غري جوانب هي محددة علٌل لها ليس التي املستقبل جوانب أن هذا ومعنى باملايض، أو
املستقبل أن إىل فتذهب الكامل املستقبل عن الثالثة النظرية أما واقعية، غري أو موجودة
املستقبل يف يحدث سوف عما معنًى ذات عبارٍة كل أن هذا وبيان عيني، أو واقعي بأكمله

املستقبل.10 يف الجزئية مدلوالتها إىل اإلحالة يمكن بحيث كاذبة، وإما صادقة إما هي
يشءٌ املنطقية التحليلية الفلسفة تحدده الذي اإلطار هذا يف املشكلة وضع أن الواقع
فالسفة يكون وربما وعقيًما. ممالٍّ وضًعا نظره وجهة من سيكون أنه كما بلوخ، عن بعيد
التي املهمة والقضايا للعبارات املنطقي بالتحليل مطالبتهم يف ني محقِّ املنطقي التحليل
املستقبل وطبيعة لألمل املعريف الوضع مثل وذلك بلوخ، ومنهم األمل فالسفة عند ترد
ال الذي للمستقبل األنطولوجي والوضع واإلمكان باالحتمال املتعلقة املنطقية واملشكالت
التحليل هذا هل هو: السؤال ولكن بعُد. يتمَّ لم ألنه عليه الحكم رأيهم يف نستطيع
بالرضورة تحتاج مناقشتها أن أم القضايا، هذه أمثال لتوضيح املالئم اإلطار هو املنطقي
هذه مثل إثارة أن الحق أوسع؟ وفلسفيٍّ وسيايس ميتافيزيقي سياٍق يف وضعها إىل

.Ibid: p. 81–83 10
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اقتناع عن يأتي ال — منطقي تحليٍل إطار يف املستقبل مقوالت وضع أي — القضايا
دراسٍة إىل واحتياجها املقوالت هذه أهمية عن يعرب ما بقدر بمنهجهم، أو أصحابها برأي
هي املستقبل عن السابقة النظريات إحدى بأن نقطع أن نستطيع وال دقيقة. معرفيٍة
البرشية، التجربة تناهي إىل يشري املستقبل عن الحديث مجرد ولكن الصادقة، النظرية
بعُد يأِت لم عما الحديث بها يتم التي الغنية واللغة املستقبل يف األمل عىل اإلرصار أن كما
التجربة يف واألهمية القوة شديدة رموٍز عىل تنطوي وخياالته املستقبل صور أن يؤكدان
قدر عىل ينطوي املستقبل عن حديث كل كان وإذا الحارض. يف املايضأو يف سواء اإلنسانية
فال باملستقبل، معرفة أنها عىل حرفيٍّا تؤخذ أن يمكن ال األمل عبارات أن كما الرمزية، من
بحجة عنها الطرف غض أيًضا يمكن وال الرمزية، بدالالتها االكتفاء نفسه الوقت يف يمكن
يؤجل بعُد تصدق لم املستقبل عبارات بأن واالحتجاج تخيالت. أو خياالت مجرد أنها
التغيري. إىل واالندفاع للجديد االنجذاب عن هشة تعبرياٍت ويجعلها صدقها عن السؤال
جاد وال نقدي غري مأخذًا تؤخذ ألن بلوخ فلسفة مثل سياسية فلسفًة تُعرِّض أنها كما
هذه صدق عن السؤال أن القول وخالصة املستقبل. يف إال يتحقق لن صدقها أن باعتبار
النقدي الفحص من إعفائها عدم ينبغي كما يؤجل، أن يصح وال مرشوع أمٌر العبارات

