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الفلسفييفمرصاملعارصة1 الفكر

١

امليالدي، عرش الحادي القرن ختام يف الغزايل اإلمام ألَّفه الذي الفالسفة» «تهاُفت كان
سبعة عىل يزيد ما ُمغلًقا فظلَّ بالدنا، يف الفلسفي الفكر باب أغلق الذي الرِّتاج بمثابة
نهوض استهدفت شاملة لحركة نتيجة املايض، القرن منتصف يف إالَّ ينفتح ولم قرون،
فلسفة. وتجدَّدت أَدب د وتجدَّ فن، ونشأ علم، فنشأ أرجائها، كلِّ من العربية الفكرية الحياة
وإىل الُحريَّة إىل الدعوة هو — الشاملة الحركة هذه يف — الفلسفي الفكر قوام وكان
الذي القيد بل عندئٍذ، قائًما كان الذي والقيد قيد، من إال تكون فال الحرية أما التعقيل؛
الجهل قيد هو خاصة، بصفٍة الرتكي الحكم سادها التي القرون مرِّ عىل صالبًة يزداد أخذ
يفِرض الذي املنقول، النص قيد أيًضا وهو واألحداث، للظواهر الناس فْهم يف والُخرافة
امُلستقل، التفكري منافذ من الدارسني هؤالء أمام يكون ال بحيث فرًضا، الداِرسني عىل نفسه
الحالة نفسها وهي جرٍّا. وهلمَّ برشوح، الرشوح عىل ثم برشوح، النص عىل يُعلِّقوا أن إال
الدارسني عقول عىل جاثمًة لتِجدها عرش السادس القرن يف األوروبية النهضة جاءت التي

وصميمها. لُبِّها يف النهضة معنى نفسه هو عليها، والخروج منها التخلُّص فكان
قلنا وإذا والهوى. النَّزوة دون العقل إىل احتكاَمنا نجعل أن فهو «التعقيل» وأما
شواهد إىل أحكامه يف اإلنسان يستِند أن فإما مًعا، األمَرين أو أمَرين، أحَد ُقلنا فقد «العقل»

واالقتصاد. والسياسة واالجتماع النفس علوم البحث هذا نطاق يف يدخل ال 1



فلسفية زاوية من

أو الطبيعة ظواهر من خارجية ظاهرة البحث موضوع كان إذا وذلك — والتجربة الحسِّ
األحكام تلك استخراج يف االستدالل سالمة إىل أحكامه يف اإلنسان يستِند أن أو — املجتمع
الطريقان يجتمع وقد — نظرية فكرة البحث موضوع يكون حني وذلك — ُمقدِّماتها من
نستدلُّ نظرية فكرًة ن نُكوِّ ثم أوًَّال، تجاربنا من شواهدنا فنجَمع بَعينه، واحد بحٍث يف مًعا
نستِند أن العقل من فليس وإذن العقل. سبيل هو ذلك نتائج؛ من استدالله يَسُعنا ما منها
الناس هؤالء كان إذا سيما ال امَلوروث، التقليد بُحكم الناس بني شائع هو ما إىل أحكامنا يف

النظر. مسالك ُدونَهم أغلَقْت أطوار التاريخ رات تطوُّ من صادفتْهم قد
ألنك لألخرى؛ إحداهما لتان ُمكمِّ — التعقيل وفكرة الحرية فكرة — الفكرتنَي أنَّ عىل
نصَفه الطريق من قَطَع من بمثابة كنَت والُخرافة، والَوْهم الجهل قيود من تحرَّرَت إذا
من تُخرجه جني كالسَّ يه، يؤدِّ إيجابي بعمٍل اآلخر النصف يقطع أن عليه وبِقَي السلبي،
امُلتحرِّر وكذلك ذلك، بعد يسلكه الذي الطريق لرسم كافيًا وحَده هذا يكون فال َمحبِسه،
الصحيح، الوجه عىل الطريق لتكملة بدَّ ال كان ولهذا أخرى. ُخرافة يف يقع قد ُخرافة من
إال الهادية الخطة تلك وما بها، يهتدي مرسومة خطة تحرُِّره بعد امُلتحرِّر أمام تكون أن
ُمتميًزا جاء عندنا الحديث الفلسفي الفكر إن ُقلنا: فإذا سريه. طريقة يف «العقل» خطة
بنِصَفيها: السبيل سواء أمامنا كَفل إنه بذلك ُقلنا فقد التعقيل، وإىل الُحريَّة إىل بالدعوة

مًعا. واإليجابي لبي السَّ
شأنها من وغريها، وهندسة وطب وكيمياء طبيعة من امُلختلفة العلوم كانت ولنئ
العلوم تلك وكانت هدف، إىل السري «تعقيل» تكُفل كما الُخرافة من التَّحرُّر تكُفل أن كذلك
أفعُل الفلسفة أنَّ إال أيًضا؛ املايض القرن منذ الفكرية حياتنا يف ِفعلها تفعل بدأت قد
صحته، العلماء عند ثبتَْت قْد ما تُقرِّر العلوم أنَّ وهو واضح، بسيط لسبب للعقل، إيقاًظا
املسائل بإزاء دائًما دارسها فتضع الفلسفة وأما «يتعلَّم»، أن إال الدارس أمام يكون فال
النقدي التفكري بداية كهذا سؤال ويف صحيح؟ هذا هل قائًال: يسأل من َموِضَع تُثريها التي
بطريقة زميله إقناع يُحاول منهما كلٌّ دام ما ُمفكِّران، يتعاَرض أن يف بأس وال الُحر.
باالستنباط أو الحسية، بالشواهد مًعا: بهما أو السابَقني َمعنيَيْها بأحِد العقلية ة الُحجَّ
عىل الفلسفي الفكر قيام أنَّ زعمُت إذا ُمخطئًا أحسبُني فال جميًعا. بكليهما أو السليم،
قيود من (الحرُّ املعقول الُحرِّ النقدي التفكري قوَّة الدارس عند تُثري التي الصحيحة ُصورته
التي العالمات أوضح من هو املقصود)، الهَدف نحَو َسريه ُخطَّة يف واملعقول امُلسبَقة، اآلراء
الفلسفة نوع عىل ُدلَّني الصدد: هذا يف أقول أن ألُوِشك حتى فكرية، نهضٍة قيام إىل تُشري
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الفكر أنَّ وضوٍح يف يل ليبدو وإنه عرص. وأيُّ هو بلٍد أيُّ لك أُقل عرص، يف أو بلٍد يف القائمة
يتناولون «هواة» أيدي عىل املايض، القرن أواخر منذ ُعوِده عىل استقام قد عندنا الفلسفي
ثم صة، ُمتخصِّ دراسٍة موضوع ذاتها الفلسفة من يتَِّخذوا أن دون فلسفيٍّا تناوًال األمور
بعض ويف بل الجامعات، يف صة، امُلتخصِّ الدراسة نحَو ُجنوًحا فيزداد نماء، يزداُد أَخذَ
مؤلَّفات من املطابع تنُرشه وما نَرشتْه ما إىل تحليلية نظرًة وإن الثانوية. املدارس صفوف
مدى عىل قاطعة داللًة لتدلُّ سواها، إىل بالنسبة املؤلَّفات تلك انتشار َسعِة وإىل فلسفية
والحارض تُراِثه، املايضبنْرشِ شمل قد فكر فهو وُعمًقا؛ وعرًضا طوًال عندنا الفلسفي الفكر
ميادين من ميدان كلِّ يف وألَّف ترَجم قد فكر وهو له، بالتخطيط وامُلستقبل مذاهبه، بعْرِض
الرشقية الفلسفة تناولت حُرصها، يتعذَّر فصول ونَُرشت ُكتب فصدرت الفلسفي، البحث
حيث من تناولتْها وُمعارصة؛ وحديثة ووسيطة يونانية من والغربية واإلسالمية، القديمة،

ومذاهبها. ومشكالتها وشخصياتها تواريخها
نهَجهم وُمنتهجني أسالفنا ُخطى ُمقتَِفني إال الشاملة الفلسفية الحركة هذه يف نكن ولم
جديد، أو قديٍم من غْرب، من أو ْرشق من الهواء ليَجيء جميًعا والنوافذ األبواب فتح يف
ما منها وكان وانصهَرْت امُلختلفة، النظر وجهات التقْت حتى ُمتشكك، من أو ُمؤمٍن من
الخاص الفلسفي املذهب هذا كان إذا لكن الخاص. الفلسفي بمذهبنا يه نُسمِّ أن لنا جاز
أن فأحسب والعقل» النقل بني «التوفيق هي واحدة عبارة صه تُلخِّ األقدمني املسلمني عند
الحرية بني «الجمع هي: كذلك واحدة عبارة ُصه تُلخِّ اليوم عندنا الخاص الفلسفي املذهب

والعقل».

٢

وُمحرتفون. هواة طرازين: من رجال الحديث تاريخنا يف الفكرية الرسالة هذه حمل ولقد
لنا ليَُجوز حتى الزمني، الرتتيب يف ظهوًرا «املحرتفني» من أسبَق كانوا «الهواة» أنَّ عىل
وأثاروا انتباههم هوا ووجَّ الفلسفة ُمحرتيف أمام الطريق دوا مهَّ الذين هم بأنهم القول
بني القائم االختالف نفسه هو اختالًفا جوهًرا، يختلفان فالفريقان ذلك ومع اهتمامهم.
«تحليالت» يف ثانيهما وساد الرشق، «حكمة» يف أوَّلُهما ساد الفلسفة، بهما تُفَهم معنينَي
«فلسفة هي الثاني باملعنى والفلسفة حياة»، «فلسفة هي األول باملعنى فالفلسفة الغرب.
األدبية، الصياغة إىل أقرَب صياغتها يف الفلسفة تكون األول وباملعنى نظري». تجريد

العلمية. الصياغة إىل أسلوبها يف أقرَب الفلسفة تكون الثاني وباملعنى

9



فلسفية زاوية من

صة: امُلتخصِّ الفلسفية الدراسة ظهور قبل الطريق دوا مهَّ الذين «الهواة» هؤالء ومن
اإلسالمية العقيدة ملفاهيم يفرشحه عبده ومحمد الدَّهريِّني، عىل ردِّه يف األفغاني الدين جمال
يف حسني وطه التنوير،2 لحركة قيادته يف السيد لطفي وأحمد العقيل، املنطق أساس عىل
مسئولية إىل دعوته يف العقاد محمود وعباس األدبية، الدراسات يف العقيل للمنهج إدخاله
بينهم فيما ينقسمون أنفسهم «الهواة» هؤالء أن عىل وعقيدته. فكره يف عقله أمام الفرد
الدعوة الرئييس هدَفه يجعل واآلخر تفكريه، ِمحَوَر اإلسالم عن الدفاع يجعل أحدهما نوَعني:

جديدة. ثقافية ِقيَم إىل
عرش. التاسع القرن يف األوروبي العلم أنتجه ما أهم من واالرتقاء النشوء نظرية كانت
الدينية،3 الثقافة عليهم تغلُب من عند — األوىل للوهلة — قبوًال تُصاِدف ال نظرية وهي
من كاِتب أرسل أن وكان الدعوة؟ هذه من اإلسالم يكون أين يتساءلون: هؤالء فطِفق
هذا له ح يوضِّ أن منه يطلُب (١٨٣٨–١٨٩٨م) األفغاني الدين جمال إىل خطابًا فارس
بأن األفغاني فأجابه والفكر، العلم رجال بني صداه يرتدَّد أخذ الذي «الطبيعي» املذهب
هذا يف رأى قد األفغاني ألن املاديُّون) هم (والدهريُّون الدَّهريِّني»، عىل «الرد يف رسالته ألََّف
املسلم امُلفكر عىل يُوِجب مما اإلنسانية، الحضارة وعىل الدينية، العقيدة عىل خطًرا املذهب

له. يتصدَّى أن

واملقصود الفلسفة، يف الرتجمة حركة عن الحديث عند وذلك صني، امُلتخصِّ مع أخرى مرة ِذكره سريِد 2

عامة. بصفٍة الجامعي التعليم يف وإمامته الفلسفية مقاالته هو هنا
يف ذلك وكان العربية، اللغة إىل النظرية لهذه ناقٍل أول (١٨٥٠–١٩١٧م) شميل شبيل الدكتور كان 3

العلمية الفكرة نْقل عىل ُمقتًرصا نقِلها يف يكن لم أنه غري (١٩١٠م)، واالرتقاء» النُّشوء «فلسفة كتابه
َمرهون رأيه يف فاإلصالح — نظره وجهة من — شامل تربوي اجتماعي إلصالٍح أداًة منها اتَّخذَ بل وكفى،
يف نفٍع بذواِت الفن وال األدب وال وأصحابها الفلسفة وال ورجاله الدين فال وحَده، العلم عىل باالعتماد
ومن واإلنسان، والحيوان النبات ينشأ منها نفسها، الطبيعة إال الطبيعة يف فليس ؛ ُمتحرضِّ مجتمع إقامة

أمامنا. ماثل هو ما منَّا فيفلَت وراءها ما إىل بأبصارنا ه نتوجَّ أن العبَث
«ملقى كتاب وألَّف لدارون، األنواع» «أصل فرتجم (١٨٩١–١٩٦٢م) مظهر إسماعيل ذلك بعد وجاء
التطوُّر نظرية أصول نقل قد فاألول مًعا، األفغاني الدين جمال وعىل شميل شبيل عىل به لريُدَّ السبيل»
نسب قد والثاني صحيًحا، تفسريًا للنظرية تفسريَه ذلك عليه فأفسد وهيكل، بخرت مثل ماِديِّني علماء عن
والفلسفة الدين مع تتناىف ال واالرتقاء النشوء نظرية أن مظهر عند الرأي وخالصة يُقله. لم ما لدارون

(١٩٢٨م). العربي» الفكر «تاريخ أيًضا مظهر وإلسماعيل والفن، واألدب
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عبده محمد الشيخ العربية إىل ونقَلها الفارسية، باللغة الرسالة هذه األفغاني ألف
ببيان أولهما اختُصَّ ِقسَمني: تنقِسم وهي تراب)، أبو عارف (هو أفغاني بأديب ُمستعينًا
أفضل هو اإلسالم أنَّ ببيان ثانيهما واختُصَّ التاريخية، ونشأته الطبيعي املذهب حقيقة
كنا وإن ألننا وذلك منهاجها؛ يُهمنا ما بقْدر الرسالة مضمون اآلن يُهمنا وليس األديان.
كل يف يحتِكم كان أنَّه إالَّ العلم، بغري — التطوُّر نظرية هي — علمية مسألة عالج قد نراه
تُقيم ر التطوُّ نظرية أن عىل الربهنة يُحاول أن ذلك مثال عقلية. حجة أنَّه ظنَّ ما إىل خطوة
أن العقل عند يجوز وال مدبر، نظام الكون نظام أنَّ حني عىل دفة، الصُّ أساس عىل بناءها
عىل الربهنة يحاول أن أيًضا ذلك ومثال امُلحكم. النظام هذا مثل العمياء امُلصادفات تِلد
حيوان أو نبات فيها يكُمن جرثومة الحيوان أو النبات يف تجعل حني التطوُّر نظرية أن
تجعل بذلك فهي له، نهاية ال ما إىل جرٍّا وهلمَّ جرثومة يحتوي بَدوره وهذا الرتكيب كامل
«إذا قوله: أيًضا ذلك ومثال العقل. عند يجوز ال ما وهو امُلتناهي، عن يَنتُج الالُمتناهي
بعيدة أزماٍن من فيها امُلتولِّدة والنباتات الهند غابات يف القائمة األشجار عن داروين ُسئل
واحد، هواءٍ يف تذهب وفروعها واحدة، بُقعة يف تِرضب وأصولها ظنٍّا، إالَّ التاريخ يُحدِّدها ال
وشكله ِبنيته يف اآلخر عن منها كلٍّ اختالف يف السبب فما واحد، بماء تُسقى وعروُقها
فأي وعمره، ورائحته وطعمه وثمره وَزهِره ِته وِرقَّ وضخامته وِقَرصه وأصوله وأوراقه
إىل سبيل أالَّ أظنُّ والهواء؟ واملاء املكان ِوحدة مع بينها خالف حتى فيها أثَّر خارجيٍّ فاعٍل

عنه.» العجز سوى الجواب
اإليمان تقوية إىل مؤدية يراها التي األمور يُعاِلج األفغاني كان «العقيل» النحو هذا عىل
عىل اإليمان. ذلك يتهدَّد خطًرا رأي كلَّما الخطر َدْرء وإىل املسلمني، عند والقومي الديني
تاريخنا يف فكان بكتابته، منه وأحاديثه ودروسه بشخصيته تأثريًا أقوى كان األفغاني أنَّ
تلميذه كان كما اليونان، عند الفلسفي الفكر تاريخ يف بُسقراط أشبَه الحديث الفكري
يف أستاذُه أحدثَه ما ن ليُدوِّ «أكاديميته» يف استقرَّ وقد بأفالطون أشبَه عبده محمد الشيخ
من سِمَعها دورًسا فيها يُثبت التي مقاالته يف اإلمام إىل — مثًال — فانظر أثر، من العقول
إىل (يشري املايض األحد ليلة يف بقوله: الرتبية) فلسفة عن (وهي إحداها فيستهلُّ األفغاني،
من غفري جمٌع سلِكه يف وانتظم األفغاني، الدين درسجمال انعقد ١٨٧٩م) سنة يونيو أول
(عن أخرى مقالة ويف األستاذ. قاله ما مضمون يبُسط أخذ ثم وفضالئهم، العلم طلبة نُبهاء
الكامل، والفيلسوف الفاضل، األستاذ حرضة عاد قد بقوله: اإلمام يبدأ الصناعة) فلسفة
هللا حِفَظه فابتدأ سنٍة عن ُمدَّتها تزيد فرتٍة بعد التدريس إىل األفغاني الدين جمال السيد
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هذا من يحتوي جليل كتاب وهو العقلية الِحكمة يف سينا ابن الرئيس إشارات رشح يقرأ
أنها إال سنة، ألف من تقُرب مدة من املرشق بالد يف أصولها ُغرست جليلة، أصوًال العلم
جمع قد الفاضل السيد هذا أنَّ إال غاِرسيها. لَغري ثماُرها واجتُِنيت املغرب، يف فروعها تنبُت
امُلقدِّمات وإىل فروعها، األصول إىل يجمع الغربيني، وبسط الرشقيِّني تدقيق بني تدريسه يف
القديمة. والحجج الثابتة الرباهني عىل أقواله جميع بانيًا تفاصيلها، امُلجَمالت وإىل نتائجها،
يأخذوا بأن به املؤمنني يُطالب اإلسالمي الدين بأن قوله األفغاني أقوال كلِّ من وحسبُنا
تنِطق العقل. إىل حاَكَم حاَكَم وكلَّما العقل، خاَطَب خاَطَب وكلَّما ِدينهم، أصول يف بالربهان
الغفلة لواِحق من والضاللة الشقاء وأن والبصرية، العقل نتائج من السعادة بأن نصوُصه

البصرية. نور وانطفاء العقل وإهمال

فكَره (١٨٤٩–١٩٠٥م) عبده محمد اإلمام عليه أقام الذي األساس هو نفسه هذا وكان
يُبنيِّ توضيًحا اإلسالم يف األساسية العقائد ح يُوضِّ أن هو به اهتمَّ ما أهمَّ كان إذ الفلسفي،
األصول يف القول ل يُفصِّ والنَّرصانية» «اإلسالم كتابه يف فرتاه العقل، منطق إىل استنادها
عنده والنظر العقيل». «النظر هو الدِّين لهذا األول األصل يجعل اإلسالم، عليها يقوم التي
ومن العقل، إىل وقاضاَك ة، الُحجَّ سبيل عىل منه أقامك «فقد الصحيح اإليمان وسيلة هو
عليه؟» يَثُور أو يَُجور أن ذلك بعد يُمكنه فكيف ُسلطته، إىل أذعن فقد حاكٍم إىل قاضاَك
عند الْرشع ظاهر عىل العقل «تقديم لإلسالم الثاني األصل يجعل ثم ص٥٨)، (ط٦،
عليه دلَّ بما أُِخذ والنقل، العقل تعاَرَض إذا إنه …» يقول: ذلك رشح ويف التعاُرض»
عن بالعجز االعرتاف مع املنقول ِة بصحَّ التسليم طريق طريقان: النقل يف وبقَي العقل،
عىل امُلحاَفظة مع النقل تأويُل الثانية والطريق عمله، يف هللا إىل األمر وتفويض فهمه،
هذا وعىل ص٥٩). املذكور، (املصدر العقل» أثبَتَُه ما مع معناه يتَِّفق حتى اللغة، قوانني
األمر، أشكل كلَّما العقل لُحكم دائًما لينتِرص اإلسالم، أصول بقيَة يُعدِّد اإلمام راَح النحو
عىل عنَده األمر يقتِرص ولم للُمعتزلة. رصيًحا امتداًدا الفلسفية ومدرستُه هو يجعلُه ا ممَّ
كالقضاء خاصة، موضوعاٍت عىل املبادئ تلك يُطبِّق مقاالته يف أخذ بل عامة، مبادئ ِذكر
واحد بَمثٍَل هنا ونكتفي الخ. إلخ … والتمدُّن التعليم، وإصالح الزوجات، د وتعدُّ والقَدر،
من جانب وهو — والقدر» «القضاء عن مقاله فنذُكر املنهج، هذا عىل التفكري يف لطريقته
ملن ُمقيًِّدا كان ما كثريًا أنَّه كما املسلمني، ر تأخُّ عىل حجًة اتُِّخذَ ما كثريًا اإلسالمية العقيدة
يف االعتقاد نفسه هو االعتقاد هذا أن كيف عبده محمد فيُبنيِّ — املسلمني من َفهمه أساء
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هو ما األسباب من يرى أن يستطيع قد اإلنسان أنَّ عىل الحادثات، بني السبَبيَّة الرابطة
وسواء الحوادث. تتابُع يف ببي السَّ التسلُسل بقيَّة إدراك عليه يمتِنع قد لكن لديه، حارض
اتِّهام، َموِضع يكون أن يجوز ما السببية الرابطة بقيام القول يف فليس يُدركه، لم أو أدَركه
اإلرادة ر نتصوَّ أن يف علينا َضري وال الحوادث. وقوع يف الراِبطة هذه هو نفسه العلم فِقوام
يَقع ملا إدراكنا عىل فة ُمتوقِّ اإلرادة إذ بَبية؛ السَّ لسلة السِّ حلقات من حلقًة نفسها اإلنسانية
ُمدبَّر. ُمرتَّب حادث هو وما حادث. هو بما علم عىل تنبني أنها أي نا؛ حواسِّ يف يؤثِّر ا ممَّ

ز يُحفِّ اعتقاًدا وجْدناه الجرب، شناعِة من والقَدر بالقضاء االعتقاد خلَّْصنا ما إذا إننا
األنفس يَطبَع اعتقاد هو إذ والبسالة؛ الشجاعة فيه ويخلُق واإلقدام، الُجرأة عىل اإلنسان
يف األرواح بذْل عىل يحِملها بل خاء، والسَّ الُجود إىل ويدعوها املكاره واحتماِل الثَّبات، عىل
إىل بنا يؤدِّي كيف العقل، منطق عىل أقْمناه لو الواحد االعتقاد هذا إىل فانظر الحق، سبيل

والُخنوع. التواُكل إىل أدَّى فهُمه أُيسء إذا أنه حني عىل العمل، مجال يف ُحريَّة
للنشاط حوافز يجعلها الذي بالتوضيح الدينية املفاهيم من طائفة اإلمام تناَول هكذا
الكامل وعلِمه الكاملة هللا إرادة بني الظاهري التعاُرض فكرة أيًضا ذلك َقبيل فمن والعمل.
أتُجوز الصدد: هذا يف امُلتسائلون يتساءل إذ أخرى؛ جهٍة من اإلنسان وإرادة جهة، من
عىل سيقع ما بكلِّ سابًقا علًما عِلم قد هللا يكون حني يُريد، ما بها يفعل حريَّة لإلنسان
موضوعه عن ليُزيل التوحيد» «رسالة كتابه يف السؤال لهذا اإلمام ويتصدَّى الزمان؟ طول
امُلنِتج، العمل عىل القادرين ُقدرات تعطيل يف سببًا يكون ال حتى غموض، من يكتِنُفه ما
ُمختاًرا ُمفكًرا اإلنسان يَجيء أن قدَّر الذي هللاهو إن العباد»: «أفعال عنوانه فصل يف فيقول
ينفي ال بإرادته اإلنسان من يقع بما ُمحيًطا هللا علم وكون ِفكره، ُمقتىض عىل عمِله يف
صاِحب كِعلم هو سيقع بما السابق الِعلم ألنَّ يدَع؛ وما يعمل فيما ُحرٍّا اإلنسان يكون أن
َليكون ذلك وإنَّ الُفالنية، العقوبة بفاِعِله حلَّْت وَقع إذا الفالني العمل أنَّ الدولة يف القضاء
يَصحُّ ال للعاِلم الواِقع فانِكشاف عمله، عىل يُقِدم تراه ذلك ومع الناس، من فرٍد عند معلوًما

مانًعا. وال ُملزًما — العقل نَظر يف —

تحليلها حيث من الدينية املفاهيم تجاه عبده محمد اإلمام وَقَفه الذي املوِقف هذا ومثل
قيوًدا ال اإلنسان حريَّة عىل عوامل ولتُصبح العقل، ألحكام ُمسايرتها لتَظَهر وتوضيحها
األدبية املفاهيم من كبرية طائفة تجاه العقاد محمود عباس األستاذ كذلك وقَفُه تُكبِّله،
نفس يف به يَسري تناوًال اإلسالمية العقيدة ألصول تناُوله عن فضًال واالجتماعية، والسياسية
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تلك بنَي ما عىل املنطقية ة الُحجَّ إقامة وأعني عبده؛ محمد قبله من سَلَكها التي الطريق
ُقدرتُه جَدِله يف العقاد يُميز ا َلِممَّ وإنه تام. تواُفٍق من وكرامته اإلنسان وُحريَّة العقيدة
من النتائج واسِتخالص امُلتقاربة، األفكار بني اللطيفة الفواِرق وتبيني التحليل ة دقَّ عىل

ُمقدِّماتها.
بل خاصة، بصفٍة ع يشجِّ اإلسالم أن كيف يُبني أن كثرية مؤلفات يف حاول ولقد
ُمختاًرا حرٍّا اإلنسان يكون وأن أمورهم، يف العقل إىل يحتِكموا أن فرًضا، الناس يفِرضعىل
«التفكري كتابه ففي ربه. وأمام نفسه أمام اختياره وعن تلك ُحريته عن مسئوًال حياته، يف
يف عليه والتعويل بالعقل التنويه هي واضحة َمزيَّة للقرآن إن يقول: إسالمية» فريضة
ألمَّ فقد املعاني، ُمختلفة «العقل» كلمة كانت ولنئ والتكليف، التَِّبعة وأمر العقيدة أمر
يُشيد فهو معانيه، بكلِّ له شاملًة العقل إىل الدَّعوة تكون حتى كلها، املعاني بهذه القرآن،
حني به ويُشيد وامُلنكر، امَلحظور عن يمنَع الذي األخالقي الوازع معناه يكون حني بالعقل
ربْط وعملية الكلية رات التصوُّ إنشاء كعملية اإلدراكية العمليات بعض به املقصود يكون
يُشيد وكذلك األحكام، تلك من النتائج استدالل وعملية أحكام، يف الكلية رات التصوُّ هذه
العقل عىل القرآن يحضُّ وإذ الرشيد. وُرشد الحكيم ِحكمة معناه يكون حني بالعقل القرآن
تراه الرشيد، والعقل الحكيم، والعقل امُلدِرك، والعقل الوازع، العقل جميًعا: تلك بمعانيه
كتاب يف له نظري ال نحٍو عىل ُمفصًال مقصوًدا يذُكره بل ُمقتضبًا، عرًضا العقل يذُكر «ال

األديان». ُكتب من
عن دافع إالَّ والفكر الحياة أبواب من بابًا العقاد يرتُك فلم الحرية، إىل الدعوة وأما
الرأي وهو به، تَميَّز رأيًا له نذُكر أن الرسيع العرض هذا يف ويَكفينا فيه. الُحرية وجوب
من طليق ُحرٌّ هو ما بِمقدار جميٌل فاليشء واحًدا، شيئًا والُحرية الجمال به جعل الذي
تجري التي والوردة اآلِسن، املاء من أجمل الجاري فاملاء الحياة، حركة تُعوق التي القيود
«السالك» الصوت هو الجميل والصوت وَرق، من املصنوعة شبيهِتها من أجمل الحياة فيها
جرٍّا. وهلمَّ الحيوية، وظيفِتِه أداء من يُمكِّنه الذي بامِلقدار يَجيء الذي هو الجميل والعضو
ألنَّ السياسية؛ الحرية لنفسها قة ُمحقِّ بدَّ ال الفن ويف الطبيعة يف الجمال تعَشق التي واألمة
الجميلة» والفنون «الُحرية عن اد للعقَّ مقاٍل ففي واحدة. لحقيقٍة وجهان والُحرية الجمال
يُقاس وال الجميلة للفنون ِبُحبها يُقاس للحرية األمم ُحبَّ إنَّ يقول ١٩٢٣م) سنة (نرش
مطالب ألن ذلك العيش؛ مطالب تخُدم نفِعيَّة وعلوم صناعاٍت من ظهرانيها بني ينشأ بما
بقوانني مدفوٍع غريَ اإلنسان يكون حني وأما بردِّها، له ِقبَل ال اإلنسان عىل َمحتومة الَعيش
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وهي الصحيح، بمعناها الحريَّة هي فتلك يدعه، ما يدَع أو يختاره ما يختار حني الطبيعة
الجميل. بالفنِّ اإلنسان يتعلَّق حني ق تتحقَّ حالة

لة الصِّ العقاد يُبنيِّ ١٩٢٤م) (نرشسنة معرضالصور» «يف عنوانه: آَخر له مقاٍل ويف
وإالَّ الحر، اإلنسان عليها ليتغلَّب قيامها من بدَّ ال التي القيود وبني الحريَّة بني الرضورية
أن ينبغي ملا حق َمثٌَل إنه فيه: الشاعر ف وترصُّ عر الشِّ بيت إىل فانُظر ُحرية، فال قيد فِبَغري
وقافية وزٍن من شتَّى قيود فهو الجمال، وُحريَّة الرضورة قوانني بني الحياة عليه تكون
كلِّ بني يخُطر حني لها، حدَّ ال نفٍس طالقة عن يُعِرب الشاعر أن غري وانسجام، واطِّراد
ال عالم يف بالخيال ويطري النشاط، طفرَة فوِقها من ويطُفر اللَّعب، خطرة السدود هذه
«هللا» الفلسفي: فكره فيها يَشيع التي العقاد مؤلَّفات وأهم والعراقيل. للعقبات فيه قائمة
خصومه» وأباطيل اإلسالم و«حقائق القرآنية» و«الفلسفة والحياة» الُكتب يف و«ُمطالعات

سينا». و«ابن رشد» و«ابن

التزام وإىل الفكرية الحرية إىل داعيًا بحث، وما كتب فيما حسني طه الدكتور كان كذلك
ذا هو فها املنهج، لذلك خاِضعة غري تبدو قد التي البحوث يف حتى ف؛ الرصِّ العقيل املنهج
الفلسفي املنهج هذا األدب يف أصطِنع أن أريد (ص٦٧): الجاهيل» األدب «يف كتابه يف يقول
والناس الحديث. العرص هذا أول يف األشياء حقائق عن للبحث ديكارت استحَدثَه الذي
كان يشءٍ كلِّ من الباحث يتجرَّد أن هي املنهج لهذا األساسية القاعدة أن يعلمون جميًعا
والناس ا، تامٍّ خلوٍّا فيه قيل مما الذهن خايلَ بحِثه موضوع يستقِبل وأن قبل، من يعلمه
َظَهر، يوَم والفلسفة الدِّين يف القديم أنصار عليه سخط الذي املنهج هذا أن يعلمون جميًعا
تجديًدا، والفلسفة العلم د جدَّ قد وأنه أثًرا، وأحَسِنها وأقَوِمها املناهج أخَصِب من كان قد
هذا به يمتاز الذي الطابع هو وأنه فنونهم، يف والفنانني أدبهم، يف األُدباء مذاهب غريَّ قد وأنه
كأنما الجاهيل، األدب يف بحثه به صدَّر الذي بهذا حسني طه الدكتور فكان العرصالحديث.
ُمستقالٍّ النظر، موضوعيَّ الباحث يكون أن اُه مؤدَّ كلها، الجامعية لحياتنا منهاًجا يضع
بزمام ُملقيًا الهوى، مع يميل ال بحثه، موضوع يف ِقيلت التي السابقة باآلراء ُمقيَّد غري حرٍّا
الرأي اختالف كان فما تكون، ما ذلك بعد النتائج ولتكن وحده، العلمي املنهج إىل بحِثه
ما إىل بالناس تنتهي التي هي والعواطف األهواء إنما البُغض، أسباب من سببًا العلم يف

(ص٦٩). والعداء البُغض من الحياة عليهم يُفسد
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يف الثقافة «ُمستقبل كتابه يف أخذ التعقيل، إىل َدعوته حسني طه الدكتور يُؤيِّد ولكي
وتأثُّرها تأثريها بدليل خالص، عقيل مزاٍج ذات تاريخها ِمرصطوال كانت كيف يُبنيِّ مرص»
كانت اإلسكندرية أنَّ نعلم أن ذلك يف وحسبُنا الهادئ. املنطقي للفكر رمٌز ُهم الذين باليونان
«فمن يقول: وعلم، فلسفٍة من فيها ما بكلِّ اليونانية للثقافة الرئييسَّ املقرَّ هي يوٍم ذات
مرصفوجدْت إىل لجأت قد — وألوانها فروعها اختالف عىل — اليونانية الثقافة أن ق امُلحقَّ
بِمثله، تظفر لم بما واالنتشار النمو من فيها وظفرت حصينًا، وحصنًا أمينًا ً ملجأ فيها
.(١٩) اآلسيوية» أو األوروبية اليونانية املدن من غريها يف أو أثينا يف ُمستقرة كانت حني
اإلسالم؛ بعَد الطابع عقلية كذلك فهي اإلسالم، قبل الطابع عقليَة مرص كانت ولنئ
هو أوروبا يف العقلية الحياة قوام يكون فكيف وإالَّ يُضادُّه، وال العقل يُساير اإلسالم ألن
ثم الحديثة، أوروبا خَلق علمي عقٌل أوروبا يف ينشأ بحيث اإلسالمي، بالرشق اتِّصالها
العقيل الطابع ذلك من محروم العقلية بثقافتها أوروبا أمدَّ الذي األصل أنَّ ذلك مع ر نتصوَّ
عقول يف تؤثر «فال املتوسط األبيض البحر رشقي يف ثقافة تنشأ أن يعقل فهل نفسه.
جديًدا؟» خلًقا الغرب هذا أهَل خَلَقت البحر هذا غْرب إىل أرسلوها فإذا شيئًا، أصحابها
االجتماعية» خلدون ابن «فلسفة حسني طه للدكتور الفلسفية املؤلفات ومن (ص٢٥).

الفكر». و«قادة

٣

عرْضناه قد ما غري آخر نوٍع من دراسات فيها الفلسفة بأقسام فنشأت الجامعات نشأت
فلسفية، بصبغٍة الفكر يَصطبغ أن عىل مقصوًرا هنا األمر يُعد فلم امُلفكرين، ُمتفلِسفة عند
كما ًقا، ُمحقَّ نًرشا الفلسفي الرتاث نَرش تناولْت التي األكاديمية البحوث إىل ذلك جاوز بل
وأضاف حينًا بالرتجمة اكتفى نقًال وحديثها، قديمها الغربية الفلسفية املذاهب نقَل تناولت
الفلسفية، املوضوعات شتَّى يف التأليف تناَول وأخريًا آخر. حينًا ونقًدا تعليًقا الرتجمة إىل
ًا ُمعربِّ يجيء بأن ذلك عىل يزيد وقد علميٍّا، عرًضا عرضالفكرة ُمجرَّد يقترصعىل قد تأليًفا

املؤلِّف. إليه يذهب خاص مذهٍب عن
الجديد؛ البناء عليه األساسالذيسيقوم وضع بمثابة ألنه الفلسفي، اث بنرشالرتُّ ونبدأ
يَستوثِقوا أن األبناء يُريد كأنما القديم، الرتاث بإحياء واقرتنَْت إال ثقافية نهضٍة من فما
يُسلِّم الحضارة، أسباب من موصولة سبيٍل عىل سائرون ُهم إذ طريقهم؛ استقامِة من
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الُحريَّة إىل دعوة دائًما لهي املايض إىل العودة هذه وإن أبنائهم. إىل ذخريتَهم اآلباء فيها
صميمها يف ألنها «بالرومانسية»؛ األدبية الحركات يف َليَصفوها حتى ُمبارشة، غري الفكرية
أبقى هو ما إىل الوصول ابتغاء القائمة، والرضورة الراهنة اللحظة ُمقتَضيات عىل خروج
يف السابقون تركه قد ما ُمطالعة عن لباحٍث مندوحَة ال أنَّه عن فضًال وذلك الزمن، عىل

اإلسالمي. الفلسفي الرتاث من نُِرش ما أهمِّ من طائفًة ييل فيما ونذكر بحثه. موضوع
يف الفلسفية» الكندي «رسائل ريدة أبو الهادي عبد محمد الدكتور نرش «الكندي» فمن
ثم وفلسفته، الكندي حياة عن ُمستفيض ببحٍث َرهما صدَّ وقد (١٩٥٠–١٩٥٣م) جزأين،
الدكتور ونرش فلسفية، مادة من الرسالة عليه تحتوي ملا تحليلية بُمقدِّمة رسالة لكلِّ قدَّم
العقل» «رسالة نرش كما باهلل». امُلعتصم إىل الكندي «كتاب (١٩٤٨م) األهواني فؤاد أحمد

(١٩٥٠م)
له وقدَّم ١٩٤٩م) (ط٢، العلوم» «إحصاء أمني عثمان الدكتور نرش «الفارابي» ومن
تزال ما سينا» «ابن ومن كثرية. بهوامش عليه وعلَّق وفلسفته، الفارابي حياة عن بُمقدِّمة
مدكور، بيومي إبراهيم الدكتور بإرشاف لجنة تنُرشها «الشفاء»، كتاب من أجزاء تُنَرش
يف بالتحقيق وقام (١٩٥٨م) و«املقوالت» (١٩٥٢م) «املدخل» اآلن حتى منه نُرش وقد
و«الربهان» الخضريي، محمود األستاذ واملرحوم األهواني، والدكتور قنواتي، األب كليهما
الرحمن عبد الدكتور نَرشه وكذلك (١٩٥٦م)، عفيفي العال أبو الدكتور له وقدَّم قه حقَّ وقد
الدكتور وحقق (١٩٥٨م)، «السفسطة» كتاب األهواني الدكتور وحقق (١٩٥٤م). بدوي
الشعر» «فن بدوي الرحمن عبد الدكتور وحقق (١٩٥٤م) «الخطابة» كتاب سليم محمد
واألستاذ قنواتي األب أولهما ق حقَّ (١٩٦٠م) «اإللهيات» من جزءان ونُِرش (١٩٥٣م)،

زايد. وسعيد دنيا، وسليمان موىس، يوسف محمد األساتذة ثانيهما ق وحقَّ زايد، سعيد
النفس «معرفة يف رسالة سينا ابن مؤلفات من الفندي ثابت محمد للدكتور ونرش
الحكمة» «عيون بدوي الرحمن عبد الدكتور ق وحقَّ (١٩٣٤م). وأحوالها» الناطقة

(١٩٥٤م). النريوزية» «الرسالة هارون السالم عبد األستاذ ونرش (١٩٥٤م).
(١٩٥٥م) الضالل» من «امُلنقذ محمود الحليم عبد الدكتور نرش «الغزايل» اإلمام ومن

١٩٥٥م). (ط٢، الفالسفة» «تهافت ُدنيا سليمان األستاذ ق وحقَّ له، وقدَّم
أرسطوطاليس كتاب «تلخيص بدوي الرحمن عبد الدكتور نَرش رشد» «ابن ومن
«تلخيص األهواني فؤاد أحمد الدكتور ونرش (١٩٦٠م)، الخطابة» و«تلخيص الشعر» يف
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(١٩٤٧م)، الطبيعة» بعَد «تلخيصما أمني عثمان الدكتور ق وحقَّ (١٩٥٠م)، النفس» كتب
امللَّة». عقائد يف األدلَّة «مناهج قاسم محمود الدكتور ونرش

(١٩٤٦م). الِحكم» «فصوص عفيفي العال أبو الدكتور ق حقَّ عربي» «ابن ومن
اإللهية» «اإلشارات بدوي الرحمن عبد الدكتور ق حقَّ التوحيدي» حيان «أبي ومن

(١٩٥٠م).
محمد (املرحوم) والدكتور حلمي مصطفى محمد الدكتور نَرشَ «الكرماني» ومن

(١٩٤٨م). العقل» «راحة حسني كامل
والتقديم والتعليق بالتحقيق (١٩٥٤م) حلمي مصطفى محمد الدكتور قام وكذلك
عيل تأليف عرشية» االثنا اإلمامية من الرئيس الشيخ أنَّ إثبات يف التطبيق «توفيق لكتاب

الجيالني. هللا فضل بن
(١٩٥٢م) الخالدة» «الِحكمة بدوي الرحمن عبد الدكتور ق حقَّ «مسكويه» ومن
وقدَّم الكِلم» وَمحاسن الِحكم «ُمختار بدوي الرحمن عبد الدكتور نرش فاتك بن وللُمبرش

١٩٦٢م). لسنة التشجيعية الدولة جائزة الكتاب هذا نال (وقد طويلة بُمقدِّمة له
خلدون. البن «املقدمة» وايف الواحد عبد عيل الدكتور ق وحقَّ

«منطق ذلك من قديمة؛ ُمرتجمات ت نُِرشَ ذكرها، السالف النصوص إىل وباإلضافة
النفس» و«يف الشعر» «فن نرش كما بدوي الرحمن عبد الدكتور نرشه وقد أرسطو»
العال أبو الدكتور ونرش أرسطوطاليس. إىل املنسوب النبات» و«كتاب ألرسطوطاليس
الرحمن عبد الدكتور نْرشها وأعاد ألرسطو. الطبيعة» بعَد ما كتاب من الالم «مقالة عفيفي
العرب»، عن «أفلوطني عنوان تحت نَرشها مجموعات أيًضا بدوي وللدكتور بدوي.
إىل املنسوب الطبيعية» و«اآلراء لهرمس، النفس» «ُمعاذلة نرش كما العرب»، عند و«أرسطو
و«حجج ألبرقلس، الطبيعية» األشياء يف و«مسائل ألبرقلس، املحض» و«الخري فلوطرخس،
األهواني فؤاد أحمد الدكتور ونرش ألفالطون. «الروابيع» وكتاب ألبرقلس، العالم» ِقَدم يف

لفرفوريوس. «إيساغوجي»
قبل طويل وقٌت يميض أال لرُيجى حتى قائمة، الفلسفي اث الرتُّ نْرش حركة تزال وما
تقوم أن العلمية للدراسة يمكن فقط وعندئٍذ األسالف. كنوز النور إىل أَخرْجنا قد نكون أن

صحيح. أساٍس عىل
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٤

العربية اللغة إىل فنُقل الرتجمة، ميدان يف قوية حركة قامت القديم، تُراِثنا إحياء جانب وإىل
ونقول جميًعا. الفلسفة جواِنَب يشمل يكاد ما والرشقية الغربية الفلسفية املؤلفات من
ا مسٍّ تْها َمسَّ أو بعد، الرتجمة حركة ها تمسَّ لم وأعالم جوانب يزال ما هنالك ألن «يكاد»
«كانْت» إن نقول أن َدد الصَّ هذا يف وحسبُنا األعالم. وهؤالء الجوانب تلك أهمية عىل خفيًفا،
إال منه يُرتَجم لم «أفالطون» وإنَّ يشء، منهم يُرتَجم لم و«هيجل» و«ليبنتز» و«سبينوزا»

ضئيل. قْدر
أرسطو من ترَجَم فقد السيد؛ لطفي أحمد (املرحوم) األستاذ امُلرتِجمني طليعة يف وكان
الطبيعة» و«علم (١٩٣٢م) والفساد» و«الكون (١٩٢٤م) نيقوماخوس» إىل األخالق «علم

(١٩٤٧م). و«السياسة» (١٩٣٥م)
من وفيدون، وأقريطون، وأوطيفرون، الدفاع محاورات املقال هذا كاتب وترجم
جمعة، لطفي محمد لألستاذ إحداهما مرتني، «املأدبة» وترجمت أفالطون، محاورات

(١٩٥٤م). املريي وليم لألستاذ واألخرى
يف الفلسفة «تاريخ بور دي عن ريدة أبو الدكتور ترجم اإلسالمية الفلسفة ويف

اإلسالم».
امُلحدثني «فلسفة وولف عن عفيفي العال أبو الدكتور ترَجم الحديثة الفلسفة ويف
الدكتور وترجم (١٩٤٢م)، الفلسفة» يف «املدخل كولبه وعن (١٩٣٦م)، وامُلعارصين»
محمود األستاذ وترجم (١٩٥٩م)، األوىل» الفلسفة يف الت «التأمُّ ديكارت عن أمني عثمان
لجون اليقني» عن «البحث األهواني الدكتور وترجم لديكارت، املنهج» يف «مقال الخضريي
ديوي لجون البحث» نظرية «املنطق، كتاب املقال هذا كاتب ترجم كما (١٩٦٠م)، ديوي
(١٩٥٨م) الفلسفة» يف «تجديد قنديل مريس أمني األستاذ أيًضا له وترجم (١٩٦٠م)،
محمد والدكتور (١٩٤٦م) االعتقاد» «إرادة هللا حب محمود الدكتور ترجم جيمس ولِوليم

(١٩٦٢م). فلسفية» ُمشكالت «بعض الشنيطي فهمي
ترجمة الرياضية» للفلسفة «تمهيد أهمها من كثرية كتٌب تُرِجمت رسل ولربتراند
كاتب ترجمة (١٩٥٤م) الغربية» الفلسفة و«تاريخ (١٩٦٣م) أحمد مريس محمد الدكتور
(١٩٤٧م) إسماعيل وعماد هنا عطية الدكتورين ترجمة الفلسفة» و«مشاكل املقال هذا
كاتب ص ولخَّ .(١٩٥٩) الصادق الرشيد عبد األستاذ ترجمة تطوَّرت» كيف و«فلسفتي

علمية». بنظرة «الفلسفة عنوانه وجعل الفلسفة) (موجز رسل كتاب املقال هذا
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أوكاشيفتش، تأليف األرسطية» القياس «نظرية صربة الحميد عبد الدكتور وترجم
(١٩٥٩م). سانتياتا تأليف بالجمال» «اإلحساس بدوي مصطفى والدكتور

التصوُّف يف «دراسات عفيفي العال أبو الدكتور ترجم امُلسترشقني أعمال ومن
الحضارة يف اليوناني «الرتاث بدوي الرحمن عبد والدكتور نكلسون، تأليف اإلسالمي»

امُلسترشقني. من لطائفة دراسات وهو اإلسالمية»
وحْسبُنا الفلسفية الرتجمة ميدان يف علينا ُمتعذِّر الحرص يُشبه ما أو الحرص أن الحق
تمتدَّ أن لها ع نتوقَّ نزال ما كنا وإن وشمولها، الحركة َسعة عىل لتُدلَّ القليلة النماذج هذه

النصوص. هات أمَّ من بعُد تشَمْله لم ما لتشمل

٥

يُريد عندنا الفلسفي الفكر أنَّ عىل ن تُدالَّ والرتجمة الرتاث نرش حركتا كانت إذا أنَّه عىل
داللًة ذلك إىل تُضيف الفلسفي التأليف حركة فإنَّ سليمة، علمية أُسٍس عىل بناءه يُقيم أن
نًا ُمتضمَّ أو أحيانًا، رصيًحا كشًفا واتجاهاتهم، الدارسني مذاهب عن تكشف ألنها جديدة،
رئييس مذهٍب من ما أنَّه زعمنا إذا نُخطئ ولسنا أخرى. والعرضأحيانًا االختيار طريقة يف
ا ممَّ نصريًا؛ فالسفتنا بني من له وجَد وقد إال التقليدية املذاهب من أو امُلعارصة، املذاهب من
إىل االستماع من قديًما، امُلسلمون الفالسفة به تميَّز بما نتميَّز أننا عىل الداللة أوضح يدلُّ
امُلستقل. فكره عن بها يعربِّ صياغًة يصوَغه أن بعد له يتشيَّع ما كلٌّ ليتَِّخذ األفكار جملة
أسلْفنا كما — وهو العام، الطابع عند جميًعا نلتقي النظر وجهة يف اختالفنا عىل لكننا
فكرة يُربز من بيننا من وسرتى العقل. إىل واالحتكام الُحريَّة إىل الدعوة بني الجمع —
أكثر اإلنسانية الُحريَّة فكرة يُربز ومن اإلنسانية، الُحريَّة فكرة يُربز ا ممَّ أكثر العقيل املذهب
لكنَّنا التجريبية، يُناِرص ومن امِلثالية يُناِرص من منا سرتى العقيل. املذهب فكرة يُربز ا ممَّ
بأنَّ هنا االعرتاف من بدَّ فال ذلك ومع واحد، موقٍف من ُمختلفة جوانب عن نُعربِّ جميًعا
عن تعبريًا أفصَح تكون حتى صْهر من مزيٍد إىل تحتاج زالت ما الكثرية العنارص هذه

خالصة. عربيٍة نَظٍر وجهة
من العقيل املذهب أنصار ُمقدِّمة يف يكون أن (١٨٨٦–١٩٥٩م) كرم يوسف ولعلَّ
و«الطبيعة والوجود» «العقل هما كتابنَي يف الفلسفية نظره بسطوجهَة وقد امُلحرتفني، ُزمرة
وصف ولقد املذهب، بهذا األخذ يف ُمتطرًفا يكن لم أنه غري (١٩٥٩م). الطبيعة» بعد وما
يكون أن سوى العقل من يُِرد لم ألنه وذلك معتدل؛ عقيل بأنه الفلسفي مذهبه نفسه هو
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السليم، املنطق مبادئ مع تتعاَرض ال التي الصحيحة النتائج إىل للوصول صالحة أداًة
ُمتديِّن، عاقل حيوان — رأيه يف — اإلنسان ألن اإليمان؛ إىل نفسه الوقت يف تؤدِّي والتي
وال العقل، دون وحَده باإليمان وال اإليمان، دون وحَده بالعقل يتميَّز الذي بالكائن هو فال
أخرى. جهة من القلب وطمأنينة جهة من العقل يقني عنده اجتمع إذا إال حياته تصلُح

مصدًرا الحواسَّ جعل حني — كرم يوسف رأي يف — التجريبي املذهب أخطأ لقد
شأنُها العقل، تُدعى الحواس، من ُمتمايزة داركة قوٌة «لإلنسان ألنَّ وذلك للمعرفة، وحيًدا
تؤلِّف وأن بذاتها، ُمجرَّدة أَُخر ومعاني تها، مادَّ عن ُمجرَّدًة املحسوسات معاني تُدِرك أن
املحسوس، وراء ما إىل األشياء إدراك يف فتنُفذ واستقراءات، وأقيسٍة قضايا يف املعاني هذه
العقل موضوعات كانت وملَّا املوجودات. سائر مع عالقاته وتعينَي ماهيته، استكناَه ُمحاِولًة
يقُرص الذي الحيس املذهب يبُطل وبذلك كذلك، مجرَّدة ذكرناها التي أفعاله كانت ُمجرَّدة،
(من امُلدركات» سائر بها ويُفرس إليها يَُردَّ أن إىل ويرمي الحواس، عىل اإلنسانية املعرفة

الطبيعة»). بعد وما «الطبيعة كتاب تصدير
امُلدَركات أنواع يتقىصَّ أن والوجود» «العقل كتابه خالل نفسه عىل فيلسوفنا أخذ وقد
وحَدها، الحواس تحصيل عىل اعتمد هو إذا تحصيلها اإلنسان عىل يستحيل كان التي
ملاهيَّاتها، امُلدِرك هو وحده فالعقل األشياء، بظواهر تُِلمَّ أن الحواس مقدور يف كان فلنئ
األخرى امُلجرَّدات عن فضًال وذلك مادَّتها، عن املعاني بتجريد يكون إنما املاهية وإدراك
والِعلِّيَّة، والعرض، والجوهر الوجود عن كأفكارنا املادة، طريق غري عن العقل يُدِركها التي
كالعالقة كثرية، وعالقات ِنَسبًا أيًضا العقل يُدِرك كما والباطل، والحقِّ والرش، والَخري
وكالعدد بعض، مع بعضها األشياء بني الكائنة والعالقات الواحد، اليشء أجزاء بني الكائنة
امُلتعلقة األطراف تُدِرك الحواس ألن بالحواس، يكون ال كهذه عالقات فإدراك والرتتيب،
العامة للمبادئ — الحواس دون — العقل إدراك كله ذلك إىل أِضف نفسها، العالقات بتلك

وهللا. كالنفس املادية غري للموجودات وإدراكه العلوم، عليها تنبني التي
الحواس من ُمتميًزا العقل وجود تثبت العقيل، اإلدراك من رضوب كلها هذه
بدَّ فال وإذن يُدِركه، ما قيمة عىل دليًال وحده يكفي ال وجوده إثبات لكن وإدراكاتها،
امُلدَركات صدق يف يتشكك الذي الشك مذهب بها يدَحض أخرى خطوٍة من للفيلسوف
بها ليُثبت أخرى خطوًة خطا امُلدَركات، لتلك الصدق إثبات من فرغ ما إذا حتى العقلية،
آمنوا إْن الذين التصوُّري املذهب أنصار يقول كما بحتًا، ريٍّا تَصوُّ ليس الصدق ذلك أن
داخل عىل امُلدَركات وتلك الوجود ذلك يقُرصون فهم العقلية، وبُمدَركاته العقل بوجود
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الوجود إىل الداخلية رات التصوُّ عالم من الخروج حقَّ اإلنسان عىل يُنكرون وبذلك العقل،
الخارجي.

الحسية اإلدراكات يف نفسه يحُرص الذي التجريبي املذهب كَرم يوسف عارض هكذا
حقِّ دون العقلية اإلدراكات يف نفسه يحُرص الذي التصوُّري املذهب عارض كما وحَدها،
وجود يُثبت «عقيل» فهو ثَمَّ ومن خارجية، موجودات من يُقابلها ما إىل منها الخروج
الخارجي؛ العالم وجود يُثبت «واقعي» أيًضا وهو أحكامه، وِصدق ُمدَركاته ووجود العقل
جماٍد من الطبيعة كائنات يف يبحث أن الطبيعة» بعد وما «الطبيعة كتابه يف له جاز ولذلك
به الِعلم إنَّ ليقول الطبيعة بعَد ما إىل انتقل ذلك من فرغ ما إذا حتى وإنسان، وحيواٍن
للوجود، العامة املبادئ وثانيها: املعرفة، مبادئ أولها: كربى؛ موضوعات ثالثة عىل يشتمل
قيل ملا يعِرضفيه تفصيًال املوضوعات هذه يف القول ل يُفصِّ ثم األلوهية. موضوع وثالثها:

جديد.4 رأٍي من يطَرحه أن هو يُحبُّ وما وُمحدثني، أقَدمني من غريه عند

«العقيل مذهبه معاِلم به يُكمل «األخالق» يف مؤلٍَّف إصدار اعتزم قد كرم يوسف كان
من فصوٍل كتابة من فَرغ قد كان إنه يُقال بل والواقعية، امِلثالية بني يجمع الذي املعتدل»
التفكري لحركة هللا أراد وكأنما فيه، بدأ قد ما إتمام دون عاجلتْه امَلنيَّة لكن املؤلَّف، ذلك
توفيق الدكتور لنا فأخرج واحًدا، منَّا واحد يُكمل بحيث بناء، تكتِمل أن بالدنا يف الفلسفي
مذاهب فيه استعرض (١٩٦٠م) رها» وتطوُّ نشأتها الخلقية: «الفلسفة يف كتابًا الطويل
اتجاه إىل كله هذا من لينتهي الراهن، يومنا إىل األقَدمني اليونان منذ اختالفها عىل األخالق
كرم يوسف إليه اتََّجَه الذي املعتِدل» «العقيل االتجاه إىل يكون ما أقَرُب هو لنفسه، يختاره
اسم األخالق يف هذا اتجاهه عىل الطويل الدكتور ويُطلق األخرى. الفلسفية الجوانب يف
اإلنسان «يشارك بعدها): وما (ص٣٥٥ يقول منها ُمراده تحديد ويف لة»، امُلعدَّ «امِلثالية
كانت هذا أجل ومن بالعقل، الكائنات جميع دون وينفِرد الحسِّ يف والحيوان النموِّ يف النبات
واإلنسان … قديًما أرسطو قال فيما اإلنساني الوجود حاالت أكمَل العقيل ل التأمُّ ُمزاَولة
بالسلوك يَضيق يكون، أن ينبغي ما إىل ويتطلَّع بالواقع، يقنَع ال الذي الوحيد الكائن هو

الفلسفة وتاريخ (١٩٣٦م) اليونانية» الفلسفة «تاريخ هي: الفلسفة، تاريخ يف ثالثة ُكتب كرم ليوسف 4
(١٩٤٩م). الحديثة» الفلسفة و«تاريخ (١٩٤٦م)، الوسيط العرص يف األوربية
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فإننا الواجب؛ بُمقتىض يَجري الذي السلوك ويُكِرب والعواطف، الشهوات إليه تُسوق الذي
أعىل، إىل صاعًدا تتدحَرج أن ينبغي أسفل: إىل الجاذبية بفعل الهابط للحَجر نقول ال
كان هذا أجل من ضْعفها، وترَحَم بها ترأَف أن ينبغي فريسته: يُمزِّق الذي للوْحش وال
امِلثالية من حظِّنا بِمقدار يكون إنما الحيوانية، مداِرج هبوطنا أو اإلنسانية، ُسلَّم صعودنا

نكونه.» أن ينبغي ا عمَّ عندنا تُعربِّ التي
يتطلَّب التحقيق وهذا الحيوانية، ُقواها بكلِّ الذات تحقيق يف امُلعدَّلة املثالية «وتقوم
َوحَدتها يكُفل رفيع إنساني مثٍل ووضع إمكانياتها، ومعرفة البرشية الطبيعة بحقيقة اإلملام
العقل بهداية والروحي، منها الحيسِّ جميعها؛ قواه اإلنسان يُشبع ِظلِّه ويف تكاُملها، ويضَمن
«… ونُكرانها الذات توكيد بني التقليدي العداء فيزول والَغرييَّة، األنانية وتتآخى وإرشاده،
ليتالَقيا يكونا لم بنيطرَفني فيه يجمع موقًفا الطويل الدكتور كيفوقف نرى هذا من
— جهة من — الحسيني من املتطرفون كان فقد دَّين؛ الضِّ بني التوفيق عىل ُقدرتُه لوال
من — العقليِّني من امُلتطرِّفون وكان سعادته، لإلنسان ق يُحقِّ فيما األخالق أُُسس ينُشدون
الضمري صوت يأُمرنا أو العقل منطق يأُمرنا الذي الواِجب أداء يلتِمسون — أخرى جهة
ال ملاذا لكن ق، يُحقِّ لم أم به، القائم للفرد سعادًة للواجب األداء هذا ق حقَّ سواء بفعله،
الروحية الِقيَم تحقيق أن نفِرتض ملاذا مًعا؟ آٍن يف للسعادة ًقا ُمحقِّ الواجب أداء يكون
َلِمن بَدن هو وما ُروح هو ما بني الفصل هذا إنَّ أال البَدنية؟ الرَّغبات مع يتعاَرض الُعليا
ما النفسية األمراض من يُحِدث وأن وبَدن، ُروح هي التي البرشية الطبيعة يُفكِّك أن شأنه
الفضيلة يف السعادة والتََمس األخالق، يف الوسط موقفه باحثُنا وَقف ثَمَّ ومن معروف، هو
لها يُنظِّم وهذا تشتهي فتلك َدوره، وللعقل َدوُرها عنده للحواسِّ فكان الواجب، يف وامُلتعة

املجموع.5 سعادة عىل الفرد سعادة تطغى ال بحيث اإلشباع، طريقة

مع وال شوِطهم آِخر إىل يني الِحسِّ مع يميض أن يُريد ال الذي «املعتدل» املوقف هذا لكن
كانت فلنئ األمور، يف الحاسم البتُّ ِمزاجه كان من يُقنع ال شوطهم، آِخر إىل العقليِّني
تُالين األُوىل ياِبسة، ورءوس ليِّنة رءوس ِصنفني: — جيمس وليم قال كما — الرءوس

و«التصوُّف (١٩٤٥م) و«الشعراني» ١٩٥٨م) (ط٣، الفلسفة» «أسس اآلتية: امُلؤلَّفات الطويل لتوفيق 5
و«ج. ١٩٥٩م) (ط٢، والفلسفة» الدين بني النزاع و«قصة (١٩٤٦م). العثماني» العرص إبان مرص يف

(١٩٥٣م). املنفعة» و«ذهب (١٩٤٦م) مل» س.
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الثانية أنَّ حني عىل القلبية، للعاطفة االستسالم من ويفيشءٍ َهوادة عىل األمور وتأُخذ وتُداور
يتناول وهو يرضاُه الذي الرضا بمثل العقل يَرىض أن إالَّ يهمها وال الحقائق، عند تتصلَّب
اآلِخذون كان الِقسمني، هذَين تنقِسم الرءوس كانت لنئ أقول: امَلعملية، العلمية مسائله
من نفٌر الفكرية حياتنا يف جانبهم إىل وكان األول، الصنف من ُهم امُلعتدل العقيل باملذهب
يف فهو املقال. هذا كاتب امُلعارص الفلسفي تاريخنا يف يُمثِّلونه من وبني الثاني، نف الصِّ
كتاٍب ويف ١٩٦٠م) لسنة التشجيعية الدولة بجائزة ظفر (وقد علمية» فلسفة «نحو كتابه
بالعلم، الفلسفة تتشبَّه أن إىل رصيحة دعوًة يدعو (١٩٥٣م)6 امليتافيزيقا» «ُخرافة آخر له
مع الفلك يف فيبحثون موضوعاتهم، يف الُعلماء يُشاركون الفالسفة يجعل الذي باملعنى ال
وهكذا، البيولوجيا علماء مع األحياء ر تطوُّ ويف الطبيعة، علماء مع الطبيعة ويف الفلك، علماء
يتصدَّى أن فيلسوف— هو حيث من الفيلسوف— عىل يُحرِّم — نقيضذلك عىل — إنه بل
التي البحث أدوات يملك ال ألنه الوجوه من وجٍه بأيِّ إخباريٍّا حديثًا العاَلم عن للحديث
أحكاٍم إىل بها ينتهي حتى التجارب وإجراء باملالحظة َمنوًطا هو فليس ذلك، من تُمكِّنه
من ليس فيما أنفسهم ورَّطوا أن ل التأمُّ فالسفة مزالق من كان ولقد العالم. عن إخبارية
الخارجي، الوجود يِصَف أن ُوسعه يف وحَده الخاِلص الفكر أن يظنُّون كانوا إذ شأنهم،

محال. ذلك أن مع
لها يُريد إنه بالعلم؟ الفلسفة تتشبَّه أن الدعوة هذه صاِحب يُريد — إذن — ففيَم
كان فإذا والعبارات، األلفاظ استخدام يف الباِلغة ة الدقَّ التزام أولها أَُخر، معاٍن ِبعدَّة ذلك
و«الضوء» «الجاذبية» عن يتحدَّث حني العلمية، ُمصطلحاته ة الدقَّ وجه عىل يُحدِّد العاِلم
مثًال — يتحدَّث حني نفسها ة الدقَّ بهذه يكون أن للفيلسوف ينبغي فكذلك إلخ و«الصوت»
ألفاًظا يستخدمون الذين الفالسفة إنَّ نعم إلخ. … و«الخري» و«العقل» «النفس» عن —
تلك من يستنبطون ثُمَّ ضوئها، عىل لتُفَهم لها، يشرتطونها بتعريفاٍت يُحدِّدونها كهذه،
كانوا لو ذلك، عىل ُغبار وال يستنبطوه، أن االستنباط مبادئ بُحكم لهم يجوز ما التعريفات
التي التعريفات إىل ِصدقها يف ُمستِندة إليها ينتهون التي نتائجهم بأنَّ كامٍل وعٍي عىل
ريايض فِصدُقه صادًقا، كان إن عندئٍذ الفلسفي النََّسق أنَّ أي بَْدء؛ ذي بادئ اشرتطوها

هيوم» و«ديفد (١٩٥٦م) رسل» و«برتراند ١٩٦٢م) (ط٣، الوضعي» «املنطق أيًضا: نفسه للمؤلف 6
(١٩٥٦م). الجديد» العالم يف الفكر و«حياة (١٩٦٢م) حيان» بن و«جابر (١٩٥٨م)
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أن نا حقِّ من ليس لكن أجزائه، بني تناُقض ال وأنه آخره، مع ُمتَِّسق أوله أنَّ معناه بحت،
الفلسفة أصحاب يقول كما الخارجي العالم ر يُصوِّ إنه لنقول النََّسق هذا حدود من نخُرج
الواقع، عىل قة ُمحقَّ األوىل خطوتَه الباِحث يجعل أن فإما امِليتافيزيقية، بناءاتهم عن لية التأمُّ
هو ملا ُمطابقة بأنها األوىل الخطوة تلك عن تلَزم نتيجٍة أليِّ يَزُعم أن ِه حقِّ من يكون وعندئٍذ
استخدامها، يُريد ملفهوماٍت امُلفكر عند من تعريًفا األوىل الخطوة تلك تكون أن وإما واقع،
أن ذلك بعد ه حقِّ من يُصبح فال بْدء، ذي بادئ امُلفكر يضُعها أخرى ُمسلَّمات يكون أن أو
ره تُصوِّ أنها أو خربًا العاَلم عن تحِمل بأنها األوىل الخطوة تلك عن تلَزم نتيجة ألي يزعم

التصوير. وجوه من وجٍه بأيِّ
بهذه يتناَوله أن للفيلسوف يُراد الذي الفلسفي البحث موضوع يكون ماذا ولكن

العلمية؟ الدقة
التشكيالت هو يكون بل العلوم، فيه تبحث مما موضوًعا يكون ال — أسفلنا كما — إنه
صياغة يف العلماء يَستخدمها التي — وغريها رياضية ورموز لُغويَّة عبارات من — الرمزية
يظهر وهاهنا الرصيح، الَعَلن إىل الُكمون من ُمضَمراتها يُخرج تحليًال فيُحلِّلوها علومهم،
ِبَغري العبارة تجعل أن شأنها من عناِرصَ عىل أو تناُقٍض عىل ُمنطوية كانت إن وضوح يف
وبهذا هدى. عىل سائًرا كله الِعلم فيكون امَلنطقيَّة الِبنية سليمة كانت أم علمي، معنى
الفلسفة. من ُجزءًا املنطقي التحليل يكون أن بَدل املنطقي، التحليل هي الفلسفة تُصِبح
يف الصاِرم العقل بأحكام األخذ إىل دعوة هي إنما العلمية» «التجريبية فهذه وإذن
فيستعملوها األلفاظ ِسحر يأُخذهم حتى أقالمهم، عىل الكاِتبون يُجريها التي العبارات َفْهم
قوة لها تكْون ال الجديدة الدعوة هذه يف اللفظة أنَّ عىل الداللية. ُقوِّتها غري أخرى ألسباٍب
ِفعلية كائنات إيانا أعطتْها حسية ُمعَطيات إىل التحليل نهاية يف أشارت إذا إالَّ داللية
من يُعفيها اشرتاطي بتعريٍف ُمستخَدمة اللفظة تكون أن إالَّ اللهم الخارجي، العالم يف
وال الدَّاخيل نسِقِه يف ُمنحِرص أنه عىل مفهوًما يكون عندئٍذ التفكري لكن اإلشارية، الوظيفة

الواقع. بُدنيا له شأن

ِصلة له يكون فيما — العاطفة دون — وحده العقل تحكيم إىل الدعوة هذه جانب وإىل
تقوم الوقائع، تلك عن تُقال التي العلمية املوضوعية بالتقريرات وِصلة الخارجية، بالوقائع
بدوي الرحمن عبد الدكتور وهو صاحبُها يُقيمها الفرد، حرية إىل دعوٌة الفلسفي مجالنا يف
العقيل «الَفهم» إىل دعوة العلمية التجريبية كانت فلنئ الوجودية. الفلسفة من أساٍس عىل
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العقيل، الَفهم بمجرَّد تكتفي ال التي الحرَّة اإلرادة إىل هي بدوي الدكتور دعوة فإن الواضح،
النشيطة. امُلنِتجة الفاِعلية إليه تُضيف بل

وجود الثاني وذاتي، فزيائي نوَعني: الوجود م يَُقسِّ الوجودي»7 «الزمان كتابه ففي
الوجود أما أشياء. كان أم واعيًة ذاتًا أكان سواء الذات، عدا ما كلُّ واألول امُلفَردة، الذات
سبيل وال للَغري وجوٍد كلِّ عن الطبيعة حيث من ة تامَّ ُعزلٍة يف بنفسه ُمستقلٌّ فوجود الذاتي
ِنسبة فال الَغري وجود وأما وحَده، قائم عاَلم منهما كلٌّ إذ وذات، ذات بني الحق التفاُهم إىل
فلكي إلمكانياتها، تحقيق الفعل ألن للذَّات؛ رضورة والفعل الِفعل، حيث من إالَّ الذات إىل له
ولذا وبواسطته؛ الَغري وجود يف يتمَّ أن بُدَّ ال والِفعل تفعل، أن إذن لها بدَّ ال نفسها ق تُحقِّ

املغاير. الوجود بهذا تتَّصل أن عليها كان
الفكر طريق عن قويٍّا يكون ال بالوجود الشعور «إن (ص١٣٦-١٣٧): املؤلف يقول
أُخرى مملكٍة يف وانِعزال الحي، الوجود تيَّار من للنفس انتزاع امُلجرَّد الفكر ألن امُلجرد؛
كلِّ قبل حريص واملؤلف «… وحركة فعل يسودها وال الحادَّة، امُلتوتِّرة الحياة منها تذهب
بالحالة ُمتعلًقا الوجود هذا دام وما ال. الفعَّ الحي بوجوده الفرد اإلنسان ينَعم أن عىل يشء
نعم الثانية. عىل األوىل إيثار يف يَرتدَّد ال فإنه العقلية، بالحالة تعلُّقه من أكثر الوجدانية
هذا بني الفرَق أبعَد ما لكن الحالة، لهذه إدراكنا هو فكريٍّا، ُمقابًال عاطفية حالٍة لكلِّ إنَّ
للمعرفة. موضوع هو حيث من وبينَه عاطفة هو حيث من التألُّم بني الفرق أبعَد ما وتلك.
فإنها املعرفة، يف قه تُحقِّ مما أكثر العاطفة يف وجودها ق تُحقِّ الذات كانت إن أنه عىل
القوة وهذه الذاتي، للوجود قوَّة اإلرادة «إذ العاطفة، يف منها اإلرادة يف لوجودها تحقيًقا أكثر
امُلمكن بني من فتختار إمكانياتها، بتحقيق نفسها تُِعني أن يف للذات التي الحرية مصدرها
تختار املمكنات أيَّ لكن (ص١٥٩). الُقدرة.» بواسطة قه تُحقِّ ثُم به وتتعلَّق أوجهه أحد
ُمساويًا امُلمكنات بعض يبدو وقد له، نهاية ال امُلمكن إنَّ فعل؟ إىل لتُحوِّله امُلريدة الذات
عليها يتحتَّم ولذا بفعل؛ ْت همَّ َلَما امُلتساويات بني َحريى الذات وقفت ولو اآلخر، لبعضها
أمام الوقوف «أما وجودها الذات ق تُحقِّ وحَدها فِبامُلخاطرة تنفذه، ما باختيار «تُخاطر» أن

و«شهيدة (١٩٤٩م) الصوفية» و«شطحات (١٩٤٦م) اإلسالم» يف قِلقة «شخصيات بدوي: للدكتور 7

اليوناني» الفكر و«خريف خلدون» ابن و«مؤلَّفات الغزايل» و«مؤلَّفات العدوية» رابعة اإللهي، الِعشق
و«شبنجلر» (١٩٤٢م) و«شوبنهور» (١٩٣٩م) و«نيتشه» (١٩٤٦م) اليوناني» الفكر و«ربيع (١٩٤٣م)

(١٩٤٣م).
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عدم إىل إال بها ينتهي فلن وجود، كلُّ به يتَِّصف الذي التَّقابُل حاَيل بني والتذبذُب التَّساوي
أصحاب عند نُشاهدها األخرية الحال وهذه وجودها. إمكانيات ق تحقُّ عدم وبالتايل الفعل،
االكرتاث، وعدم بالسِويَّة يقول أْن فإما امُلشِكل، الوجود حال عليهم يختِلط الذين املعرفة
يتعلَّق الذي امُلخاطر، أما يشء. تحقيق إىل ينتهي ال وذاك هذا ويف ويتمرَّد، يتذبذََب أن وإما
أن يستطيع الذي وحَده فهو معقول، ال فعٍل عن الغالب يف يَصُدر تعلًُّقا امُلمكن أوجه من
مرُجوَّة، نتيجة يُِصب ولم أخطأ إن بعُد عليه وال امُلستطاع، قْدر وجوده إمكانيات ق يُحقِّ
يحيا ال الذي العاِجز ف التوقُّ من بدًال التجربة، هذه يف األقل عىل الوجود حِيَي أنَّه فاملهم

(ص١٦٠). ُحريَّتِه.» وسْلب بل إرادته، وفراغ عْجِزه غري املرء فيه
يتصدَّى فإنما فعل، من يَختاره ما باختيار حرٍّا يُخاطر إذ اإلنسان أن شكَّ وال
الشعور كان وملَّا عليه. أقدم الذي الفعل وَجَسامة الخطر قْدِر مع تتناسب ملسئولية
يتوافر ما قْدَر يشءٍ يف يتواَفر ال بالحرية الشعور فإنَّ االختيار، بحرية مرشوًطا باملسئولية
أحراًرا لنكون الجريء، العمل عىل لنا حافًزا بدوي الدكتور فلسفة جاءت هكذا امُلخاطرة. يف

جرأة. من أعمالنا يف يكون ما بقْدر

إىل دعوته ُه يُوجِّ من فينا يَُقم لم لو كثري يشء َليَنُْقصها الفلسفية حياتنا كانت ولقد
املعروف باملعنى العقل تحكيم عىل ْت أرصَّ التي الدعوات تلك جانب إىل بالرُّوح االهتمام
وأطلق أمني، عثمان الدكتور األمانة هذه حَمل ولقد واملنطق. الِعلم ُدنيا يف الكلمة لهذه
باطن، هو وما ظاهر هو ما بني التفرقة إىل منه إشارة «الجوانية».8 اسم َمذهبه عىل
اآلتي بني والكيفي، ي الكمِّ «بني تفرقة هي أو جوهر، والباطن عَرض الظاهر أنَّ فعنده
ينُظر حني اإلنسان موقف بني التفرقة هي أخرى وبعبارٍة والرُّوحي. املادي بني واألبدي،
وبني عليها» «يتفرَّج وكأنه الخارج، من فيُشاِهدها الجسم، بعيون واملوضوعات الناس إىل
عن مقالته (من الداخل» من ويُعانيها فيها فيشارك الرُّوح بعيون إليها ينُظر حني موِقفه

الغزايل»). عند األخالقية «الجوَّانية

و«ديكارت» (١٩٥٨م) الرواقية» «الفلسفة مؤلفاته: ومن هذا، مذهبه يف كتابًا الدعوة هذه يؤلفصاحب لم 8
ومذاهب «وشخصيات (١٩٥٥م) عبده» محمد اإلمام املرصي الفكر و«رائد (١٩٥٨م) و«شيلر» (١٩٥٢م)

(١٩٤٩م). فلسفية»
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طريق واألول «برَّاني». هو وما «جوَّاني» هو ما بني الجوَّانية مذهب صاِحب ويُقابل
إىل الحديث ًها ُموجِّ فيقول الحواس، هو فيه اإلدراك طريق والثاني الحْدس، هو فيه اإلدراك
«الوضعيُّون» يستطيع نفوسهم: بواطن يف قون يُعمِّ وال «الربَّانية» الظواهر عند يِقفون من
الَغيب حقيقة يُنكروا أن «الواقعيُّون» ويستطيع يشاءون، كما الحْدس يقني يف يتشكَّكوا أن
عربي وابن والغزايل والفارابي أفالطون قبَلنا من قاله ما لهم نقول ولكنَّا قاِطعني، جاِزمني
األمر تتدبَّروا أن إالَّ منكم نُريد ال أنَّنا وهو وياسربز، إقبال ومحمد وهيجل وكانْط وديكارت
ُحكًما واألفعال األشخاص عىل تُطِلقون حني أنفسكم إىل انظروا الُجهد: من قْدر بأيرس
باختالف تختلف بصفاٍت الفعل تِصفون بالُكم ما العموم، عىل تقويميٍّا ُحكًما أو أخالقيٍّا
ومسعى رفيًعا، إخالًصا زيد مسعى يكون وملاذا واحد؟ الظاهر يف الفعل أن مع فاعليه،
النِّيَّة إىل الُقبح أو بالُحسن الفعل عىل الُحكم يف األمر مرِجع أليس وضيًعا؟ ِرياء عمرو
الربَّانية، النظرة أمام ولكن مرئية؟ غري َمطويَّة أموًرا هذه كلُّ ليسْت أو والقصد؟ والباِعث
والحارض الكمِّ بمقاييس األشياء تقيس والتي األمور، ظواهر عند الواِقفة النظرة أعني
ألفاظ دامت وما واحدة، الجوارح حركات دامت ما تفريق، بال واحٌد أمامها الكلُّ وامُلبارش،
الفعل لتحقيق امُلصاحبة الخارجية الظروف دامت وما واحدة، الصوت نغماُت أو اللغِة
َمرئي؟ غري غيبيٍّا كلُّه الداخل وأليس الداخل؟ يف كلُّه األفعال بني الفرق أفليس كذلك. واحدًة

املذكورة). املقالة (من
قد أنهم الحديث بالعلم اإلعجاب يف امُلرسفني عىل الرُّوحي املذهب هذا صاحب ويأخذ
القوى تنمية أن وفاتَُهم الصحيحة، اإلنسانية للحياة تكفي ال العلمية املعارف أن نَُسوا
النُّضج إىل اإلنسان يِصل ال األوىل بغري إذ الذهنية؛ قواه تنمية من أهم الفرد يف الرُّوحية
النفوسالصافية تُمارسه الذي الرُّوحي ر التطوُّ ذلك إال اإلنسان نُضج فما الصحيح؟ بمعناه
جميع مع بل فحْسب، الواحد الوطن أهل مع ال ُمتآِزرة، بأنها حينئٍذ فتشُعر حياتها، يف
(ُمقدِّمة واألوطان واألجناس واألديان اللُّغات يف اختالفهم عن النطر بْرصف اإلنسانية أفراد

١٩٥٢م). فلسفية» «محاوالت كتابه

عىل أصحابه يقتِرص ال حني «التصوُّف» يف يظهر ما أقوى يظهر الرُّوحي االتجاه أن عىل
الحياة إىل منها ينظرون نظر وجهة عندهم يُصبح بل فحْسب، للدراسة موضوًعا اتِّخاذه
الفارض «ابن كتابه يف يقول فهو حلمي مصطفى محمد الدكتور هؤالء ومن كلِّها. الفكرية
وأحوالهم الرُّوحية بأذواقهم الصوفية «إن :(٦٨ إىل (ص٦٦ (١٩٤٥م) اإللهي» والُحبِّ
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الذات ومعرفة الخفية الحقيقة إدراك عىل والفالسفة العلماء من أقَدَر كانوا ربما النفسية،
والتجربة ية الِحسِّ املشاهدة قوامه تجريبيٍّا منهًجا يصطنعون العلماء أنَّ سيما ال العلية،
املنهج لهذا إخضاعها إىل سبيل وال يشءٍ يف املادة من ليسْت اإللهية والذات الخارجية،
الوصول عن وقصور عجٍز من املادية املذاهب يف نلمسه ا ممَّ ذلك عىل أدلَّ وليس التجريبي،
فنيوتن تشبيٍه، ما غري يف خصائصها ويُبني طبيعتها يُالئم حلٍّ إىل اإللهية الحقيقة أمر من
هذا يجعل أن شأنه من تفسريهما ولكن الحياة، عالم يُفرسِّ ودارون املادة عالم يُفرسِّ
القائم العلوم منهج بأن القول يف املؤلِّف ويميض «… ُروحانية كلِّ من ُخلًوا ذاك أو العالم
للبحث يصلح ال فهو املادي، الجانب لدراسة صلُح إن والتجارب، ية الحسِّ املشاهدات عىل
يف البحث أُريَد فإذا اإللهية، الذات يف للبحث يصلُح ال أنه أي الكون، مظاهر يجاوز فيما
من كلٍّ بني الفرق يكون وهاهنا الرُّوحي، الذَّوق هي وسيلتُنا كانت اإللهية، الذات هذه
إىل امُلستِندة القوانني س يُؤسِّ «فالعلم أخرى جهٍة من والتصوُّف جهٍة من والفلسفة الِعلم
أن دون وظواهره الكون أحداث بها يُفرسِّ والتي ية، الحسِّ والتجربة الخارجية امُلشاهدة
الوجود حقائق تتعرَّف أن تُحاِول والفلسفة وراءها، ما إىل والظواهر األحداث هذه يتجاَوز
من أسمى غايًة له فإن التصوُّف أما … العقيل النظر طريق عن وُمِفيِضه ُمبِدِعه وحقيقة
يشءٍ إىل ويَرمي الحقائق بحقيقة امُلبارش االتِّصال إىل يرمي هو إذ والفلسفة. العلم غاية

الُعليا.» الحقيقة هذه مع باالتحاد عور الشُّ وهو االتصال، هذا من أبعَد آَخَر
يكون «أن — نفَسه املؤلُِف يعنى وكأنما — ويف الصُّ عىل يتعنيَّ فإنه األساس هذا وعىل
وأعراٍض لة، ُمتبدِّ وظواهر ة، ُمتغريِّ أحداث من فيه بما «امَلحسوس عالم عن يكون ما أسمى
املاديُّون يعِرف ال التي الكثرة بعني األشياء إىل النظر عن وذَوِقه بقلِبِه ع يرتفَّ وأن زائلة
من ينبثُِق الذي اإلرشاق من الحقيقة كْشف إىل سبيَله يتَِّخذ وأن بها، يُبِرصون غريَها عينًا
عن كتابه يف املؤلِّف بلغ وهكذا املادي.» سجِنها من وتحرَّرت صَفْت وقد الرُّوح أعماق
وإن الفلسفي. التأليف ميدان يف بموضوعه الكاِتب امتزاج يف املدى غايَة الفارض» «ابن
اإلسالم» يف الرُّوحية «الحياة كتابه يف لتبدو وموضوعه الكاتب بني نفسها الحساسية هذه

(١٩٤٥م).

