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مقدمة

محمود محمود بقلم

التي الرتجمة يف القويَة الحركَة هذه العربي الرشق يف املعارصة النهضة دالئل من إن
العربية، لغتنا إىل األرض أركان من ركن أي يف اإلنسان إليه وصل ما كلِّ نْقَل تستهدف
هذه تُنرش لكي اإلنسانية؛ املعارف من ذلك وغري وتاريخ، وفلسفة، وفن، وعلم، أدب، من
جديًدا، طيبًا نباتًا فتنبت األمجاد، أسالُفنا لنا خلَّفه غني برتاٍث وتختلط الناس بني األفكار
يكون أن نرجو كما القديمة، الحضارات ذات البالد هذه يف التقدُّم دعامة يكون أن نرجو
بقلبه يكشفه وما بعقله اإلنسان يكشفه ما بني يجمع الذي الجديد، الثقايف املزيج هذا
التي القلق حالة ومن فيه، ترتدى الذي الضالل من لها ومنِقذًا للبرشية هاديًا وبصريته،

تساوره.
الهند تراث إلينا فتنقل الرشق إىل الحركة هذه ت تتلفَّ أن نودُّ كنا أننا من وبالرغم
الشمال إىل تت تلفَّ كما األفريقي، اإلنسان بتفكري فتعرِّفنا الجنوب وإىل والُفرس، والصني
واضحة صورة فأعطتنا وحَده الغرب نحو جهدها بأكثر الواقع يف اتجهت أنها إال والغرب،
الفلسفة واتجاهات األوروبية، النهضة ومعالم الرومان، وسياسة اإلغريق، حكمة عن

الحديثة. والعلوم
بينها يرِبط يكاد ال شتيتة صوٍر يف األحيان أغلب يف املعارف هذه إلينا انتقلت وقد
الذي بالعقل كان إن ندري أن دون ذلك غري إىل فلسفة، وهذه فن، وهذا ِعلم، فهذا رابط؛
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ندرك وال األخرى األمم عقول بني بها يتفرَّد ذاتية خصيصة أو معينة، ميزٌة ذلك كل أنتج
بها. وتأثرهم الشعب عامة أذهان يف األفكار هذه تَغلُغل مقدار

كرين ملؤلِّفه ١٩٥٠م، عام يف صدوره أول كان الذي الكتاب، هذا يديَّ بني وقع ثم
الثغرة، هذه يَُسدُّ أنه فوجدت حته وتصفَّ بأمريكا، هارفارد جامعة يف التاريخ أستاذ برنتن،
اليوم، حتى العصور أقدم منذ بها اتصف خاصٍة بصفٍة الغربي الفكر يميز أن ويحاول
بالقاهرة، فرانكلني مؤسسُة ذلك عىل وشجعتني العربية، اللغة إىل بنقله أقوم أن فرأيت

كافة. العربية البالد يف نرشه تتوىلَّ سوف التي
املفكرين عقول يف شديد توتُّر هو الغربي الفكر به يتميز ما أهمَّ بأن القول إىل وأبادر
بها ونادت قديم، من اإلنسان عَرفها التي العليا الرفيعة امُلثُل بني املوازنة يَبُغون الذين
ويشدنا السماء، إىل ترفعنا أن تحاول فهي املثل؛ وهذه يتَّفق ال الذي الحياة وواقِع األديان،

لها. نتصدَّى أن أو نقاومها أن نستطيع ال بقوٍة األرض إىل الواقع
الفكر يف حدثت التي التطورات رسد هو بحثه يف املؤلِّف عليه سار الذي والنهج
ضوء يسلِّط أن الكتاب ختام يف حاول وقد مسلسًال. تاريخيٍّا رسًدا االتجاه هذا يف الغربي
الجديدة التيارات هذه يفرسِّ أن يستطيع لعله الحديث الغربي اإلنسان تفكري عىل املايض
يتأثر كما اإلنسان أن ترى وإنما اإليمان، كلَّ العقل بمنطق تؤمن ال والتي ظهرت، التي
يمكن ال البرشية النفس يف عميقٍة رواسَب إىل يرجع الذي بالالمعقول كذلك يتأثر باملعقول
من البتة لها سند ال والخيال والوحي الخرافة من رواسُب وهي جذورها، من تُقتَلع أن