ُمضلِّلة. بأنها تأويلها أو فهمها يُساء وال غامضة رموًزا رموزها تظل ال حتى
األمل عبارات يف الصدق قيمة عن والتحليلية املنطقية املشكالت هذه مثل إثارة إن
فلسفٍة مجرد بأنها بلوخ فلسفة تُتَهم أال عىل الحرص قبيل من إال ليس «ليس-بعد» وال
من ا هامٍّ بعًدا يمثل األمل بُعد أن حقيقة عىل فقط تقوم مرشوعيتها وأن غامضة، رمزيٍة
املعرفية قيمتها يف يشكك مما السواء؛ عىل واملايض الحارض يف اإلنسانية التجربة أبعاد
مقولة لطبقات السابق التحليل ولعل والتضليل. بالغموض اتهامها حد إىل واملنطقية
«ليس-بعد» وال اإلمكان ملقوَلتي املعريف البعد تماًما يغفل لم نفسه بلوخ أن يؤكد اإلمكان
يف املعريف التحليل هذا تناول قد بلوخ كان وإذا األمل. ملقولة األسايس العصب تمثالن اللتني
واملنطقي املعريف الجانب هذا بأن القول فيمكن الجدلية، واملادية السياسية فلسفته سياق
أو الخالصة اإلبستمولوجية النظر وجهة من سواء والتحليل، الفحص من مزيد إىل يحتاج
أو وضع مجرد ليست األمل تجربة فإن حال أية وعىل املنطقية. التحليلية النظر وجهة من
إذ مستقبلية، رموًزا بالرضورة ستتضمن صيغتها كانت وإن املستقبل، عن أفكار جمع
بنا يؤدي الذي هو األصيل األمل وأن الحياة، يف أسلوب هو النهاية يف األمل بأن القول يمكن
األمل». يف «الوجود هو البرشي الوجود يكون بحيث مسئولة مواجهًة الحياة مواجهة إىل
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واملستقبل األمل (5)

توجههما منظور من والتاريخ الزمان إىل تنظر مستقبلية فلسفٌة بأنها بلوخ فلسفة تتسم
البعد هذا — املستقبل يعني وماذا املستقبلية؟ الفلسفة هذه أهمية هي فما املستقبل. نحو
بصفٍة بلوخ فلسفة يف أهميته وما عامة؟ بصفٍة الفلسفي للفكر — الزمان أبعاد من الهام
املستقبل أهمية يغفل أن عرصنا يف بالفكر مشتغل ألي يمكن ال أنه الحقيقة خاصة؟
أهم ومن بل فلسفية، مشكلًة يمثل — املستقبل أي — أصبح فقد عامة. للفلسفة بالنسبة
الذي الحقيقي التحدي هو أصبح كما الراهن، الوقت يف الفلسفة تشغل التي املشكالت
أفكاًرا طرحها عدم يف انعكس فقد بلوخ، فلسفة يف املستقبل أهمية عن أما يواجهها.
حية فلسفًة منها جعل املستقبل ببعد تمسكها إن بل مغلًقا، نسًقا تقديمها وعدم نهائية
ويستكملها إليها يضيف ألن — بلوخ بعد أي — بعده من يأتي من لكل وقابلة ومفتوحة

ويجددها.
أن نظره يف يمكن ال التي املاركسية إىل بلوخ نظر املستقبيل املنظور هذا ومن
تعكس أن يجب بل فقط، ه موجَّ اقتصاٍد عىل قائم اشرتاكيٍّ مجتمٍع بناء يف تنحرصمهمتها
الحارض وراء ما إىل تقفز أن للفلسفة بد وال الفلسفة، موضوع هو الذي املستقبل أفق
عديدة بأوصاٍف بلوخ ويصفه يتحدد ال الذي الهدف البعيد؛ للهدف تتجه وأن االشرتاكي
تنطبق «ليس-بعد» ال مقولة إن إلخ. … والوطن اليوتوبي والكل األسمى والخري كالجديد
نسقه مع صادًقا بلوخ يكون وبهذا بعُد، تكتمل لم فلسفًة باعتبارها أيًضا املاركسية عىل
يقرص يجعله لم حياته من األخرية اللحظة حتى باملاركسية وتمسكه املفتوح، الفكري
أبواٍب وفتح بتجاوزها دائًما طالب بل فيها، يحرصها أو القائمة االشرتاكية عىل فلسفته
بلوخ عند املفتوح املستقبل إىل نظرت الرسمية املاركسية ولكن املستقبل. آفاق عىل أوسع
عرب وقد تأملية. صوفيٌة مثاليٌة إال هي ما تها برمَّ فلسفته وأن للتأمل، موضوع أنه عىل
عيني، تاريخيٌّ مرشوٌع هو وإنما للتأمل موضوًعا ليس املستقبل «إن بقوله: ذلك عن بور
عمليٍّا أكتوبر وثورة ولينني نظريٍّا ماركس ومنذ (…) وحاًرضا واقًعا املستقبل أصبح وقد
مهمة إن الحرية. مملكة دخال بل البعض، بعضهما مع رصاع يف والعالم اإلنسان يعد لم
البعد وإن الوسائل، بكل االشرتاكية اإلنجازات عن الدفاع هو األول املقام يف الفلسفة
والذي عينيٍّا، يُحدَّد لم الذي لألمل التاريخي املبدأ مع يتوافق ال املاركسية يف االشرتاكي
الخالص للعقل نقد — كانط بلغة — املاركسية بأن بلوخ ويؤمن (…) األفق طي يف زال ما
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داعي ال هذا العميل العقل نقد أن يؤكد بور ولكن العميل.»11 للعقل بنقد تتم أن ويجب
لالشرتاكية. العميل التطبيق هو الواقع يف ألنه أبًدا له