هذا ففي عندنا، الفلسفة رجال به قام ما أهمِّ من اإلسالمية الفلسفة يف البحث كان
لتاريخ «تمهيد كتابه (١٨٨٥–١٩٤٧م) الرازق عبد مصطفى الشيخ األستاذ أصدر الباب
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وراء يختفي فهو امُلحايد، العاِلم وقفَة فيه وقف الذي (١٩٤٤م) «اإلسالمية»9 الفلسفة
فالكتاب النصوص، تُوِجبه ما سوى ح ُمرجِّ َميل له يكون أن يُريد ال من اختفاءَ نصوِصه
فالباِحثون الفلسفة، دراسة يف ومناهجهم واإلسالميني الغربيِّني مَلناِزع بيان عىل يشتَِمل
الفلسفة يف بأن القول إىل يقصدون وكأنَّما تراُهم للموضوع عرِضِهم طريقة يف الغربيُّون
وغري العربية غري مصادرها إىل العنارص تلك ردِّ يف يأخذون ثُمَّ أجنبية، عنارص اإلسالمية
الباحثون وأما اإلسالمي. الفكر توجيه يف فعاًال يَرونه الذي أثرها حني ُموضِّ اإلسالمية،
يتَِّخذ «التمهيد» مؤلف لكنَّ الدين، بميزان الفلسفة يَِزنوا أن عليهم فيغِلب اإلسالميون
النظر إىل الرجوع ى يتوخَّ «هو إذ اإلسالمية، الفلسفة لتاريخ درسه يف آَخَر منهًجا لنفسه
(من ره.» تطوُّ وأرسار العصور ثنايا يف َمداِرجه وتَتبُّع األوىل سذاَجِتِه يف اإلسالمي العقيل
الطبيعي، املسلك إىل أدنى يكون اإلسالمية الفلسفة تاريخ يف البحث «أن يري ألنه املقدمة)
سالمتها يف اإلسالمي العقيل للنظر األوىل الجراثيم باستكشاف نبدأ حني الغاية إىل وأهدى
العلمي، البحث نطاق يف تدُخل أن قبل من امُلختلفة أدوارها يف ُخطاها نُساير ثم وُخلوِصها،
القارئ يستخِلصها التي العامة والنتيجة (ص١٠١)؛ فلسفيٍّا.» تفكريًا صارت أن بعد ومن
بداياتها لها بطابعهم، مطبوعة بهم، ة خاصَّ فلسفًة للمسلمني أنَّ هي الكتاب هذا من

وازدهاِرها. نموِّها وأدوار البسيطة

«يف كتابه يف مدكور بيومي إبراهيم الدكتور إليها انتهي التي هي أيًضا كهذه ونتيجة
الفلسفة يف الباِحثني عىل يَعيب الكتاب ُمقدِّمة منذ فهو وتطبيقه»، منهج اإلسالمية، الفلسفة
بصفٍة العرب عن أو مثًال، السامية العقلية عن سابقة بفروٍض يبدءون أنهم اإلسالمية
تلك إىل بالنسبة صادقة تكون قد نتائج إىل ينتهون وبذلك تفكريهم، وطريقة ة خاصَّ
تلك ألنَّ ذلك والواقع؛ الحقِّ عن بعيدًة كانت ربما مًعا وفروضها هي لكنها الفروض،
اإلسالمي التفكري من تُستَمدَّ ولم كاملة، دراسٍة موِضع بعُد تُوَضع «لم الغالب يف الفروض
املخطوطات من ُمتداوًال كان ملا مشوَّهة صورٌة أمَلتْها وإنما ومصادره، أصوله يف نفسه
إسالمية فلسفة «هناك بأنَّ رصيح توكيٍد يف مدكور الدكتور ويقرِّر (ص٤)، الالتينية.»
حلول، من وتلك لهذه قدَّمت وبما وُمعضالتها، بمسائلها وبحوثها، بموضوعاتها امتازت

(١٩٤٧م). الثاني» وامُلعلِّم العرب و«فيلسوف (١٩٤٥م) واإلسالم» والوحي «الدين كذلك: وله 9
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أن وتُحاول … ومخلوقاته هللا بني لة الصِّ وتُعاِلج وامُلتعدِّد، الواحد بمشكلة تُعنى فهي
أنَّ للناس تُبنيِّ وأن والفلسفة، الدين بني والحكمة، العقيدة بني والعقل، الوحي بني ق تُوفِّ
وثبتَْت النفس من تمكَّنت الِحكمة بضوء استنارت إذا العقيدة وأن العقل، يُناِقُض ال الوحَي
دينية، الفلسفة تُصِبح كما فلسفيٍّا أصبح الفلسفة مع تآخى إذا الدِّين وأنَّ الخُصوم، أمام
كما وهي بها، أحاطت التي والظروف فيها نشأت التي البيئة وليدة اإلسالمية فالفلسفة
النظريَّات من طائفٍة لبحث كتابه املؤلف ص ويُخصِّ (ص١٥). ُروحية» دينية فلسفة يبدو

النبوَّة. ونظرية واالتصال، السعادة كنظرية خالصة، إسالمية يَظنُّها التي الفلسفية

كتابه ففي ُكتبه، يف ُمفرَّقة تجِدها ُمنوَّعة، إسالمية دراسات األهواني فؤاد أحمد وللدكتور
أوًال فيه ح يُوضِّ اإلسالمي» الفكر «أمواج عنوانه فصل (١٩٤٨م) الفلسفة»10 عالم «يف
اإلسالمي الفكر إىل واليهودية واملسيحية والَوثنية «الفارسية عنارصالثقافات ت اندسَّ كيف
الِفكر هذا من مزيٌج هي اإلسالمية، الثقافة من ألوان أو َلون الزمن مع ن وتكوَّ به، واندمجْت
تغِلب آخر لونًا نجد وقد بحتًا، إسالميٍّا الثقافة من لونًا نِجُد وقد اإلسالمية، واآلراء األجنبي
(ص٥٤). وهكذا» الفاريس الطابع فيه يظهر ثالثًا لونًا نِجد وقد اليونانية، النزعة عليه

البحث، هذا يف اإلسالمية الفلسفة ملوضوع األهواني الدكتور تناول يف الجديد أنَّ عىل
واحدة، إثر يف واحدٌة تعاقبَْت رئيسية فكرات أنه عىل الفلسفة تلك لتاريخ ره تصوُّ هو
الغُد يجيء ثُم والجَدل، البحث حوَلها يُدور فكرة اليوم األذهان تشَغل فقد جيل، بعد جيًال
اإلسالمي الفلسفي الفكر جاء وهكذا جرٍّا. وهلمَّ والجدل، البحث حولها يدور أخرى بفكرة
هذا عىل — اإلسالمية الفلسفة أن أي أساسية، فكرة موجٍة كل رأس عىل ُمتالحقة، موجاٍت
مع النشاط، ذلك فتور إىل نشاطها بداية منذ بَعينِها موضوعات تتناَول لم — التصوُّر
حريص املؤلِّف أن نذُكر أن بنا ويجُمل والنُّضج، النموِّ درجة يف الزمن مرِّ عىل اختالٍف
«تفكري ألنَّ اإلسالمية» «الفلسفة ال اإلسالمي» «الفكر هو بحِثِه موضوع يكون أن عىل
األفكار ورءوس العلمية.» املسائل إىل انَرصَف كما الفلسفية املسائل عىل انصبَّ املسلمني
الُكفر هي: اإلسالمي» الفكر «أمواج تكوَّنَت منها والتي التتابُع، عىل األذهان شغلت التي

اإلرجاء. القَدِريَّة، التشيُّع، والتجسيم، التشبيه واإليمان،

و«معاني (١٩٥٦م). و«أفالطون» (١٩٥٤م). سقراط» قبل اليونانية الفلسفة «فجر أيًضا: وله 10

(١٩٥٨م). سينا» و«ابن (١٩٤٧م). الفلسفة»
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محمد الدكتور مؤلَّفات اإلسالمية الفلسفة ميدان يف الشأن ذات الدراسات ومن
النظام» سيار ابن «إبراهيم (١٩٥٠م)، وفلسفته» «الكندي عن ريدة أبو الهادي عبد
اإلسالم» يف الفلسفي الفكر «نشأة هما ار، النشَّ سامي عيل للدكتور وكتابان (١٩٤٧م)
املسلمني أصالة يُبنيِّ أن ًقا موفَّ فيهما حاول وقد اإلسالم» ُمفكِّري عند البحث و«مناهج
كتاب نفَسُه الهَدف تستهِدف التي امُلقارنة الدِّراسات ومن وموضوًعا منهًجا التفكري يف
بالفلسفة وِصلتها واإلسالم اإلغريق لفالسفة والعقل النفس «يف قاسم محمود الدكتور

اإلسالمي». التفكري من اإللهي «الجانب البهي محمد الدكتور وكتاب اليونانية»
التصوُّف إىل جهدهم من بكثرٍي انرصفوا قد اإلسالمية بالدراسات امُلشتغلني أنَّ عىل
ومرشوحة. قًة ُمحقَّ نصوَصه وينُرشون علمية، دراسًة يدُرسونه خاصة، بصفٍة اإلسالمي
— امليدان هذا يف العمل أن عِلْمنا إذا املجال، هذا يف الباحثني لجهود تقديًرا لنزداُد وإنَّنا
يف يزال «ال — اإلسالمي» التصوُّف «يف كتابه ُمقدِّمة يف عفيفي العال أبو الدكتور يقول كما
ُفَضالء من طائفة بذَلتْها التي الَقيِّمة العظيمة الجهود من بالرغم أشواطه، من شوٍط أول
دراسات العال أبو وللدكتور اليوم.» حتى عرش التاسع القرن أوائل منذ الغربيني العلماء
ونِرشه ببحثه ُعِنَي موضوٍع أهمَّ كان عربي بن الدين ُمحيي لكن التصوُّف، يف كثرية
السواء. عىل والرشق الغرب يف بالتصوُّف امُلشتغلني بني ة ُحجَّ فيه أصبح لقد حتى ورشِحه،
ونرشاِتهم بمؤلَّفاتهم اإلسالمي التصوُّف خَدموا الذين الدارسني من كان وكذلك
زكي الدكتور املرحوم عن ُقْل وكذلك الغزايل، اإلمام عن وبخاصة ُدنيا سليمان األستاذ

سبعني. وابن هللا عطاء ابن عن التفتازاني الوفا أبو والدكتور مبارك،
اإلسالمية الفلسفة ميدان يف الباحثون إليها وصل التي النتائج ص نُلخِّ أن لنا جاز ولو
ُمتميِّزة اإلسالمية الفلسفة أن إىل ينتُهون جميًعا إنهم لُقلنا ُموَجزة، عبارة يف فروعها، بكلِّ

غريها. أو اليونان لفلسفة شارحة أصداء ُمجرَّد هي وليست ُمستقل، بطابٍع

٦

تأليٍف ومن الغربية، للفلسفة ترجمة ومن اث، للرتُّ نرشات من ذكرناه فيما نذُكر لم أنَّنا عىل
مرص يف الفلسفة رجال بها قام ضخمة جهوًدا ذلك كل يف نذكر لم مذهبي، وغري مذهبيٍّ
فللدكتور اختصاصهم، موضوعات يف أكاديمية وفصول مؤلَّفات من نرشوه بما الحديثة،
كلٌّ مؤلَّفات، سلسلة إبراهيم زكريا وللدكتور العلوم، فلسفة يف جهوده صربة الحميد عبد
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ومشكلة اإلنسان، ومشكلة الفن، ومشكلة الحرية، كمشكلة بالبحث، «مشكلة» يختصُّ منها
يحيى وللدكتور عامة. بصفٍة الوجودية الفلسفة َمنزع ينزع تأليفه يف وهو نفسها. الفلسفة
بوجهة يكتُب ا ممَّ يخُرج أن يُحاول وهو وامُلعارصة، الحديثة الفلسفة يف مؤلَّفاته هريدي
زكريا فؤاد وللدكتور ُمتميِّزة. «عربية» بصبغة ُمصطبغًة تكون أن لها يُريد ة خاصَّ نظٍر
فتحي محمد الدكتور يكتُب وكذلك والوجود. املعرفة وعن وسبينوزا نيتشه عن بحوثه
كارل إىل جيمس ووليم هيوم من وامُلعارصة الحديثة االتجاهات مختلف عن الشنيطي

يسربز.
من يقنٍي َلعىل وإنني كامل. شبَه أو كامًال إحصاءً أرْدنا لو بنا لتطول ة القصَّ وإن
مؤلِّفني ِذكر وعن الفلسفي، ُمحيطنا يف األهمية أعظم لها مؤلَّفاٍت ذكر عن سهوُت قد أنني
الذي الحديث، الفلسفي نشاطنا عن نكتُبه ُموَجز فصل لكنه ذكرناهم، ن عمَّ قدًرا يقلُّون ال
أن وهو واحد، هدٍف تحقيق إىل كله ُمنِرصف فهو واملذاهب، االتجاهات فيه اختلَفْت إن

أحكاِمه. َمدار العقل منطق يجعل وأن يَّته، ُحرِّ لإلنسان يضَمن

33





الفلسفية معاركنا من

١

الحارض، وثقافة املايض تُراث بني التوفيق محاولة هي الفكرية حياتنا يف املشكالت أم
تستمدُّ الحارض ومن ة، أمَّ من ة أمَّ بها تتميَّز التي الفريدة الشخصية ن تتكوَّ املايض فمن
األسالف عن ورثَتْه قد بما عربية العربية فاألمة الحياة؛ ُمعرتَك يف والدَّوام البقاء عنارص
قد العربية األمة إنَّ نقول وكذلك الُعرف، ومواضعات العقيدة اللغة ها أهمُّ عوامل، من
تُساير أن استطاعْت ما بمقدار العنيفة، الجارفة العرص هذا دوَّامات يف مود الصُّ استطاعت
حِرج، مأزٍق يف وحارضها ماضيها بني لتَقُع وإنها راته، وتصوُّ وسائله يف العرص حضارة
جَرَفها نظره، ووجهة عيِشِه وطريق املايض فكر عىل — جهة من — اقتَرصت هي فإذا
— اقترصت هي وإذا بدْفِعه، لها ِقبَل ال ما املادية الوسائل من له ألنَّ تيَّاره، يف الحارض
شخصيتها، مالمح ضاعت معامله، وسائر وفنِّه وعلِمه الحارض عىل — أخرى جهٍة من
وجوٌد امُلتجاِنس البْحر يف املاء لقطرة يكون كما إالَّ وجوٌد لها يُعد ولم فرديَّتُها، وانطمَسْت
تبايٍُن من بينهما ما يُزيل واحد، مركب يف الطرفني الِتقاء إىل سبيٍل من فهل خاص. ُمتميِّز
الثقافة اسم عليه نُطلق ما هو يكون ُمنسِجم، ُمتَِّسق ثقايف نسيٍج يف بينهما ويؤلِّف وتَضاد،
والذي يزيد، أو قرٍن منذ الفكرية حياتنا يف أُلِقَي الذي السؤال هو ذلك املعارصة؟ العربية
ورجال ة، بعامَّ امُلفكِّرين بني الرصاع ميدان هي ُمقنعة، إجابًة عنه، اإلجابة محاولة كانت

ة. بخاصَّ امُلفكِّرين هؤالء من الفلسفة
حارضها الغْرب ثقافة (أو الحارض وثقافة املايض تُراث بني التوفيق ُمحاولة إنَّ
العرب عند شهدناها فقد ر، ُمتطوِّ ُمجتمع كلِّ إىل بالنسبة مشكلة السواء) عىل وماضيها
الرشع. وأحكام اليونان فلسفة بني — والنَّقل العقل بني التوفيق محاولتهم يف األقدمني
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حاَوَلها التي نفسها بامُلحاولة ِقيامهم يف الوسطى القرون إبان الغْرب ُمفكِّري عند وشهدناها
النهضة بني الجمع أعالمها حاول حني األوروبية النهضة يف وشهدناها امُلسلمني. فالسفة
واليونان، الرُّومان أسالفهم عن ابتعثُوه الذي الكالسيكي اث الرتُّ وبني عرصهم يف العلمية
أوروبا؛ غربي وثقافة السالفية الثقافة بني عرش التاِسع القرن روسيا يف شهدناها كما
واإلفريقية اآلسيوية الشعوب إىل بالنسبة وتعقيًدا إشكاًال أشدُّ هذه التوفيق ُمحاولَة لكن
وذلك امُلستعِمرين، براِثِن من حديثًا ِبحريَّتها ظفرْت التي — العربية األمة ذلك يف بما —
أنَّ امُلضافة العنارص هذه فمن ُعًرسا، زاَدها ما العنارص من إليها أضيَف قد املشكلة ألنَّ
وإنه امُلستعِمر، ثقافة نفسها هي املايض، تُراث وبني بينها التوفيق يُراد التي العرص ثقافة
واستهان واستذلَّها، استغلَّها بمن عندها ارتبطْت ثقافٍة عىل تُْقِبل أن النفس عىل لعسري
الناس ُمعظم عند — كانت فكذلك ممقوتًا، كريًها امُلستعمر كان فإذا وعقائدها. بثقافتها
بعملية تقوم أن الناس من الغاِلبة الكثرة عىل اليسري من ليس إذ به؛ امُلرتِبطة ثقافته —
الثاني؛ وتَقبَل األول ترُفض بحيث وثقافته، امُلستعِمر بني تفِصل التي العقلية التجريد
قيود من الفكاك حاول الذي السيايس جانبها من القومية النَّزعة ارتبطت ما ُرسعان ولهذا
الحركة من السيايس الجانب هذا ارتبط ما ُرسعان واالستقالل، بالحرية ليَظفر املستعمر
األمة إىل لتعود األرض، تُربة يف املحلية الجذور تثبيت حاول الذي الثقايف بالجانب القومية،
أو — اندثر قد كان ملا شامل إحياءٍ حركة فرأينا الضياع، عىل أوشكْت التي شخصيتها
الدينية، العقيدة املقومات هذه مقدمة ويف قوَّتِها، إبان املاضية الحياة مقوِّمات من — أوشك
جميًعا ها أهمَّ تكن لم إن — الثقايف البناء أركان أهمِّ من حقيقِتها يف هي العقيدة هذه ألنَّ ال
واإلفريقية اآلسيوية البالد ُمعظم يف امُلستعمر عقيدة أنَّ تصاَدَف قد ألنه بل فحسب، —
أو وكالهندوكية العربي، الرشق يف كاإلسالم تلك، أو األمة هذه يف الشعب لعقيدة ُمخاِلفة
الحركات تقِرتن أن — إذن — الطبيعي من فكان األقىص، الرشق وبالد الهند يف البوذية
يف الُخرافة أْوشاِب من بها علَق قد مما وتنِقيَتِها الدينية العقيدة إحياء إىل بالدعوة الوطنية

الفكري. والتََّدْهُور السيايس الضعف فرتات
يف تلخيصها يمكن امُلستعِمر، قبضة من حديثًا امُلتحرِّرة البالد يف السائدة الرُّوح إنَّ
مع شأنها، من والرَّْفع التقليدية ثقافِتنا بإحياء كراَمتَها، ألنفسنا نردُّ كيف السؤال: هذا
كانت من مع التناُفس ميدان يف كفاءِتنا عىل — نفسه الوقت يف — العَميل الُربهان إقامة
كلِّ وقبل أوًَّال ترتِكز كانت الظاِلمة امُلعتِدية السيادة فهذه وُعدوانًا؟ ُظلًما علينا السيادة لهم
لنستطيع ُملحقاتها، بكلِّ الركيزة هذه من لنا بدَّ ال وإذن والصناعة، الِعلم ركيزة عىل يشءٍ
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التقليدية ثقافتنا يف هل جديد: من األول سؤالنا يعود هنا وها التناُفس. ميدان يف الصمود
إليها الحاجة أشدِّ يف نحن التي الركيزة هذه مع يتعاَرض ما وتقويتها إحياءها نُريد التي

والصناعة؟ العلم ركيزة —
الَقومي الطابع شأِن من يُعِيل فريق ِمنَّا فكان — الرأي ب وتشعَّ الخالف بيننا كثُر هنا
بالثقافة يلوذ إنه أي ذلك؛ األمر اقتىض إذا جميًعا األخرى الجوانب ِحساب عىل األصيل،
من واقيٌة دْرع ظنِّه يف هي التي الفريدة املميزة الشخصية مقوِّمات لنفسه ليضَمَن املوروثة
كان لو ألنه العرصية، الحضارة برْكِب نلحق أن هو األول ه همُّ كان آخر وفريق امُلعتدين.
والصناعة، العلم من أعوَزنا ما هي الثغرة فتلك منها، ينُفذ ثغرًة فينا وجَد قد امُلستعِمر
ثقافات كل لَدينا َعت تجمَّ وإن حتى — العاِملني هذَين بَغري — صدِّه يف لنُفِلح نكن ولم
الثقافة أنصار مع وإما وحَدهم، اث الرتُّ أنصار مع إما الصواب أيكوُن لكن الغابرين.
تلك جديدة؟ تركيبة يف يجمعهما وَسط الطَرَفني بني يكون أن يَجوز أال وحَدهم؟ العرصية
الفكر رجال تََفرَّق أساسها عىل التي الوقفات وهي بينهما، ووسط طرفان ثالٌث؛ وقفاٌت
َسري ب نتعقَّ أن لنُوِشك حتى هذا، يومنا وإىل املايض، القرن ُمنتَصف منذ عنَدنا الفلسفي
إىل نقيضه إىل طَرٍف فمن الجوانب؛ ثُالثية مراحل يف الفرتة هذه خالل الفكرية الحركة
الدِّين عن امُلدافع موقف يتَِّخذان دائًما كانا والوسط النقيض أنَّ عىل بينهما، يُؤلِّف وسط
من آتيًا كان وسواء موهوًما، أو حقيقيٍّا الخطر هذا كان سواء عليه، خطر أنه يَُظنُّ ا ممَّ
فيُخىش باملادية يُوَصف عام غربي ِفكر من أو ُمبارشة، اإلسالم عن يتحدَّث غربي ُمفكر
إليه فيُنَظر تفكريه، يف الغربيني نهج ينهج عربي ُمفكر من حتى أو العقيدة، عىل خطُره

والحذَر. الرِّيبة بَعني
املادي واملذهب ر التطوُّ نظرية أنصار طرَفيها أحُد كان معركٌة الفكرية املعارك فأوىل
بني ط ويتوسَّ لَدعواهم، تفنيًدا هؤالء عىل الردُّ هو النقيض والطَرف عرش، التاسع القرن يف
الوافد. الجديد الِفكر من امَلوروثة عقائدنا عىل خوَف أال َ يُبنيِّ أن يُحاول وسٌط الطَرفني

من اإلسالم عىل رصيح هجوم طرَفيها أحد ألنَّ وأوضح، أجىل الثانية املعركة وكانت
عقيدته، ة بصحَّ بالتسليم يبدأ َمْن دفاُع لكنه رصيح، دفاع الثاني وطرفها غربي، ُمفكِّر
اإلسالم، عن كذلك رصيح دفاع فهو الوسط وأما لها. امُلنكر قبل بها املؤمن عىل إقناعه فيَقع
نحَو يوجهه أن قبل امُلنكرين نحَو إقناعه ه يُوجِّ الذي الفيلسوف دفاع املرة هذه ولكنه

النتائج. منها أخرج ثُمَّ ُمحايدة، ابتداءٍ نقطَة اختار ألنه املؤمنني،
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وسيلة حول معركٌة ألنها االحرتايف؛ بمعناها الفلسفة يف أوغَل الثالثة املعركة وكانت
نُدِركه لم ما العلم ميدان يف نُغِفل بحيث والتجربة الحواس هي أتكون تكون؟ ماذا املعرفة
أي الحْدس، هي املعرفة وسيلة تكون أم املعملية، والتجارب ية الحسِّ امُلشاهدة طريق عن
وأن العلم، عىل اهتمامه يَصبُّ األول الفريق أنَّ لنُالحظ وإنا امُلبارش؟ الوجداني العيان
العرص، ثقافة نحَو ُه بَرصَ ُه يُوجِّ األول الفريق الدين. عىل اهتماَمُه يَصبُّ الثاني الفريق
وسٍط موقٍف إىل ق نوفَّ أن يمكن فهل اث. الرتُّ صيانة نحو انتباَهه ه يُوجِّ الثاني والفريق

املوروثة؟ العقيدة حساب عىل ذلك يكون أن دون الغرب ِعلم يُعطينا
والزمان املكان يف الفردي للوجود يجعل أولهما فريقني: بني الرابعة املعركة وكانت
وتلك األفراد. خْلق تسِبق التي للفكرة واألولوية األصالة يجعل وثانيهما واألولوية، األصالة
امُلعارصوأنصار العلمي التفكري يُصاحب الذي الحديث الفكر أنصار بني املعركة نفسها هي
فردية يُصون وسط َموقف هناك أليس السؤال: ينشأ كذلك أخرى ومرة املوروث. الفكر

األفراد؟ هؤالء عىل السابقة امُلطلقة بالفكرة ي يُضحِّ ال كذلك لكنَُّه األفراد
تفصيله. إىل وسبيلنا ُموَجٌز ذلك

٢

األخرية املرحلة إبان العربية األمة يف الفلسفة رجال بني الفكري الرصاع عن حديثنا إنَّ
ُهم وَمْن الفلسفة تكون ماذا عىل ابتداءً الختالفنا ة الدقَّ فيه لتتعذَّر الحديث تاريخها من
طراَزين من رجاًال بالفلسفة امُلشتِغلني جماعة يف نسلُك أن بيننا الُعرف جرى فلقد رجالُها؟
ساد الفلسفة، بهما تُفَهم َمعنَينَي بني القائم االختالف نفسه هو «اختالًفا جوهًرا يختلفان
هي األول باملعني فالفلسفة الغرب، «تحليالت» يف ثانيهما وساد الرشق، «حكمة» يف أولُّهما
تكون األول وباملعني نظري»، تجريد «فلسفة هي الثاني باملعني والفلسفة حياة»، «فلسفة
يف أقرَب الفلسفة تكون الثاني وباملعني األدبية، الصياغة إىل أقرَب صياغتها يف الفلسفة
يصطِرع فقد ثَمَّ ومن ص٦). وفن» «فلسفة للكاتب (راجع العلمية» الصياغة إىل أسلوبها
إىل ُمنرصًفا أحُدهما يكون قد إذ ُمختلفتنَي، زاِويَتنَي من ولكن بَعينِها، فكرة عىل رُجالن
وزن إىل ُمنرصًفا الثاني يكون حني عىل األولية، عنارصها إىل وردِّها الفكرة تحليل مجرَّد
ضارَّة الناحية هذه من فرياها امُلجتمع، يف السائدة األفكار بقيَِّة مع واتِّساقها الفكرة هذه
ربما بل الرجلني، بني حقيقي رصاع املوقف يف يكون ال الحالة هذه مثل ويف نافعة. أو
األضواء يُلقي فاألول اآلخر، عمل أحدهما يُكمل أن عىل التعاون إىل أقرَب بينهما ما كان
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إىل بالنسبة فسادها أو صالِحيَّتها عىل الُحكم يُصِدر والثاني وُمحتواها، الفكرة معنى عىل
ُمعتقداتنا. سائر وإىل العملية حياتنا

األهمية باِلَغ كتابًا — عندنا بالفلسفة امُلشتِغلني ُمقدِّمة يف هو — جليل أستاذ كتب لقد
كاتُب الكتاب وقرأ أصيلة، إسالمية «فلسفة» هو «الِفقه» أنَّ إىل فيه ذهب امليدان، هذا يف
املؤلِّف وبني بينَه العميقة الفجوة فأذهلتُْه عاًما، عرشين منذ ُصُدوره حني السطور هذه
ملكانة العلنية امُلعاَرضة عىل يَجرؤ لم لكنه تكون، وكيف تكون ماذا للفلسفة رهما تَصوُّ يف
ولكنَّ َمْرماه، إىل التفَت قد واحًدا قارئًا أظنُّ ال رمزي، مقاٍل إىل فلجأ النفوس، يف املؤلِّف
«رشوق كتاب يف (منشور الفلفل» يف «نملتان عنوانه وكان — ذاك الرمزي مقاله يف الكاتب
القراءة، تعلََّمتا نملتنَي قصة يقصُّ أخذ إذ واسرتاح، فكرته عن عربَّ قد — الغرب») من
إنه تقول بطاقًة علبٍة عىل قرأتا أْن وكان الغريزة، إليه تَهدي ليسْت ما إىل «بالعلم» لتهتَِديا
هذا عىل فدخَلتا «فلسفة») إنه يقول عنوانًا الكتاب غالف عىل صاِحبُنا قرأ (كما «ُسكَّر»،
— الشك يأتيها ال — ثقة وثَِقْت فقد إحداهما أما وجَدتاه، ا ِممَّ تُعاِنيان بهما وإذا الزَّعم،
وما بَعينيها رأتُْه ما أساس عىل شكَّْت فقد األخرى وأما العلبة، جدار عىل ال البقَّ كتَبَُه فيما
يدور الذي الحوار نفسه هو لكان الرَّْمز، عنه زال لو حوار، بينهما ودار بلسانها، طِعَمتُْه

يكون؟ ال أم فلسفًة أيكون يكتُبان. ا عمَّ عندنا الفلسفة رجال من َرُجلني أيِّ بني
مع سنجري الحديث، تاريخنا يف الفلسفة رجال بني الرصاع مواضع ب تعقُّ يف لكنَّنا
عىل يأبى — أظن فيما — نفسه هو أنه مع فيلسوًفا، مشيل شبيل فنَُعد املألوف، العرف
بعض لها كان «فإن الفلسفة وأما وحَده، بالعلم ُمؤِمن ألنه فة، الصِّ بهذه يُوَصف أن نفسه
اليوم فامُلستقبل األيام، مستقبل يف ُمبتذَلة ستُصِبح «فإنها — قال كما — اليوم» معنى
وعباس عبده، محمد نُعدُّ كما فيلسوًفا، األفغاني وسنعدُّ وحده.» العميل وللعلم للعلم،
هؤالء نسلُك أن يُجيز الذي ذلك شديد، املعنى يف ٌع توسُّ بأنه اعتقادنا برغم العقاد، محمود
تُْدَرُس كما للفلسفة املؤرِّخني مؤلَّفاُت به تُْكتَُب الذي باملعنى «الفالسفة» ُزمرة يف جميًعا

بالجامعات. أقسامها يف
نظرية حول رحاها دارْت قد األوىل الفلسفية املعركة إنَّ التمهيد، هذا بعد نقول
قد إذ رضورية؛ ِصلة بينهما تكون أن يلَزم ال (وقد الفلسفة يف املادي واملذهب ر التطوُّ
مادة، إىل يشءٍ كلَّ يردُّ الذي املادي املذهب تلتِزم أن دون األحياء يف ر التطوُّ بنظرية تأُخذ
ر). التطوُّ بنظرية تأُخذ أن دون مادة، كلَّه الكون أنَّ إىل تذهب فقد أيًضا، والعكسصحيح
من الفلسفة يف املادي واملذهب ر التطوُّ نظرية بني رحاها دارْت قد األوىل املعركة إنَّ أقول
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َة ثمَّ أنَّ هؤالء من اعتباٍر عىل أخرى، ناحيٍة من الدينية للعقيدة امُلنارصين وبني ناحية،
املادي. املذهب به جاء وما ر التطوُّ نظرية به جاءْت ما وبني العقيدة هذه بني تناُقًضا

اللغة إىل ناِقل أول هو واالرتقاء» النُّشوء «فلسفة بكتابه شميل، ِشلبي الدكتور وكان
يَدي عىل عرش، التاسع القرن يف أملانيا سادْت التي ُصورته عىل املادي للمذهب العربية
تُناِرص أن بني الفرق إىل يفطن لم ولعلَّه ر. التطوُّ يف دارون نظرية كذلك نقَل كما «بخرت»،

أخرى. جهة من املادة عدا ما كلَّ تُنِكر وأن جهة، من الداروينية النظرية
يف الداروينية النظرية تلك أو املادي، املذهب هذا تفصيالت نُوِرد أن نا يُهمُّ وليس
ُقوبلْت كيف هو نا يُهمُّ الذي لكن — مصادره يف إليه الرجوع يُمكن ا ِممَّ فهما — التطوُّر
جهة، العرصمن ثقافة بني دام الصِّ مواِضَع لنرى ُمفكِّرينا عند الحديثة الغربية األفكار هذه
الدهريِّني» عىل «الرد كتاب يف ليتمثَّل بطرَفيه املوِقف وإنَّ أخرى. جهٍة من اث الرتُّ وثقافة

األفغاني. الدين لجمال
التي املادية الفلسفة أصحاب هم هذه برسالته األفغاني، عليهم يَُردُّ الذين والدهريُّون
اإلمام العربية إىل نقلها ثم الفارسية، باللغة ُه ردَّ األفغاني كتََب وقد أنباؤها، تتناثَر أخذت
من جاءه سؤال عن بها ليُجيب كتَبَها وإنما أفغاني. بأديٍب ذلك يف ُمستعينًا عبده، محمد
يف آذاننا «يقَرع الناس يف يَشيع أخذ الذي املادي املذهب حقيقة يستفِرسه فاريس رجل
بلَقِب بون يُلقَّ جماعة من بلدة تخلو وال … طبيعة) =) نيرش» — «نيرش صوت األيام هذه
وقٍت أي ويف النيرشية؟ حقيقة ما الطائفة هذه من القيُت من أكثر سألُت ولقد … «نيرشي»
ا عمَّ منهم أحد يُفْدني لم ولكن … امُلطَلق؟ الدين تُنايف طريُقهم وهل النيرشيِّني ظهور كان
النيرشية حقيقة تَرشحوا أن العايل جنابكم من ألتِمُس ولهذا كاٍف، شاٍف بجواب سألُت

والسالم.» الِعلَّة ويَشفي الغلَّة ينَقُع بتفصيٍل والنيرشيني
الدهريني» عىل «الردُّ رسالتُه فكانت األفغاني، إىل وَرد الذي الخطاب ُموَجز هو ذلك
وبيان والنيرشيني النيرشية مذهب حقيقة «يف أولهما ِقسمني. َمها قسَّ وقد الجواب، هي
عىل للداللة وحَده كاٍف التقسيم وهذا األديان، أعظم اإلسالمي الدين أنَّ يف والثاني حالهم»،
ألن املسلمني، ِديانة يف به تؤثر أن عساها ما هو الوافدة، الغرب ثقافة من امُلخوِّف الخطر أن
لتثبيت رضوري — املؤمنني واجبات من كونه فوق — هو يانة الدِّ هذه نقاء عىل الِحرص
عىل الردُّ اقتضاه ملا وإالَّ ُدعاتها، طالئع من األفغاني كان التي السياسية القومية أركان
عىل وبُرهانًا اإلسالم عن دفاًعا بعينها، بيولوجية نظرية عىل الرد أو ، ُمعنيَّ فلسفي مذهب

األديان. سائر إىل بالنسبة عظمته
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العالم، الدارس بنظرة األفغاني رسالة ننُقَد أن يشء يف اإلنصاف من ليس إنه نعم،
مذاهب يمس الذي جانبها يف كان أو ف، الرصِّ العلوم يمسُّ الذي جانبها يف ذلك كان سواء
الفالسفة بفلسفة وال العلماء بعلم ُمزوًَّدا كان األفغاني أن نظنُّ ال ألنَّنا األوروبية؛ الفلسفة
ص. امُلتخصِّ الدارس أْخذ ال العام، «امُلثقف» أْخذ املوضوع أخذ إنما وتفصيالتها، دقائقها يف
إذ الفاريس، السائل خطاب عىل ردٍّا أرسله الذي خطاِبِه ختام له نقرأ أن هذا يف وحسبُنا
لذلك الغريزي العقل عند مقبولًة الدهريني) عىل الردِّ رسالة (أي تكون أن أرجو …» يقول:
العبارة هذه فمن اِالعتبار.» نظرَة الصاِفيَة العقول ذَوي من تناَل وأن الفاضل، الصديق
أصحاب إحداهما الناس، من ِفئتنَي إىل رسالته يف الحديث َه وجَّ قد األفغاني أنَّ يتبنيَّ
الصافية» «العقول أصحاب واألخرى — الخطاب صاِحب ومنهم — الغريزي» «العقل
(ألنَّ األفغاني عند الغريزي» «بالعقل يُراد ماذا ة الدقَّ وجه عىل ندري ال كنَّا وإن ونحن
فطرٌة والغريزة ُمكتَسب منطق فالعقل ِضدَّين، والغريزة العقل تجعل الحديث العلم لغة
ال الذي امُلشرتَك» «باإلدراك اليوم نُسميه ما تعني أنها عىل العبارة نأُخذ أنَّنا إالَّ َموروثة)
العام. الثقايف َجوِّهم يف الناس يُشارك أن يكفيه بل ص، ُمتخصِّ تعلُّم إىل صاِحبُه يحتاج
بها يعنى أنه ح نُرجِّ أن سوى الصافية» «بالعقول ُمراَده ِة الدقَّ وْجِه عىل ندري ال وكذلك
حدِّ يف الخاِلصة املنطقية العقول لكن رصًفا. «منطًقا» لتُصِبح «الغريزة» من َصَفْت عقوًال
بني يكن لم ولهذا دراسته، يف صت تخصَّ الذي املوضوع نوع عىل للداللة تكفي ال ذاتها
وال املادية الفلسفة دراسة أجادوا ن ِممَّ بالرضورة هو أحٌد برسالته األفغاني خاطبهم من
كله ذلك يف اكتفى قد أنه والظاهر عليهما، للردِّ تعرَّض اللَّتنَي الداروينية النظرية دراسة
ذلك من — درجاتهم تفاُوِت عىل — قارئيه عند وبما عام» ُمشرتَك «إدراك من هو عنده بما

نفسه. امُلشرتَك اإلدراك
«األديب» تناُول موضوعه يتناَول األفغاني نجد أن اإلنصاف من ليس إنه فأقول وأعود
ملا ذلك فعْلنا ولو صني، امُلتخصِّ العلماء بنظرة نقِدِه عىل ذلك مع نُِرصُّ «العالم». تناُول ال
عىل أنفسنا قْرصنا وإن حتى النقد، أمام واحدًة لحظًة الدهريِّني عىل الردِّ رسالة ثبتَْت
يقول فماذا وإال ذلك، بعد العلم إليه وَصَل قد ما إليها نُضيف أن عنك ودَْع عرصه، علوم
ُقلنا إذا دفة» الصُّ «أحكام عىل اعتماَدهم املادية الفلسفة أصحاب عىل يأُخذ وهو األفغاني
قاعدًة اآلن أصبحِت قد — االحتمال قوانني نفسها وهي — هذه دفة» الصُّ «أحكام إنَّ له
ذلك ورشح جميًعا، اإلنسانية العلوم عن فضًال الطبيعية، العلوم عليها تنبني أساسية
إىل يؤدِّي مذهبهم بأن املادي املذهب أصحاب عىل أَخذَ الذي األفغاني يقول وماذا يطول؛
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عما الزَّْعم هذا أصحاب «وغفل ُمتناٍه، غري تسلُسٌل وهو ابتداءٍ َغري إىل األطوار تسلُسل
يقول هكذا األولية.» امُلحاالت من وهو ُمتناٍه، ِمقداٍر يف ُمتناهية غري مقادير وجود من يلَزم
مقادير «وجود إمكان وهي اليوم، الرياضيُّون بها يأُخذ بحقيقٍة أنبأناه لو فماذا األفغاني،
َمعلوَمني بطرفني ُمحدَّد ُمستقيم خطٍّ أيَّ أن ذلك ومثال ُمتناٍه»، مقداٍر يف ُمتناِهية غري
وبذلك النقط، من ُمتناٍه ال ِمقدار فيه منها جزءٍ كلُّ أجزاء، من يتألَّف أن يمكن ُمتناهِينَي
ترى وهل يطول؛ أيًضا ذلك وْرشُح ُمتناهية، غرِي مقاديَر عىل امُلتناهي الخطِّ طوُل يشتمل
داروين زْعم «وعىل يقول: حني األفغاني من الداروينية النظرية دراسة عن أبعَد رجًال
كذلك.» برغوثًا الفيل ينقِلَب وأن الدُّهور، وكرِّ القرون بمرور فيًال الربغوُث يصري أن يُمكن
ا فلمَّ كالِبهم، أذناب يقطعون «كانوا أنهم جماعٍة عن حكى قد داروين أن يزُعم حني أو
للذنَِب تُعْد لم حيُث يقول كأنَّه أذناب. بال توَلُد الكالُب صارِت ُقرونًا هذا عمِلهم عىل واظبوا

ِهبتَِه.» عن الطبيعُة ِت كفَّ حاجة
عىل بعضهم العلماء ردود تُؤَخذ كما األفغاني ردُّ يُؤَخذ أن يجوز ال بل — ينبغي ال ال،
بَدوره هو جمهوًرا به ليُخاِطب راِفض، وجداني موقٍف عن صاِدر خطابي ردٌّ ألنه بعض،
إىل نظْرنا فلو الحديث، الغْرب من الواِفدة الثقافة إىل بالنسبة رافًضا وجدانيٍّا موقًفا يِقف
وبقوَّتِه، بِعلِمه الهاجم الغرب من التمييز ينُشد قومي وطني موقف أنه عىل كلِّه املوِقف
ملا ِعلمية، نظرية عىل ِعلمي ردٌّ أنه عىل إليه نظْرنا لو لكنَّنا أراد، ما األفغاني كَسَب فقد

لخُصومه. النرص وترك املعركة، خِرس قد بأنه القول يف ْدنا تردَّ
مضمون يُكِسبنا ُممكن َمخرج وهنالك الطرَفني، هذَين أمام حرية يف نِقف ملاذا لكن
تُراثنا؟ من عليه اإلبقاء عىل حريصون نحن ما لنا ويُبقي املجال، هذا يف الغربية الثقافة
بقْدر أوضح إذ السبيل» «ملقى كتابه يف مظهر إسماعيل حاوله ما هو الوسط املوقف وذلك
ونظرية جهة من املادي املذهب بني رضورية عالقة ة ثمَّ ليس أن أولهما شيئني: ُمستطاعه
ال دارون عند رية التطوُّ النظرية َقبول أن هو واآلخر أخرى، جهٍة من البيولوجي ر التطوُّ
الخلية من تبدأ إنما ر التطوُّ سلسلَة ألن الخلق، عىل وُقدرتِِه هللا وجود يف عقيدتنا مع يتناىف

الحياة. وظواهر املوات املادة بني قائمًة االنتقال ثغرة تزال فما وإذن الحيَّة،
ما العقول عن تُبِعد ألن كافية (الدارويني) املذهب يف واحدة نظرًة «إن مظهر: يقول
البحث عن بعيد فاملذهب … النشوء، مذهب يَعتنقون الذين بدهريَّة القول أثر من بها علق
أو مادية قوة الحياة بأن القول يف وال الذاتي، التولُّد يف بالبحث له شأن وال الحياة، أصل يف
بعض، من العضويَّات بعض نشوء يف البحث عىل َمقصور املذهب ألنَّ ذلك … مادية غري
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سبيل يف تقف عَقبٍة أكرب تُزاُح هنا من حياتها. منه تَستِمدُّ الذي األصل يف البحث عن بعيد
ل يُحمِّ أن مُلنصف يمكن ال كذلك امُلنزَّلة، الرشائع ُمخاصمة عن بعيد املذهب بأن القول
إىل مدلوالته يف عهم وتوسُّ فيه، الباحثني بعض إليه سبق ما تَِبَعة النشوء، يف داروين مذهب

(ص٥٤). األلوهية» وإنكار باملادية القول حدِّ
نطاق عن خارًجا أمًرا — أصًال — الحياة خلق تجعل التي النظر، من الوجهة وبهذه
دواعي تُسِقط حياة، َة ثمَّ كانت أن بعد األحياء ر تطوُّ عىل تقتِرص التي الداروينية النظرية
ألنه أخرى، جهة من الدهريني» عىل «الردِّ أصحاب وبني جهة من «الدهريني» بني االعرتاك
اآلخرون كان وإذا أخطأوا، فقد ر التطوُّ بنظرية األلوهية مسألَة خلطوا قد األولون كان إذا
الجمع يُمكن إذ أخطأوا، فقد األلوهية بمسألة مساًسا التطور لنظرية أن ظنُّوا قد كذلك

لآلخر. رفضنا بالرضورة مستتبًعا ألحدهما َقبولنا يكون أن دون الطرَفني بني

٣

ِقوامها بها، آمنَْت عربية أقالٍم عىل إلينا وفَدْت حديثة غربية ثقافة بني األوىل املعركة كانت
الفلسفي الفكر من وجانب — التطوُّر نظرية وأعني — البيولوجيا علوم من الرئييسجانب
الجانب وكان عرش، التاسع القرن أوروبا — الفلسفة مذاهب من غريه مع — ساد الذي
النظرية الحياة يف الِعلم النتصارات نتيجًة هناك شاع الذي املادي املذهب هو املنقول
ِمثالية هيجلية فلسفاٍت عندئٍذ أوروبا عن ينُقل أن يُجوز كان وقد السواء، عىل والعملية
املعركة إن أقول وأشمل. أوسع كانت ربما بل املادي، املذهب من ُشيوًعا أقلَّ تكن لم
عندنا، اإلسالمي الِفكر قادة وبني الوافدة الغربية الثقافة من الجانب ذلك بني كانت األوىل
النظرية أنَّ عىل العلمية ة الحجَّ يُشِبُه بما يُربِهن أن إحداهما وجهتنَي: لنفسه الدفاع واتََّخذ
إىل بالِقياس اإلسالمية العقيدة قوة تُبنيِّ واألخرى صواب، عىل تكن لم املنقولة البيولوجية
املدافعني إْلمام لعَدم ضعيفًة الدفاع وجهتَي من األوىل الوجهة فجاءت العقائد، من غريها
قوَّتِها عىل — الدفاع وجهتَي من الثانية الوجهة جاءت ثم لتفنيده. تصدَّوا الذي بالعلم
ِة كفَّ من أرَجَح الثقايف الهجوم لغَة كانت ولذلك النقاش؛ بموضوع نَسٍب ذاِت غري — الذاتية
إذ األغلب، عىل دينيٍّا كان ميدانها ألنَّ الوْضع، بها انقلب فقد الثانية املعركة وأما الدفاع.
امُلوازنة عىل يردَّ أن املدافع فاضطرَّ واإلسالمية، املسيحية يانتنَي الدِّ بني يُواِزن امُلهاجم أخذ
فيما املعركة هذه يف الهجوم تبلَوَر وقد الدفاع، جانب يف قوية ة الحجَّ فكانت ِمثلها، بُموازنة
مرصمن يف الجامعة مجلة صاِحب أنطون فرح كتبه وما جهة، من فرنسا يف هانوتو كتبه
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دفاعه أدار الذي عبده، محمد اإلمام هو الرَُّجَلني عىل الردَّ توىلَّ من أقوى وكان أخرى، جهٍة
تؤيده؛ ال التاريخ شواهد أنَّ األول َوجَهني: من باِطل «اإلسالم» به اتُِّهم ما بأنَّ البيان عىل
ظروف من بهم أحاط بما «املسلمني» عىل واقعًة كانت التهمة ت صحَّ كلَّما أنه والثاني
يَعلوا أن بها املؤمنون استطاع عقيدة هو حيث من «اإلسالم» عىل ال عقيدتهم، لبَّ أفقدتْهم
يف مشاهدتُه يمكن املسلمون، به اتُّهم ما أن عن فضًال هذا مًعا، والعمل العلم ذُروة إىل
لظروف نتيجة هي إنما الدينية، بالعقيدة تتعلَّق ال املسألة أن عىل يدلُّ مما كذلك، املسيحيني

واقتصادية. وسياسية اجتماعية
مسعود محمد وترجمه الفرنسية، «الجرنال» جريدة يف (نرش مقاله يف هانوتو كان
وثيقة ظنَّها أخرى موازنًة يانَتنَي الدِّ بني موازنَِته يف أدخل قد املؤيد) جريدة يف العربية إىل
بتفضيل امُلفاضلة من ليخرج و«الساميني» «اآلريني» بني املوازنة وهي باملوضوع، الصلة
الجنس منشأ هي الهند إنَّ بقوله النقطة هذه اإلمام األستاذ فيتناول اآلِخرين، عىل األوَّلني
فهل البرش، من كبريًا فريًقا بالنجاسة يَِصم الذي الطبقي التمايُز من فيها ما وفيها اآلري،
أوروبا؟ إىل املدنية وصَلِت أين من ثم الساميِّني؟ حضارة من إليهم الخصلة هذه جاءت
صنائع من استفاد بما أوروبا إىل اإلسالم ُحِمل لقد الساميَّة؟ األمم من أم اآلري الرشق أمن
والرومانيني واملرصيِّني فارس أهل بعلوم عليهم زحف اآلريِّني، من آسيا وسكان الفرس،
الرؤساء بأيدي عليه تراكمْت التي واألوساخ األدران من اه ونقَّ ذلك جميع نظَّف واليونانيني،
الغربيني نفوس ألهبَْت رشارٍة أول «إن ناصًعا أبلج به وذهب التاريخ، لذلك الغربية األمم يف
يف ضوءُها يسطع كان التي امُلوَقدة علة الشُّ تلك من كانت الحارضة املدنية إىل بها فطارت
أهلها أحوال يف يُشاهد بما األديان عىل الُحكم صحَّ لو إنه جاورها. ما عىل األندلس بالد
إذ الحارضة، واملدنية املسيحي الدين بني عالقة ال بأنَّ نحُكم أن لنا لجاز الحكم، وقَت
أقيمت الذي األساس هو ذلك وليس فيها، والزُّهد الدنيا عن باالنِسالخ أهله اإلنجيل يأمر
قد اإلنسانية الحضارة أن الفور عىل لتُدرك امُلنِصفة النظرة إن كال. الغربيِّني، مدنية عليه
يأُخذ األمم زالت «فال وأولئك هؤالء بني فرق وال آريِّها من وساِميُّها ساميِّها من آريُّها أخذ
تناُول إىل الحاجة ِت مسَّ متى وساميٍّ آريٍّ بني عندهم فرق ال املدنية، يف بعض عن بعضها
الساميِّ الرشق عن اآلريُّ الغرب أخذ وقد الِعرفان. رضوب من رضٍب أو مادة، أو عمل،

امُلستقل».» الغرب عن املضَمِحل، الرشُق اآلن يأُخذ مما أكثَر
فقد الدين، وهو عنده، املشكلة لُبِّ إىل والسامية اآلرية نقطة من اإلمام األستاذ وينتقل
األوىل إنَّ قائًال والتنزيه التوحيد ديانة من أفضل والتجسيم التشبيه ديانة أن هانوتو زعم
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والحيوانية، عف إىلحضيضالضَّ باإلنسان الثانية تهبط بينما اآللهة منزلة إىل اإلنسان ترَفع
اإلنسانية باإلرادة يُؤمنون األوىل الديانة أتْباع فجعل الِقسمة هذه يف القَدر مسألة أقحم ثم
اإلمام األستاذ فريُدُّ عليهم، القَدر بُسلطان يؤمنون الثانية يانة الدِّ أتْباع أنَّ حني عىل الحرة،
القَدر، يف بالكالم — ُمنزِّهة أو كانت ُمشبِّهًة — العقيدة لنوع دخل ال بأنه الزعم هذا عىل
ممكن، لكلِّ ُقدرتِِه وشمول يشءٍ بكلِّ هللا بإحاطة االعتقاد عن ليتفرَّع هذا يف األمر إنَّ بل
َعُظم «ولقد التنزيه، أصحاب من أو التشبيه أصحاب من االعتقاد هذا صاحب كان سواء
النزاع وبدأ هانوتو، مسيو رأي يف ُمشبِّهة وهم أنفسهم، امَلسيحيِّني بني املسألة يف الخالف

األيام.» هذه إىل واستمرَّ اإلسالم، قبل بينهم
وهو — الرشيف القرآن «جاء إذ يشء، يف اإلسالم من القَدر جربية فليست ذلك ومع
وأثبَت … قولهم عليهم ويُنكر رأيَهم الجْرب أهل عىل يَعيب — باإلسالم امُلنزَّل الكتاب
يُخالف ما فيه الناظر م يتوهَّ ا ممَّ به جاء وما آية، وستِّني أربٍع نحو يف واالختيار الكْسب
«ُوِجد لقد نعم، الكون.» بنواميس املعروفة العامة، اإللهية نن السُّ تقرير يف جاء فإنما ذلك،
ويطُردها الحق، يقذفها ضئيلة ضعيفًة كانت ولكنَّها بالجربية، تُعَرف طائفة املسلمني بني
وهو واالختيار، الجرب بني ط التوسُّ مذهب املسلمني عىل وغلب … الدين وينِبذُها العقل،
أن ظنِّه عىل بالقَدر، أخذهم يف املسلمني عىل ُحكمه بنى قد هانوتو إن والعمل.» الجد مذهب
بالعبد أفىض اإلسالم فإن ذلك، يف َوهَم «ولكنه وربه، العبد بني لة الصِّ ليقطع جاء اإلسالم

رضاءه.» تبيعه واسطة بال وحَده يَديه بني يقوم أن الحقَّ له وجعل ربِِّه إىل
أكثر كانت املسيحية إنَّ قوله صيف فيتلخَّ الجامعة مجلة صاحب هه الذيوجَّ االتهام أما
النرصانية، من والفلسفة للِعلم اضطهاًدا أكثر اإلسالم وإنَّ اإلسالم، من الِعلم مع تساُمًحا
مع والنرصانية «اإلسالم عنوانه صغري ُكتيب يف نُِرش بما ذلك عن اإلمام األستاذ فأجاب
ليُبنيِّ نفسه، الحارض بالعرص ويستشِهد بل كله، التاريخ يستعِرض وأخذ واملدنية»، العلم
يف ينُرش أن استطاع قد نفسه الكاتب أنَّ يكفي أفال أساسه؛ من باِطل االتهام أن جالءٍ يف

بأذى؟ واحد له يتعرَّض أن دون ُمسلم بلد يف مجلته، يف نَرشه ما اإلسالم
نشب قتاًال اإلسالم يشهد فلم بالشواهد، املؤيَّد ل، املفصَّ القول يف اإلمام األستاذ يأُخذ ثمَّ
واألشاعرة السلِفيِّني بني قتال يَقْع فلم االعتقاد، يف الختالفهم امُلختلفة املذاهب أصحاب بني
ِشدَّة مع — وامُلعتَزلة السنة، أهل من الفريقني هذين بني وال بينهما، العظيم االختالف مع
قتال يقع لم وكذلك — وأشاعرة سلفيني السنة أهل وعقائد االعتزال أهل عقائد بني التبايُن
تدل التي بالشواهد مليلء املسلمني تاريخ وإن الرأي. يف الختالفهم اإلسالميني الفالسفة بني
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النصارى من العلم أهل من واستفادوا ودين، دين بني يميزوا لم العلم مجال يف أنهم عىل
وغريهم. اليهود ومن النسطوريني

دين كلُّ يُؤَخذ أن هو ببعض بعضها األديان ُمقارنة يف اإلمام األستاذ مذهب أن عىل
من جاءتهم تكون ربما التي ُمحَدثاتهم أو أهله بعضعادات من عرضعليه مما ًصا «ُممحَّ
امُلقارنة هانوتو أجرى اللتنَي الديانتنَي أصول عن باحثًا طِفَق املذهب هذا وعىل آخر.» ديٍن
أوًال: هي، النرصانية عليها تنبني التي األصول أن فوجد — واإلسالم النرصانية — بينهما
األمر هو العادة خارق أن يخفى «وال اِالعتقاد ِة بصحَّ األتباع إقناع يف الخواِرق عىل اعتمادها
أساس عىل كلها قائمة العلوم كانت وملَّا ونواميسه.» الكون لرشائع ُمخالًفا يصُدر الذي
ة ُمضادَّ االطراد هذا بانتفاء اآلِخذة العقيدة كانت الكون، ظواهر يف الِعلِّية باطراد التسليم
عقائدهم، يف املرءوسني عىل للرؤساء دينية سلطة النرصانية أعطت ثانيًا: العلمي، لألساس
بعض فيه ناَزَع إن األصل «وهذا ضمريه عن عقيدته يف صادًرا الفرد يكون أن ينفي مما
النرصانية تدعو وثالثا: طواًال.» قرنًا عرش خمسة النرصانية عليه جَرِت فقد اليوم النصارى
األصل بهذا االعتقاد صاحب حظُّ يكون «فماذا اآلخرة إىل واالنقطاع الدنيا من التجرُّد إىل
ورابًعا: عليه؟» ُحرِّمت قد نيا والدُّ اآلِخرة شئون يف له دْخَل ال والعلم علٍم أي يف النظر من
منحة اإليمان أنَّ وهو … األصول أصل املسيحيني عامة عند «وهو املعقول، بَغري اإليمان
العقل، أحكام يُناِقض ما بمعنى العقل، فوق هو ما الدين من وأنَّ فيها، للعقل دْخل ال
ما عىل النرصاني نظر يقُرص خامس أصل وهناك به.» اإليمان يِجب مما ذلك مع وهو
عىل حاٍو اإلنجيل بأنَّ منهم زعًما فيه، يبحث الذي املوضوع يكن مهما اإلنجيل يف وَرَد
فنُّ يُؤَخذ أن يمكن إنه فضالئهم بعض «قال لقد حتى البرش، إليها يحتاج معرفٍة كلِّ
بني التفرقة عىل العقيدة صاِحب يحمل سادس وأصٌل امُلقدَّس.» الكتاب من بأكمِلِه املعادن

وغريه. املسيحي
العلم من املسيحيني موقف يف األصول هذه آثار ب تعقُّ يف اإلمام األستاذ ويستطِرد
املسيحية ظهور بعد والفلسفة للعلم ذكًرا التاريخ «يف يجد فلم نفسه التاريخ شهد كما
يُفَصل كان التي الدينية، امُلنازعات أثناء يف إالَّ بعده وما قسطنطني لعهد القوة مظهر يف
العلم ُشعلة فتخُمد الدماء، بسْفك وثالثة املجامع، بجمع وأخرى امللوك بسلطان تارًة فيها

املْحض.» الدين وينتِرص
عىل بالحثِّ منها عالقة له ما ة وبخاصَّ اإلسالم أصول اإلمام ذَكر امُلقابلة تتمَّ ولكي
وقد اإليمان، لتحصيل العقيل النظر هو األول فاألصل — النِّقاش موضوع وهو — العلم
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يف ُجهده يستقيص الذي إن السنة: أهل من قائلون قال أن باملسلمني األصل هذا «بلغ
يكون فهل ناج. فهو الظنِّ عند واِقٍف غري طالبًا ومات إليه يِصل لم ثُمَّ الحقِّ إىل الوصول
عىل العقل تقديم هو لإلسالم الثاني واألصل وأقوى؟ ذلك من أوسع العقل إىل ركوٌن
وأما العقل. عليه دلَّ بما أخذْنا والنقل العقل تعاَرض فإذا التعاُرض، عند الرشع ظاهر
فهمه عن بالعْجز فيه نعِرتف تسليًما ته بصحَّ نُسلِّم أن إما اثنني: فأحد املنقول إزاء موِقفنا
العقل؛ أثبته ما مع ُمتفًقا معناه يجعل تأويًال تأويله نُحاول أن وإما هللا، إىل وتفويضاألمر
الذي العلم، من موِقِفه عىل للداللة وحَدهما ليكفيان اإلسالم أصول من األصلني هذين وإن
ب ويتعقَّ ثمانية، اإلسالم أصول من اإلمام (ويذكر العقلية.» ة الحجَّ فيه تظهر ما أظهر هو

العقيل). والنظر العلمي البحث منارصة حيث من التفصيل من بيشءٍ آثارها

٤

لكلمة الخاص باملعنى الفلسفي املستوى عىل املعركة هذه يف ونقيضها الدعوى تكن لم
ليُدخل يتَِّسع الذي املعنى وهو للفلسفة، العام باملعنى املستوي هذا عىل كانت بل «فلسفة»
فالذي حاٍل أي وعىل امُلتكلِّمني. ِفَرق عند شائًعا كان ما نحو عىل الدينيَّ الجَدَل رحابه يف
أيَّة وإىل كان كيف أصيل؛ وتُراث وافٍد فكٍر بني صداٍم من حَدَث ما هو األمر من نا يُهمُّ

أدى. نتيجة
جهة من عبده محمد والشيخ جهة، من — وغريه — هانوتو بني التعاُرض لقاء إنَّ
وال تعارٌض يحُدث لم كأْن صفر إىل األمر ينتهي بحيث وردِّه ِفعٍل عىل يقتِرص لم أخرى
نُعيد أن وجوب إىل — نفسه الشيخ من ابتداءً — أذهانُنا تنبََّهْت أن أثره من كان بل لقاء،
تفكري من ًة أشعَّ عليه لنُسلِّط وتقليد، ُعرف من بيننا السائد وإىل الفكري تُراثنا إىل النظر
أنفسنا بني نُوائُم وجٍه أيِّ عىل لنرى — ِعلمي تفكري صميمه يف وهو — الحديث العرص
مالمحها يف تُفرِّط ال جديدة شخصيٌة امُلواءمة هذه من يتكوَّن بحيث العرص ُروح وبني

الراهن. العرص رضورات عىل الَعني تُغِمض وال األصيلة
رجال بني فرعية رصاعات نشبَْت الجديدة العربية الشخصية هذه بناء سبيل ويف
مُلفَرتَيات دْحٍض من عبده محمد الشيخ به قام ِلما استمرار هو رصاع فمنها عندنا، الفكر
اقتىض وإن حتى للبقاء، الثقافية أصولنا صالحية عن ُشبهة لكلِّ دفًعا اإلسالم، خصوم
فارس هو العقاد محمود عباس وكان الجذور. عىل وتُبقي الفروع تجذُّ ُمالءمًة بقائه أمر
يف زيادة مع عبده، محمد الشيخ قبله من امتطاه الذي نفسه الجواد يمتطي الجولة، هذه
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عضوي كياٍن يف ليلتئما دَّين الضِّ بني التقريب يف وزيادة الجديدة الغربية الثقافة محصول
جعلته والتي عبده محمد اإلمام إىل العقاد أضافها التي الحقيقية اإلضافة أنَّ عىل واحد،
ويعلو مًعا عليهما يُحاِفظ نتاٍج يف ونقيضها الدعوى بني يؤلِّف الذي «التأليف» بمثابة
منهج إىل أقَرُب هو ملنهٍج اصطناعه يف اإلمام األستاذ مسلَك يسلُك لم أنه هي درجة،
نفسها، األصول لهذه يَعِرضوا أن دون نتائجها ينية الدِّ األصول عن يُولِّدون الذين امُلتكلِّمني
األصول لتلك امُلنِكر وأما األصول. بتلك اإليمان عىل معهم يتَِّفق من بكالمهم يُقِنعون وبذلك
ال الذين الفالسفة منهج فهو العقاد منهج وأما إليه؛ ًها ُموجَّ الحديث يكون أالَّ فيُوِشك
سواء. حدٍّ عىل وامُلنِكر املؤمن إىل ًها ُموجَّ الحديث ليكون تها، بصحَّ ُمسلٍَّم بفروٍض يبدءون
للكالم محلَّ «ال إنه خصومه» وأباطيل اإلسالم «حقائق كتابه فاتحة يف العقاد يقول
وال واضحة، رضورة أو مقرَّرة حقيقًة كلُّه الدين أمُر يكن لم ما األديان من ديٍن فضل عىل
وامُلرتدِّدين امُلتشكِّكني به نشَمل وال امُلصدِّقني املؤمنني عىل الخطاب نقُرص ألن كذلك معنى
املصدق.» املؤمن من الخطاب هذا بتوجيه أوىل وامُلعطِّل امُلتشكِّك ألن وامُلعطِّلني؛ امُلنكرين بل
هذا أهو الدين هذا عن النظر بغض — نفسها «الدين» فكرة بتحليل العقاد ويبدأ
انتهى ما إذا حتى الرفض، أو التَّشكُِّك دواعي من به تُفَهم قد ما عنها لرَيُدَّ — ذاك أم الدين
فيتناَوُل يعود إنسانية، رضورة الدين أنَّ وهي جميًعا األديان أصحاَب تُريض نتيجة إىل
عقيدٍة من يُطَلُب ما كلَّ اإلسالم يف ِليَجد الديانات من وغريه اإلسالم بني امُلفاَضَلة أوجَه
فريضة «التفكري وكتابه القرآنية» «الفلسفة كتابه (مثل غريه ويف الكتاب هذا يف لكنَّه دينية،
االحتكام هذا ويف الحر، عقله إىل اإلنسان احتكام وجوب عىل شديًدا إلحاًحا يُلِحُّ إسالمية»)
أخرى. جهة من الحديث العلم لحضارة وَقبولنا جهٍة من تُراِثنا بني االلتقاء نقطة تكُمن
عىل كله اإللحاح هذا ألحَّ الذي اد العقَّ أن هو َدد الصَّ هذا يف النظر يلِفت الذي لكن
العقيل بالتفكري الفرد اضطالع وجوب ويف عنها، والدفاع العقيدة م تفهُّ يف العقيل الجانب
إىل بالنسبة العقل أهمية يف الزهاوي مع جانبية معركة يف دخل قد إسالمية، فريضة ألنه
وُقدرتِِه بالعقل يؤمن علمية مادية فلسفة ذو الزهاوي أنَّ وذلك والعاطفة، الَخيال أهمية
والعاطفة الخيال أن عىل ة الحجَّ له ُمقيًما العقاد له فتصدَّى اإلنسانية، القوى سائر دون
أبًدا يعيش أن «يريد الزهاوي إىل ُمشريًا فيقول ألَزم، هما أو العقل لُزوم لإلنسان الِزمان
فيها تُناجى وال األجفان فيها تنطِبُق وال النهار ُسحب تغشيها ال الشمس تضيئُها ُدنيا يف
فيها تُجدي ال وغياِهُب ليٌل كذلك ولكنها وشمًسا نهاًرا كلها الحقيقة ُدنيا وليست األحالم.
مها ليُتمِّ العقل جاء ثُمَّ العقل يُخلق أن قبل لإلنسان والبَداهة الخيال ُخلق وقد … الكهرباء
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العقاد عنه قال هكذا — الزهاوي ظنَّ لقد أذنيه.» دونهما ويَُصمَّ ليُلِغيهما ال منهما ويأخذ
وحَده العقل أن مع عقله، طريق عن إال بالكون يتَِّصل ال اإلنسان أنَّ — الناقدة هجمِته يف
أسماها التي الفلسفية نظريَّاته إحدى يعِرض وهو نفسه الزهاوي إىل فانُظر يكفي، ال
الكالم هذا إخضاع يستطيع أن قبل الكالم إىل حرَّكتْه قد الحياة دفعة أنَّ تََر الدور، بنظرية
بالعلم، يتعزَّى ألنه الصميم، يف بالحياة يَمتزج لم منطٌق بعُد أنه «عيل العقيل املنطق لقواعد

بالخلود.» تشُعر أن يُعزِّيها إنما خالدة بأنها تعَلم أن يُعزِّيها ال والحياة

٥

فمن تكون؟ ماذا املعرفة وسيلة حول معركة صميمها يف هي ثالثة معركة إىل وننتقل
بادئًا املعرفة طريق يجعل أحُدهما املوضوع، هذا إىل للنظر طريَقني الفلسفة يف أنَّ املعلوم
إىل ُمتَّجًها اإلنسان خارج من بادئًا يجعله واآلخر خارجه، إىل ُمتَّجًها اإلنسان داخل من
هم والِعلميُّون والتجريبيُّون األول، الطريق أنصار من هم والعقليُّون وامِلثاليُّون داخله.
ِفطرة يف َمجبولة ومقوالت أصول من بدَّ ال أنه يََرون األولون الثاني؛ الطريق أنصار من
ُمسلَّماتها من الرياضة تُستنبَط كما املعرفة دقائق استنباط يُمكن أساسها، عىل العقل
نبدأ لم ما معرفة ال أنه يَرون واآلَخرون خارجية؛ مشاهداٍت إىل اللُّجوء إىل ِمنَّا حاجة دون
إىل وملموسات ومسموعات مرئيات الحواسِّ طريق عن تَجيئنا ية ِحسِّ ُمعطياٍت بتحصيل
من أنَّ عىل األشياء، عالم الخارجي، العالم عن إلينا نقله يف نا حواسُّ صْت تخصَّ قد ما آخر
مقوالت من بدَّ ال إنه ليقول املعرفة عملية يف الطريَقني بني الجمع يُحاِول من الفالسفة
تقسيم يف امُلَعوِّل لكن املعرفة، تحصيل يتمَّ لكي الحواسِّ ُمعطيات جانب إىل ومبادئه العقل
األولوية تكون الجانبني من جانب أليِّ هو: ووسيلتها املعرفة موضوع يف الفلسفية املذاهب
ومن العقالنيني، أو امِلثاليِّني من كان للعقل، األولوية الفالسفة من جعل فمن املنطقية؟

التجريبيِّني. من كان ، للحواسِّ األولوية جعل
دعوى إىل مه تُقسِّ التي الجدليَّة النظرَة إليه النظر يُمكن اختالًفا اختلْفنا هذا ويف
الثالثة األضالع لهذه الزمني الرتتيب أنَّ لوال ذلك ُمحاولة أو بينهما تأليف ثُمَّ ونقيضها
امَلرحلتنَي من أسبََق الظهور ترتيب يف التأليف مرحلة جاءت بل التَّتابُع، هذا عىل يأِت لم

األخرينَي.
(الوضعية الِعلمي التجريبي املذهب فهو املعركة هذه يف الدعوى بمثابة سأجعله ما أما
النرشوالتدعيم. وسائل بكلِّ ودَعمها ونَرشها السطور، هذه كاتب إليها ذهب التي املنطقية)
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إيجابية فلسفة ذا مذهبًا ليس ألنه املنهج هذا — أدق بتعبرٍي أو — املذهب هذا يقول فماذا
من األخرى، والرموز اللغة فيه تُستخَدم ما كلِّ إىل بالنسبة للنَّظر طريقة هو ما بقْدر

والكتابة. القول رضوب من وتلك هذه وغري العلم ونظريات الفلسفة مذاهب
صورٍة أيِّ وعىل نشأت كيف ِللُّغة؛ تحليلِِه أساس عىل التجريبي املنهج هذا يقوم
الخْلق مجاالت من هذَين َغري ويف الِعلمي االستعمال ويف اليومي االستعمال يف تجري
ُمختلفتنَي، بطريقتنَي فيهما تُستعَمل كبريَين َميداننَي ِللُّغة أنَّ إىل التحليل به وينتهي األدبي.
واألخرى الخارجي، العالم أشياء إىل برموزها «لتُشري» اللُّغُة تُستخَدم حني هي إحداهما
أو السامع عواطف إثارة بها يُراد كأْن اإلشارية العملية هذه غري يف تُستخَدم حني هي
رأيُت فإذا خارج، يف شيئًا يعنى ال ولكنه داخل، من أجزاؤه تتَِّسُق ف ِرصْ ِذهني بناءٍ إقامة
ينكِرس أو ينعكس وكيف ُرسَعتُه، ما الضوء؛ مسار يف قوًال يل يُقدِّم — مثًال — الضوء ِعلم
لهذا قابًال يكون أن يتحتَّم ولذلك الخارجي التطبيق هو هذا قوله مدار كان ذلك، غري أو
اليومية، الحياة شئون يف ُقْل وكذلك برفضه. أو بَقبوله نحُكم أساسه عىل الذي التطبيق
الساعة تمام يف القاهرة يُغاِدر اإلسكندرية إىل القاهرة من الرسيع القطار أنَّ لك زعمُت فإذا
لَزْعمي َقبولك كان ساعة، وربع ساعتنَي بعد اإلسكندرية محطة إىل ليَِصل صباًحا السابعة
عىل ِصدٍق من فيه ما مدى لك يَتبنيَّ فقط وعندئٍذ الفعيل، الواقع عىل بقياسه مرهونًا هذا
يكون الفعيل التطبيق لطريق رسٍم من اللفظية الصياغة يف يكون ما وبمقدار الواقع، ذلك
كيف تُبنيِّ أن للعبارة فيكفي يُخطئ وقد يُصيب قد «معنى» له ما أنَّ عىل «معنى». لها
لنقول — تنطبق ال وجدناها أو تنطِبق وجدناها سواء — الواقع عىل تطبيقها طريق يكون
األرضيف حول تدور الشمس إنَّ أقول أن بني فْرق ال «املعنى» حيث فمن معنى. ذات إنها
هاتنَي من لكلٍّ ساعة؛ وأربعني مائتنَي يف ذلك تفعل إنها أقول وأن ساعة، وعرشين أربٍع
سيتبنيَّ إحداهما لكن الواقع، وبني بينها املطابقة طريقة إىل تهدينا ُمعيَّنة صورة العبارتنَي

األخرى. َكِذُب سيتبنيَّ كما امُلطابقة عند صدقها
العالم إىل اإلشارة بها يُقَصد ال حيث فهو اللغة استعمال يف الثاني امليدان وأما
ُمجرَّد عىل تقتِرص ِذهنية بناءات إقامة بها يُراد أو الوجداني أثرها بها يُراد بل الخارجي،
عن يروي الذي فالشاعر العالم، جوانب من آخر أو جانبًا ى تُسمَّ أنها لها نزُعم وال ر التصوُّ
بينه لتُطاِبق إليه تنُظر الخارجي، ُمحيطك يف يشءٍ إىل نظرك يلِفُت ال البحر، كَموج أنه الليل
الريايضحني وكذلك شعورك. يف ها تُِحسُّ داخلية خربٍة إىل نظرك يلِفُت بل لك، زعمه ما وبني
كائنات إىل بالرضورة يُشري هذا نسقه أن يدَّعي إقليدس—ال فعل —كما رياضيٍّا نسًقا يَبني
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نسقه يظل ذلك ومع املربعات، من أو املثلثات من الخارجي العالم يَخلو قد إذ خارجية،
ُدنيا يف يات ُمسمَّ إىل إشارته عىل ال تكوينه طريقة عىل قائمة صحته ألنَّ الريايضصحيًحا؛
الريايض يفعله ما إىل أفراده يلجأ الفالسفة من فريٍق إىل بالنسبة نفسه هذا وقل األشياء.
باملشاهدة مكسوبة أنها يدَّعون ال ُمعيَّنة بحقائق يبدءوا أن وهو البناء، طريقة حيث من
ما الحْديس اإلدراك ذلك من يَستنِبطون ثم الحْدس، إدراك من إنها يقولون بل ية، الِحسِّ
الفلسفي البناء ن يتكوَّ «ُمنسقة» ُمَرتَّبًَة النتائج هذه مجموع ومن نتائج. من استنباطه يُمكن
صوابها؟ من أستيِقُن كيف تسأل البناء هذا من بذاتها مرحلة عند وقفَت فافِرضأنك ، امُلعنيَّ
استدالًال كان استداللها أن لرتى منها استنُبطْت التي امُلقدمات عىل يُحيلونك فعندئٍذ
األوىل، االبتداء نقطة إىل تِصل حتى سابقتها، إىل مرحلة كلِّ يف تُحال دواليك وهكذا صحيًحا،
ُمسلَّمة هي الجواب: فيكون جاءت؟ أين من االستنباطي الفيلسوف أو الريايض فتسأل
الفالسفة). (بلغة البصرية ِبَحْدس ُمْدَركُة ألنها أو الرياضيني) (ِبلُغة مفروضة ألنها الصدق
بيِّنة عىل تكون أن اللغة تستخِدم حني وعليك للغة، الرئيسيَّان امليدانان هما هذان
عليك يتحتَّم وعندئٍذ خارجية كائنات إىل بها أتُشري تستخِدمها. ميدانيها من ميدان أي يف
ال وعندئٍذ رية، التصوُّ الذهنية البناءات عىل نفسك تقُرص أم الحواس، تجربة إىل الركون
لنوع مالئمة أخرى مقاييس بُمراعاة ملزًما وتكون الحواس تجربة إىل بالرجوع تُطاَلب