العقل.
التي املختلفة الحلول قصِة روايُة هو هذا كتابه يف املؤلِّف له يتعرَّض ما أهم ولعل
مشكالت الكربى»؛ «املشكالت ب الكاتب يسميه ا عمَّ لإلجابة الغرب يف اإلنسان يتخذها كان
طيبة؟ حياًة يَحيوا أن الناس يستطيع وكيف الحياة؟ فائدة ما ومصريه: اإلنساني الوجود
املسري؟ أين إىل الكون؟ هذا من نحن أين الطيبة؟ الحياة هذه مثل بلوغ يف األمل هو وما

والقبيح؟ والجميل والرش؟ والخري والباطل؟ بالحق نَعني ماذا املصري؟ هو ما ثم
املؤلِّف حاول وقد عنها، اإلجابة من ومكان زمان كل يف لإلنسان بد ال أموٌر كلها هذه
به الناس آمن وما فيها، املفكرون رآه وما الغرب، يف املشكالت هذه تاريَخ علينا يقص أن
يكن ولم التعبري، هذا معاني بأوسع الغرب، يف للفكر مؤرًِّخا فكان العصور؛ مختلف يف
البرشي، التفكري نواحي أكثر عىل تشتمل ال التي الضيقة حدودها يف للفلسفة خ مؤرِّ مجرَّد

الناس. حياة يف األفكار بأي تعبأ ال والتي أدب، أو علم أو فن أو ِدين من
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يمكن التي املعرفة مختلفني: نوعني إىل اإلنسانية املعرفة الكاتب م يقسِّ الصدَّد هذا ويف
ترتاكم. أن يمكن ال التي واملعرفة تراكمها،

ومجرد الطبيعية، بالعلوم عادة نسميها التي املعرفة هو الرتاكمية للمعرفة مثال وخريُ
يَدُرس اإلنسان بدأ منذ ترتاكم — مثًال — والطبيعة الفلك علوم يف أفكارنا أخذت فقد العلوم؛
حتى ذلك، بعد مرَّت التي السنني آالف غضون ويف املتوسط، البحر رشق يف العلوم هذه
والكليات. املعاهد يف اليوم نَدُرسها كما والطبيعة الفلك علوم يفصورة تدريًجا ن تتكوَّ أخذت
تزال وال عام. بوجه ثابتًة كانت أنها غري مطردة، منتظمة هذه التكوين عملية تكن ولم
الكثافة يف أْرِشميدس نظرية اليوم، حتى صادقًة البداية منذ ظهرت التي النظريات بعض
الكثري نبذنا وكذلك القديم، الرصيد إىل أُضيفت قد النظريات من ا جدٍّ كثريًا أن كما النوعية.
متني أساس له ِعلًما، أو نظاًما، النتيجة وكانت أخطاء. من فيه ثبت ِلما القديم هذا من
آخذة املضافة الجديدة املعارف من حدود وله املرتاكمة، املعرفة من مكان كل يف مقبول
يتجادلون والعلماء — الجدل بينهم يدور وإنما األسس، يف العلماء يختلف وال االتساع. يف
أما املستقرة. القاعدة دون النامية الحدود هذه يف — الناس وعامة الفالسفة يتجادل كما

بصدقه. يسلِّمون العلماء جميع فإن األساس هذا أو القاعدة هذه
يُقدِّمون فاألدباء األدب؛ ميدان من يُستَمد الالتراكمية للمعرفة هنا نَعِرفه مثال وخري
والقبيح. الجميل وعن والباطل، الحق وعن األفراد، سلوك عن معينة وأفكاًرا معينة، فروًضا
املفكرين من غريهم وكان عام، ألف من أكثر منذ باليونانية اإلغريق األدباء فيها كتب وقد
الصلبة األجسام نظريات عن أو النجوم حركات عن باليونانية أيًضا يكتبون الوقت نفس يف
األدباء عالجها التي املوضوعات نفس يف اليوم يكتبون املعارصين أدباءنا ولكنَّ املاء. يف
املعرفة. يف معينة أو واضحة زيادة وبغري كبري، حدٍّ إىل واألسلوب الطريقة وبنفس اإلغريق
عىل كثريًا تربو وفروًضا وأفكاًرا معارَف والطبيعة الفلك علوم عن لديهم فإن علماؤنا أما