يف للماركسية مكان إيجاد يحاول بأنه بلوخ بور مانفريد اتهم أخرى مقالٍة ويف
يجعل أن من بدًال منه، جزءًا باعتبارها فيه — املاركسية أي — وإدماجها الخاص تفكريه
وقد ماركيس. بأنه نفسه يصف إلنسان ينبغي كما املاركيس الفكر من الخاصجزءًا فكره
الخضوع يعني هذا أن تصور ألنه االشرتاكي الحزب يف الدخول رفض بأنه كذلك اتهمه
د. محدَّ إطاٍر تنحرصيف وال ثابتة بحدوٍد تتقيد ال التي اليوتوبيا» «روح عن والتخيل للحزب
بالعقل املاركسية اهتمام ضعف سبب بلوخ فيه يرشح اليوتوبيا روح من ا نصٍّ بور ويورد
اللذان هما املتعالية الجوانب وإهمال االقتصادية العوامل عىل الشديد التأكيد «إن العميل:
لقد العميل، للعقل مالئم نقٍد عن يبحث زال ما الذي الخالص للعقل نقًدا املاركسية جعال
هذا بلوخ ويدعم الروح.» من مجرًدا تركته لكنها االقتصادي الجانب املاركسية أبرزت
بني العالقة تأكيد خالل من املاركسية إليه تفتقر الذي العميل العقل لنقد األسايس املطلب
عىل ينطويان — السيطرة إرادة يف يتفقان اللذان — والدين فاملاركسية والباطن. الخارج
هو الشامل الكل إىل االنتباه أن نجد حيث واملخلص، الروح هي مشابهة سفليٍة تياراٍت
ويتهم ثقافة. أو سياسة لكل القبلية الرشوط يكونان أنهما كما واملعرفة، العمل إىل الدافع
يرى أن يستطع فلم الربجوازي املجتمع مرآة كرس عن تفكريه ذروة يف عجز بأنه بلوخ بور
للطبقة التاريخي الكفاح التحديد، عىل هو به يطالب الذي، املاركيس العميل العقل نقد أن
الربجوازي، املجتمع حدود يف محصوًرا يظل بلوخ تفكري إن الحزبي. وللتنظيم العاملة
قفز الواقع يف هو لألمام التقدم عن بلوخ وحديث انتقال. مرحلة عن يعرب تفكري ولكنه
أن من وبدًال تحركه. التي الواقعية والعمليات حوله من الدائر التاريخي الواقع وراء
بصورٍة يضعها نهائية غايًة بها يستبدل نجده حوله من التاريخية العملية بهذه يشعر

االجتماعية.12 الصريورة يف ال نفسه العالم يف أولية
كونيًة صريورًة التاريخي بالكفاح يستبدل بأنه بلوخ يتهم بور أن هذا ومعنى
يزعم كما الربجوازي املجتمع حدود يف ليسمحصوًرا بلوخ تفكري أن األمر وحقيقة غامضة.

.Buhr, Manfred: A Critique of Ernst Bloch’s Philosophy of Hope p. 269-270 11

Buhr, Manfred: Seven Comments on Ernst Bloch’s philosoply.in Studies in soviet 12

.Thought 33. 1987 Reidel Publishing Company p. 334-335
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املاركسية-اللينينية يدخل جعله والكوني اإلنساني املستوى عىل نظرته اتساع ولكن بور،
كالثراء بلوخ تفكري يف األساسية السمات تجاهل يمكن فال الكيل، املتطور هذا من كجزء
املاركسية جعل هذا كل التفاؤلية، والنزعة اإلنسانية والنزعة واإلبداع املناظري وتعدد الثقايف
ماركسيٍّا كان هل التساؤل: إىل بور دعا الذي الحد إىل الفكري نسقه يف تنطوي عامة بصفٍة
أم ماركسيٍّا كان سواء — الفيلسوف يُتَهم وهل بآخر: السؤال عىل الرد ويمكن يكن؟ لم أم
املاركسية أن أعلن عندما بالتاريخ إحساًسا أكثر بلوخ يكن ألم تفكريه؟ بعمق — يكن لم
ألم العميل؟ للعقل بنقد تستكمله أن عليها زال وما الخالص، للعقل نقًدا إال تقدم لم
التي الدراسات أثبتت لقد بالتاريخ! حسه صدق االشرتاكية للنظم األخري االنهيار يثبت
فها ناقصة، نظريًة بالفعل زالت ما املاركسية أن النظم هذه فشل أسباب ببحث اهتمت
نظرية للتاريخ، عامة نصف نظرية هو املاركسية أنتجته «ما أن يعلن بيديه جاك هو
فلسفيٍة لغاٍت يف متبلورة ذلك بعد نفسها وجدت ثم مختلفة، فلسفيٌة خطوٌط تعربها