ذهنك. يف أركانه تقيم الذي التصوُّري البناء
«وضعيٍّا ي ُسمِّ وإنما الِعلمي، التجريبي أو املنطقي الوضعي املنهج يقوله ما هو هذا
عىل صوابُها يقوم أن األشياء ُدنيا إىل اإلشارة تدَّعي عبارٍة لكلِّ يشِرتط أوًال: ألنه منطقيٍّا»
يكتفي ثانيًا: وألنه، امَلوِقف. من الَوضعي الجانب هو وهذا الحواس، لتجربة تصويرها
مقبولة العبارة كانت إن بإرشادنا كفيل وحَده التحليل وهذا نفسها، العبارة لُغة بتحليل
مثًال، فافرض املوقف، من املنطقي الجانب هو وهذا مقبولة، غري أو املنطقية ناحيتها من
عن البحث إىل حاجة بك فليس جوهرها، يف «مادية» أنها «الروح» عن لك زعمُت أننَّي
تُحلِّل أن القول لهذا رفضك يف وحسبُك تكنز. لم أو مادية كانت إن لرتى تتناَولها ُروح
مادية، غري كائناٍت عىل تُطَلق «الرُّوح» كلمة أنَّ إىل التحليل بك انتهى فإذا الكِلَمتنَي، هاتنَي
عندئٍذ أكون ألنَّني مادية؛ بأنها تُوَصف أن — إذن — التناُقض من أنه الفور عىل علمت
اللغة منطق وحَده؛ «املنطق» عىل قائم العبارة لهذه فرْفُضنا مادي» «الالمادي يقول كمن

الفكر. ومنطق
الواحدة للفكرة يكون أن جاَز إذا نقائضها أو — نقيُضها جاء فكيف الدعوى، هي تلك
أشخاصها باختالف ُمختِلفة ُمستوياٍت عىل النقائض تلك جاءت واحد؟ نقيٍض من أكثُر
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َمتانة فيه جَديلٍّ أساٍس عىل اد العقَّ به عاَرَض ما فمنها التفكري، وُعمق املأخذ ية جدِّ يف
بني شائع اعرتاض وهو — به اعرتض ما أقوى فمن عليها، َمردوٌد ة ُحجَّ لكنها ة، الُحجَّ
نوَعني عدا ما كلَّ العلم باب يف يرفض املنهج هذا كان إذا أنه — املنطقية الوضعية أعداء
تحصيل فيه قول والثاني املحسوس الواقع قياُسه تجريبي قول أحُدهما القول، من فقط
فارغة أقوال هو الكالم من النَّوَعني هذَين عدا ما أنَّ باعتبار الرياضية) (كامُلعادالت حاصل
الفارغة؛ األقوال قبيل من هي املذهب هذا بها ِسيَق التي نفسها فالعبارة إذن املعنى، من
الريايض(النوع العلم قبيل من هي وال األول) (النوع الطبيعي العلم قوانني من هي ال ألنها
اها ُمؤدَّ التي املنطقية» األنماط «نظرية ى يُسمَّ بما عليها مردود ة الُحجَّ هذه لكن الثاني).
ليس امُلستويات هذه أحد يف دق الصِّ وِمقياس واحد، مستًوى من ليست اللغوية العبارات أن
وردْت التي اللغوية الُجَمل حلَّلُت أنَّني افِرض ذلك: مثال اآلخر. املستوى يف مقياسه هو
عندي الحقيقة هذه لُت فسجَّ العربية، باللُّغة ُكِتبْت قد جميًعا فوجْدتُها الصفحة هذه يف
عربية» عبارات الصفحة هذه عىل العبارات جميع «إنَّ معناه ما بها أقول إنجليزية بعبارٍة
كذلك هو يكون أن لوجب صحَّ لو هذا ُحكَمَك لكن بقوله: ُمعرتض يَعرتضني أن أَفيَُجوز
يخضع وال دونه، ما عىل يَحُكم أعىل، منطقي «نمط» من هذا ُحكمي ألن ؛ كالَّ عربية؟ عبارة
مثل يف ناقد يقع أن معها يَجوز ال كثرًة كثرية الحياة يف ذلك وأمثال نفسه، لُحكم نفسه هو
كلُّ صندوق عىل بطاقًة أكتُُب فقد كثريون؛ فيه وَقَع فالذي ذلك ومع املنطقي، الخطأ هذا
يقول أن ناقٍد ببال يَطوف أن دون الصندوق، محتوى عىل البطاقة لتدلَّ برتقال، فيه ما
أن لوَجَب صحيًحا وصًفا الصندوق بداخل ِلما البطاقة عىل املوجود الوصف كان لو «لكن
العبارات نُحلِّل ِحني نفسه املوقف هو هذا إنَّ نعم الربتقال.» من بُرتقالة نفسه هو يكون
الواقع إىل تُشري وصفية عباراٌت إما كلُّها العلمية العبارات األمر: آِخر عنها لنقول الِعلمية
يكون فال الرياضة، كُمعادالت حاصٍل تحصيل عىل تنطوي تحليلية عبارات وإما املحسوس
من هو ال الحكم هذا إنَّ عنه أقول بحيث نفسه، لقاعدة خاضًعا نفسه العام الحكم هذا

املعنى. من خلٌو فهو إذن الحاصل تحصيالت من هو وال الطبيعية العلوم قوانني
يجِزَم أن يستطيع اإلنسان «إنَّ فيقول: آَخر اعرتاًضا االعِرتاض هذا عىل اد العقَّ ويزيد
ُمستحيل.» العَدم «إنَّ يقول: أن يستطيع ألنه اإلطالق؛ عىل الخارج يف لها ُصورة ال بحقيقة
ى يُسمَّ يشء أو العَدم ى يُسمَّ يشءٍ من خَلْت املحسوسات أنَّ ذلك تقرير من يمنعه وال
تحصيل — الرياضة كمعادالت — هي الجملة هذه مثل إنَّ نقول ذلك عىل ا وردٍّ امُلستحيل.»
وذلك مرَّتنَي؛ واحًدا معنًى تُكرِّر أنها يف كاِمٌن وِصدُقها الواقع، يِصف ا ِممَّ وليست حاصل،
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ُعدَت وإذا يكون» ال «ما هو بأنه نفسك ألجبَت «العدم»؟ بكلمة تعني ماذا سألت: لو ألنك
يكون»، ال «ما هو إنه بقولك أيًضا هنا نفسك ألجبَت «امُلستحيل»؟ كلمة تعني وماذا فسألَت
ألنه صحيح، قول وهو يكون» ال يكون ال «ما تُصِبح أخرى بعبارة الجملة فرتجمة وإذن
ذهبْت ما ينفي ما هذا يف وليس ،٤ = ٣ + ١ بقولك أو ٢ = ٢ بقولك وشبيه تكراري تحلييل
يميض وهكذا ترفضه. ما وترُفض تقبله ما لتقبَل تحليالتها يف املنطقية الوضعية إليه
للقضية أخِذِه عىل تدلُّ جدليَّة، ُمعارضات يف والناس») الُكتُب «بني كتابه (راجع اد العقَّ

أصاب. قد أنه عىل بالرضورة تدلُّ ال لكنها ا جادٍّ أخذًا

الحديث اإلسالمي «الفكر كتابه يف البهي محمد الدكتور صه خصَّ فصٌل النقائضكذلك ومن
درجة يتطلَّب الرد ألن املنطقية؛ الوضعية عىل «للرد» أقول ال — الغربي» باالستعمار وِصلته
هو ما فيه ألقي فصًال ص خصَّ إنه أقول بل ِمثلها، عىل ُدرِّب قد أظنُّه ال التحليل ة دقَّ من
ما ة ثمَّ ليس ألنه الحسنة النية فيه وسأفرض بها، أراد التي الحماسية الُخطبة إىل أقرُب
تحتاج العقول ألن عقولهم، أقول ال — قرائه نفوس يُثري أن بها أراد ذلك، غري إىل يدعوه
يُثري أن بها أراد نعم، — املنطق هذا مثل تلتِزم ال الحماسية والُخَطب ِرصف، منطق إىل
أخَرَجه كتاٍب بسبب أحَدهم السطور هذه كاتب كان مواطنيهم. من طائفة عىل نفوسقرائه
ِعلمي لقوٍل يتصدَّى أن امُلتكلِّم أراد إذا إنه به ليقول امليتافيزيقا» «ُخرافة عنوانه وجعل
اإلدراك ملجال ُمجاوز هو ما ألنَّ الحواس، تجربة سنَُده فليكن الخارجي بالعالم يتَِّصل
يزُعم ميتافيزيقي فيلسوف جاء فإذا أخرى، طريقٌة تصديقه وطريقة آخر، سبيله الِحيسِّ
لنا يُقيم أن نسأله أن نا حقِّ من كان وطعِمها، وشكلها لونها وراء «جوهًرا» للُربتقالة أنَّ لنا

إليه. نستِمع الذين نحن ُدمنا ما نحن تجاربنا من أساٍس عىل الُربهان
ُجزءًا يجعل إذ كتابه، عنوان منذ النفوس إثارة حملَة البهي محمد الدكتور ويبدأ
ذَوو الفكرية دعاواهم يف هاجمهم الذين امُلواطنني هؤالء إنَّ تقول عبارة العنوان هذا من
رجاًال يجعل أن ُقرَّاءه ف يُرشِّ مما وال ُفه يُرشِّ ا ِممَّ أن أظنُّ ولسُت الغربي. باالستعمار ِصلة
من فصوًال التهامهم َص خصَّ ممن أيًضا (وهما الرازق عبد وعيل حسني طه أمثال من
إىل بالنسبة االنفعالية اإلثارة حملة يُتابع ثُمَّ أغراضه، تحقيق عىل للُمستعِمر أعوانًا كتابه)
وكأنَُّه ُخرافة» «الدين ملهاجمته صه خصَّ الذي الفصل عنوان يجعل بأن السطور هذه كاتب
ِدينِه. عىل كذلك خرج قد بكتابه اِالستعمار عاَوَن الذي الوطني الخائن أن عنده من يَستنتج
نتيجة هذه أنَّ معه سلَّْمنا إذا وحتى ُخرافة. الدين يكون إذْن ُخرافة؟ امِليتافيزيقا إنَّ يُقْل ألم

53



فلسفية زاوية من

بديله مكان العنوان هذا يذكر لم فلماذا يُهاجمه، الذي للكتاب األصيل العنوان عن تَلَزم
«الدين»؟ كلمة تُثريها ما بِمثل النفوس تُثري ال «ميتافيزيقا» كلمة أألنَّ له؟ اختاره الذي

َمْن بدايُة ألنها حديث؛ من أورده فيما ُمناقشته عن نا لَصدِّ َلتَكفي البداية هذه وإن
اإلفرنجية األسماء يَنثُر أخذ قال؟ فماذا ذلك ومع نزيه. فلسفي جدال يف الدخول يعتِزم ال
لفالسفة أسماء وهي أخرى، تارًة اإلفرنجية وباألحرف تارًة العربية باألحُرف ويساًرا يمينًا
أثبَتَُه ما مع تتعاَوُن ألنها بل عليه، يُردَّ أن أراد ملا ا ردٍّ تكون أن تصلُح ألنها ال ومذاهب،
هناك من دكتور بأملانيا، وهامبورج برلني جامعتي من دكتور أنه من الكتاب غالف عىل
ولسُت — كتابه غالف عىل أثبََت كما — اإلسالمية» والدراسات النفس وعلم «الفلسفة يف
ليكون ذلك يكن ولم للدكتوراه، رسالة يف كلها الفروع هذه اجتمَعْت كيف الحقِّ يف أدري
تَتبُّع عىل تُعينه التي الفلسفية للدراسة نفسه ص يُخصِّ لم أنه عىل يَدلُّني أنه لوال شأني من
يف تُستخَدم التي الخطابية املفاهيم حدود التحليالت هذه تُجاِوز حني الفالسفة تحليالت
إملاِمِه َضعف من وحسبنا العقول. نحو البارد باملنطق تتَِّجه أن ها يُهمُّ وال النفوس، إثارة
«املذهب وبني املنطقية» «الوضعية بني يَخِلط أن الفلسفة َميدان يف الفكرية بالحركات
ويَكيل املذهب هذا للناس يَرشح طِفَق لقد حتى كونت، أوجست به يقول الذي الوضعي»

إليه. ندعو ما يُهاجم أنه يَظنُّ وهو الرضبات له
هذا صاحب أن نذكر التفكُّه سبيل عىل لكننا الخطاب، َلَفْصل وحَدُه الخْلط هذا يف إن
الذين ونيورات، وكارناب، وفتجنشتني، شليك، ووضعية كونت وضعية بني الفكري الخلط
الفكري الخلط هذا صاحب إنَّ أقول منهم، لواحٍد واحًدا سطًرا يقرأ أن بباله يخُطر لم
التجديد باسم الغربيني ِفكر يُردِّد أنه امليتافيزيقا» ُمؤلِّف«ُخرافة عىل يأُخذ الذي هو العجيب
وِصلته الحديث اإلسالمي «الفكر ُمؤلِّف طريقة إىل انُظر ثُمَّ ُمحرًَّفا»، أو «ُمشوًَّها يُردِّده وأنَّه
«ُخرافة يف ورَدْت عبارة ذكر فقد امُلقدِّمات؛ من النتائج استدالل يف الغربي» باالستعمار
هناك دامت ما بأنه الظنُّ وهي … أساسية غلطٍة من امليتافيزيقا «نشأت تقول: امليتافيزيقا»
القواميس يف ووجودها اللغة تداُول وكثرة ومعنى، مدلول لها يكون أن بُدَّ فال اللغة يف كلمة
لكن داللة، بغري صوت ُمجرَّد أو ترقيم ُمجرَّد تكون أن يَستحيل بأنَّها إيمانًا الناس يزيد
زائفة. ألفاظ هي القواميس يف وامُلسجلة امُلتداولة» األلفاظ من «مئات أنَّ لك يُبنيِّ التحليل
ورقٍة عىل يحتوي أنه عىل طويلة ُمدًَّة األسواق يف الناس يتداَولُه بظرف هنا األمر أشبََه وما
ُمتشكِّك يجيء وبعدئٍذ امُلعامالت يف الُجنيه قيمَة الظرف يكتِسَب حتى الجنيه ذوات من
البيع يَبُطل أن ينبغي وكان فارغ، هو وإذا ومحتواه مكنونه من ليستوثَِق الظرف ويفضُّ
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«ُخرافة كتاب من النصَّ هذا امُلؤلِّف يذُكر األمر.» أول من زيفه إىل الناس تنبَّه لو والرشاء به
ُمعيَّنة واحدة كلمة عن حديثنا كلُّ [وهل الكلمة أن — واعجباه — ِمنه ليستدلَّ امليتافيزيقا»
أن النص؟] مع ال هواك مع يتَِّفق ما ذلك من لتستدلَّ أنت لها أردَت هكذا أم بهي؟ دكتور يا
ُمؤلِّف ح يُرصِّ لم وإن «هللا» الجاللة اسم تكون أن بدَّ ال كثرة يف الناس يتداَولُها التي الكلمة
التي امُلتداَولة» األلفاظ من «مئات بعبارة الحائط عرض ولنرضب بذلك، امليتافيزيقا ُخرافة
البلد أوالد — نحن ألننا — البهي الدكتور عند الحال لسان يقول هكذا النص— يف وردت
يضحك أن وُمحال — طائرة وهي — السطور وراء من ونفهمها بعضا، بعضنا يْفَهم —
نفهمه لكنَّنا شيئًا يقول إنه … امليتافيزيقا» «ُخرافة كُمؤلِّف َلعني مادي كاتب ذُقونِنا عىل
وأستحِلُفك به. ح يُرصِّ لم وإن يَعنيه ما يَفوتُنا بحيث الغفلة من لْسنا ألننا آخر وجٍه عىل
الحديث اإلسالمي «الفكر كتاب ُمؤلِّف بأنَّ أنبأتُك ما إذا تضحك ال — القارئ أيها — باهلل
«ُخرافة صاحب عن يقول الذي نفسه هو كهذه، نتيجًة كهذا نصٍّ من يَستنِتج الذي
عىل أيًضا يُدلُّ بل الِعلمية اللغة إدراك ِقلَّة عىل فحسب يُدلُّ «ال هذا كالمه إنَّ امليتافيزيقا»
اإلسالمي الفكر يف التجديد صفات من ِصفًة يكون يكاد الَغري عن النقل يف «البْرت» أن
واألستاذ حسني طه الدكتور هم عنده بامُلردِّدين (واملقصود امُلردِّدين.» هؤالء عند الحديث
هللا ورحمكم امليتافيزيقا»). «ُخرافة ُمؤلِّف هو الذي السطور هذه وكاتب الرازق عبد عيل
أجاد أستاذ وهو البهي محمد الدكتور عنكم الحديث توىلَّ فقد السليمة، العقول أصحاب يا
يفقهون. ليس ِلما «امُلردِّدون» يَقِرتُفه الذي «البرت» عن وتنزَّه ة، تامَّ إجادًة العلمية» «اللغة

لم وبالتايل لنقِده يتصدَّى ما فهم صاحبها يُحِسن لم التي االنفعالية الوقفة هذه ونرتُك
اإلسالم عىل بَخوِفه فيها يلَهُج وجدانية ُخطبٍة بإلقاء واكتفى النزيه، العلميَّ النقد يُحِسن
وأحبَّْت التفكري، يف اإلسالمي واجبها استخدَمْت ثُمَّ أسلم كما أسَلَمْت ُمفكرة طائفٍة من
احتكارها امُلستعمرون أراد منزلٍة إىل العقلية بمداِرِكها ترتِفَع أن رأْت ثم أحب، كما وطنَها
املذهب َدَحَض عربي فيلسوٍف إىل لننتقل — إذن — االنفعالية الوقفة هذه نرتك ألنفسهم.
لكن الرصينة، املنطقية ة بالُحجَّ بعًضا؛ بعضهم الفالسفة يْدَحُض كما الِحيسِّ التجريبي
الذي امِلثايل املذهب وأعني نقيضه، إىل يتطرَّف يجَعْله لم الِحيسِّ التجريبي للمذهب َدْحضه
بموقٍف أشبََه موقًفا يختار هو وإنما ُمدركيها، عقل يف ُمجرَّدة أفكار إىل بأِرسها نيا الدُّ ل يُحوِّ
نفسه عىل تقتِرص ال معقوالته لكن اإلدراك، أداَة العقل يكون أن وهو الطَّرَفني بني َوَسٍط
العربي الفيلسوف وذلك الخارجية. املوجودات وجود عىل َليُدلُّ الذهن يف وجودها إنَّ بل
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أرسل لقد الطبيعة». بعد وما و«الطبيعة والوجود» «العقل كتابَيه يف كرم، يُوسف هو
ُقبيل أي ١٩٥٩م؛ (أيار) مايو ٦ بتاريخ السطور هذه كاتب إىل قصريًا خطابًا كرم يوسف
وإعجابًا واحرتاًما «تحيَّة فيه: يقول ١٩٥٩م)، مايو ٢٨ الخميس فجر (مات بأيام وفاته
من يُقتىض ما أول فإنَّ سحيقة؛ هوًَّة بيننا يحُفر لكم قرأتُه ما كان وإن تآليِفكم، بكثرة
«نحو قراءة ُمواِصل وأنا لكن ُمتوافران، وهما البحث يف والجدُّ النيَّة ُخلوص الِعلم رجل
الفلسفة إنَّ — اآلن منذ — أقول أن وأستطيع عنه، بالكتابة الوعَد وُمكرٌِّر علمية» فلسفة
االختالف هذا لكم وسيبدو الرأي، يف نتَِّفق لن وإنَّنا املادية، الفلسفة هي تَفرضونها التي
الطبيعة»، بعد وما «الطبيعة واسمه تُصِدره أن املعارف دار تُوِشك يل كتابًا تُطالعون حني

بإخالص.» كتَبْتُه أنِّي طبًعا تَِثقون وسيادتكم
القول يُوِجز ألنه به، َره صدَّ الذي التصدير نصُّ هو وهذا وفاته، بعد الكتاب وصَدَر

التصدير: يقول والوجود» «العقل وهو سبََقه الذي الكتاب ويف فيه جاء فيما

الحواس، من ُمتمايزة داركة قوًَّة لإلنسان أن والوجود» «العقل كتاب يف أثبَتْنا
ومعاني تها، مادَّ عن ُمجرَّدة املحسوسات معاني تُدِرك أن شأنُها بالعقل، تُدعى
واستقراءاٍت وأقِيَسٍة قضايا يف املعاني هذه تُؤلِّف وأن بذاتها، ُمجرَّدة أخرى
وتعيني ماهيَّتِه اسِتكناَه ُمحاِولًة امَلحسوس، وراء ما إىل األشياء إدراك يف فتنُفذ
أفعاله كانت ُمجرَّدة العقل موضوعات كانت وملَّا املوجودات. سائر مع عالقاته
اإلنسانية املعرفة يقُرص الذي الحيسِّ املذهب فأبطلنا كذلك، ُمجرَّدًة ذكرناها التي

الكائنات. سائر بها ويُفرسِّ إليها يَُردَّ أن إىل ويَرمي الحواسِّ عىل
اإلدراك لقيمة عرْضنا وأفعاله، موضوعاته بوجود العقل وجود إثبات وبعد
منها ية الحسِّ حتى الحقائق لجميع امُلنكر الشكِّ مذهب فأدحْضنا العقيل،
أصحابه آَمن وإن الذي، التصوُّري املذهب وأدحْضنا أساسه، من للعلم والهاِدم
العقل، داخل عىل الوجود هذا يقرصون فُهم عقلية وبُمدركات العقل بوجود
الخروج حقَّ اإلنسان عىل فينكرون وحسب، رات تصوُّ امُلدركات هذه ويَعتربون
املذاهب تهاُفت بيَّنا الدعاوي تلك بُطالن إثبات وبعَد الوجود. إىل ر التصوُّ من

… عليها امَلبنيَّة امليتافيزيقية
… فيها الرأي نُبدي وأن املوضوعات هذه طبائع يف النظر إىل نقِصد واآلن
جماٍد من وبموجوداتها، بقوانينها للطبيعة سليمة صورة نُقدِّم أن … آملني

وهلة. ألوِل الظاهر التصاُعدي الرتتيب هذا عىل وإنسان، وحيواٍن ونباٍت
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بالصعود الُكيل، اليَقني واستيفاء الشامل، البحث إتمام إىل أخريًا ونقصد
عىل العايل لها، امُلفارق قوانينها، ع وُمرشِّ ِلخاِلِقها أي للطبيعة األوىل الِعلَّة إىل

… موجوداتها

عنها والدفاع بعرِضها اضطَلَع التي العلمية للتجريبية الناِقضني الناقدين أنَّ عىل
كرم يُوسف واألستاذ البهي والدكتور العقاد األستاذ عىل يقتَِرصوا لم السطور، هذه كاتب
يف أمني عثمان الدكتور كذلك بينهم من كان بل واملثالية)، التجريبية طريف بني طه توسُّ (يف
لذلك؛ ل ُمؤهَّ غري ألنَّني الكتاب، هذا يف يُقدِّمه التعرُّضملا أنوي ال ولكنَّني «الُجوَّانية»، كتابه
يُكتَب لم الصغري الكتاب هذا أن إىل أُنبَِّه أن لزاًما أرى البداية «منذ التقديم يف يقول إذ
وظاهر األلفاظ حرفيَِّة عند يِقُف الذي القارئ أنَّ هذا ومعنى ا، حقٍّ الُجوَّانيني للُقرَّاء إالَّ
يف يَصحبني أن يستطيع لن السطور» بني «ما َفْهم إىل ينُفذ أن يُحاول أن دون العبارات
كلَّ تنُقل أن طاقتها يف ليس املسموعة أو املقروءة اللغة ألنَّ الطويلة؛ الفلسفية الرحلة هذه
من رضٌب السامع أو القارئ جهِة من يَصحبْها لم ما امُلتكلِّم، أو الكاتب نفس يف يعتِلُج ما

«… الوجداني ب التأهُّ أو النفيس» «التهيؤ
وإالَّ — ألفاظه بحرفيَّة الكاتب يُلِزمون ن ِممَّ — لُسوئه أو الحظ لُحسن — كنُت وملَّا
يَجدون ال ن ممَّ — لُسوئه أو الحظ ِلُحسن — ُكنت ملَّا وكذلك — استخدمها حني عابثًا كان
ما أنَّ — لُسوئه أو الحظ لُحسن — أومن كنُت وملَّا شيئًا، يَعني ال بياًضا إالَّ السطور» «بني
جدوى ال ألنه عنه، فليَْصِمْت مسموعة» أو مقروءة «لُغة يف يُجِريَه أن الكاتب يستطيع ال
أو الكاتب أراد ما نقل عن عاجزة برموٍز امُلستِمعني آذان أو الُقرَّاء أعنُي َشْغل من عندئٍذ
بأالَّ «الُجوَّانية» ُمؤلِّف بنُصح فسآُخذ وذاك، وهذا هذا كنُت ملَّا إني أقول ينقله. أن امُلتكلم

الطويلة. الفلسفية رحلته يف أتبعه

٦

لِة الصِّ وثيُق ألنه خطُره، عنه يذهب وال تُه ِجدَّ تَبىل ال موضوع حول الرابعة املعركة ودارِت
الُحريَّة قضية وهي أال قضايا، من حياته يف اإلنسان يشغل ما أهمِّ من ِهَي فكرية بقضيٍة
وسائر الذوات سائر عن بذاته ُمستقالٍّ كيانًا اإلنساني الفرد أنجعل مداها؟ ما اإلنسانية؛
من َضمانُه يُمكن ما أوَسَع له فنضَمُن بذاته، قائًما عامًلا فرٍد كلِّ من لنجعل حتى األشياء،

57



فلسفية زاوية من

ال وبذلك نوِعه، أفراد من سواه وتشمل تشمله نوعيَّة لحقيقٍة تجسيًدا نجعله أم ُحريَّة،
وقيودها؟ حدودها من الفكاك يملك ال عليه مفروضة ُمعيَّنة لطبيعٍة ُممثًال يكون أن يُجاوز
الوجود بفرديَّة — ُصوِرها اختالف عىل — الحديثة الوجودية الفلسفة أخذِت وقد
طغياٌن وهو ضمريه، يف وتَحكُِّمها الفرد عىل الجماعة ُطغيان عىل ا ردٍّ لتجيء اإلنساني،
وجود تُلغي التي «الشمولية» رضوب من فيه ظهر بما الحديث عرصنا يف أشكاله كثَُرت
والنازية. والفاشية الشيوعية األنظمة يف الحال هي كما «الكل» وجود إىل بالقياس األفراد
الدكتور ال، الفعَّ الُحر الفردي الوجود عن بالدفاع اضطلع من ُمقدِّمة يف وكان
وذاتي» «فزيائي نوعان عنده فالوجود الوجودي»؛ «الزمان كتابه يف بدوي الرحمن عبد
أشياء، كان أم واعيًة ذاتًا أكان سواء الذات، عدا ما كلُّ واألول املفردة، الذات وجود الثاني
بالنسبة فكالهما جمادية، كأشياء أو واعية كذواٍت الَغري وجود بني ضخم فارق ة ثَمَّ وليس
ُعزلٍة يف بنفسه ُمستقلٌّ وجود الذاتي فالوجود ِسيان، املعنى ناحية من امُلفردة الذات إىل
إذ وذات، ذاٍت بني الحقِّ التفاُهم إىل سبيل وال للَغري، وجود كلِّ عن الطبيعة حيث من ٍة تامَّ
ولذا الفعل، حيث من إالَّ الذات إىل له ِنسبة فال الَغري وجود أما وحَده. قائم عاَلم منهما كلٌّ

(ص١٣٥). بإزائه» َموقفها يتحدَّد لها وتِبًعا الناحية هذه من إالَّ الذات إليه تنُظر ال
وسائر األخرى الذوات سائر إىل تنظر ال التي الفريدة امُلفردة اإلنسانية الذات إنَّ
كائنة اإلنسانية الذات هذه إنَّ أقول الفعل، إرادة لها ق تُحقِّ وسائل هي حيث من إالَّ األشياء
وهي الطرَفني، بهذَين محدود امتداٌد وله آِخر وله أول له الحدود ُمتعنيِّ زماٍن يف حتًما
من تحقيقه ُوسِعها يف هو ما بأفعالها قة ُمحقِّ تنفكُّ ال املحدودة الزمانية الفرتة هذه خالل
سعادة كان ثَمَّ ومن فمحدود، ق امُلتحقِّ الفعل وأما حدود، تحدُّها ال اإلمكانات لكن إمكانات،
اإلنسان إنَّ قولنا ُمجرَّد إنَّ قه. تُحقِّ لم بما وشقاؤها قه، تُحقِّ بما سعادتُها وشقاؤها؛ الذات
أي العدد؛ محدودة أفعاًال الالمتناهية امُلمكنات بنِي من يختار أنه بالرضورة ن يتضمَّ ُحرٌّ
ال السعادة ألنَّ سعادته، يف بقصوٍر الُحرِّ اإلنسان عىل حتًما قاضية اإلنسان ُحرية أنَّ
ألنَّ شقيٍّا؛ وسيَظلُّ بطبِعِه، َشقي «فالوجود وإذن اإلمكانات. لكلِّ الكامل ِق بالتحقُّ إالَّ تَِتمُّ
َق تتحقَّ لن الكلية السعادة كانت فإذا اجتياُزه، يُمكن ال والالُمتناهي ُمتناهية ال اإلمكانيات
ُمستحيل، الالمتناهي واجتياز ُمتناهي، الالَّ اجتياز َمعناه الكلِّ وإحراز الكل، بإحراز إالَّ

(ص٢٢٢). ُمستحيلة» — إذن — الكلية فالسعادة
وهذا متناهي الالَّ يجتاز أن ا فإمَّ طريقني. بأحد إالَّ شقاؤه اإلنسان عن يزول وال
لطبيعته محو هذا ويف الفعل، إبعاد معناه وهذا اإلمكانات يُبعد أن وإما عليه، ُمستحيل
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لإلنسان قوا يُحقِّ أن فالسفة حاَوَل لقد آخر. يشءٍ أيَّ تكون أن قبل ِفعل هي التي األصيلة
يف يَضعونه إنما بهذا لكنهم الزمان، حدود تَُحدُّها ال رسمدية يف فوضعوه كاملة سعادًة
تُقرِّر التي األوهام هذه ُكلِّ من يتخلََّص أن لإلنسان آَن «وقد لها معنى ال خاوية حياٍة
لإلنسان نُعيد أن لنا كان إذا أدائه من بُدَّ ال واِجٌب فهذا بالزمان، امُلتزاِمن الوجود غري وجوًدا
غري وجوٍد كلَّ أنَّ ُمواربة، أدنى وبال تامة، رصاحٍة يف هنا نُقرِّر فإننا ولهذا وقيمته؛ معناه
من َوْهٌم للزمانية ة امُلضادَّ الرسمدية وأنَّ البُطالن، كلَّ باِطٌل وجوٌد بالزمان امُلتزامن الوجود

(ص٢٢٣). األوهام» أشنع

يُالئم تخفيًفا تها ِحدَّ من ف يُخفِّ بما عليها يَُردَّ أن تقتيض التي هي األخرية النتيجة وهذه
سوى ُمفكِّرينا من الجاد للرَّدِّ تصدَّى من أعرف ولسُت العام، الفكري َجوِّنا وبني بينها
عليها أخذ اإلنساني، الفرد عند الضمري لُحرية تقريرها للوجودية حمد أن بعد ألنه، العقاد،
حقيقة ألَغينا إذا إالَّ الفرِد لُحرية مكان ال أنه وَظنَّها كلِّه، والوجود الفرد وجود بني خْلَطها
وجود كِصدِق الِحسِّ يف صادق حقيقيٌّ وجوٌد اإلنساني النوع «وجود أن ِحني عىل النوع،
وليس والدم، اللَّحم حقائق من بيولوجية حقيقة اإلنساني النوع ووجود أصدق. أو الفرد
نِضَجت إذا إال نفسه الفرد كيان يَتمُّ وال األذهان، يف التصوُّر فروض من فرًضا يقولون كما

… النوع وجود بها ق يتحقَّ التي النوعية الوظائف فيه
النوعية الخصائص يف بينهم التَّشابُه ينفي ال الشخصية مالمح يف األفراد واختالف
الكتب (بني واضطراره» اختياره ومواطن وآدابه بأخالِقِه ُمستقالٍّ عامًلا منهم كالٍّ يجعل وال

ص١٥-١٦). والناس،
َموِقع منه يَقع ال أنه عن فضًال بدوي، الدكتور عىل مبارش ردٌّ اد العقَّ كتبَُه فيما وليس
ذهب ينُقضما قول هناك كان لو النقيَضني بني يؤلِّف أن أراد من إىل أقرُب هو النقيضبل
الوجودية عن يكتُب العقاد أنَّ كلِّه ذلك إىل أِضف الوجودي، مذهبه يف بدوي الدكتور إليه

سواها. من امُلتميِّزة وجوديته بدوي وللدكتور إطالقها، عىل
لكني معارك من عندنا الفلسفي امليدان شِهده ما كلُّ هي األربع املعارك هذه تكن لم

سواها. من باإلثبات أحقَّ أراها
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هذا من تجعل التي الرئيسية املالمح أتَتبَّع أخذُت إذا ُمعاًدا، َمكروًرا قوًال ألقول إنَّني
هذه عرصنا، مالمح من أنَّ ألنبِّئه يُريُدني ذا فمن سواه، من ُمتميًِّزا فكريٍّا عًرصا العرص
أن عساها أين والُعلماء، هللا، إالَّ يَعَلُم وال ِعقالها، من ُفكَّْت التي الجبارة، النووية القوة
للعلم، عرصنا يف السيادة ُكِتبَت قد أْن ألُنبِّئه يُريدني ذا ومن سريها؟ طريق يف بنا تتَِّجَه
أصبح قد الرهيب كاني السُّ ر التفجُّ بأن ِألنَبِّئه أو وتقنيات؟ آالٍت من الِعلم عن يتفرع وما
يَجيء َمحًوا، البََرش تمحو بأن يَّة الذَّرِّ القوة فيه تُهدِّدنا الذي الوقت ففي ُمميزة، عالمة
من عرصنا يُميِّز ا عمَّ ِألُنَبِّئه يُريدني ذا َمن أو جواب؛ أبَلَغ لها ليكون البرشيُّ ر التفجُّ هذا
أن يوِمنا يف الثورات أوشكت لقد وأفريقيا؟ آسيا جبَّارتنَي: قارَّتنَي فأيقظْت تالحَقْت ثَوراٍت
وأما شعوب، بها تنهض فالثورات فسيح؛ فارق البديلني وبنَي باألمس، الحروب َمحلَّ تَُحلَّ
منها، مزيٍد أو حرية، أجل من إال تكون ال الثورات وحكَّام؛ ساسٌة يَُشنَّها أن فيغِلب الحروب
ينفكُّ ما هذا عُرصنا كان فلنئ منها. لتحدَّ أو ُحرية لتطمس نشبَْت ما أكثَر فما الحروب وأما
عىل املظلومة الشعوب إثارة يف ُوسًعا ِخر يَدَّ ال عرص كذلك فهو الحروب، ُمقاومة يف جاهًدا
األمريكية كالثورة مشهودة، ثَورات التاريخ يف سبَقتْها لقد نعم، ثورات؛ عرص إنه ظامليها؛
يتأثَّرون من بعدِد ِقيسْت إذا الثورة لكن عرش، الثامن القرن أواِخر يف الفرنسية والثورة

واتِّساًعا. ُعمًقا اليوم بثَْورات تُقاس ال األمس ثَورات فإن ومداه، األثَِر ذلك وِبُعمق بها،
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٢

إذ موضوعنا؛ ذلك فليس وِسماِته، العرص مالمح به ألتقىصَّ الحديث، هذا أتحدَّث ال لكنَّني
ليَجُمل وإنه مصدرها. مات والسِّ املالمح تلك تكون قد التي وقضاياه، الفكر عن هو السؤال
يف نقرؤها كما ال ونحياها، نحن نعيشها كما الفكرية، القضايا هذه عرض نُحاول أن بنا
وشائج من — عرصواحد أبناء ونحن — سوانا وبني بيننا يكن وإْن ِسوانا، عن نقًال الُكتب
برشتِها لوِن يف تختلف ثُم ِسْحنَِتها، مع تتَِّفق بَعينِها، ُمشكالت يف جميًعا دنا يُوحِّ ما لة، الصِّ

إلقليم. إقليٍم من
بعُد لها نَستقرَّ ولم جوابًا، منَّا تتطلَُّب َعلينا، ُملقاة أسئلة إالَّ هذه، الِفكر قضايا وما
استقرَّ قد فمثًال، امُلثارة، بالقضية هو فليس الجواب عليه استقرَّ قد ما أما جواب؛ عىل
صريورة يف فهي ُسكونية، ال رية تَطوُّ كله، العالم وحقيقة اإلنسان، حقيقة أنَّ عىل الجواب
أو قائمة حقيقة التطوُّر كان إذا يسأل أن ألحٍد يجوز يَُعْد لم بل يسأل، أحد يَُعد فلم دائمة،
وخصائصه التطوُّر ذلك صورة عن أسئلة هي املجال، هذا يف املرشوعة األسئلة إنما يكن، لم
تَسلُسل هي أم هيجل؟ يقول كما الفكر منطق يف تسلسل أهي تكون؟ أن عساها ماذا
هيجل يقول كما واإلنسان العالم تشمل حركة أهي … ماركس؟ يقول كما الطبيعة يف

سارت؟ يقول كما وحَده اإلنسان عىل مقصورة حركة هي أم مًعا؟ وماركس
كذلك. هو حيث من التَّطوُّر ال املجال، هذا يف املرشوعة األسئلة هي وأشباهها تلك

— أرى فيما — أولها الجواب؟ ِمنَّا تنتِظر تزال وما اليوم، تُثار التي القضايا أهمُّ فما
العقل الحياة؟ أم العلم اعتبارنا: يف األولوية له تكون أيهما عن تسأل قضية ها، وأَعمُّ ها وأهمُّ
انقسم لقد املبارشة؟ الخاصة الخربة أم امُلجرَّدة العامة الحقائق والحْدس؟ الوجدان أم
انتهت وما الطبيعية، العلوم استقبل أحدهما ِقسمني: ذلك حياَل — عرصنا يف — الفكر
أحَدهما إن أقول الصدارة. مكانة وللتقنيات لآللة جعل تطويًرا للحياة، تطوير من إليه
ولَدفِعها لِخدمِتها ُجهوَده وكرَّس والرِّضا، بالَقبول وُمقتضيَاتها العلوم هذه استقبل قد
بوجهه وأشاح عنها َر ازوَّ فقد اآلَخر ا وأمَّ سبيل، من ْفع الدَّ هذا إىل استطاع ما األمام إىل
ُهما اللَّتان النَّزعتان، هاتان لتقسمه العالم وإن ياع. الضَّ من نفسه ذات عىل خوًفا رافًضا،
ُوسعنا ويف ومسلًكا. هدًفا اختلفا — وهابيل كقابيل — لكنهما واحدة، أُمٍّ وليَدتا الحقيقة يف
قد رشقيها وكذلك أوروبا من الغربي والشمال أمريكا إن — اإلجمال وجه عىل — نقول أن
االحتجاج موقف وجاراتها فرنسا اتَّخذَْت حني عىل طواعية، عن العلمية النزعة إىل انرصفْت
آخر. حينًا وتتكامالن حينًا، تتنازعان النَّزعتان، عنَدنا تجاوَرْت فقد نحن وأما والرفض،
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فآنًا التاريخ، ِقَدم قديمة اإلنسان، جوانب من العقل وغري العقل بني النزاع ة قصَّ إن
والتصوُّف، العقل بني نزاع هو آخر وآنًا لُسقراط حَدث كما التقاليد، العقل بني نزاع هو
كما والوجدان، العقل بني نزاع هو ثالثًا وآنًا الفالسفة، عىل الغزايل احتجاج يف حَدث كما
النصف يف حدث كما والدين، العقل بني نزاع هو رابًعا وآنًا و، وروسُّ فولتري بني حَدث
العقل بني الرصاع ألوان ُكلُّ هي هذه تكن ولم ة. خاصَّ بصفٍة املايض القرن من الثاني
كأنَُّه منها، ُجزءًا وليس البرشية، للفطرة عدوٌّ العقل هذا وكأنما اإلنسان، جوانب من وغريه
فقد أمر، من يكن ومهما ويُفِسدها. ليُِضلَّها فاوست حياة يف نفسه أقَحَم فوليس مفستو
إن — ُقْل أو امُلبارشة، الباطنية اإلنسان وِخربة العقل بني هو جديد، رصاع أيامنا يف ظهر
والفرد. الجماعة بني والُجزء، الكلِّ بني والخاص، العام بني والحياة، العقل بني — شئت
وإذا الخناق، عىل قبضتُها تزداُد للِعلم سيطرة — يَْشَهد يزال وما — العالم شهد لقد
تنتهي وما العلمية للبحوث الزمام نُسلم أن يُغرينا أخذ ا ِممَّ العقل، ُقلنا فقد العلم، ُقلنا
وعلينا اإلحصاء، وقوائم امَلعامل ألنابيب فالكلمة النتائج؛ تلك أمر يكن مهما نتائج. من إليه
يف ِلتَصيح الجديد، الَوثَن هذا لتُواِجه فلسفة تنشأ أن الطبيعي من فكان ونُطيع، نسمع أن
أغَزَر اإلنسان يزال فما والتَّعليل، للتحليل صاِلحة أداًة العقل كان إذا إنه ال، قائلة: وجهه
أن العقل قصارى إنَّ وأغواره، أعماقه يف ما بكلِّ وتحليالته العقل أحكام تُحيط أن من
عن عاجز لكنَُّه كيت، تواَفر إذا سيحُدث كذا بأنَّ يتنبَّأ بحيث ُمقدِّمات، إىل نتيجة يَقيس
سيالها يف الحياة نفسه هو الباطني التَّيار هذا أنَّ مع الوعي، تيَّار يف الراهنة اللحظة رؤية

الرافض. التمرُّد هذا لتُعلن جاءت التي الفلسفة هذه هي الوجودية وكانت الداِفق،
عىل األمر بادئ ظهر بل واحدة، صورًة الفلسفة عالم يف يَتَِّخذ لم املعبود الوثن أنَّ عىل
كلَّ جوفه يف يسع حدود، تحدُّه ال ُمطلًقا كائنًا العقل من جعلت التي الهيجلية، الصورة
قصيدة يف حْرف الفرد هذا كأنما لحظاته، من عابرة لحظة إال فيه، الواحد الفرد فما يشء،
القصيدة، سياق من موضعه يف ُمنحِرص معناه وكلُّ وحَده، انعزل إذا شيئًا يعنى ال كربى،
ينفِرد حيث إىل امِلحنة من الخروج مآله يُونس ألن جوفه، يف الحوت ابتلَعُه كيونس ليس إنه

الكبري. العضوي الكيان يف الواحدة الخلية إىل أقرُب هو بل جديد، من بشخصه
فقد َعِقبنَي، عىل رأًسا ساِلَفتَها قلبْت أخرى، صورة لنفسه املعبود الوثَن هذا اتََّخذ ثمَّ
للِفكر، رمز هنا والرأس — أعيل إىل والقدمان رأسه، عىل ُمستنًدا األوىل الحالة يف نَم الصَّ كان
— والصناعة الزراعة ميادين يف النشاط أوجه من به تضطِرب وما لألرض رْمز والقَدمان
لتجعل أعىل، إىل والرأس قدميه، عىل ُمعتدًال الَوثَن لتُقيم جاءت الجديدة الصورة إن أقول
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حقيقة قرأْت التي املاركسية هي وتلك الفكر، َمنبَت هي — املرة هذه — الواقع أرض
عىل هيجل يقرؤها كان أن بعد بريل، بطريقة يقرأ كاملكفوف األصابع بلمسات الوجود
هو هنا وامُلتمرِّد امُلتمرد؟ يلوم ذا فمن اء، صمَّ واألذن ُمغمضة والعني رأسه، داخل َلوح
ألقول وإني قَدَميه؟ عىل وقف أم وقف، رأسه عىل سواء الوثن، عىل ثار إذا الوجودي، امُلفكر
إىل وال أنتمي أولئك إىل ال الفلسفة عالم يف ألنَّني الهوى، عن ُمنزَّها أكون أن راجيًا ذلك

هؤالء.
فانقسمنا أرضنا، فوق بظاللها املشكلة هذه ألقْت لقد كله؟ بهذا شأنُنا ما ونحن،
التي بظروفها هناك ُمرتبطة األصيل موِطِنها يف امُلشكلة هذه لكن ُشَعبًا، إزاءها بدورنا
الحي. الواقع تيَّار وبني بينها — كاملبتورة هي أو — َمبتورة فالصلة عندنا ا وأمَّ ولدتْها،
الداخيل بالوعي والذوا العقل، عىل فتمرَّدوا وتقنياته، بالِعلم ضاقوا قد هناك كانوا فإذا
ل. امُلتأمِّ االنطواء حياة إىل الحنني أخذَهم حتى وصناعة، علًما شِبعوا فألنهم واستبطانه،
منهما أصابَنا حتى ل، والتأمُّ االنطواء أَمُد بنا طال — تماًما ذلك عكس فعىل — نحن أما
فلسُت املجيد، العلمي ماضينا يُربِّره يكن لم تَخلًُّفا الصناعة، ويف العلم يف وتخلَّْفنا الدوار،
وكفاكم علًما حسبُكم الغرب: يف امُلتمردين مع ليقول يرتِفع منَّا صوٍت ألي أغِفر الحقِّ يف
نحبو. والعقل العلم عتبة عىل نزال ما — الحديث تاريخنا إىل بالنسبة — نحن إذ عقًال؛
هذه أيدينا عىل تتالقى حني سيأتي، يوًما أنَّ — اليقني من يقُرب ما أو — يقنٍي لعىل وإنني
بني واإليمان، العقل بني قون يَوفِّ كيف األوَّلون أسالفنا عَرف فكما امُلتضاربة، الفلسفات
الحياة وخصوصية جهٍة من الحديث العلم بني ق نُوفِّ كيف نحن سنعرف والقلب، الرأس
هذا إىل الحاجة أمسِّ يف ونحن ذاك، أو هذا إما اختياُرنا ففيَم أخرى، جهٍة من األفراد يف

مًعا؟ وذاك
نرى نرى؟ فماذا عاًما، خمسني خالل الفكرية حياتنا عىل ُمرسعني بأنظارنا ولنَعُرب
الفواصل نرى بنا، يستبدُّ دخيًال داخليٍّا وحاكًما أرضنا، يستعِمر أجنبيٍّا الطريق أول يف
الريف بني والِغنى، الفْقر بني والحكومة، عب الشَّ بني وطبقاتهم: الناس أفراد بني ًة حادَّ
القديم مع يعيش فِقسم املجتمع، مان تتقسَّ ثقاَفتنَي بني سحيقًة الهوََّة نرى كما واملدينة،
العربية الِقيَم تسوُدها حياًة يحيا ِقسم قديم، وال الجديد مع يعيش وِقسم جديد، وال
حياة يحيا آخر وِقْسم بحضارته، أبوابَنا يَُدقَّ لم الغرب لكأنَّ حتى الخاِلصة اإلسالمية
ثقافيٍّا تُراثًا يِرْث لم وكأنه العربية، األرض أرضغري عىل ُمقيم لكأنَُّه حتى خاِلصًة أوروبية

خاص. بطابٍع يُميِّزه أن ينبغي كان ضخًما
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انطلَقْت حتى ختامها، تبلُغ األوىل العاملية الحرب تكِد فلم الطريق، أول يف كان ما ذلك
إقامة ثم أوًال، القيود من التَّحرُّر تُريد مًعا: آٍن يف شيئنَي تُريد ميدان، كلِّ يف الفكرية جهودنا
يَتالقى بحيث تُستعار، حديثة وثقافة تُبتََعث، أصيلة عربية ثقافة دعامتني: عىل جديد بناء
نسيج يف َخيَطني نَضُفر أن أرْدنا أخرى. وبعبارة واحدة؛ عضوية وحدٍة يف الُعنرصان
السياسة ميادين يف ينُشُدها الُحرِّية يف جهوده بعضنا ركزَّ ولقد وعلًما. ُحريًَّة حياتنا:
العقلية؛ العلمية الحياة إثراء يف جهوده اآلَخر بعُضنا وركز االجتماعية، والحياة واألدب
كادت وقد اليوم لنراها حتى وتَتَِّسع، تزداد أخذْت القادة، من ِقلٍَّة يف التََقيا قد الطرَفني لكن
وال وصناعة، ِعلٍم من بمزيٍد مصحوبًا إالَّ الُحريَّة من مزيًدا نَطلُب فال سائدة، ُروًحا تُصِبح

الصحيحة. الُحريَّة إىل طريقنا هو ذلك أنَّ أذهاِننا ويف إالَّ والصناعة العلم من نَزيد
وأن للعلم، بفلسفٍة فريق يستقلَّ أن يُربِّر وأمريكا أوربا يف الفكري امَلوِقف كان فلنئ
تياٍر يف عبَتان الشُّ تندمج يقتيضأن نحن فَموِقُفنا الُحرَّة، للحياة بفلسفة آَخر فريٌق يَستِقلَّ
املجتمع؛ يف ا فردٍّ يُصبح امُلجتمع، تجاه فالفرد حياتنا، من االزدواج يَنمحي وبذلك واحد،
املال، صاحب تجاه والعامل الحاكم؛ نفسه هو محكوًما يُصِبُح الحاكم، تجاه وامَلحكوم
املدينة، وسائل فيه ريًفا يُصبح املدينة تجاه والريف املال؛ صاِحب نفسه هو عامًال يُصبح

القديم. أساس عىل قائًما جديًدا يُصبح الجديد، تجاه والقديم

٣

يف البعيد األثر ذات القضية هذه فيه، نتحدَّث كنا بما تتَِّصل التي الفكرية القضايا ومن
نسلُك أم إدراكه، من جزءًا لنجعلها اإلنسان، يف الطبيعة أنَْطوي وهي: والفن، األدب مجال
يف ما العلم، يسوُده عرص يف نعيش إنَّنا ظواهرها؟ من ظاهرًة لنجعله الطبيعة يف اإلنسان
يف واألخرية الطبيعة، تقوله ملا اإلنسان يُصِغ لم ما قائمة للعلم تقوم وال َريب، أدنى ذلك
مهما لنظريٍة قيام وال البحث، مجال يف تَقع التي العنيدة، لبة الصُّ للوقائع هي إنما العلم،
والصوت للضوء نَضع الذين نحن فلْسنا تُفنِّدها، واحدة واقعة ظهرْت إذا قدُرها ارتفع
وسلوكه؛ وشعوره إدراكه قواِنني لإلنسان نضُع الذين نحن لْسنا بل قوانينها، والكهرباء
هو أنه برْغم َدوره، وتضاءَل اإلنسان صُغر تقنياته، ت ودقَّ العلم نما كلَّما أنه ذلك ومعنى
قد الُقدماء إله إنَّ قال من أصاب حدٍّ أيِّ إىل أدري ولسُت التقنيات، وصانع العلم ُمشيد
مكانه عن نزل أن الحديث العرص إنسان يلبَْث فلم الحديث، العرص إلنسان مكانه عن نزل

ه. وتُسريِّ بزمامه تُمسك لآللة،
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العلم صنع حني العقل صنَعه ما هاَلها قد اسة، الحسَّ امُلتذوِّقة اإلنسانية الذات لكن
الطبيعة كانت فلنئ واألدب؛ الفنِّ ميدان يف تُحِرزه بكسٍب فقَدها تُعوِّض أن فأرادْت واآللة،
يف عليها أنُفسنا نفرض أن إالَّ يبَق فلم الِعلم، مجال يف علينا نفسها فرضْت قد الخارجية
يُسقط فنٍّا يشء، يف الطبيعة به يُحاكي ال فنٍّا الفنان يُنِتج أن بمعنى واألدب، الفنِّ مجال
الناظر إليه لينُظر حتى خلًقا، عنده من يَخلُقه فنٍّا كامًال، إسقاًطا موضوعه عىل ذاته فيه
كائنات إىل تُضاف جديدة إضافًة يجيء بل شبًها، الخارجية الطبيعة وبني بينَه يِجد فال
أن اإلنسان استطاع وبذلك ور، الصُّ من صورة أيَِّة يف لها بالتكرار هو وليس الطبيعة،
الذاتي الوجود من يَمحوه أن يستِطْع لم ذا، أنا ها حوله: من الطاغية نيا وللدُّ لنفسه، يقول
عالم يف هيجل أراده الذي الشمول َموجات من موجٌة تُغِرقه ولم كالَّ آلة، وال ِعلم الفردي

املادة. عالم يف ماركس أراده الذي أو الفكر،
الخارجية، الطبيعة عن بذاته يستقلَّ أن الفن بها أراد التي الحركة، هذه يف يكن لم
تشكيالتُها تجيء أن تلتِزم ال طبيعتها بُحكم فاملوسيقى املوسيقى، إىل بالنسبة جديد
ُمتَِّصًال الحركة هذه يف الجديد كان وإنما الطبيعة، يف َصوتي بناء أليِّ ُمحاكيًة الصوتية
صورًة الفنية اللَّوحة تكون أن الناس أِلَف فقد الشعر، وفنِّ النحت وفنِّ التصوير بفنِّ
يكون أن يغِلب الكائنات، من لكائٍن كذلك ُممثًال املنحوت التمثال يكون وأن ما، ليشءٍ
لفنِّ تابًعا آنًا اد النُّقَّ جعله إذ تاريخه، يف ذبذبٌة أصابتُْه فقد الشعر فنُّ وأما حيٍّا، كائنًا
بأن الشاعر يُطالبون كانوا األوىل، الحالة ففي املوسيقى، لفنِّ تابًعا آَخر وآنًا التصوير،
أو «نغًما»، شعُره يَجيء بأن يُطالبونه كانوا الثانية، الحالة ويف «تصويًرا»، ِشعُره يَجيء
مًعا. آٍن يف ًما ُمنغَّ تصويًرا ِشعره يجيء بأن — الَحيطة أرادوا إذا — يُطالبونه كانوا ُهم

ِشعًرا. يكون أن إال يشء أيَّ يكون أن له مقسوم الشعر كأنما
الفرد، فردية عىل الضغوط من فيه شاع ما بكل نَحياه، الذي هذا عرصنا جاء فلما
اللَّونية بتكويناِتِه ر امُلصوِّ استقلَّ الضياع. ذاك من يعصمه الفنِّ بجبِل عندئٍذ الفرد والذ
يشء أليِّ به يخضع ما ال هو، ذاته ق يُحقِّ ما لوحِتِه عىل ووضع الطبيعة، موضوعات عن
عىل مادَّته يَصوغ أن ُه همَّ جعل إذ تماثيله، يف ات النحَّ فعل وكذلك عليه، يفِرض خارجي
قد ات النحَّ أو املصور أن أحسب وال املادة، تلك طبيعة مع ُمتناسبًا يراه مما شاء، نحٍو أيِّ
ما — التصوير فن وسيط هو الذي — نفسه اللون يف ليس إذ السبيل، ة جادَّ بذلك ضلَّ
تُصاغ أن علينا يُحتِّم ما الرخام، أو الربونز قطعة يف وال كال، بعينه، استخداًما يفرضعلينا
املصور بزميَليه يلَحَق أن أراد الشاعر لكن َمقبول، واألمر هنا وإىل آخر، وجٍه دون وجٍه عىل
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ألنَّ ضالل، من يشء — أرى فيما — هنا وها شاء، نحٍو أي عىل اللفظ يَُرصَّ بأن ات، والنحَّ
اللفظ يرتِبط أن يُحتِّم ما فيها — النحت ومادة التصوير مادة خالف عىل — عر الشِّ مادة
أو استخدامها، طريقة عىل الناس بني اجتماعي تعاُقد بمثابة هي لفظٍة كلَّ ألنَّ بمدلوله،
به، امُلحيطة الدنيا ضواغط عن واستقالله حريته لنفسه ليضَمن الشاعر يكفي يكن لم
أن رشيطة معه، فيها ونعيش فيها، يعيش َمسحورة قصور من شاء ما لنفسه يَبني أن
بخيال؟ وخياًال بوهم، وهًما نُتاِبعه أن نستطيع حتى التوصيل، قوَّة عىل أللفاظه يُحافظ
والفنادق واملطارات العمائر فبنى عرصه، ليُالئم نفسه جدَّد كيف العمارة فنِّ إىل انظر
العمارة أن قطُّ ينَس لم الفنان لكن الجديدة، وبالحياة الجديد، بالعلم ُمتأثًرا بناها وغريها؛
كيف نفسه يُجدِّد أن للشعر ينبغي وهكذا للطائرات، ليَصلُح يبنى املطار وأن لتُسَكن، تُبنى
ُقْل أو الشاعر، يصنعه ولم الناس صنعه اللفظ وأن لفظ، من مادته أن ينىس أالَّ عىل شاء
لرَيُمَز اللفظ ُصِنع وقد جميًعا، والناس الشاعر به فالتزم الناس فاستخَدَمه الشاعر صنعه
طليق. ُحرٌّ هو ذلك وبعد ُملتِزم، ُمقيَّد والشاعر هنا فإىل داللة، بال صوتًا ليكون ال يُشري، أو
وتكثُر الجدل، حوَلها يُثار قضية وهي والفن، األدب يف االلتزام قضية إىل هذا ويجرُّنا
األديب يكتُب هل السؤال: هذا هي لها صورة أبسط أنَّ عىل والرشوح، التحليالت فيها
حياتهم؟ مشكالت يف الناس يُهم ا ممَّ موضوًعا ليتناول يكتُب هو أو هواه؟ يُشبع ما لنفسه
يُرَجع من أهمِّ من وهو — سارتر بأن نذُكر أن الحديث، من املوضع هذا يف بنا ليجُدر وإنه
وحده؛ للنثر يريدها التي االلتزام دائرة من الشعر يُخرج — هذا االلتزام موضوع يف إليهم
اللغة تكون الشعر ففي النثر، يف يه تؤدِّ الذي نفسه الدور الشعر يف تؤدِّي ال اللغة أنَّ ذلك
معاني بأدقِّ أداة فاللُّغة النثر يف وأما حدودها؛ خارج عليه تدلُّ ِلما ال لذاتها، مقصودة
يكون أن وَجب ولذلك لذاتها، بمقصودة هي وليست ِلسواها، تؤدي أداة هي «أداة»، كلمة
بحياة ا ماسٍّ يكن لم إن الكاتب يتناَولُه الذي املوضوع يكون فماذا خارجي. موضوع للنثر

ومشكالتهم؟ الناس
من ع يُوسِّ أن يُريد من هنالك لكن األدب؟» «ما كتابه يف سارتر يقوله ما ُخالصة هذه
نظمه أدار إذا إال ناثر، يكتُب وال شاعر ينُظم ال بحيث أيًضا، الشعر ليشمل األديب التزام
االلتزام، مجال يُضيِّق من هناك أن كما املجتمع، حياة من مأخوذة مشكلٍة حول نثره أو

… معا الشعر وإىل النثر إىل بالنسبة يُلغيه بحيث
األديب أن أعتقد فإني العملية، الناحية من وأما النظرية، الناحية من الوضع هو هذا
أن الصدد، هذا يف يقال ما أقلُّ إذ حديثها؛ وال قديمها يف ال الدنيا تشهْدُه لم امُللتِزم غري
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يتناوله خارجي بموضوٍع ُمتصًال الصدق ذلك كان سواء بالصدق، ُملتزم الحقَّ األديب
ثقيل، ِحمل ألنه التزاًما، الصدق بالتزام وحسبُه داخلية. شعورية بحالة ُمتصًال أو األديب،

امُلمتازة. الصفوة إالَّ به االضطالع عىل يقوى ال
حركة بها وأعني العرص، قضايا من أخرى بقضيٍة ُمرتِبطة الحديث الفن وحركة
بالالمعقولية ليُوَسم ونزعاته اتجاهاته بجميع كله، عرصنا إنَّ بل واألدب، الفن يف الالمعقول
نِصف حني بالعقل، نعني ماذا لكن رائدها. العقل كان سلَفت، أعُرصٍ من له تمييًزا هذه،
األمور أشدِّ من هو واألفكار األشياء تعريف أن الحقُّ آخر؟ عًرصا به نِصف وال عًرصا به
يف هو مفهوًما نعرف أن لنا أريد إذا بالك فما ُمتداولة، مألوفة تكون حني حتى ُعًرسا،
حتى الحديث، يف الكلمة هذه تسوق أن أيَرسَ فما «العقل»، كمفهوم الَحنايا ب ُمتشعِّ ذاته
ُخيوطها من تُمسك تكاد ال روَّاغًة زائغًة ألفيتَها تحديًدا، لها تطلُب عندها وقفَت ما إذا
التي املدينة من بموقفك شبيٌه هذا يف واألمر ويختفي. منك يفلت حتى أصابعك، بني خيًطا
لها ارُسم لك ِقيل فإذا ودُروبها، شواِرعها خالل تُجوب أن يسري يٍُرس يف تستطيع تسكنها،
ومشاعر، ونوازع، وإرادة، ومعرفة، ذكاء، العقل: مفهوم ففي األمر، عليك تعذَّر خريطًة
ا ِممَّ األخرى، الجوانب وعرشات وتذكُّر، وخيال، رياضية، واستنباطات بالحواسِّ وإدراك
بتحديده ُعِنيَت التي الفلسفات عن فضًال النفس، ِعلم هو بأِرسه، علميٍّا موضوًعا يكون
الكثرية، العنارص هذه من يُراد ماذا تُرى ل. والتأمُّ والحْدس االستبطان طريق عن وتحليله
العقل، يُسوده كان — مثًال أوروبا يف عرش الثامن كالقرن — الفالني العرص إن يُقال حني

الالعقل؟ يُسوده عرص — العرشين كالقرن — اآلخر الفالني العرص وإنَّ
إليه، الوصول وطريقة الهدف تحديد نجعل أن هو الصواب، إىل يشءٍ أقرَب أن أظنُّ
ويعِرف وجهته يعِرف أحُدهما الطريق، يف رُجلني رأيَت فإذا الالعقل، من العقل تُميِّز عالمًة
هو فال — نقول كما — عشواء خبَط يخبط واآلخر هذه، معرفته وفَق ويسري إليها الطريق
وجدنا إذا إنَّنا أقول فيه، يسري طريًقا لنفسه حدَّد قد بالتايل هو وال هدًفا، لنفسه يعِرف
ري السَّ طريق أنَّ عىل بالالعقل، اآلخر ووصْفنا بالعقل، أولهما وصْفنا الرجلني، هذين مثل
ُمرتبطة فيه السابقة يجعل نحٍو عىل ُمرتَّبة فيه الخطوات تجيء أن دائًما رشُطه العاقل،

املقصود. الهدف إىل السري ينتهي كي بالالحقة،
ثالثة، يشهد أال ونرجو ُعظَمينَي، حربني شهد قد عًرصا فنراه هذا، عرصنا إىل ونعود
ِعلم من بَلَغه قد ما كلَّ اإلنسان فيها استخَدَم حروب هي السالح؛ لها يُرِهف أنه برغم
استخَدمه. حني مجنون لكنه العلم، أنشأ حني عاقل إنه هدف. ما ِلغري ومهارة، وتقنية
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عىل بغرائزها، ة ُمسريَّ أنها إىل اإلنسانية للنفس امُلحللون فيه يذهب عًرصا ونراه
ف يترصَّ إذ اإلنسان أنَّ ذلك ومعنى امُلسيطرة. الغريزة تكون ماذا يف ذلك بعد اختالفهم
خطٍة ُهدى عىل ف يترصَّ ال فهو بالكراهية، أو بالحبِّ الناس يُعامل وإذ حياته، مواقف يف
فيها احتبَس بما مكروبة نفٍس عن للتخفيف ف يترصَّ بل معلوم، هدف لتحقيق مرسومة

وشهوة. رغبٍة من
فرٍد كلَّ أنَّ َليَُظنُّ حتى وذات، ذاٍت بني التوصيل وسائل فيه ُسدَّت قد عًرصا ونراه
من بِخلجان بعض عن بعضها معزول ُجُزر اإلنسان أفراد كأنما ولنفسه، نفسه يف يعيش
ذرٍة كلُّ ليبنتز، عنها قال كالتي ُروحية ذرَّات هم كأنما أو العبور، عىل ُمستعصية املاء
وإنسان؟ إنساٍن بني تفاُهم فال وإذن عداه؟ ما عىل نوافذه يفتح ال بذاته قائم عاَلم منها
وأمة، ٍة أمَّ بني َميسوًرا التفاُهم يُعد لم إنه فنقول اليشء، بعض القول مجال من ع فلنُوسِّ أو
مسموعٍة إذاعٍة من املادية االتِّصال وسائل ألنَّ العرص، هذا ُمفارقات أعجِب من ذلك فكان
قربُها. يشتدَّ أن بدَل والنفوس، العقول تباُعد فاشتدَّ األرض، ألجزاء ربُطها اشتدَّ قد ومرئية
ال ٍة لُجَّ يف الفرد يغرق كاد وتطبيقاته، العلم جاء ا فلمَّ كلها، العوامل هذه تجمعت
الفراغ، أوقات يف سبيَله يختار أن وال العمل، ُدنيا يف طريَقه يختار أن لنفسه فيها يملك
فيه ارتباط ال بل ومعلول، ِعلَّة بني فيه تسلُسل ال أدبًا فيه يُنشئ الالمعقول، عالم إىل ففرَّ
اللَّوحة إىل تنُظر أن فعليك ذاته، حدود خارج شيئًا يعني ال فنٍّا ويُنشئ ومعنى، لفٍظ بني
حوار املرسح عىل يُدار أن يَقبَل بعرص بالك وما خارجها. إليه يُشار مدلوٍل إىل تُجاِوزها ال

واملسئول. السائل بني ُمنبتَّة العالقة ألنَّ فيه، ُمحاورة ال
األعضاء فيها يخُطب لألمم، جمعية فيه تجتمع أن َقِبَل الذي عُرصنا، هو ذلك لكن
عرصنا هو وذلك تفاُهما، أو تخاُطبًا الهَدف يكون أن دون شعوبهم، رغبات عن يُعربِّ بما

األحالم. عالم إىل فلجأ حِو الصَّ عالم من يَئَِس الذي

٤

يُعَرف لم والعالم، اإلنسان بني واملوضوع، الذات، بني املقابلة فيه تكثُر الذي املوقف هذا إن
عالقة يُبنيِّ تحليٍل عىل األمر اقترص فلو كله، الفكر تاريخ يف َمثيل — أظن فيما — له
قضية إنها لُقلنا حوله، الذي بالعالم ملعرفته اإلنسان تحصيل يف باآلخر أحدهما الطرَفني
اإلنسان كأنما والُغربة، بالقلق والشعور الرصاع من حالٍة إىل ذلك يُجاوز األمر لكن قديمة،
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تُه ُمهمَّ فأصبَحْت امُلرتبِّص، العدو هو بل ومأواه، َمسكنه هو ليس العالم هذا بأنَّ أحسَّ قد
والدفاع. الوقاية طريقة يف ينُظر أن

يف شعر ما بِمثل بذاته اإلنسان فيه َشَعر عًرصا التاريخ عصور بني أعرف ال إنني
مقالٍة ألف كم ترى أن وحسبُك عرصنا، يف به استبدَّ كما فيه، القلق به استبدَّ وال عرصنا،
الذي ما نفسه. اإلنسان فيها يُحلِّل األرض، لغات من لُغٍة بكلِّ املطابع أخرجتْها وكتاٍب
فلم ت وتلفَّ ِمبَضَعه، أصاِبِعه بني حَمل قد الجرَّاح كأنما ويصطِرع، جواِنحها بني يجري

نفِسه. ذاِت من به أوىل يِجد
ودمشق واإلسكندرية أثينا يف شهدها بفكرها، غنيًَّة عصوًرا الفكر تاريخ شهد لقد
تلك منذ الحديث العرص ويف األوروبية النهضة يف وشهدها والقاهرة، وقرطبة وبغداد
نفسه، بتحليل اإلنسان من انشغاًال العصور، تلك من أي يف واجدين أظننا وما النهضة.
يتبادلُها بضاعًة النفيس التحليل ُمصطلحات أصبحْت لقد حتى اليوم، منه نِجده كالذي
َموضع نفسها اإلنسان طبيعة ُوِضعت لقد وحتى الجارية، أحاديثهم يف الناس سواُد
أم املنطقي الِفكر أهي وعي؟ ال أم وعٌي أهي عقل؟ ال أم عقل أهي والتساؤل: التشكُّك
أعالم أربعة يذكرون ال امُلعارص الفكر مؤرخي وإن الحبيسة؟ والشهوات املكبوتة الُعَقد
وماركس ر، التطوُّ يف دارون مع الالوعي، رسول فرويد ويذكرون إالَّ كله، الفكر هذا صنعوا

النِّسبية. يف وأينشتني االشرتاكية، يف
أخذَْت أن لوال اإلنسان، طبيعة يف الفرويدية للنظرية امليدان يخلَو أن أوشَك وقد
اإلنسان يكن فلم جديد؛ من الواعية اإلنسان حقيقة ُمؤكِّدة تظَهر، قوية جديدة فلسفات
الحيوان بأنه األُرسطي التعريف من صوابًا أرجَح تعريًفا — فرويد قبل — لنفسه يعِرف
حني وحتى الواعي؛ العاقل امُلفكِّر الكائن هو — الكائنات سائر بني — أنه أي الناطق،
أن ال هم همَّ الفالسفة جعل — الوسيط العرص — اإليمان عرص يف الدِّيني الشعور اشتدَّ
العرص وجاء العقيدة. وبني بينه للتوفيق وسيلًة يلتِمسوا أن بل املنطقي، للعقل يتنكَّروا
الشعور أو الوعي أن أي موجود، فأنا أُفكِّر أنا املشهورة: بقولته ديكارت ليستِهلَّه الحديث
إنسان، هو حيث من موجوًدا كان ملا واعيًا ال كان فلو وجوده، رشط هو العقل، أو الفكر أو
عىل وأمريكا، إنجلرتا يف تجريبيِّني أو األوروبية القارة يف ديكارتيني من الفالسفة تَواىل ثُمَّ
أو — فالوعي ظهوره، منذ التجريبي النفس علم اتِّجاههم يف وأيَّدهم نفسه، املنوال هذا
ينحِرف ولم فنت. عند األساس هو كان كما جيمس وليم عند األساس هو — الشعور
ظهرت حتى هذا، انِحراِفه مع بنا يُطل لم الوقت لكن وتاِبعوه، فرويد إال الطريق عن بنا
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هورسل، عند الظواهر فلسفة منها بالذكر أخصُّ امليزان، تعِدل فلسفات — ُقلنا كما —
وحاالت، موضوعات من الوعي مجرى يف طاٍف هو ما كلَّ الرؤية عن تُبِعد أن أرادْت التي
هي وتلك وعي، إالَّ الوعي وراء وليس خالًصا، وعيًا فوجَدْت ذلك، وراء تِجد ماذا لرتى
يِجد فلم امَلعني، هذا من بَدورها لتنَهَل سارتر فلسفة جاءت وقد وجوهره. اإلنسان حقيقة

الوعي. من حاالت إالَّ — النفس أغوار يف تحليالته كل بعد — اإلنسان يف سارتر
الخَطر أكرب لها فرعية نقطٍة إىل أُشري أن دون الوعي، عن الحديث هذا فرصة أدُع وال
اإلنسان بأن ظنٍّ عىل قبُل من الفالسفة كان فقد «اآلخر»؛ فكرة وهي أال امُلعارص، الفكر يف
حاجة دون ربما بل ال آخر، شخٍص إىل منه حاجٍة دون ُمفرًدا، بنفسه، الوعي يُمكنه
ذلك كأنما بنفسك»، نفسك «اعرف لإلنسان: سقراط قال بأرسه، الكون إىل كذلك منه
النفس. لتلك ملعرفته كاٍف وحده هو نفسه عىل اإلنسان اقتصار وكأنما ُمستطاعه، يف
حد يف هو كونه، عىل ُمتوقِّف وجوده كأنما موجود.» فأنا أفكر «أنا ديكارت: قال وكذلك
الوعي تناولوا ممن جميًعا، ُمعارصينا ولكن ماذا؟» يف «ُمفكر نسأل: أن دون ُمفكًرا، ذاته،
اعرتافنا فُمجرَّد بيشء، وعيًا إالَّ يكون ال الوعي أن وجدوا والدراسة، بالتحليل اإلنساني
فيه، نفكِّر ما أو نَعيه ما بوجود اعرتاًفا نفسه الوقت يف يُصبح الفكر، أو الوعي بقيام
التي «أنا» كلمة أنَّ واضًحا باَت هنا ومن واألشخاص. األشياء بعالم اعرتاًفا يُصِبح أنه أي
لنفسه، اإلنسان معرفة أصبحت كما «باآلخر»، إال معناها يتمُّ ال محَوَره، ديكارت جعلها
رشط اآلخر وجود ألن اعتبارنا؛ يف «اآلخر» أخذنا إذا إالَّ ُمستحيلة ُسقراط بها أوىص التي

لذاتي. ملعرفتي جوهري
بخصائصها امُلتفرِّدة الذات أن فكرة الخصبة، الغنيَّة الفكرة هذه إىل ألنُظر وإني
الراهن، العربي الفكر تيَّار إىل أنُظر ثم اآلخرين، وجود بالرضورة ن تتضمَّ امُلميَّزة، الفريدة
يف القضايا قضية ما سئلت: فلو الفكرة، هذه تُمثله ا ممَّ بأجيل تُمثِّله واحدًة فكرًة أجد فال
يضمُّ الذي النظري األساس الِتماس هي إنها د، تردُّ غري يف ألجبَت امُلعارص؟ العربي الفكر
عىل — فأوًال اآلخر، حساب عىل أحدهما ينمو أن دون الجماعة، تضاُمِن إىل امُلتميز الفرد
الخاص الثقايف كياننا عىل نُحافظ أن هي األوىل، الفكرية ُمشكلتنا — العام الثقايف املستوى
بعبارة كذلك، العرصية الثقافة أركان يشمل حتى أطرافه من نمدَّ بل فيه، ننحِرص أن دون
خصائصنا بكلِّ نحن، ها نقول: أن لنا يُتيح ثقافيٍّا مركبًا نخلُق أن هي ُمشكلتنا أخرى:
العلمية الحضارة مقومات كل إىل إشارة أنفسنا، إىل اإلشارة ن تتضمَّ أن رشيطة وُمميزاِتنا،

الجديدة.
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الكثرة يف — تِجدهم القريب، العربي تاريِخنا يف األدب وأعالم الفكر قادة إىل وانُظر
نحٍو عىل اإلسالمي الدين مبادئ يعِرض عبده محمد امُلحاولة: هذه يُحاولون — الغالبة
من يُقرِّبنا بَسًطا السياسية املبادئ يبُسط السيد لطفي العلم، وبني بينَه تعاُرض أالَّ يُبنيِّ
مع يتَِّفق جديد تصوُّر إىل ينقلنا ما األدبي النقد مبادئ من يُشيع العقاد عرصنا، مناخ
الريحاني وأمني العلمية، املناهج ضوء عىل األدَب يدُرس حسني طه حولنا، من العالم ِقيَم
ثُم كثريون. وأولئك هؤالء وغري الجديد، العربي اإلنسان بأدِبِهما يُشكِّالن نعيمة وميخائيل
يألْفها لم فنونًا العربي األدب عىل يُدِخلون جميًعا، والقصة املرسحية ُكتَّاب أوالء ُهم ها
وانطَلَق َمحليَّة، عربية بمضموناٍت ليملئوها الفنية القواِلب الغرب من فيستعريون قبل، من
جوانب ليُربزوا اإلسالمية الفلسفة كتابة يُعيدون الفلسفية، الدراسة مجال يف الباحثون
روح عن ة وامُلعربِّ عرصنا، يف السائدة كلها الفلسفة تيَّارات ذلك مع ويُسايروا فيها، األصالة

العرص. ذلك
حول كلها تُدور هذا، الناس يوم وإىل القرن؛ هذا أول منذ ُمتالحقة، فكرية جهود

العرص. بمالمح َمقرونًا امُلميَّز، العربي طابعنا تحِمل التي يغة الصِّ إيجاد
الفكرية، حياتنا يف النوعية املجاالت إىل انتقلنا فإذا ة، عامَّ بصفٍة الثقايف املجال يف ذلك
فثَورتنا واحدة، وحدة يف و«اآلخر» «أنا» بني نجمع أن نحو تُبذَل، نفسها الجهود هذه ألَفينا
الخاص بني الدمج هذا هو فيها املحور إذ املبدأ، هذا عن صاِدق قوي تعبري االشرتاكية
كامل كياٌن لها ليس أن تشُعر كذلك لكنَّها بنفسها «أنا» ال فيه تشُعر تظلُّ دمًجا والعام،
غلَّبَت قد أخرى، بالد يف قائمة كثرية أنظمًة إنَّ نعم إليه؛ وتَُضمَّ «اآلخر» إليها يَُضمَّ بأن إال
نحو دائبة محاولة يف لكنَّنا تنَي، الكفَّ ُمعتِدَل امليزان إقامة نستطع ولم طرف، عىل طرًفا
الضمري أمام الفردية التِبعة ألن امُلحاولة، من لنا بدَّ ال كان وقد األعىل، امَلثل هذا تحقيق
كما املميز، الشخيص طابعنا من جزءًا تظل أن وينبغي الرُّوحي، تُراثنا من ُجزء هللا وأمام
اإلنسانية األمة بل العربية، األمة تشمل حتى التبعية هذه تمتدَّ أن نفسه الوقت يف ينبغي
مع اآلخرين تشَمل التي «نحن» إىل «األنا» ِنطاق يتَِّسع وبذلك سبيًال، ذلك إىل استطْعنا إذا

ذَواِتنا.
جذور يف تكُمن رابطة وهي — و«اآلخر» «أنا» بني العميقة، الوثيقة الرابطة هذه ولعلَّ
يف تَبدِّيها الفكرية، قضايانا من قضية يف تتبدَّى ال لعلَّها أقول — كلها امُلعارصة الثقافة
باإلضافة «األنا» معنى من توِسعة إال صميمها يف الوحدة تلك فما العربية، الوحدة قضية
عىل األخرى هي تتَِّسع «أنا» هو — زاويتِِه ومن — بَدوره اآلَخر هذا أنَّ عىل إليها، «اآلخر»
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ُعمًقا إليها ويُضيف يحتويها واحٍد كلِّ يف الوحدات بني الرتابُط هذا إن نفسها. الصورة
اختالفها. عىل الفن آيات بينها ومن كلها، العضوية الكائنات يف مألوف أمٌر جديدة، وأبعاًدا
اللَّون أو الواحد والخط القصيدة يف الواحد والبيت العضوي، ِجسمها يف الواحدة فالخلية
وتزداد كيانًا، ق وتُعمِّ وجوًدا، فتُغزِّر أخواتها إىل تُضاف وحدات هذه كلُّ الفنية، اللوحة يف

شيئًا. الزيادة هذه سبيل يف تنقص أن دون وغنًى، ُخصوبة
حتى الحديث، عنها يكثُر التي والعاملية، القومية مشكلة عىل أيًضا ليصُدق هذا وإن
أقواٍم إىل اإلنسانية تقسيم وفيَم يُقال: قد فهاهنا قوميَّات، عرص العرص إنَّ أحيانًا َليُقال
أن ضمنُت إذا إنَّني الجواب: نفس هو ذلك عن وجوابُنا الخاص؟ لوجوده منها كلٌّ ب يتعصَّ
َد أتردَّ فلن تنُقصه، وال وجودي من تزيد جديدة، إضافًة اإلضافة تجيء ثم فرديَّتي، تُصان
هذا منِّي يِقف أن يستلِزم ذلك لكن لآلخر، يتَِّسع الذي الوجه عىل إنِّيَّتي أفهم أن يف عندئذ،
حتى منِّي فتضيع والسيطرة، السيادة ويُضِمر التآخي يُظِهر أن ال منه، أِقف كما اآلخر

وضمورها. فقِرها يف املعزولة األنا
نحن — موقفنا وأوضحنا امُلعارص، الفكر قضايا من طائفة بَسْطنا قد أوالء نحن ها
ُحريَّات وبني والتقنيات والصناعة العلم سيطرة بني الرصاع قضية عرْضنا منها: — العرب
وكيف وطغيانه الطبيعي املوضوع قضية وعرْضنا الضياع؛ من له تتعرَّض وما األفراد
االلتزام لقضية نعِرَض أن ذلك واقتىض بها، تحتمي الفنون بُدنيا اإلنسانية النفس الذت
إىل الوعي عودة عن الحديث هذا جرَّنا ثُمَّ والالمعقول، املعقول ولقضية واألدب، الفن يف
رنا تصوُّ يف الوعي أنَّ وبيَّنَّا حينًا. الالوعي به انفرد أِن بعد الفلسفة مرسح عىل الظهور
األساسية الفكرة هذه وطبَّْقنا الواعية، األنا مع اآلخرين وجود بالرضورة يقتيض الحديث
ضمِّ مع الثقافية بشخصيتنا احتفاظنا هي األوىل العربية: قضايانا أهم من ثالٍث عىل
أن رضورة مع الواحد الفرد حرية بني جمعنا هي والثانية إليها، الواحدة الحديثة الثقافة
ُقطر لكل تصون التي العربية، الوحدة قضية هي والثالثة اعتباره، يف املواطنني سائر يأُخذ

واحد. كياٍن يف الكل تضع ثم مميزاته،
وراضيًا هنا، ُمعدًال هنا، رافًضا فكره، العرصيف يشارك ما بقْدر ليحيا، اإلنسان أن أال
وتعدِّل منه، ترفض لعرصها، استيقظْت قد العربية األمة نرى أن هللا لنحمد وإنا هناك.