اليونان. عند كان ما
حد عىل الالتراكمية واملعرفة الرتاكمية املعرفة تطور دراسة من الفكر خ ملؤرِّ بد وال
فإن ذلك أجل ومن البرشي. والسلوك اإلنسانية الحضارة يف منهما كلٍّ أثَر يَدُرس أن سواء،

تلك. أو الناحية هذه يف النظر يهمل لم الكتاب مؤلِّف
يف وبخاصة — الالتراكمية املعرفة تتطور لكي يُبذل أن بد ال الجهد أن الواضح ومن
الذي العلمي التقدُّم مستوى إىل ترقى حتى — واألخالق النفس وعلوم االجتماعية امليادين
هداها، عىل اإلنسان يسري والتي العلم، تطبيق ه توجِّ التي الحكمة ترقي وبذلك بالرتاكم، تم
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العباقرة من قلة رءوس يف الحكمة تدور أن يكفي وال والرفاهية. لم السِّ حياة إىل به فتؤدي
من وغريها واإلذاعة والصحافة بالتعليم كافة، الناس بني نْرشها من بد ال بل املفكرين،
بالطريق املختلفة اإلصالح رضوب يحققوا أن املخلصني الدول لقادة يمكن حتى الوسائل،
ة ثمَّ تكون وال ومعرفة، وخربة ِعلم عن نفسها شأن من العامة فرتفع السليم، الديمقراطي
دون إرغاًما عليه ترغمها معينًا مسلًكا عليها تفرض متحكمة سلطة أو أعىل قوة إىل حاجٌة

جانبها. من اقتناع أو منها وعي
نْرشها عىل تاريخه يف دائًما ألحَّ قد الغرب أن الكتاب مؤلِّف يرى التي األفكار هذه ومن
الحكم بديمقراطية اإليمان املفكرين: من كثريٌ أْجلها من كافح والتي بها، واألخذ الناس بني
بأخيه. األذى يُلِحق أن دون وسلوًكا، قوًال نفسه، عن التعبري يف فرد كل وبحق السليمة،
بالرغم للجميع، السعادة يحقق لكي واملساواة الحرية قواعد يثبِّت أن دائًما الغرب أراد وقد
الديمقراطية ِكيان فزعزعتا العرشين، القرن هذا يف نشبتا اللتني العامليتني الحربني من

تطول. أال نرجو لفرتٍة أركانهما وهزَّت الفردية والحرية
رضورة يربِّر الذي العقيل األساس يدرك أن العادي الفرد عىل العسري من يكون وقد
العليا امُلثُل بهذه اإليمان من له بد ال كان ثَم ومن الناس، بني واإلخاء والحرية املساواة
الفكر تاريخ يف قطُّ يختِف لم املسيحية أثَر فإن هذا أجل ومن الدينية. الدعوة طريق عن

اليوم. حتى ظهورها منذ الغربي
وضع فقد اإلغريقي؛ املصدر أولها عدة، مصادَر إىل الغربي التفكري أسس وترجع
بطريقٍة العقل استخدم َمن أول وكانوا الغربي. والتاريخ والفلسفة األدب أسَس اإلغريق
املوضوعي، التفكري أسس واضعي بحقٍّ فكانوا الشعوب، من شعٌب إليها يسبقهم لم مبتكرة
بينهم من وظهر الطبيعة. ظواهَر بالعلم يعلل أن حاول َمن أول وكانوا املنطقي. والتفكري
الرأي حرية سبيل يف استشهد الذي سقراط، منهم فكان الغرب؛ تاريخ يف الفلسفة زعماء
منهم وكان امُلثُل، نظرية صاحب أفالطون، منهم وكان الفكري، والتقدُّم والديمقراطية

األمور. جميع يف ط بالتوسُّ ينادي الذي املوسوعي، الرجل ذلك أرسطو،
إنما مجردة، فلسفة من أكثر وهي الكالسيكية، بالثقافة نعرفه ما منبع هم اليونان
املثقف للرجل يكفي وال ا، حقٍّ عليه لبدنه بأن صاحبه يؤمن العيش، أساليب من أسلوٌب هي
«غري يف ولكن الجثمانية حاجاته يُسدَّ أن من أيًضا له بد ال بل العقلية، تطلعاته يُشِبع أن
نعتوه وقد األمور، خري هو الوسط بأن برشَّ َمن أول فهم اإلغريق؛ يعربِّ كان كما إرساف»