يكملها.»13 من إىل حاجة يف املعنى بهذا فاملاركسية (…) مختلفة
تفاؤلية بنزعٍة تتسم — تقدمية فلسفٌة أنها من الرغم عىل — لألمل بلوخ فلسفة إن
اإلمام إىل املتجه التقدم هذا بحتمية تؤمن لم أنها إال املستقبل، عىل ودائم هائل وانفتاٍح
دائًما عينَيها نصب وضعت بل األمل، من السلبي الجانب تغفل يجعلها الذي الحد إىل
لم أنها كما كامنة، وإمكاناٍت تحوالت من فيه ما تستقرئ فهي املتغري، العيني الواقع
األمل تجعل تاريخية حتميٌة هناك فليس التاريخ، يف املتغرية اإلنسانية الطبيعة تغفل
أن — التاريخ من كثرية فرتاٍت يف حدث كما — املمكن فمن األمام، إىل بالرضورة يتجه
طبًقا — االشرتاكية النظم يف األخري االنهيار يكون وربما األمل. بخيبة األمل يصاب
فمن األمل، يموت أن هذا يعني وال األمل. خيبة فرتات إحدى هو — الجدلية بلوخ لفلسفة
الذاتية ورشوطه الواقع تحوالت تدرس أن بعد أخرى مرًة كبوته من ينهض أن املمكن
أو القريب املستقبل يف أخرى، مرًة االشرتاكية تنهض وربما دقيقة، دراسًة واملوضوعية
وللواقع للتاريخ الجدلية بلوخ نظرة إن وتسامًحا. وحرية إنسانية أكثر ثوب يف البعيد،
إيمانًا تؤمن وجعلها املاركسية النظرية طبع الذي التصلب عن وتبتعد باملرونة تتسم
يف الكربى التحوالت إحداث يف الثورة وحتمية التاريخية الحتمية بقوانني فيه رجعة ال

عدد من املقال الذكر، السابقة العاملية الندوة وقائع من جنب، إىل جنبًا واألحمر األخرض جاك: بيديه، 13

ص٦٦. سبتمرب، ،١١٨
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من أنه عىل إليه وتنظر بل التطور، ملراحل سلمي تحوٍل أي ترفض جعلها مما التاريخ؛
التاريخية بالحتمية — املاركسية النظرية أي — وإيمانها الربجوازية. األيديولوجية قبيل
(…) املتجدد املعقد الواقع عىل النظرية تغلب — زكريا فؤاد د. يقول كما — جعلها
وكأنه التاريخ فيبدو التنبؤ، يف اإلفراط إىل يؤدي النظري الفكر يف اإلرساف أن شك وال
مرحلة إىل العبودية مرحلة من التاريخ انتقل كما حدوثها. من مفر ال حتمية مراحُل
كما االنتقال هذا ويصور فالشيوعية. االشرتاكية إىل الرأسمالية إىل اإلقطاع ومن اإلقطاع،
والحكومات واألنظمة األفراد عىل تعلو قوة هناك وكأن منه، فكاك ال محتوًما قدًرا كان لو

النظرية.14 به تتنبأ الذي االتجاه يف األحداث دفع عىل تعمل التاريخ» «حتمية اسمها
يؤكدون وراحوا الربجوازية، الفلسفة يسمونه ما سياِق يف فلسفته بلوخ خصوم وضع
ناحيٍة من والوجودية الحياة وبفلسفة ناحية من الكالسيكية األملانية بالفلسفة ارتباطه
تعرب وأنها والقلق» «الهم مكان يف األمل تضع معكوسة وجوديٌة أنها يؤكدون بل أخرى،
الجنة أو الحرية» «مملكة يف دنيوي بخالٍص وتعد الرأسمالية عىل فردي احتجاٍج عن
ال أفضل مجتمٍع يف الغامض باألمل واملضطهدين الساخطني أنظار تشتت لكي األرضية،
عناُرص فلسفته يف امتزجت مثاليٍّا فيلسوًفا نظرهم يف بلوخ يظل ولهذا غموًضا. عنه يقل
ألن الجدلية، باملادية صلة أدنى ماديته تتصل ال بحيث الرتاث من ومثالية ودينية صوفية
«املوضوعية»، املاركسية الجدلية عن شديًدا بعًدا رأيهم يف تبتعد والذاتية املثالية جدليته
التوفيق يمكن ال العاملي الخالص وفكرة اليوتوبية واالشرتاكية األمل يف فلسفته أن كما
الحرفيون املاركسيون هؤالء تصور وقد و«العلمية». التاريخية الجدلية املادية وبني بينها
مفهوًما اليوتوبيا مفهوم أصبح بحيث يوتوبي تفكرٍي كل أنهت قد العلمية االشرتاكية أن
الجدل أن ونسوا واالجتماعي، العقيل والتطور االشرتاكي البناء مع ومتعارًضا مجرًدا