بنفسها. لنفسها تصنعه بما األمر آخر لرتىض فيه
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تهم، وعامَّ الناس سواد إىل امُلحرتفة الفلسفة ميدان من انتقلت فلسفية حقيقة أعرف لسُت
ُمتميز كائن إنه اإلنسان عن القائلة الحقيقة به انتقلت الذي الواسع االنتشار هذا بمثل

الحيَّة. الكائنات سائر دون بالعقل
— الحاالت أغلب يف — هم فإنما الصفة بهذه اإلنسان يُميِّزون إذ الفالسفة أن غري
ولعلَّ استعمالهم. يف الكلمة مفهوم بها يُحدِّدون ة خاصَّ تفصيالت «العقل» بكلمة يقصدون
أرسطو: عبارة الناحية، هذه من اإلنسان ِليَصف فيلسوف قالها التي العبارات أشهر من
ى يُسمَّ الذي اإلنسان من الجانب ذلك هنا «بالنطق» يُريد وهو ناطق» حيوان «اإلنسان

ثالث: رئيسية عمليات يف يتمثَّل عنده الجانب وهذا «عقًال»،
ر تصوُّ كلُّ يكون راٍت تصوُّ الجزئية ية الحسِّ خرباته من اإلنسان يستخِلص أن هي األوىل:
«املعاني اسم رات التصوُّ هذه عىل يُطَلق ولهذا األشياء، أنواع من بأِرسه نوع عىل داالَّ منها

الكلية».
تفصلها أو بعض، يف بعضها تُدخِلها قضايا يف الذهنية رات التصوُّ هذه ربط هي والثانية:

بعض. عن بعضها
معلومة. قضايا من جديدة قضايا استدالل هي والثالثة:

العقل يجري وقوانني مبادئ بغري تتمَّ أن الثالث، العمليات هذه عىل ُمحاًال كان وقد
وهي: الثالثة؛ الفكر بقوانني أرسطو عند ى يُسمَّ ما فهنالك سنِنها، عىل

ُمحتفًظا يظلُّ امُلعنيَّ اليشء أن بُمقتضاه أعرف الذي الهوية) (أو الذاتية قانون •
فيها. يِرد التي السياقات تعدَّدت وإن بذاتيَّتِه
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يشءٍ يف يجتمعان ال النَّقيَضني أن بُمقتضاه؛ أعِرف الذي التناُقض عَدم وقانون •
واحدة. لحظٍة يف واحد

أو بصفٍة يتَِّصف أن إما اليشء أنَّ بُمقتضاه أعِرف الذي املرفوع الثالث وقانون •
الفرَضني. لهذَين ثالث وال بنقيضها،

التي األولية نوف الصُّ وهي باملقوالت، ى يُسمَّ ما الثالثة القوانني هذه جانب إىل وهنالك
ينِسب حني األشياء أنواع عىل اإلنسان يُصِدرها التي العقلية األحكام جميع عنها تخُرج ال

بعض. إىل بعضها
يقول حني اإلنسان بها يتميَّز التي هي واملقوالت، والقوانني العمليات هذه مجموع
عن يتميَّز حيٌّ كائن أنه أي ناطق» حيوان «اإلنسان أنَّ وهي املشهورة، عبارته أرسطو عنه

بعقله. الحيَّة الكائنات بقية
يُقال ما أقلَّ لكن بمكان، البداهة من هو أمٌر بالعقل اإلنسان تمييز أن إلينا يُخيَّل ولقد
تعني؟ فماذا تحليلها، هو امُلهم إنما تُهمُّ، ال ذاتها يف «عقل» كلمة أن هو الصدد، هذا يف
اإلنجليزي الفيلسوف هيوم ذا هو فها ظهرت؛ قد الفالسفة االختالفبني مواضع تجد هاهنا
— التجريبية ية الِحسِّ نزعته يف اإلنجليزي الفكر ُسنَّة عىل َجْريًا — عرش الثامن القرن يف
ية حسِّ انطباعات حصيلة ويجعله الذاتي، كيانه منه يَستلُّ إذ آخر تحليًال العقل يُحلِّل
البدنية؛ العادات منها تتكون التي نفسها بالقوانني عندنا ترتبط ثم فرادي، ُمتفرقًة تجيء
السباحة، عادة ن أُكوِّ وأن — مثًال — العدالة فكرة ن أُكوِّ أن بني جوهري فرق هنالك فليس
الحالة تكن وإن ُمركَّب، بناءٌ منها ن يتكوَّ حتى بسيطة مقومات بني ربْط الحالتنَي فكلتا
كذلك األمر كان ولو ُسلوكية، حركاٍت بني ربًطا والثانية ية، ِحسِّ انطباعاٍت بني ربًطا األوىل
ال إذ محتومة؛ عقلية رضورة بأنها كانت ما كائنة فكرٍة أيَة نِصف أن علينا الستحال
تجتمع. أال لها يمكن وكان مًعا تجتمع بسائط إىل يرتدُّ كله األمر دام ما هناك، رضورة

ِعمالق أرسطو كان كما الحديثة، الفلسفة عمالق — كانْت عمانوئيل نهض وهنا
ما تُشبه صورة عىل جديد من ووجوده كيانه العقل إىل لريدَّ نهض — القديمة الفلسفة
ُقلنا فإذا فطرية. ومقوالت أولية مبادئ قوامه يجعل أن وهو أرسطو، عند أمره عليه كان
ُمجرَّد يقترصعىل ال حوله من للعالم إدراكه أنَّ بذلك أرْدنا عقل، ذو كائن إنه اإلنسان عن
هذه وراء آخر يشءٍ من له بدَّ ال إدراك هو بل إليها، وما وأصوات بألواٍن حواسه انطباع

معقولة. علمية معرفة تُصبح بحيث بينها ويِصل ويُرتِّبها ليُنظِّمها املحسوسات
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يف اختلفتا أساسيتنَي مدرستني بني العصور طوال ُموزًَّعا الفلسفي املرسح كان هكذا
بمعنى العقل هو الطابع ذلك إن تقول: فمدرسة اإلنسان؛ يُميز الذي الطابع تشخيص
الكلمة تُفَهم أن رشط عىل العقل هو إنه تقول وأخرى األوليَّة، الفطرية واملقوالت املبادئ

ية. الحسِّ التجربة بمعنى
عىل الثانية وتُسمى امِلثالية، باملدرسة تُسمى اإلجمال وجه عىل األوىل املدرسة وكانت
(١٨٧٤–١٩٤٥م) كاسرير إرنست جاء حتى التجريبية، باملدرسة كذلك اإلجمال وجه
تمتدُّ مًدى أيِّ إىل ندري لْسنا جديدة لفتًة األمر فلفتوا القائم، العرص هذا فالسفة من وغريه
وظائفه تعدَّدت مهما وحَده العقل عىل يقتِرص ال اإلنسان ُمميز جعلوا حني وذلك وتنتهي؛
فروٍع من واحد فرٌع إال هو إْن نفسه املنطقي النظري العقل إنَّ بل وتنوَّعت، املنطقية
الُقدرة وهو أال اإلنسان، يُميِّز ما هؤالء أصحابنا عند هو آخر طابٍع تحت كلها تندِرج كثرية

آخر. يشءٍ عىل داالَّ رمًزا يشءٍ من يجعل أن أي الرمز، عىل
فيما القول ل سنُفصِّ كما وصميمه، لُبُّه والرمزية إالَّ بال ذي إنساني نشاٍط من فما
وكذلك الرمز، عىل قائمان واألدب والفن رموز، إىل األمر آِخر يَرتدُّ العلمي فالنشاط بعد؛
يف الواحد الفرد كذلك بل أفرادها، ترابُط يف االجتماعية الحياة وكذلك واألخالق، الدين

السواء. عىل نعاِسِه ويف صحِوِه
جديرة فهي اإلنسان، حياة يف الخطري الخطر بهذا الرمزية العملية هذه كانت وإذا

والتحليل. ل والتأمُّ بالبحث املفكرون يتناَوَلها بأن
ِكلتا عىل فهي العلم، مجال يف كانت أو والدين، الفن مجال يف الرموز كانت وسواء
لوال أي التفاُهم، هذا ولوال الواحد؛ املجتمع أفراد بني للتفاُهم منها بدَّ ال رضورة الحالتنَي
ُمجتمع هنالك كان ملا ومشاعَر أفكار من أنفسهم يف يدور لبعضما بعضهم األفراد تَوصيل
كانت ولنئ مداللوتها؛ عىل ُمتَّفق رموز بَغري ُمحال التوصيل وهذا معانيه، من معنًى بأيِّ
طابًعا اتُِّخذَْت لقد حتى اإلطالق، عىل الرمزية الوسائل هذه أهم هي الحال بطبيعة اللغة
إىل فهناك التفاُهم، عملية يف امُلستخدمة الوحيدة الرموز هي ليسْت أنها إال لإلنسان، مميًزا
إىل وما وشعائر ُمعينة، مراسم ذات واحتفاالت وتماثيل وإشارات وصور رسوم جانبها

كلها. الرمزية األمور هذه
من رضبًا أشكاله بشتَّى واالتِّصال االجتماع يُصبح الرمزية العملية بَغري إنه أقول:
يُعربِّ أن يُريد الذي الفرد عىل تطرأ التي والوجدانية اإلدراكية الحاالت ألنَّ وذلك املحال،
خْلف كائنة حاالت هي الداخيل، كيانه يف تكُمن حاالت حاٍل كلِّ عىل هي لآلخرين، عنها
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ويُريد قلبية، نبضات أو ذهنية صور هي التعبري، هذا صحَّ إذا الظاهر، الخارجي ِجداره
ذلك يكون فكيف اآلخرين، أمام لتُعَرض مسموعة أو مرئية صورٍة يف يُخرجها أن صاحبها

حاالت؟ من الداخل يف َكُمن قد ما عىل ليدلَّ كان؛ ما كائنًا رمز، اختيار بغري

عليه الذي األساس يزال وال رموًزا، ونه يُسمُّ وما «عالمات» ونه يُسمُّ ما بني يُفرِّقون وهاهنا
نقول أن هو بينهما للتفرقة أساس وأبسط عليه. ُمختَلًفا والرموز العالمات بني التفرقة تَتمُّ
قد الشيئنَي ألن إما سواه، يشء وجود عىل يدلُّ ُمشريًا نتَِّخذه الذي اليشء هي «العالمة» إن
هو الذي والربق النار، وجود عىل عالمة يكون الذي كالدُّخان ُمرتبَطني، دائًما وجدناهما
أنَّ عىل وداللته الرمل عىل آدمية قَدٍم وانطباع الوصول، َوشيك الرعد صوت أن عىل عالمة
الشيئني أحد يكون أن عىل اتفاًقا اتَّفقوا قد الناس ألنَّ وإما وهكذا، املكان وطئ قد إنسانًا
عالمات اللغة كلمات من ا جدٍّ وكثري املرور، حركة يف وداللته األحمر كالنور اآلخر، عىل داالٍّ
الَقبول عىل بها ندلُّ البدنية اإلشارات وبعض الرياضة رموز وكذلك مدلوالتها. عىل ُمتَّفق

ذلك. وغري الرفض أو
بحيث الداللة، مجرد عىل فيها يكتفي ال التي تلك فهي الدقيق باملعنى الرموز وأما
من عليه املدلول اليشء وطَرف جهة، من الدالَّة العالمة طرف فقط: الطرفان هنالك يكون
لها يُراد مقصود ُمعنيَّ نوٍع من عاطفية ُشحنة الداللة ُمجرَّد إىل يُضاف بل أخرى، جهٍة
العربية الجمهورية َفَعَلُم ، ُمعنيَّ رمٍز عىل وقع كلما السامع أو الرائي نفس يف تنزوي أن
إىل يُضيف لكنه عليه، الداللة املراد البلد عىل داللة من االسم لهذا ما له — مثًال — امُلتِحدة
وقَعِت كلما النفوس يف ينشأ أن له يُراد الشعور من رضبًا اه ُمسمَّ عىل االسم داللة مجرَّد
وشعائره وأوضاعه املجتمع تقاليد من ا جدٍّ كثرٍي عىل يصُدق وهذا الَعَلم، ذلك عىل العني
من ُمعيَّنًا رضبًا املجتمع أعضاء يف تُثري أن أعني رمزية، وظيفة تؤدي أن بها يُراد التي
أو الرهبة أو القداسة أو التوقري كمشاعر وتماُسكه، املجتمع صيانة به مقصود املشاعر،
كلمتان، فكأنهما للمسيحية، رمز والصليب لإلسالم رمز فالهالل وغريها؛ املَرح أو الَخوف
إىل تُضيفان هما إذ امُلعني، مدلولها منهما لكلٍّ كلمتنَي مجرَّد كونهما عىل يزيدان لكنهما
البكاء وكذلك والفَرح الُحزن يف والبياض والسواد ا؛ خاصٍّ ُشعوريٍّا موقًفا الداللة عملية
رموز كلها أنها إال طبيعيَّني، رمزين واآلخران ، اتفاقينيَّ رمزين األوالن يكن وإن والضحك،
فيها األصل ووجدان، شعور من بطانة ذلك فوق لها ثم أوًال، الدالَّة العالمات داللة لها
والتناُفر؛ التضاُرب منه يزيل تنظيًما السلوك بتنظيم ُمتماسك ُمجتمع يف األفراد تربط أن
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والعَلم. كالطوطم خاص، رمز للقبيلة يكون أن العصور أقدم منذ اصطلح فلماذا وإال
الخاص، رداؤه للقايض يكون وأن خاصة، مظاهر للحاكم يكون أن عىل اصُطِلح وملاذا
إنها باأللوف؟ يعدُّ مما وهكذا وُمُسوحهم، شاراتهم الدين ولرجال وسيُفه، ِمنربه وللخطيب
أن عساه مما امُلختلفة للمواقف ُمالئمة مشاعر الناس يف تُثري أن بها مقصود رموز كلها

ُمتفاِهم. ُمتَِّسق ُمتَِّحد مجتمع إىل األمر آِخر ينتهي

واختالفها تنوُّعها عىل اإلنسان مناشط أن كيف لنرى تفصيل، إىل إجماٍل من اآلن وننتقل
«الرَّمز» عىل لتُدلَّ وحَدها «رمز» كلمة ييل فيما أستخِدم وسوف الطابع، رمزية كلها
الحياة ُصلب هو الرمز أنَّ كيف سأُبنيِّ استعمالها؛ لسهولة وذلك مًعا، و«العالمة»

واألخالق. والدِّين واألدب والفنِّ العلم صميم هو ثمَّ االجتماعية،
الحياة هذه أن نذُكر أن يكفي إذ واضح، بديهي فأمر االجتماعية، الحياة ُصلب أنه أما

ورموز. عالمات واللغة لغة، بَغري ُمستحيلة االجتماعية
من مجموعة مكتوبة وهي وكذلك أصوات، من مجموعة منطوقة وهي اللغة إن
العبارة أو الكلمة بني واألرض السماء بني ما بُْعَد بعيد وفْرق وغريه، الوَرق عىل ترقيمات
جاءت التي الحاالت وبني مكتوبة، ترقيمات أو منطوقة أصوات وهي طبيعتها حيث من
مداد من قطرٌة أو بها، أنطق «صوتيٌة» َموجٌة وأين إليها؛ لرتُمَز العبارة أو الكلمة تلك
أو جوع أو شبَع أو ُحزن أو صاحبها، بها يُحسُّ نشوٍة من هذه أين الوَرق، عىل أخطُّها
أين مداد، من بقطرٍة املكتوبة الكلمة أو املنطوقة الصوتية املوجة أين بل ُسخط؛ أو ِرىض
العالم يف الفعلية النار بني الفرق أبعد فما بها؟ ى امُلسمَّ الحقيقي املادي اليشء من هذه
وطعاًما، ثيابًا به أشرتي الذي الفعيل الحقيقي الجنيه وبني «نار» كلمة وبني الخارجي

وهكذا؟ وهكذا «جنيه» كلمة وبني
اليشء نفسها هي الكلمة أن لنظنَّ حتى شديًدا إْلًفا اللغة استخدام أِلْفنا قد أننا الحقُّ
الكتاب نفسها هي «منضدة» كلمة أو «كتاب» كلمة أن فنظنَّ عليه، لتدلَّ الكلمة جاءت الذي
عندما وذلك اللغة، َفهم يف كبري خطأ نشأ أن الشديد، اإللف هذا نتائج ومن املنضدة؛ أو
يُمكن كيف روا يتصوَّ أن الناس ُمعظم عىل ا جدٍّ فيتعذَّر حقيقية مدلوالٍت بغري كلمات تَِرد
لم لو حتى فرًضا املدلوالت لها يفرضون ثَمَّ ومن مدلوالت، بَغري كلمات هنالك تكون أن

بالواقع. ِخربتهم يف تُصاِدفهم
هي وبنائها، االجتماعية الحياة يف وخَطر أهمية من لها ما بكلِّ — إذن — اللغة
وبَغريها الرمزية، مجموعتها ٍة أمَّ فلكلِّ األمم، باختالف تختلف ورموز عالماٍت من مجموعة
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للداللة الكلمات نستخِدم عندما سهل واألمر األفراد. بني لة الصِّ وتستحيل التفاُهم؛ يستحيل
وغاية املادية، الكائنات قبيل من يكونان كليهما واليشء الكلمة ألنَّ الخارجية، األشياء عىل
السهولة بهذه يكون ال األمر لكن آخر، مادي كائن إىل مادي بكائٍن نرُمز ترانا األمر يف ما
العملية تكون فعندئٍذ الداخلية؛ الشعورية الحاالت عىل للداللة الكلمات نستخِدم عندما كلها
ل تُحوِّ إذ بطبيعته؛ ماديٌّ هو ما إىل طبيعته يف بمادة ليس ما تحويل عن عبارة الرمزية
إىل — نفسية حاالت وهي — والكراهية والحبِّ والغضب واالرتياح والحزن الفرح حاالت
لكنك مادي، كالهما واملداد والهواء مداد، والكتابة هواء والنطق تُكتَب، أو تُنَطق كلماٍت
عرْضتَها إذا إالَّ الداخلية حاالتك عىل سواك الطِّالع وسيلة ال إذ اضطراًرا؛ ذلك إىل تُضطرُّ
العميق، الوجدان أصحاب جعل ما نفسه هو وهذا أُذنَيه، من َمسمٍع عىل أو عينَيه أمام
أن الوجدانية الحالة يف امُلهمُّ إذ يُكتَب، وما يُقال ما ِقيمة يف يَتشكَّكون مثًال، كامُلتصوِّفة
توصيل أراد إذا — أمامه وسيلة وال اإلنسان حيلة ما لكن تُْدَرك، لكي وتُعاني تُمارَس

الرمز؟ إىل يلجأ أن إال — سواه إىل حالته
ما عىل لتدلَّ األلوان فيستخِدم اللغة، كلمات بَغري الرمز إىل اإلنسان يلجأ ما وكثريًا
بل ال والطُّهر؛ والصفاء النقاء إىل به يرُمز قد — مثًال األبيض— فاللون عليه. الداللة يُريد
جاء رمزيٍّا استخداًما نفسها هي تِجْدها الصفاء، كلمة أو النقاء، كلمة يف هنا النظر ق َدقِّ
اة؟ ُمصفَّ اة؟ ُمنقَّ الداخلية الحالة تكون فكيف وإالَّ ُمعيَّنة، نفسية أو عقلية حالٍة عىل ليدلَّ
مادية صورة إىل تحويلها من بدَّ ال كان باطنية، حالة إليه املرموز كان إذا أنه نري هكذا
أو ى امُلَصفَّ باملاء شبيهة — مثًال — الطهر فحالة الوجوه، من بوجٍه شبٌَه وبينها بينها
البَُقع من الخايل األبيض باللون شبيهتان وهذه وهذه الشوائب، من يَْت نُقِّ التي بالغالل

ذلك. من مناَص وال رمز يف رمز إنه ُقل: أو تشبيه، يف تشبيه أخرى، بألوان امللوَّنة

عملية بغري امُلحال من رضبًا يُصبح كان والفنية، الُخلقية حياته عن اإلنسان تعبري إن
يف أنها لتعَلم جمالية، صفاٍت أو ُخلقية صفاٍت من شئَت ما تذُكر أن وحسبك الرمز؛

نفسها. الحقائق هي وليست الحقائق، إىل رموز حقيقتها
واالرتفاع ساٍم، أو رشيف أو رفيع بأنه الفاعل الشخص أو امُلعنيَّ الفعل نِصف إنَّنا
يف ُقل وكذلك السماء. أو األرض من ُمعيَّنة حاالٍت تِصف كلماٌت كلها والسموُّ والرشف
من أفضل الجبل يكون فلماذا إلخ. … والوطيء والسافل كالدنيء الصفات، هذه أضداد
إن الُخلقية؟ الدالالت هذه مثل الثاني انِخفاض ومن األول، علوِّ من نتَِّخذ حتى الوادي
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ُمعيَّنة، ِقيَم إزاء مشاعر أنفسنا ففي الرمز؛ رضورة لكنها ذلك، يُربِّر ال ذاته يف الواقع
من وال املرئي من هي ال نفسها هي أنها مع مسموعة، أو مرئيٍة صورٍة يف إخراجها ونريد
املرموز بني بعيٍد أو قريب شبٍه إىل ذلك يف ُمعتِمدين نرُمز أن إالَّ أمامنا ِحيلَة فال املسموع،

إليه. واملرموز به
استخَدَمها كم لرتى «الضوء» كلمة هي واحدة، رمزية كلمٍة يف تنُظر أن وحسبك
فالضوء عنها؛ يُعربِّ أن أراد داخلية حاالٍت إىل بها لريُمز استخدمها، الصور وبأيِّ اإلنسان،
اإلنسان لكن والكهرباء، والصوت واملطر والصخر واملاء كالهواء طبيعية، ظاهرة ذاته يف
استخَدم كما الجمال؛ وعىل الذكاء وعىل الفضيلة وعىل القداسة عىل به ليَُدلَّ استخَدَمه قد
ورضوبه. صنوفه بشتى القبح وعىل الغباء وعىل الرذيلة مهاوي عىل به ليَُدلَّ الظالم ه ِضدَّ
حياة، تكون ال فبغريه للضوء، البيولوجية القيمة هو الرمز هذا يف األساس يكون أن يَجوز
األساس، يُكِن مهما لكن الضوء، وهو بقائها لعامل ُحبِّه إىل للحياة اإلنسان حبُّ انتقل ثم
شعورية حالٍة عن بها يُعربِّ وسيلًة اإلنسان يِجِد لم حني الرمز، عملية هو اآلن عندنا فامُلهم
منه أمًال الداخلية، الحالة إىل بها لريُمز طبيعية ظاهرة يتخريَّ أن سوى ُمعيَّنة مواِقَف إزاء

والداخل. الخارج بني شبٌَه هنالك يكون أن يف
تمتُّعنا فمن شديًدا، ُشيوًعا كالمنا يف لشائٌع مجال إىل مجاٍل من االنتقال هذا ِمثل وإن
فنقول بها، شبيهة متعًة تمتَّْعنا حني باألصدقاء عالقِتنا إىل األمر ننُقل الشتاء يف النار بدفء
ننُقل اللسان، مذاِق عىل الحلوة األشياء بحالوة تمتُّعنا ومن دفيئة؛ إنها عندئٍذ العاطفة عن

وهكذا. الطباع، حلُو إنه شخٍص عن فنقول املجال، هذا غري إىل األمر
بالعْرض يتناولونها التي الفنية اآلثار يَصفون كيف الفنون، نَقَدِة إىل واستِمْع
أو صارخة إنها أو مثًال، رشيقة إنها الصورة: عن أو القصيدة عن يقولون والتقديم؛
فتاًة ليست القصيدة كلمات أن كما رصاخ، ورة الصُّ ألوان من ينبِعث ال وبالطبع هادئة،
عن ليُعربِّ اإلنسان عىل محتوم أمٌر الرَّمز لكنه … بالرشاقة فتُوَصف خفيفة بُخطى تسري
من مرأًى عىل لتكون الخارج إىل إبرازها يُريد التي النفسية حالتُه كانت ما كائنًة نفسه

وَمْسَمع. الناس

التي الِقيَم وإىل الواقع أشياء إىل بها نرُمز التي الرموز من وغريها اللغة مجال من وننتِقل
ورموز، عالماٍت بَغري يكون ال كله املجال هذا يف التفاُهم أن رأيْنا فقد األشياء، هذه بها نُقوِّم
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يُشِبُه وما األحالم مجال هو عميق، واسٍع عريٍض طويل مجاٍل إىل املجال هذا من ننتِقل
وغريها. أساطري من األحالم

وكذلك بنَوِمه، يحيا كما بصحِوِه يحيا اإلنسان إنَّ ُقلنا إذا الصواب نعدو أحسبُنا فال
إنَّ بل ال الحالم، بعقله يحيا كما الواعي، بعقله يحيا إنه أيًضا ُقلنا إذا الصواب نعدو ال
الواعية. بحياته يربطونها ا ممَّ أكثر بأحالمه اإلنسان حقيقة لريبطون النفس علماء بعض

الحلم؟ يكون يشءٍ وبأيِّ نحلُم فكيف
شتى يف شائعة األحالم نظرية أصبحت فقد هذا، يف القول إفاضة إىل داعي ال أظنه
يف ذكره ينبغي ما لكن والتفصيل، ة الدقَّ من بحظِّه منها يأُخذ كلٌّ الثقافية، املستويات
يف نراها التي واألفعال فاألشياء أحالمنا. يف الرمز به يقوم الذي الدور هو هذا حديثنا سياق
إليه، نرُمز أن نُريد ما إىل لنرُمز فعل أو منها، يشء كلَّ نستخِدم الكلمات بمثابة هي الحلم،
بعُضها يتبَع وعبارات كلماٌت قوامه الكتاب: فصول من كالفصل أو كاملقالة الحلم فليس
ُمقدِّماتها، تتبَع التي النتيجِة إمساَك بعٍض بِرقاب بعضها فيها يُمسك صورٍة عىل بعًضا
رموز غري أخرى رموز من فتَتابٌُع الحلم وأما الواعية، الصاحية الحياة أسلوب هو فذلك
الصعود وكذلك العصا، وكذلك جملة، أو كلمة بمثابة الحلم يف تراه فالبحر املألوفة، اللغة
فحياة الواعية، اإلنسان حياة يف والتصنُّع التكلُّف دخل ولنئ رموز. كله عالم … الهبوط أو
فإن رياء، وال نفاًقا تعرف ال التي العارية طبيعِتِه وعىل حقيقِتِه عىل اإلنسان هي األحالم

وصميمه. اإلنسان لبُّ هو بالتايل الرَّمز كان وصميمها، األحالم لبُّ هو الرمز كان
أحالم هي تكن لم إن الشعوب من شعٌب منها يَخُل لم التي األساطري تكون وماذا
بسواء، سواء كاألحالم ًسا ُمتنفَّ يكون أن إالَّ صميمه يف األدُب يكون ماذا بل الشعوب، تلك
قال كما — يُقال حني املقصود هو هذا أن وأعتقد الذاتية؟ طبيعته وْفَق اإلنسان فيه يعيش
الغريبة بالصور امتأل مهما — مثًال عر كالشِّ — الجميل فالفن حق، الَجمال إن — كيتس
قامت الذي الدور إىل تنُظر أن ذلك بعد ولك اإلنسان، حقيقة إبراز يف كالحلم ألنه حق؛ فهو
حياته يف الرَّمز عىل اإلنسان يرتِكز كم لتعَلم ة، عامَّ بصفٍة كله األدب األساطري. به وتقوم به

نفسه. بلُباب اللَّصيقة

الرَّمز، عالم عن يكون ما أبعد إنه يُظنُّ قد الذي ف ْ الرصِّ العلم عن بكلمٍة القول ونختم
أكثر ال رموز من بناء أنها حقيقتُها الرياضة: هي فهذه رموز؛ يف رموز إال يشء ال هو وإذا
هي رموٍز من بطائفة يبدأ — مثًال الهندسة يف إقليدس — الريايض العالم فيبدأ أقل؛ وال

82



والرمز اإلنسان

مجموعات استدالل يف ذلك بعد يمىض ثم وُمسلَّماته، تعريفاته منها يُؤلِّف التي الكلمات
يَستغنياِن ألنهما الرمز عملية يف أمَعُن والجرب والحساب أخرى؛ رمزية مجموعات من رمزية
ليستدلَّ ُمعادالِتِه منها الريايضيبني العاِلم يظلُّ وأحُرف، عالماٍت من بطائفٍة الكلمات عن
ُمتَّسق نظام وهو كان، ما الريايضكائنًا البناء أنَّ ومعلوم جرٍّا. وهلمَّ ُمعادالٍت امُلعادالت من
عن النظر بغضِّ رمزية، صيغٍة من رمزية صيغٍة استدالل سالمة فيه يُراعى رموز، من

له. ُمطابقتها عدم أو الخارجي للواقع يَغ الصِّ هذه ُمطابقة
من كثرٍي يف هي التي الطبيعية للعلوم مرتوكة الخارجي العالم مع امُلطابقة فهذه
أرقاٍم إىل النهاية يف تَرتدُّ الطبيعية العلوم هذه وحتى تطبيقية. رياضة عن عبارة أجزائها

جرٍّا. وهلمَّ فوتوغرافية ولوحات بيانية ُرسوم وإىل ومقاييس، مراقم عىل تُقرأ
رموز؛ من صياغًة تجْده — مثًال — الجاذبية قانون ُخذ شئت، طبيعي قانوٍن أيَّ خذْ
غري آَخَر شيئًا يجعلها ال هذا لكن وتسيريها، الطبيعة فهم يف الرموز هذه نستغلُّ إننا نعم

رمزية. صياغٍة
اإلنساني التفكري ر لتطوُّ التصوير قوة يف غاية هي قرأتُها عبارًة أذُكر املناسبة وبهذه
طريقٍة إىل الرْمز يف طريقٍة من انتقال كله األمر إنَّ العبارة: صاحب قال إذ العصور؛ مرِّ عىل
الظاهرة ق ليُحقِّ إليهما وما والدُّعاء السحر يَستخِدم البدائي كان فقد أيًضا؛ الرَّمِز يف أخرى
صيًغا فيستخِدم امُلعارص اإلنسان وأما مثًال، املطر كإنزال تحقيقها، يُريد التي الطبيعية
الرَّمز أداته الرجلني فكال العلوم؛ قوانني الرياضية يغ بالصِّ ونقصد نفسها. للغاية رياضية
وكال نجاحها، عىل خربته دلَّته ملَّا الرمزية بطريقته ك يتمسَّ الرَُّجلني وكال الهدف، تحقيق يف
بالدُّعاء الطبيعة يرشو فالبدائي حوله. من الطبيعة وبني نفسه بني امُلالءمة يُحاول الرجلني
يُمِسك هو بل يُمالئ وال يرشو ال الِعلمي وامُلعارص حر، والسِّ بالتعزيم ويُمالئها والثناء،
يَستعِمل الرجلني فكال بإرادته. املفتاح لها أدار كلما أرسارها، عن له لتنفِتَح بمفتاحها
الطبيعة؛ عىل مباًرشا ُسلطانًا لرموزه أنَّ ر يتصوَّ البدائي أنَّ هو الفرَق لكن ُرموًزا للطبيعة
لطان السُّ بذات هي وليست للطبيعة وصٌف أنها عىل رموزه إىل فينُظر امُلعارصالِعلمي وأما

واإلرغام.
هذه ازدادت وقد الفكري؛ نشاطه نواحي مختلف ويف عصوره شتَّى يف راِمز فاإلنسان
وبخاصة وداللته، بالرمز امُلعارصة الفلسفة ت فاهتمَّ الحارض، عرصنا يف وضوًحا الحقيقة
يُطلق امُلعارصالذي الفلسفي االتجاه محور هو املبحث فهذا وغريها، العلوم يف اللغوي الرمز
الفلسفية واألبحاث الكتُب أكثر وما العلمية؛ التجريبية أو املنطقية، الوضعية اسم عليه
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— وبحق — يُقال أصبح لقد حتى ومعناه، الرمز تحليل إال لها شاِغَل وال اآلن تُنَرش التي
املعنى. علم هي الفلسفة إن

الحياة يف والتفاُهم للرموز، تحليل والفلسفة رموز، الطبيعة وِعلم رموز، الرياضة
رموز واألساطري رمزية، إشارات وعقائده املجتمع وتقاليد الرمز، عىل قائم الجارية اليومية
بالتشبيه الرْمز قوامه واألدب بالرْمز، إال يكون ال والجمالية األخالقية الِقيَم عن والتعبري
وأحالم التصوير، يف َلونية ورموز املوسيقى، يف صوتية رموز رموز؛ كله والفن والتصوير،

رموز. اإلنسان
الراِمز؟ الحيوان بأنه اإلنسان نِصف أن كله، هذا بعد عجيبًا أفيكون
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١

إذا وأنه جديد، ملولود إالَّ تكون ال امليالد شهادة بأن قولِنا من الصواب إىل أدنى يشء أي
القول من الصواب إىل أدنى يشء وأيُّ رة؟ ُمزوَّ زائفة فهي مولود بَغري ميالد شهادة ُوجدت
فهو إليه مرموز بَغري رمز ُوِجَد إذا وأنه إليه، امَلرموز بوجود إال معناه يتمُّ ال الرمز بأن
اسًما يكون ال اِالسم أنَّ تقريِرنا من الصواب إىل أدنى يشء وأي وتضليل؟ ِخداع وسيلة إذن
اللغة يف كلمٍة كلَّ أنَّ كذلك واب الصَّ فمن صوابًا كلُّه ذلك كان وإذا ى؟ امُلسمَّ ُوِجد إذا إال
فالفرق َدورانها؛ الناس بني طال مهما زائفة كلمة هي يشء، إىل تُشري وال شيئًا ى تُسمَّ ال
«تعني» التي اللفظة بني الفرق هو ترُمز ال التي واللفظة ى ُمسمَّ إىل ترُمز التي اللفظة بني
إىل تستِند التي النقد ورقة يُفرِّق بما به الشَّ شديد فرق وهو تعني»، «ال التي واللفظة شيئًا
الرصيد ذلك مثل إىل تَستِند ال التي النقد ورقة من حقيقية قيمٍة ذات ورقًة فتكون رصيد

باِطلة. ورقًة فتكون
عندئٍذ أخلو وال وأحارض، فيه وأكتُب أقوله الواضح، الجيلِّ الكالم هذا مثل ألقول إني
لقرَّائه: فيقول كاِتب ينهض أن عَجبي أشدَّ ما لكن البَداِئه؛ أقول أراني إذ خَجل؛ من
بنائها يف اإلنسانية بذَلِت سامية جليلة معاٍن من لنا بما ُموٍد ألنه الكالم هذا مثل احذَروا
يف الرِّيبة تُثري الدعوة هذه مثل إنَّ قائًال: للُمعارضة آَخر كاتب يتصدَّى وأن جهيًدا! جهًدا
لم ة عامَّ قاعٍة يف جليل أستاذ يُحاِرض وأن استفهام!» عالمِة من أكثر «إىل وتدعو صاحبها،
هذا كالمي مثل إنَّ قليل: أو كثرٍي يف الفلسفة تعنيهم ال ملن فيقول، زائريها اختيار يُحِسن
فيما العقل قيود من الرشق أهل يُعفي أن بذلك أراد كأنما للرشق! يصلُح وال للغرب يصلُح

يكتبون! وما به ينطقون
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فمن وأكرُِّرها؛ أقولها الواضحِة البداِئِه إىل ُعدُت إذا القارئ مغفرة أطلُب فإني ولذلك
ويُميِّزه يه يُسمِّ اسًما عليه نُطلق أن بعدئٍذ لنا يجوز حتى أوًال؛ يُوَجد أن بدَّ ال اليشء أنَّ ذلك
يشءٍ إىل فأُشري ألطفالنا؛ اللغة تعليَمنا عليه نُقيم الذي األساس بَعينِِه هو وهذا عداه، مما
إليها أُشري التي الشجرة هناك أن ولوال «شجرة»، له: قائًال الطفل من مرأًى عىل قائم
امُلشار ى امُلسمَّ طرَفني: إىل ينُظر وبِفطرتِِه سذاَجِتِه يف إنه عبثًا؛ الطفل عند لفظتي لذهبَْت
بالصوت املرئيَّ اليشءَ يَقِرُن وعندئٍذ آَخر؛ طرٍف يف به أنِطُق الذي والصوت طرف، يف إليه
أقول: إليه، يُشري الذي بالرمز إليه امَلرموز يَقِرُن أو باسمه، ى امُلسمَّ يَقِرُن أو يسَمُعه، الذي
ذلك بعد وحَده بالصوت نطق ما إذا حتى بينهما، يَرِبط ثُمَّ بذلك، الطرف هذا يَقِرُن إنه
أن لنا يجوز وحده وبهذا بها؛ ارتبط قد الصوت هذا كان التي الصورة الستثارة كافيًا كان

معنى. الطفل عند لها «شجرة» كلمة إن نقول:
عالم يف يُقابلها يشءٌ منها لفظٍة لكلِّ األلفاظ، من حصيلتُه وتنمو الطفل، ويكُرب
وهنا معناها؟ ما سأل: قبُل من سِمَعها قد يكن لم لفظًة ذلك بعد سِمَع ما إذا حتى األشياء،
اللفظ هذا يُسميه الذي اليشء إىل له يُشري أن فإما طريقني: أحد إالَّ ُمرِشده أمام يكون ال
يستعيد بأن الدورة، لنفسه م ليُتمِّ له؛ املعلومة األلفاظ من ُمرادًفا له يذُكر أن وإما الجديد،

يَعنيه. امُلرادف اللفظ ذلك أنَّ مىض فيما عَرَف الذي اليشء صورة
له نُشري شيئًا نِجد فلم معناها؟ ما وسأَلنا: يعرفها، ال كلمًة الناشئ صاَدف لو فماذا
الناشئ فسأَلنا يُساويه، آخر لفٍظ إىل لجأْنا ثم املجهولة، الكلمة هذه معنى هو ليكون إليه
ما يسأل: ويظلُّ ُمساوية، ألفاظ عن له نبحث فنظلُّ اللفظ؟ هذا معنى وما جديد: من
برشِحها تنتهي ال التي اللفظة هذه مثل أنَّ إىل نتنبََّه أن عندئٍذ بنا يجُدر أفال معناها؟
ال زائفة إذن وأنها سند، بَغري لفظة هي األشياء عالم يف إليه ُمشار ى ُمسمٍّ إىل وتفسريها

شيئًا؟ ى تُسمَّ
أفهْمنا قد أنَّنا ونظنُّ والكتابة، الحديث يف بينَنا نُديره كثري، الزائف اللفظ هذا وأمثال
لفٍظ إزاء الحقيقة يف أننا ساعتئٍذ فيتبنيَّ ق، امُلدقِّ موقف منه نِقف أن لنا يعنَّ حتى وفِهمنا؛
الكلمة بأن منَّا عقيدٍة وعىل ببعض، بعضنا منَّا ثقٍة عىل بينَنا فيما أدْرناه كنَّا شيئًا يعنى ال
أن بدَّ وال عبثًا، ُخلَقْت قد تكون أن فيستحيل به، ينطقون ا وممَّ الناس يكتُبه ا ممَّ دامْت ما
قد الزمان من أمًدا زائفة نقٍد ورقَة منا جماعة يتداَوَل أن بهذا وشبيه معنى! لها يكون
الفاِحص، نظرَة إليها ينُظر من إىل تنتهي حتى ِقيمتها؛ بِصدق منهم عقيدٍة عىل يطول،
أنزل الذي األول امُلجِرم ب تعقُّ إىل زها يُحفِّ اهتماًما لهذا الجماعة تهتمُّ وقد رة؛ ُمزوَّ هي فإذا
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كهذا كان األلفاظ ر ُمزوِّ نَصيب ليَت فيا لسَجنُوه، عنه كشفوا ولو الزيف، هذا وق السُّ يف
وضالل! ُمضلِّل من الناس ليسرتيح النَّصيب؛

٢

إذا الكلمة ينبذ وأن دلَّت، إذا الكلمة يقبل أن يُريد لعني، «مادٌي صاحوا: هذا قلُت إذا إنَّني
الكِلمات آالف عىل خوًفا ى ُمسمٍّ له يكون أن لالسم نشِرتط أن يُعجبهم ال إنه نعم؛ تَُدل!» لم
يسألونك فرتاهم األشياء. عالم يف تُقابلها يات ُمسمَّ لها يكون أن ُدون الناس يتداولها التي
مدلوالت لها يكن لم وإن مشاعرنا تمسُّ التي بالكلمات صانعون نحن ماذا ُمستنِكرين:
ألفاًظا أنقول وامَلْجد؟ والُحرِّية والغَضب والكراهية بالُحبِّ صانعون نحن ماذا محسوسة؟
أين الَحَجر؟ من حَجًرا وال جر الشَّ من شجًرا ليسْت مدلوالتها دامت ما نمُحوها أم كهذه

األفواه؟ عنها نكمُّ أو عنها نُعربِّ هل كلها؟ النفسية وحاالتنا وآالِمنا بآماِلنا نذهب
األمر: عليه يختِلط ال حتى الكالم من نَوَعني بني واضحًة تفرقًة للقارئ نفرق وهاهنا
إىل قائله به ينِرصف وآَخر أحداث، من يتَعاَوُره وما األشياء عالم وصُف به يُراد فكالم
اإلثبات، تَِبعة عليك وقعْت األول النوع من بعبارٍة نطْقَت فإذا خارجها. إىل ال نفسِه داِخل
من هي الِعلمية والعبارات نفي. وال هناك إثبات فال اآلخر النوع من بعبارة نطقَت إذا وأما

اآلخر. النوع فمن الفنيَّة العبارات ا وأمَّ األول، النوع
وعمرها التُّوت أشجار من إنها عنها: فقلُت شجرة، جوار إىل زمييل مع وقفُت هبْني
يكون فماذا رآها؛ كلَّما نفسه يف البهجة يبَعُث لونَها إن زمييل: عنها وقال عاًما؛ ستُّون
ال الذي الخارجيِّ الواقع لوصِف أتصدَّى أنَّني هو الفرق وعبارتِه؟ عبارتي بني الفْرق
بهذه تكون أن ألزمتها الذي أنا وال توتًا، تُثِمر جعلتُها الذي أنا فلسُت فيه؛ ملشاعري دْخل
بمثابة فأنا ولذلك نفيس؛ من ُجزءًا ليسْت وقائع بعبارتي أصف إنَّني الِقَدم؛ هذا أو الحداثة
أن ه حقِّ ومن — زمييل طاَلبَني فلو يدَّعي، من عىل والبيِّنة للشجرة، ينِسبُه أمًرا يَدَّعي من
أن هو يستطيع التي الوسائل لديَّ تكون أن َوجَب أقوله ما بإثبات — أراد إذا يُطالبني
وأما وصْفت؛ بما وصفتُها التي الشجرة عن الحقَّ قلُت أنني تُثِبُت والتي فيها، يُشاركني
هي آَخر، نوٍع فمن رآها، كلما نفسه يف البهجة تبَعُث الشجرة إن بها: قال التي زمييل عبارة
«يُقرِّر» وال نفسه ذاِت عن « «يُعربِّ إنه نفي؛ وال إثباَت وال باطل، وال فيها صواَب ال عبارة
الُربهان يكون وكيف بُربهان؛ أُطاِلبه أن ي حقِّ من فليس وإذن الخارجي؛ اليشء عن أمًرا
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فال نفسه يف والبهجة نفيس يف الكآبة تبَعُث نفسها الشجرة كانت إذا إنه به؟ خاصٌّ واألمر
الشجرة: عن قلُت لو األمر هكذا ما لكن ُشعوره، وله ُشعوري، عندئٍذ يل هناك؛ تناُقض
هو: وقال عاًما، ستُّون ُعمرها إن قلُت: أو الجميز، تُثمر إنها بل هو: وقال تُوتًا، تُثِمر إنها

دعواه. ِصدق لآلَخر يُثِبَت أن أحِدنا وعىل تناُقض، َقوَلينا بني يكون هنا فها مائة؛ بل
فال «الفن» يف وأما الربهان، ِصدقه عىل يُقام ا ِممَّ هو كله «العلم» إنَّ فأقول: وأعود
نعني فإنما «صادقة» إنها فنية قطعٍة عن نقول إذ ونحن الفنَّان. يقوله ما عىل بُرهان
فِصدق «صاِدقة»؛ إنها الِعلم يف نظريٍة عن نقول حني نَعنيه الذي غري شيئًا «بالصدق»
العلمية النظرية ِصدُق الباِطن. مداُره الفنية الِقطعة وِصدق الخارج، مداُره العلمية النظرية
أصداءِ وبني بينها عالقة الفنية القطعة وِصدق الخارجي، العاَلم أحداِث وبني بينها عالقة
الضوء إنَّ عالم: قال فلو نقيضها؛ إثبات يَحتِمل ال العلمية النظرية ِصدُق الداخيل. العاَلم
نفِسها؛ الظروف يف أخرى برسعٍة يَسري إنه أخرى: مرَّة يقول أال وَجب كذا، بُرسعة يَسري
أو التناُقض ملبدأ يخضع ا ِممَّ هو ليس بل التناُقض، فيحتِمل الفنيَّة القطعة ِصدق وأما
يوًما. لها يكتئَب وأن يوًما، التوِت لشجرِة يبتِهَج أن — مثًال — األديب عىل حَرج فال عَدمه؛
الشجرة: عن يقول أن العالم عىل الحَرج كل الحَرج لكن الحالتنَي؛ ِكلتا يف صادًقا يكون وقد

الجميز! تُثِمر إنها نفسها: هي عنها ليقول يُصبح ثم التوت؛ تُثِمر إنها
فُقل — تقول فيما الفنِّ سبيل تسلُك أن أردَت إذا إنك أقول: أن أُريد بهذا؟ أُريد وماذا
وال شيئًا، تُلِزُمك ال الخارجية نيا الدُّ أنَّ أي نفسك، خطوات إىل تُنِصُت ُدمَت ما شئَت ما
ساِبحًة خرضاء سحابًة أرى إنني — شئت إن — وقل الشجرة أمام ِقف يشء. عن تنهاك
الذي بأنَّ ُمعِرتض يعِرتَضك ولن راِقصة؛ قطرة السحابة تلك من وأنا نهائي، ال فضاء يف
الفضاء، يف بساِبحٍة هي وليست بُجذورها، األرض يف ُمثبَّتة وأنها سحابة، ال شجرة أمامك
بهذا ُمعِرتض يَعرتضك لن راِقصة. ماء بقطرة ولسَت اليابس، فوق قَدميك عىل قائم وأنك
إنما أنك زعْمَت إن وأما وصف. إذا العاِلم يِصُفه كما تري ما تِصف أنك ألحٍد تزُعم لم ألنك
يَجوز وال وحواِدثه، العاَلم ذلك بأشياء ُمقيَّد أنت هنا فها واقع هو كما العالم ذلك تِصُف

تُشري. أن منك يُريد ملن إليه اإلشارة تستطيع ما إالَّ عنه تقول أن لك
ى ُمسمٍّ إىل يُشري أن للَّفِظ تُريد كنَت إذا ُمستنِكرين: يسألوننا الذين هؤالء إىل ونعود
قائلني: لنُجيبهم هؤالء إىل نعود عنها؟ والتعبري بمشاعرنا صاِنعون نحن فماذا محسوس،
ينفِعل أنه أو الخارج ر يُصوِّ أنه يدَّعي فهل امُلتكلم: يدَّعيها التي بالدَّعوى مرهوٌن األمر إنَّ
وقائع إىل تُشري رموًزا ألفاظه جعل عن له مندوحَة فال األوىل كانت إن نفسه؟ يف يُدور بما

القيد. هذا من ُحرٌّ فهو األخرى كانت وإن محسوسة،
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٣

ما لتصوير أداًة نَستخِدمها أن إما الرموز فهذه ومدلوالتها، لُغوية رموز أمُر إذن فاألمر
أداًة نَستخِدمها أن وإما َمجراها)، يَجري وما العلوم لُغة (وهذه األشياء، عاَلم يف كائن هو
وال َمجراها) يَجري وما الفنون لُغة (وهذه داخل، من اإلنسان نفس به تَختِلج عما للتعبري

الفرَضني. لهذَين ثالث
هو ما بها يِصَف أن يُريد هل بعباراته؟ امليتافيزيقي الفيلسوف يتَِّجه ناحيٍة أيِّ فإىل
تكون أن يُمكن ال مشاعر؟ من نفسه داخل يدور ا عمَّ بها يُعربِّ أن يُريد أو نفسه خارج
مثًال — ثنا يُحدِّ أشياء. من نا حواسِّ عىل يَقع ما بنَي هي ليسْت أشياء عن يتحدَّث ألنه األوىل
من «امُلطَلق» عن ثُنا ويُحدِّ «عَدم»، فيها ليس «موجودات» نيا الدُّ يف ما وكلُّ «العَدم» عن —
ثنا ويُحدِّ والزمان، املكان بحدود «ُمقيَّدات» نيا الدُّ يف ما وكلُّ املكان، وقيود الزمان ُقيود
أو الكيمياوية عناِرصها بني ليس كائناٌت نيا الدُّ يف ما وكلُّ «الجمال»، وعن «الخري» عن
ليس ا عمَّ امليتافيزيقي الفيلسوف ثنا يُحدِّ هكذا «جماًال». أو «خريًا» ى ُعنرصيُسمَّ الفيزيقية
نفسها عباراته بُمقتىض — فهو وإذن طبيعة؛ الطبيعة يف ما كلَّ أنَّ مع الطبيعة، يف

نفسه. خارج هو ا عمَّ ثنا يُحدِّ ال — لحديثه يختارها التي وموضوعاته
لك لُقلنا: ذلك قال لو وأحاسيس؟ مشاعر من نفسه داخل يدور ا عمَّ ثنا يُحدِّ فهل إذن
غايتُك دامت ما وعباراٍت ألفاظ من أردَت ما واستخِدم شئت، ما فُقل ذلك؛ من تشتهي ما
أقوالك تِصف أن لك يَجوز ال ذلك تفعل إذ لكنك خاص، ذاتي شعور عن « «تعربِّ أن هي
حني الكالم تِصف صفًة واب الصَّ يكون إنما الذاتي؛ التعبري يف صواب ال ألنه واب؛ بالصَّ
الخارجي. األصل تُطاِبق الكالمية الصورة أنَّ عندئٍذ معناه ويكون خارجيٍّا. شيئًا يُصوِّر
هو، نفسه به تَجيش عما تعبريًا كالُمه يكون بأن يقنَع ال امليتافيزيقي الفيلسوف لكن
نفسه الوقِت يف لك يعِرتف أنه مع نفسه؛ خارج الواِقع للعاَلم وصفية صورة أنه يدَّعي بل
املعرفة هذه — إذن — لك أنَّى وتسأله: ية؛ الحسِّ ِخرباته عىل ُمعتمًدا الكالم يسوق ال أنه
عيانه إىل ذلك يف يرَكن بأنه فيُجيب ك؟ حواسِّ عىل انطباعاتها تَقع ا ممَّ ليسْت كائناٍت عن

والداخل! الخارج بني الطبيعة وراء ما فيلسوف يتذبذَُب وهكذا العقيل.
عبارته القائل يقول رصيح؛ فَموِقُفنا الفلسفة يف التجريبي املذهب أصحاب نحن أما
أين فوِرنا: من سألناه باإليجاب أجاب فإن خارجي؟ يشءٍ إىل ُمنِرصفة هي هل فنسأله:
التي هي ية حسِّ كائناٍت إىل لنا يُشري أن عن عجز فإذا ذلك؟ تؤيد التي ية الحسِّ الخربة
ِبُخلوِّها بل فحسب، بالبُطالن ال هذه عبارته عىل َحكْمنا بها نطَق التي عبارته إليها تنِرصف
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نزُعم الذي الكالم إليها يَرُمز التي ية الِحسِّ الخربات بعينِِه هو هو «املعنى» إذ املعنى؛ من
املعنى. ذلك له

األفكار وإن املحسوس، العالم هذا غري عقليٍّا عامًلا هنالك إنَّ — مثًال — أفالطون يقول
الذي العالم هذا يف املحسوسة الجزئيات تقوم كما العقيل، العاَلم ذلك يف تقوم امُلجرَّدة
هذا يف نفسه عن يُعربِّ امُلطَلق إنَّ — آخر مثًال — هيجل يقول أو بأجسادنا. فيه نعيش
يف ًما تقدُّ املحسوس، العالم هذا ازداد تعبريًا نفسه عن زاد كلَّما وإنه املحسوس العاَلم
هذا نقبَل أن بنا يُراد فهل امِليتافيزيقيُّون؛ الفالسفة يقول ا ممَّ َمثالن هذان ر. التطوُّ طريق
يَستخدمونها؟ التي األلفاظ هذه «معاني» ما أوًال: نسأل أن الحقُّ لنا أو أنوِفنا، رغم الكالم
هي فأين الخارجي، العالم إىل ُمنرصًفا الكالم دام ما يًة ِحسِّ خرباٍت إالَّ تكون ال و«املعاني»
لم إذا يقولون؟ ملا توضيًحا أرضابهما أو هيجل أو أفالطون يُقدِّمها التي ية الحسِّ الِخربات

يشء. إىل يؤدي ال فاِرغ إذن فالكالم منها يشءٌ هناك يكن
الذين هؤالء من الُعليا وُمثُله وآماله اإلنسان مشاعر عىل حرًصا أقلَّ لسُت إنَّني
يُفرِّقون. ال وُهْم الشعور ولُغة العقل لُغِة بني أُفرِّق لكنني عنها، دفاًعا وجهي يف يَصيحون
العقل. بلُغِة يتحدَّث ال إلخ) … ا ملسٍّ أو سمًعا أو (رؤيًة ه ِحسِّ يف يَقُع ال ا عمَّ يتحدَّث من إن
من ُمختلَفني نوَعني بني تفِرقٍة أمر األمر بل املشاعر، للُغة خفٌض وال رفٌع ذلك يف وليس
املجال كان إذا أنه هو والَقَلم اللِّسان يستطيعها قوٍَّة بكلِّ إليه وندعو نُريده والذي الكالم.
املجال كان إذا أما بألفاظه، الحديث سياق إىل يتسلَّل أن عور للشُّ يَجوُز فال علٍم مجاَل
تُثريها أن تُريد التي املشاعر سامعك يف يُثري دام ما لفٍظ من تشاء ما فاخرتْ وفنٍّ أدٍب مجال
ولو ومجد، وعظمٍة سموٍّ عن تتحدَّْث فال الفلكيِّ بلغة السماء عن تتحدَّث كنَت لو فيه.
عن تتحدَّث كنَت ولو والجمال، بالروعة لك شأن فال النباتيِّ بلغة الزَّهرة عن تتحدَّث كنَت
للعقل ما أعِط هادئ؛ جميل ريٌف إنها عنها: تُقل فال االقتصادي أو اإلحصائي بلُغِة القرية

للشعور. للشعور وما للعقل
تتحدَّث قد العلوم أنَّ عىل للداللِة دد الصَّ هذا يف تُساق ما كثريًا «الرياضة» أنَّ عىل
لها ليس التي الهندسية النُّقطة أين لك: فيقولون كائنات؛ من الحواسِّ عىل يَقُع ليس بما
الطبيعة يف ما وكلُّ الساِلبة األعداد وأين عرض؟ له ليس الذي امُلستقيم الخطُّ وأين أبعاد؟

… وهكذا وهكذا باإليجاب؛ موجود
الريايضِّ العلم يف املوِقف حقيقة وضوٍح يف نتبنيَّ أن ويكفي عليه؛ اعرتاضمردود لكنه
هو إنما شيئًا؛ الخارجي العاَلم عن يقول أنه يدَّعي ال الريايضُّ فالعالم االعرتاض؛ ليَزول
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يرتتَّب ما منها يستدلَّ ثُم خياله)، مْحِض من الفروض تكون (وقد أوًال الُفروض يفِرتض
بالفروض مرهون ِصدُقها الرياضية؛ النظريَّات هي النتائج هذه فتكون نتائج، من عليها
تطابُق ِصدق ال اشتقاٍق ِصدق الرياضية النظرية يف دق فالصِّ وإذن منها؛ ُمنتَزعة هي التي
ال أو ُمثلثات العالم يف يكون أن الريايضِّ لدى فسواء الخارجية؛ نيا الدُّ وبني القول بني
الُفروض من املثلث عن نظرياته يستدلُّ حني امُلثلث إزاء موقِفه يف يؤثِّر ال ذلك ألن يكون؛

جدًال. بِصدقها وسلم فرضها، التي األوليَّة
طريقة راجعُت صاِدقة؟ نظرية هي هل وسألتني: هندسية نظريًة إيلَّ قدَّمَت فلو
ِعلم يف نظريًة يل قدَّمَت إذا أما الطبيعي؛ بالعاَلم يل شأَن وال ُمقدِّماتها، من استداللها
أراجعها فإني صادقة؟ نظرية هي هل وسألتَني: الصوت، عن أو مثًال الضوء عن الطبيعة
الخارج يف يَقع ملا ُمطابقة هي هل ألرى: الصوت، عىل أو وء الضُّ عىل نفِسها، الطبيعة عىل

ُمطابقة؟ غري أو
يف يشءٍ عن ثنا تُحدِّ أن بها تنِطُق التي لعبارتك أردَت لو هذه: هي دعوانا وُخالصة
بالخربة رضبَت إْن أما ية، الحسِّ ِخرباِتنا عىل االعتماد عن لك مندوحَة فال الطبيعِة عاَلم
بَغري حديثُك جاء فقد وحقائقه، العالم عن تتحدَّث ذلك مع وجعلَت الحائط عْرض ية الحسِّ

معنًى.

٤

إىل منها يُشري ليس فما يات؛ ُمسمَّ إىل لتُشري اللغة ألفاظ ُخلَقت به: بدأنا ما إىل ونعود
امُلشتِغلني من قوًما لكنَّ الوضوح، ناِصعة حقيقة هذه معنى. بَغري لفًظا يكون فإنه يشءٍ
يَخبُّوا أن يُريدون إنهم كهذا؛ كالًما نقول أن منَّا يُعجبهم ال ُحكِمهم يف ُهم من أو بالفلسفة
هذا منك استنكروا األشياء، ُدنيا يف ياتها ُمسمَّ إىل لك يُشريوا أن طالبتَهم لو ألفاٍظ يف خبٍّا
أن لك يجوز وال ، ُعلويٍّ عالٍم يف يَسبَحون أنفسهم رأي يف إنهم الخسيس؛ املاديَّ الطَلَب
يتحدَّثون مثًال الناس كان فإذا بأقدامهم؛ الناس يُدوسها التي لبة الصُّ األرض عىل تُنزلهم
كما «النهر عن الناس تحدَّث وإذا الشجرة»، «فكرة إىل يطريوا أن ُهم أرادوا «الشجرة» عن
يف الناس فكَّر وإذا الظواهر»، وراء الكاِمنة النهر «حقيقة عن بحثُوا ظواهره» من يبدو
الكون عن حديثُهم يكون أن هم وا أرصُّ املحسوس الواقع عالم يف هي كما ُفرادى األشياء
من وزينب محمد عن ثتَهم حدَّ ما إذا تراُهم لذلك تفصيالته؛ عن النظر بغضِّ ُمجمِله يف
وعبثًا عامة»؛ بصفٍة «اإلنسان هو هم يُهمُّ ما ألنَّ الحديث؛ هذا مثل من نَفروا الناس، أفراد
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هممَت ما إذا أنت بل يمَرض؛ وال يجوع ال ة» عامَّ بصفٍة «اإلنسان أن إىل أنظاَرهم تسرتعي
عىل ُسخًطا وجهك يف َرصخوا امُلفيد العميل الُجزئي التفكري هذا مثل إىل أنظارهم باسِرتعاء
ت املجالَّ يف عنك يكتُبون وراحوا وأمانيه، اإلنسان أحالم تُحاِرب التي الدنيئة املاديَّة هذه
غموض فيها سائدة نغمٍة يف نشاز إنسان بأنك ة العامَّ امُلحارضات يف ويذكرونك والصحف،

ُمستساغ! حلو
مدلوالت؟ وال معانَي لها يعرفون ال بكلماٍت بالتشبُّث األفاضل هؤالء يُغري الذي ما
تُشري أن عندهم رضورة ال إنه عجيب؛ ِسحر آذاِنهم يف لها الكلمات هذه أنَّ بذلك يُغريهم
الرَّنني هذا املسامع يف لها يكون أن يكفيهم بل معلوم، ى ُمسمٍّ إىل الكلمات هذه من الكلمة
حافٌل الكهنوت فتاريخ نفسه: اإلنسان ِقَدم قديم أمٌر الكلمات وِسحر … امُلمِتع اللذيذ

السماء! يَبَُست إذا املطر وتُنزل بالعدو، وتفِتُك الِعَلل، تشفي التي بالكلمات
يف غاية هي مبادئ أعيُننا نُصَب نضع أن الدقيق الِعلمي للفكر كبري كْسب إنه
خلقناها وإنما خلًقا؛ الرموز هذه خلْقنا الذين نحن أنَّنا أولها والوضوح؛ واليُرس «البساطة»
اصطنعناها للفظٍة قداسَة فال ونعبث؛ بها لنلهَو نخلُْقها ولم يات، ُمسمَّ عىل تُطَلق أسماء
يكون ما بمقدار أو قداسة، من املرور حركة يف األحمر للضوء يكون ما بِمقدار إالَّ رمًزا
خلقناها لرموز قداسة ال قداسة. من ري السَّ اتِّجاِه عىل ليدلَّ الطريق يف نُقيُمه الخَشِب لعمود
ينبغي زائف رمٌز ة امُلهمَّ هذه يؤدِّي ال الذي والرَّمز ياتها، ُمسمَّ مقام عندنا لتقوم خلًقا نحن

والباطل. الحقِّ بني األمر علينا يختِلط لئالَّ نَمُحَوه أن
األمر؛ يف ُروحانية وال ٍة مادَّ من ِقطٌع — وأوضاعها ُصوِرها اختالف عىل — اللغة ألفاظ
الوَرق عىل مسكوبة وهي بينها فرَق ال الورق، عىل ْت جفَّ ِمداد من قطرٌة امَلكتوبة فاللفظة
عىل صورتُها تكون بأن عليه تواَضْعنا الذي االتفاق إال قطرًة الزُّجاجة يف وهي وبينها كلمًة
أن عسانا ا ممَّ شيئًا يكون أن يتحتَّم الذي اه ُمسمَّ به يُراُد بل لذاته، يُقَصد ال رمًزا الوَرق
ُصوٍر يف املداد تسُكب أن عىل امُلختلفة الجماعات تتواَضع وقد ِخرباتنا. ويف ُدنيانا يف نُالِقيه
إىل اليسار من آَخر فريق ويَسكبه صورة، عىل اليسار إىل اليَمني من فريق يسُكبه مختلفة:
الجماعة عند اتِّفاٍق َموضع منهما كالٍّ ألنَّ ورتنَي؛ الصُّ بني فْرَق وال أخرى، صورٍة عىل اليمني

عليها. اصطلحت التي
بأوراق الهواء يهتزُّ فقد الهواء؛ يف هزَّة هي مادة من قطعة كذلك املنطوقة واللفظة
الهتزاز يهتزُّ قد وكذلك خريًرا، فيُحِدث الجدول بماء يهتزُّ وقد حفيًفا، ويُحِدث جر الشَّ
رمًزا الصوت هذا يكون أن عىل ونتَِّفق نختاره صوتًا فيُحِدث الزفري حركة عند اللِّسان
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وَقع قد ا ِممَّ يكون أن يتحتَّم ى امُلسمَّ هذا لكن اه؛ ُمسمَّ عن نتحدَّث أن نُريد ِحني به نكتفي
عبثًا. اللفظيُّ الصوُت ذهب وإالَّ ِخرباته، ويف السامع ُدنيا يف

من نَربة أو الضوء من ملعٌة هي الطبيعة؛ أحداث من حدٌث اللُّغة ألفاظ من اللفظة
من حدٌث هي غد؛ بعَد أو غًدا عليه اتَّفْقنا ما نُغريِّ وقد عليها نتَِّفق أن لنا يَحلو الصوت
أخذُت أنَّني هو األمر يف ما وكلُّ الطبيعة، أحداث من آَخر حدٌث اها وُمسمَّ الطبيعة، أحداث
ترقيًما أمامك تراها التي هذي «شجرة» فكلمة آخر: ُجزءٍ عن لينُوب الطبيعة مادة من جزءًا
ذلك، يف الَعينيَّة الشجرة شأن شأنها املحسوس، العاَلم وقائع من واِقعة نفسها هي أسود،
«صورة» الكلمة التفاُهم؛ عملية يف استعماًال أيَرسُ ألنها أخرى، إىل لرتُمز واقعًة اخرتت وقد
ثم ، ُمعنيَّ ليشء صورًة أمامك أنَّ تدَّعي أن التصوير ُدنيا يف يجوز فهل ر» «ُمصوَّ اها وُمسمَّ

إذن؟ رَت صوَّ ماذا له؟ وجود ال اليشء ذلك إن تقول:
استخَدَم كلَّما الِحساب هذا نفسه العاِلم يُحاِسب أن الدقيق العلمي للفكر كبري كسٌب
حذَف به إليه يُشار شيئًا األشياء بني يِجد لم فإذا اللفظ؟ هذا يُشري إالَم اللغة: رموز من رمًزا
فينَهُض — وُمحاًرضا كاتبًا — هذا أقول ولكنِّي حرسة. وال َخوف وال وَجٍل َغري يف اللفظ
الكلمات تُرِسل كانت ِحني الذهبي عرصها يف الفلسفة عن العاِديََة هذه لرَيدُّوا الناِقدون
— اإلنسانية كأنما الُعليا؛ اإلنسانية ُمثُل عن العادية هذه لريُدُّوا أو ِحساب؛ بَغري إرساًال
العميل تحقيقها إىل يكون وال تُفَهم، ال ُصوًرا إال الُعليا امُلثُل من أمامها تضُع ال — عندهم

سبيل! من
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املوج يلُطمها معلوم، هَدٍف وإىل مرسوم قْصد عن املاء عباب ماِخرًة نراها السفينة، ِشبُْه
َمجراها يف لكنها تهدأ، أو الريح، بها وتعصف يسُكن، أو حولها من البحر يَفور وتلُطمه،
الذي ربَّانها بفضل وذلك معلوم؛ هدٍف وإىل مرسوم قصٍد عن املاء عباب ماِخرة وُمرساها
قبضته، يف بزمامها تحسُّ السفينة لكن الشاِخصة، األبصار تراه ال قد بمقصورته، يلوذ
بما اإلنسان يكون وُربَّانها السفينة هذه ِشبُْه ودبَّر. شاء كيفما هناك ويُرسيها هنا يُجريها
فإنك بثٍّا، نفسه يف تُبَث آَخر وحينًا حينًا، بالفطرة يُدركها ِقيَم هي ِقيَم، من رأسه يَغُمر
فتدري ثائًرا، أو ُمستسِلًما راضيًا ساخًطا هابًطا صاعًدا الحياة صَخِب يف اإلنسان هذا لرتى
والتَّعليل، للَفْهم تكفيك ال قد امَلنظورة الشواهد ألنَّ وِرضاه؛ ُسخُطه فيَم تدري ال وآنًا آنًا
تُمسك التي الِقيَم مجموعة إنها فُقل شئَت وإن ه، تُسريِّ التي رأسه يف املعاني هي ألنها وذلك

َفهُمها. هو حقيقته عىل َفَفْهُمه هه، وتُوجِّ بزمامه
التي املعاني شتَّى تحتها تنضوي ُكربى أقساٍم ثالثَة الِقيَم هذه مون ليَُقسِّ وإنهم
ثالثة مقابل يف والجمال، والخري، الحق، وهي حياته، ِخَضمِّ يف اإلنسان مسالك تضبط

والوجدان. والسلوك، اإلدراك، وهي الواعية، اإلنسان حياة بها يُحلِّلون التي األوجه
فيحُدث الحواس، من وغريها والبرص بالسمع حولك ما تُدرك الواعية حياتك ففي
يُحيط الذي املوقف خطورة وفَق تشتدُّ أو تضُعف شعورية حالة أدرَكتْه الذي هذا فيك
لك ق يُحقِّ الذي النحِو عىل ف تترصَّ يُالئمه، الذي الشعور صِحبَه الذي اإلدراك وبهذا بك،
حتى َمغلوًطا وال ُمضلًِّال ال صحيًحا إدراًكا يكون أن فيه فالفرُض اإلدراك أما تبتغي. ما
إنه اإلنسان، حياة «الحق» قيمة كانت هنا ومن سليم. أساٍس عىل األمر آِخر السلوك يَجيء
أن ذلك بعد شيطانه له َوسَوَس لو حتى واليقني. الدقة وجه عىل لك هنا ما يعلم أن يُريد
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حتى إنه أقول الباطل. بالقول الناس يخدع أن أو الناس، عن ليُخفيه نفسه يف الحقَّ يكتُم
بالحق، علٍم عىل هو يكون أن يُريد نفسه فالكاذب بالكذب، لإلنسان الشيطان َوسَوس لو
إن فنقول م نُعمِّ أن لنا جاز والكِذب التضليل أصحاب عن األنظار غضْضنا ما إذا لكنَّنا
املادية حياته يبني علومه وعىل علومه، يَبني الحقِّ وعىل «الحق»، ينُشد بفطرته اإلنسان

كلها.
به ينتهي الذي السلوك جانب وأما الحق، قيمة من يلَحُقه وما اإلدراك جانب هو ذلك
ُملتزًما سليًما سلوًكا يجيء أن أي ألهدافه؛ ًقا ُمحقِّ سلوًكا يَجيء أن فيه فالغَرض املطاف،
الذي السلوك يسلُك أن د يتعمَّ ثم هدٍف إىل يقِصد الذي هو وحده واملجنون السبيل. سواء
دلَّْت الذي السلوك إال الفضيلة فما «فضيلة»؛ قلنا فقد صحيح» «سلوك ُقلنا وإذا قه. يُحقِّ ال
أنه عىل — القصرية حياته يف امُلفَرد الواحد اإلنسان ال — الطويل تاريخه يف اإلنسان ِخربة
«الخري» بمقياس السلوك صواب يقيس بفطرته فاإلنسان وإذن األهداف. ق يُحقِّ ما خري
يقِرتف وهو حتى َغناء عنها له ليس قيمة اإلنسان عند «فالخري» فعله. عىل يرتتَّب الذي
هو ما سواه يفعل أال نفسه صميم من يتمنَّى اإلثم اقِرتافه حالة ألنه الرش، ويفعل اإلثم
سارق يتعرَّضله أن — مثًال — املال سارق يُريد وهل إثْمه. فوائد عليه لضاَعْت وإالَّ فاعل،

قتَل؟ قد كما فيقتَُله آَخر قاتل يُقابله أن القاتل يُريد هل رسق؟ قد ما فيسلُبه آَخر
يعلمه فيما «الحق» قيمة فطرته: اإلنسان عىل تُمليهما ِقيمتان — إذن — هاتان
الطرفني بني وسًطا تَقع ثالثة قيمة وبقيت سبيله، يف ينشط فيما «الخري» وقيمة ويُدِركه،
والسلوك ناحيٍة من اإلدراك بني كان فلنئ الجمالية. بالنَّشوة اصطالًحا عليه يُطلقونه ما هي
هذه تجيء أن لنفسه اإلنسان فبُغية الوجدانية، الحالة هي وسطى حلقٌة أخرى ناحية من
ِثيابه يختار األساس هذا عىل فرتاه والرِّىض، الطمأنينة فيه يشيع مما الوجدانية الحالة

وعمارة. ونحتًا وَلونًا صوتًا الفنون ويَفتنَّ مسكنه، وأثاث ومسكنَُه
تتفرَّع وعنها ُقطبها، حول الرَّحى َدَوران اإلنسان حياة عليها تدور ثالث ِقيَم هي
وجدتَُه ينُقضها، ما يُظهر رأيتَُه إن وحتى بها. ي يُضحِّ وال بنفسه اإلنسان ي يُضحِّ معاٍن

والحرية. والسالم العْدل املعاني: هذه ومن يُظهر، ما غري يُبِطن أمره حقيقة يف
بانزا» «سانكو تابعه ومعه يسري الفارس هذا كان املعروفة، كيشوت دون قصة يف
جوينار» «روك كبريهم رأسها عىل اللصوص من بعصابة فمرَّا برشلونة، إىل طريقهما يف
مرسوقاِتهم كلَّ يُقدِّموا أن وأمَرهم ا صفٍّ فأوقفهم عصابته، أفراد بني الغنائم م يُقسِّ فوجداه
ا فلمَّ السابقة. املرة يف الغنائم لتقسيم مًعا اجتمعوا أن منذ ومال، نفيسة وجواهر ثياٍب من
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االنقسام يقبَل لم وما عادلة، قسمًة بينهم مه يُقسِّ راح عندهم، ما وقدَّموا بأمره صَدعوا
ُمجِحٍف وال هنا ُمتحيٍِّف غري العادل، التوزيع عملية لتسُهل باملال قوَّمه املرسوقات، من
تعذََّرْت رجايل، بني القسطاس ألتِزم لم إذا إنني وقال: كيشوت دون إىل التفت ثم هناك.
«إنَّني فقال: الساخر، املازح «سانكو» الحديث مجرى يف دخل وهنا معهم، الحياة عيلَّ
بني حتى به ك التمسُّ ينبغي جميل يشء العدالة إنَّ لقلُت اآلن، شهدُت قد بما حكمُت إذا
العْدل، عىل أثنى ألنه ال «سانكو»، بصاِحبنا يفتكوا أن اللصوص أوشَك وعندئٍذ اللصوص.»