الذهبي. بالوسط
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التدهور، يف ذلك بعد أخذت ثم بركليز، عهد يف ذروتها الكالسيكية الثقافة وبلغت
األفكار وأخذت الحكومية، املدن نظام َضُعف عندما امليالد، قبل الرابع القرن يف ذلك وكان
أرادت الذي الدور وهو األرض، أنحاء جميع يف الثقافة ونرش العاملية، الوحدة نحو تميل
العربية؛ الثقافة من أصولها من كثريًا تستمد نعلم كما واملسيحية به، تقوم أن املسيحية

أوروبا. إىل الثقافة هذه بت ترسَّ طريقها فعن
القوانني إليها وأضافوا أصولها، اإلغريقية املدنية عن أخذوا وقد الرومان، جاء ثم

بعد. فيما الفردية الثقافة عنارص من فكانت الطرق، وهندسة املوضوعة،
عىل انترصت وقد الناس، عقول عىل نفوذها وبْسط انتشارها يف املسيحية واستمرت
أتت كما وتؤازرهم، تواسيهم واملساكني، للضعفاء أمًال جاءت ألنها املذاهب؛ من غريها

املسيح. تضحية طريق عن ذنوبهم من للبرش الخالص بفكرة
الفرتة يف أداؤه تم قد الغرب تاريخ يف املسيحية لعبتها التي األدوار أهم كان وربما
الناس كان التي واإلقطاع، الفروسية عصور الوسطى؛ بالعصور التاريخ يف تُعَرف التي
الوسطى الطبقة تكاد وال عبيد، ا وإمَّ سادة ا إمَّ فهم اثنتني؛ طبقتني إىل فيها ينقسمون

وجود. لها يكون
من أقوى ونفوذها الثقافية، املؤسسات أهم هي الكنيسة كانت العصور هذه ويف
الدين دراسة أجل ومن الدين. موضوعات حول تدور كلها والفلسفة أخرى، هيئة أية نفوذ
سلطاٌن األخرى هي لها وكان الغرب، تاريخ من الحقبة هذه يف الجامعات أُنِشئت وعلومه

الكنيسة. سلطاَن أهميته يف ييل
كما الحياة وواقع الدين بها ينادي التي الرفيعة امُلثُل بني الهوَّة اتساع من وبالرغم
مجتمًعا أوروبا تاريخ من القرون تلك يف املجتمع كان فقد الوسطى، العصور يف كان
من وأرقاء نبالء إىل الناس تقسيم وأن ُخلقت، هكذا الدنيا أن اإلنسان فيه يعتقد مستقرٍّا،
ويف البرشي، املجتمع ويف الخليقة يف املستمر ر بالتطوُّ اليوم نقول كنا وإذا األمور. طبيعة
منذ ذلك نعتقد كنا إذا ببعض، بعضهم الناس عالقات ويف الحياة، شئون يف املتصل التقدُّم
كان فقد بفلسفته، داروين دفعها التي القوية الدفعة وبعد األقل، عىل عرش الثامن القرن

األرض. فوق الدائم وباالستقرار بالثبات يؤمنون الوسطى العصور يف أسالفنا
اطراد دون يَُحل لم الوسيطة العصور تلك به أخذت الذي بالثبات اإليمان هذا أن بَيْد
فقد املرء؛ حياة يف يشء كل هو وحَده الدين يكن ولم املجتمع، نظام ويف العلوم يف التقدُّم
الوسطى العصور ثقافة إن قلنا إذا نغايل وال السواء. عىل والرُّهبان الُفْرسان هناك كان
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ورجال أفكار

مهما — إنها إذ بعدها؛ وما قبلها ا عمَّ الصلة منقطعة ذاتها حد يف مستقلة ثقافة تكن لم
للفكر مقدمة كانت لعلها بل الغربي، الفكر ر تطوُّ سلسلة يف حلقة كانت — يشء من يكن
املستقبل يف أمٍل بارقِة من تخُل فلم التشاؤم روح من يسودها كان مما وبالرغم الحديث.
هذه يف اإلنسان حياة إىل متفائلة نظرة إىل الحديثة العصور بداية ويف نهايتها يف تحول

الدنيا.
السادس القرن يف والفنون العلوم يف أوروبا نهضة انبثقت العصور تلك ثقافة ومن
تخليص إىل ترميان إنسانيتان، نزعتان وهما الربوتستانتي، الديني اإلصالح وحركة عرش،
ونبْذ «الطبيعي» يف االعتقاد إىل الدعوة وإىل والدينية، العلمية الخرافات من كثري من املرء