املستقبل. عىل ومنفتح طبيعته، بحكم يوتوبي — نفسه مفهومه بحكم — املادي
بأنها ماركسيته تتهم كما تأملية، ماديٌة بأنها تُتهم بلوخ مادية أن القول خالصة
مدرسة من الثاني الجيل من وهو — هابرماس إن حتى وصوفية، مثالية ماركسيٌة
يبرش جديد نبيٌّ بأنه أيًضا يوصف كما املاركسية، شيلنج بأنه يصفه — فرانكفورت
عىل يؤخذ ال بأنه السابقة االتجاهات كل عىل الرد ويمكن ماركس. لسان عىل بالخالص

١٩٩٠م. يناير ١٨ الخميس ،٣٥٦٠ العدد الوطن، جريدة الكويت، الكربى، التاريخ مقامرة زكريا: فؤاد 14
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كل فلسفته تستوعب أن عليه يعاب أن يمكن وال موسوعية، ثقافته تكون أن الفيلسوف
خاص، بوجٍه والوطني القومي تراثه ويف عرصه يف الفلسفية التيارات وكل اإلنساني الرتاث
لقد ومتميز. وأصيل جديد فلسفيٍّ نسٍق يف الفلسفات هذه كل تتفاعل كيف هو املهم ألن
فلسفته تلتحم أن الطبيعي ومن والفلسفات، الثقافات فيه تفاعلت عرص يف بلوخ عاش
لم — أسئلة من طرحته وما مشكالت من فلسفته أثارته وما وهمومه، عرصه بمشاكل
يف أزمة عن وليس املعارصة، املاركسية أزمة عن تعرب إنما — نفسه هو عنها يجب
تطرح أو جاهزة إجاباٍت تقدم التي تلك هي ليست الحقة الفلسفة ألن ذاتها، فلسفته
تطرحه ما بقدر أصالتها تُقاس التي تلك هي وإنما ومكان، زمان لكل صالحة حلوًال
لها حلول وإيجاد عنها اإلجابة يحاول أن عرص كل وعىل وقضايا، وأسئلة مشكالت من
القول يمكن ال لذلك عرصه. ومتطلبات التاريخي وسياقه االجتماعي واقعه مع يتفق بما
هو املنترص وإنما األمل»، «مبدأ نهاية يف املنترص هو — الصويف املثايل — شيلنج بأن
الفكر عىل بلوخ إرصار ويعود اإلنسانية. املاركسية دقة أكثر بمعنًى أو الحقيقي، ماركس
إىل أفالطون من الفلسفة فتاريخ املستقبل، نحو باالندفاع األخري هذا اهتمام إىل املاركيس
عىل وأقامه املستقبل، نحو ليدفعه ماركس جاء ثم املايض، دائرة يف الفكر حرص قد هيجل
هذه من بلوخ واتخذ الرأسمايل. املجتمع يف الطبقي للرصاع تحليله وعىل اقتصادية أسٍس
املاركسية الحدود وتجاوز فلسفيٍّا، املستقبل هذا ليؤسس انطالق نقطة األوىل االندفاعة
وواقعيٍّ إنساني مستقبٍل عىل ومفتوًحا كامًال فلسفيٍّا نسًقا وأقام أرحب، آفاٍق إىل لينطلق