لصوًصا. اللُّصوَص فأسمى اجرتأ ألنه بل
وهو قائلوه، اآلن نحن ما يقول أن أراد فكأنَّما «سريفانتيز» من باِرعة ناِفذة ملحٌة هذه
التي الِقيَم من ُعليا قيمٍة عىل افتأَت قد أنه عرف ما إذا أساسه من يهتزُّ اإلنسان كيان أن
رسقاِتهم يقتِسمون لصوًصا كونهم حالة يف حتى فاللصوص— بَغريها، لإلنسان حياة ال

لُصوص! بأنهم يعلموا أن يُؤذيهم — علنًا
من جماعٍة كلُّ ترى فبينما البرش، عجائب من عجيبٍة عىل أصابعنا نضع هنا وها
— أفرادها بني العدالة ُروِعيَت إذا إالَّ لها حياة ال بأنه كامل ووعٍي تامٍّ إدراك عىل الناس
بينها نفسها العدالة هذه تُقوم أن تأبى نفسه الوقت يف تراها — العصابة رئيس قال كما
ال الفرد اإلنسان أنَّ ذلك ُمتفاِوتة؛ لدرجات هذا يف األمر وإن الجماعات! من غريها وبني
حتى وتتَِّسع تتَِّسع دائرتها تظلُّ كثرية جماعاٍت إىل ينتمي بل واحدة، جماعٍة إىل ينتمي
مداِركه واتَّسعْت الفرد اإلنسان هذا ثقافة ازدادْت وكلما كلها. اإلنسانية الجماعة تشمل
بينه فيها العدالة تقوم أن يُريد التي الجماعة دائرة واتَّسعْت بالتايل ازدادت أُفُقه، وانداح

أفرادها. سائر وبني
املدينة فأبناء العمل، يف الزمالء مجموعة تتلُوها األرسة، هي الجماعية الدوائر وأضيق
فأبناء تحالُف، يف مًعا ترتِبط التي األَُمم مجموعة فأبناء األمة، فأبناء اإلقليم، فأبناء الواحدة،
أفراد بني ميزانه يقوم أن للعدل يُريد الذي هو نظًرا الناس وأضيَُق كله. البرشي امُلجتمع
خَللُه دام ما العدل ميزان فليختلَّ ُمتشابكة، صوالح من عداها وما أرستِِه بني ما وأما أُرستِه،
حتى فراٍش عىل جنٌب له يستقرُّ ال من هو أُفًقا الناس وأوسع اآلخرين. وخسارة لكْسِبِه
نظًرا أضيِقهم وبني سواء. حدٍّ عىل أجمعني البرش أفراد بني مجراها أخذْت قد العدالة يرى
الحديث بَصَدد اآلن نحن فيما ة الهامَّ النقطة أن عىل درجات. الناس يقع أُفًقا وأوسِعهم
بَغري حياة ال بأنه اتِّفاٍق عىل جميًعا فهم وحَدها، الدرجة يف الناس اختلف إذا أنه هي فيه،
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ال الذين األفراد هؤالء حدود ما هو: االختالف وموضع األفراد. صوالح بني يُوازن عدٍل
عْدل؟ بَغري حياة لهم تكون

كان حني األوىل املسيحية أيام روما يف أبوه اصطحبه طفٍل عن لرتَوى طريفة قصًة إنَّ
الجموع من مشهٍد عىل السباع َحْلبِة يف بهم يُلَقى الجديد، الدين روَّاد من األولون، الشهداء
واحًدا سبًعا إال ليأكل، ينَهُشه مسيحيٍّا منها كلٌّ وجَد سباًعا الحلبِة يف الطفُل رأي إذ الوثنية،
يأكله مسيحيٍّا يِجد ال الذي السبع هذا مسكني ألبيه: الطفل فقال فريسة. بَغري ضائًعا لبَث
نظرتُه دامت ما املسكني، السبع عىل عطِفه يف ضالٍل عىل الطفل يكن ولم باع. السِّ كزمالئه
اجتمعْت الحيوان آحاد من مجموعة ذي هي فها أمامه، التي الحلبِة نطاق يف محصورًة
يتجىلَّ وال قسطاس. بينها يُسود بأن يَقيض السليم الفطري واإلدراك ُمشرتك، غرٍض عىل
أن نرى فعندئٍذ أوسع، ِنطاٍق داخل باع السِّ حلبِة إىل الدائرة عنا وسَّ إذا إال الخطأ موضع
بالنسبة ظلم فهو خارجها. هو ما إىل بالقياس ُظلم هو الحلبة، داخل عدًال عدْدناه قد ما
بصفٍة هنا تعنينا التي النقطة فأُبِرز وأعود الجديدة. يانة الدِّ أبناء من الشهداء جماعة إىل
دائرة اتِّساع عىل بل ذاتها، يف العدل قيمة عىل قائًما ليس النظر اختالف أن وهي خاصة،

ِضيقها. أو التطبيق
ظنُّك ما املزاح؟ إىل أقرب أو ِمزاٌح هي لك َرويناها التي الطفل قصة أن أفتحَسب
نفسه؟ األساس عىل قائًما الدولية السياسة من كبريًا شطًرا فوجدَت نظرَت لو — إذن —
وامُلتفرِّجون وشهداء، سباع فيها حلبٌة هنا فها والجزائر.1 الفرنسيون واحًدا: مثًال ُخذ
منهم: القائل يقول فال امَلجزرة، عىل يتفرَّجون هؤالء فكأنما أخرى، بالٍد من اسة السَّ هم
باع السِّ هؤالء مساكني يقول: بل عدل، بَغري افرتاًسا يُفرتَسون الذين الشهداء هؤالء مساكني
إنه آخرون. سباٌع ينَعم كما وَدعٍة طمأنينٍة يف لينَعموا الفرائس وبني بينهم يُخىلَّ ال الذين
أخرى، نقطٍة حول قائم الخالف ولكن الناس، حياة يف العْدل رضورة عىل هنا خالف ال

أفرادها؟ بني العدل يُراعى التي الجماعة تكون من هي:
ألنَّ النفس، وطمأنينة واألمن السالم قيمة هي أخرى قيمٍة إىل العدل قيمة من وننتِقل

واحد. ليشءٍ َوجَهني تَُعدَّهما أن لتستطيع حتى رباط، بأوثَِق ُمرتبطتان الِقيمتنَي
وجدَت لو وحتى واحد، إنساٌن ذلك يف يُنازع ال الحرب، حياة من خري لم السِّ حياة إنَّ
الحرَب يجعل أن بهذا يُريد ال فهو عنها، مندوحَة ال رضورة إنها الحرب عن لك يقول إنسانًا

باستقاللها. الباسلة الجزائر تظَفر أن قبل املقالة هذه كتبت 1
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يف اإلنسان رغبة إن بل املنال. بعيد ولكنه أوىل، السالم أن ليعَلُم إنه بل السالم، من أوىل
فرع، والثانية أصل األوىل ألن العدل؛ إقامة يف رغبتَُه — منطقيٍّا — لتسِبُق ُمطمئنَّة حياٍة
وباٍل َدعٍة يف يعيشوا أن لهم تُريد ألنها إالَّ أفرادها بني العدل ِميزان الجماعة أقامت فما
له حياة ال إنه قال حني حقٍّ عىل قصته، لك ذكْرنا الذي اللصوص زعيم كان لقد ُمسرتيح.
جهة، من الُعصبة أفراد بني السلمي فالتعاون بينهم. يُقيمه عدٍل بَغري عصابتِِه أفراد بني
— Thomas Hobbes هوبز تومس أن وأحَسب الهَدف. هو أخرى جهٍة من وبينه وبينهم
إنَّ قال: حني الحق، من جانبًا أصاب قد — عرش السابع القرن يف اإلنجليزي الفيلسوف
ينعموا لم الهمجيَّة حالِتهم يف األفراد أنَّ هو يحكمه، ُسلطان وعليه مجتمع قيام يف األصل
بعضهم فيها وينَهُب ببعٍض بعضهم فيها يفِتُك دائمة حرٍب يف كانوا إذ ُمطمئنَّة، بحياٍة

العدل. ميزان بينهم يُقيم ُمجتمٍع عىل فتهاَدنوا السالم أرادوا ثم بعًضا،
حدوده، تَقُع أين هو الخالف كلَّ الخالف لكن السالم، رضورة عىل ِخالف ال إنه ال،
باٌل له يطمنئُّ ال الواسعة النظرة وصاِحب حدودها، داخل بالسالم تقنَُع الواحدة فاألمة
من الواحدة هذه عن لنا َغناء ال الحالني ِكلتا ويف أجمعني، البرش حياة السالم شمل إذا إالَّ

اتَّسع. أم تطبيقها مجال ضاق اإلنسانية، الِقيَم
كلها، اإلنسانية الِقيَم أعزُّ لعلَّها ثالثة قيمٍة عن قصري بحديٍث القول نختم وأخريًا
شهدْت قد تاريخها، عصور شتَّى ويف بأِرسها، نيا الدُّ أنَّ أحسب فال «الحرية»، بها وأعني
كان إذا إنه نقول أخرى ومرًة اإلنسان. لحياة الِقيمة هذه رضورة يف يُخاِلفك واحًدا إنسانًا
الحرية عىلرضورة ال ِضيقه، أو التطبيق نطاق اتِّساع مدى خالفعىل فهو خالف، من َة ثَمَّ
جماعات تِجد قد أنك ذلك املاليني؛ بها ظِفر أو واحد فرٌد بها ظِفر سواء لحياِتنا، نفسها
تلك أو الفرد هذا لكنَّ واحد، فرٍد عىل قَرصتْها ربما بل منها، قليلٍة فئٍة عىل الحرية تقُرص
القوي، سطوة من الضعيف صيانة إىل أدعى ذلك بأن اعتقاٍد عىل يكونون عندئٍذ الفئة
يُقال لفظٍّا تكون أن قبل فالحريَُّة والرعاية، الصيانة تستحقُّ إنسانية ِقيمة ذاِتها يف وهذه
كيانه وعن طبيعِته عن يُعربِّ أن فرٍد لكلِّ امُلواتية الظروف تهيئة هي فاه، والشِّ باأللِسنة
رعايٌة كفَلتْه إذا إالَّ بمأمٍن هذا يف يكون ال وهو يه، يُؤدِّ الذي العمل نوٍع يف وجوده وعن

قوية.
مجموعٍة عىل أمرها آِخر ُمرتكزًة فرتاها اإلنسانية، الحياة مرسح البرصيف تُقلِّب وهكذا
اختلف وإن األساس، حيث من للرأي اختالٍف موضع أبًدا تكون ال املعاني، أو الِقيَم من
عقيدٍة عىل أللفيتَها النفوس، أعماق إىل ببرصك نَفذَْت ولو والتطبيق. الْرشح يف عليها الرأي
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فيها بُثَّْت أو حينًا، السليمة بالفطرة أدرَكتْها التي الِقيَم مجموعة بغري بقاء ال بأنه راسخة
لم الرشيفة، املعاني تلك إمالء عن الظاهر السلوك اعوجَّ فإن آخر. حينًا القويمة بالرتبية
الظاهر بني ق تُنسِّ جديدة تربية إىل احتاج بل اإلنسان، فطرة يف تغيرٍي إىل األمر يحتِج
اليوم يجمع ما بِمثل كلها اإلنسانية يجمع سويٍّا، سلوًكا عندئٍذ اإلنسان فيسلُك والباطن،

الواحدة. األرسة أفراد

100



اإلنسان التيمحلها األمانة

َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا
َجُهوًال﴾. َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اْإلِنَْساُن َوَحَمَلَها ِمنَْها

يحِمْلنها أن فأبنَي والجبال، واألرض السماوات عىل ُعرضْت التي «األمانة» تكون ماذا
أجزاء سائر من اإلنسان يُميز مما شيئًا تكون أن بُدَّ ال اإلنسان؟ وحملها منها، وأشفْقَن
يُقال أن يجوز التي امُلميزات هذه من الخاطر إىل يِرد ما وأولُّ سماء. أو أرٍض يف الكون
ُمعرًَّضا صاِحبُها يكن إن التي الُحرَّة اإلرادة فحَمَلها، اإلنسان إىل ُوِكلت أمانة إنها عنها:
أن عىل قاِدر هو بل الصواب، اختيار عىل قاِدر كذلك فهو يدَع، وما يختار فيما للخطأ
حالة يف الثواب يتَِّجُه وإليه الخطأ، حالة يف التَِّبعة تَقُع وعليه ابتداًعا، الصواب هذا يبتِدع

الصواب.

بما الباِحث اإلنسان استخَلَصُه ما إذا الذي القانون هو اطِّراد، يف تحُدث الطبيعة فظواهر
ماذا ِة الدقَّ وجِه عىل يتنبَّأ أن ُمستطاعه يف كان عليها، تجارٍب من يُجريه وما منها يُشاِهده
قد الظروف من وكذا كذا أنَّ لو الُفالنية اللحظة ويف الفالني املكان يف يحُدث أن عساه

وَقع؟
ُدمنا ما املطر، يسُقط ومتى كذا؟ ِمقدارها بقوٍَّة امُللقى الحَجر هذا يَقع أين فمثًال
القمر؟ ينخِسف أو الشمس تنكِسف ومتى وهكذا؟ الضغط وِمقدار الريح اتِّجاه علْمنا قد
يف حدثْت قد ما نحو عىل ُمستقبلها يف الحدوث من مناٌص كلها الظواهر لهذه فليس
عىل تَقَع أن هي «طبيعتها» ألن بل سواه، عىل أُرِغمت وقد شيئًا «تُريد» أنها ال ماضيها،
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يُعدِّل قد الذي الناقد موقَف نفِسها من تِقَف أن لها يُتاح ولن منها، شاهْدناه قد ما نحِو
الساِلف. تاريخه يف منها مرَّ قد ما ضوء عىل امُلقبلة حياِتِه مجرى من

شذوذ وال فيه انحراف ال رسًما لها ُرِسم قد طريقها ألنَّ تُخطئ ال الطبيعة إنَّ نعم
الُحرِّ االختيار أمانة األمانة؛ حمل من أُعِفيَت فلقد صوابها، يف لها فْضَل ال كذلك لكنها هناك،
ُخطاها، سداد وضِمنْت نفسها، فأراحت الصواب، فعِل ُمحاولة يف للخطأ يتعرَّض الذي
الكائنات سائر دون وحَده فهو اإلنسان، وأما لسواها. ُكلِّه ذلك فضَل لكنَّ سريِها، ِة ودقَّ
الحرية أمانة — يَديه بني الُكربى األمانة توَضع أن — عليه ُكِتب أو — له ُكِتب قد جميًعا،
نوعه، إىل ُوِكلت التي األمانة هذه الناس من واحٌد ُسِلب ولو ذلك. بعد التَِّبعة تَقُع وعليه —
الُحرِّ بني الفرق ِبَعينه هو وذلك إنسانًا، كان أن بعد األشياء من «شيئًا» فوره من الرتدَّ
أخطأ إذا عليه تَِبعَة فال ولذلك بنفسه، أموره ترصيف يملك ال لِسواه اململوك فالعبُد والعبد،
ويُحرِّك يملك كما ويُحرِّكه يَمِلُكه الذي لسيِِّده والفضل التَِّبعة إنما أصاب، إذا له فضَل وال

األخرى. أدواته سائر
وأخالها وأسهلها الطُّرق أيَْرسَ دائًما تتبع السماء، يف أو األرض يف الطبيعة وظواهر
يف ينحِدر كيف املاء مجرى إىل فانظر أهدافها، ليست األهداف ألنَّ والعقبات؛ الحوائل من
بَغري سبيله حال إىل لينِرصف حوله دار حائل، الطريق يف صاَدَفه ما إذا حتى طريقه،
عليه فُمحال آَخر، سبيٌل أمامه يكن لم إذا إالَّ بامُلقاومة الحائل لهذا يتصدَّى ال وهو عناء،
الوديعة عىل ُمؤتَمن ألنه اإلنسان، هكذا وما مناص، منها له كان إذا امُلقاومة يختار أن
ْت يُرسِّ إن حتى الصعاب طريق يختار أن — شاء إذا — فله — الُحرية وديعة — النفيسة

أخرى. ُسبٌل أمامه
عظمِته وِرسُّ كفاحه ِرسُّ اللَّيِّنة الهيِّنة الحياة دون ة للمشقَّ اختياره يف يكون ما وكثريًا
وأما «ال»، يقول أن امُلستطيع وحَده ألنه الطموح؛ ُقدرتِه يف من هو وحده فاإلنسان مًعا،
أسفل إىل الجبل ة قمَّ من يهِبط أن لإلنسان «نعم». إال لَديها جواب فال الطبيعة أجزاء سائر
قانون ناداه إذا — يستطيع ألنه الجبل، ة قمَّ إىل الوادي أسفل من يصَعَد أن أو الوادي،

مرسوم. ُمخطَّط واحٍد طريٍق فذو الحَجر وأما النداء، تلبية عن يمتِنع أن — الجاِذبية
ولوال ُمخاطرة وال فيها ُمغامرة فال الطبيعة وأما امُلخاطر، امُلغاِمر هو وحَده اإلنسان
امُلغاَمَرة تكون وال وحضارة. ثقافٍة من كان الذي له كان ملا املجهول عاَلم يف اإلنسان ُمغامرة
ُمحيط يف يُخاطر الذي الة فالرحَّ الصواب. وترجيح الخطأ إمكان نْت تضمَّ إذا إال ُمغاَمرة
أيًضا فهو التوفيق، لنفسه ع يتوقَّ يكن وإن ألنه ُمغامر؛ سواه، عبوِره إىل يسِبْقه لم مجهول
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الكشوف ذلك يف بما ِعلمه، آفاق تَوسعة اإلنسان ُمحاوالت كلِّ يف ُقل وهكذا الهالك. يحتِمل
إىل بصاحبها انتهْت كبرية أو صغرية ُمغامرة الحقيقة يف هو علمي كشٍف كلَّ ألن العلمية؛
جزاء، بَغري واملال والُجهد الوقَت فيْخَرس فيها طريقه يضلَّ أن يُمكن وكان قة، ُموفَّ نتيجة
فله ُمعينة، صورٍة عىل يسلُك أن حوله من العالم طبيعة أو طبيعته اإلنسان عىل أمَلْت فلنئ
تقول هل ولكن، فعلتي. نتائج ألرى فألفعْل أخرى؟ صورٍة عىل سلكُت لو وماذا يقول: أن
ذلك، مثل يقول هل هناك؟ أو هنا بطريقي انحرفُت لو ماذا أفالكها: يف السماء كواكب
األمانة َحْمل أبَْت قد كلها هذه إنَّ العاصفة؟ الريح أو امُلزجاة حابة السَّ أو الداِفق النهر

زماًما. لنفسها تملك ال نفسه الوقت يف لكنَّها فاسرتاحْت
موقف منها يِقف يكاد من منهم إنَّ بل سواء، األمانة هذه َحمِل يف الناس تحسبنَّ وال
عىل يَحملونها الذين أولئك أيًضا منهم لكنَّ منها، نفسه عىل ويُشِفق حمَلها فيأبى الطبيعة،
وعليهم الثمرات بعدئٍذ ولهم ذرة، مثقال يَّتهم ُحرِّ يف يُفرِّطون فال األبطال، حْمَل عواِتِقهم
األمم، تتفاَوُت فكذلك األمانة، لحْمل استعداِدهم مدى يف األفراد يتفاَوُت وكما األخطاء.
ركوب عىل والعافية السالمة إيثار أفرادها بني يغِلب من األمم فمن العصور، تتفاَوُت ثم
امُلغامرة عليه غَلبْت ما ومنها االستسالم روح ساَدتْه ما التاريخ عصور من وكذلك املخاطر،
لحمِل التصدِّي ُقلنا فقد وامُلغامرة املخاطر ركوب ُقلنا وإذا وُصَورها. رضوبها شتَّى يف
جماعات عىل ُعرضت كما — وظواِهرها الطبيعة أشياء عىل ُعِرضْت التي الحرية أمانة
يحِمْلنَها أن فأبنَْيَ — والظواهر األشياء تلك إىل أقرَب يكونوا أن ألنفسهم أرادوا الذين الناس

منها. وأشفْقَن
هو — فكريٍّا منهًجا لنفسه اصطنع قد والُوسطى القديمة عصوِرِه يف اإلنسان كان
أيِّ تحت الخطأ يف الوقوع عدم يضَمَن أن فيه راعي — منطقه يف أرسطو صاَغُه الذي
سبقتْها قد امُلقدِّمات هنالك كانت إذا إال ما بنتيجٍة لألخِذ يتصدَّى ال فهو حال، وبأية ظرٍف
وهكذا امُلقدِّمات. تلك جوِف من انتُزعْت إذا إال تُقبَل ال امُلعيَّنة النتيجة وكانت َقبولها، غ لتُسوِّ
نتائج، منها تُستخَرج ثم التسليم، مأخذَ تُؤَخذ حقائق كلِّها. العصور إبَّان التفكري كان
امُلقدِّمات تلك نفسها هي هي ألنها أيًضا؛ بالتسليم جديرًة بَدورها النتائج هذه فتكون
اه فُمؤدَّ الِعلم، إىل َوسيلتَنا وحَده هو كان إذا املنهج، هذا ِمثل لكنَّ أخرى. صورٍة يف وضعت
الحالة هذه يف ِعلم فال لحمِلها، تصدَّى قد كان التي «األمانة» عن به استغنى قد اإلنسان أن
صاحبه به يدور تكراًرا النتيجة يف للُمقدِّمة فتكرار األمر حقيقة وأما وحَده، الظاهر يف إالَّ

جديد. يشءٍ إىل به تنتهي ال ُمغلقة دائرٍة يف
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السموات منها أشفَقْت أن بعد — بحملها اإلنسان ف َرشُ التي «األمانة» ُمقتَضيات فِمن
ُمحتِملني املجهول، يف وامُلخاطرة امُلغامرة طريق نفسه العلم يف ننَهَج أن — واألرضوالجبال
يرىض ال الذي التجريبي الِعلم طريق هو وذلك الحق، إىل وصوًال حني ُمرجِّ خطأ، يف وقوًعا
عقيم أنه إال ُمقدِّماتها، من نتائجه استدالل يف الصواب مضمون يكن إن جَدل، يف الدَّوران
ظهِره وراء اإلنسان ألقى حينما الِعلمي ر التطوُّ يف فسيحًة الوثْبُة كانت فلقد الجديد، يلِد ال
أن وهي أال الزمان، عليها عفى قد كانت فكرًة — عرش السادس القرن يف ذلك وكان —
يأتيه وال شك منه يدنو ال الذي اليقني إىل ية امُلؤدِّ بالخطوات بحِثِه يف الِعلمي الباحث يَسري
ال إذ مكانه، من تحرَّك ملا كهذا يقينًا العلمي املجال يف اإلنسان أراد لو ألنه وذلك باطل،
كان، ما كائنًا لخطٍر يتعرَّض أال العملية حياته يف يُريد إنسان وبني الحالة هذه بني فرق
اإلنسان ليكفي إنه ، كالَّ أمني، بمأمٍن األخطار من ليظلَّ داره يُبارح أال عندئٍذ عليه فيتحتَّم

الِغمار. َخوض يف ليأُخذ الصواب ح يُرجِّ أن السواء عىل والعملية العلمية حالتَيِه يف
وتلك بإرادته، حياته نسيج ينُسج الذي هو — ذلك يف الطبيعة خالف عىل — اإلنسان
شخَصني أمام كلُّها الظروف تشابَهِت فلو مسئوًال، فحملها عليه ُعرَضْت التي األمانة هي
وبذلك زميله، يختاره ليس ما الظروف تلك من يختار أن — ذلك رغم — ألحدهما لجاز
يرعاها رعية يديه بني راٍع منهما وكلٌّ زميله، عن وامِلزاج التكوين ُمختَلَف أحُدهما يجيء
ظواهر أما يفعل. ا عمَّ الناس وأمام ربِِّه وأمام ضمريه أمام املسئول وهو شاء، نحٍو أي عىل
منها ظاهرتنَي أمام الظروف تشابَهِت فلو ولذلك التَِّبعة، كهذه تَِبعًة تحمل فلم الطبيعة

واحدة. صورٍة عىل تجيئا أن إالَّ الظاهرتنَي وسع ملا ا، تامٍّ تشابًُها
رَسم كما لوك السُّ رشائع لإلنسان رَسم قد تعاىل هللا لكن الصدد: هذا يف يُقال قد
سواء. حدٍّ عىل لهما ُرِسم قد ما يُطيعا أن الجاِنبنَي وعىل ري، السَّ طرائق الطبيعة لظواهر
من َغريه دون وحَده اإلنسان يحِملها «أمانة» هناك كانت ملا كذلك األمر كان لو لكنه
ُمبِرصة، وطاعة — يقولون كما — َعمياء فطاعة نوعان: الواجبة الطاعة وإنما الكائنات،
كال وملاذا؟ أين وإىل أين من يسأل: أن له يُتاح وال سريتَُه يَسري العمياء الطاعة وصاِحب

عصيانه. نتائج ًال ُمتحمِّ العصيان ُوسعه يف وليس

أن ُمستطاعه ويف يفعله، ما فاعل هو ملاذا فيعلم العاقلة امُلبِرصة الطاعة صاِحب وأما
ذلك. انحراِفه تَِبعة تَقع وعليه أراد، لو ينحِرف

104



اإلنسان حملها التي األمانة

النظام َة دقَّ إنَّ قائلني النحل، أو النَّمل بمملكة اإلنسان ون يُعريِّ لُكتَّاٍب نقرأ ما كثريًا إنَّنا
جماعات يف ظهرْت قد االجتماعية الحياة حسناِت من ذلك وَغري والتضحية التعاون، وُحسن
الفرق أنَّ هؤالء فات ولكن يَحتذيه، لإلنسان نموذًجا يكون أن يَصحُّ ظهوًرا والنَّحل النَّمل
لم ومن األمانة حَمل من بني الفرق نفسه هو النَّمل أو النَّحل وجماعة اإلنسان جماعة بني
سعِيها غاية من تدري ال الريح، بقوَّة مدفوعًة حابة السَّ تسعى كما تسعى فالنحلة يَحِملها؛
من نحلًة تُميِّز فردية فال ثَمَّ ومن العصيان، أرادِت إذا «ال» تقول أن تستطيع وال شيئًا،
خليَّة نفسها هي اليوم فخليَّة النحل، جماعة يف تَطوُّر أالَّ كلِّه هذا نتائج من وكان نحلة.
إىل هو كما ليظلَّ األزل منذ مرسوم والطريق ٌر تطوُّ يكون وكيف عام، ألف ألف منذُ النَّحل
الذي اإلنسان هكذا ما لكن لظروفه، مواءمته يف كامًال األوىل اللحظة منذ ُرِسم قد ألنه األبد،
النظام إزاء وقفوا أناٍس بفضِل كلُّه وذلك َعيشه، وطرائق وفنونِِه ُعلومه يف ر يَتطوَّ ينفكُّ ما
بنَّاءة، إرادة أصحاب ألنهم ذلك؛ وسعهم يف وكان «ال» ليقولوا حوَلهم، سائًدا وجُدوه الذي

فحملوها. «األمانة» عليهم ُعرَضْت منذ َميَّزتهم التي هي
فلنئ هللا. إىل الكائنات أقرَب اإلنسان كان ثَمَّ ومن واإلبداع، الخلق هي البناءة واإلرادة
قد تعاىل أنه إالَّ الخالق، هللا ُصنع من آياٌت هو الكائناِت من الكون يف ما كلَّ أنَّ ا حقٍّ كان
أمانتَُه — وتعاىل سبحانه عَرض— فكأنما غريه، يف يُوِدْعه لم ما اإلنسان يف ه ِرسِّ من أودع
الحقيقة لتلك بأجرامِهنَّ دات امُلجسِّ ُهنَّ يَُكنَّ أن فأبنَْيَ والجبال واألرض السماوات عىل هذه
تلك مِلثل طبائعهنَّ بُحكم الت مؤهَّ غري ألنهنَّ وذلك أجرامها، ِعَظم برغم العظيمة، اإللهية
تعاىل، هللا حقيقة عن للتعبري له يُؤهِّ ما الطبع استعداد من ففيه اإلنسان وأما الرسالة،
يكون أن ذلك بعد غرابَة وال وُروحه، وقلبه بعقله يُنشئهما فنٍّ وصاِحُب علٍم صاحب فهو
يُنشئ إذ فهو والجمال؛ والَخري الحقُّ الثالث: الِقيَم معنى يَعرف الذي الوحيد الكائن هو
أن استطاع ملا وإالَّ «الحق» هو هذا ِعلمه أنَّ يعِرف الطبيعة، قوانني به ليَصوغ «العلم»
وُزخرف، وعمارة ونْحت وتصوير وموسيقى ِشعر من الفنية آياته يُبِدع إذ وهو يَستخِدمه،
الجمال يحسُّ نحٍو عىل أُعدت التي نفسه ذات من عليه يخَلُعه «جماًال» ذاك إبداعه يف يرى
حياته كانت ولو رش. هو وما خري هو ما بني السلوك أنواع يف اإلنسان يُميِّز وكذلك ويخلُقه،

ورش. لخري معنًى كان ملا بل َميَّز، ملا مرسوم واحٍد طريٍق ذاَت
البصرية الُحرية أمانة رعايتها: علينا ت وحقَّ جنوبنا بني حملناها ُكربى َألمانٌة إنها أال
فيهما بما والفن الِعلم رصوح تُنشئ والتي فعلها، تبعَة وتحِمل ُمختارة، تفعل التي البنَّاءة

الخري. إىل تسعى ُخلقيًَّة حياًة الرصوح تلك يف لتحيا وجمال، حقٍّ من
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من يُِرشفون هم فإذا بأساطريهم، الخيال جناح عىل طاروا الذين األقدمون أولئكم هللا لهم
له تَبىل ال تصويًرا أساطريهم يف الحقائق تلك رون يُصوِّ ثُمَّ الخالدة، الحياة حقائق عىل عٍل
عرص، بعد عًرصا — الدَّهر وجه تغريَّ فكلَّما نَضارة. عنه تذهب وال ِجدَّة، — األيام مرِّ مع —
يجعلها جديًدا، تأويًال األقدمني أساطري يف الكاِتبون التََمس — حضارة إثر يف وحضارًة
أسطورة به ظِفرت تأويًال كم فانُظر الجديد، الوجه هذا لتصوير خلًقا ُخلقْت وكأنَّما
للقارئ أوجز ذا أنا وها «بجماليون». أسطورة به ظِفرت وكم عرصنا، أَُدباء من «أوديب»
أن عىل العرص حضارة إرصار هي عرصنا، آفات من آفًة وله يل تُصوِّر قديمة أسطورًة
فندق صاحب كان أنه «بروقرسطس» يُدعى رجٍل عن َزعموا أنهم ذلك الناس. يتشابََه
قدِّ عىل قاماِتهم يَُقدَّ أن عىل أرصَّ النازلون، بنزلِه نزل كلَّما فكان امُلسافرين، طريق يف
كان وإن الطُّوالن، يتعاَدَل حتى جذٍّا ساَقيه جذَّ رسيره من أطوَل النازل كان فإن ته، أِرسَّ
اآلالم وبتلك ِقبَله، من العناء بهذا فكان الرسير، طال ما قامته تطول حتى مطٍّا مطَّه أقَرص
ُمتساوية؛ قاماٍت ذوي عنِده من الناس يخُرج أن وهو األعىل، َمثَله ق يُحقِّ زبائنُه، يُعانيها

بعًضا! بعُضهم به يُطاِول الذي التفاُوَت بينهم يرى أن يطق لم إذ
القصار، ويُمطَّ الطوال ليجذَّ جديد، من يُنَرش «بروقرسطس» هي عرصنا وحضارة
بنعوٍت عُرصنا يُنَْعُت ولقد واحد! قالٍب يف األجسام ُصبَّت وكأنما الرءوس، تتعاَدَل حتى
الوَسط. اإلنسان بعرص يُنَْعت كذلك لكنه الفضاء، عرص وآنًا الذرة، عرص آنًا فهو كثرية،
الطويل تاريخه إبان العالم شِهد فربما شك، بَغري التطبيقي الِعلم عرص فهو عَجَب وال
املدائن يف بيٍت كلِّ من ُركن كلِّ إىل به يتسلَّل العلم لهذا تطبيًقا يشهد لم لكنه كثريًا، علًما
ومع الكبري، اإلنتاج يجيء الِعلم تطبيق ومع هذا. عرصنا يشَهُده الذي كالتطبيق والقرى،



فلسفية زاوية من

فيه ينصِهر يوٍم عىل به أوشْكنا تَشابُها الَعيش طرائق الناسيف تشابُُه يَجيء الكبري اإلنتاج
وت الصَّ برسعة الناس فيه يُسافر بعاَلٍم ظنُّك وما واحدة. صورٍة عىل ينَسِبُك ثم كلُّه العاَلم

الضوء؟ بُرسعة فيه ويتفاَهمون
فهي علومها، يف تشابََهت إذا الحديث، العلمي عرصالتطبيق قبل ما إىل الشعوب كانت
عمارة وألمريكا ثالثة، عمارة وألوروبا أخرى، عمارة وللصني عمارة فللِهند بفنونها، تتبايَُن
يُميِّز معماري طراٌز يُصادفك أن هناك أو هنا سافرَت ما إذا ع لتتوقَّ حتى جرٍّا، وهلمَّ رابعة،
الناس طبائع أو املناخ أو بة الرتُّ ظروف إىل راِجًعا التباين هذا كان وربما عداه، ا ممَّ املكان
أفتستطيُع حني، بعد يعمُّ ولعلَّه يَرسي، للناطحات فطراٌز اليوم، أما أدري. لسُت ما أو
ومن بالعرشات، تُعدُّ التي الطوابق ذوات من بناءٍ صورة عىل البَرص منك وقَع ما إذا اليوم
هناك تنثني وال ُرشفة يف هنا تنعِرج ال التي امُلستقيمة الخطوط طراز عىل بُنِيَْت اللواتي
كأنها النوافذ، هي صفوف، يف منظومة ثقوبًا ثُقبت هندسية باٍت مكعَّ يقمن بل بُزخرف،
بلٍد أيِّ يف تقول أن كهذا بناءٍ صورِة عىل البرص منك وَقَع ما إذا أفتستطيع الحمام، أبراج
وليس الِعلمي التطبيق وليد بناءٌ ألنه نيودلهي، أو روما أو القاهرة يف يكون قد إنه هو؟

ِعلًما. ويتشابهون فنٍّا يختلفون والناس الفن، وليَد
الناس أزياء من بلدها، يُميِّز ما فيها واِجٌد لعلَّك الصورة يف النظر أمعنَْت ربما لكنك
واحٍد إنساٍن إىل واحدة فلمحٌة يتبايَنُون، الناس كان أيًضا فهنا الناس، صور بها كانت إذا
أذواُق كانت فقد ينتمي، شعٍب أيِّ وإىل جاء، أين من عنه تقول أن تكفيك يرتدي، وماذا
دانيها من قاِصيها ليعلم اليوم الدنيا تتجاَوب رسعٍة بأيِّ ولكن أزيائهم، يف تتبدَّى الناس
كثريًا التي الدولية املحافل يف لنُالحظ إنَّنا الجديد؟ العام ِبدْع يكون ماذا رسيعة لحظٍة يف
فنلمح الوطنية، بأزيائهم ُمستمِسكني الناشئة الدول زعماء نُالحظ األيام، هذه تنعِقد ما
األزياء؛ تلك يف حقيقية رغبًة نالحظ ا ِممَّ أكثَر ألقوامهم سياسية دعوًة الفور عىل هذا من
اإلعالن. الِفتاُت تلِفتُها كما األنظار يلفت التشابُه— عرص — عرصنا يف القومي الزيَّ ألنَّ

طراٍز عىل فنادق تِجد الغرب، يف أو الرشق يف مدينة من شئَت ما رحلتك يف واهبط
فيه كانت زماٌن ذهب فقد وهناك، هنا واحًدا ورشابًا واحد، طراٍز من طعاًما تُقدِّم واحد،
الكوكاكوال إعالن تجد أن وحسبُك رشاب، ومن طعاٍم ومن منزٍل من ُمميزاته بلٍد لكلِّ
هي بلٍد يف النقل ووسائل السفر، يف وجهك ولَّيَت أينما الطريق عليك يسدُّ التبغ ولفائف
ُدوٌر هنا وها هنا وها ة، عامَّ وسيارات خاصة سيارات هنا وها هنا فها آخر، بلٍد يف وسائله
الرقص ِفَرق تتباَدُل اللهو لسهرات وُدوٌر واحد، وقٍت يف نفسها األفالم تعِرض للسينما
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وأين الراقصة هذه رأيُت ترى يا أين االنتقال: بك َكثُر ما إذا الحرية لتأُخذك حتى والغناء،
يف أو فرانسيسكو سان يف سمعت ما وسمعت رأيت ما رأيت فهل امُلغني؟ هذا سمعُت

طوكيو؟
إال يعنيني ال الحقِّ يف ألنه فيه؛ الحديث أردُت الذي هو ليس كله التشابُه هذا أنَّ عىل
فرق ال الثقافة، يف تَشابًُها بنا تُريد التي الجارفة املوجة هذه هو يَعنيني الذي وإنما قليًال،
العلمية للتطبيقات مبارشة نتيجًة األخرى هي جاءت موجٌة وهي وسواد، صفوٍة بني فينا
إىل — سواء حدٍّ عىل — وجَدتْها كما الريف، وأكواخ الصحراء ِخيام إىل سبيلها وجَدْت التي
تُخاِطب الصفوُة كانت مىض ففيما قصور. فيها بقيت قد كانت إذا وُقصورها، املدن ُدور
الناقد من الُحكم ليسَمع فنه يُنتج الكبري فالفنان وجود، للجماهري يكن لم وكأنما الصفوة،
زميله عند الَقبول يِجَد أن سوى ه يُهمُّ فال علمية نظرية العالم يُنِتج كما تماًما الكبري،
َميدان يف وأما كذلك. تكون أال يستحيل ألنها العلم؛ حال هي هذه زالْت ما وبالطبع العالم،

حال. بعد حاًال تبدَّل قد فاألمر واألدب الفنِّ
أيًضا، فراِغِه وقت يف امُلستمِتع به ليلهَو الفراغ، وقِت يف نشأ قد — أساًسا — فالفن
من يفيض ما ذلك بعد وللفنِّ الرئيسية. حاجاته يسدَّ أن بعد إالَّ يفتنَّ أن لإلنساِن كان فما
بعد ِشعًرا الكالم ويُنَظم ري، السَّ إىل الحاجة تستنِفَد أن بعد الساقان فرتُقص النشاط، طاقة
الفنِّ نتاج كان ولنئ وهكذا. نثًرا، والرشاء البيع ُسوق يف أعماله قضاء من الشاعر يفُرغ أن
كلِّ يف ُمتشابهة باتَْت قد الفراغ أجهزة لكنَّ كذلك، الفراغ وليُد هو فاستهالُكه الفراغ وليَد
الرخيصة والطبعات والصحف والسينما رة امُلصوَّ واإلذاعة الصوتية اإلذاعة وسماء: أرٍض
كلها الِعربة ولكن وهناك، هنا وتشابُهه نفسه بالجهاز الِعربة كل الِعربة وليست الكتب. من
القصيد بيُت هنا وها يقتنيه، من عند الَقبول تِجَد لكي الجهاز ينُقلها التي املادة يف هي

الفرس. ومربَط
أخرى، سلعٍة كأيِّ وتشرتى تُباع سلعًة األجهزة هذه عىل املنقولة الثقافة تحوَّلت
تِجد أن وتُريد الخسارة، تُريد وال الكْسب لنفسها تُريد منها جهاٍز كلِّ عىل امُلِرشفة فاإلدارة
السلعة تكون أن من مناص فال إذن والنُّفور. بالرفض تُقابَل أن تُريد وال والرِّىض الَقبول
املرسلة. البضاعة تسلُّم فوَر آثاره لتظَهر الرِّىض هذا وإنَّ زبائنها، يُريض ا ممَّ امَلعروضة
انتظار إىل ُمضطًرا األدبية الكلمة صاحب أو النََّغم صاِحب أو الفنِّ صاحب يَُعد لم ال،
القوَل يسَمَع أن قبَل األجُل طوى قد وأديب فناٍن من وكم عمله، عىل لتحُكم القادمة األجيال
موٌت فإما غًدا، «الجمهور» عليه ليحُكم اليوم ليُنِتج عرصنا يف إنه بل وأدبه، فنِِّه يف الفصَل
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أن والفني األدبي النقد يف لنظريته ع يتوقَّ تولستوي كان هل ِشعري ليَت فيا حياة، أو له
يقبَله فما الحق، الناقد هو وحَده «الجمهور» إنَّ قال عندما املدى، هذا إىل مجالها يتَِّسع
أن إليه يُطَلب إذ عرصنا يف والفن األدِب منِتَج إن والفن؟ األدب وحده هو الفنِّ أو األدِب من
جمهور عنه يرىض ا ممَّ إنتاُجه يَجيء أن مفهوًما يكون فإنما األجهزة لهذه طعاًما يُقدِّم

ُمنِتجوه. د تعدَّ مهما ُمتشاِبه فاإلنتاج وإذن واحد، والجمهور امُلشاِهدين، أو الساِمعني
ُمشرتًكا قسًطا هنالك أنَّ وجدوا قد األجهزة هذه عىل القوَّامني أن النظر يلفُت ملِّما وإنه
لتتَِّسع امُلشرتك، الِقسط هذا ُمخاطبة يف يرتدَّدوا فلم جميًعا، امُلختلفة الشعوب أذواق بني
يِجد ليس ما غربلٍة كل يف ليُبِعدوا ويُغربلون، يُغربلون ينفكُّون ما فهم البيع، سوق معهم
القسط د يتحدَّ أن هو كله هذا وحاصل امُلستهلكني. من ُممكن عدٍد أكرب عند االستجابة
لالِبسيها. الجاهزة الثياب تُعدُّ كما ًما، ُمقدَّ الصاِلحة املادة له فتُعدُّ واضًحا، تحديًدا امُلشرتَك
نحَو العام االتجاه هذا تعميق يف مًعا التقيا عرصنا، يف كبريان ان تغريُّ حدث وقد
امُلتعلمني عدِد زيادة فهو أحُدهما أما «األوساط»، عىل وتثبيتِها الثقافية الصورة توحيد
الُحرية سليبَة كانت شعوٍب من كبري عدٌد بالحرية ظِفر أن فهو اآلخر وأما رسيعة، زيادًة
الثقايف؛ االستهالك من نصيٌب لهم يكون أن يف ملحوظ أثٌر وأولئك لهؤالء فكان طويًال، زمنًا
الثقايف، لإلنتاج تشكيلهم عند كلَّه ذلك يُراعوا أن املعايري أصحاب عىل َمحتوًما بالتايل فكان
مدبَّر، توجيٍه بَغري أثَرها َلتُحِدُث امليدان، يف دخلت التي الجديدة األذواق هذه ُمراعاة إنَّ بل
يف — اآلسيوي والفن اإلفريقي بالفنِّ تأثُّرها ومدى كلها الحديث الفنِّ مدارس إىل وانُظر
املوقف إىل نفسه ِتلقاء من الفنُّ استجاَب كأنَّما — التصوير ويف الرقص، ويف املوسيقى،
النظر بغضِّ األساسية القواعد فيه وتعمُّ ة، الخاصَّ امليزات فيه تزول فنٍّ نحَو فماَل الجديد،

الثقافية. امُلستَويات وتفاوِت األقطار اختالف عن
نحَو التجاهات أخرى فروٍع بني فرًعا ليَُعدُّ الثقايف التوحيد نحَو االتجاه هذا وإنَّ
املسافة تقريب نحَو قوي اتجاه االقتصادي امليدان ففي أخرى، ميادين يف أيًضا التوحيد
من أحٌد يُعد ولم نفسها؛ الرأسمالية البالد يف حتى الُقصوى، والدخول نيا الدُّ الدخول بني
من كلٌّ ليأُخذ واملحروم، املحظوظ بني الفارق عن عينيه يُغِمض أجمعني العالم ساَسِة
أجل فمن املصالح، توحيد نحَو قويٌّ اتجاٌه السيايس امليدان ويف بنصيب. الحياة طيِّباِت
من شأٍن كلِّ يف الدولية املؤتمرات مئاُت وانعقدْت امُلتَِّحدة، األُمم جمعيَّة نشأت التوحيد هذا
مسائل يف االتفاق يُشِبه ما أو اتفاٍق إىل ينتهي تقريبًا النظر وجهات لتقريب الحياة، شئون
التواُزن إيجاد نحَو قوي اتجاٌه االجتماعي امليدان ويف وغريها. والعمل ة والصحَّ التعليم
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املصالح، بني للتوفيق تسعى والِحَرف امِلَهن فنقاباُت واحد، ُمجتمٍع يف الداخلة الهيئات بني
والعاِمل بيده العاِمل وبني والريف، امُلدن وبني واملرأة، الرجل بني تضيق الُخلف ومسافة
الوسط نقطة من كلها املعايري تُقرِّب أن هو جميًعا وأولئك هؤالء عند األعىل وامَلثَل برأسه،

اإلنسان. بنو عندها يلتقي التي
نقطة يف املصالح توحيد نحَو كلَّها االتجاهات هذه يستعِرَض أن كاتٍب عىل ويستحيل
رصاٌع نفسها االتجاهات هذه يُساير أن من الَعَجب ويأُخذُه إالَّ الناس، مصالح من الوَسط
الرصاع. رضوِب من العالُم شِهَد ما أعنِف من يكون قد السياسية امُلعسكرات بني عنيف
اليونان كبريَين: شطَرين الناس يَشقُّ ِشقاٍق من أبًدا يَخُل لم التاريخ مرسح إنَّ نعم،
الحركات هذه آِخر إىل والغرب، الرشق واإلسالم، امَلسيحية وقرطاجنَّة، روما والفرس،
الرأسمالية بني رصاًعا اليوم شِهدنا فإذا التاريخ. صحائف بأخبارها امتألت التي الُكربى
عىل اصطرعوا وقد مذهب، عىل الناس يصطرع أن العجب َموِضع يكون فال يوعية والشُّ
يف السياسية املذاهب مجال يف قائًما التمزُّق هذا يظلَّ أن له نعَجب الذي إنما الزمن، ُطول
فيما التاريخ لنَستوحي وإنا النظر. وجهات اتفاق نحَو ينحو آَخر يشءٍ كلُّ فيه أخذ زمٍن
الرأينَي شِهَد قد التاريخ ألنَّ برأي؛ يُوحي فال امَلذهبي الرصاع هذا عنه ض يتمخَّ أن عىس
ُروما بني الرصاع يف حَدث كما لآلَخر الطرَفني أَحِد بخضوع الرصاع ينتهي أن ا فإمَّ مًعا:
يف حَدث كما أُخرى، بؤرٍة إىل االنِتباه النتقال مًعا الطرَفني د بتجمُّ ينتهي أن أو وقرطاجنَّة،

العقائد. بني نشبَْت التي العنيفة الخالفات
التوحيد تيَّار إنَّ فأقول املقال، هذا ُكِتب أجِلِه من الذي الرئييس املوضوع إىل وأعود
واالقتصاد السياسة يف األمم، وبني الطبَّقات وبنَي األفراد بني الحواِجز يُزيل جاِرف،
فعندئٍذ الثقافة، َميدان يف العالية بالرءوس أطاح إذا إالَّ َخري هذا وكلُّ والثقافة. واالجتماع
هي العرصية االتجاهات هذه كل ألنَّ التالية؛ والعصور عرصنا تُصيب آَفٌة رأينا يف هو
ويُنري الطريق يشقُّ ذا فمن الصفوَة مَحْونا فإذا ُممتازة، فكرية صفوٍة إنتاج من نفسها
ليهتدي الربق قبَس يِدِه ويف السماء من يهِبُط ذا فمن برومثيوس عىل َقَضينا إذا الرساج؟
الشوامخ. ومن السماء من أعىل: من الهداية وا يستِمدُّ أن الناس أِلَف لقد الناس؟ ضوئه عىل
أسفل من يعلو أخذَ قد القَدر أن وذلك نتائجه، من نُشِفُق الذي هو تحوًُّال اليوم لنلَحُظ وإنا
بالِعناية السماء إىل الدعاء توجيه عن يستغنوا أن الناس أوشَك فقد أعىل، من يهِبط وال
وقد يَكونُهم ما إىل ههم يُوجِّ ن عمَّ يَستغنوا أن الناس أوشك والناسالت. والُغَدد بالذرَّات
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هل السَّ ليتساوى أرضه يَت ُسوِّ إذا ميدان فهو والفن، العلم ميدان يف إالَّ خريًا ذلك كلُّ يكون
وضلَّ وهاد، ُمهتٍد الناس بني يُعْد لم يعلمون، ال والذين يعلمون الذين ويَستوي والجبل،

السبيل. سواءَ السائرون
َعيْب ال إنه فنقول املفروض، الطول ذات ة األِرسَّ صاِحب «بروقرسطس» إىل ونعود
أن هو العيب لكن معاشهم، شئون يف الناس ليتساوى الطوال ويُمطَّ القصار يَجذَّ أن يف
اإلطار هذا يف لهم: ويُقال الفكر ألصحاب إطار فيُوَضع الِفكر، عالم إىل واملطُّ الجذُّ يمتدَّ
يَجيء فُهنا أطوالهم، لهم شاءْت ما ة األِرسَّ عىل فيتمدَّدوا هؤالء يُرتَك أن ينبغي بل فكِّروا.
أطباق يف النَّجم مسالك بعُضها يبلُغ حتى األطوال تتفاَوُت وبهذا ثانيًا، وَرسيُره أوًال الرجل

ورشاب. طعاٍم ابتغاءَ بطونِها عىل زاحفًة األرض فوق الكثرة بِقيَت وإن السماء،
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ُمنتحلها» وفساد الفلسفة إبطال «يف وعنوانه: «امُلقدِّمة»، من والعرشين الرابع الفصل يف
أوجه ببيان ذلك عىل ب يُعقِّ ثم طبيعتها، بعْرض فيبدأ الفلسفة، يف رأيه خلدون ابن يرشح
من الفلسفة بها دَحَض التي الطريقة أنَّ أُبنيِّ أْن — امُلوَجزة الكلمة بهذه — وأودُّ بُطالنها؛
العلمي، املنهج عىل حريًصا خلدون ابن كان وملَّا الطبيعي. الِعلم تدَحَض أن كذلك شأنها
وهي أال — إليه بالنسبة ثانوية غايًة ق يُحقِّ ولكي بنفسه؛ نفسه ينُقُض — إذن — فهو
عىل القائم املنهج تأسيس وهي له، أساسيًة غايًة نفسه عىل َفوََّت قد — الفلسفة تفنيد

صحيحة. ُمشاهداٍت من العقيل االستدالل
ة ثمَّ أنَّ هي — اآلن عنه الحديث بصَدد نحن فيما — خلدون ابن عند األساسية الفكرة
والعلوم العقلية العلوم هما لتحصيلها، صاِلحة أداة منها طائفٍة لكلِّ العلوم، من طائفتنَي
الَوحي. هو إلينا فسبيلُها الثانية وأما والعقل، الحواسُّ هي تحصيلها فأداة األوىل أما النقلية.
أنَّ «اعَلم يقول: الثاني؛ املجال يف األوىل األداَة نستخِدم أن حاَوْلنا نحن إذا الخْلط ويَقع
ِصنَفني: عىل هي وتعليًما تحصيًال األمصار يف ويتداولونها البَرش فيها يَخوض التي العلوم
هي واألول َوَضَعه. ن عمَّ يأُخذُه نَْقيل وصنف بِفكره، إليه يهتدي لإلنسان، طبيعي صنٌف
ويهتدي فكره، بطبيعِة اإلنسان عليها يِقف أن يُمكن التي وهي الفلسفية، الِحْكمية العلوم
يَِقَفه حتى تعليمها، ووجوه براهينها، وأنحاء ومسائلها، موضوعاتها إىل البرشية بَمداركه

من يناير شهر يف بالقاهرة الجنائية للبحوث القومي املعهد أقامه الذي خلدون ابن مهرجان يف أُلِقيَت 1
١٩٦٢م. سنة
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فكر. ذو إنسان هو حيث من فيها، الخطأ من الصواب عىل ويَُحثَّه يُْطِلعه) (أي نََظُره
عي، الرشَّ الواضع عن الخَرب إىل ُمستندة كلها وهي الوضعية، النقلية العلوم هي والثاني
هذا أنَّ إالَّ قيايس، بوجٍه باألصول، مسائلها من الفروع إلحاِق يف إالَّ للعقل، فيها مجال وال
النقِل إىل القياُس هذا َفَرَجَع نقيلٌّ، وهو األصل. يف الُحكم بثبوِت الخَرب عن يتفرَّع القياس

عنه.»2 لتفرُِّعه
أوًال، الطبيعية بالعلوم للعقل ص امُلخصَّ املجال تحديد عىل ألحٍد اعرتاض ال هنا إىل
العلوم يف لف السَّ عن واملنقولة بها امُلوحى امُلسلَّمات عن تلَزم التي النتائج باستنباط ثم
حديثه عند خلدون ابن يقول كما — ومداركه العقل يف بقاِدٍح ذلك «وليس ثانيًا؛ الرشعية
ال أنَّك غري فيها، كِذب ال يقينية فأحكامه صحيح، ميزاٌن» العقل «بل — الكالم3 علم عن
وكلَّ اإللهية، فاِت الصِّ وحقائق النُّبوَّة، وحقيقة واآلِخرة، التوحيد، أمور به تِزَن أن تطَمع
به يُوَزن الذي امِليزان رأي َرُجٍل ِمثال ذلك وِمثال ُمحال. يف طَمٌع ذلك فإن طوره؛ وراءَ ما
أراه كنُت وإن خلدون، ابن من وجميل حق قول وهذا الِجبال». به يِزن أن فطِمَع الذهب،
ووْزن الذهب وزَن ألنَّ الجبال، يِزن أن له يُراد الذي الذهب بِميزان التَّشبيه يف ق موفَّ َغري
امَلعرفة بني ما النَّوع يف الفْرق من بينهما وليس واحد، صنٍف من حقيقتان ُهما الجبال

بوسائله. العقل لها يُحصِّ التي
ِعلم يف حديثه عند وذلك «امُلقدِّمة»، من آَخر موضٍع يف — تصوَّر قد خلدون ابن لكن
حدِّ عىل — الرشع عن َمعزوًال يكن وإن العقل أن — والعرشون4 الحادي الفصل اإللهيات،
ُحكم نُقدِّم أن — رأيه يف — ينبغي وعندئٍذ واحد، مجاٍل يف يتنافسان قد أنهما إال — تعبريه

عارضه.» ولو العقل بمداِرك تصحيِحه يف ننُظر «ال وأن العقل، ُحكم عىل الرشع
الفلسفة، من خلدون ابن موقف وهو الرئييس، موضوعنا إىل امُلقدِّمة هذه بعَد ننتقل
قوًما أنَّ اه ُمؤدَّ ما — لذلك عقَده الذي الفصل يف — يقول املوقف؛ هذا عىل تَعقيبنا ثم
يُدَرك ، الحيسِّ وراء وما منه َّ الِحيسِّ كله، الوجود أن زَعموا قد اإلنساني النوع ُعقالء من
إىل بالرجوع يكون إنما اإليمانية العقائد تصحيح وأنَّ العقلية، واألقِيَسِة الفكرية باألنظار

ص٤٣٥. التجارية) املكتبة (طبعة امُلقدِّمة 2
ص٦٤٠. نفسه، املرِجع 3

ص٤٩٥ / ٦. 4
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العقل به يهتدي قانونًا َوَضعوا قد الفالسفة وهؤالء فالسفة؛ ون يُسمَّ وهؤالء العقيل، النََّظر
باملنطق. وُه وسمَّ والباطل الحقِّ بني التمييز عند نظِرِه يف

ينتِزع أن هي العقل طريقة وأنَّ األمور، يف الَفيصل هو العقل أنَّ رأيهم وُخالصة
عىل ينطِبق ألن صالًحا ُمجرٌَّد معنًى كلُّ فيجيء ية، الِحسِّ املوجودات من امُلجرَّدة املعاني
يف ترُسُمها التي النُّقوش جميع عىل الطابع ينطِبق «كما الواحد النوع ُمفردات جميع
ثم األوائل؛ بامَلعقوالت املحسوسات من جرَّدناها التي املعاني هذه ى وتُسمَّ شمع.» أو طنٍي
معاٍن تَُجرَّد األخرى املعاني هذه ومن منها، أعمُّ أخرى َمعاٍن الكلية املعاني تلك من تُجرَّد
جميع عىل امُلنطبقة الكلية، البسيطة املعاني إىل بنا التجريد ينتهي أن إىل جرٍّا، وهلَّم ثالثة،
ة قمَّ هي إذ — منها أبسَط هو ما إىل تجريد منها يكون وال الُجزئية؛ وامُلفردات املعاني
الحاِصل كان بعض، مع بعُضها تآَلَف ما إذا كلُّها امُلجرَّدات وهذه — والبساطة التجريد

الثواني. باملعقوالت ى تُسمَّ وهي «العلوم» هو
— العلوم يف أي — امُلجرَّدة املعقوالت هذه يف الِفكر نظر إذا أنه الفالسفة ويرى
يزُعم ثُمَّ حقيقِته؛ عىل الوجود ر يتصوَّ أن استطاع اليَقيني، العقيل الُربهان عىل تقوم نظرًة
العقيل اإلدراك بهذا مرهونة اإلنسان سعادة أنَّ — خلدون ابن يقول هكذا — الفالسفة
اإلنسان يكون أن وهي عجيبة، يراها التي النتيجة هذه يستنِكر وهو كلها؛ للموجودات
حتى والرذيلة، الفضيلة بني الُخلقي التمييز إىل يِصل أن — وحَده عقله بُحكم — قادًرا
وهو ع، الرشَّ عن بالعقل الستغنَينا هذا صحَّ ولو التمييز. هذا عىل يُعينُه رشٌع» يَِرْد لم «ولو

ُمحال. عنَده
البُطالن أوجه وأما إليه. تنتهي وما الفلسفة يه تؤدِّ فيما خلدون ابن رأي ُموَجز هو هذا

ييل: فيما تلخيصها فيُمكن — يراها كما — ذلك يف

هللا»؛ خلق «ُرتَب من ذلك وراء ا عمَّ ُقصوٌر فيه وحده العقل عىل الفلسفة اعتماد إن (١)
العقل دون وحَدها املادية باألجسام الطبيعيِّني باكتفاء َشبٌَه بالعقل الفالسفة اكتفاء ويف
ليس أن يعتِقدون وأولئك يشء، امَلحسوسات وراء ليس أن يعتقدون فهؤالء مًعا؛ والنقل

ِصنوان. النظر ُقصور يف فهما يشء، املعقوالت وراء
الحواس، هي: للمعرفة، ُسبُل ثالث بني نُفرِّق الفلسفي املجال يف أنَّنا ذلك ورشح
الَعني بها تنطِبع التي االنطباعات تلك هي الحواسُّ سبيلها التي فاملعرفة والحْدس؛ والعقل،
بامُلشاهدة، أو الخارجية، بامُلالحظة ونه يُسمُّ ما وهي الحس، أعضاء من وغريهما واألُذن
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تلك فهي العقل، سبيلُها التي املعرفة وأما الطبيعية؛ العلوم منهج يف أسايس ُركن هي التي
التي األولية املعلومات من نستدلَّ أن إما إنَّنا نستدل؟ ممَّ ولكن باالسِتدالل؛ نَستخِلصها التي
نَستدلَّ أن أو الطبيعية؛ العلوم مجال يف يحُدث ما هو وذلك الحواس، طريق عن جاءتْنا
يف يحُدث ما هو وذلك التسليم، مأَخذَ بَْدءٍ ذي بادئ ومأخوذة َمفروضة كلية حقيقٍة من
كالِفقه االستنباط عىل تقوم أخرى علوٍم من َمجراها يجري ما أو الرياضية، العلوم مجال
امُلدَركة، للحقيقة امُلبارش بالعيان اإلنسان لها يُحصِّ التي فهي الحْدسيَّة املعرفة وأما مثًال؛
خطواٍت يف يسري عقيلٍّ باستدالٍل إدراك هو وال الظاهرة، الحواسِّ بإحدى إدراك هو فال
بها ينكِشف التي امُلبارشة باملواجهة يتمُّ إدراك ولكنه النتائج، إىل امُلقدِّمات من بها ينتِقل

امُلدَرك. واملوضوع امُلدِركة الذات بني الِحجاب
— العقل وعىل الحواس، عىل ُمحال أنه رأِيها من الفكر رجال من طائفة وهنالك
الحقيقة جوهر ألنَّ جوهرها؛ يف الحقيقة إدراك إىل يِصال أن — ُمجتِمعني أو ُمتفرِّقني إما
فلنئ «بالحْدس»؛ اصطالًحا ونه يُسمُّ ما وهو بوجدانه، إالَّ الكيَف اإلنساُن يُدِرك وال كيفي،
يُدِرك الذي هو وحَده فالحْدس ظواهرها، األشياء من يُدِركان مًعا والعقل الحواسُّ كانت

باطن. من الحقيقة
الحْدسية املعرفة ِصدق يف َمذهِبِه أساس وعىل الطائفة، هذه من وهو خلدون وابن
الفلسفة أن اعتبار عىل الفلسفة، يُفنِّد تراه الظاهر، تُجاوز التي املوضوعات يف وحَدها
العقيل اإلدراك لهذا تخَضُع ال تتعرَّضملوضوعات أنها مع وأقيسِته، العقل عىل بناءها تُقيم

للفلسفة. تفنيده يف الغزايل اإلمام إليه وسبََقُه به نادى الذي الرأي نفسه وهو القيايس؛
بناءها تَبني الفلسفة إنَّ القائل لقول الصدِد هذا يف أعجَب أن إالَّ الحقِّ يف يسُعني وال
فيما العقيلَّ القياس تَستخِدم إنها حيث من باِطلة فهي ولذلك العقلية، األقيسة أساس عىل
أبًدا يَتمُّ ال العقيل القياس ألنَّ كهذا، لرأٍي أعجَب أن إال يسُعني ال إنه أقول له؛ يصلُح ال
أين فمن عنها؛ الالِزمة النتائج لننتِزَع عليها نَقيُس ُمقدِّمات أو ُمقدِّمة قيام بافرتاِض إال
عن إما بها يأتون إنهم هذه؛ العقلية أقِيستَهم عليها يَبنون التي بُمقدِّماتهم الفالسفة يأتي
— امِلثاليِّني الفالسفة ُزمرة من كانوا إن ذلك — األوىل باملبادئ ونه يُسمُّ ِلما الحْدس طريق
أنه ذلك ومعنى التجريبيِّني، الفالسفة ُزمرة من كانوا إن ية الحسِّ امُلعطيات طريق عن وإما
يهِدم ال هذا باشرتاطه فهو الحق، املعرفة مصدر هو الحْدس يكون أن ُمشرتط اشرتط إذا

فريق. دون الفالسفة من لفريٍق يتحيَّز ولكنه الفلسفة،
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التي الحقيقة بهذه يكتفي قد ما. َحقيقًة بوجدانه امُلدِرك اإلنسان يكتفي قد نعم
ال قد أيًضا ولكنه امُلتصوِّفة؛ جماعة من إنه عنه يُقال وعندئٍذ فيها، ذاته يدمج وقد أدرَكها،
عليها يرتتَّب ما منها لينتِزع املنطقي القياس عملية عليها فيصبُّ يعود بل بذلك، يكتفي
األقِيَسَة نرُفض أن لنا يجوز ال أنه ظنِّي ويف فيلسوف، إنه عنه يُقال وعندئٍذ نتائج، من
ذي بادئ بالحْدس أدرْكناه الذي األول املبدأ معها رفْضنا إذا إال بالبُطالن، ونرميها العقلية

بدء.
األوىل أن ذلك بعد زعِمنا يف ثُمَّ ية، الحسِّ املوجودات من الكلية للمعاني تجريِدنا يف إنَّ (٢)
تلك بني املطابقة «إن إذ لقصوًرا؛ — الطبيعي» بالِعلم ونه يُسمُّ «ما وهو — للثانية ُمطابقة
الخارج، يف ما وبني — زعمهم يف كما — واألقيسة بالحدود تُستخَرج التي الذِّهنية النتائج
بموادِّها. صة ُمتشخِّ الخارجية واملوجودات ة، عامَّ كليَّة ذهنية أحكاٌم تلك ألنَّ يَقيني؛ غري
خلدون ابن ويميض الشخيص.» للخارجي الكيل الذهني ُمطابقة يمنع ما املواد يف ولعلَّ
عىل امُلجرَّدة املعاني بانطباق َسلَّم لو حتى بأنه القول إىل ينتهي حتى هذا اعرتاضه يف
ال ملا امُلْسِلِم تَْرِك من هو إذ فيها، النظر عن اإلعراُض لنا ينبغي أنه «إالَّ الخارجية الطبيعة
ِدينِنا يف نا تُِهمُّ ال الطبيعيات مسائل فإنَّ يَعنيه) ال ما إىل يَعنيه ما امُلسِلم تْرك (أي يَعنيه

ترُكها.» علينا فوَجَب معاشنا، وال
تُجرِّد أنَّها أساس عىل الفلسفة أبطْلنا لو ألنَّنا إبرازها؛ أرْدُت نقطة أهم هي وهذه
بني ما مع للمحسوسات، ُمطاِبقة املعقوالت هذه أنَّ تزُعم ثم معقوالت، املحسوسات من
بالتايل أبَطْلنا فقد األساس، هذا عىل الفلسفة أبطْلنا لو إنَّنا أقول كبري؛ فارٍق من الجاِنبنَي

بناءه. يُقيم أن خلدون ابن أراد الذي االجتماع ِعلم فيها بما كلها، الطبيعية العلوم
جهٍة من الَعينية األشياء ة ومادَّ جهٍة من الذهنية الصورة بني العالقة ُمشكلة إنَّ نعم
ففريٌق أساسيَّني: فريقني شطَرهم اختالًفا الفلسفة، مذاهب فيه اختلفت قد ا ممَّ هي أخرى،
بني االختالف لهذا محال، أمٌر الخارجية واألشياء الذهنية الصور بني امُلطابقة أن يرى
هي إْن الذهنية الصور أن إىل يذهب آَخر وفريق منه؛ شيئًا خلدون ابن ذَكر الذي الجانبني،

صور. كانت ملا مادٌة تكن لم فلو ملادة، ُصور إال
الفريق دون األول، الفريق تأييد لنفسه يختار أن خلدون ابن حقِّ من كان وقد
للفلسفة ُمبِْطًال ال الفلسفية، االتجاهات بأحد آِخذًا أوًال: لكان: ذلك، فعل لو لكنَّه الثاني؛
الرئيسية، غايتَه له ق يُحقِّ الذي الطريق نفسه عىل لقَطَع ذلك فعل لو وثانيًا: إطالقها. عىل
يفرض — َموضوعه كان ما كائنًا — الِعلم ألنَّ االجتماع؛ ُعلماء من معدوًدا يكون أن وهي
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ُمطابقة العقلية الصور أنَّ أي الواقع، عىل للتطبيق صالحة العامة قوانينه أنَّ — أساًسا —
الخارجي. العالم ملادة الوجوه من بوجٍه

إىل — أيًضا تبحث أنها هو خلدون، ابن عند الفلسفة بُطالن أوجه من الثالث والوجه (٣)
الرُّوحانيات، وهي الِحس، وراء التي املوجودات «يف — ية الِحسِّ املوجودات يف بحِثها جانب
ذَواتها يف مجهولة املوجودات هذه أن مع الطبيعة.» بعد ما وعلَم ، اإللهيَّ الِعلَم ونه ويُسمُّ
الخارجية املوجودات من املعقوالت تجريد ألنَّ عليها، الُربهان وال إليها، ُل التوصُّ يُمكن «وال
نُجرِّد حتى الرُّوحانية الذَّوات نُدِرك ال ونحن لنا، ُمدَرٌك هو فيما ُممكن هو إنما الشخصية،
النفس أمر من جنبَينا بني نِجده ما إالَّ عليها برهان لنا يتأتَّى فال أخرى، ماهياٍت منها

َمداركها.» وأحوال اإلنسانية
املوجودات إىل بالنسبة كله هذا يقول أن ه حقِّ من خلدون ابن إن نقول أخرى ومرة
وال فريق، دون الفالسفة من فريق بني نفسه يسلك فهو عنها، ذلك يقول إذ لكنه الرُّوحانية،
رئيسيَّني طريَقني أحد يف سارت قد الفلسفة ألنَّ وذلك إطالقها؛ عىل للفلسفة ُمبطًال يكون
إدراك اإلنسان ُمستطاع يف أنَّ إىل بأصحابه يؤدِّي منهما فطريق املوضوع: هذا إىل بالنسبة
الفالسفة ُهم وهؤالء أداته، الحْدس يجعلون إدراًكا الطبيعة، وراء هي التي الحقائق هذه
يُدِرك أن استحالة إىل بأصحابه يؤدِّي آَخر وطريق جميًعا؛ العقليون والفالسفة امِلثاليُّون
الفالسفة هم وأولئك الخارجية، املوجودات من هم حواسُّ به تنطِبع قد ما إالَّ اإلنسان
الذي الثاني الفريق هذا من يكون أن ِه حقِّ من خلدون ابن بأنَّ القوَل وأُكرِّر التجريبيُّون؛
كان ولنئ كذلك. هي حيث من للفلسفة بهذا يتنكَّر أن دون الطبيعة، بعد ما ِعلم قيام يُنِكر
نحن، نفوسنا يف كائنًا نراه ما يتعدَّى ال الرُّوحانية املوجودات إثبات أنَّ خلدون ابن رأي من
مجال نُجاِوز أن يجوز ال أنَّنا هو األمر يف ما وكلُّ ِبَعينه، هذا يقول من التجريبيِّني فمن
ا. حقٍّ الخارج يف موجود هو ما عىل يدلُّ إنما ذَواِتنا يف نُدركه ما أنَّ لنزُعم الذاتي، اإلدراك
ال الخارجية املوجودات من املعقوالت تجريد بأن الناِفذ فقوله خلدون؛ ابن وليطمنئَّ
أن ُوسعنا يف فليس الرُّوحانية، الذوات نُدِرك ال كنَّا وملَّا لنا، ُمدَرك هو فيما إالَّ ُممكنًا يكون
«كانْت»، فلسفة من الرَّحى ُقطب هو هذا الناِفذ قوله إنَّ أقول أخرى. ماهيَّاٍت منها نُجرِّد
بها أخذَ التي النظر وجهة أنَّ نؤكِّد أن بهذا ونُريد كلها. الوضعية الفلسفة أساس وهو
فساَدها. ويُعلن الفلسفة يُبِطل مما هي وليست «فلسفة» هي املوضع، هذا يف خلدون ابن
الكائنات تلك إزاء واحٍد موقٍف عىل يَثْبُْت لم أنَّه خلدون، ابن التناُقضعند وجه أنَّ غري
عنها لنا يُقال ما إالَّ إزاءها لنا ِحيلَة ال قال أنه فلو غيبية؛ كونها بُحكم لنا املجهولة الغيبيَّة
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إىل سيُحيلُها كان عندئٍذ ألنه بأس، من ذلك يف كان َلما لألنبياء، به يُوحى الذي الوحي بطريق
بأداٍة إدراكها عىل ُقدرة لإلنسان يجعل أال عليه عزَّ لكنه أمُرها؛ ينتهي وبذلك اإليمان منطقِة
استعداًدا «للنفس إن السادسة) امُلقدِّمة (يف الِفطرة إدراك عن فيقول بها، خاصة إدراكية
يف األوقات من وقتًا املالئكة ِجنس من بالفعل لتصري املالكية، إىل البرشية من لالنسالخ
ِمن — بالبَدن ُمتَّصلة وهي فل، والسُّ العلوِّ ِجهتا االتصال يف فللنفس اللَّمحات، من ملحٍة
بالفعل. ل التعقُّ عىل للحصول بها تَستعدُّ التي ية الحسِّ امَلداِرك به وتكتِسب — منها أسَفَل
والَغيبية.»5 العلميَة امَلدارَك به وُمكتسبة املالئكة بأُفق — منها األعىل جهة من — وُمتَِّصلة
أنَّ من إليه تذَهُب ما خلدون ابن عند الفلسفة بُطالن أوجه من الرابع والَوجُه (٤)
«امِتثال عىل فة ُمتوقِّ أنها رأيه ومن الوجود؛ بحقيقة عقليٍّا علًما بالِعلم َمرهونة السعادة
يف خلدون والبن غ؛ ُمسوِّ للرشع كان ملا وإالَّ واألخالق» األعمال من به أُِمَر ما اإلنسان
عىل الربْهنة ُمحاولته هو فيه النظر يلِفت الذي لكن طويل، ْرشح السعادة مصدر تحليل
ية، الحسِّ اإلدراكات عىل أساًسا ُمعتِمد العقيل اإلدراك إذ العقيل، اإلدراك عىل تَنبني ال أنها
أن مع ِجسمي، نشاٍط عن صاِدرة السعادة تكون فكيف البدن، لحياة نتيجة بَدورها وهذه
امُلشاهدة منهجه يجعل عاِلٍم مع يَتَِّسق ال كالم وهذا ونشاطه؟ الِجسم ُمقاومة هو رشطها

وتطبيًقا. َمصدًرا
يف الذهن تشحذُ أنها وتلك ُمفيدة، ثمرًة كلِّه هذا بعد — رأيه يف — للفلسفة أن عىل
عىل وتركيبها املقاييس نَظم «ألن السديدة؛ الربهنة مَلَكِة لتحصيل والِحجج، األدلَّة ترتيب
من فيها ما بكلِّ التفلُسف عملية رشط هو — تعبريه حدِّ عىل — واإلتقان» اإلحكام وجه
«وليُكن َمزالقها من التحرُّز ْرشط عىل الفلسفة دراسة يف بأس فال ورياضية؛ طبيعية علوٍم
أحٌد يُِكبَّنَّ وال والِفقه التفسري عىل واالطالع الرشعيَّات من اِالمتالء بعَد فيها ينُظر من نَظُر
خلدون ابن يختم هكذا َمعاطيها.»6 من لذلك يسَلَم أن َفَقلَّ امللَّة، علوم من ُخلو وهو عليها
كان الذي الِعلم معها وذهَب الفلسفة لذهبِت النظرية هذه ْت َصحَّ ولو الفلسفة، يف حديثه

أساطينِِه. من خلدون ابن

ص٩٦. امُلقدِّمة 5
ص٥١٩. 6
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سانتيانا جورج (1)

أٌخ لكنه لوالده، وحيًدا ُولد إسبانيَّني، أبوين من إسبانيا يف سانتيانا جورج ولد
له وأنجبَْت األمريكي األول َزوجها تزوَّجت كانت إسبانية وهي ه، أمِّ من ثالثة إلخوٍة
أن وأرادت أمريكا، وطنه يف ئهم تُنشِّ أن موته قبل ووعَدتْه الثالثة، األطفال هؤالء
إىل وذهبْت اإلسباني، الثاني َزوجها من الجديد وليُدها ومعهم فأخذتُْهم بوعِدها، تربَّ
اشتغَل ثم ،Harvard هارفارد جامعة يف ودَرس وتربَّى فيلسوُفنا نشأ حيُث أمريكا
أوروبا إىل عائًدا غاَدَرها لكنَُّه األُستاذيَّة، منِصَب بَلَغ حتى فيها الفلسفة بتدريس

عمره. بقيََّة فيها ليقيض

∗∗∗

مع امُلحيط يَعُرب أن قبل األثر أعمَق إسبانيا يف بأبيه تأثَّر قد الصغري اإلسباني الناشئ كان
يبذُر أن ويُحاول تنزُّهاته، يف الصغري ابنه يصطِحب كان الوالد أنَّ ذلك أمريكا؛ إىل ه أمِّ
يل التأمُّ للتفكري كراهيًة فيه فبَذَر صوابها، يف يعتِقد كان التي الرئيسية األفكار بذور فيه
حبٍّا — الوقت نفس يف — فيه بَثَّ كما امُلبارشة، الوقائع عىل القائم للتفكري وحبٍّا الشاطح،
الجاهلني عقول من تنِزل ثُمَّ امَلجهول من الَخوف يُولِّدها التي العقائد يف وتَشكًُّكا عر للشِّ

اليقني. الحقُّ كأنَّها
النُّبوغ بوادر منه بَدْت حتى الدراسية، حياته وبدأ أمريكا إىل ناشئنا ذهب أن فما
— الزُّمالء هؤالء ِخالف عىل — فهو الزمالء، بَقيَّة من تُميُِّزه بخصائَص التفرُّد وأمارات
من حشٍد يف نفسه وجَد ما إذا نفًسا يطمنئُّ وال الهادئة، الُعزلة يف الجادَّة الدراسة يُحبُّ
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يكون أن إالَّ يُرضيهم ال الذين الزمالء لُسخرية الشذوذ هذا بسبب تعرَّض حتى الناس،
الوقاية له كَفَل ما الثائر وغضبِة اللسان ِة حدَّ من الناشئ لفيلسوفنا كان لكن سواء. الكلُّ

الساخرين. لذعاِت من
وجَد — هارفارد جامعة — الجامعة ودخل الثانوية دراسته من سانتيانا فرغ ا فلمَّ
وكان الُعزلة. يف ورغبته الجادَّة، الدراسة يف رغبته مًعا: رغبتَيه إلشباع سانحة الفرصة
أيتنكَّر بالدِّين: اإليمان إزاء يِقفه الذي املوقف عن نفسه يف رصاًعا يُعاني الحني ذلك حتى
فرغ حتى كذلك ولِبَث امُلريح؟ الواِرف ظلِِّه إىل يَفيء أم أبواه؟ أوصاه كما فيه ويتشكَّك له
قبل من كان كما — يُعد ولم رصيًحا، موقًفا لنفسه حدَّد وعندئٍذ الجامعية، الدراسة من
فقط اآلن إنه يغاِدُرها، وال يدُخلها ال بابها.» عند الكنيسة من «واقًفا — هو تعبريه حدِّ عىل
خاَلف ولكنَُّه الخيال، َوْهم من — أبواه له قال كما — الدِّيني اإليمان إن نعم قراره: استقرَّ
لنا مندوحة ال أمٌر البديع الخيال خْلَق إنَّ الخيال؟ وْهَم يَعيب وماذا لنفسه: قال حني أبويه
املعاِلم واضحَة أصبحْت أُمنيتَُه إنَّ بل ال منها. فنظنَّه الواِقع بأمور نخِلُطه ال ُدمنا ما عنه،
يف الَغوص عن يَكفَّ وأن الطبيعة، فوق هو فيما الشْطح عن يُكفَّ أن وهي عينَيه، أمام
وفيها. معها يعيش صوًرا بخياله يُبدَع أن فيها يستطيع بُعزلة ليلُوذ الواقعة، الحياة جلبة

وأركانها. فلسفته جوانب وأبَدَعها خَلَقها التي الصور تلك ويف
بني من وكان — هارفارد جامعة من الفلسفة يف بالدكتوراه يظَفر سانتيانا يَكْد لم
ة ملدَّ ُمحاًرضا نفسها بالجامعة ُعنيِّ حتى — رويس وجوزيا جيمس وليم هناك أساتذته
بالجامعة الفلسفة لكريس فأستاذًا أَُخر، سنواٍت ِتسع ملدَّة ُمساعًدا فأستاذًا سنوات، ِتسع
سنة هارفارد غادر حتى األستاذية منصب يشَغل ولبث رويس. جوزيا أستاِذه َموت بعد

الخمسني. عىل أوشَك قد عندئٍذ وكان ١٩١٢م،
كِرَه فقد لذاتها، الدراسة أحبَّ فلنئ بهارفارد؛ ُمقاِمه إبان سعيًدا فيلسوُفنا يكن لم
التدريس ِمهنِة إىل اضطرَّ إنه بطِلها عن يقول كتَبَها التي الوحيدة ة القصَّ يف فرتاه التدريس،
للناس ينبغي «إنه القصة: أشخاص أحد ويقول بها. يشتِغل أخرى صنعًة يِجد لم ألنه
ل تُفضِّ منهم الغالبة والكثرة جاِهلني، يظلُّوا أن أو بأنفسهم، أنفسهم تعليم يتولَّوا أن إما
الذي الَكريِه الواجب إىل نظَرتَه بالجامعة تدريسه إىل سانتيانا نَظر وهكذا الثاني.» البديل
يقول: ذلك ويف الُعزلة. حياة عىل بعد فيما يُعينه ما ِخر ولِيدَّ أوًال، ليعيش بدٌّ منه له يكن لم
أفتَِعل كنُت ِكَليهما ففي امُلجتمع، ويف التدريس يف طبيعتي َغري عىل دائًما كنُت أنِّي «الحق
فيها تَرف ال ُزهٍد حياة وعاش قط، ج يتزوَّ لم وحيًدا فيلسوُفنا كان وملَّا افتعاًال.» أقول ما
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سنٍّ يف يَزْل لم وهو ِمهنته من الِفرار من يَُمكِّنه ما يدَِّخر أن استطاع فقد إرساف، وال
املنشورة. ُكتبه من أرباٍح من يأتيه أخذ ا عمَّ فضًال ذلك ِنسبيٍّا، صغرية