ممكن.
البحث هذا بداية يف قلنا كما الفلسفي النسق هذا استخالص صعوبة من الرغم وعىل
حد إىل نهائية ال تفاصيل يف واستطراد شديَدين، وتعقيد غموض من به يتسم ما بسبب
من الرغم عىل والرمز) واملجاز (االستعارة الفنية الصور عليه تغلب وبأسلوب التشوش
يف إحيائه يف ودوره األمل أهمية عن النسق هذا قدمه ما نغفل أن نستطيع فال هذا، كل
التي ة امللحَّ العاملية املشكالت وسائر والحروب واالضطرابات األزمات فيه استفحلت عرص
أبعادها. بكل املستقبل بقضية يهتمون والفكر بالفلسفة املشتغلني من كبريًا عدًدا جعلت
فلسفتنا يف كبري حدٍّ إىل الغائب البعد هذا املستقبل، عىل الهائل انفتاحه إغفال يمكن ال كما
بالرضورة هو هدفه يكون ال وقد أملنا، بالرضورة هو بلوخ أمل يكون ال وقد العربية.
الثالث عاملنا يف لنا عونًا ليكون باألمل التشبث هو الفلسفة هذه من يهمنا ما ولكن هدفنا،
هو الذي الحقيقي التاريخ نحو األوىل خطواتنا نخطو حتى للمستقبل، أوسع آفاٍق لفتح
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نقول أن يمكننا وهنا الحرية». «مملكة إىل النهائية الغاية إىل للوصول الطريق بداية
مرحلٍة يف يزال ال يشء كل وإن التاريخ، قبل فيما يحيا يزال ال اإلنسان إن بلوخ مع
البداية، يف يكون ال الحقيقي «التكوين» أو «النشوء» وإن الحق، العالم خلق عىل سابقة
هذا وسيبدأ — واالستغالل واالغرتاب الظلم تاريخ نهاية أي — النهاية من يبدأ وإنما
يتشبثان عندما أي جذريَّني، واإلنسان املجتمع يصبح عندما و«األصيل» «الجديد» التاريخ
القائمة املعطيات تشكيل ويعيد ويبدع يعمل الذي اإلنسان هو التاريخ وجذر بالجذور،
الذي االغرتاب عن بعيًدا إنسانيته ويؤسس بجذوره يمسك أن استطاع فإذا ويتجاوزها.
أن استطاع إذا الحقيقي؛ التاريخ قبل ما باألحرى أو السابق تاريخه طوال عليه خيم
قبُل من أبًدا يوجد لم يشء العالم يف يظهر فسوف حقيقية، ديمقراطيٍة بروٍح هذا يفعل
الحق اإلنساني «الوطن» وهذا «الوطن». اسمه اليشء هذا فيه. يعيش أن إلنسان يُقدَّر ولم
من خاليًا إدراًكا ووجوده نفسه اإلنسان يدرك إن وما بلوخ. لفلسفة النهائية الغاية هو
العالم يف ينشأ حتى الواقعية الديمقراطية من أساس عىل ويؤسسها واالغرتاب التخارج
«الوطن». وهو أال اآلن، حتى أحد يبلغه لم يشء الطفولة؛ مرحلة يف للجميع يظهر يشءٌ
سيبنيه الذي وهذا غناها، تحقق عندما اإلنسانية للطبيعة األخري الهدف هو الوطن هذا

اإلنسان. … نعم اإلنسان اسمه فيه ويعيش
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القلم، دار بريوت، قرقوط، ذوقان ترجمة االجتماعي، العقد جاك: جان روسو، (٣١)
د.ت.
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محمد، زكي أحمد األستاذ له قدَّم لوقا، نظمي د. ترجمة إميل، جاك: جان روسو، (٣٢)
١٩٥٨م. والنرش، للطباعة العربية الرشكة القاهرة،

١٩٦٣م. مرص، مكتبة القاهرة، النقدية، الفلسفة أو كانط إبراهيم: زكريا (٣٣)
١٩٧٦م. مرص، مكتبة القاهرة، الفن، مشكلة إبراهيم زكريا (٣٤)

١٩٧٧م. الهالل، دار القاهرة، األحالم، أرض محمود: نجيب زكي (٣٥)
الثقافة دار القاهرة، إمام، الفتاح عبد إمام د. ترجمة هيجل، فلسفة والرت: ستيس، (٣٦)

١٩٨٠م. والنرش، للطباعة
اليازجي، ندرة ترجمة الهندي، الفلسفي الفكر وشارلزمور: أكرشنا راد رسفبايل، (٣٧)

١٩٦٧م. والنرش، والرتجمة للتأليف العربية اليقظة دار
القاهرة، مكاوي، الغفار عبد د. ترجمة «الرتانسندنس» العلو فلسفة ف: شرتوفه، (٣٨)

١٩٧٥م. الشباب، مكتبة
مراجعة حسني، يوسف كامل ترجمة الغربي، الفكر يف املوت جاك: شورون، (٣٩)

١٩٨٤م. أبريل املعرفة، عالم الكويت، إمام، الفتاح عبد إمام د.
١٩٦٥م. العربية، النهضة دار القاهرة، شيلنج، األملانية، املثالية بدوي: الرحمن عبد (٤٠)
املرصية، النهضة مكتبة القاهرة، والريايض، الصوري املنطق بدوي: الرحمن عبد (٤١)

١٩٦٨م. ط٣،
١٩٦٨م. العربي، الكاتب دار القاهرة، البعيد، البلد مكاوي: الغفار عبد (٤٢)

١٩٧٩م. مارس اقرأ، املعارف، دار القاهرة، والفراشة، النور مكاوي: الغفار عبد (٤٣)
نقدي، وتعقيب تمهيد فرانكفورت، ملدرسة النقدية النظرية مكاوي: الغفار عبد (٤٤)

١٩٩٣م. ،٨٨ رسالة ،١٣ حولية اآلداب، كلية حوليات الكويت، جامعة الكويت،
والنرش، للتأليف العامة املرصية الهيئة القاهرة، التعبريية، مكاوي: الغفار عبد (٤٥)

١٩٧١م.
١٩٥٩م. العربية، النهضة مكتبة القاهرة، الرواقية، الفلسفة أمني: عثمان (٤٦)
د.ت. القومي، اإلنماء منشورات بريوت، فرانكفورت، مدرسة طاهر: عالء (٤٧)

،١٤٠ عدد املعرفة، عالم الكويت، واملظهر، الجوهر بني اإلنسان إريك: فروم، (٤٨)
١٩٨٩م. أغسطس

عزت أحمد د. ترجمة النفيس، التحليل يف تمهيدية محارضات سيجموند: فرويد، (٤٩)
١٩٦٦م. املرصية، األنجلو مكتبة القاهرة، فتحي، محمد مراجعة راجح،
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١٩٦٢م. العربية، النهضة دار القاهرة، اسبينوزا، زكريا: فؤاد (٥٠)
د.ت. العربية، املنشورات بريوت، كميد، جان ترجمة الالوعي، جان: فيلو، كلود (٥١)

كتاب، األلف القاهرة، مكاوي، الغفار عبد د. ترجمة والفضيلة، الطريق الوتيس: (٥٢)
١٩٦٧م.

الطليعة دار بريوت، نظمي، عمر بديع ترجمة وعرصه، جوته جورج: لوكاتش، (٥٣)
١٩٨٤م.

الثقافة دار القاهرة، مكاوي، الغفار عبد د. وتقديم ترجمة املونادولوجيا، ليبنتز: (٥٤)
١٩٧٨م. والنرش، للطباعة

مستجري محمد ترجمة ١٨٤٤م، لعام ماركس كارل مخطوطات كارل: ماركس، (٥٥)
١٩٧٤م. الجديدة، الثقافة دار القاهرة، مصطفى،

دار دمشق، طرابييش، جورج ترجمة األملانية، األيديولوجية وإنجلز: ماركس (٥٦)
١٩٦٦م. والنرش، للطباعة دمشق

األب الفرنسية عن نقله أوغسطني، القديس البونارديار: م. أ. هنري، مارو، (٥٧)
١٩٦٣م. املعادي، معهد منشورات القاهرة، اليسوعي، عقيقي ج.

ترجمة االجتماعية، النظرية ونشأة هيجل والثورة، العقل هربرت: ماركيوز، (٥٨)
١٩٧٩م. للكتاب، العامة املرصية الهيئة القاهرة، زكريا، فؤاد د.

الدريني، الرحمن عبد رجا محمد د. ترجمة واليوتوبيا، األيديولوجيا كارل: مانهايم، (٥٩)
١٩٨٠م. الكويتية، املكتبات رشكة الكويت،

للنرش، الزهراء دار القاهرة، اإلرسائيلية، النبوة ظاهرة حسن: خليفة محمد (٦٠)
١٩٩١م.