حانت به، طالَّ عىل درسه يُلقي املحارضة غرفة يف كان بينما يوم، ذات أنه ويروي
الربيع.» مع موعٍد عىل «إنَّني وقال: به ُطالَّ إىل فنظر الخارج، إىل النافذة خالل التفاتٌة منه
أقام حيث أوروبا إىل سافر أبًدا. بعدها يُعد ولم رسيعة بخطواٍت الدرس قاعة من وخرج
وبني ُروما، يف وأخريًا آَخر وحينا األوىل) العاملية الحرب إبان ذلك (وكان أكسفورد يف حينًا
مؤلَّفاته أخرج الطويلة ُعزلته فرتات وخالل أوروبا، ربوع يف وهناك هنا ل يتنقَّ أخذ الحيننَي
كتاب أصَدَر قد كان ألمريكا ُمغادرته فقبل مذَهبُه. ن يتكوَّ منها التي ة الهامَّ الفلسفية
العربية) إىل ُمرتَجم (وهو ١٨٩٦م عام «The Sense of Beauty بالجمال «اإلحساس
ُمغادرته وبعد ١٩٠٥م، عام أجزاء خمسِة يف The Life of Reason العقل حياة وكتاب
سانتيانا جورج ومات .«Realms of Being الوجود «عوالم العظيم مؤلَّفه أصَدَر ألمريكا

عاًما. وثمانني تسعًة العمر من بلغ قد عندئٍذ وكان ١٩٥٢م، عام سبتمرب يف
يذهب كما — يذهب فهو بنفسها؛ الطبيعة تُفرسِّ طبيعية فلسفة سانتيانا فلسفة
عىل دليٌل الواِقع العالم أشياء من ما بيشءٍ اإلنسان وعَي أنَّ إىل — الواقِعيُّون الفالسفة
الذي لليشء اإلنسان فمعرفة له، الواِعية الذات خارج ذاته يف هو كما اليشء ذلك وجود
باألشياء يتَِّصل إذ اإلنسان أنَّ عىل صحيًحا، تمثيًال اليشء ذلك تُمثل صورة هي يُدِركه
العارفة الذات بني ُوسطى حلقٌة فيه تكون ال ُمباًرشا اتِّصاًال بها يتَِّصل فإنما ليُدِركها،
بُدَّ فال أمامي، الورقة وهذه يدي يف القلم هذا أُدِرك — مثًال — كنُت فإذا املعروف، واليشء

فيه. الشكُّ يَجوز ال حقيقيٍّا وجوًدا َموجوَدين والورقة القلم يكون أن
الصفات من مجموعة تَعي حني أْدراَك ذا ومن الفالسفة: يسأل كما — سائل سأل فإذا
يشءٍ يف اجتمَعْت إنما الصفات هذه أنَّ أصابعك، بني وصالبتِه وشكله القلم كَلون ُمجتمعة،
معرفة تعِرفه ما كلُّ أليس أنت؟ ِذهنك يف الكائنة أفكارك لوجود ُمفاِرق وجود له خارجي
هذه تُجاِوز أن لك غ يُسوِّ الذي فما نفسك؟ دخيلة يف هي التي أنَت ِخربتك هو ُمبارشة
سؤاًال سائل سأل إذا إنه أقول يُقابلها؟ خارجيٍّا شيئًا أنَّ لتزُعم امُلبارشة الداخلية الخربة
الِفطري»؛ «اإليمان فقل: شئَت إْن أو الَحيواني» «اإليمان أسماها بما سانتيانا أجاب كهذا،
من صورة الداخلية معرفته أنَّ به يُؤِمن الذي اإليمان هذا مثل الفطري اإلنسان كيان ففي
َوعي الداخيل فالجانب الجانبنَي: بنَي ما اختالف عىل حقيقيٍّا، وجوًدا موجود خارجي عاَلٍم

مادة. الخارجي والجانب وعقل
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حقيقي وجود يُقابله أفكار من الذهن يف ما كل هل امُلعرتضفيسأل: السائل يعود وقد
يف يُقابلها ال ِرصف، ِذهنية أفكار أحيانًا اإلنسان رأس يف يكون أال الخارجي؟ العالم يف
األفكار فيها تكون التي الحاالت هذه أمثال إنَّ نعم سانتيانا: يُجيب وهنا أشياء؟ الخارج
الحالتني: هاتنَي بني يُفرِّق ال من فينا ليس ولكن قيامها، يف شكَّ ال خارجي ُمقابل بَغري
ولوال يشء، يُقابلها ال التي الفكرة وحالة َعيني، يشء الخارج يف يُقابلها التي الفكرة حالة
تكون عندما الحالتنَي هاتنَي بني يُفرِّق أن اإلنسان استطاع ملا ذكْرناه، الذي الفطري اإليمان

سواء. حدٍّ عىل الرأس داخل الفكرتان
األفكار يُقاِبل َعيني وجود وجوَدين: بني نُفرِّق فرتانا الفطري اإليمان هذا ِبَفضل أما
لها ليس أن نعِرف التي األخرى األفكار مَلدلوالت ِذهني ووجود الخارجية، يات امُلسمَّ ذوات

خارجية. يات ُمسمَّ
هو أخرى، جهٍة من والِفعيل جهٍة من الفكري الوجودين: بني الجوهري والفْرق
وجود فاألول بالفعل؛ والوجود بالقوة بالوجود أسماه قد أرسطو كان ما بني الفْرق نفسه
وجود والثاني امُلواتية، الظروف توافرِت ما إذا الفعل إىل يخُرج ألن ُمستعدٌّ فقط، باإلمكان
املوجودات من عدًدا أكثر امُلمكنة املوجودات أن وواضح واِقعة. أشياء يف د ُمتجسِّ ُمتعنيِّ
فُمقيَّدة الفعلية املوجودات وأما حدود، وال له نهاية ال للُممكنات العقل ر تَصوُّ ألنَّ الفعلية،
ولكن ق، تحقَّ ثم ُممكنًا، موجوًدا قبْل من كان فعىل موجود فكلُّ ق، امُلتحقِّ الكائن بالواقع
صورته يف العالم أنَّ ذلك ومعنى الفعيل، ق التحقُّ إىل سبيله سيُلتََمس ُممكن موجود كلُّ ما
نهاية ال أخرى عوالم هناك بل يكون، أن يُمكن كان الذي الوحيد العالم هو ليس الواقعة
من امتاز امُلمكنات، تلك من واحٌد إالَّ الِفعيل العالم وما قيامها، ر نتصوَّ أن يُمكن لعَدِدها،

ق. امُلتحقِّ الواقع إىل اإلمكان من خرج قد بكونه ُدونها
َمسبوق الثاني العاَلم وهذا قة، امُلتحقِّ األشياء وعاَلم امُلمكنات عالم عاَلمان: إذن هناك
قبل كان إذا إالَّ املادي العاَلم يف وجوُده ق يتحقَّ أن يشءٍ عىل ُمحال إذ األول؛ بالعاَلم دائًما
امُلمكنات بْحر من ِحفنة الفعيل الوجود إىل برَزْت إذا حتى ُممكن، هو ما عاَلم يف ِفكرًة ذلك
بالفعل، ظهوُره ق تحقَّ الذي امُلمكن إالَّ «الحق» فما «بالحق»، نُسميه ما بذلك لنا كان الزاِخر،
وأصبََح فعًال ظَهر الذي هذا بدَل يظَهر أن امُلمكنات من لَغريه يُمكن كان إنه ُقلنا ولكنَّنا
أنه بذلك وأعني املنطقية، العقلية الرضورة تُحتِّمه ال عَريض أمٌر «فالحق» وإذن ا». «حقٍّ
«الحق» بأنَّه نَِصُفه ما أنَّ أي سواه، ُدون ظَهَر الذي هذا يظَهَر أن يُحتِّم ما هناك يُكن لم

«الحق». بأنه سيُوَصف الذي هو غريه كان وعندئٍذ ِفعليٍّا، حدوثًا يحُدث أالَّ يَجوز كان
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امُلمكنات بقيَِّة عن وماذا لنسأل: ِفعيلٍّ وجوٍد يف قت تحقَّ التي امُلمكنات طائفَة ونرتُك
العاَلم هو ألنه الرُّوح»، «عالم اسم سانتيانا عليها يُطِلق التي هي إنها ق؟ تتحقَّ لم التي
بهذا صدًرا اإلنسان يضيق فقد الواِقع، ق امُلتحقِّ العاَلم يُعِجبه لم إذا اإلنسان به يَلوذُ الذي
ليعيش بخياله ُره يُصوِّ بعالٍم يلوذَ أن إالَّ مأواه يكون فأين ونُُظم، أشياء من حوَله الذي
ذَخرية لَديه تكن لم إذا هذا، الخيايل عاَلَمه بها يُنشئ التي العنارص له أين من لكن فيه؟
هذه من لنفسه ليبني اإلنسان إنَّ نفسه؟ إىل الكريِه الواقع هذا يف ق تتحقَّ لم التي امُلمكنات
الفعيل العالم هذا من وأفضَل أجمَل لكان ق تحقَّ لو — رأيه يف — الذي األعىل َمثَله العنارص

الرُّوح». «عالم إالَّ امُلتخيَّل األعىل امَلثَل ذلك وما فيه، نَعيش الذي
ال تخيُّله، ُمجرَّد يف هي — الخيال ره يُصوِّ الذي — األمثل العاَلم هذا ِقيمة أنَّ وواِضح
وألصبَح أعىل»، «َمثًال يُعد ولم واقًعا، ا» «حقٍّ النقلب ذَ ونُفِّ ُطبِّق ولو الواِقع، عىل تطبيِقه يف
من اإلنسان به يلُوذُ الذي العاَلم إالَّ امُلتخيَّل امِلثايل العاَلم ذاك وما ِشعًرا. كان أن بعد نثًْرا
سوى الشاعر يصنَُع فماذا وِدين، ِشعر من لنفسه اإلنسان يرُسُمه ما وقوامه الواِقع، وطأِة
ولذلك األرض؟ هذه عىل عيناه تُصاِدُفه جماٍل أيِّ من وأنقى أصفى جماًال لنفسه ر يُصوِّ أن
الواقعة، حقيقِتها يف عليه هي ما غري عىل لتبدَو عنده من أثوابًا األشياء عىل يُضفي تراه
ُسندس. من بساٌط املزروعة واألرض ُمذابة، ٌة فضَّ املاء وجدول ذََهب، من رقائق َفق فالشَّ
كلِّ من وأسمى أعَظُم هو ما الَخري من فيه ا خريِّ عامًلا ر يُصوِّ أن سوى الدين يصنع ماذا ثُم
نقَص له ليُعوِّض خلًقا يخلُُقه بجماٍل اإلنسان يلوذ عر فِبالشِّ الواِقعة، نيا الدُّ هذه يف َخري
ينبغي ال لكن املشهود، الواقع رشِّ عن ليُغِنيَه يتمنَّاه بخرٍي اإلنسان يلوذُ وبالدِّين الواِقع،
عاَلم من ال امُلمِكنات عاَلِم من ُهما وِدينَه ِشعره أنَّ ينىس أن امُلتديِّن الشاِعر اإلنسان لهذا
ال الرُّوح» «عاَلم من ُهما القائمة، الحقيقة ُدنيا من ال املنشودة الُعليا امُلثُل من ُهما الواِقع،
بهديها، نهتدي رموًزا َخري ومن جماٍل من الُعليا امُلثُل هذه فستظلُّ ولذلك الحق»؛ «عاَلم من
لنفوسنا، غذاء الُعليا امُلثُل هذه يف إن نعم اليومية. حياتنا يف ونُعالجها نُداِولها أشياء ال
بها وننِزُل شأنها، من نحطُّ فعندئٍذ واِقعة «حقائق»، أنها زعمنا إذا لكنَّنا لحياتنا، وخصبًا
وتخريًفا ُخرافة أمُرها يُصبح أيًضا وعندئٍذ األريض، الواقع عاَلم إىل األعىل امَلثَل عاَلم من

ونُوًرا. ُهًدى كان أن بعد
الحقُّ وأما امُلمكنات. عالم — الروح» «عالم من ُمنتزعتان ِقيمتان والخري الجمال
أن والجمال الخري من نتطلَّب فلماذا حقيقيٍّا، وجوًدا موجود هو بما تتعلَّق ثالثة فِقيمة
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كانا أن بعد ا» «حقٍّ ينقِلبا أن يُراد كأنما الواقع؟ أموار من ليُصِبحا طبيعتَيهما من ا يُغريِّ
من ال امُلمكنات عالم من كليهما أنَّ يف تشابها إن والجمال الخري أنَّ عىل و«جماًال»! «خريًا»
هو الُخلقي الُحكم فَمدار بعيًدا، اختالًفا بينهما فيما فيختِلفان يَعودان فإنهما الواقع، عالم
غاية يستهِدف ال الجمايل الُحكم أنَّ حني عىل فيها، مرغوب نتائج من الفضيلة عن ينُجم ما

املبارشة. النشوة سوى
يجعلنا خلًطا بينهما نخِلط أن الجائز غري من كان والجمال، الخري بني االختالف ولهذا
أكثر وما جميًال. كذلك يكون أن الخريِّ من أو ًا، خريِّ كذلك يكون أن الجميل من نتطلَّب
ينُقد هذا فرتى ، األخالقيِّ مع خالٍف عىل — الجمال ر يُصوِّ الذي وهو — الفنان نرى ما
بمعايري له شأن ال فنَّه إنَّ قائًال بحقٍّ الفنان فريدُّ الفضيلة، إىل يؤدي ال فنه إنَّ قائًال ذاك
جانٍب يف أنهما كما بينهما، فيما ُمختلفتان والِقيمتان ِقيمة، وللخري ِقيمة فللجمال األخالق،
بني الخلط من ينشأ الذي الخالف يف ُقل وكذلك آخر. جانب يف الحقِّ ِقيمة عن يختلفان مًعا
كما الواقع رون يُصوِّ ألنهم والعلماء؛ الِعلم شأن من هو الحق فإدراك والخري، الحق ِقيمتَي
للفضيلة ُمناٍف ِعلَمهم إن قائلني العلماء، ينُقدون األخالقيِّني نسمع ما أكثر ما لكن يقع،
قائًال — بحقٍّ — العالم يُجيب وهنا دمار، إىل ية مؤدِّ الِعلم نتائج يَرون حني وذلك أحيانًا،
بني واضحة تفرقًة نُفرِّق أن لنا ينبغي كيف ترى وهكذا بالفضيلة. له شأن ال ِعلمه إنَّ

الفيلسوف. مهامِّ أهمِّ من تكون أن التفرقة هذه ولعل الثالث، الِقيم

وايتهد نورث ألفرد (2)

١

فحواه: ما فقال نشأته يِصف وايتهد نورث ألفرد كتب
ِكنْت ُمقاطعة من رامزجيت يف ١٨٦١م سنة فرباير من عرش الخامس يف ُولِدت
مراحله يف تعليمي يُت وتلقَّ والدين؛ التعليم بشئون أفرادها ُمعظم يشتِغل أُرسة من بإنجلرتا،
من واليونانية العارشة، سنِّ من دراستُها تبدأ فالالتينية عندئذ. املألوف النََّمط عىل األوىل
عامه عمري من انتصَف حتى لبثُت إنني لُقلُت العطلة، أيام استثنَيُت ولو عرشة؛ الثانية سنِّ
واليوناني، الالتيني اث الرتُّ من صفحاٍت بضَع أقرأ أن دون واحًدا يوًما أُفوِّت ال العرشون
امُلؤرِّخني أعالم — بالطبع — الرتاث لذلك دراستي شملت وقد ونحًوا. مضمونًا فأستوِعبها

وهناك. هنا الكالسيكية الدراسة تتخلَّل للرياضة دراستي وكانت الُقدامى؛

126



ون معاِرصُ فالسفة

ولِبثُت كيمربدج، الجامعية حياتي بدأْت عاًما، عرشين العمر من أكِمل أن أوشكت ا فلمَّ
الجامعة لهذه به َمدين أنا فيما أُِرسف فلن القول من بلغُت ومهما عاًما. ثالثني بها ُمقيًما

السواء. عىل والعقلية االجتماعية الناِحيتنَي يف
الرياضة يف صُت فتخصَّ صالضيِّق، أساسالتخصُّ عىل تقوم كيمربدج يف الدراسة كانت
واحًدا جانبًا إال تكن لم الدرس قاعات لكنَّ التطبيقية؛ والرياضة البحتة الرياضة بجاِنبَيها:
بأحاديث تَُسدُّ ص، التخصُّ ِضيق عن الناشئة النَّقص جوانب فكانت الجامعية، تربيتِنا من

واألساتذة. ب الطُّالَّ من األصدقاء بني تنقِطع تكن لم التي مر السَّ
بينهم؛ الدراسة تشابُه هو األحاديث تلك يف األصدقاء يجمع الذي الرباط يكن ولم
ويتفرَّع ق يتشقَّ حديثُها وكان الدراسات، ة كافَّ من أفراًدا تضمُّ الواحدة الجماعة كانت إذ
القراءة. ع تنوُّ عىل زنا حفَّ مما واألدب، والفلسفة والدين السياسة فيشمل مداه، ويتَّسع
ظهر عن أحَفَظ أن أوشكُت الرياضة، يف ص امُلتخصِّ وأنا إنني أقول: أن ذلك يف وحسبي
قد كنُت ما اليوم نَسيُت ولقد الخالص»، العقل «نقد كانط كتاب من كاملة أجزاءً قلٍب
أن حياتي يف قطُّ أستِطع فلم هيجل وأما وشيًكا؛ عنِّي زال قد كانط ِسحر ألن حِفظته،
فأدَهَشني الرياضة، عن أبداها التي ُمالحظاِته بدراسة بدأته قد أني وأذكر قراءته، أميضيف
اآلن أكتُبه الذي هذا أكتُب ال لكنني شك، بغري منِّي ُحمًقا ذلك كان ُهراء، يف ُهراء أجدها أن

عقيل. رجاحة عىل ألُبرِهن
ُمحاًرضا، فُعيِّنُت إقباًال، الحظ ازداد ثم ١٨٨٥م، سنة كيمربدج يف بالزمالة وظفرُت
منِصب ألشغل ١٩١٠م سنة وتركتُها عاًما، عرش خمسة الجامعة بتلك التدريس يف ولبثُت
١٩١٤م من — أعوام عرشة منها عاًما، عرش أربعة لبثُت حيث لندن، جامعة يف التدريس

والتكنولوجيا. للعلوم اإلمرباطورية الكلية يف أستاذًا خاللها كنُت — ١٩٢٤م إىل
فأدَّىصدوُره ١٨٩٨م، سنة الذيصَدر الجرب» يف «رسالة هو: أخرجتُه كتاب أول كان
األكاديمية يف زميال انتخابي جاء ثم ١٩٠٣م، سنة املَلكية الجمعية يف عضًوا انتخابي إىل
ميدان يف أنتجتُه قد كنُت ملا نتيجة (١٩٣١م) عاًما ثالثني بنحَو ذلك بعد الربيطانية

الفلسفة.
«أصول كتابه من األول الجزء ١٩٠٣م عام يف أخرج قد كان رسل برتراند أن ذلك
يف «رسالة كتابي من الثاني الجزء مادة يكون أن أُزمع كنُت ما أنَّ ِكالنا فرأي الرياضة»
يلتِقيان الرياضة» «أصول كتابه من الثاني الجزء مادة يكون أن يُزِمع هو كان وما الجرب»
واحدة سنًة أن وظنَنَّا واحد، مؤلٍَّف إخراج يف نشِرتك أن فاتَّفقنا بَعينِها، موضوعات يف
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أو سنوات ثماني لِبثْنا لقد حتى أبصارنا أمام يتَِّسع األُُفق أخذ لكن العمل، إلنجاز تكفينا
تمييًزا الرياضة» «أُسس عليه (ولنطلق ماثماتكا»، «برنكبيا كتابنا مًعا نُخِرج أن قبل تسًعا
يف طالبًا بكيمربدج التحَق قد رسل وكان وحده). رسل أخَرَجه الذي الرياضة أصول من له
العالم استمتع كما — استمتعت وقد عرش، التاسع القرن من األخرية األعوام العرشة أوائل
حياِتنا مجرى يف قويٍّا عامًال وكان وصديًقا. فزميًال األمر، بادئ يل تلميذًا بأملِعيَّتِه، — كله
مًعا واالجتماعية الفلسفية — النظر وجهة يف بعدئٍذ اختلْفنا لكننا كيمربدج، يف مقامنا إبَّان

ُمشرتك. عمٍل يف التعاُون امتناع إىل ذاك اختالفنا فأدى —
من جاءتْني بدعوٍة ُرشفُت — الستِّني بعد الثالثَة بلغُت قد وكنُت — ١٩٢٤م سنة ويف

فيها. الفلسفة بقسم أستاذًا أكون أن امُلتحدة، بالواليات هارفارد جامعة
١٩٤٧م، سنة َمنيَّته واَفتْه حتى الحني ذلك منذ املتحدة بالواليات ُمقيًما وايتهد وظلَّ
هي — قرن ربع ومداها — الفرتة تلك فكانت الثمانني؛ بعد السابعة عمره من بلغ قد وكان
ة هامَّ مؤلَّفات الوطن أرض يف وهو أخرج قد يكن وإن ألنه الناضج؛ الفلسفي اإلنتاج فرتة
أمريكا يف وهو إال بناؤه يكتِمل لم الفلسفي مذهبه أنَّ إال املنطقية، الرياضية التحليالت يف
وهو: فلسفته، لُباب فيه عرض الذي كتابه أخرج فهناك حياته، من األخرية املرحلة إبان
(١٩٢٦م) الحديث» والعالم «الِعلم األخرى مؤلَّفاته ومن (١٩٢٩م) الواقع» وعالم ر «التطوُّ

(١٩٣٣م). أفكار» وُمغامرات
عبارته من أفضل عبارًة وجْدنا ملا نظره، وجهة من الفلسفة ة ُمهمَّ نِصف أن شئنا ولو
رغم اللغة بأداة الالُمتناهي الكون عن التعبري ُمحاولة هي «الفلسفة فيها: يقول التي

قصورها.»

٢

امَلوجة إىل أوًال يرِجع وذلك قليًال، إالَّ الباحثني اهتمام من تلقى وايتهد فلسفة تكن لم
عىل تصِرب ال يجعلها مقتًا امليتافيزيقا تمُقت التي املوجة تلك أعني الفلسفة، يف امُلعارصة
بناءاتهم مضمون يف الُقدامى امِليتافيزيقيِّني بالفالسفة شبيًها يكن إالَّ وايتهد، ِمثل فيلسوف
الُعرسالشديد إىل ثانيًا ويرجع التناُول، طريقة يف منزعهم ينزع حاٍل كلِّ عىل فهو الفلسفية،
أراد التي الجديدة ُمصطلحاته إىل َمردُّه ُعٌرس وهو فلسفته، َفْهم يف القارئ يُصاِدفه الذي
اليومية؛ الحياة يف الدارجة األلفاظ بمعاني معناه يختِلط ال حتى فكَره بها يَسوق أن
يف رسل برتراند رشيك هو أنه أنساهم نفوًرا بَْدء ذي بادئ دراسته من الناس فنََفر
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امتدادات إالَّ هي إْن األخرية امليتافيزيقية كتاباته أنَّ أنساهم كما الرياضة»، «أُسس تأليف
لكن الفكرية، حياته من األول الشطر يف به اشتغل الذي الريايض للمنطق وتطبيقات
وامُلعلقني املؤلِّفني فرأيْنا وايتهد، إزاء الدارسني موقف يف ًا تغريُّ شِهدت قد األخرية األعوام
لكثرٍي عميقة دقيقًة مناقشًة كتاباته يف وَجُدوا ألنهم وذلك أهملوه؛ قد كانوا ما إىل يتَِّجهون
طليعة من يكون أن فلعلَّه الراهن، يومنا يف الِعلم فالسفة بها يهتمُّ التي املشكالت من
تُصادفنا التي دة امُلجسَّ للمشكالت ُمعالجتهم يف الرمزي املنطق استخدموا الذين الفالسفة

الخربة. مجرى يف
التفكري، علميَّ رياضيٍّا؛ الفكرية حياته بدأ َوايتهد أن بدء ذي بادئ الظنُّ كان لقد
األوىل. العلمية حياته إىل بسبٍب تمتُّ ال ميتافيزيقية شطحاٍت إىل األمر آِخر انتهى لكنه
إنتاجه يتَِّسق كيف ح تُوضِّ فلسفته، عن تْرتى األخرية األعوام هذه أخذَْت التي األبحاث لكن
هما بل واألساس، املبدأ يف األخرية وميتافيزيقيته األوىل علميَّته بني فرق فال آِخر، مع أوًَّال

نفسه. مع ُمتَِّسق واحٍد فكٍر عن تعبريان
مؤلَّفاته. يف تمييزها يُمكن ثالثًا مراحل اجتاز قد فيلسوفنا أن والحقُّ

يف خاللها نَظر ثانية ومرحلة الريايض. واملنطق بالرياضة فيها اهتمَّ أوىل فمرحلة
جميًعا والفيزيائية الرياضية املفاهيم أنَّ وهي عامة، نتيجٍة إىل لينتهي الطبيعية الفلسفة

ِخرباتنا. يف لنا تَقع التي األحداث يف األوىل جذورها إىل بها تعقُّ يُمكن
جامعة إىل لندن من بانتقاِلِه بدأْت التي امليتافيزيقية املرحلة هي وأخرية، ثالثة ومرحلة
إليه وجلبْت النقد عليه أثارْت التي هي األخرية املرحلة وهذه املتحدة. بالواليات هارفارد
صاِرمة. علمية نزعًة بفلسفتهم ينزعون الذين أولئك سيما ال األمر، أول الفالسفة إهمال

وايتهد. به جاء الذي الفلسفي املذهب أركان أهمَّ نعِرض أن اآلَن وسبيلُنا

٣

يف ورأيه الفلسفي؛ التفكري يها يُؤدِّ التي الحقيقية امُلهمة عن ِفكرته برشح العْرض ونبدأ
الفلسفي بالتفكري أنَّنا هو — الواقع» وعالم ر «التطوُّ كتابه ُمقدمة يف رشحه كما — ذلك
كان فإن الخربة. مجال يف لنا يَقع أن عساه ما كلَّ به نُفرسِّ أن يصلُح فكريٍّا إطاًرا نُركِّب
نبدأ أن يقتَضينا الِعلمي املنهج أليس والعلم؛ الفلسفة بني املنهج يف فرق فال هكذا، هذا
النظرية بهذه نعود ثم لتفسريها، ُممكنة نظرية أفضل لها نُصوغ ثم املشاهدة، بُمعطيات
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التفكري منهج أيًضا فهكذا جديدة؟ وقائع عىل التطبيق لها لنلتِمس الواقع عالم إىل امُلفرتَضة
نَستوحيها امُلبارشة، الخربة من نغِرتفها أوليَّة، معلومات من حصيلة وايتهد: عند الفلسفي
بهذا عودة ثم الوجود، ظواهر من عرفناه قد ما لنا يُفرسِّ ُممكن، فكري إطاٍر َخري إقامة يف
لعلَّنا اإلطار ذلك حدود يف تفسريًا لها نلتِمس العالم يف أخرى حقائق إىل الفكري اإلطار
التعميم درجة يف هو الفلسفة، يف الفكري واإلطار العلم يف النظرية بني الفرق وكلُّ نُفلح.
الرُّقعة من أوسع ُرقعة عىل يُطبَّق أن يُراد إذ تجريًدا؛ وأكثر أعمُّ الفلسفة فإطار والتجريد،
ذلك — ُقلنا كما — فهو بينهما بَِه الشَّ وجه أما عليها. تنطِبق أن العلمية للنظرية يُراد التي
أن لها ع يتوقَّ التي نتائجه منه يَستنِبط ثم الفْرض، يفِرض الذي املنهج كليهما؛ عند املنهج

الفعيل. الواقع ُمشكالت عىل تصُدق
الجواب: يُريد سؤال أمامك لنَهَض الفلسفي، للتفكري امُلقرتَح املنهج هذا لَت تأمَّ ولو

الواقع، عاَلم عىل األمر آِخر لينطبق رءوسنا يف نُقيمه الذي النظري اإلطار كان إذا
ذلك معنى أفيكون ورضورتها، وثَباتها الرياضة ة دقَّ يف — وايتهد له يُريد كما — مصوًغا
وال تطوُّر وال َسري فال واحدة، حالة عىل يسكن أن له بدَّ ال التجريبي الخارجي العالم أنَّ

فرًضا؟ عليه تفرضه الذي الريايض القالب مع يلتِئَم لكي إبداع،
كأنه الكون عىل ينزل الخاِلص املنطق إطار بأنَّ رصيحة، يجعلها وايتهد أن الحقُّ
الخاِلصة الرياضية العالقات شبكَة وأنَّ جوانبه؛ بني العالم مجرى يحُرص حديد من قالٌب
املنطقية العالقات أسبقيَة يَُعدُّ وهو األشياء؛ عالم عىل منه فكاَك ال فرًضا نفسها تفِرُض

امليتافيزيقي. بنائه يف األول املبدأ بمثابِة الحوادث عاَلِم عىل الرياضية
يف نراها التي النَّسقات األطرافكهذه ُمتَّصل نَسق عىل ُمشيَّدة الطبيعة أنَّ ذلك ومعنى
ها ويُضمُّ يربطها نحٍو عىل ببعٍض بعضها يتَِّصل إنما العاِبرات الحادثات أنَّ أي الرياضة،
يشعُّ ما إنكار إىل سبيل ال ولكن الريايض. الِعلم أجزاء بني د تُوحِّ كالتي منطقية وحدٍة يف
هو حيث العاَلم لوَقف الجديد هذا ولوال يكن. لم أن بعد يُْخَلق جديد من الطبيعي العالم يف
فكيف ويظهر، ينشأ ينفكُّ ما الذي الجديد هذا بفضل ر ويتطوَّ يتقدَّم لكنه اآلِبدين؛ أبِد إىل
من ُمتطورة ة ُمتغريِّ وطبيعة جهة، من ثابت أبديٍّ أزيلٍّ ريايضٍّ منطقي إطار بني ق نُوفِّ إذن

أخرى؟ جهٍة
للطبيعة إنَّ رصاحة: فيقول ُمفارقة، كأنه يبدو بما كامٍل وعٍي لعىل وايتهد وإن
عنه؛ ِغنى ال جوهري منهما فكلٌّ ذلك ومع امُلتعاِندان، النقيضان هما وكأنما يبُدوان جانبنَي
وأما الطبيعة، يف ريورة الصَّ جانب هو الذي ق، الخالَّ والتقدُّم ر التطوُّ فهو األول الجانب أما
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إال للطبيعة َفْهمنا إىل سبيل فال بها؛ نعِرفها التي ُصَورها عىل األشياء َدوام فهو الثاني
لنُخطئ وإنَّنا أخرى؛ جهٍة من لها املنطقي والثَّبات جهة، من األشياء صريورة مًعا: بهذَين
أمَرين أحُد الحق إنَّ نقول كأنما ِحدة، عىل منهما كلٍّ إىل ننُظر بحيث فَصْلناهما نحن إذا

ثَبات. وإما َصريورة فإما
— تفسري فال مًعا، املبدأين بهذَين إال وأحداثها الطبيعة تفسري إىل سبيل ال إنه نعم
يجمعها واحٍد نَسٍق يف تفسريها امُلراد الحادثة تَضع أن استطعَت إذا إالَّ — وايتهد عند
النََّسقي اإلطار فِقيام وإذن عداها؛ ما إىل بالنسبة الحادثة تلك تَقع أين لرتى غريها، مع
وإالَّ فهمها؛ ويُراد الخربة مجرى يف تَِرُد حادثة كلَّ فيه لنََضع عنه، مندوحَة ال أمر النَّظري
أن طبيعي كيان عىل ُمحال إنه ُقلنا وإذا ُمحيطها؟ من ُمنتَزعة لحادثة فهٌم يكون فكيف
امُلتناِثرة األحداث فيه نضُع عامٍّ فكري إطار من لنا بدَّ ال إنه ُقلنا فقد عداه، ما كلِّ عن يُبَْرت

تَبنِيَه. أن الفلسفة شأن من هو العام الفكري اإلطار وهذا فتُفَهم،
الذي الفكري، اإلطار هذا مثل أنَّ السابقون، الفالسفة ظنَّ كما نَظن، أن حذار لكن
أَمَل فال كال، يتبدَّل؛ وال يتغريَّ ال أبديٌّ أزيلٌّ ُمطلٌق يشء هو العالم، به لتفهم الفلسفة تُقيمه
ر يُصوِّ التي باللغة ُمقيَّد بقيَدين: ُمقيَّد وهو يبلُغه أن له وأنَّى املدى؛ هذا يبلُغ أن لفيلسوف
البرشي بخياله وُمقيَّد الالمحدود، امُلطَلق عن تكون ما أبعد واللغة الفكري، إطاره بها
امَلثَل من بها نَدنو تقريبات الفروض— أحسن عىل — تكون بمبادئ فلنقنع إذن املحدود؛
تلك اقتضْت فكلَّما فيه، يجري وما بالعالم خرباتنا بضوء ُمهتِدين بها نَدنو ونظل األعىل،

ناه. غريَّ الفكري إطارنا من نغريِّ أن الخربة
حقائق كلَّ يُفرسِّ أن له بدَّ ال الطبيعة، به لنفهم نُقيمه الذي امليتافيزيقي البناء أنَّ ذلك
مجال يف نفعل كما تماًما منه، أصلح هو بما لناه بدَّ ذلك، عليه تعذَّر فإن الواقعة، الِخربة
منها أصَلُح هو بما عدلناها وإما تها فرسَّ فإما الظواهر، بها لنفرس النظرية نفرض العلم:
الذين العقليِّني الفالسفة من أسالفه وبني وايتهد بني واضًحا الفرق نلمس فهاهنا للتفسري؛
عالقات من نَسٍق تطبيق يف أعني الطبيعة، عىل — املنطق أو — الرياضة تطبيق يف يُشبهونه
بني واضًحا الفرق هاهنا نلمس إننا أقول العالم. به لنفَهم بْدءٍ ذي بادئ نُقيمه نظرية
األوىل مبادئهم يجعلون هؤالء فبينما وإسبينوزا، ديكارت مثل العقليِّني، وأسالفه وايتهد
مبادئه إىل ينظر وايتهد نرى تعديلها، إىل أو فيها الشكِّ إىل سبيل ال بذاتها واضحة حقائق
عن بحثْنا وإالَّ فأبَقيناها، صلحت فإما االختيار، سبيل عىل ِسيق يشء هي وكأنما األوىل

منها. أصلح لها بديل
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٤

نحو األمر آِخر مال قد أنه هي شارحيه، ُمعظم عند وايتهد فلسفة عن السائدة الفكرة
أفالطون، فلسفة يف األساسية الركيزة هي امُلثُل نظرية كانت فلنئ األفالطونية؛ الفلسفة
الرياضية يَغ الصِّ إىل أقَرُب هي التي ورية الصُّ النماذج عالم عاَلَمني: بني تفِصل نظرية وهي
أخرى، ناحيٍة يف النماذج تلك من تقِرتب أن تُحاول التي دة امُلجسَّ الطبيعة وعالم ناحية، يف
أحداث عىل يفرضنفسه منطقية عالقات من رياضيٍّا إطاًرا ر تصوَّ حني وايتهد فعل فكذلك
الكائنات «عالم يُسميه ا عمَّ وايتهد ثنا يُحدِّ عندما ليشتدُّ الفيلسوفني بني الشبه وإن الطبيعة؛
وايتهد عند األزلية الكائنات تلك بني تُفرِّق األوىل النظرة عند العني تكاد ال هنا فها األزلية»
ومنطقيٍّا، رياضيٍّا كماًال كامًال عامًلا ر نتصوَّ الحالتني ِكلتا ففي أفالطون؛ عند امُلثُل وبني
ه وتغريُّ بصريورتِِه فيُحاول امَلحسوس املادي العاَلم هذا ليجيء األزل، منذ قائًما ُره نتصوَّ
أو سبيل؛ من نُوِّ الدُّ إىل استطاع ما الكامل األعىل امَلثل ذلك من يدنَُو أن وتقدُّمه ره وتَطوُّ
وعالم ناحية، من امُلمكنات عالم عاملني: وجود نفِرض الحاَلني ِكلتا يف إنَّنا فقل شئَت إْن
تكون أن لألشياء يُمكن ِلما ُصوٌر األول العالم ففي أخرى؛ ناحية من الفعلية املوجودات
يُبعدها نقٍص من فيها بما ِفعلية موجودات الثاني العالم ويف كمالها، حدَّ بلغْت لو عليه

امُلثىل. الصورة عن
الخصائص أخصَّ لسَلبْناه األفالطونية النظرة هذه وايتهد فلسفة إىل نظْرنا لو لكنَّنا
بالطبيعة الطبيعة تُفرسِّ التي التجريبية الفلسفات إحدى تجعلها بحيث فلسفته تُميِّز التي
أنَّ هو حقيقِتِه عىل فاألمر فوَقها؛ أو وراءَها أو الطبيعة خارج يشءٍ أيِّ إىل تلجأ وال
ها اشتقَّ امُلجرَّد، املنطق من ِبنْيًة به أراَد فإنما أزلية، لكائناٍت عاَلٍم عن تحدَّث حني وايتهد
الحوادث تلك بني وما الِفعيل، الخارجي الوجود يف تَقع كما الِفعلية الحوادث من الفيلسوف
زماني؟ مكانيٍّ ُمتَِّصل مجًرى يف ُمتشابكة أحداٍث من عالٍم يف نعيش ألْسنا عالقات. من
وري الصُّ الهيكل لك يكْن أحداثُه، بها تتشابَُك التي العالقات صورَة العاَلم هذا من َجرِّْد

وتفسريه. العاَلم فهم يُمكن بوساطته والذي العالم، بنْية يُمثِّل الذي امُلجرَّد
الخصائصالكيفية، ذوات بالكائنات وايتهد عنها ثنا يُحدِّ التي األزليَّة الكائنات فليست
صة ُمخصَّ َغري كائناٌت هي بل ذلك؛ إىل وما البَياض فكرة أو — مثًال — البة الصَّ كِفكرة
حني — مثًال — الحال هي كما معلومة، عالقاٍت ذي بناءٍ يف ترتِبط لكنها بخصائص،
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نَسٍق يف غريها مع فارتباُطها ذلك ومع َمدلول، بذات ليسْت رموٍز من رياضيٍّا نََسًقا تبني
أجل من ال البرشية، الخربات إىل ينظر وايتهد وهكذا ُمعيَّنًا. نَمًطا لها يجعل واحٍد عالقي
هي وهذه املنطقية، وِبنيَتَها الريايض تركيبَها منها ليستخِلَص بل الكيفية، خصائصها
األشياء ماهيات ن يتضمَّ ال امُلجرَّدة العالقات فهيكل األزلية؛ الكائنات اسم عليها يُطِلق التي
العالقات بتلك ترتبط دامت ما أشياء من شئَت ما ر تتصوَّ أن فلك العالقات؛ بتلك امُلرتِبطة
األزلية، بالكائنات يه نُسمِّ ما بها تُميِّز ُمعيَّنة صفاٍت بتحديد ُملزًما لسَت أنك أي الصورية؛
تلك تِصل التي املنطقية الرياضية العالقات َشبكُة هو به ُملَزم أنت الذي الوحيد واليشء
الة بالدَّ َشبيٌه هنا فاألمر األطراف؛ تلك طبيعة كانت ما كائنًة ببعض، بعضها األطراف
أيَّ الرموز مكان تَضَع أن لك فيَجوز ص؛ س، ِمثل الداللة، املجهولة الرُّموز ذات الرياضية
تَضُع التي اللحظة ويف الة؛ الدَّ بنْية ن تُكوِّ التي العالقات مع تتَِّسق دامت ما شئَت حقيقٍة
مكانيٍّ فعيلٍّ كائٍن إىل امُلمِكنة الِبنية تلك ل تتحوَّ ُمعيَّنة، حقائق املجهولة األطراف مكان

فات. الصِّ معلوم املعالم د ُمحدَّ زمانيٍّ
ال كذلك فهو بُمثُله، أفالطون يُشِبُه ال — األزلية بكائناته — وايتهد أن ا وكمَّ
أساس عىل ويُصنِّف م يُقسِّ أيًضا أرسطو ألنَّ واألنواع؛ لألجناس بتصنيفه أرسطو يُشِبُه
ُمفكَّكة كيفيَّات إىل للكون تفتيت فيه هذا أنَّ وايتهد رأِي ويف لألشياء، الكيفية الخصائص
الكيفيَّات يف ال الرابطة، العالقات يف هو العالم جوهر أنَّ ِحني عىل بعض، عن بعضها َمعزول
ُمصنَّفة إلخ، … وأصوات ألواٍن عىل ُمشتمل أنه تعِرف بأن ال العاَلم، تفهم فأنت املربوطة؛
منطقية؛ بنية يف اٍت ُمتغريَّ ترِبط التي العالقات هيكل تعِرف بأن تفَهُمه بل وأجناًسا، أنواًعا
زمِنيَّة، لحظٍة أيَِّة يف يكون أن يُمكن ما عىل دالَّة الصورية العالقية الكائناُت تُصِبح فعندئٍذ

الزَّمان. لحظات إحدى يف بالفعل موجود هو ما عىل ال

٥

يشمل ميتافيزيقي بناء إقامة عىل بها يستعني عنارص عن ِخربته يف يبحث وايتهد إنَّ ُقلنا
من فيها ما بكاِمل الطبيعة عىل أيًضا يصُدق امُلبارشة، الخربة عىل يصُدق فما كلَّه، الَكون
من كلمًة عليها أطَلَق فلسفته، جوانب أهمِّ من نظريٍَّة إىل به انتهى ما هو وذلك أحداث،
Prehension كلمة وهي يفهمها، ال من عىل تُغِمضاملعنى التي الكثرية، اِالصطالحية كلماِتِه
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تَوريث ثم حارضة، حادثٍة إىل ماضية حادثٍة الخصائصمن انتقال هو الدِّقِة عىل ومعناها
املايض حوادث يَِصل الذي الرباط ن يتكوَّ وبهذا ُمستقبلة، حادثة إىل الخصائصنفسها هذه
خصائص ألنَّ الزمن، مرِّ عىل خصوبًة ويزداد ينمو يظلُّ واحد خطٍّ يف والحارضوامُلستقبَل
هذا ي أُسمِّ بماذا أدري ولسُت حادثة. إىل حادثٍة من والتوريث باالنتقال ترتاَكُم املايضتظلُّ
فالحارض ب» «الترشُّ كلمة تًا ُمؤقَّ وأقرتح اإلنجليزية، الكلمة تُقاِبل واحدة عربية كلمٍة يف كله
ا ُممتدٍّ السبَِبيَّ الخطَّ ترى لهذا جرٍّا؛ وهلمَّ فيََرشبه للُمستقبَل يَسِقيَه ثُمَّ املايض ب يترشَّ
يُسبِّب ماضيها حوادث من امتداد وأنت وأنا النهر وهذا الشجرة فهذه كائن، كل يف ُمتصًال

مُلستقبَِلها. ري السَّ طريق يَرُسم وحاِرضها حارضها،
ترى أفال بأِرسها؛ الطبيعة إىل خربتك يف تراه ما لتنُقل داخل، من نفسك إىل انُظر
مثل من إنَّ غدك؟ إىل يومك يمدُّ ثم بيوِمك، أمَسَك يِصل نبًضا بالشعور نابضًة نفسك
وايتهد يه يُسمِّ فيما قْل وهكذا ُمقوِّماتها، كثرِة رغم الواحدة فرِديَّتُك تكوَّنت لة الصِّ هذه
ُمتمثِّلة يراها التي الطبيعة نبضات — عنده آَخر اصِطالح وهو — الطبيعة» «بنبضات
بعٍض مع بعضها تجاُوبها ثم جهة، من الكائنات ُمفردات ن يكوِّ سريًا الحوادث سري يف
ُمؤثرات ى يتلقَّ اًسا حسَّ نراه كما لبيئِتِه يستجيب الُعضويَّ الكائن فنرى أخرى، جهٍة من
واحٌد واألساس عقليٍّا، وإدراًكا حسيٍّا إدراًكا اإلنسان عند فتصبح تِدقُّ عمليات وهي بيئته،

الجميع. يف
من الطاقة انتقال يف باٍد الطبيعة» «فنبض الرأي؛ هذا مثل يُميل ما الطبيعة ويف
هو كما جاوره، ما عىل به يؤثِّر سيَّاًال يُشعُّ ذرٍَّة كلِّ من اإللكرتون فرتى حادثة، إىل حادثٍة
َدورتَُه يدور ثم العصبية، الُخيوط خالل أعصاِبنا، أطراف عىل الِحيسِّ األثر انتقال يف باٍد
الطاقة ففاعليُة اإلنسان، يه يؤدِّ فعٍل إىل ينتهي حتى يُجاِوزه الذي الجزء إىل ُجزءٍ من ُمنتقًال
االنتقال هذا ويف حياته، خربة يف اإلنسان يُمارسه الذي الحي االنفعال نفسها هي الطبيعة
يشءٍ كلَّ أنَّ يف نظريَّتِه مفتاح — حادثة إىل حادثٍة ومن ذَرَّة إىل ذرَّة من األثَِر انتقال —
وايتهد ألنَّ الكلمة، لهذه البيولوجي باملعني ال عضوي، كائٌن كلها والطبيعة عضوي، كائن
مًعا البيولوجيا وعلم الطبيعة ِعلم إنَّ بل البيولوجيا، أساس عىل الطبيعية فلسفته يبني ال
يف امتداًدا يشءٍ لكلِّ أنَّ أعني تاريخ، منها يشء لكلِّ أشياء يُعاِلجان أنهما يف يتساويان
الذي الوجه عىل خصائصها ناِقلة ومستقبلة، وحارضًة ماضيًة الحوادث فيه تتسلَّل الزمن،
املوِقف ترى — نفسه مع اإلنسان ِخربة يف الحال هي كما — الطبيعي العالم ففي أسلْفناه؛
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وايتهد عند العضوي املذهب وهذا ُمقبل. لتاريٍخ ًها وُموجِّ ماٍض تاريٍخ حصيلَة الحارض
فلسفتَُه يِصل الذي كذلك وهو َهيجيل، بلوٍن فلسفتَُه يَصبغ الذي هو الخاص، املعنى بهذا
فيه تتفاَعل بأِرسِه موقًفا اإلدراكية الوحدة يجعل الذي النفس، ِعلم يف الجشتالت بمذهب

الفيزياء. علم يف باملجال ى يُسمَّ فيما يحُدث ما نحو عىل عنارصه

يُطلق الذي هو فلسفته، أركان من آخر بُركن وايتهد لفلسفة امُلوجز العْرض هذا ونختم
ومعناها «ُمجتمع»، كلمة وهي أال الكثرية، ُمصطلحاته من أخرى اصطالحية كلمًة عليه
كائنات، يف مًعا ع تتجمَّ بل ُفرادى، ُمفكَّكة تظلُّ ال الحادثات أن هو وايتهد عند الخاص
الحوادث مجموعة ع تتجمَّ والحيوان؛ اإلنسان أفراد من الفْرد أو الجبل أو النهر أو كالشجرة
يحتِفظ الطبيعة يف يشءٍ فكلُّ واحد؛ كائن منها ن فيتكوَّ واحد، سبَبيٍّ خطٍّ ويف واحٍد تاريخ يف
فهذه وايتهد. باصِطالح «مجتمع» هو طويلة، أو قصرية الزمن من فرتة امتداد عىل بذاتيَّتِه
األشياء هذه من كلٌّ الطائر، وذلك القلم وهذا املقعد هذا وكذلك أحداث، «مجتمع» املنضدة
ماٍض، عن حاًرضا امُلعيَّنة الخصائص تتواَرُث أحداٍث من واحٌد تاريخي خطٌّ ألنه «ُمجتمع»
انتقال امُلتتاِبعة أجزائه بني يحُدث َخيط منها يشءٍ كلَّ إنَّ ُقْل أو حارض، عن وُمستقبًال
حوادث بني االجتماعي» «النظام وهذا تُميِّزه؛ واحدة بذاتية كله النََّمط احتفاظ يَسوُده
ِصلًة يجعل الذي النظام هذا أي — لوايتهد ُمصطلًحا استعمل أيًضا وهنا — الواحد اليشء
هو الواحد، اليشء يف الحوادث مجموعة من الحادثة وتلك الحادثة هذه بني ُمعنيَّ نوٍع من
— امِلنضدة هذه إىل ننُظر أن لنا يُجيز ا ممَّ ذاِتيَّته، ودوام واِحِديَّته اليشء عىل يخَلع الذي

باألمس. هنا رأيْناها التي نفسها املنضدة هي إنها فنقول — مثًال
ق يتحقَّ إنما الواحد، اليشء أحداث بني االجتماعي» «النظام هذا مثل إنَّ وايتهد يقول
العالقي الهيكل أو ورية الصُّ الِبنية تكون أن فأوًال: الرشوط: هذه الحوادث لخطِّ ق تحقَّ إذا
نفسه هو ، امُلعنيَّ لليشء التاريخية السلسلة حلقات من حلقًة عليه نبني الذي الُفورم) (أو
صورية ِبنيٌة لليشء تدوم أن أخرى بعبارٍة أو الحلقات، سائر عليه تُبنى الذي «الفورم»
كل يف ُمستمدَّة ًة كافَّ الحلقات يف امُلتشاِبهة ورية الصُّ الِبنية هذه تكون أن ثانيًا: واحدة.
عملية بوساطة التاريخي الَخيط أعضاء سائر من تستمدُّها التي الخصائص من حالة
إىل حلقٍة إىل حلقٍة من املنقولة الخصائص تؤدِّي أن وثالثًا: ذكرها. أسلْفنا التي ب الترشُّ

اليشء. ذاِتيَِّة يف واتِّصال ثَباٍت
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هو هذا فتقول: الزَّمن من لحظٍة أية يف — مثًال — النيل نهر إىل تنُظر يجعلك الذي فما
والَفيض. الَغيض بني ويتبدَّل يتغريَّ ينفكُّ وما حوادث، من داِفق سيَّال أنه مع النيل، نهر
تَشابٌُه فيه الكائن، هذا تاريخ يتألَّف منه الذي الحوادث تَيَّار أنَّ هو ذلك لك يُتيح الذي
أيََّة تقتِطف أن تستطيع بحيث التاريخ، ذلك حلقات من حلقٍة كلِّ عند ورية الصُّ الِبنية يف
التَّشابُه يف وثيقٌة فالعالقة وإذن النيل؛ نهر إنها عنها: فتقول ُمعيَّنة لحظٍة يف منها حلقٍة
إنها عنها: نقول أن لنا يُجيز مما امُلتتاِبعات، الحلقات بني بَبي السَّ التفاُعل ويف وري، الصُّ
من يَجعل الذي بالنظام بَِه الشَّ شديَد اجتماعيٍّا نظاًما بينها وإنَّ الواحد، امُلجتمع كأعضاء
يَصُدق يشء؛ كلِّ عىل ليصُدق القول هذا وإنَّ ُمميَّز؛ طابٍع ذا واحًدا ُمجتمًعا األفراد شتيِت
مًعا تجتمع أحداٍث من ُمؤلَّف منهما كلٌّ الناس، من الفرد عىل ِصْدَقه الواحدة الذرَّة عىل

ُمعينة. ُصورية ِبنية ويف خاص ترتيٍب عىل

أُِخذْت أساسيَّتنَي، َركيزتنَي عىل تقوم أنها يتبنيَّ وايتهد فلسفة عن أسلْفناه الذي هذا كلِّ من
فمن الحديث. الفيزياء ِعلم من األخرى وأُخذِت الحديثنَي، والرياضة املنطق من إحداهما
َمفروضة، ُمسلَّماٍت عىل القائم االستنباطي البناء طريقة أُِخذت الحديثنَي والرياضة املنطق
حني وايتهد فلسفة يف واضح جانٌب فذلك ُمختلفة؛ نتائج أرْدنا لو بَغريها تتبدَّل أن يُمكن
ليُفرسِّ منطقية، رياضية عالقات ذا فكريٍّا إطاًرا يضَع أن الفلسفي التفكري ة ُمهمَّ يجعل

ُقلنا النََّسقي، اإلطار ذلك من مواِضعها الخربة حقائق لكلِّ وجْدنا فإذا الكون؛ حقائق به
املفروض الفكري باإلطار لنا بدَّ وإالَّ صحيح، أساٍس عىل قائم للكون تفسرينا إنَّ عندئٍذ
وتيَّارات جهة، من الثابت الريايض اإلطار ان: قَّ الشِّ وهذان للتفسري؛ منه أصَلَح آَخر إطاًرا
يف مًعا يَّتنَي الخاصِّ اجتماع يُفرس الذي هو أخرى، جهٍة من الطبيعة يف الداِفقة الحوادث
الحوادث. مجرى يف اللَّحظي التغريُّ يَّة خاصِّ ثُم واحدة، ذاتية عىل الثبات يَّة خاصِّ يشء: كل
كلُّ معه تُصِبح الذي الذرَّة، يف التغريُّ مبدأ وايتهد فلسفة أخذَْت الحديث الفيزياء ِعلم ومن
ذات بالحقيقة هي وليست تاريخها، هي حقيقتها فكأنما ُمتتاِبعة، أحداٍث من َخيًطا ذرٍَّة
من سالسل إىل يشءٍ كلَّ تحلُّ التي بالفلسفة الذرِّية الفيزياء هذه فأوَحْت والدوام؛ السكون
وعالقاٍت ُصورية ِبنيٍة من الحوادث هذه بني يكون ما إالَّ الواِحد لليشءِ ذاتيََّة وال حوادث،

ُعضويٍّا. كائنًا كائٍن أيِّ من تجعل التي هي سببيَّة.
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مور جورج (3)

١

برتبية عنايٍة أكرب ُعِني طبيٍب ألٍب لندن، ضواحي إحدى يف ١٨٧٣م سنة مور جورج ُولد
أبنائه من الوَلُد أتمَّ ما فإذا األوىل، املرحلة يف تعليمهم بنفسه تويلَّ لقد حتى أوالده،
ويف الرفيع؛ الرتبوي بُمستواها ُعِرفت مدرسٍة إىل أرسَله يَديه، عىل األولية املرحلة هذه
ظهر عرشة، الثامنة إىل الثامنة سنِّ من عرشة، أعواًما مور جورج لِبَث املدرسة هذه
إىل ينِرصَف أن أوشك لقد حتى والتينية، يُونانية من الكالسيكية للدراسة استعداده فيها
دراسته من فرغ وقد ورياضية، وأملانية فرنسيٍَّة من قليًال إالَّ مواد من غريها دون دراسِتها
لو يتمنَّى بعُد فيما جعله مما الطبيعية؛ الُعلوم عن قليًال وال كثريًا يعِرف ال وهو الثانوية
اليونانية إىل اإلنجليزي النَّثر من ُمختارات ترجمة يف أنفَقُه الذي الوقت كلَّ أنفق قد يكن لم
من بيشءٍ يملؤه وقِتِه من فراًغا ليِجَد اإلنجليزية، اللغة إىل هاتنَي من وُمختاراٍت والالتينية،

ُدونه. من أُغِلقت التي الطبيعية العلوم
يف األوََّلني عاَميه وأنفق كيمربدج، دخل فقد الثانوية، املرحلة يف دراستُه كانت ما وأيٍّا
الثانوية، مدرسته يف تعلَّمه قد كان ما إىل يُضاف جديًدا فيها يِجد ال كاد كالسيكية دراسٍة
الذين الجامعة شباب من الفذَّة املجموعة تلك هو العاَمني، ذَينك خالل ا حقٍّ الجديد لكن
مأخوذًا إليهم، واالستماع بهم االتِّصال عىل فدأب والحديث، للُمناقشة مًعا يلتُقون رآهم
ا ممَّ وُمناقشاتهم، أحاديثهم يف إليه يرتِفعون كانوا الذي الرفيع املستوى لذلك َمشدوًها
والفلسفة واألدب، السياسة يف يتحدَّثون يَسمعهم فهو قبُل، من عهٌد به لصاِحِبنا يكن لم
لم شباٍب ُمناقشات يف يكون أن ر يتصوَّ يكن لم ِجدٍّ يف وكذلك ُعمٍق ويف براعٍة يف وغريها
لهؤالء يُنِصت أن إالَّ ذلك إزاء له يكن ولم وإعجابًا. نشوًة فتانا فامتأل الطَلب، عْهد يف يزل
حيث إىل بغتًة به ِجيء الساذج الريفيُّ هو كأنما نفسه دخيلة يف وأحسَّ صمت، يف الزمالء
الزمالء، هؤالء يقوله بما امُلقارنة يقبَل ا ممَّ يُضيفه ما عنده يِجد ولم والثقافة، الحضارة
حياته يف مرة أول هذه فكانت منهم، واحًدا الجماعة تلك َقِبلتْه أن بالزَّهو أحسَّ قد إنه بل ال
عقلية كفاية ذوي أفراد مع حميمة وثيقة عالقٍة عىل نفسه فيها يِجد — هو يقول كما —

عقله. وتنشيط نفسه تحريك يف كان ما لذلك فكان ممتازة،
يرِجع وله ودراسًة، عمًرا بعاَمني ُمور يكُربُ كان ب، الطالَّ هؤالء أحد رسل برتراند كان
قال ويُناِقشه، إليه يتحدَّث سِمَعه حني أنه ذلك الفلسفة؛ ميدان مور دَخَل أْن يف الفضل
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الدراسة يف له الباِقينَي العاَمني يُكمل أن عىل وَحثَّه النظر، يلِفت فلسفيٍّا استعداًدا له إنَّ
مادة الفلسفة أنَّ ذلك قبل سِمع قد يكن لم إنه مور يقول وهنا الفلسفة. طَلب يف الجامعية،
الكالسيكية، دراسته يُواِصل أن إالَّ ع يتوقَّ لم كمربدج إىل ذهب حني إنه الجامعات، تُدرَّسيف
قد كان الثانوية مرحلته إبَّان إنه نعم الثانوية. املدارس يف لها ُمدرًِّسا تخرُّجه بعد ليُصِبح
التي الفلسفية املسائل لنوع قطُّ ينفِعل لم لكنَُّه ألفالطون، بروتاجوراس ُمحاورة دَرس
الفلسفة. من قطُّ شيئًا قرأ قد مور جورج يكن لم امُلحاورة هذه وغري امُلحاورة، تلك يف تُثار

٢

أن فيجُمل كيمربدج، يف طاِلبان هما إذ رسل برتراند وبني بينه لقاءٍ أوَل ذَكْرنا وقد أما
يُذَكر يكاد ال اللَّذين الفيلُسوَفني هذَين بني عالقٍة عن لنَُقصَّ قصرية وقفًة هاهنا نِقَف
فلسفية مدرسٍة زعيَمي ان يُعدَّ مًعا ألنهما زميله، اسم الذهن إىل يثَِب حتى أحدهما اسم
كيمربدج، مدرسة اسم املدرسة هذه عىل أحيانًا َليُطلق حتى التحليل، مدرسة هي ُمعارصة،

كيمربدج. يف الصديَقني هذَين لوجود
َشوطه ُمنتصف يف يَزْل لم مور وكان ١٨٩٤م، سنة الجامعة رسل برتراند ترك
دائَم ذلك بعد أعواٍم ستَّة مدى مور فَلِبَث بينهما، توثَّقْت قد كانت العالقة لكنَّ الجامعي،
كيمربدج يف إما الفلسفية، املسائل من لهما يَعِرض ما مًعا يُناِقشان بصديقه، اِالتِّصال
كان حني الرِّيفي رسل منزل يف ا وإمَّ حني، بعد حينًا بالزيارة يُعاِودها رسل كان عندما
اآلخر يف أحُدهما يُؤثِّر الحال بطبيعة الصديقان وكان حني. بعد حينًا بالزيارة يُعاوده مور
هو بما الرياضة» «أصول كتابه ُمقدِّمة يف يعِرتف أن ِبَرسل حدا ا ممَّ ولفتاته، بأفكاره
مور بأنَّ بالظنِّ كثريين إىل أوحى الذي هو رسل من االعرتاف هذا ولعلَّ ِلُمور. به َمدين
يف مور يُحاول هنا وها الدراسة. يف منه وأسبُق سنٍّا منه أكرب وأنه لرسل، أستاذًا كان
رسل إليها قَصَد التي األفكار أنَّ يؤكِّد أن يُحاول نفسه، عن كتبَُه الذي امُلوجز حياِتِه تاريخ
أي خاطئة، أفكار أنها — بعد فيما — مًعا لهما تبنيَّ قد عليه، مور بَفْضل اعرتََف عندما
ُمؤلَّفات أنَّ حني عىل أخطاءً إالَّ — نفسه مور يقول فيما — مور عن يأُخذ لم رسل أنَّ
يف بالًغا تأثريًا أثَّر قد رسل كان فلنئ ُمور. عند التفكري أثار ما أهمِّ من كانت قد رسل
مور أنفق التي ِبُكتُبه وأعَمق أبلَغ كان فيه أثََره أن إالَّ امُلبارش، الشخيص باالتصال صديقه
يف أنفقه ا ممَّ — نفسه هو اعرتافه حسب — جدٍّا بكثرٍي أطول وقتًا وتحليلها دراستها يف

اإلطالق. عىل آَخر فيلسوف أيِّ مؤلَّفات دراسة
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بمور. تأثُّره عن رسل يقوله ما فاسَمْع برسل، تأثُّره عن ُمور فيلسوُفنا يقوله ما هذا
عاد الجامعية، دراسِتِه أول يف وبراديل وهيجل بكانْت ُمعجبًا كان أن بعَد إنه معناه ما يقول
وجهِة تشكيل يف مور جورج تأثري «ولوال ضالل، عىل أنهم له تبنيَّ ملَّا جميًعا عنهم فانفضَّ
الفلسفية حياته يف ُمور جورج اجتاز فقد أبطأ، بخطواٍت هؤالء عن تَحوُّيل لجاء نظري،
هو فكان عندي، منها أَمًدا أقَرص عنَدُه كانت لكنها اجتزتُها، التي نفسها الهيجليَّة املرحلَة
بالتحرُّر؛ شعور نفيس ويف ثورته، يف وتَبْعتُه امِلثالية، الفلسفة عىل الثَّورة يف الرائد اإلمام
يشء، يف الحقِّ من وليست ظواهر إنها الفطرية اإلدراكات كلِّ عن يقول براديل كان أن فبعد
اإلدراك هذا دام ما حق، فهو حقٌّ إنه الفطري اإلدراك يقول ما كلَّ إن لنقول نحن ِجئنا

الهوت.» أو بفلسفة ُمتأثِّر غري الفطري
الجامعة، من رسل تخرَّج أن بعد سنواٍت ستَّ دائمة ِصلٍة عىل َلِبثا الصديَقني إنَّ ُقلنا
يف ذلك بعد تالقيا ثُمَّ نادًرا، إالَّ خاللها يلتَِقيا لم (١٩٠١–١٩١١م) أعوام عرشُة تلتْها لكن

التَّدريس. يف زميَلني كيمربدج

٣

(١٩١١–١٩٣٩م) كيمربدج يف الفلسفة يدُرس عاًما وعرشين ثمانيًة مور جورج قىض
لقاؤه — حياته ة قصَّ يف مور يروي فيما — خاللها حَدثَْت التي األحداث أهمِّ من وكان
نشأت ُمعارصة فلسفية مدرسٍة توجيه يف األثر أبلُغ بعُد فيما له كان الذي بفتجنشتنَي،
مُلحارضات يستمع فتجنشتنَي كان املنطقية». «الوضعية اسم عليها أُطِلق ما وهي ِفينَّا، يف
أبَرُع أنه إزاءه شعرُت ما «ُرسعان يقول: أن عىل حَمَله نُبوًغا تلميذه يف األستاذ فَلَمح مور،
فيما بصريًة منِّي وأنفذُ بكثري، أعَمُق كذلك أنه شعرُت بل كبرية، بدرجٍة الفلسفة يف ِمنِّي
فتجنشتنَي مع ته قصَّ رواية يف مور ويميض فيه.» والسري البحُث عليه يكون أن ينبغي
١٩٢٩م، سنة إليها عاد حتى ١٩١٤م، سنة بعد كيمربدج يف أراه أُعْد لم إنَّني فيقول:
فهي منها؛ أتعلَّم أن ُمحاوًال مرٍَّة بعد مرَّْة قرأتُها، املنطق، فلسفة يف رسالته ْت نُِرشَ ملا لكنني
أستِطْع لم ا ممَّ كثريًا فيها وجدُت لقد نعم شديًدا؛ إعجابًا بها أُعَجب أزال وما أعجبُْت رسالة
الطريق أمامنا تُنري أراها كثريًة أشياء منها فِهمُت قد — أظن فيما — كذلك لكنَّني فهَمه،
عدَّة ُمحارضاته له حرضُت ١٩٢٩م سنة كيمربدج إىل فتجنشتنَي عاد وملَّا ساطع. بضوءٍ
جعلني قد شكٍّ بغري وأحَسبُه إعجاب؛ فوق إعجابًا إالَّ خاللها به أزَدْد لم ُمتالِحقة، أعواٍم
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عىل حَمَلني ولقد لها. ُمطمئنًا ِألُثْبتها — لواله — كنُت كثريٍة أشياء يف أتشكَّك بتأثريه
منهٍج باصِطناع َمرهون هو إنما تُحريني، كانت التي الفلسفية املسائل حلَّ بأن االعتقاد
الفلسفة أُستاذية يف خَلَفني قد الذي هو أنه ني َليَُرسُّ وإنه رائعة، إجادًة استخداُمه هو أجاد

بكيمربدج.
رامزي وهو به ُطالَّ بأحِد فيلسوِفنا لقاء هو الذكر، يستحقُّ آَخر بشخٍص آَخر ولقاء
يف كذلك ُمعرتًفا األستاذ، نظر استوَقَف ما والذكاء امَلقِدرة من أبدى الذي F. P. Ramsey
دائًما القلق من يشءٍ عىل مور جعل تفوًُّقا أستاِذه عىل ق تفوَّ قد أيًضا هنا التلميذ أنَّ رصاحة
الذهن ذلك أمام الخطأ يف يَزلَّ أن َخشيَة ُمستمعيها، أحد رامزي يكون التي امُلحارضة أثناء
فلسفية، ملسائل ُمناقشاٍت عىل بالتلميذ يجتِمع أن لألستاذ يحلو كان ولقد د. امُلتوقِّ الناِفِذ
أن قبل الناِبَه الشابَّ ذلك عاَجَل املوت لكن ُمشرتَك، عمٍل عىل يَتعاَونا أن تواعدا لقد حتى

الثالثني. يبلُغ
الفكر تاريخ يف ا هامٍّ جانبًا عنه نذُكر أن قبل مور جورج حياة عن الحديث نختم وال
طليعة يف شكٍّ غري من تَُعدُّ التي «عقل» مجلة تحرير رئاسة تولِّيه وهو الحديث، الفلسفي
حتى ١٩٢٠ عام منذ لتحريرها رئيًسا وظلَّ كله؛ العالم يف الفلسفية ت املجالَّ من الطليعة

(١٩٥٩م). بموته انتهي الذي املَرض عليه ثُقل

٤

أن رأيي— يف — تصلُح حياته، عن مور كتَبَها التي الذاتية السرية يف عبارة وردت لقد
العاَلَم أن أظنُّ ال «إنَّني فيها: يقول التي العبارة وهي كله، الفلسفي ملوِقِفه مفتاًحا تكون
الفلسفية بامُلشكالت إيلَّ أوحى قد ما أما فلسفية؛ ُمشكالٍت أيََّة إيلَّ لتُوحي كانت العلوم أو
أُوِحَي التي املسائل من كثرٍي ففي العلوم؛ وعن العالَم عن آَخرون فالسفة قاَلها أشياء فهو
شَغًفا بالبحِث مشغوًفا — نفيس أِجُد أزال وما — نفيس وجدُت الطريق، هذا عن بها إيلَّ
ما حول «تدور ُمشكالت منها األول النوع رئيسيَّني: نَوَعني من املسائل هذه وكانت شديًدا.
— ة قَّ الدِّ وجه عىل — يعنى عساه فماذا قاَله، بيشءٍ إليه َقَصَد قد امُلعنيَّ الفيلسوف يكون
السؤال: هذا حول تُدور ُمشكالت الثاني والنوع فلسفته؟ يف وَرَد ا ممَّ بتلك أو العبارة بهذه
حق؟ بأنها أقواله من تلك أو العبارة هذه يِصف أن ذاك أو الفيلسوف لهذا غ يُسوِّ ماذا

املذكورين».» النوَعني هذَين من مشكالٍت حلَّ ُمحاوًال كلها حياتي بذلُت قد أحَسبُني
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— تكفيني الفلسفي عمله بها ِليَِصف مور قالها التي ة الهامَّ العبارة هذه أنَّ أعتِقد
— الفلسفي النشاط مجال من الصحيح موِضَعه مور لوضع يتصدَّى كاتٍب كلَّ وتكفي
لم إنه ُمباًرشا. بحثًا منه ُجزء أيِّ يف وال العاَلم يف يبحث لم فهو الطويل؛ البحث َمئونَة
فرًدا اإلنسان عىل أو الطبيعة، وراء ما أو الطبيعة عىل عنده من يُطِلقه ُحكٍم يف يتورَّط
أو الفنِّ أو السياسة شئون يف به يُديل خاصٍّ رأٍي يف يتورَّط لم إنه غريه، مع ُمجتمًعا أو
القضايا تحليل يف يتورَّط لم إنه بل كالَّ اآلخرون، الفالسفة فيه يتحدَّث أن أِلفنْا ا ِممَّ التاريخ
الفيزياء وعلماء الرياضة ُعلماء — العلماء يقوله ما يتناَول بحيث ُمباًرشا، تحليًال العلمية
أنه أعنى وأحكام، مفاهيم من أقوالهم يف وارٌد هو ما عىل تحليله ليَُصبَّ — ة خاصَّ بصفٍة
تراَجَع هو وال برأي، فيه وأديل ُمبارشة ُمواجهًة بظواهره الخارجي العاَلم واَجَه قد هو ال
أقوال جعل بحيث امُلبارش، بالبحث وظواهره للعاَلم يتصدَّى الذي العاِلم وراء فوقف خطوًة
— الِعلم رجال أقوال تحليل — التحليل هذا ِمثل ترك إنَّه بل لبحِثه، موضوًعا العاِلم هذا
عن أقوالهم معاني يف لينُظر الفالسفة هؤالء وراء وقف فقد هو أما الفالسفة، من لَغريه
لو ثُمَّ ُمباًرشا، وصًفا بقوانينه العاَلم يِصف الذي هو العاِلم كان فلو العاَلم. وعن العلوم
الفالسفة فيلسوف هو ُمور فُجورج العاِلم، يقوله ما يُحلِّل الذي هو الِعلم فيلسوف كان
الُعلماء عىل وال وظواهره العاَلم عىل ال تحليالته، يَصبُّ ألنه — أحيانًا عنه يُقال كما —
إليها قصَد التي معانيها عن باحثًا الفالسفة أقوال عىل يَصبُّها بل ومفاهيمهم، وقضاياهم
ما الفيلسوف عند كان إْن يسأل راح املقصود فِهم قد أنه إىل اطمأنَّ ما إذا حتى أصحابها،

يقوله. ما صواب يف االعتقاد له يُربُِّر
يُضيف أن هو وليس «التحليل»، هو «مور» يعمله ما كلَّ أنَّ جالءٍ يف هذا من يَتبنيَّ
التحليل هو عمله العلم. قضايا من قضية عن أو العاَلم، جوانب من جانٍب عن جديًدا ُحكًما
فرتاه عرصه. ويف قبله من الفالسفة ألِسنَِة عىل وَرَد قد ا ممَّ املقصود املعنى َفهم أجل من
كلمة، أو عبارة أو فقرٍة عند ليِقَف امُلعارصة أو القديمة الفلسفية الُكتُب من كتابًا يقرأ
وغموض تعقيٍد أمام هو فإذا به، ُمسلًَّما مفهوًما أمًرا املؤلِّف يظنُّه الذي معناها عن فيسأل
ح يُرصِّ أو الغموض، وينجيل التعقيد يزول حتى التحليل، عملية يف يميض أن يقتِضياِنِه
واضحًة يَظنُّونها أشياء الفالسفة يقول ما أكثر وما مفهوم. غري يشءٍ إزاءَ أنه األمر آِخر
هؤالء أن إىل والرشح التحليل ينتهي ما أكثر ما ثم وتَُرشح، تَُحلَّ حتى بواضحٍة هي وما

معنًى. ِبغري شيئًا — األمر حقيقة يف — قالوا إنما الفالسفة
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التي العبارة بَدل يِجد أن دائما ُمحاولته هي مور يَستخدمها التي التحليلية واألداة
الِعبارة ألنَّ وذلك منها؛ أوضَح تكون لكنها معنًى تُساويها أخرى عبارًة لتحليلها يتصدَّى
كلمات تكون أن َوَجب ولهذا األوىل، العبارة يف تركَّز قد كان ما تبسط أن شأِنها من الثانية
مثٍَل وأبسط املعنى. يف تساويهما رغم األوىل، العبارة كلمات من عدًدا أكثَر الثانية العبارة
الَحسن «إن بقولنا: الُحسني» أخو «الَحَسن القائلة: العبارة نُحلِّل أن هو لذلك نَسوُقه
هو أحدهما فواِلد أنسالُهما، اللَّذَين الواِلَدين يف اشرتكا ذَكَرين عىل أُطِلقا اسمان والُحسني

اآلخر.» والدة هي أحدهما ووالدة اآلخر، والد

٥

إننا نقول الذي بهذا نعني ماذا هي: امُلشكلة بل نعِرف؟ ماذا هي مور عند امُلشكلة ليست
خصائصه إحدى هي وهذه — الِفطري الذَّوق إىل املعرفة تحصيل يف يرَكن ألنه ذلك نعرفه؟
املعرفة. صنوف من إليه يَهدينا فيما صاِدق الِفطري، اإلدراك أو الِفطري، فالذوق — امُلميِّزة
تنتِقل وأنك بَدن ذو وأنك موجود أنك مثًال تعِرف كأْن بمعرفة، الِفطريُّ إدراُكَك جاءك ولو
سألت: ثم كهذه بمعرفٍة الفطري إدراُكك جاءك لو إنه أقول وهكذا، مكان إىل مكاٍن من
ما أكثر فما ذلك ومع مرشوع. غري سؤاًال تسأل مور رأي يف كنَت صاِدقة؟ معرفة أهي
يدي يف القلم وهذا الوَرقة وهذه أمامي التي امِلنضَدة أهذه كهذه! أسئلة الفالسفة يسأل
اإلرادة ُحرُّ أنا هل باألمس؟ ُكنتُه الذي الشخص نفس هو اليوم أنا هل ا؟ حقٍّ موجودة
فهل بوجودي، ُموقنًا كنُت وإذا اآلن؟ األسطر هذه بكتابِة أُحرِّكها حني يدي تحريك يف
كخواطري، وخواطر كمشاعري مشاعر لهم وبأنَّ اآلخرين، األشخاص بوجود كذلك أوِقُن
كان إن بها يَستوثِقوا أن يُريدون كهذه أسئلًة الفالسفة سأل ما أكثر ما نعم وهكذا. وهكذا
آَخر، فَموِقفه «مور» أما كلها. األمور بهذه أنبأَُهم حني النَّبأ َصَدَقُهم قد الِفطريُّ إدراُكهم
ينبغي ال دق الصِّ هذا ألنَّ الِفطري؛ اإلدراك به يجيء ما ِصدق عن يكون ال السؤال أنَّ وهو
اإلدراك بها يَجيء التي املعرفة تحليل عن السؤال يكون وإنما تساؤل، َموضع يكون أن

صحيًحا. َفْهًما وَمدلولها مقوماتها فنفهم بعنارصها ِلنُِلمَّ الفطري
فيه يقول الفطري» الذَّوق عن «دفاع عنوانه بحٍث يف هذه نظِرِه وجهَة مور ويرشح
الجَسد هذا وأن — جسُده هو — برشيٍّا جسًدا اآلن ة ثَمَّ بأنَّ ُموِقن الِفطري باإلدراك إنه
وجوًدا موجوًدا اللحظة تلك منذ يزْل لم وأنه املايض، الزَّمن من ُمعيَّنة لحظٍة يف ُولَِد قد
ظلَّ ولقد اآلن؛ هو مما ا جدٍّ أصغَر والَدِتِه لحظة كان فمثًال ، للتغريُّ تعرُّضه رغم ُمتَِّصًال،
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بعيدًة ليست مسافٍة عىل لها ُمفارًقا أو باألرض لصيًقا إما اآلن حتى والدته منذ الجَسد هذا
يف وحجم شكٍل ذوات كثرية، أخرى أشياء الجسد، هذا ُولد منذ هنالك كانت ولقد عنها؛
أقرب فبعضها األشياء، هذه من ُمتفاوتة مسافاٍت عىل كان قد الجسد هذا وأن ثالثة، أبعاٍد
كبري عدٌد بيئتَه، ُن فتكوِّ والدته منذ به تُحيط كانت التي األشياء بني ومن بعض. من إليه
املايض، الزمن من ُمعيَّنة لحظة يف ُولَِد قد (أ) أنه يف به َشبيٌه منها كل البرشية، الكائنات من
والدته منذ زمنية لحظٍة يف كان (ج) وأنه والدته، بعد ما فرتة موجوًدا لِبَث قد وأنه (ب)
الفطري بإدراكي كذلك وأعلم عنها، بعيدة ليست مسافًة لها مفارًقا أو باألرض لصيًقا إما
نعيش التي األرض أنَّ أعلم كما الوجود، من واختَفوا ماتوا قد الناس هؤالء من كثريين أنَّ
قبل وماتوا ولدوا غريي ناًسا شهدْت وأنها طويل؛ بزمن والدتي قبل موجودة كانت عليها
والدته، منذ الِخربات به تمرُّ أخذْت برشي كائن أنني أعلم فإني وأخريًا جسدي، يُوَلد أن