دار القاهرة، القديمة، السامية الشعوب تاريخ يف دراسات حسن: خليفة محمد (٦١)
١٩٨٥م. والتوزيع، للنرش الثقافة

مرص، يف وتطبيقها االجتماعية فلسفتهم سيمون، سان أتباع عيىس: طلعت محمد (٦٢)
١٩٦٣م. القاهرة، جامعة مطبعة القاهرة،

١٩٨٧م. املعارف، منشأة اإلسكندرية، االغرتاب، رجب: محمود (٦٣)
املعارف، دار القاهرة، سمعان، بطرس أنجيل د. ترجمة يوتوبيا، توماس: مور، (٦٤)

١٩٧٤م.
القاهرة، والباروك، والنهضة الوسطى العصور يف الغرب فنون إسماعيل: نعمت (٦٥)

١٩٧٦م. املعارف، دار
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أحمد مراجعة زكريا، فؤاد د. ترجمة التاريخ، عرب واملجتمع الفن أرنولد: هاوزر، (٦٦)
١٩٦٧م. ج١، والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار القاهرة، خاكي،

دار القاهرة، محمود، محمود ترجمة الشجاع، الطريف العالم أولدس: هكسيل، (٦٧)
١٩٤٧م. املرصي، الكاتب

نازيل د. وتقديم ترجمة الظاهريات، إىل املدخل ديكارتية، تأمالت إدموند: هورسل، (٦٨)
١٩٦٩م. املعارف، دار القاهرة، حسني، إسماعيل

إمام، الفتاح عبد إمام د. وتعليق ترجمة الحق، فلسفة أصول ف: ف. ج. هيجل، (٦٩)
١٩٨٣م. ط٢، األول، املجلد التنوير، دار بريوت،

إمام د. وتعليق وتقديم ترجمة الفلسفية، العلوم موسوعة ف: ف. ج. هيجل، (٧٠)
١٩٨٣م. ط١، التنوير، دار بريوت، إمام، الفتاح عبد

للطباعة الثقافة دار مكاوي، الغفار عبد د. ترجمة الحقيقة، نداء مارتن: هيدجر، (٧١)
١٩٧٧م. والنرش،

١٩٧٠م. ط٦، العربية، النهضة دار القاهرة، الفلسفة، يف مقدمة هويدي: يحيى (٧٢)

واملعاجم املوسوعات (ب)

للدراسات العربية املؤسسة بريوت، الفلسفة، موسوعة بدوي: الرحمن عبد د. (١)
١٩٨٤م. األوىل، الطبعة جزء، ٢ والنرش،

١٩٩٢م. ط١، زيدون، ابن دار بريوت، الفلسفي، املعجم الحفني: املنعم عبد (٢)
تصنيفي نموذج والصهيونية، واليهودية اليهود موسوعة املسريي: الوهاب عبد (٣)

الطبع. تحت جديد، وتفسريي

مقدسة كتب (ج)

١٩٩٠م. األوسط، الرشق يف املقدس الكتاب دار املقدس: الكتاب (١)
١٩٨٨م. الرشوق، دار الكريم: القرآن (٢)

دوريات (د)

العامة املرصية الهيئة القاهرة، جنب، إىل جنبًا واألحمر األخرض جاك: بيديه، (١)
١٩٩٢م. سبتمرب ،١١٨ العدد القاهرة، مجلة للكتاب،
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مطبوعات مركز بدوي، موىس ترجمة سعادتنا، وحده الحارض يف هارود: بيري (٢)
د.ت. ،٧٧ العدد ديوجني، مجلة اليونسكو،

مجلة للكتاب، العامة املرصية الهيئة القاهرة، الوهم، سياق موريس: ولييه، جود (٣)
١٩٩٢م. أكتوبر ،١١٩ العدد القاهرة،

املجلد الفكر، عالم مجلة الكويت، باخ، فوير عند الديني االغرتاب حنفي: حسن (٤)
١٩٧٩م. يونيو) مايو، (أبريل، األول العدد العارش،

يونيو السادس، العدد إبداع، مجلة القاهرة، الفلسفي، اإلبداع رشوط حنفي: حسن (٥)
١٩٩١م.

السابع املجلد فصول، مجلة القاهرة، واإليطوبيات، اإليطوبيا لبيب: العزيز عبد (٦)
١٩٨٧م. (أبريل–سبتمرب)

جامعة الحكمة، مجلة األبدية، واللحظة الرسمدي الحارض مكاوي: الغفار عبد (٧)
١٩٧٨م. أكتوبر الثانية، السنة ،٣ العدد واالجتماع، الفلسفة قسم الرتبية كلية طرابلس،
الهيئة القاهرة، الرحلة، عشية العالم صورة كوملبس، رحلة بانوراما الفاروق: عمر (٨)

١٩٩٣م. فرباير القاهرة، مجلة للكتاب، العامة املرصية
،٣٥٦٠ العدد الوطن، جريدة الكويت، الكربى، التاريخ مقامرة زكريا: فؤاد (٩)

١٩٩٠م. يناير ١٨ الخميس
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