عالقات. من بينها وما أشياء ه بحواسِّ فيُدِرك
تساؤل، َموضع تكون أن يجوز ال معرفًة الفطري، باإلدراك عرْفناها أشياء كلها هذه
فيها، ن ُمتضمَّ هو ما بالتحليل ح نُوضِّ أن هو إزاءها، — يِجب بل — يجوز الذي وإنما
أعواٍم ة لعدَّ األرضموجودة كانت «لقد قولنا: مثل عبارة إنَّ مَلدلوالتها. الكامل الَفهم ابتغاء
سأْلنا لو لكنَّنا شهادة، شهادته وراء وليس بِصدقها، الفطري الذَّوق يشَهد حقيقة مضت.»
سؤاًال عدُّوه ملا مضت؛ أعواٍم ة لعدَّ موجودًة كانت األرض أنَّ صحيح هل كثريين: فالسفة
بل الصحيح، الجواب نعِرف ال إنَّنا بقولِنا عليه يُجاب أو بال، أو بنعم عليه يُجاب بسيًطا
«األرض» كلمة مثل فيه، ورَدْت التي الكلمات معنى عىل تتوقَّف اإلجابة إنَّ يقولون: تَراهم
هو فالجواب وكذا كذا هي الكلمات هذه معاني كانت فإذا «سنني» وكلمة «موجودة» وكلمة
أمثال ِخالف —عىل مور لكن كيت. هو فالجواب وكيت كيت هي معانيها كانت إذا وأما كذا،
اإلدراك عند مفهومة ألنها الوضوح، نموذج هي كهذه عبارة أنَّ يؤكد — كهؤالء فالسفة
ِلعبارة فهمه يف يتشكَّك بأن النفس ساَوَرتْه من وكلُّ يكفي؛ ما فيه وحده وهذا الفطري،
العبارة؟ نفَهم هل هي: األوىل ُمختلفتنَي؛ َمسألتنَي بني شخصيخِلط الحقيقة يف هو كهذه،
من املعني إدراك بني الفرق هو أنه أي فِهمناه؟ الذي هذا تحليل نعِرف هل هي والثانية
ألنه األهمية؛ باِلغة تفرقة وهي أخرى، جهٍة من إليها ينحلُّ التي عنارصه وإدراك جهٍة
االهتمام مركز ينُقل مور ترى اهتماِمهم، موضوع األول األمَر كثريون فالسفٌة يجعل بينما
هو بل موجود؟ أنا ا حقٍّ هل ديكارت: سأَل كما يسأل ال — مثًال — فهو الثاني؛ األمر إىل

موجود؟ إنني بها أقول التي العبارة تحليل ما ذلك: بدَل يسأل
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اآلَخرون الفالسفة فيه يتشكَّك فالذي الوقفتنَي، بني بعيد — ترى كما — والفرق
الذي هو اآلخرون الفالسفة بِصدقه يؤمن والذي فيه، شكَّ ال تصديٍق موِضَع مور يجعله
كهذه: عبارة ِصدق يف اآلخرون يتشكَّك فقد البحث؛ عىل وحافًزا شكٍّ موضع مور يجعله
َصوابها؟ عىل بُرهانُنا ما ويتساءلون مضت.» كثريٍة ألعوام موجودًة األرض هذه ظلَّْت «قد
َفْهٍم عىل ُهم كأنما معناها بها يُحلِّلون التي الطريقة إىل يطمئنُّون نفسه الوقت يف وهم
الوقت يف لكنه العبارة ِصدق يف يَشكُّ ال فهو الوضع: فيعكس مور أما لعنارصها. دقيق

يكون. أن عساه وماذا يكون كيف الصحيح تحليلها إىل أبًدا يطمنئُّ ال نفسه

٦

يكفي إذ َقبولها يف يرتدَّد فال الخري فكرة عىل الِفطري اإلدراك َقبول يف مبدأه مور ويُطبِّق
موجود. الخري أنَّ يعلم الفطري بإدراكه اإلنسان أنَّ

لكي ألنك تعريف، بَغري يشءٌ أنه إىل فستنتهي تعريفه، ما «الخري» عن سألت فإذا
ال بطبيعِتِه بسيًطا كان إذا أما البسيطة، عنارصه إىل تحليله من لك بدَّ فال اليشء، تَُعرِّف
إىل يحتاج وال ُمباًرشا إدراًكا بذاته يُدَرك فالبسيط التعريف؛ تعذَّر أبسط، هو ما إىل ينحلُّ
ألَجبُت الخري؟» هو «ما ُسئلُت إذا إنني مور: يقول لهذا معناه؛ توضيح عىل ليُعني سواه

الخري.» هو «الخري بقويل:
بقويل: ألَجبُت الخري؟ تُعرِّف «كيف ُسئلُت إذا أو اإلشكال، وختام السؤال ختام هذا ويف
فكيف األصفر، اللون شأن تماًما ذلك يف شأنها بسيطة فكرة ألنه له؛ تعريف ال الخري «إنَّ
ويُدَرك ُمركَّب، غري بسيط األصفر اللون ألنَّ ُمحال، ذلك إنَّ يَره؟ لم ملن األصفر اللون تُعرِّف
امُلركَّبة، األشياء عىل إال محال فالتعريف الخري؛ فكذلك اإلطالق؛ عىل يُدَرك ال أو مبارشة

تعريف».» إىل بحاجٍة وليست بذاتها فواضحة البسيطة األشياء وأما
كثرية، ُمختلفة خصائص من ُمؤلَّف الحصان ألن الحصان، تُعرِّف أن تستطيع إنك
وأردَت البسيطة الخصائص إىل وصلَت إذا أما الخصائص، هذه عدِّ عن عبارة هو وتعريفه
فهي والتعريف، التحليل طريق نهاية هي ألنها ُمستطاًعا، ذلك تِجد فلن إحداها، تعريف
تلك قبيل من هو «الخري» أن مور وعند — أقل وال أكثر ال وتُدِركها، إليها تنُظر أشياء
تنحلُّ منها أبسط هو ما وراءها وليس بذاتها، وتُدَرك ُمبارشة تُدَرك التي البسيطة األفكار
إذا أنهم وهي األخالقيُّون، الفالسفة فيها وَقَع غلطٍة إىل مور يُنبهنا وهنا به؛ وتَُعرَّف إليه
هي األخرى الصفة هذه أنَّ ظنُّوا أخرى بصفٍة دائًما مقرتنة البسيطة الحقيقة هذه رأوا
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فيقولون سعادتها، أو النفس بنشوة دائًما مصحوبًا الخري يَروا أن ذلك مثال الخري، تعريف
واحًدا. شيئًا يجعلهما ال الشيئنَي اقرتان أنَّ ِحني عىل السعادة، هو الخري إنَّ

٧

الفطري اإلدراك يراه ملا َقبوله يف الفطري، اإلدراك أو الفطري، للذَّوق نصريًا مور كان هكذا
قلًما، يَدي يف إن الفطري اإلدراك قال فإن باطًال. الفطري اإلدراك يراه ِلما ورفِضه ا حقٍّ
هذا ِصدق عدم أو ِصدق عن امليتافزيقيون يقوله ما كل من الرغم عىل وقلٌم يٌد هنالك كان
أو وقلٌم يٌد ا حقٍّ هنالك كان إن تسأل أن هي مور عند الفلسفة ليسِت أسلْفنا، وكما القول؛
أن تها ُمهمَّ — الفطري اإلدراك يُقرِّره ما لِصدق َقبولها بعد — هي تُها ُمهمَّ بل يُكن، لم
عىل دلَّتْنا التي هي ية الِحسِّ امُلعطيات كانت فإن بالتفصيل. ذلك يَعنيه أن عىس ا عمَّ تبحث
الِحيسِّ اإلدراك طبيعة وما ية، الِحسِّ امُلعَطيات طبيعة ما سأْلنا اليد، أصابع بني القلم وجود

وهكذا.
يُناَزع ال أمًرا الَخري وجود كان خريًا، العالم يف أنَّ الفطري اإلدراك لنا قرَّر إن كذلك
صوابها. يف تتشكَّك أن ال خري» «هذا تقول التي العبارة تحليل الفلسفة ة ُمهمَّ وتُصِبح فيه،
الفالسفة موِقف فيه يُحلِّل امِلثالية» «دحض بعنوان فصل مور كتَبه ما أهمِّ من وكان
بأن القائل املبدأ هو الرئييس ِمحوره املذهب فهذا مذهبهم؛ بطالَن يُظِهر تحليًال امِلثاليِّني
وليست طبيعتها يف ُروحانية الذات ِخربة كانت وملَّا ما. ذاٍت ِخربة يف وقوُعه هو اليشء وجود
أنه ليُبنيِّ بالتحليل هذا مبدأهم مور فيتناول طبيعِته يف ُروحانيٍّا كله الوجود كان مادية،
ِصدقه يخرج فال أصحابه، له يزُعم كما صادًقا املبدأ هذا كان إذا ألنه تناُقض؛ عىل ينطوي
يُقام الذي هو التحلييل دق (والصِّ تركيبيٍّا، صدًقا أو تحليليٍّا صدًقا إما يكون أن عن هذا
الجملة من الثاني الشطر يكون أن فيكفي وحده؛ التناُقض عدم بقانون الُربهان عليه
إنها الجملة عن لنقول تناُقض، الشطَرين بني يكون وأال منها، األول الشطر يف نًا ُمتضمِّ
عَدم بقانون عليه الُربهان يف يُكتَفى ال ما فهو الرتكيبي الصدق وأما تحليليٍّا. صدًقا صاِدقة

الواقع). عىل الجملة ِصدق من كذلك بُدَّ ال بل وحده، التناُقض
لهاتنَي اآلن دناُه حدَّ الذي بامَلعني تركيبي أو تحلييل إما املبدأ هذا ِصدق إنَّ نقول
املبدأ يكن ولم ُمرتاِدَفتنَي «وجود» وكلمة «خربة» كلمة كانت تحليليٍّا، كان فإن الكلمتنَي؛
مرَّتنَي: مثًال «الورقة» كلمة تُكرِّر بأن َشبيٌه فذلك كاذبًا، أم صاِدًقا أكان سواء يشءٍ عىل داالٍّ
كان إن وأما وجودها. عدم أو ورقة وجود عىل دليًال ذلك يكون فال الورقة، الورقة فتقول
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عليه املبدأ لنُراِجع نفسها الذات خارج موجود واِقٍع إىل األمر احتاج تركيبيٍّا، مبدئهم ِصدق
أن بَطَل الذات، خارج واِقع هنالك دام وما صادق، غري أو ا حقٍّ صادًقا كان إن فنعِرف

وحَدها. الذات يف ا ُمنحِرصً الوجود يكون
مور تناَوَلها التي الجوانب بعض عن ُقلتها التي القصرية اللَّمحات هذه أنَّ عىل
وليس التحليل، يف طريقته هو فيلسوِفنا يف ما أهمَّ ألنَّ كبري؛ نفٍع بذاِت ليسْت بتحليالته،
موضوعات من غريهما يف أو األخالق يف أو امليتافيزيقا يف تلك أو امُلعيَّنة النتيجة هذه هو

الفلسفي. البحث

رسل برتراند (4)

هذا؛ يوِمنا إىل الباِكر شباِبِه منذ معانيها بشتَّى للحرية نصريًا رسل برتراند َفِتئ ما
أن أراَد أنه َدد، الصَّ هذا يف عنه األنباء نقلتُْه ما وآِخر للسالم. ُمحبٌّ للحْرب عدوٌّ فهو
السلبيَّة، امُلقاومة إىل ذلك يف ولجأ الذَّرِّية، التجارب مُلناهضة العام الرأَي حوَله يُكتِّل
به يُعِلُن موكب يف وسار فني، امُلثقَّ ألوف معه ليجِلَس الطريق طوار عىل فجَلَس
الِحسِّ امُلرَهف ف امُلثقَّ الرجل ِمثال بهذا فكان كذلك؛ األلوف خلَفه فسار احتجاَجه،
للُمقاومة وسيلًة يرتُك فلْم والدَّمار، التَّدهُور من الُعليا اإلنسانية القيم عىل أشَفَق الذي

سَلَكها. إال يَسلُكها أن ُوسِعِه يف

∗∗∗

١

نفسه عن كتبَها التي امُلوجزة الذاتية الرتجمة يف جاء وقد ١٨٧٢م. سنة رسل برتراند ُولِد
معناه: ما

يف فنشأُت أبي، ماَت حني الثالثة يف وكنُت عمري، من الثانية يف وأنا ي أمِّ ماتت
يف أثًَرا أقوى فكانت جدَّتي، بالتعليم فتولَّتْني َجدِّي، مات ثم رسل، جون لورد جدِّي دار
حياًة يَحيَوا أن وألحفادها ألوالدها هذه جدَّتي أرادْت وقد آخر، شخٍص أيِّ من تَوجيهي
قد ما إىل حياتهم يف واألحفاد األوالد أولئك ينِرصف أن َميل بها يُكن ولم فاضلة، نافعة
تؤِمن الربوتستانتية عقيدتها ِبُحكم وكانت بالنجاح. تسِميَتِه عىل الناس سائر تواَضَع
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الفرد لضمري يكون بحيث األشياء، عىل الُحكم حقُّ أنفسهم لألفراد يكون أن برضورة
ُكتُب من فيها فكان حياتي، هة وُموجِّ دراستي ُغرفة هي َجدِّي مكتبة وكانت ُعليا. ُسلطة

اهتمامي: أثار ما التاريخ
بدأُت أني وهو عرش، الحادي عامي يف كنُت عندما حياتي يف عظيم حاِدث وحَدث
وأحسْسُت الهندسة، دراسة يف به امُلعرتَف املتْن هو عندئٍذ يَزْل لم الذي إلقليدس، دراستي
بَغري بها التسليم من بُدَّ ال ببديهيَّات هندسته يبدأ وجدتُه حني الرجاء، َخيبة من بيشءٍ
الرياضة ظلَِّت لقد حتى ُكربى، نشوًة دراسته يف وجدُت الشعور، هذا تناَسيُت ا فلمَّ بُرهان؛

اهتمامي. من ا جدٍّ كبريًا شطًرا تستوِعُب با الصِّ أعوام بقيَّة
بعيد؛ حدٍّ إىل ُمعتزلة حياًة عشُت قد وكنُت عرشة، الثامنة سنِّ يف كيمربدج إىل وذهبت
من ُمربِّني إىل ذلك بعد أمري انتهى ثُمَّ أملانيَّات، ُمربِّياٍت أيدي عىل داري يف نشأُت أني ذلك
نفيس من يُثريون ال وجدتُهم خالطتُهم إْن وحتى قليًال، إالَّ األطفال أُخاِلط فلم اإلنجليز،
اهتماًما بالدِّين اهتممُت عرش، الخامس أو عرش الرابع عامي يف كنُت وملَّا بأمِرهم. اهتماًما
وعىل ُخلوِدِه وعىل اإلنسان إرادة ُحرِّية عىل تُقام التي الرباهني يف ُمفكًرا أقرأ وجعلُت شديًدا،
الُفرصة أِجد فكنُت ُمتشكِّك، أستاذ أشُهر لبضعِة تربيَتي عىل يُِرشف كان وقد هللا. وجود
أنه لظنِّهم طردوه ولعلَّهم عمله، من ُطِرَد لكنه املسائل، هذه أمثال يف مُلناقشِته سانحة
وجدتني األستاذ هذا مع قضيتُها التي األشهر هذه استثنَيت فإذا إيماني، أساس يل يَهِدم
لهذا سواي؛ يقرأها ال حتى يونانية بأحُرٍف يوميَّاٍت يف أُدوِّنه لنفيس، بِفكري احتفظُت قد
عندئٍذ شقائي وعزوُت الناس، عن ُمعتِزل ُمراهق يُعاِنيَه أن الطبيعي من شقاءً أشقى كنُت

الدِّيني. لإليمان فقداني إىل
وجدُت إذ حدود، لها ليس نشوٍة من جديد عاَلم أمامي انفتح كيمربدج إىل ذهبُت ا فلمَّ
َقبُوًال، الساِمعني عند صادف أفكار، من خلدي يف يدور بما حُت رصَّ ما إذا أنَّني األوىل للمرَِّة
امتحان يف اختَربَني الذي هو وايتهد وكان بالنظر؛ جديًرا — األقل عىل — عندهم كان أو
بعد أصبحوا بمن التقيُت حتى واحٌد أسبوع يَمِض فلم لكثريين، ذَكَرني وقد الدخول،
األمور وأخِذهم ِسهم وتحمُّ العقلية بُقدرتِهم يتميَّزون نََفٌر وهم كله، الُعمر أصدقاء ذلك
فيُوَلعون الجامعي، َعَمِلهم ِنطاق خارج كثرية أموًرا باهتمامهم يتناولون وكانوا ، الِجدِّ مأَخذَ
نجتِمع فُكنَّا الفكري، العالم نواحي وشتَّى واألخالق السياسة ويُناِقشون والفلسفة، بالشعر
عىل نلتقي ثم الليل، من رة ُمتأخِّ ساعة حتى تطول ُمناقشات يف لندُخل السبت أيام أمايس

اليوم. بقيَّة للميش مًعا نخُرج ثم األحد، صباح ر ُمتأخِّ إفطار
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حَمَلنا الذي الهيجيل الفيلسوف وهو كيمربدج يف أصدقائي بني ماكتاجارت كان
التجريبية الفلسفة إىل أنظر كيف علَّمني وقد الهيجلية، الفلسفة دراسة عىل بِفطنِتِه
وكذلك — هيجل بأن االعتقاد إىل أميل وكنُت وسذاجة. فجاجًة فيها ترى نظرًة اإلنجليزية
بل وهيوم، وباركيل لوك يف مثيًال له تجد أن هيهاَت بُعمق يتَِّصُف — أقل بدرجٍة كانْت
ُروحيٍّا، إماًما ذلك قبل لنفيس اتَّخذتُه قد كنُت الذي الرجل عند مثيًال له تِجد أن هيهات
أكثر كيمربدج يف حياتي من األوىل األعوام الثالثة يف كنُت مل. ستيوارت جون به وأعني
فقد الرابعة السنة يف ا أمَّ هيجل، أو كانْت فيه أقرأ فراًغا أِجد أن من بالرياضة ُشغًال

باهتمامي. الفلسفة إىل انرصْفُت
آٍن يف هيجل وعن كانْت عن أنَفضُّ جعلتْني أحداث ١٨٩٨م عام خالل يل حدثْت وقد
يزال وال — عندئٍذ فيه رأيي فكان الكبري» «املنطق هيجل كتاب قرأُت أني ذلك من مًعا.
مهوش. رأٍس من خَرج فارغ كالٌم الرياضة عن هيجل قاله ما كلَّ أنَّ — اليوم إىل رأيي هو
التكثُّر ينفي أن بها أراد التي براديل براهني أرُفض جعلني ما العام ذلك يف حَدث كذلك
للمذهب املنطقيَة األُسس كذلك رفضُت كما عالقات، من بينها ما وجود لنفِيِه األشياء، يف
يف ُمور جورج ولوال كانْت، فلسفة عليها تنطوي التي الذاتية النظرة وكرهُت الواحدي،
حياته يف مور اجتاز فقد أبطأ؛ بخطواٍت ِفعَلها العوامل هذه لفعَلْت نظري وجهة تشكيل
فكان عندي، منها أمًدا أقَرص عنده كانت لكنَّها اجتزتُها، التي الهيجليَّة املرحلَة الفلسفية
عن براديل قال لقد بالتحرُّر. شعور نفيس ويف ثورتِِه يف وتَبعتُه الثورة، يف الرائد اإلمام هو
وعكْسنا نحن فِجئنا ظواهر، سوى ليس إنه الناس عند الفطري الذَّوق به يؤمن يشءٍ كلِّ
فهو حقٌّ إنه الفطري ذَوقنا عنه يقول ما كلَّ إنَّ ُقلنا: إذ طرف؛ إىل طرٍف من الوضع
طِفْقنا وهكذا الهوت. أو بفلسفة يتأثَّر لم لليشء إدراكه يف الفطري الذَّوق ذلك دام ما حق،
يُدِركه، فيما الفطري الذَّوق بِصدق نؤِمُن — السجن من الهاِرب شعور أنُفِسنا ويف —
إنها النجوم وعن الشمس عن نقول وأن أخرض، بأنه الُعشب نِصف أن ألنُفسنا فاستبْحنا
يَمنْعنا لم ذلك ولكن ِخربته، يف وجودها يَعي الذي العقل هناك يكن لم لو حتى موجودة
زَمن، يَحدُّه وليس كثرة فيه األفالطونية، امُلثُل من عالٍم بوجود أيًضا االعرتاف من عندئٍذ

أعيُنِنا. أمام العاَلم تغريَّ وهكذا
زيارتي فيه يل حَدث ما وأهمُّ الفكرية، حياتي يف عاٍم أهمَّ فكان ١٩٠٠م عام جاء
منذ الرياضة عليها تقوم التي األُسس تُقِلقني كانت فقد باريس، يف للفلسفة الدويل للمؤتمر
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ذلك بعد أخذُت وملَّا عاًما. عرش أحد عىل يِزْد لم إقليدسوعمري دراسة فيه بدأُت الذي اليوم
لقول أطمنئَّ فلم التجريبيِّني، عند أو (كانْت) عند يُرضيني ما أِجد لم الفلسفة، قراءة يف
وُمنطِبقة العقل عند من أنها (أي مًعا تركيبيَّة َقبْليَّة إنها الرياضية، القضية عن «كانْت»
الحساب ِعلم أنَّ من التجريبيُّون قاله بما َرضيُت وال واحد) آٍن يف الخارجي الواِقع عىل
بما فتأثَّرُت باريس، يف املؤتمر ذلك إىل وذهبُت التجربة. بها جاءتْنا تعميماٍت من ُمؤلَّف
فطلبُت سواهم، يف أِجْدها لم ٌة دقَّ وهي وتالميذه، «بيانو» عند ة دقَّ من املناقشات خالل مَلْستُه
رأيتُها حتى شاملة دراسًة فكرته أدُرس أكد ولم فاستجاب. ُمؤلَّفاته عىل يُطِلعني أن منه
لِبثَْت أخرى موضوعات تشمل بحيث الرياضة، علوم يف أِلْفناها التي ة الدقَّ نطاق ع تُوسِّ
ولُِحسن «العالقات» ِفكرة عندي من وأضفُت الفلسفي، للغموض نهبًا الحني ذلك حتى
حتى طويًال نلبَْث فلْم ألهميته، ُمْدرًكا الجديد البحث منهج عن راضيًا وايتهد وجدُت حظِّي
الحساب وردِّ واألعداد التسلُسل كتعريف ُمعينة موضوعاٍت تحليل عىل مًعا نتعاَون بَدأْنا
البداية يف ولكنَّنا علمناه، ا ممَّ كثريًا بالفعل أدَّى قد «فريجه» كان نعم املنطق. يف أصوٍل إىل
امُلشرتَك كتابهما ووايتهد رسل بني التعاون هذا ثمرة كانت وقد … علم بذلك لنا يكن لم
ذلك ُقلنا وإذا املنطقية. التحليالت يف جديد عهٍد فاتحَة بحقٍّ يُعدُّ الذي الرياضة» «أسس

اإلطالق. عىل الحديثة الفلسفة تاريخ يف جديد عهٍد فاتحة إنه ُقلنا فقد

٢

العالقة يكِشف تحليًال للرياضة تحليله رسل، برتراند إليها ق ُوفِّ التي النتائج أهمِّ فمن
املاضية العصور طوال كانا اللَّذين واأللغاز الغموض يُزيل كشًفا املنطق، وبني بينها
العقليُّون الفالسفة كان لقد اليقني؟ لها يَجيء أين فمن الرياضية، العلوم بطبيعة يُحيطان
العقل بأنَّ دعواهم يف إليه يستِندون سنٍَد أقوى الرياضة يقني يف مىضيََرون فيما وامِلثاليُّون
شاءْت إذا الطبيعية العلوم وأن الصحيحة، املعرفة مصدر هو — الحواس دون — وحَده
الرياضة، تتَّبعه الذي نفسه املنهج تتَّبع أن فعَليها الرياضة، كنتائج يقينية نتائج لنفسها
ُمشاهدة إىل يلجأ وال نتائجها، العقلية الحقائق من يستولِد الذي االستنباطي املنهج وهو أال

الحواس.
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املنطقية الرياضية التحليالت جاءت حتى ويَقينها، الرياضة إزاء املوقف هو ذلك كان
الطبيعية العلوم إىل تمتُّ ال الرياضة أنَّ فأظهرت رسل— أعالِمها طليعة ويف — الحديثة
واحد بناءٌ فكالهما وري، الصُّ للمنطق امتداد هي إنما بينهما، امُلقارنة تجوز حتى ِبَشبٍَه
من أجزائه بني ملا يَصُدق أنه أي طبيعته، يف ُصوريُّ البناء وهذا واحدة، قاِعدٍة عىل يقوم
وإذا شئَت إذا — تبني فقد تَطابُق؛ من الخارج وبني بينه ِلَما ال تناُقض، وعَدم اتِّساٍق
صادٌق وكلها اآلَخر، عن ُمستقلٌّ منها كلٌّ رياضيٍّا بناءً ِعرشين — الرياضية املقِدرة أسعفتَك
هذه من ينطِبق أن ُمحال أنه مع التناُقض من داخله يف يخلو منها كالٍّ ألنَّ سواء، حدٍّ عىل

األكثر. عىل واحد بناءٌ إال الخارجي الواقع عىل العرشين البناءات
أن أوًال: هو الحديثة، املنطقية الرياضية التحليالت هذه أصحاب عند ري السَّ وطريق
إىل العَدَد يُحلِّلوا ثُمَّ الَعَدد، إىل الحساب يردُّوا ثُمَّ حساب، إىل كلها الرياضة فروَع يردُّوا
عند العدد هو فما املنطق، أرض يف ضاربة والجذور األصول هذه فإذا وُجذوره، أصوله
فالعدد فئات، من فئٌة أنه هو تحليله الَعدُد «فريجه»؟ مثل مذَهبَه ذهب ومن رسل برتراند
املجموعات تَُضمُّ وهي نتصورها كبرية مجموعة إىل به نُشري رْمز هو — مثًال — ثالثة
من العالم يف ما كلَّ رَت تصوَّ لو أنك أعني أعضاء، ثالثة منها كلٍّ قوام التي الصغرية
تضمُّ كبرية فئة بذلك لك كان واحدة، حزم يف كلها الثالوثات هذه حزمَت ثم ثالوثات،
إذن العَدد، تحليل هو هذا كان وإذا أعضاء؛ ثالثة منها لكلٍّ أنَّ يف ُمتشابهة صغرية فئاٍت
ى تُسمَّ كانت ما وهي — والفئات «الفئات» فكرة هي منها يتألَّف التي األولية فالجذور
أزلنا قد نكون وهكذا الخاِلص، املنطق ُمدَركات من هي — باألنواع األرسطي املنطق يف
من ليُصبح حتى واحد؛ ليشءٍ امتداًدا وجعلناهما الرياضة، عن املنطق يفِصل الذي الحاجز
منطٌق الخطِّ قبل ما إنَّ وتقول: خطٍّا عنده ترُسم ُمعيَّنًا موضًعا تختار أن الجزاف األمور
الواحد الطريق هذا من شئت موضع أي يف الخط تضع أن لك يجوز ألنه رياضة، بعَده وما

الرياضة. يف االنتهاء نقطة إىل املنطق يف االبتداء نقطة من املمتد
كاملنطق تُصبح الرياضة أنَّ اه مؤدَّ والرياضة؟ املنطق بني االتصال هذا مؤدَّى وما
يشء تكرار هو الحاصل تحصيل ألن للخطأ، تتعرَّض ال فهي ثَمَّ ومن حاصل، تحصيالت
أن النبأ لهذا يَجوز حتى الخارجي العالم عن به يُنبئ بنبأٍ تورُّط فيه وليس مرَّتنَي، واحد
تُمِطر، ال أو تُمِطر أن إما غًدا، نيا الدُّ إنَّ تقول: إذ املنطق يف فأنت يُخطئ؛ أن أو يُصيَب
ُمستحيل والخطأ ذلك، بعد الخطأ يستحيل بحيث امُلمِكنة، اِالحتماالت كلَّ بذلك تقول فإنما
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الغُد جاء فإذا غًدا، ستُمِطر نيا الدُّ إن مثًال: تقول كأن ُمعني ُحكٍم يف نفسك تُورِّط ال ألنك
وصمشمولة ص، يف مشمولة س كانت إذا إنه تقول: حني وكذلك ُمخطئًا. كنَت تُمطر ولم
به تفعل لم ألنك ُمطلًقا؛ ِصدًقا صادًقا هذا قولك كان م، يف مشمولة س تكون إذن م، يف
وال الخارجي، الوجود حقائق عن بعينِِه زعًما تزُعم ولم االشتمال، معنى عيَّنَت أن سوى
تقول كأن العالم، أشياء من بذاته يشءٍ عىل ُمعنيَّ ُحكم يف نفسك ورَّطَت إذا األمر كذلك
يُفنِّد؛ ومن يُؤيِّد من تِجد قد ُهنا فها الحيوان، مجموعة يف مشمول اإلنساني النوع إنَّ مثًال
يف شيئًا ينفي وال شيئًا يُثِبُت ال ٤ = ٢ + ٢ فقولُنا رياضيَّة. ُمعادلة كلِّ يف الحال وهكذا
ما كائنًة أشياء أربعة عىل ُمشتمًال يكون ال قد الخارجي العالم هذا إنَّ بل الخارجي، العالم
معاني تُبنيِّ أن سوى تفعل ال ألنها امُلعاَدلة هذه تقول أن َك حقِّ من يكون ذلك ومع كانت،

فيها. امُلستخَدمة الرُّموز
الفالسفة عىل وا يحتجُّ أن العقليِّني للفالسفة يَجوز يُعد فلم هكذا هذا كان وإذا
العلوم وطبيعة جهٍة من الرياضة طبيعة بنَي واِسٌع الفرق ألنَّ الرياضة؛ بيَقني التجريبيِّني
عن ُمعنيَّ بُحكم نفسها تُقيِّد ال حاصٍل تحصيالت األوىل فبينما أخرى، جهٍة من التجريبيَّة
أو تُخطئ أن إما ذلك بعَد وهي العالم، عىل تُطِلقها ُمحدَّدة ألحكاٍم الثانية تتصدَّى العاَلم،

تُصيب.

٣

عنَده فاملعرفة فلسفته؛ أركان من كثريًا عليها يبني املعرفة يف نظرية رسل ولفيلسوفنا
وأما بالوصف. املعرفة يه يُسمِّ آَخر ونوع املبارش، باالتصال املعرفة يه يُسمِّ نوع نوعان:
التي الورقة فبَياض ُمباًرشا؛ ملًسا لألشياء بلْمِسنا لها نُحصِّ التي املعرفة تلك فهي األوىل
وطْعم امُلبارشة، باللمسِة تأِتيني يدي يف القلم وصالبَُة امُلبارشة، بالرؤية يأتيني اآلن أمامي
سْمعي يطُرق اآلن الطريق يف العربات وصوت امُلبارش، بالذَّوق يأتيني فمي يف الحلوى
امُلبارش باالتِّصال معرفة أو ُمبارشة، معرفة من شذَرات كلها هذه وهكذا. ُمبارش بطريٍق
منها وركَّبُت ية الِحسِّ امُلعطيات هذه تناولُت فإذا ، بحوايسِّ ها أُِحسُّ التي األشياء وبني بيني
يف لكنَّني «ورقة» أقول فأنا بالوصف، معرفة الناشئ الرتكيب هذا كان ذهني. يف أشياء
أضفُت فإذا َليِّنًا، َملَمًسا وأملس بيضاء، ملعًة أرى إنما ورًقا، أملس وال ورًقا أرى ال الحقيقة
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ية الِحسِّ امُلعَطيات سائر من ذلك َغري إىل اللَّنيِّ امللمس هذا إىل امُلعيَّنة الضوئية اللَّمعة هذه
«ورقة»، اسم ركَّبتُها التي الرتكيبة عىل أطلقُت ثم ، ُمعنيَّ خارجي مصدٍر من تأتيني التي
التي الخامة املادة من لنفيس أنشأتُه الذي أنا ًرا تصوُّ ى يُسمَّ إنَّما الحقيقة يف االسم هذا كان
وليست استدالل، يدخلها معرفة فهي وإذن ُمبارشة، ية ِحسِّ ُمعطيات يف ُمتناثرة جاءتْني
— نا حواسَّ ألنَّ الُجزئية، املعرفة قبيل من هي ُمبارشة معرفة فكلُّ امُلبارشة، باملعرفة هي
بشتَّى الكليَّة املعرفة وأما الحواس؛ أمام ماِثًال فريًدا ُمفرًدا موجوًدا إال تمسُّ ال — بالبداهة
ن تكوِّ أن ُوسعك يف فليس بالوْصف، املعرفة وهي الثاني، الرضب من فمعرفة درجاتها
ُجزئية معرفٍة من حصيلة ذلك قبل لَديك كان إذا إالَّ «شجرة» أو «ورقة» ِمثل كلية كلمًة
وتركيبًة «ورقة» منها تركيبًة أسَميَت ِذهنك، يف تركيباٍت منها بنَيَت ثم ُمبارشة، يَّة ِحسِّ

جرٍّا. وهلمَّ «شجرة» أخرى
الحقيقة يف ليست الكلية الكلمة أنَّ وهي خطرية، نتيجٍة إىل بنا التحليل هذا ويؤدِّي
الداخل يف َن تكوَّ رمٌز هي بل الذهن، إىل يتباَدُر قد كما بَعينه يشءٍ عىل يُطَلق واحًدا اسًما
ُمعيَّنة مكانية نُقطة يف قائم ُمعنيَّ يشء الخارج يف فليس الخارج؛ يف قطُّ يشءٌ يُقاِبلُه وال
الخارج يف الذي بل والتعميم، اإلطالق سبيل عىل «شجرة» اسُمه ُمعيَّنة، زمانية لحظٍة ويف
والتعميمات الكليَّات ا وأمَّ امُلعيَّنة، امُلفَردة الشجرة وتلك امُلعيَّنة امُلفَردة الشجرة هذه هو
تركيبًة تظلُّ كلية كلمٍة كلَّ أنَّ ذلك ومعنى الخارج؛ يف لها وجود وال الذِّهن يف فمقامهما
امُلبارش، بالحسِّ نُدِركه الذي الُجزئي الفرِد عىل لها نعثُر حتى مدلوٍل بَغري ُمعلَّقة ُصوريَّة

واِقعي. ِفعيل وجوٍد إىل وري الصُّ الذهني الوجود ل فيُحوِّ
بأكمِلها وصفيَّة عبارة هي بل بَعينِه، يشءٍ عىل يُطَلق واحًدا اسًما ليست الكلية الكلمة
من وكذا بكذا يتَِّصف ما «كائن لقولك: مساٍو «إنسان» فقولك واحدة، كلمٍة يف ُضِغطْت
من فتتحوَّل دها، ويُجسِّ يتمثَّلها الذي الفرد تِجد قد الوصفية العبارة وهذه الصفات.»
الثَّوب ذلك يلبَُس ُمعنيَّ فرٍد إىل أو ملموس، واِقٍع أمٍر إىل البٍس بَغري خاٍل ثَوٍب ُمجرَّد
الِحسِّ عالم هو كلها العبارات ومعنى الكلمات مدلول يف املدار يُصِبح وهكذا ُده. ويُجسِّ
ومعنى، مدلوٌل والعبارات للكلمات كان هذه؛ ُوجدت فإن أفراد، ومن أشياء من فيه وما
رموز الُكليَّة الكلمات إنَّ رسل: قول معنى هو وهذا ُمعلَّقة، خاليًة صورًة تظلُّ فهي وإالَّ
األفراد عالم يف نُصادفه بفرٍد تَكُمل أن لها بدَّ وال يشء، إىل ترُمز ال ذاتها يف ألنها ناِقصة؛

الناِقص. الرَّمز معنى ليُكِمل املحسوسة
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٤

— األمر حقيقة يف — ألفيتَك حولك، من العاَلم إدراك يف ك حواسِّ إىل ركنَت ما إذا إنَّك ُقلنا
«منضدة» تُدِرك ال فأنت ُمتتاِبعة؛ أو ُمتالِزمة أحداثًا تُدِرك بل دة ُمجسَّ «أشياء» تُدرك ال
من وملساٍت وِت الصَّ من ونرباٍت وء الضُّ من ملعاٍت تُدِرك بل و«قلًما» و«ورقة» و«مقعدا»
وهكذا، وجسمه بُكتلِتِه واملقعد وجسمها، بُكتلِتها املنضدُة أما وهكذا. اللُّيونة أو البة الصَّ
الخارج، من اآلتية ية الحسِّ امُلعطيات تلك من الداخل يف نُركِّبها ذهنية تركيباٌت أسلْفنا، فكما
الكِلمة، لهذه املألوف باملعنى «بأشياء» الصالبة وملساُت الصوت ونرباُت الضوء ملعاُت فما

نعِرفه. كما العاَلم ن يتكوَّ األحداث هذه ومن أحداث، هي بل
إليها يُعزى كان ما فقدْت قد تِجْدها الحديثة، يَّة الذرِّ بالفيزياء ُمهتديًا املادة وحلِّل
الذرََّة يجعل كان الذي القديم باملعنى ال ذرَّات، إىل ْت ارتدَّ قد ألنها وصالبة، تماُسٍك من
الذرة يجعل الذي الجديد باملعنى بل والعظم، اللَّحم ُمكتِنزة ُمتصلِّبة صغرية بُكرٍة أشبَه
الزمن، من فرتٍة عىل يمتدُّ ضوئيٍّا إشعاًعا يجعلها إنه ُقل أو سالبة، وكهارب ُموَجبة كهارب
ُمتَِّصل تاريخ بمثابة فهي بعًضا، بعُضها يَتلو أحداث سلسلة قوامها الواحدة الذرَّة فكأنما
واحدة. لحظٍة يف واحدة دفعًة كلُّه يُوَجد الذي باليشءِ هي وليَسْت الحوادث، ُمتتاِبع الحلقات
والذي وصريورة، سرية هو أو حوادث، من خطٌّ هو يشءٍ كلُّ يشء: كلِّ يف األمر وهكذا
فأنت فريد، نحٍو عىل تتشابَُك عالقاٍت من امُلتتاِبعة أجزائه بنَي ما هو واحًدا شيئًا يجعله
واحدة؛ دفعًة كلُّه يُوَجد ال الكائنات هذه من كائن كلُّ والقمر، والشمس النيل ونهر وأنا
كلُّه هو وال الوالدة، ساعة قائًما كلُّه يُكن لم إنه حياِتِه. وتاريُخ ِسريتُه هو منَّا فالواِحُد
حاالٍت من داِفق تيَّار هو دائٌب تغريُّ هو ُمستمر، ر وتطوُّ ُمتَِّصل نموٌّ إنه بل اآلن، قائٌم
الوقوف هذا رئتاه، سها تتنفَّ التي األنفاس وهذه قلبه، ها يُدقُّ التي ات الدقَّ هذه وحوادث:
والحبُّ والغَضب والَخوف والفَرح الُحزن هذا والقراءة، والكتابة والجري وامليش والجلوس
وهي أنت هي والحادثات الحاالت من األلوف هذه املَرض، وهذا ة الصحَّ هذه والكراهية،
األحداث هو اليشء القمر. وتاريخ مس الشَّ وتاريخ النهر تاريخ يف بهذا شبيًها شيئًا وُقل أنا،
يَطول، أو يقُرص َزمني امتداد وبينهما وُمنتهى، مبدأ التاريخ ولهذا تاريخه، ن تُكوِّ التي
واحدة، لحظٍة يف واحدًة دفعًة كلُّه يكتِمل ال أنه مع بالواِحدية نِصُفه امُلوسيقي كاللَّحن
حواِدثه كثرِة رغم واحًدا لحنًا يجعله الذي وأما زمن، من فرتٍة عىل تتعاَقُب نَغماٌت هو بل
آِخرها. إىل أولها من األحداث تلك تَِصل التي الفريدة امُلتميِّزة العالقات فهو امتداده، وطول
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تكون ذلك ومع ساعات ِبضع الزمن يف وتمتدُّ األحداث، ألوف عىل تشتِمل املرسحية وكذلك
إدراكنا. يف دها تُوحِّ عالقات من أجزائها بني ملا واحدة مرسحيًَّة

الكائن أن فظنَّْت ُعنرصيٍّا، دواًما األشياء يف مت توهَّ حني التقليدية الفلسفة أخطأِت لقد
واحًدا، اسًما اليشء عىل نُطلق أنَّنا الَوْهم هذا أوَهَمها والذي ثابت، جوهر وله دائًما، هو هو
مهما — رأينا كما — ى امُلسمَّ لكن ى، امُلسمَّ واحديِة إىل تَصوُّرهم يف االسم واِحديَّة فانتقلْت
لها كانت إن حوادث، مجموعة إالَّ هو إْن بأِرسها، األرض ليكن أو صغرية ذرًَّة ليكن يكن،
داخل يكُمن َغيبيٍّ جوهر بفضل ال الحوادث، لهذه الرابطة العالقات فِبفضل ة خاصَّ ذاتية

املفروضة. ذاِتيَّتَُه ويُكِسبُه اليشء

٥

بفيلسوفنا أدى قد ثابتًة، ذوات وال دائمة عنارص فال حوادث، من ُمؤلَّفة األشياء وكون
إال يعرفون ال مىض فيما الفالسفة كان فقد نوعها؛ يف فريدة ِميتافيزيقيًة نظرية إىل رسل
املثاليُّون أما واملادة، الرُّوح وهما منهما، واحٍد إىل أو مًعا إليهما الكون يَردُّون جوهَرين،
إذ ُروحاني، أساٍس عىل املادية الظواهر كل ويُفرسون املادة، دون بالرُّوح فيعِرتفون
لعالم ُمفارقة ُمجرَّدة كياناٍت يجعلونها أو عاقلة، لذاٍت عقلية خربة من حاالٍت يجعلونها
إىل العقلية الحاالت كل ويُرتِجمون الرُّوح، دون باملادة فيعرتفون التجريبيون وأما الحس،
جانب إىل وهنالك ه. وحواسِّ بالجسد يتعلَّق يشءٌ طبًعا الحسِّ وُمعطيات ية، حسِّ ُمعطيات
أنَّ كما مًعا، ومادة ُروح الكون إنَّ فيقولون الجوهر، بني يَجمعون فالسفة وهؤالء أولئك

مًعا. وجسم عقل اإلنسان
حوادث؛ إىل لألشياء تحليله أساس عىل أقامه جديًدا، مذهبًا ذلك يف ذهب قد رسل لكن
هي فال ُمحايدة، هيوىل الكون قوام أن اه ومؤدَّ جِيمس، وليم إليه سبقه قد كان مذهب وهو
عىل سابق ُمحايد مصدر هي بل مًعا، ومادة عقل هي وال فقط، مادة هي وال فقط عقل
بها تَُرتَُّب التي الطريقة بحسب مادية أو عقلية امُلعيَّنة الحالة تكون وإنما واملادة. العقل
واألمر عقًال. كانت آخر، نحٍو عىل ُرتبت وإذا مادة، كانت ما، نحٍو عىل ُرتِّبَْت فإذا الحوادث،
عىل ها وترصُّ ُمربًعا فتكون نحو، عىل ها ترصُّ مثًال، خرزاٍت عرش لديك تكون بأن شبيه هنا
أمر واألمر والتدوير، للرتبيع بالنسبة ُمحايدة نفسها الخرزات لكن دائرة، فتكون آخر، نحٍو
فما أمامك، ُملوَّنة بُقعة من إليك آتيًا ضوئيٍّا شعاًعا ى تتلقَّ أنك فافرضمثًال وتنظيم. ترتيب
الخارجية الطبيعة يف ويسري الضوء مصدر من يبدأ حوادث من خطٌّ يحُدث يحُدث؟ الذي
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فتَِتم املخ إىل األعصاب طريق عن الحوادث خطُّ يستمرُّ ثم العني، سطح إىل يِصل حتى
العني خارج الحوادث تقطعه الذي الشوط ي نُسمِّ أن عىل اصطلْحنا قد كنَّا فإذا الرؤية.
الكيان يف االختالف فليس عقًال، الحيِّ الِجسم داخل الحوادث شوط ي نُسمِّ وأن مادة،
ولو وترتيبها، الحوادث سياق يف االختالف لكن الحالتنَي، ِكلتا يف حوادث هو الذي األصيل
أعْقٌل عرفَت ملا عداها، ما كلِّ عن مفصولًة إليها ونظرَت ِحدة عىل واحدة حادثة انتزعَت
يف موضوع أهو تدري فال إسماعيل، مثل واحد اسم إىل تنُظر كما تماًما مادة، أم هي
أو بهذا عليه تحُكم لكي ألنك الرُّتْبة؛ أساس عىل أم األبجدي الرتتيب أساس عىل موضعه
الحكم وهكذا سياقه؛ يف عليه لتحُكم غريه، أسماءٍ مع قائمٍة يف االسم ترى أن لك بدَّ ال بذاك،

يُقرِّرانه. وترتيٍب سياٍق إىل يحتاج العقل، إىل أو املادة إىل ِنسبتها يف الحوادث عىل
الظاهرات مجموعة تَضمَّ أن إحداهما الُجزئية، الحوادث لتصنيف وسيلتان فهنالك
باليشء يه تُسمِّ ما منها ن فتكوِّ مثًال، كالشمس ُمعني، يشءٍ تاريخ من أجزاء تَُعدُّ التي
كالجهاز واحدة بؤرٍة يف التقائها عند امُلختلفة األشياء ظواهر تَضمَّ أن واألخرى املادي؛
والظاهرات الفرد؛ لهذا العقلية بالحياة يه تُسمِّ ما منها ن َفتكوِّ الناس، من لفرٍد العصبي
ة عدَّ يف الواحد املصدر حوادث تفرَّقت األوىل الحالة ففي الحالتنَي، ِكلتا يف الظاهرات هي
حائل، يحوله ال خطٌّ الشمس وبني بينها مكانية نقطٍة كلِّ يف تراها كالشمس مكانية، نَُقط
عىل يدلُّ ا ممَّ صورتها، التقطْت الشمس، تُواِجه نقطٍة أيَِّة يف مرآًة وضعَت إذا أنك بدليل
الظاهرات هذه جمعَت أنت فإذا املرآة، فيه وضْعَت الذي املوضع يف موجودة كانت أنها
وأما شمًسا. يه تُسمِّ الذي املاديُّ اليشء بذلك لك كان واحد مصدٍر يف امُلتفرِّقة الشمسية
كأن ُمختلفة، مصادر من جاءت كثرية ظاهراٌت واحدة نقطٍة يف ع فتتجمَّ الثانية الحالة يف
هذه ع تتجمَّ أخرى، نجوٍم من اآلتية األشعة الشمس من اآلتية ة األشعَّ — مثًال — ع تتجمَّ
كانت أن تصاَدف فإذا املصدر، امُلتعدِّدة األحداث خيوط عندها تتقاَطع واحدة بؤرٍة يف وتلك

عقًال. يه نُسمِّ ما لنا كان برشيٍّا، ا ُمخٍّ عندها التقاُطع يُحدث التي الواحدة النقطة تلك

٦

املعرفة نظرية ويف الرياضية، املنطقية التحليالت يف فلسفته جوانب غري — رسل ولربتراند
جمهرة إنَّ بل ال والسياسة، واألخالق الرتبية يف معروفة جهود — واملادة العقل وتحليل
جادَّة بصفٍة تشغْله لم أنها مع املوضوعات، هذه يف كتَبَه ما إالَّ رسل ِمن تعِرف ال القرَّاء
به تتغلَّب إصالًحا اإلنسانية إصالح يف منه أمًال األوىل، العاملية الحرب بعد قالئَل سنواٍت إالَّ
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بمعني الفلسفي بإنتاجه فيلسوف فهو ذلك بعد وأما ذلك قبل أما القادمة، الحروب عىل
كتَبها التي ُكتُبه ص نُلخِّ أن لنا جاز فلو أمر، من يكن ومهما امُلحرتفني. عند الكلمة هذه
معانيها بأوسع الحريَّة إىل تدعو ُكتب إنها لُقلنا كلمة، يف والسياسة واألخالق الرتبية يف

وأعمِقها.
فيلسوٍف يف الشديد اإليجاز هذا القول نُوِجز أن ها وأعَرسِ األمور أشقِّ َلِمن إنه إال
فكُره خاللها تطوَّر عاًما، ستِّني من أكثر رسيًعا تتابًُعا ُمتتابعة مؤلَّفاته يُخِرج لِبَث وكاتٍب
فلسفته. ر تطوُّ فيه يرشح كتاب هو أخرجه كتاٍب آِخر وكان املسائل، من كثرٍي يف الفلسفي
ترجمًة العربية إىل رسل برتراند فلسفة نقل يف الجهد بعض املقال هذا لصاحب كان وقد
الغربية، الفلسفة تاريخ له وترجم الفلسفي، مذهبه يف القول يُوجز كتابًا عنه فألَّف وتأليًفا،
عنوانًا العربية الرتجمة صاحب عليه وأطلق الفلسفة، يف بامُلوجز رسل أسماه آَخر وكتابًا
مطوَّلة فصوٍل عدا هذا علمية». بنظرٍة «الفلسفة وهو مضمونه حقيقة عىل ليدلَّ آَخر
الخصب. الفيلسوف هذا نواحي من تلك أو الناحية هذه لْرشح األخرى ُكتبه يف صها خصَّ
األذهان ويشغل بصوته نيا الدُّ يمأل فيلسوٍف عن تغَفل أن ناهضة ٍة ألمَّ كان ما أنه والحقُّ

بِفكره.

تشارلسبريس (5)

السري، فيَشوُقك ُحزون، تعِرتضه ال ٍ هنيِّ بسيٍط عىل تنساب فرتاك لهم تقرأ من الفالسفة من
ومنهم هزٍّا. يَهزُّك الذي الجديد من تخلو تكاد ُجعبتك وجدَت الشوط أكملَت ما إذا ولكنك
من بدَّ ال عقبة خطوٍة كل يف أمامك الصعب، الجبل تصَعد أنت كأنما فتُحسُّ لهم تقرأ من
نفسك ألفيَت الطريق، نهاية بلغَت ما إذا لكنك الصعود، تميضيف أن قبل اجتيازها محاولة
األرض. فوق الناس حياة يكتِنف الذي الُغبار هذا سماءها يُشوب ال الهواء، نقيَِّة ٍة قمَّ عىل
Charles Sanders بريس» ساندرز «تشارلز الفالسفة من الثاني القبيل هذا ومن
بفكٍر العالم عىل يخُرج أمريكي فيلسوف أول بمثابة كان الذي (١٨٣٩–١٩١٤م) peirce
الفلسفة خلق الذي فهو الجديدة، القارة يف تمثَّلت كما العقلية الحياة فيه يُبلور جديد
الكبريان التاِبعان بعَده جاء ما فإذا كمالها، غايَة بها بلغ الذي هو ثم خلًقا، الربجماتية
John ديوي وجون Wiliam James جيمس وليم بهما وأعني — نهجه عىل سارا اللَّذان
وتحويل. تعديٍل من به جاءا ما برْغم نفسه، اإلطار يف يتحرَّكا أن إالَّ يسعُهما لم — Dewey
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نفسه: عن كتَبه مقاٍل يف الفيلسوف يقول

أكتُب التي اللحظة هذه وإىل أُفكر، أن فيها استطعُت التي األوىل اللحظة منذ إنه
انرصفُت قد — عاًما أربعني من يقُرب ما الُعمر من ويل — السطور هذه فيها
أن يُمكنهم والتي فعًال، الباِحثون يصطنُعها التي البحث مناهج يف التفكري إىل
يف التفكري إىل انرصفُت قد إنَّني أقول الكمال. ألنفسهم أرادوا لو يصطنعوها
الدراسة، بهذه نفيس آُخذ أْن وقبل واحدة. لحظًة يفُرت لم انرصاًفا البحث مناهج
إملاٍم عىل فكنُت كيماوي، معمل يف التدريب تحت سنوات عرش أنفقُت قد كنُت
إملاٍم عىل كذلك كنُت بل والكيمياء، الفيزياء يف عندئٍذ معروًفا كان ما بكلِّ تامٍّ
العلمية املعرفة تقدَّمت الذين الُعلماء أولئك يُنِتجها كان التي بالطريقة تامٍّ
أضبَُط عليها تسري التي املناهج يف شديًدا حًرصا انتباهي فحرصُت أيديهم، عىل
إىل بالنسبة عِرصنا يف العقول جبابرة من بطائفٍة اتصاٍل أوثَق واتَّصلُت العلوم،
أظنُّها ال كنُت وإن — جديدة إضافاٍت الِعلم إىل أضفُت قد إني بل الفيزياء، ِعلم
والكيمياء البرصيات وعلم الجاذبية نظرية ويف الرياضة يف — كبري خطٍر ذات
العلوم بُروح القَدم أخمص إىل الرأس ة قمَّ من ُمشبَّع فإنني ولذا وغريها؛ والفلك
فقرأُت املنطق، بها تناولُت التي الواسعة الدراسة عن فضًال وذلك الفيزيائية،
إقامة إىل وانتهيُت … املجال هذا يف أهميٍة ذا يُعدُّ ا ممَّ موضوعه يف ُكتب قد ما كلَّ

السواء. عىل االستقراء منهج ويف االستنباط منهج يف منطقية مذاهب

الفلسفية املدارس يدُرس كان عندما إنه فيقول نفسه عن الرواية يف بريس ويميض
الباحث نظر وجهة من إليها ينُظر إنما كان أصحابها، عند الفكر طرائق ويتتبَّع كلها،
الفيلسوف نَظر وجهة من ال بعد، يُعَرف لم الذي الجديد عن يبحث َمعمِله، يف الِعلمي
هذا يف بريس لنا ويَروي الخطأ. من معصومة هي وكأنما مادَّته يتناول الذي الالهوتي
كتاب دراسة يف أعوام، ثالثة عىل يزيد ما خالل يوٍم كلِّ من ساعتنَي أمىض أنه َدد الصَّ
البعيد الحدِّ هذا إىل قْلب. ظهر عن ُمحتواه حِفظ لقد حتى الخاِلص)، العقل (نْقل «كانْت»
وهي نتيجة، إىل لينتهي الخصوص، وجه عىل األملانية للفلسفة دراسِته يف بريس ذهب قد
جديد. فكٍر إىل يؤدِّي الذي املنهج حيث من تُذكر قيمٍة بذي ليس الفلسفة هذه ُمعظم أنَّ
التجريبي الطابع ذات اإلنجليزية الفلسفة لتظهر حتى بإيحاءاتها، غنيَّة فلسفة إنها نعم
ما إذا منهًجا، زميلِتها من أرسخ ذلك مع األخرية هذه أنَّ إالَّ ساذجة، فقريًة جانبها إىل
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بني من إنَّ فأقول مثًال لذلك وألرضب جديد. إىل املؤدية الوسيلة أنه عىل املنهج إىل نظرنا
األفكار» «ترابُط نظرية بمنهجها إليها وصَلْت قد اإلنجليزية الفلسفة كانت التي النتائج

الِعلم. قبل ما عرص يف الفلسفة إليها وصلْت نتيجٍة أهمَّ بريس يعدُّها التي
بأنها وصُفها يمكن فلسفتي إن فيقول: الفلسفي موقفه يُوجز بريس فإن واختصاًرا
البحث مناهج به تسمح ما يتعدَّى ال تصويًرا الكون ِبنْية ر يُصوِّ أن فيزيائي محاولة
يف أصطنع لن لكنَّني الساِلفون. الفالسفة إليه سبَقني قد ما بكلِّ ذلك يف ُمستعينًا العلمي،
به ويَِصلون عنِدهم، من فروٍض عىل يُقيمونه الذي االستنباط يف امليتافيزيقيِّني طرائق هذا
تكِشف قد ما ضوء عىل للتعديل يتعرَّض ال الذي القطعي واب بالصَّ يِصُفونها براهني إىل
أُقدِّم أن وهي نفسها، الِعلم طريقة هي طريقتي بل ، كالَّ بعد. فيما العلمية البحوث عنه
من لنا ف يتكشَّ قد ما أساس عىل اإلثبات ينتِظر الذي االفرتاض سبيل عىل للكون صورًة
املشاهدة تُقدِّمه ما وفَق وللخطأ للصواب بقابليَّتِه يتميَّز ما أول يتميَّز فهو ولذلك حقائق،

شواهد. من بعدئٍذ لنا
لكن علمية، فلسفة بأنها نَِصفها أن هو بريس فلسفة به نُميِّز ما أهمَّ أنَّ أحسب
الفلسفة تلك يف اجتمعْت التي الخصائص هي فما تحديد، إىل تحتاج بَدورها الصفة هذه
تُقدِّم فلسفة أهي والكيمياء؟ الفيزياء يف عالم نفسه هو صاِحبها أن إالَّ «علمية»، لتجعلها
زالْت ما فهي كال، تلك؟ أو الطبيعة ظواهر من الظاهرة هذه عن والقوانني النظريات لنا
كلِّه الكون بناء حيث إىل الُجزئية الظواهر حدود تُجاوز أن تُحاول أخرى فلسفة كأية
إىل نَسبَْت ما إذا أنها هو لية» «تأمُّ ال «علمية» يجعلها الذي لكن واحدة، جملة مأخوذًا
التأييد هذا يجيء ال وقد التجريبية. الوقائع تأييد عىل ذلك يف اعتمدت ما، حقيقة الكون
الطابع كان ولذلك بعِده؛ من باحثون به يَجيء قد بل نفسه، الفيلسوف يَدي عىل التجريبي
واحد. شخٍص من أكثُر أدائه عىل يتعاون ُمشرتًكا عمًال الفلسفة تكون أن يُحتِّم العلمي
هنا وها بُمفرده. واحد شخٌص آِخره إىل أوله من يُنجزه الذي العقيل باإلنتاج هي وليست
— كلها امُلعارصة العلمية الفلسفة بني تُميِّز التي الفوارق أهمِّ من فارٍق عىل إصبعك تضع
الفالسفة أيدي عىل عرفناها قد كما لية التأمُّ الفلسفة وبني — أركانها من واحد إالَّ بريس وما
يبني هؤالء من كلٌّ كان فقد وغريهم. وكانْت وديكارت وأرسطو أفالطون أمثال من األعالم،
يُشارك أن فيه يجوز ال فني فردي عمٌل هو كأنما القمة، إىل األساس من الفلسفي نَسَقه
أقام أفالطون، أقامه الذي البناء يُعجبه ولم — مثًال — أرسطو جاء فإذا أحًدا، أحٌد فيه
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كاألهرامات هنا فالفالسفة دواليك. وهكذا كذلك، ة القمَّ إىل األساس من آخر بناءً بَدوره هو
اآلخر. أحُدها يُكِمل الواحد البناء يف كالطوابق هم وليسوا اآلخر، عن أحُدها امُلستقلِّ

بريس كان التي العلمية الفلسفة يُميز ا ِممَّ هام ُمميِّز التَّفرقة هذه عىل ليرتتَّب وإنه
التعديل، وال الزيادة يقبَل ال ُمقفل مختوم نَسٍق عىل الفلسفة تجيء أالَّ وهو أعالمها، من
عنه يُقال أمر هناك يكون ال بحيث بقديِمه، جديده ُمتَِّصًال سريًا كونِها يف كالِعلم تكون بل
يُعدِّل أن احتمال دائًما شأنه من امُلستقبل يف الجديد البحث إنَّ إذ األخرية؛ الكلمة هو إنه
فشيئًا، شيئًا منه ونقِرتب ننُشُده أعىل مثَل «امُلطلقة» فالحقيقة وإذن السابقة، النتائج من

املشهود. الواقع يف ق يتحقَّ الذي باليشء ليس ولكنه
يَحتِمل ال الذي باليقني يِصفها بحقيقة يبدأ يل التأمُّ امليتافيزيقي الفيلسوف كان
حلقات اكتملْت ما إذا حتى النتائج، من استنباطه يستطيع ما كلَّ منها يستنِبط ثم الشك،
سألناه: فإذا جميًعا، الكون به يفرس الذي الفلسفي» «نَسُقه بذلك له كان كلها، االستنباط
أجاب النتائج؟ هذه كلَّ عليها بنيَت التي األوىل األولية الحقيقة هذه جاءتك أين ومن
شئَت إن أو املبارش، العقيل العيان طريق عن أعني «الَحْدس» طريق عن جاءتها بأنها
طليعتهم ويف — العلمية الفلسفة أصحاب أما البصرية، أو اللََّقانة طريق عن جاءته فُقل
علَّمهم كما — يعلمون إنهم يزعمون، فيما يقنٍي أيَّ لك يضَمنون فال — بريس فيلسوفنا
يكون أن أما يها، تؤدِّ التي بالتجارب مرهونٌة حقيقٍة كلَّ أنَّ — املعامل يف الطبيعي العلم
عليه وتُبْنى به يُسلَّم الذي اليقني هي فإذا لُدنها، من بالحقائق تقِذف َلقانة ف الرصِّ للعقل

حاسًما. رفًضا الِعلميُّون الفالسفة يرُفضه ما فذلك األحكام،
الَفلسفة هو ألواِنها وأحد وشكول، ألوان امُلعارصة الِعلمية الفلسفة أنَّ عىل
أبطاِلها، من جاء من بعِده من جاء ثُمَّ بريس أنشأها التي Pragmatism «الربَْجماتية»
الحياة ر وتُصوِّ ة، عامَّ بصفٍة اليوم فيه نَعيش الذي العلمي العرص ر تُصوِّ فلسفة وهي
وكلمة ة، خاصَّ بصفٍة الحديثة الصناعية مدينِتهم يف األمريكيون يعيشها التي العملية
عىل اللفظ ِة بجدَّ ليدلَّ إغريقي، أصٍل من جديًدا نحتًا بريس أوجَده ُمصطلح «برجماتية»
بها ليُشري امُلستعَملة اللغة من أخرى كلمة يختار أن ُوسعه يف كان فقد وإالَّ املذهب، ة ِجدَّ
معناها باليونانية Pragmatosبرجماتوس) أراده. الذي «التطبيقي» «العميل» الجانب إىل

العمل). أو الفعل
هي ما هذا: هو — كثريين غريه فالسفة وعند — بريس عند الرئييس السؤال ولعلَّ
أفكاًرا وكيت، كذا عن «أفكاًرا» لَديهم إنَّ يقولوا أن الناس عىل أسهل ما إنه «الفكرة»؟
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ما االسم؟ بهذا جديرة «الفكرة» تكون فمتى وغريها؛ واقتصادية واجتماعية سياسية
طبيعتها؟

تَصوُّر هي «الفكرة» إنَّ يقولون «مثاليُّون» ففالسفة أحزابًا؛ الفالسفة ستِجد هنا
ال إنه أي ذاك. غري يشء وال العقلية رات التصوُّ بقيَِّة مع ُمتَّسًقا يكون أن يشرتط عقيل
وعندئٍذ الخارجية، الطبيعة يف ليشءٍ ُمقاِبلًة تكون أن الحالة هذه يف «الفكرة» من يُطَلب
الداخيل التناُقض من خاليًا العقل يف يُقام البحت، الريايض، كالبناء األفكار مجموعة تكون

خارجي. لعاَلٍم ُمطابًقا كونه عىل يتوقَّف ال لكنه أجزائه، بني
تكن مهما — «الفكرة» إنَّ ويقولون التفسري، بهذا يرَضون ال «واقعيُّون» وفالسفة
تلك كانت سواء الخارجية، الطبيعة عالم يف موجود ما ليشءٍ ُمطابقة تكون أن بدَّ ال —
من يشء فيها يدخل مطابََقًة كانت أو املرآة، صفحة عىل اليشء كصورة ة تامَّ امُلطابقة
خارج موجودة لحرارٍة ُمطابق الثلج ذَوبان إنَّ — مثًال — نقول كأن الطَرَفني، بني التبايُن

امُلذابة. الثلج قطعة
الذي إنَّ يقولون إذ جديدة؛ لفتًة األمر هذا إىل األنظار فيلفتون «الربجماتيُّون» وأما
ُدنيا يف «تفعله» أن تستطيع ما يُحدِّدها بل «مقوماتها»، هو ليس «الفكرة» حقيقة يُحدِّد
ذاتها. يف إليها ننُظر الفنية كالصورة هي وليست يه، تؤدِّ ِلما تُطَلب أداة فالفكرة األشياء.
امُلهمُّ بل خشب، أو حديٍد من مصنوًعا يكون أن فيه امُلهمُّ ليس مثًال، الباب، كمفتاح الفكرة
من لنفسه اتَّخذ َمْهما مفتاًحا يكن لم باب به ينفِتح لم فإذا امُلغَلق، الباب يفتح أنه هو فيه

املفاتيح. ُصوِر
نجاح يف وِقيمتها العمل، ُخطة الفكرة أنَّ بريس، مذهب عىل هم الذين الربجماتية، عند
شكلها وُحسن ألوانها بجمال ال مرهونة، كلها ِقيمتها التي كالخريطة هي الخطَّة. تلك
أال الجبل. وأين النهر أين بها يَعِرف املسافر يِد يف صالحة أداًة بَكونها بل رسمها، وإحكام
تستطيع وماذا سألتهم: ما إذا حتى «أفكاًرا»، رءوسهم يف أنَّ يَحَسبون الذين الناس أكثر ما
باملعنى أفكاًرا الحقيقِة يف ليست ألنها جوابًا؛ يحريوا لم العمل؟ ُدنيا يف تؤدِّيه أن األفكار تلك
وهي «أفكاًرا» ونه يُسمُّ ا عمَّ يتحدَّثون الذين الفالسفة أكثر ما بل الربجماتيُّون. يُحدِّده الذي
بهذه «أصنع» أن عساَي ماذا هو: فِمقياُسنا وإذن يشفع. وال ينفع ال لْغٌو الحقيقة يف

الفكرة. «معنى» يتحدَّد أصنعه أن أستطيع الذي وبهذا بتلك، أو الفكرة
هذا يف بنا وجدير املعنى. لتحديد منطقية» «قاعدة هو الربجماتي بريس فمذهب
فهم يف بل املعارصة، الفلسفة فْهم يف التفِرقة هذه ألهمية شيئنَي بني نُفرِّق أن املوضوع
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فلسفية مدرسٍة من كونهما برغم جيمس، وليم وبرجماتية بريس، برجماتية بني الفرق
من و«الصدق» جهة، من «املعنى» هما: بينهما لك أفرِّق أن أحبُّ اللذان والشيئان واحدة.
ووديان.» جبال القمر سطح «عىل قوله مثل قائل، قالها جملٍة بإزاء كنَت فإذا أخرى، جهٍة
يكون أن وثانيهما مفهوم، «معنًى» الكالم لهذا يكون أن أولهما ُمتميِّزان: أمران فهناك
للكالم يكن لم ما الواقع عىل «الصدق» ق يتحقَّ ال وبالطبع الواقع. عىل «صادًقا» املعنى هذا

الواقع. عىل صادًقا يكون أن دون مفهوم معنًى للكالم يكون قد ولكن معنًى.
شأن وال «املعنى» يف نظرية هي بريس برجماتية إنَّ نقول ة الهامَّ التفرقة هذه وبعد

الواقع. عىل يصُدق لم أم الكالم أَصَدَق ذلك بعَد لها
بريس؟ عند «معنًى» للعبارة يكون فمتى

يمكن ية حسِّ خربة عىل دالَّة ألفاظها كانت ما إذا معنًى ذات عنده العبارة تكون
الخربات تلك مجموعة سوى معنًى من لفظٍة أليَِّة وليس التجربة، عالم يف إليها اللجوء
معناها الصالبة؟ معنى فما «صلب»، إنه يشءٍ عن قلَت إذا فمثًال حدوثها. ع امُلتوقَّ ية الحسِّ
ينخِدش وال غريه يخدش فنراه العملية، حياتنا يف اليشء ذلك نستخِدم حني نُخربها خربات
يف كلها امُلمكنة «األفعال» هذه اجمع جرٍّا. وهلمَّ بغريه ينكِرس وال غريه يكِرس ونراه بغريه،
لم إذا وأما بها. وصفناه الذي اليشء بها نِصف التي «صلب» كلمة معنى لك يُكن قائمة،
مهما معنًى بَغري عندئٍذ فهي معناها، تُحدِّد التي العملية اإلجراءات هذه مثل ما لكلمٍة يُكن

أحاديثهم. يف استعمالها من الناس أكثر
نفسه حاَسب هو إذا الثقافية حياته تتغريَّ كم لنفسه ليُفكِّر للقارئ، األمر وسأتُرك
عىل ينبني الذي «العمل» هو ما سأل: عبارة، أو بكلمٍة نطَق فُكلَّما «املعنى»، يف امِلعيار بهذا
فْليُوِقن عمل، عىل ُمنطوية خطَّة لكالمه يِجد لم وإذا — إمكانًا أو فعًال — القول هذا ِمثل

معنى. بَغري كالم أنه — ومعي — بريس مع

جيمس وليم (6)

أكرب وكان نيويورك، بمدينة ١٨٤٢م عام من يناير يف William James جيمس وليم ُولد
بِدينها مؤمنة ألرسٍة ُولد جيمس. هنري املشهور القَصيص األديب بينهم من خمسة إخوٍة
بمراكز يطوفون أفرادها فراح امُلهذَّبة، فة امُلثقَّ األرسة ُمتعة كانت لكنها بثرائها، ُمستمتعة
الحياة هذه نتيجة من وكان الغزير، والِعلم الواسعة الخربة لون يُحصِّ أوروبا، يف الحضارة
املختلفة املدارس من عدد يف األوىل املدرسية مرحلته إبان جيمس وليم تعلَّم أن لة امُلتنقِّ
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هذا عن يُقال ما وأقلُّ وجنيف. وباريس ولندن نيويورك مدارس فدخل وطابًَعا، َموقًعا
أنه األملانية، أو الفرنسية تتكلم هناك مدرسٍة إىل اإلنجليزية، تتكلَّم هنا مدرسٍة من ل، الرتحُّ
وقُت حان ما إذا حتى ها، برسِّ الخبري إملام جميًعا اللغات بتلك ألمَّ وقد إال شبابه سنَّ بلغ ما
فدخل وطنها، أرض إىل الطويل ترحالها من عادت قد األرسة كانت بالجامعة، االلتحاق
الترشيح قسم إىل منه ُمنتقًال ثم الكيمياء، بقسم بادئًا Harvard هارفارد جامعة صاحبنا

الطب. دراسة عىل األمر آِخر ُمستقرٍّا األعضاء، ووظائف
يلبَْث لم لكنه حينًا، امُلستشفيات بأحد وُعنيِّ طبيبًا، الجامعة من جيمس وليم تخرَّج
إىل عاد أن ا فلمَّ الطب، يف الُعليا دراسته أكمل حيث أوروبا إىل أخرى مرًة رحاله شدَّ أن
وهاهنا بها، فُعنيِّ األعضاء وظائف لِعلم ُمدرِّس وظيفة بالجامعة خَلْت قد كانت هارفارد
أعوام خمسة لبث وهكذا النفس. بعلم العلم ذلك ِصلة عن محارضات من سيًال يُلقي أخذ
األمريكية، املتحدة الواليات يف التجريبي النفس لعلم معمٍل ألول تأسيسه إىل منها خلَُص
يقع الذي النفس» علم «أصول العظيم كتابَه الطويلة الدراسة هذه ثمرات أوىل وكانت
فأستاذًا للفلسفة، مساعًدا فأستاذًا للفسيولوجيا، مساعًدا أستاذًا ي ُرقِّ وبعدئٍذ ُجزأين. يف

عاًما. وأربعني ثالثًة عندئٍذ عمره وكان ١٨٨٥م، عام للفلسفة
— ف الرصِّ الفلسفي التفكري نحَو الحني ذلك منذ جيمس وليم يتَِّجه أن طبيعيٍّا كان
(وهو االعتقاد» «إرادة كتابه فأخرج — النفس علم إىل عنايته كل يِرصف يُعد لم أنه أعني
الدين يف محارضات سلسلة ليلقي أدنربة إىل ُدِعَي ١٩٠١م عام ويف العربية). إىل ُمرتَجم
بعنوان كتابًا ذلك بعد أصَدَره ما هي ألقاها التي املحارضات مجموعة فكانت والفلسفة،
بوسطن، مدينة يف محارضات ثماني ألقى ١٩٠٦م عام ويف الدينية». التجربة من «صنوف
بعد يلبْث ولم «الربجماتية». كتابه تؤلِّف التي وهي كولُمبيا، جامعة يف عام بعد أعادها ثم
أخرى وسلسلة امُلتعدِّد» «الكون كتابه يف جمعها محارضات من أخرى سلسلًة ألقى أن ذلك
«بعض هو له كتاب آِخر وكان امُلتطرِّفة». «التجريبية يف وأخرى الصدق» «معنى يف جمعها
وكان َموته. بعد منه كتب ما فنُِرش يُْكمله، ولم مات العربية)، إىل (مرتجم فلسفية» مشاكل

عاًما. وستِّني تسعٍة عن ١٩١٠م سنة موتُه
علم أنَّ ذلك العلم؛ هذا تاريخ يف ٍل تحوُّ نقطَة النفس» علم «أصول كتاب جاء لقد
بها تنطبع انطباعاٍت من سلسلٍة إىل اإلحساس عملية تفتيَت ِمحوُره كان قبله النفس
يشدُّ فاألفكار تحكمه، التي قوانينه له إنَّ ِقيل ترابًُطا اإلنسان داخل ترتابَط ثم الحواس،
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الرتابُط مذهب وكان الجاذبية. بقانون حَجًرا الحَجر يشدُّ كما الذِّهن يف بعًضا بعضها
السابع القرننَي يف التجريبية اإلنجليزية الفلسفة عليه قامت ا هامٍّ أساًسا هذا األفكار بني
وكأنما قة، خالَّ فاِعليَّة بَغري العقل فكأنما و«هيوم». «لوك» أيدي عىل عرش، والثامن عرش
وال وتتجاذَب، ية الِحسِّ االنطباعات عليه ترتِسم — «لوك» قال كما — بيضاء» «لوحة هو
فُمختِلف جيمس وليم عند العقل أما تلك. صفحته عىل يسجله أن إالَّ اه يتلقَّ فيما له حيلَة
وبيئته الكائن بني يُوائم أن تُه ُمهمَّ نشيطة، الة فعَّ أداة عنده هو إذ اء، الصمَّ اآلليَّة هذه عن
ال — الحي الكائن أعضاء كسائر — بيولوجية أداة فهو البقاء؛ عىل صاحبه تُعني مواءمًة
القويَّ والبقاء النجاة يكتُب أن عساه بما عليها فرتدُّ الطارئة الجديدة املواقف تُواِجُه تنفكُّ

األداة. تلك لصاِحب
تُصبح بهذا «العقل» كلمة ألنَّ خطرية، نتائج عىل ينطوي إنما للعقل الوصف هذا لكن
يؤدِّي الذي وما السلوك، من ُمعني نَمط عىل بل — بذاته قائم ُروحاني كائٍن عىل ال اسًما
التقليدي الحاِجز زال فقد وإذن الحي. الجَسد هو نفسه، الُعضوي الكيان هو السلوك؟
بيئته، عىل الحي الكائن بها يردُّ سلوكية مجموعة العقل كان إذا ألنه والجسم؛ العقل بني
األوامر، يُصِدر َغيبي أحدهما جانبان: هناك وليس السالك، الِجسم نفسه هو السلوك فهذا
هو يتجزَّأ، ال واحٌد عضوي كائن هنالك بل ، كالَّ به. يُؤَمر بما يصدَع ماديٌّ ظاهريٌّ واآلَخر
بل — اإلنسان شطَرِت التي الثنائية تحطَّمت وهكذا . ُمعنيَّ نحٍو عىل بيئته يف يسلك الذي

آَخر. جانب يف وجسم جانٍب يف فعقل ِنصفني: — كلَّه الكون شطرت
ابتكاًرا ابتكَره فلسفيٍّ رأٍي إىل به انتهى ما ُرسعان الثنائية عىل القضاء هذا إنَّ بل
Bertrand رسل برتراند عنه فأخذه النظر، من الوجهة تلك مع ُمتفقة نتيجًة ليجيء
والجسم العقل أن بها ويَقِصد امُلحايدة» «الواحدية فكرة به وأعني اه، ونمَّ ره وطوَّ Russell
اختالفهما هو ليس جسًما والجسم عقًال العقل يجعل والذي ُمشرتك، عنرص من كليهما
طريقة هو كذلك يجعلهما الذي بل يُقال، كان كما مادي وهذا ُروحاني فذلك العنرص، يف
كان أخرى صورٍة عىل ُرتِّب وإذا عقًال كان صورٍة عىل ُرتِّب فإذا الواحد، العنرص ترتيب
عىل ها وترصُّ دائرة، هي فإذا نحٍو عىل ها ترصُّ الَحىص من حبَّاٌت لَديك يكون كما جسًما،

. يتغريَّ لم الحاَلني ِكلتا يف والحىص ُمربَّع، هي فإذا آخر نحٍو
أنصار عند الرئيسية الفكرة نفسها هي جيمس، وليم فلسفة يف الرئيسية الفكرة أنَّ عىل
«املعنى». مفهوم بتحديد الخاصة الفكرة وهي أال ،Pragmatism الربجماتية الفلسفة
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يجعل ما أنَّ هو جميًعا الربجماتيِّني جواب اإلطالق؟ عىل «معنًى» للعبارة يجعل الذي فماذا
ال عبارة أمامك كانت إذا أما تنفيذها، عىل ترتتَّب عملية نتائج ذات كونُها «معنًى» للعبارة
ومن معنى، بَغري العبارة تلك كانت ك، بحواسِّ ها تُحسُّ عملية تجربٍة إىل تُحوِّلها كيف تدري
حياتهم يف الناس أنَّ الحظِّ ُحسن ملن وإنه مخدوًعا. ُمهوًَّشا كان معنًى لها يْفَهم أنه زعم
نفسه، األساس هذا عىل التفاُهم يف يَجُرون إنما السواء عىل الِعلمية حياتهم ويف العملية
ية الِحسِّ ِبخربتي أعلم ألنَّني معنًى لقولك فهمُت ِشواء.» الطبق هذا «يف مثًال: يل قلَت فإذا
بََرصٍ من بل وطعم، شمٍّ من الحسِّ أعضاء بها تتأثَّر التي اإلحساسات طبيعة السابقة
لزميله عاِلم يقول حينما الِعلمية الحياة يف وكذلك َمشويٍّا. لحًما اليشء يكون عندما وملس،
كلِّ وراء ألنَّ زميله؛ كالم الزميل فيفهم لالشتعال.» قابًال غاًزا األنبوبة هذه يف «إنَّ العاِلم:

املراد. يفهم ضوئها عىل سابقة، ية حسِّ خربة من رصيًدا الكلمات هذه من كلمٍة
هو وال يوٍم كلَّ الجارية الحياة حديث هو ال ثالثًا، ميدانًا ندُخل حني يبدأ اإلشكال لكن
َمجراها يَجري ما أو «الفلسفة» له يُقال عجيب َميداٌن هو بل َمعاِملهم، يف الُعلماء حديث
منك يُطَلب ذلك ومع سابقة، ية حسِّ خربة من رصيٍد إىل تستِند ال بكلماٍت يُحدِّثك كالم من
الحواسِّ عن خافيًا «جوهًرا» يشءٍ لكلِّ إنَّ مثًال لك يُقال كأْن «معنًى»، له تفَهم إنك تقول أن
وال لونًا «الجوهر» بهذا يُريدون ال الحال بطبيعة وهم ُهويَّته. اليشءَ يُكِسب الذي هو كلها،
فلو وغريها. وسمع بٍرص من الحواسُّ تُدركه ا ممَّ ذلك َغري وال رائحة وال طعًما وال صوتًا
العمليَّة النتائج هي ما الزاِعمني: تَسأل أن وجَب برجماتيٍّا، تكون أن القول هذا إزاء أردَت
يكن لم لو لتَقع كانت ما والتي «جوهر» ذا اليشء َكون بسبب اإلنسان ِخربة يف تَقع التي
وحالة جوهر لها يكون أن حالة بني مثًال «الربتقالة» هذه تتغريَّ كيف «الجوهر»؟ ذلك له
أنَّ فاعَلْم التجريبية، العملية النتائج يف ظاهر فرٍق من ة ثمَّ ليس إنَّ لك قيل فإذا يكون؟ أالَّ

الربجماتيِّني. مذهب عىل «معنًى» بَغري كان إذن كالمهم
التي الِخالف أوجه من ا جدٍّ كثريًا تحسم أن شأنها من «املعنى» يف النظرية هذه إنَّ
يختلف فيه قول منهما لكلٍّ فيكون يشء، عىل اثنان يختلف ما أكثر فما الناس، بني تنِشُب
صورٍة عىل ينطبقان القوَلني ألَفيا العميل التطبيق إىل اْحتَكما ما إذا حتى زميله، قول عن
ال مًعا القوَلني ألَفيا أو — اللفظ اختالف رغم ُمرتاِدَفني قوَلني كانا فقد وإذن — واحدة
اآلخر دون القوَلني أحد أْلَفيا أو — باطل فكالهما وإذن — العملية التجربة يف ينطبقان
اختلفا شخَصني أنَّ مثًال فافِرض الصائب، القول وحَده فهو وإذن العميل، التطبيق ُممكن
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أرادا ثُمَّ مادة، ال ُروح قوامه بل اآلخر وقال ُروح، ال مادَّة قوامه العالم إن أحدهما فقال
ماذا يَِجدان؟ فماذا الصواب، أيهما لرَيَيا ية الِحسِّ التجريبية العَملية النتائج إىل يحتِكما أن
أو صائبًا القوُل ليكون تلمس، أن ولألصابع تسَمَع أن ولألذُن ترى أن للَعني عان يتوقَّ
يَرشُب كما ويَرشُب زميله يأُكل كما يأُكل الشخَصني من فكلٌّ عملية، نتائج ال إنه خاطئًا؟
املادة بني امُلوازنة كانت فقد كذلك ذلك كان وإذا ويمرض. ويِصحُّ ويقرأ ويميش زميله،

«معنى». بغري والرُّوح
لكن «املعنى»، نظرية يف — جيمس ومنهم — جميًعا الرباجماتيُّون يتَِّفق هنا إىل
«الصدق»؛ أو «الحق» عن يُضيفها أخرى بنظريٍة جميًعا دونهم من وحَده يتفرَّد جيمس
«معنًى» ذات لتكون حسبُها بل صاِدقة تكون أن يتحتَّم ال «املعنى» ذات العبارة أنَّ ذلك
صادقة. كانت لو ِخرباٍت من الحواسَّ يُصاِدف أن عساه ما أساس عىل مفهومًة تكون أن
بأن له شأَن وال وحَدها، «املعنى» بنظرية يكتفي َمن — بريس مثل — الربجماتيِّني ومن
«بصدق» أيًضا فيهتمُّ جيمس وليم أما تصُدق. ال أو ذلك بعد املعنى ذات العبارة تصُدق
ذات كونها ُمجرَّد (ال «صادقة» تكون العبارة إنَّ فيقول يكون، وكيف يكون متى الكالم
إىل لك يُوصِّ الذي طريقك يعِرتض ما تَِجد فلم أساسها عىل فَت ترصَّ إذا مفهوم) معنًى
فرَضه أنَّ العاِلم يُقرِّر فكيف ذاتها، العلمية الفروض شأن شأنه ذلك يف واألمر غايتك.
ال أنه أساس عىل ذلك يُقرِّر إنه فرضصحيح؟ هو ُمعينة ظاهرًة به ليُفرسِّ يفِرُضه الذي
يندُّ ما الوقائع من وجد إذا أما أساسه، عىل ف الترصُّ ويف تطبيقه يف يعِرتضسبيله ما يِجد
حياتك يف يشء أي عن تقولها ُجملٍة كلِّ يف الحال فهكذا باطل. فرَضه أنَّ عرف ذلك، عن
كيت، بشارع كذا شارع ُملتقى عند يَقع إنه صديقك منزل عن — مثًال — فقولك اليومية،
ِكال البحر. بشاطئ الجبل ذلك ُملتقى عند تقع للبرتول برئًا إنَّ العاِلم كقول تماًما هو

امُلرتََقبة. النتائج لنا فنتَجْت أساسه عىل فنا ترصَّ لو صادًقا يكون القولني
الفالسفة عنه يبحث ظلَّ الذي «الحق» كذلك بذاته قائًما ُمجرًَّدا كيانًا «الحق» فليس
لم ولو حتى ذاتها، يف الصحيحة الجملة تِصف صفًة «الحق» ليس بل ُقرونا. وامُلتصوِّفة
تُنِجز أن شأنها من أداء طريقة هو عمل، طريقة هو «الحق» بل واقع، عىل انطباق لها يكن
الطريق هذا به تشقُّ يدك يف سالًحا جعلها يمكن ال التي والجملة هدًفا. ق تُحقِّ وأن أمًرا
تُصبح وهكذا مفهوم). معنى ذات جملة أنها فْرض عىل (هذا باِطلة جملة هي ذاك، أو
إنها أو حق، ألنها نافعة إنها فكرٍة عن فنقول ُمرتاِدَفتنَي، «النفع» وكلمة «الحق» كلمة
ويف سواء. التجريبي التنفيذ طريقة يف ألنهما سواء، «املعنى» يف والقوالن نافعة. ألنها حقٌّ
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أو ا حقٍّ كونها حيث من امَلعينة الجملة أنَّ وهو املشهور تشبيهه جيمس يقول َدد الصَّ هذا
صحيحة النقدية فالُعملة زائفة، أو صحيحًة كونِها حيث من النقدية كالعملة هي باطًال،
بطَل بحيث يوم ذات ُمعرتض عليها اعرتض ما فإذا التجاري، التباُدل يف مقبولة دامت ما
يظلُّ املعنيَّ القول وكذلك التاريخ. ذلك منذ زائفة أصبَحْت والرشاء، البيع يف استعمالها
املنشودة األهداف ق تُحقِّ عمليَّة نتائج له دامْت ما أي فورية) (ِقيمة له دامت ما صحيًحا
فيظلُّ التنفيذ يف ناجًحا األبد إىل يظلُّ وقد بُطالنه، بدأ التطبيق يف يتعثَّر أخذ ما إذا حتى

«صادًقا». أو ا» «حقٍّ قوًال األبد إىل
اس الحسَّ العاطفي ِفطرته، بُحكم امُلهذَّب الرقيق نشأته، بُحكم امُلتديِّن فيلسوَفنا لكن
حقيقة عىل نفسه هو به ليُربِهن «الصدق» يف ِمعياره يستخِدم كيف عَرف قد نظرتِه، بُحكم
ومجرى التجربة مجرى يف العملية بنتائجها مرهونًا امُلعيَّنة العبارة ِصدق أليس هللا. وجود
نفسه، امِلعيار هذا إىل ُمحتكًما إليها وانُظر موجود»، «هللا إنَّ تقول عبارة فهاك إذن الحياة؟
ُمستبًرشا عادًة يكون فاألول يؤمن، ال ومن بِصدقها يُؤِمن من سلوك بني شاسًعا الفرق تِجد
فيها وما نيا الدُّ إىل ينُظر يائًسا ُمتشائًما الثاني يكون ِحني عىل والرَّجاء، باألمل مليئًا ُمتفائًال
عملية» «نتائج يكون أن إالَّ الرُجلني عند الحياة يف الفرَق هذا ي تُسمِّ فماذا سوداء. نظرًة
ف، الرصِّ الربجماتية الوجهة فمن وإذن برفِضها؟ أو املذكورة بالُجملة األخذ عىل ترتَّبْت
بالرضورة ُمستنًدا يكون ال الحالة هذه يف ِصدقها لكن الجملة، تلك ِصدق عىل الدليل يقوم
اتُِّخذت ما إذا ونَوِعها، السلوكية الطريقة إىل يستِند بل اإلنسان، خارج ِفعًال موجود كائٍن إىل
الربجماتيِّني، زمالئه بقيَّة عن جيمس وليم يختِلف هذا ويف للعمل. هادية أداًة الجملة تلك
عىل يحتجَّ أن — مرة ألوَّل برجماتية كلمة استعمل الذي وهو — «بريس» ب حدا اختالًفا
ي يُسمِّ أخرى كلمًة لنفسه سيتَِّخذ إنه قائًال جيمس، يَدي عىل الكلمة هذه اسِتخدام إساءة
الخاطفون يخطفها ال حتى النطق عىل ثقيلًة قبيحًة تكون أن فيها ى وسيتوخَّ مذهبه، بها
يُجاوز أن ملذهبه يُحبُّ بريس كان فما «براجماتيقيَّة». كلمة وهي أال استعمالها، يُسيئون ثُم

املنطق. ال اإليمان مداُرها التي العقائد حيث إىل ومعانيها الِعلمية العبارات حدود
ُدنيا يف ظلَّ وسالسة، حديٍث وطالَوِة ُروٍح ِة خفَّ من هللا وهبَُه بما جيمس وليم لكن
األمريكي الِفكر عن ُقل أو الربجماتي، املذهب عن امُلعربِّ اللِّسان هو ورشًقا غربًا فني امُلثقَّ

طويًال. أمًدا كلِّه،
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ديوي جون (7)

«َداْرِون» فيها أصَدر التي نفسها السنة وهي ١٨٥٩م سنة John Dewey ديوي جون ُولد
ثقافيَّني، بنيعَرصين فاصًال تَُعدَّه أن تستطيع Originالذي of Species األنواع أصل كتابه
الراهن يوِمنا حتى يمتدُّ — بعده وعرصثقايف ثابتًا، سكونيٍّا العالم ر يتصوَّ قبله عرصثقايف
الحقيقة هذه لنا وضَحْت لو أن وأحسب وحركة. ًرا وتطوُّ ًا تغريُّ العالم حقيقة يجعل —
وهي القائمة، ثقافتنا كلُّ عليها تقوم التي األساسية املبادئ بالتايل وضَحْت فقد الكربى،
ما إذا ُسدى وقتُنا يضيع ولن ديوي. جون فلسفة يف — أسلفت كما — تمثَّلت التي الثقافة

نقوله. الذي هذا عىل وء الضُّ بعض لنُلقي قصرية وقفًة وقْفنا
عىل الكون إىل تنُظر كانت عرش، التاِسع القرن َقبْل فيما الفالسفة من الغاِلبة فالكثرة
استخالص يُحاول أن إال الفيلسوف عىل كان وما بعينها، ُسنٍَن عىل ثابت أبدي أزيلٌّ يشءٌ أنه
ُمتحوِّلة الجزئية األشياء بعينك رأيَت فلنئ ُمقتضاه، عىل األحداث تجري الذي الثابت اإلطار
ما إىل ليُغوص الخاِدعة، الغشاوة هذه يُزيح أن العقل وعمل وَوْهم، ِخداع فذلك ة، ُمتغريِّ
إنهم يقولون الفالسفة أولئك سِمْعنا ولكم ل. تَحوُّ وال تَغريُّ عليه يطرأ ال حقٍّ من وراءها
ُكنِه عن بينهم فيما يختلفون ذلك بعَد ُهم ثُم العابرة، الظالل هذه وراء (الحق) ينُشدون
أن السكونية النظرية هذه نتائج من كان وقد يكون. أن عساه ماذا الثابت (الحق) ذلك
فالحيوان هكذا، (بطبيعِتها) هي أوضاٍع يف وتبديٍل تغيرٍي إىل سبيل ال أن الناُس ر تَصوَّ
طبيعته بُحكم — فيه بَدوره اإلنسان هذا إنَّ بل ال إنسان، واإلنسان شجر والشجر حيوان
وهي النظرة، تلك عىل ترتَّبَْت التي املدى البعيدة النتائج آِخر إىل وأدنى، أعىل — الثابتة
يف زلنا ما إذ اآلخر؛ ببعضها نستمِسك زلنا فما بعضها، أزال قد الحديث الِعلم يُكن إن نتائج
تتغريَّ أن محال عليها، ُمتَّفًقا ُعليا ُمثًال ة ثمَّ أنَّ نحَسب — والجمالية األخالقية — الِقيَم عاَلم
الفضائل إنَّ نقول اليوم؛ حتى نقول فهكذا والبصرية. البرص فيهم هللا طَمَس من عند إال
تحت لنفسه اإلنسان رِيضَ فكأنما مخدوع، أو جاهل أو زنديق إالَّ فضَلها يُنِكر ال الُفالنية
الظواهر من كثرٍي يف بل الطبيعية، الظواهر مجال يف الزمام له يُسلِّم أن وقوَّتِه الِعلم ضغط
ال عليها، بالِحرص تشبََّث فقد والجمالية، والسياسية األخالقية الِقيَم أما ذاتها، االجتماعية
الجميل وليظلَّ القديم معناه عىل األخالقي ليظلَّ الجديدة، العلمية للنظرة تخضع يَدُعها

اآلِبدين. أبَد جميًال
والِعلمية) (الَعملية الربجماتية الفلسفة حملوا ضخاٍم ثالثٍة ثالَث ديوي جون وجاء
وإن جميًعا، الثالثة هؤالء لكن — جيمس) و(وليم (بريس) هما واآلخران — كواِهلهم عىل
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دونهم، من ديوي يُميز الذي واللون يُميزه. َلون منهم لكلٍّ كان فقد األصول، يف اتَّفقوا
امُلثىل ورة الصُّ تكون أن فينبغي الِقيم، يف التفكري عند العلوم منهج استخدام ُمحاولته هو
للتجربة يخضع ِعلمي) (فرض بمثابة — مثًال — الفضائل من فضيلة بها ر نُصوِّ التي
بحيث أخرى صياغًة نُصوَغه أن وَجَب وإالَّ بها، كان الواقع عىل ِصدقه ثبََت فإن الَعملية،
األمة بمجموع بل ِحدة، عىل فرٍد بكلِّ هنا الِعربة وليست يبتغيها. حياة لإلنسان يحقق
ق تتحقَّ أن لها بُدَّ ال بل وكفى، بَعينه لفرٍد ق تتحقَّ ال كالفروض، تماًما كلها، اإلنسانية أو
مجاله. يف تَقع ظواهر لتفسري الفروض تلك جاءت الذي بالفرع امُلشتِغلني الُعلماء ملجموعة
يف ريفية زراعية أرسٍة يف ونشأ ُولد قد إنه فنقول بدايتها؛ من فيلسوفنا قصة ولنبدأ
يدُرس أن الجامعة يف وهو له ُكِتب ثُم املتحدة، الواليات من الرشقي الشمال بأقىص واليٍة
استثناء؛ بَغري عندئٍذ للفلسفة دارٍس كلِّ شأن ذلك يف شأنه بها، ويتأثَّر Hegel هيجل فلسفة
الفلسفي، الفكر موجات من عداها ما كلِّ عىل طغْت قد ذاك إذ كانت الَهيْجلية املوجة إذ
لفيلسوِفنا شاء قد الحظ لكن األمريكية. والقارة إنجلرتا، فيها بما األوروبية القارة يف سواء
الحياة بني خالٍف من لحظه ما أشدَّ فما الرجولة، نُْضج أعوام أوائل يف شيكاغو إىل ينتِقل أن
الذي املتحدة الواليات رشَقي يف عِهَدها كما الحياة وبني األوسط اإلقليم هذا يف رآها كما
والعالم ألوروبا امتداٌد لكأنه حتى ُمعيَّنة، حاٍل عىل واستقرَّْت أموره، استتبَّْت قد كانت
القديم، عىل ُمحافظة — ونشأ ديوي ُولد حيث — املتحدة الواليات رشقي ففي القديم.
رأى فقد األوسط اإلقليم هذا يف أما واملغامرة، املخاطرة عن وبُعد واألمن، للسالمة وإيثار
بالبرص! اللمح ِمثل يف كذلك يفِقده وقد بالبَرص، اللَّمح مثل يف صاِحبه يجمعه الطائل الثراء
فهو باإلخفاق أحيانًا ينتهي كله هذا كان ولنئ وطموح. وُجرأة ومخاطرة ُمغامرة هنا ها
فيها، «يقني» ال ُكربى «ُمقامرة» هنا الحياة إنَّ نجاح. إىل بصاِحبه ينتهي األحيان ُمعظم يف
كهؤالء، قوٍم أبناء ليُعلِّم جاء ُمعلًما أنَّ أَوتحَسب الكْسب، «ترجيح» عىل تُبنى ُمقامرة لكنها
األمل ويَسودها االبتكار ُروح تملؤها التي حوله، من الجاِرفة الحياة هذه إىل لينُظر كان
هذا؟ حقٍّ أيُّ ر؟ يتطوَّ وال يتغريَّ ال ثابت واحٌد «الحق» أنَّ النشء يُعلِّم ثم جديد، هو فيما
ال قوٍم عىل ديوي جون وفد فقد الصناعة؟ عالم يف الحقُّ أم التجارة عالم يف الحقُّ أهو
تُغني، وال تُسمن ال «نظريات» يُدرِّسون القوائم ثابتة كرايس عىل الهادئ بالجلوس يؤمنون
والخلق. اإلنتاج عن لحظًة يفُرتُ ال الذي الدءوب وبالسعي اليدوي «بالعمل» يؤمنون بل

أن سوى — حوله قائًما كان ما هو وهذا — حوله ملا اس حسَّ لفيلسوف كان ماذا أال
يقول أن امُلزدهر، النجاح هذا وسط يعيش لفيلسوف يَجوز أكان والعمل؟ الفكر بني يُوائم
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بالواقع يتأثَّر أن له بُدَّ ال كان أم األسالف؟ قاله ما هو عندكم الصواب ِمقياس ليكن للناس:
املشكالت حلِّ يف نجاًحا نتيجتُه كانت فما النتائج، هو الصواب ِمقياس إنَّ بل فيقول: وقوَّته
إن تغيريه من مفرَّ وال ، للتغريُّ قابل اإلنسان حياة يف يشءٍ كلَّ إنَّ الصواب. فهو العملية
يف حائًال يِقف أن — كان ما كائنًا — ليشء يَجوز فال التغيري، ذلك إىل الرضورة دَعت
تغيري من بدَّ ال إنه نعم العامل. لإلنسان الرغد الَعيش وتوفري االجتماعي اإلصالح طريق
السياسة أُُسس تغيري من بدَّ ال وكذلك التغيري، هذا اقتىضاإلصالح إن ذاتها األخالق قواعد
تغيريًا الحياة تغيري سبيل يف والثبات، الدوام به يُظنُّ قد مما يشءٍ وكلِّ والرتبية واالقتصاد

الجديد. العرص لظروف ُمالءمًة أكثر يجعلها
الوسيلة كانت الجديد، العرص ظروف يف يكون أن ينبغي كيف اإلنسان رنا تصوَّ وإذا
إىل األمر أول باهتمامه ديوي انرصف ثَمَّ ومن الرتبية، هي الجديدة الصورة عىل لتكوينه
يف أو نيا الدُّ رشق يف واحًدا ُمعلًِّما أن أظنُّ وما وطرائفها، أُسسها يف النظر يُمِعن «الرتبية»
وجهة قلبْت والتي وأشاعها، ديوي أعلنَها التي الجديدة الرتبوية باملبادئ يتأثَّر لم غرِبها
وتفصيلة هنا تفصيلٍة يف له امُلخالف اختلف فَمْهما عقب، عىل رأًسا امليدان هذا يف النظر
الرتبوية العملية محور يكون أن وهو أال العميق، األساس يف يُماري أحًدا أحَسُب فما هناك،
هو ديوي أخرجه تربوي كتاب أول وكان املدروس. املوضوع» ة «مادَّ ال نفسه «امُلتعلِّم» هو
التي طرائقه فيه رشح الذي School And Society (١٨٩٩م) وامُلجتمع» «املدرسة كتاب
مبدؤه كان حيث شيكاغو، جامعة بالجامعة، امُللَحقة التجريبية مدرسته يف يتَِّبعها كان
حياته يف الكبري املجتمع يُشبه صغريًا ُمجتمًعا املدرسة تالميذ من يجعل أن هو األسايس
Democracy and (١٩١٦م) والرتبية» «الديمقراطية هو آَخر كتاٌب ذلك تال ثُم ونشاطه.
عىل الناشئ ئ نُنَشِّ أن هي الرتبية أن فيه يُبنيِّ — العربية إىل ُمرتَجم وهو — Education
تكن مهما القديمة التقاليد عىل يُحافظ أن عىل ال بيئته، وبني نفسه بني امُلواءمة ُرسعة

الجديدة. العملية حياته عىل آثارها
نفسها؛ الفكر عملية تحليل هو الفكر، حوله ديوي جون أدار موضوع أهمَّ أن عىل
البيولوجية أصولها من اإلنسان عقل يف تطوَّرت وكيف أصلها؟ وما طبيعتها ما «فاألفكار»
هو «املنطق» كان أخرى وبعبارٍة أصبَحْت؟ ما أصبَحْت حتى البسيطة األولية واالجتماعية
عىل أقامه «منطًقا» بعده من خلَّف قد أرسطو أن فكما الفيلسوف، هذا لنا خلََّفه ما أهم
أهل وطريقة — األقَدمني اليونان طريقة يُصوِّر الذي الريايض االستنباطي املنهج أساس
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«منطًقا» أقاموا من بني الحارضمن عرصنا يف ديوي كان فقد — امُلتديِّنة الوسطى العصور
أطَلَق الذي املنطق وهو االجتماعية، والعلوم الطبيعية العلوم يف البحث طرائق يُصوِّر جديًدا
مسلٍك يف اإلنسان ينخِرط أن هنا «البحث» بكلمة قاِصًدا البحث»، «نَمط هو فنيٍّا اسًما عليه

إشكالُه. يَنفضَّ حتى ُمشكًال موقًفا به يُعاِلج عَميل
ُمعني، موقف هنالك يكون أن من اإلطالق، عىل «فكر» اإلنسان عند ينشأ لكي بدَّ فال
صغر — اإلنسان أغراض من غَرًضا ق تُحقِّ ال أنها شأنها من صورٍة عىل األشياء فيه ُرتِّبت
امُلشكل املوقف بعنارص امُلعيَّنة املشكلة صاحب يُلِمَّ أن بدَّ فال وإذن — كرب أو الغرض ذلك
النحلَّ به ُرتِّبت لو آخر، العنارصترتيبًا لتلك يجد أن ُمحاوًال رأسه يف يُديرها ثم حوله، من
إعادة أخرى مرًة به يُحاول جديد من املوقف إىل امُلشكلة صاحب يعود وبعدئٍذ اإلشكال.
ِفعلية، «مشكلة» بَغري قيامه يَستحيل «الفكر» أنَّ ذلك معنى جرٍّا. وهلمَّ العنارص، ترتيب
الربجماتيون يقبله ال فأمر «تفكر»، أنك تظنُّ ثُمَّ فراغ يف ل وتتأمَّ كرسيك عىل تجِلس أن أما
سواء الجسم، داخل بذاته قائًما غيبيٍّا كائنًا عندهم يَُعد لم نفسه «العقل» إن بل جميًعا،
هو «العقل» إنَّ كال، حني، كلِّ يف التفكري له نَسبْنا أو حني، بعد حينًا التفكري له نَسبْنا
بعينه هدًفا ق يُحقِّ أن يُحاول الذي السلوك هو أنه فيه نُالِحظ بَدني سلوك من نَمٌط نفسه

الِفعلية. الحياة مواقف يف
«املذهب هو يه يُسمِّ بما الربجماتيِّني سائر دون وحَده فينفِرد يعود ديوي جون لكن
بل أبًدا، بذاتها قائمة حقيقة هنالك ليس أنَّ هو باختصار ورشُحه وسيلة)، (من الوسيل»
مُلشكلة «حلٍّ» إىل النهاية يف يؤدِّي طويل ُمتسلِسل طريق يف خطوة هي إنما حقيقة كلَّ إنَّ
ما ُرسعان إنه بل بذاتها، قائمة حقيقة يكون أن يستحيل نفسه األخري الحلُّ وهذا ُمعيَّنة.
«هذا مثًال: يل قلَت فلو جديد. إشكال حلُّ بها يُراد جديدة فكرية سلسلة يف حلقة يُصِبح
بذي ليس ديوي عند املنطقية الناحية من هذا فقولك — ُمعيَّنة آلة إىل ُمشريًا — قادوم.»
أعرف أن أما منشودة. نتيجٍة إىل تُؤدي وسيلًة القادوم فيه يكون موقٍف يف نكن لم ما بال،
املعرفة يشء. يف املعرفة من هو فما يشء، بعدها وال يشء قبلها ليس وكفى، قادوم هذا أنَّ
تستطيع هنا ومن فعًال. قائمة مُلشكالت إالَّ تكون ال والحلول لحلول، وسائل معرفة هي
يفكرون! إنهم ويقولون الشاطحون بها يشطح التي الشطحات هاتيك كلِّ عىل تحكم أن
الشطحات تلك أمثال إنَّ ! وحالٍّ بحثًا يقتيض إشكاٌل حياتهم يف صاَدَفهم قد يكون أن دون

أجوف. لفٍظ من دائرٍة يف عقيم َدَوران هي بل فكًرا، ليسْت
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«املنطق» كتاب منها ُكتب، عدة يف تفصيًال الربجماتي» «منطَقه ديوي بسط وقد
العربية، إىل ُمرتَجم وكالهما The quest For Certainty اليقني» عن «البحث وكتاب
أنَّ كلها الُكتب هذه يف ما وصفوُة How We Think نفكر» «كيف كتاب منها وكذلك
وثيقٍة عالقٍة ذات تكن لم ما االسم بهذا ى تُسمَّ أن تستحقُّ ال — فكرة أي — «الفكرة»
إشكال. من املوقف ذلك يكتِنف ملا ُمقرتًحا حالٍّ له تُقدِّم بأن صاحبها، أمام ماِثل بموقٍف
فتنفع، يُطبقها أنه ذلك عىل يدلُّه صواب؟ «فكرته» أن عىل صاِحبَنا يدلُّ الذي ما ولكن
فلْسنا له، معنى ال له تطبيق ال وما واحد، يشء تحقيقها» و«طريقة الفكرة «فمعنى» وإذن
َغيبي نظري «عقل» إىل احتكاِمنا مُلجرَّد صواب فكرة أنها أو معنى، ذات الفكرة بأنَّ نحُكم
لعلَّها أخرى وبعبارة وحَده، بالتطبيق مرهوٌن الُحكم بل ، كالَّ رءوسنا، يسكن إنه يُقال
كالسكِّني فكًرا، ليس بما َوَسِليَّة عالقة له كانت إذا إالَّ فكًرا يكون ال الفكر إنَّ نقول أوضح،
وهكذا، بالقلم هو ليس شيئًا يكتُب والقلم بِمنشار، ليس ما يشقُّ وامِلنشار غريها، تقطع
أن أما خارجيٍّا، موقًفا تُعالج سواها، شيئًا تُعالج َوسيلة هي أو أداة هي فكرة كلُّ فكذلك
حدود به نُجاوز ال فطريق جرٍّا، وهلمَّ ثالثة إىل وهذه أخرى، فكرة إىل ُمستِندًة الفكرة تظلَّ
الرأس حدود النظرية جاوَزِت إذا إالَّ فكًرا يكون ال الفكر أنَّ مع داخل، من الرأس جمجمِة

العمل. حيث إىل

أن بعد عاًما، وتِسعني اثنني عن ١٩٥٢م، عام يونيو شهر من األول اليوم يف ديوي مات
حضارة والصناعة، الِعلم حضارة عن عربَّ َمن أقوى الفكر بذلك كان ألنه بِفكره، نيا الدُّ مأل

العرشين. القرن

كاسرير إرنست (8)

اختالفاٍت بينها فيما تختِلف أربعة، رئيسية ُمعسكرات مه تتقسَّ امُلعارصة الفلسفة ميدان
امُلشرتكة العميقة األصول هذه ومن العميقة. األصول يف كلها وتتَِّحد الفروع، يف املدى بعيدَة
مفتاح فيها نِجد التي امُلشرتكة األصول هذه وما ميم، والصَّ اللُّباب يف عِرصنا ثقافة ن تتكوَّ
وهي قبل، من السيادة لها كانت فلسفٍة عىل ُمختلفة بأشكاٍل الثورة إال عرصنا، ثقافة

هيجل. فلسفة
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هيجل مذهب

تعبري إال هو إن فيه، وما فيه من بجميع كله. الكون أنَّ هو الهيجيل املذهب وُمؤدَّي
جوهره، يف الرُّوحاني «امُلطلق» فهذا قيود، تُقيُِّده وال حدود تَحدُّه ال ُمطَلق «روح» عن
العاَلم كان فلنئ نا. بحواسِّ نُدِركها التي العالم مظاهر يف نفسه عن ويكشف يتبدَّى إنما
«الرُّوح كْشف يف ٌر تطوُّ إال ذلك فما أعىل، مراحل إىل أدنى مراحل من ًرا ُمتطوِّ املحسوس
منه ليبدَو بسًطا نفسه يبسط املنطوي الرشيط هو كأنما ُمتدرًِّجا، كْشًفا نفسه عن امُلطَلق»
ذي واحد حي عضوي كائٍن عن بُمختِلٍف املذهب هذا عىل الكون وليس خافيًا. كان قد ما
تُصاِدفها التي وامُلفردات األفراد هذه أنَّ هو واضحة بعبارٍة ذلك ومعنى وأهداف؛ رَغباٍت

ألغراضه. تحقيقه يف الكلَّ تخُدم وسائل عىل تزيد ال حولك من

أربًعا ُصوًرا اتََّخذْت هيجل، مذهب عىل ثورٌة

لها يجعل ال طمًسا األفراد تطمس كهذه فلسفٍة عىل لتثُور العرشين القرن ثقافة وجاءت
والتي إليها، أرشُت التي األربع أهمها ة عدَّ صوًرا اتَّخذَت الثورة لكن بذاته، ُمستقالٍّ وجوًدا

األرض: ِرقاع من ُمعينة ُرقعة يف منها كلٌّ ازدهر
وعىل أفراده، إىل والكلَّ عنارصه إىل امُلدَمج تفكُّ «تحليلية» فلسفة ساَدْت إنجلرتا ففي

و«رسل». «مور» كان الفلسفة تلك رأس
التطبيق، يف الناِجحة النتائج يف «الحق» تجعل «برجماتية» فلسفة قامت أمريكا ويف
البحث مجاالت يف تنشأ التي مشاكلهم يف الناس هؤالء من أعىل كائنًا ليس «الحق» أنَّ أي

اليومية. والحياة الِعلمي
اإلنسان ذات تُغوصيف فلسفة نشأْت — ة خاصَّ بِصفٍة فرنسا — األوروبية القارة ويف
تُعيل التي فرنسا يف الوجودية الفلسفة كانت ثَمَّ ومن ُكنهها. به تستكِشف غوًصا الفرد
هؤالء تسِبُق أنها يُظنُّ كان التي امُلجرَّدة املاِهيَّات عىل حقيقيٍّا خارجيٍّا وجوًدا األفراد وجود
لهم مناَص ال ُمسبًقا تحديًدا الوجود ذلك صورة لهم وتُحدِّد العيني، وجودهم يف األفراد

له. الخضوع من
وهي أخرى، بصورٍة الهيجلية الفلسفة عىل تثُور ماركسية فلسفة سادت الروسيا ويف
البرش مجموعة هو الكلَّ ذلك تجعل لكنها امُلتماِسك، الكون ر تطوُّ يف الجَديل بمذهِبِه تُسلِّم أن
فالفلسفة امُلطلق». الُكيل «الرُّوح هو هيجل عند كان أن بدَل التاريخ، مراحل خالل َسريِها يف
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ثُمَّ املوضوع» «نقيض إىل «املوضوع» من يَجري ر التطوُّ َسريَ أن (أي «جدلية» املاركسية
كفلسفة «جدلية» املاركسية الفلسفة إنَّ أقول دواليك). وهكذا النقيَضني، بني التآلُِف إىل
جدليَّة ال الفعلية، وحياتهم البرش عىل ُمنصبٍّا ر التطوُّ تجعل «ماديَّة» جدليَّة لكنها هيجل،

فيه. يدور وما «العقل» عىل ُمنصبٍّا ر التطوُّ تجعل «فكرية»

َكانْت فلسفة عىل ثورة

أراد الذي «للُمطَلق» نبِذها يف كلها امُلعارصة الفلسفات هذه التَقْت كيف — إذن — أرأيَت
لكن األرض؟ هذه عىل وحياته بالفْرد اهتمامها ويف كلها، الحقيقة هو يكون أن هيجل له
سبيَلُه وجَد قد ويُفكِّر، يحيا هو وكما ِفعًال، كائن هو كما البرشي بالفرد االهتمام هذا
ي ُسمِّ ولذلك بغْضبَتِها، هيجل تُخصَّ أن بَدَل َكانْت» «عمانوئيل عىل أخرى ثورٍة يف أيًضا
وأشهرهم، أحِدهم يف حديث املقال وهذا الُجدد، بالكانْتيِّني — األملان من وهم — أصحابها

ذلك؟ كان فكيف Ernest Cassirer كاسرير أرنست وهو

كاسرير نشأة

عائلها يشتِغل ألرسٍة ١٨٧٤م عام بأملانيا Breslaw برسالو مدينة يف كاسرير أرنست ُولد
تكن ولم ِلداته، مع ألعابه يف تبدَّى ُمبدع خياٍل ذا مِرًحا ِصباه يف الغالم وكان بالتجارة،
لم لكنه العميق، الهادئ ل التأمُّ حياة إىل مصريه بأنَّ تُشري عالماٌت يَفاعِتِه يف عليه تبدو
مكتبًة داره يف شِهد حتى برسلو من مبعدٍة غري عىل يعيش كان الذي ه ألمِّ جدَّه يزور يَكْد
الحديث يف جدِّه وطريقة َعيْنَيه، أمام الُكتب صفوف فكانت عهد، بِمثلها له يُكن لم ضخمة،
وبدأ حياته من صفحًة قَلَب كأنما جديدة، حياٍة إىل حافًزا مسَمعيْه، يف املصقول ف امُلثقَّ
ما رسعان الذي امُلتَّصل، الجاد، العمل عهد وجاء واللعب، امِلزاح عهد مىض فقد صفحة؛

األنظار. إليه لفَت طالبًا مدرسته يف منه أظهر
عرش ثمانية عندئٍذ عمُره وكان برلني، بجامعة فالتَحَق الجامعة دخول حنُي وحان
هذا اختياُره يكن ولم القانون، هو األمر بادئ اختاره الذي ص التخصُّ موضوع وكان عاًما،
نفسه، دخيلِة يف لصوٍت استجاَب أن فتانا يلبَْث فلم ولذلك التاجر؛ أبيه لرغبة إرضاءً إالَّ
الدراسات هذه إىل انَرصَف والفن. األدب وإىل الفلسفة إىل لينِرصَف القانون دراسة وترك
— أسفاه وا — لكنَّه امُلقِنع، الجواب عنها يِجَد أن يَرجو كان عليه أشكلْت مسائل ِذهنه ويف
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برلني من جامعة، إىل جامعٍة من ل يتنقَّ فراح يبتغيه، الذي الُعمق برلني أساتذة يف يِجد لم
محاًرضا أنَّ سِمع ملَّا برلني إىل عائًدا هيدلربج ومن هيْدلربج، إىل ليبزج ومن ليبزج، إىل

َكانْت. فلسفة يف امُلحارضة يُجيد هناك ناشئًا
قصد؛ بَغري ورَدْت كأنَّها عبارة حديثِه غضون يف امُلجيد املحارض شفتَي من وسقطت
جامعة (يف كوهني هرمان ُكتب شكٍّ بَغري هي َكانْت فلسفة عن املؤلَّفات أحسن «إن قال: إذ
أن إالَّ كاسرير الفتى يصنع فماذا أفهُمها.» ال بأنني أعِرتف أن بُدَّ ال لكنَّني ماربورج)،
يلبَُث ال انكبابًا عليها ينكبُّ ثُم هذا، كوهني ُكتُب فيشرتي مكتبة إىل املحارضة بعد يُرسع
ويف فهِمه يف النادر املؤلف هذا عىل ليحُرض ماربورج إىل برلني ُمغادرة يُقرِّر حتى معه
«إنني عنه: ذكرياته يف كوهني قال لقد حتى ب، الطالَّ بني كاسرير بَرز ما ورسعان ُعمقه.
كان كاسرير أنَّ ذلك شيئًا.» عنِّي يتعلَّم أن من أعلَم طالٍب بإزاء أنَّني فوري من أحَسْسُت
فكان حفظت، ا ممَّ شيئًا تُضيع ال ذاكرة هللا ووهبَُه واسعة، ُمطاَلعاٍت الفلسفة يف طاَلَع قد
الفلسفة ميدان يف ال قرأه، قد ا ممَّ صفحاٍت بعد صفحاٍت الذاكرة من يَتلَُو أن ُمستطاِعِه يف
الحفظ هذا بِمثل يقرأها لم رائعًة روائعه من يرتُك أالَّ كاد الذي األدب من كذلك بل وحَدها،
ال الفعَّ اإليجابي الِحفظ هو بل وكفى، يَعي الذي لبي السَّ الحفظ هو يكن ولم العجيب،

وإبداع. خلٍق إىل به ينتهي استخداًما املحفوظة املادة يَستخِدم الذي

املعرفة ُمشكلة كتابه:

أرجاء يف بالفلسفة امُلشتغلني أنظار يستوِقف هو وإذا ِبسنتنَي، الثالثني كاسرير جاوز
امُلتمكِّن استعراض — يستعِرضفيهما املعرفة» «مشكلة يف يُخرجهما بُمجلَّدين كلِّه العالم
بعد ومرَّت َكانْت. فلسفة يف تَُه قمَّ بلغ حتى تطوَّر كيف األوروبي الفكر صورَة — القدير
أخريًا رحل ملَّا ثم َكانْت. بْعَد ما فيه يعِرُض بثالٍث امُلجلَّدين فأتْبَع سنة عرشة خمس ذلك

فصولها. آِخر إىل الرواية به يُكِمل رابًعا ُمجلًَّدا أعدَّ (١٩٤١م) أمريكا إىل

واألداء الَجوهر كتابه:

عبقرية أخرج الذي امُلؤلَّف هو يكن فلم غزير، علٍم عىل دلَّ إن العظيم املؤلَّف هذا أنَّ عىل
السادسة يف وهو أخَرَجه آَخَر كتاٍب يف تظَهر القوية دالئلها بدأت وقد ُصورها. أتمِّ يف الرَّجل
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لُغاٍت إىل للفيلسوف تُرِجم ما أول الكتاب هذا فكان واألداء»، «الجوهر عنوانه والثالثني،
جوهٍر يف ليسْت اإلنسان حقيقة أنَّ هي الفكرة وُخالصة والروسية. اإلنجليزية منها كثرية،
بمنطق تأُخذ ذلك قبل من عاٍم ألفي لِبثْت قد الفلسفة أنَّ وذلك ال، فعَّ حيٍّ أداءٍ يف بل ساكن،
املعاني إىل يَِصل إنما اإلنساني العقل أنَّ عىل يُبنى منطق وهو العقل، ُمدَركات يف أرسطو
الكلية الفكرة إىل العقل يِصل كيف فمثًال: املحسوسة. الُجزئيات من التجريد بوساطة الكلية
ومنها املربَّع منها ُمفردة، مناِضَد العني تُدرك أن بعد إليها يَِصل إنه «منضدة»؟ العامة
امُلختِلفة الجوانب حسابه من العقل فيطَرح كيت، لونُه وما كذا لونُه ما ومنها امُلستطيل،
هي امُلشرتكة الجوانب هذه فتكون وحَدها امُلشرتكة الجوانب ليستبقي املناضد، ُمفردات يف
أوجه عىل يعتِمد إنما املناضد مُلفردات استعراِضِه يف وهو «منضدة» لكلمة الُكيلِّ املعنى

واحدة. مجموعة من أعضاء منها تجعل التي بَه» «الشَّ
بأنَّ يعِرف أن بَْدء ذي بادئ للعقل وكيف القوي: باعرتاِضه كاسرير ل يتدخَّ وهنا
الَعني عليه وقَعْت الذي الثاني اليشء نوع من هو العني عليه وقَعْت الذي األول اليشء
ُمفرَّغة، دائرٍة يف يَسري كمن كنَّا «شبَه» من بينهما ِلما ذلك يعِرف إنه ُقلنا إذا إنَّنا أيًضا؟
نعِرف لم أننا نزُعم بنا إذا ثُمَّ األفراد، نعِرف أن قبل النَّوع عَرْفنا قد أنَّنا معناه ذلك ألن
بفنجاٍن أو بمقعٍد األوىل املنضدة أُقاِرن لم — مثًال — فِلماذا األفراد! رأيْنا أن بعد إالَّ النوع
سابقة ُقدرة العقل يف يكون أن إالَّ ثانية «بمنضدة» قارنتُها ملاذا هواء؟ من بقبضٍة أو
وإذن بينها، فتُقارن األشياء من األشباَه «تختار» كيف تَعِرف التي النشيطة الفاِعلية عىل

بذاته. قائم كياٍن ذا َجوهًرا يكون أن قبَْل وأداء فاِعلية حقيقته فالعقل
تفريقاٍت يُفرِّق أخذ واألداء» «الجوهر كتابه يف الجانب هذا كاسرير بسط أن وبعد
يقوم أساسية ُمدَركات ِعلٍم فلكلِّ العلم، فروع شتَّى يف العقلية امُلدَركات أنواع بني دقيقة
وهكذا، والطاقة، والزمان املكان ُمدَركات وللطبيعة الَعدد، ُمدركات للرياضة بناؤه: عليها
من — مثًال — انتَقْلنا ما فإذا ِعلم، إىل ِعلٍم من امُلدَركات هذه يف املنطقيَّة الِبنية تتغريَّ فكيف
رضٍب من انتقْلنا قد نكون وُمدَركاتها الفيزيائية العلوم إىل وُمدركاتها الرياضية العلوم
الحياة علوم إىل الفيزيائية العلوم من انتقْلنا إذا وكذلك آخر، رضٍب إىل العقيل األداء من
يف — أدَرَك من أول كان العميق، الدقيق هذا تحليله يف كاسرير إن ليُقال وإنه وهكذا.

الكيمياء. مجال يف العقلية امُلدركات طبيعة — اإلنساني الفكر تاريخ
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بها الفلسفة أستاذية كاسرير تعِرضعىل هارفارد جامعة

كال! شيئًا؟ — أملانيا — بلده يف وضِعه من ليُغريِّ امُلمتاز الفلسفي اإلنتاج هذا كان هل ولكن
عليه، والثناء بتقديره تنطِلق جميًعا فاأللسنة العَجب، من عجٌب دد الصَّ هذا يف الحياة فأْمر
وتُرك األستاذية، بمنِصب واحدة جامعة إليه تتقدَّم لم مناِصب أمَر األْمر كان ما إذا حتى
من والعالم يُنِتُجه، بما ُمغتِبط وهو الجديدة، الفلسفة يُنِتج العميق الجاد العامل الرجل
لنا يذُكر وكم يها. ُمستحقِّ عىل املناصب توزيع يف الكِلمة أصحاب إال لفضله، ُمقدِّر حوله
َهاْرفارد جامعة كانت وهكذا األهل. غري من والتقدير العرفان فيها يجيء حاالٍت التاريخ
الفلسفة. يف األستاذية ُكريس عليه تعِرض كاسرير إىل تُرِسل جامعة أول املتحدة بالواليات

الرمزية ور الصُّ كتابه

التي األعوام والعرشة األوىل، العاملية الحرب أحداث من فيها بما ذلك بعد نون السُّ ومضِت
كتابه وأعني كلها، الفلسفية عبقريته بذُروة العاَلم عىل كاسرير خرج هنا وها تلتْها.

قليل. بعد إليه وسنعود الرمزية». «الصور

الجامعات بني لُه تنقُّ

وهمَّ الثانية، العاملية الحرب نَِشبَت ثم هامربج. لجامعة فُمديًرا أستاذًا ذلك أثر عىل فانتُِخب
بالسويد. جنربج جامعة وكذلك بها، أستاذًا إكسفورد جامعة فدَعتْه أملانيا، من بالهجرة
املتحدة، الواليات يف Yale ييل جامعة دعوة ُملبِّيًا امُلحيط عرب حينًا، فيهما قىض أن وبعد
كتابًا أصدر أن بعد ١٩٤٥م، عام األجل وافاُه حيث بنيويورك كوملبيا جامعة إىل ومنها

كلها. فلسفته معاِلم فيه ص لخَّ العربية) إىل (تُرِجم اإلنسان» يف «مقالة عنوانه أخريًا

َكانْت والفيلسوف كاسرير بني

البُعد محورها التي َزمنه ثقافة عن يُعربِّ العرص— هذا فالسفة من —كغريه كاسرير إن ُقلنا
فالسفة خالف عىل — ولكنه الحي، وجوده ويف تَعيُّنه يف اإلنسان عىل والرتكيز التجريد، عن
ثُمَّ بدراسته، حياته طول ُعني الذي «Kant َكانْت «عمانوئيل ركيزته جعل قد — العرص
أن ذلك وْرشُح عرصنا. لُروح ُمالءمًة أكثر يجعلها بحيث نتائجه من يُعدِّل األمر آِخر راَح
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فة، الرصِّ «العقلية» العمليات بتحليل اضطلع قد كان الخالص» العقل «نقد كتابه يف «َكانْت»
اإلنسان ُمستطاع ففي العلمية؛ الحقائق يبلُغ أن له يُتاح لكي بها يقوم أن للعقل بُدَّ ال التي
قوانني يُصوغ أن ُمستطاِعه يف وكذلك يَقينها، يف شكَّ ال التي الرياضية امُلعادالت يُصوغ أن
وجهة من يَقينها يف شكَّ ال قوانني أيًضا وهي — مثًال الجاذبية كقانون — الطبيعية العلوم
عرش. والثامن عرش السابع القرننَي يف الطبيعة علماء نظر وجهة نفسها هي التي نظره،

هيوم ديفد للفيلسوف رأي

شِهده — David Hume هيوم ديفد هو — إنجليزيٍّا فيلسوًفا شهد قد الفلسفة تاريخ وكان
الحقائق أن وهي أال عجيبة، بنتيجة ليخُرج الِعلم، لقوانني املزعوم لليقني يتصدَّى وهو
باليقني؛ تُوَصف أن منطقيٍّا فيستحيل الحواس، مشاهدات إىل ُمستِندة دامت ما العلمية
عليها هو التي غري أخرى صورٍة عىل يكون أن عقًال يمكن كان قد الحواسُّ تُشاهده ما ألنَّ
تدلُّ كما الجاذبية بفعل األرض إىل السقوط نحَو يميل امُللقى الحَجر كان فلنئ بالفعل.
هذا غري عىل األشياء حال تكون كانت أْن يمنع ما الخالص العقل عند فليس املشاهدات،
أنَّ أي أسفل، إىل الهبوط بدل أعىل إىل الصعود نحو فيميل بالحَجر نُلقي بحيث الوضع،
سواه، نحِو عىل ال امُلعنيَّ النحو هذا عىل األمور شاهْدنا قد أنَّنا هو إثباته ُوسعنا يف ما كلَّ

آن. كلِّ يف امَلجرى هذا الطبيعة تجري أن يَقيضبرضورة حتْم وال يقني فال وإذن

هيوم ينُقضرأَي َكانْت الفيلسوف

فكان رونه، يتصوَّ العلم أهل كان كما الِعلم بناء الهتزَّ هيوم زعَمه الذي هذا َصَدق ولو
فيه مدسوًسا يكون قد ا عمَّ ليكشف الجد، مأخذ الزعم هذا يأُخذ أن آَخر لفيلسوٍف بدَّ ال
أيقَظه قد هيوم إنَّ قال الذي َكانْت، عمانوئيل هو الفيلسوف هذا وكان الخطأ. مواضع من
الطبيعي، الِعلم أبواب وحدها هي بمشاهدتها الحواسُّ كانت لو نعم، الفكري. ُسباته من
تأتينا فالحواسُّ كذلك، ليس األمر لكن هيوم، إليها انتهى التي النتائج إىل ننتهَي أن لوَجَب
العني عىل األحاسيس تهجم إذ ذاك، أو الطريق هذا إلينا تسلُك أحاسيس من الخام ة باملادَّ
معرفة، كانت ملا الحدِّ هذا عند األمر وقف ولو خليًطا. إلينا فتِصل وغريها، والجلد واألذن
تَنصبُّ — قوالب أو — بمُقوالت ز ُجهِّ قد يكون أن بدَّ ال «عقًال» الحواس وراء هنالك لكن
صفحات فوق املطبعة حروف تنساق كما سويٍّا، علًما بذلك فتكون اإلحساسات مادة فيها
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«َكانْت» ويخلُص ُمتناثرة. ُمفككَّة أحُرٍف ُمجرَّد ال معاٍن هي فإذا معلوم نَسٍق عىل الكتاب
خارج، من نا حواسِّ إىل تجيء إحساسات جاِنبنَي: من العلمية للمعرفة بدَّ ال أنه إىل هذا من
األوىل ولوال داخل، من نظرتِنا يف مفروزة وهي اإلحساسات، تلك تُنظِّم عقلية ومقوالت
عمياء ُمهوَّشة َكومًة اإلحساسات ألصبحت الثانية ولوال املضمون، من فارغًة املقوالت لظلَّت

معقول. معنًى بَغري

َكانْت رأي م يُتمِّ كاسرير

اإلنسان فليس مه؛ ويُتمِّ إليه ليُضيف بل «َكانْت» لينُقَض ال كاسرير أرنست صاحبنا وجاء
الريح. مع هباءً ثقافته من كثرية جوانب لذهبت وإالَّ «َكانْت»، َره صوَّ كما ِرصًفا عقًال
كثرية أشياء من نسيًجا تِجْدها مجتمع، كلِّ ويف التاريخ طول عىل اإلنسان ثقافة إىل فانظر
اقترص الذي العقيل الِعلمي الجانب إىل بحاجٍة يكون أن فهو منها؛ واحٍد عن له ِغنى ال
«اللغة» وإىل «األساطري» وإىل «الفن» إىل بحاجٍة كذلك أنَُّه إالَّ وتوكيده، تحليله عىل كانْت
بَغريها، يحيا أن عليه يستحيل جوانب من كلِّه ذلك َغري وإىل «الدين» وإىل «التاريخ» وإىل
دين؟ بَغري عاش فن؟ بَغري عاش — ا ً ُمتحرضِّ أو كان همجيٍّا — واحًدا شْعبًا شِهدَت فهل
«علوًما» هذه وليست يَرويه؟ تاريخ بَغري عاش لغة؟ بَغري عاش أسطورة؟ بَغري عاش
أوسع اإلنسان فطرة بأنَّ التسليم من مناَص فال وإذن الخالص، العقل مقوالت يف تنصبُّ
كلها ألنَّها وجانب، جانٍب بني الفطرة تلك يف تفضيل ال وأنه الخالص، العقل ُمجرَّد من
كاسرير عليها يُطِلق التي هي الكثرية الجوانب وتلك لحضارته، ورضورية لحياته مطلوبة
يتَِّخذ والتي كلها، املواد هذه فيها تُصاغ التي القوالب إنها ُقل أو الرمزية» «الصور اسم

حياِتِه. مسالك من ذاك أو امَلسلك هذا يف بها يهتدي رموًزا اإلنسان منها

الِعلم غزير االطالع واِسع فيلسوف كاسرير

تحليًال ور الصُّ هذه يُحلِّل أن هي كاسرير بأدائها اضطلع التي الكربى ة املهمَّ وكانت
و١٩٢٩م ١٩٢٣م عاَمي بني امُلمتدَّة الفرتة يف ولِبَث الجذور، حتى يشءٍ كلَّ فيها يستقيص
الذي الرمزية» «الصور العظيم كتابه هي األمر آِخر أصبحت التي الثالثة املجلدات يُعدُّ
ِمثل يف رجٌل إالَّ يستطيعها يكن لم إفاضًة فيه ساقها التي الشواهد تفصيالت يف أفاض
اإلنسان فطرة من ذاك أو الجانب هذا عن زعًما لك زعم إذا ألنه علمه، وغزارة اطالعه َسعِة
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فكأنما وثقافات، حضارات من التاريخ شِهده قد ما كلِّ يف طويلة سياحًة بك ساح األصيلة،
ورهن يمينه ِملك كله والتاريخ كلها، والعلوم كلها والديانات كلها واألساطري كلها اآلداب

إشارته.

املتكاملة الوحدة لإلنسان يضمن كاسرير

رضبًا عداها ما كلِّ وإهمال اإلنسان نواحي من واحدة لناحيٍة ب التعصُّ كان فلنئ بعد، أما
لتنسج النواحي شتَّى تلحظ التي امُلتَّزنة النظرة إال العقل ِحكمة إىل يردُّه ال الجنون، من
وروًحا وعاطفة، عقًال البناء: ُمتماسكة وحدًة اإلنسان من يخلُق متكامًال واحًدا نسيًجا منها
الذي هو عرصنا فالسفة بني كاسرير أرنست فإن وماضيًا، وحاًرضا وحلًما، وصحًوا وبدنًا،

ُمتناِثرة. أشالءً سواه أيدي عىل تجزَّأت أن بعد امُلتكاملة الوحدة هذه لإلنسان ضمن
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اآلسيوية1 اإلفريقية ماتالشخصية مقوِّ

فمن أجمع، العالم سكَّان من الثُّلثان وهم وأفريقيا، آسيا يسكنون البرش ماليني من ألفان
والكتَّاُب العظيمتنَي! القارَّتنَي هاتنَي إىل اثنان ينتمي اإلنسانية األرسة من أفراد ثالثة كلِّ
وأنتم الناطقة، وألسنتُه امُلفكِّرة وعقوله النابضة قلوبه هم العظيم، البرشي الِخَضمِّ هذا من
تنطقون الواحدة فالكلمة وإذن ُممثِّلوهم! الكتَّاب هؤالء من — والسادة السيدات أيها —

وأعِظْم. كلمٍة من بها فأكِرْم لسانكم، عىل املاليني هؤالء بها ينطق كلمة هي إنما بها،
اآلسيوية اإلفريقية الشخصية عن الحديث بصَدد ونحن — سائل يسألنا لقد
عليه تحتويان ما برغم واحدة شخصية الفسيحتنَي القارَّتني لهاتنَي أتكون ومقوماتها:
وال ُمتعددة، فيها يانات الدِّ بل واحدة، ديانٍة يف تشرتكان ال إنهما التبايُن؟ أوجه من
تشرتكان وال يُعدِّد، ما ومنها األزواج يف د يُوحِّ ما فمنها واحد؛ أُِرسي نظاٍم يف تشرتكان
أو ليِّنة اآلَخر بعضها ويف الفواصل ُصلبة بعضها يف الطبقات إذ واحد؛ طبَقيٍّ نظاٍم يف
درجات أعىل من تتفاَوُت أقطارها ألن واحدة؛ اقتصادية مرحلٍة يف تشرتكان وال ُممتِنعة،
التعليم درجات من واحدة درجٍة يف تشرتكان وال والرَّعي، الزِّراعة درجات أدنى إىل الصناعة
للقارئني تكون هل قائًال: الحديث بداية منذ يسألنا قد سائًال إنَّ أقول واحدة. لغة يف وال
هذه بعضمالمح ييل وفيما باإليجاب. هو وجوابنا كله؟ التبايُن هذا برغم واحدة شخصيٌة

املشرتكة. الشخصية

يف القاهرة يف انعقد الذي واآلسيويِّني، اإلفريقيِّني للكتَّاب الثاني املؤتمر يف العربي الوفد بها تقدَّم كلمة 1

١٩٦٢م. سنة من يناير
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واحد. مصري ويف واحد، حاٍرض ويف واحد، ماٍض يف تلتِقيان فالقارَّتان
لِبثَتا قد مًعا القارَّتنَي أن هو وقريبُه البعيد؛ ومنه القريب فمنه امُلشرتَك ماضيهما أما
امُلصابني. بني امُلصيبُة َدت وحَّ ولطاَلما امُلستعِمرين، ملطاِمع هدًفا الدَّهر من طويًال حينًا
كانت عرش، الخامس القرن فمنذ امِلحنة، هذه يف اإلفريقية أختها من أسبََق آسيا وكانت
بعدهم من الطريق دوا ليُمهِّ وامُلستكِشفني، الرحالة هَدَف كلُّه األقىص الرشق وكان الهند
أفريقيا تكن ولم والحاكمني. اسة للسَّ بعدئٍذ يُمكِّنون بَدوِرهم وهؤالء التجارة، ألصحاب
هناك، من حوَلها ويَدورون هنا من بها يطوفون الطريق، تعِرتض وسطى مرحلًة إال عندئٍذ
امُلحيط عرب حني كوملبس حتى وأقرصطريق. ُجهٍد بأقلِّ املنشودة الغاية إىل يِصلون لعلَّهم

آسيا. إىل طريقه ليلتَِمس إالَّ يَعُربه لم األطليس
الثورة عن تولَّدت التي الفاِدحة النتائج معه وجاءت عرش، التاسع القرن جاء ثمَّ
األسواق وإىل — ومعِدنية زراعية — األولية املواد إىل املنهومة أوروبا حاجة من الصناعية،
خطِفها، إىل القوم وتسابَق أفريقيا؛ إىل األبصار اتَّجهت هنا وها الصناعية؛ مُلنتجاتها
الباردة، الغنيمة م تُقسَّ كما بينهم فيما مونها يُقسِّ راحوا مصالحهم، تضاربت أن ا فلمَّ
وإيطاليا وفرنسا إنجلرتا الغنيمة يف واشرتكت مرشوع. بجهٍد كاِسبُها يكِسبْها لم التي
األسد بنصيب الِقسمة من خَرَجت قد إنجلرتا تكن وإن وهولنده، وبلجيكا والربتغال وأملانيا
امُلشرتكة الجريمة هذه ولعلَّ البحرية. القوَّة ويف والتجارة الصناعة يف زميالتها عىل لتفوُّقها
بأنه لضمريهم الفعلة يُسوِّغون فراحوا حياة، من بقيٌَّة به ضمريًا امُلعتدين يف أيقظت قد
أقالم عىل وشاعت ُجلودهم، بياِض يف جلوًدا هللا يرزقهم لم من إزاء األبيض الرَُّجل واِجب
ُحماًة به يَخرُجون تصويًرا ألوهاِمهم األمر روا ليُصوِّ األوروبي» الرجل «عبء عبارة ُكتَّابهم

واالعتداء. قة ِ الرسَّ وصمُة تَِصَمهم أن بدل اإلنسانية، للحضارة
البعيد امُلشرتك ماضيهما وأما وأفريقيا، آسيا لقارتَي القريب امُلشرتَك املايض هو ذلك
عقيدٍة من فما والدِّين، الفنِّ دعامتا وهما املدنيَّة، دعائم من بدعاَمتنَي العاَلم ا أَمدَّ أنهما فهو
إالَّ فنٍّ من ما ثُمَّ وحِيها، ومهبط أصلُها القارَّتان وهاتان إال البَرش وجدان بها اهتزَّ دينية
يبُعد تطويًرا ذاك أو الفنَّ هذا الغرب ر يُطوِّ ولقد القارَّتنَي. هاتنَي أرض يف نابتة وجذوره
هي كما املرتوك، أصِلِه إىل تائبًا يعود أن يلبَُث ال لكنه واإلفريقي، اآلسيوي أصِله عن به

وامُلوسيقى. والنَّحت التصوير إىل بالنسبة الحارض عِرصنا يف الحال
فهما بعيد، ثقايفٍّ وماٍض قريب، سيايسِّ ماٍض واحد: ماٍض يف القارَّتان تشرتك وكما
وتثبيتًا لوجودهما إثباتًا امُلستعِمر، ِضدَّ الكفاح حارض هو واحد، حاٍرض يف تشرتكان كذلك
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هذه من للتخلُّص الكفاح فإنَّ القارَّتنَي، بني دْت وحَّ قد امِلحنة كانت وإذا لشخصيَّتِهما.
من بينهم ما عىل — أنفسهم امُلستعمرون أليس ووثوًقا. قوًَّة بينهما الوحدة يزيد امِلحنة
وحدتهم يف رأوا كلَّما علينا يتَِّحدون — الطاحنة الحروب حدَّ تبلُغ قد التي الِخالف رضوب
جبهٍة يف جانبنا من نتَِّحد أن غريبًا يكون فهل إذن أيديهم؟ يف الغنيمة لبقاء ضمانًا تلك
وبالد واحد، يشءٌ امُلستعمرين أعنُي يف وأفريقيا آسيا إن املنهوب؟ نا لحقِّ اسِتخالًصا واحدة
آسيوية أرٍض عىل الذرِّية القنبلة يستخِدموا أن ألنفسهم أجازوا فِلماذا وإالَّ آخر، الغربيشءٌ
راِسخة لعقيدٍة ذلك فعلوا إنهم األوروبية؟ الشعوب من أعدائهم ألدِّ ضدَّ يستخدموها ولم
وإذا هناك. ِفعله يُجوز ال هنا ِفعله يجوز وما رشق، ق والرشَّ غرب الغْرب بأن أنفسهم يف
د ُموحَّ بشعوٍر إالَّ ِمنَّا يُقابَُل فهل وأفريقيا، آسيا أبناء نحن نا ِضدَّ د امُلوحَّ شعورهم هذا كان

ضدَّهم؟
نعم بالدهم! أصبحْت قد بالدهم بأن شعورهم يف اليوم يشرتكون القارَّتني أهل إنَّ
سواهم، بالَد بالُدهم تكون أن يُعقل ال إذ اللفظية؛ امُلفارقة من شيئًا العبارة هذه يف إنَّ
اآلسيوية البالد تكن فلم واملعنى؛ اللفظ يف تناُقٍض من فيها ما برغم امُلرَّة الحقيقة لكنَّها
ظاِفرين كفاِحهم من واإلفريقيُّون اآلسيويُّون خرج منذ قريب، منذ إالَّ أهلها بالَد اإلفريقية
الدَّوح فكان لسواهم، خصيبًا مرتًعا بالُدهم كانت فقد ذلك قبل أما الظََّفر. عىل أوَشكوا أو

ِجنس. كلِّ من الطَّري عىل حالًال بالبله، عىل حراًما — شاِعُرنا قال كما —
الطبيعية باملوارد وتُوَزن الُقطعان، كأنها بالجماعات تَُعدُّ شعوبًا قريب عهٍد إىل كنَّا
امُلفاوضات موائد عىل مًعا يجتِمعون الغرب يف اسة السَّ كان بل األصم؛ الحَجر من كأنها
كأنَّها فكانت هناك، وخطٍّا هنا خطٍّا بها يَخطُّون أقالم أيديهم ويف بالدنا، خرائط وأمامهم
ا مِلمَّ وإنه خطٍّا. الخطوط تلك من َرَسمْت كلما باألَُمم وتفِتك الشعوب تُفتُِّت القَدر، أيدي
قد ما أمامه خريطٍة عىل بقلمه خطَّ حني أنه املشئوم، الوعد صاِحب بلفور عن يُرَوى
أن تنوي وماذا سائل: سأله مصري، من الحبيبة فلسطني أرض عىل يُنِزله أن نزواتُه أرادت
اإلقليم ألهذا بَدوره: سائًال ُمصطنعة دهشٍة يف فأجاب امُلقتََطع؟ اإلقليم هذا بأهل تصنع
له منَّا فرٍد كلَّ ألنَّ باآلحاد، أنفسنا نَُعدُّ فأصبْحنا قريب، عهٍد إىل ُكنَّا هكذا ناس؟ وفيه أهٌل
ال ينية، الدِّ ُحرِّيَته وهي له، تركوها واحدة ُحرية إالَّ قارَّتَيْنا يف للفرد يكن لم قيمة. عندنا
تغيريها يُحاولون فراحوا األطماع، َموِضع جعلوها ما كثريًا الواحدة الُحرية هذه حتى بل
من قطُّ تُكن فلم واجتماعية وسياسية اقتصادية من الُحرِّيات سائر وأما ذلك؛ أمكنهم كلَّما
الذين فهم ُصنعهم، من االجتماعية واألوضاع لهم، والسياسة أيديهم، يف فاالقتصاد نا؛ حقِّ
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تتشابَُه الجديد امليالد هذا ففي مصالحهم؛ لهم شاءت كيف يخِفضون الذين وهم يرفعون
القارَّتان.

إذا حتى فرًضا، عليهما ُفِرض جهٍل من عليهما خيََّم قد فيما القارَّتان تتشابَُه وكذلك
واملئات؛ بالعرشات فتًحا والجامعات املدارس ُفتحت عنهما، امُلستعِمر قبضة اسرتَخْت ما
فال وكيًفا، ا كمٍّ التعليم يُهِملوا أن — براِثِنه يف وَقع قد فيما كلٌّ — امُلستعمرون د تعمَّ فقد
العرص؛ حاجة إىل ترتفع التعليم مستويات وال الشعب، تعداد مع عدُدها يتناَسُب املدارس
فلم الثانوية، املدرسة مستوى عن إفريقي بلٍد أيِّ يف التعليم يزيد أن ا جدٍّ ينُدر كان فقد
عالية مدرسة الفرنسية الغربية أفريقيا يف يُكن ولم واحدة، جامعية كلية الكونجو يف يكن
العايل التعليم أنَّ النظر يلِفت ا مِلمَّ وإنه وهكذا. واحدة، ُعليا مدرسة نيجرييا يف وال واحدة،
كله ه ُوجِّ بل الصناعة، يخلُق أن شأنه من الذي العلمي الجانب إىل ه يُوجَّ لم ُوِجَد إن حتى
أن شأنه من ما نحَو ه تُوجَّ لم األدبية الدراسات هذه وحتى األدبية، الدراسات إىل تقريبًا
اث الرتُّ إىل بالقياس الغربية اآلداب تُظِهر التي الوجهة هت ُوجِّ بل القومي، الشعور يُلِهب
امُلستعِمرين ألنَّ املرأة، وجه يف تُوَصُد املدارس أبواب وكادت العمالق. بمظَهر الشعبي
آسيا بالد وجَدت أإذا ببلِدها. النهوض يف امُلستنرية املرأة تصنعه ما مدى إدراٍك أتمَّ يُدركون
أخذت قد — اتِّفاق عىل كأنَّها — مًعا وأنها مًعا، عنها تَنزاح الغشاوة هذه أنَّ وأفريقيا
يف التعليم وبتوجيه الُعليا، واملدارس الجامعات بفتح رسيًعا قويٍّا نُهوًضا ببنِيها تنَهض
امُلشرتكة الرُّوح هذه تكون أال جديًدا، خلًقا فتُخَلق الصناعة لها سيلِد الذي العلمي االتجاه

واحدة؟ شخصية يف أشتاتها يجمع رباًطا
تماَسَكت إذا الوحدة أن األوىل اللحظة منذ عنه يِغب لم امُلستعِمر ألن «أشتاتها» وأقول
أقساًما، الواحد البلد م يُقسِّ جعل ولهذا أشتاتًا؛ تفككت إذا تهون وهي عليه، استعَصْت
أجزاء هي فإذا نفسها إىل األرض من رقعة كلُّ نظَرْت حتى أحزابًا، الواحدة والُعصبة
وَمعاشية. وثقافية ولُغوية وجنسية واقتصادية جغرافية وحدٍة من بينها ما برغم ُمتنافرة
شطر كلَّ يُؤلبون راحوا بل هذا، عند وقفوا ثم أشطًرا الواحد الجسم شطروا ليتهم ويا
نُشاهده ما نحِو عىل االنفصالية النزعات عوا وشجَّ الَقبَليَّة العصبيَّة حرَّكوا حتى اآلخر، عىل
بلطمٍة اللطمَة نَردُّ فإنما ُمتضاِمِنني، اليوم نجتمع كنَّا إذا ونحن كثرية. مواضع يف اليوم

مثلها.
العرص هذا سماِت أبرز لعلَّها سمٍة إىل لينُقلنا اإلفريقي اآلسيوي التضاُمن حديث وإن
عنها نتحدَّث التي اإلفريقية اآلسيوية الشخصية مالمح أوضُح شكٍّ بَغري أنها كما إطالًقا،

قصرية: وقفًة عنَدها فلنِقْف اآلن،
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هذا أوائل يف — الزِّنجي األمريكي الكاِتب — Du Bois بوا دي إدوارد وليم قال لقد
ذي بادئ عبارته فُفِهَمْت اللَّوني.» الفاصل مشكلة هي العرشين القرن ُمشكلة «إن القرن
أوسع كان الرجل لكن التخصيص؛ وجه عىل أمريكا يف الزنوج مشكلة تَعني أنها عىل بْدءٍ
القرن مشكلة هي أمريكا يف الزنوج مشكلة يجعل أن من بصرية وأنفذَ ِعلًما وأغَزَر أُفًقا
امُللوَّنة الشعوب نهضة هي القرن هذا مشكلة أنَّ هي تلك بعبارته عناه فالذي كله؛ العرشين
يُذكِّرنا وهذا ما؛ زمنًا البيضاء الِجلدة أصحاب عليه تربَّع الذي العْرش قوائم تهزُّ نهضًة
أكرب إنَّ قال حني األوىل، العاملية الحرب مطلع يف الثاني ولهلم قيرص بها تنبَّأ بنبوءٍة أيًضا
إنها واألبيض؛ األصفر بني والغرب، آسيا بني الرصاع يَنشأ حني البرشية ستشَهُده ِرصاٍع
يف — أضْفنا فلو الوقوع؛ لوشيكة وإنها األرض، بسكَّان حاَقْت التي األزمات أفظع ستكون
رأينا واألسمر، األسوَد األصفر اللَّون إىل أضْفنا ثم أفريقيا، آسيا إىل — الثاني ولهلم نبوءة

القيرص. نبوءة ِصْدق
١٩٥٥م؛ عام باندونج مؤتمر يف اإلفريقية اآلسيوية اجتمَعت التاريخ يف مرة فألول
يجعل أالَّ عىل ذاك قبل الغرُب حرص التي نفُسها الدول اجتمعت التاريخ يف مرة ألول
السؤال هذا عن نُجيب إنَّنا بينها؟ يرِبط كان الذي فما الدولية؛ السياسة يف نصيبًا لها
تاريخ يف امُللوَّنة للشعوب دويل مؤتمٍر أول «هذا عندئذ: قال حيث سوكارنو؛ الرئيس بلسان
والذي … بيننا تُفرِّق التي طحية السَّ الفوارق من بكثرٍي أهمُّ دنا تُوحِّ التي الروابط إن البرش.
اإلفريقية اآلسيوية فالثورة إذن الُعنرصية.» التفرقة مقِت عىل جميًعا اتفاُقنا هو دنا يُوحِّ
املساواة. عَدم من اإلنسان لبني أراَده قد الغرب كان ما عىل ثورة أعماِقها يف هي امُلشرتكة
إىل وُزحِزحت بالدها، قلب يف احتُقرت شعوبًا يُمثِّلون باندونج يف امُلجتِمعون كان لقد
ال االضِطهاد، بها ونزل االستغالل عليها وُصبَّ البرشية، الجماعة من الخلفية الصفوف
وأهل اليابان أهل فُجِمع كذلك؛ الُعنرصية الوجهة من بل وحَدها، السياسية الوجهة من
يف كلهم ُجمعوا أفريقيا، وأهل األوسط الرشق وأهل الهند وأهل إندونيسيا وأهل الصني
كلها الشعوب هذه من كان فما الالأبيض؛ اللَّون قوامها واحدة، مجموعٍة يف الغربيِّ َعني
األساس هذا عىل بالفعل، واحدة مجموعًة نفسها من وتجعل التحدِّي، هذا تقبَل أن إالَّ اليوم
وعرشون ِتسٌع اجتمَعْت باندونج، يف التاريخي اجتماعها اجتمعت وبهذا نفسه، الُعنرصي
كانت فقد العميق؛ السيايس َمغزاه لهذا وكان عنًرصا؛ اتَّحَدْت لكنَّها مذهبًا، اختلفت دولة
بني الُعنرصي التفاُوَت أنَّ أساس عىل استقرَّت ُقرون سبعِة مدى الغربية الدول سياسة
موضًعا يُصِبح لن الغربي ق تفوُّ وأن األبد، إىل الكلمة فيه انحَسَمْت قد والرشق الغرب
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هي وها الطويل، األَمِد هذا طوال الدولية العالقات خيوط ِحيَكْت األساس هذا وعىل لنزاع،
السياسة سجلِّ من لتمحَو باندونج يف مًعا كلُّها اجتمعت قد واإلفريقية اآلسيوية الدول ذي

آية. مكانها وتُثِبَت آيًة الدولية
القاهرة ففي وأفريقيا؛ آسيا دول بني أخرى تضاُمنية اجتماعاٌت االجتماع ذلك تال ثمَّ
مبادئ أيَّدتْه فيما وأيَّدت آسيوية، إفريقية دولة وعرشون أربٌع اجتمعت ١٩٥٧م عام

باندونج.
فأكَّدت ُمستقلَّة، إفريقية دوٍل ثماني اجتمعت ١٩٥٨م عام غانا عاصمة أكرا ويف
اإلفريقية القارة ُمشكالت وإىل ة عامَّ الدولية امُلشكالت إىل النَّظر عند بينها فيما التعاُون
اإلفريقية للدول مؤتمر أخرى مرًة انعقد ١٩٦٠م عام أبابا أديس ويف ة. خاصَّ بصفٍة
الدار ويف باندونج. لقرارات ومؤاَزَرتها تضاُمنها جديٍد من الدول هذه فيه لتؤكِّد امُلستقلَّة،
من وغريه الكونجو يف املوِقف وتناَولوا أفريقيا أقطاب اجتمع ١٩٦١م عام باملغرب البيضاء
اإلفريقية اآلسيوية الشخصية أن عىل تدلُّ اجتماعات كلها فهذه الكربى. العاملية األحداث
العاَلم توجيه ستتوىلَّ دة امُلوحَّ الشخصية هذه أنَّ وعىل واضحة، تظهر مالمُحها أخذت قد

الصحيح. بمعناها الُحرِّية وإيل العْدل وإىل امُلساواة إىل
واحد، حاٍرض يف تتالَقيَان وكيف واحٍد ماٍض يف وأفريقيا آسيا تتَِّفق كيف أوضْحنا لقد

واحد. مصرٍي يف التقاءهما ح يُوضِّ ببياٍن الصورة نُكِمل أن وبَِقَي
قيادٍة من فون امُلثقَّ به يقوم ما القارَّتنَي هاتنَي بني امُلشرتكة الظواهر أهمِّ من إنَّ
القيادة زمام يتولَّون األرض بالد كلِّ يف امُلستنريين إنَّ نعم منشود. ُمستقبٍل نحَو فكرية
الفجوة بسبب امُلميزة؛ الخصائص ببعض النظر يلفُت قارَّتَيْنا يف موِقَفهم لكن الفكرية،
الُعليا والطبقات جهة، من الشعب جماهري تفصل — ما حدٍّ إىل تزال وما — كانت التي
امُلستنريين ة مهمَّ تكون الطرفني، هذين بني فجوة هنالك تكون ال فحيث أخرى؛ جهٍة من
أما واضًحا. فيها القيادي الدور يكون ال بطريقٍة الوجداني والتهذيب العقيل التنوير هي
مكان ثُمَّ أوًال الحساسية مركز يكونون امُلستنريين فإنَّ الفجوة، هذه ِمثل هناك يكون حني

الواحد. الشعب طَرَيف بني الفاصلة الفجوة سدِّ إىل هادفني ثانيًا، الظاهرة القيادة
فاملسافة ُمختلفني؛ نَوَعني من َفجوتان اإلفريقية اآلسيوية شعوبنا يف امُلستنريين وأمام
من كلِّه البلد بني كذلك بعيدة واملسافة والجماهري، الِعْليِة بني الواحد البلد داخل بعيدة
قياَدتنَي عن لها مندوحَة فال أخرى، جهٍة من امُلتسلِّط الفني الصناعي الِعلمي والعاَلم ناحية
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نهوض واألخرى الداخل، وامُلنخفضيف امُلرتِفع بني التَّسوية إىل تَرمي إحداهما واحد: آٍن يف
ِبسبِْقها. عليه فسيطَرْت َسبَقتْه ببالٍد كله البلُد ليلَحَق عامٌّ

القومية الرُّوح إشعال من — أهدافهم قوا يُحقِّ لكي — منَّا امُلستنريين أمام بدٌّ وليس
شعٍب لكلِّ ليظَهر القومي، الرتاث إحياء عىل تركيزهم الوسائل هذه ومن الوسائل. بشتَّى

بتليد. طارًفا ليَِصل وكرامته، شخصيَّتِِه اسرتداد عىل هذا فيستحثَّه القديم مجُده
وحني واحدة. نظرًة تنُظران هما كأنما القارَّتان تنُظرها امُلستقبل إىل نظرٌة وتلك
والسالم؛ العدالة وهو أال بلوغه، يف الغرُب أخَفَق أمٌل كلُّها لإلنسانية ق يتحقَّ أملُها لها ق يتحقَّ
وفوارق الُعنرصية، الفوارق فستزول ستزول؛ والحروب الظلم. يُسبب ا ممَّ كثريًة؛ فوارق ألنَّ

رضوبها. بشتَّى القوَّة وفوارق الِعلم، وفوارق العالم، قارات بني الثروة
شعوبهم، آمال عن التعبري يُحسنون قادة أبنائهما بني يظهر أن للقارَّتنَي هللا أراد ولقد
ينبُغون التاريخ أبطال مستوى يف رجاًال فرأيْنا اآلمال، تلك تحقيق نحَو القيادة ويُحسنون

ميعاد. عىل والقَدر هم كأنما واحدة دفعًة وهناك هنا
لها يُعيد جديًدا، بناءً وأفريقيا آسيا بناء يف مًعا يشرتكون العمالقة البُناة الُهداة هؤالء
يف القيادة زمام لِبَث الحضاري، التاريخ قرون من قرنًا سبعني بني فمن الحضارة. قيادة
إالَّ الزمام منهما يُفلت ولم وستِّني، خمسٍة من يقُرب ما العظيمتنَي القارَّتنَي هاتنَي أيدي
من القارَّتان تعود أن — إذن — التحقيق بعيَد حلًما أيكون األخرية. القرون الخمسة مدى
درًسا أخرى مرًَّة فتُعلِّماِنه وفروعها، الحضارة أصول اإلنسان َعلََّمتا اللَّتان وهما جديد،
أوًَّال إقامته من بُدَّ ال أساٌس البرش بني املساواة أنَّ وهو بنِسيانه، الكوارث عليه فجلب نَِسيَه

للسالم؟ طعًما العالم يذوق أن قبل

187