املنطق. يعلِّلها أو العقل يسندها ال التي الخارقة األمور من الطبيعي» وراء «ما كلِّ
يف عامة حركة وقامت عرش الثامن القرن هلَّ حتى تدريًجا بالعقل اإليمان واشتد
بجهد األوىل الدار هذه يف املنشود الكمال تحقيق إمكان تقرِّر التنوير بحركة تُعرف أوروبا
الحياة هذه إىل ينظرون كانوا بعدما بحياتهم واستبرشوا الناس فتفاءل اإلنساني، العقل
يف إال تتحقق ال والنعيم، والسعادة الكريمة، الحياة بأن ويؤمنون قاتمة، متشائمة نظرة

املقدس. الكتاب يف وصفه جاء كما الفردوس يف اآلخرة، الدار
يف ى تبقَّ ما عىل لتقيض فرنسا يف الثورة لهيب اندلع عرش الثامن القرن أواخر ويف
داروين. بالعلم عزَّزها ثم وأيدتها، التقدُّم بفكرة فأخذت اإلقطاع، آثار من الناس حياة
درجٍة إىل االتجاه هذا يف بالغوا ولعلهم الحدود، أقىص إىل الفردية بالحرية الناس وآمن
فكتوريا امللكة حكم عرص وكان عرش، التاسع القرن أرشف حتى الفوىض، حد تبلغ تكاد
الحرية من يَِقفوا أن ويحاولون التطرف، هذا من يَحدُّون املفكرون فأخذ بريطانيا، يف
التوفيق فرتات من فرتة فكانت املجتمع؛ بحقوق مباالة دون الفرد ينطلق فال وسًطا، موقًفا

واالتزان.
بني التوازن أوروبا؛ يف عرش التاسع القرن سمات من هو األضداد بني التوازن وهذا
الجديد قبول بني قاطبة، لإلنسانية والوالء لألمة الوالء بني الفرد، وحرية املجتمع سلطة
العرشون القرن هذا كان حتى …وهكذا، باآللة واإليمان باهلل اإليمان بني بالتقليد، واالحتفاظ
والحرب مستهله، يف األوىل العاملية الحرب واشتعلت امليزان، فاضطرب فيه، نعيش الذي
بقوة الصحيحة املعرفة إىل طريقه يشق أن يريد اإلنسان وكان منتصفه، يف الثانية العاملية
ط التوسُّ أن رضوس فكرية حرٍب بعد الرأي ألصحاب تبنيَّ أن ذلك أثر من وكان السالح!
يمِلك، ما كلَّ يفقد وال شاء، حسبما الفرد يتملَّك فال امللكية، مجال إىل أيًضا يمتد أن بد ال
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مقدمة

يهدي؛ ال وحَده العقل أن أيًضا الرأي ألهل تبنيَّ كما السليمة. االشرتاكية أسس فُوِضعت
اإلنسانية للعواطف يقيم الذي االصطالح لهذا الواسع باملعنى الالمعقول، إىل الدعوة فكانت
جانب إىل واإلنسان االجتماع علوم دراسة إىل الدعوة وكانت البرشي، العقل جوار إىل وزنًا
تعلو كربى قوة باهلل اإليمان إىل الدعوُة — هذا كل فوق — هناك وكانت الطبيعة، علوم

العلم. وكفاية العقل قدرة

أن به أراد الذي كتابه يف املؤلِّف عليه سار الذي للمنهج عريضة خطوط فهذه بعد، أما
عقول يف وبثِّها الثقافة توجيه يف القادة بآثار التنويه مع الغربي، الفكر تاريخ يستعرض

ورجال». «أفكاٌر الكتاب: عنوان كان ثَم ومن العامة.
فكًرا كان األوروبي الفكر بأن االعتقاد إىل يميل أنه املؤلِّف عىل يُؤخذ مما ولعل
أرقى هي الغرب حضارة أن وإىل الرشق، أهل بتفكري القليل، يف إال يتأثَّر، لم مستقالٍّ
اختالط يف أمل من عنه يُعربَّ ما املتحيزة النظرة هذه من ف يخفِّ مما ولكن الحضارات.
القرن يف عاملية واحدة ثقافة هناك تكون بحيث تاريخه مستقبل يف العالم ثقافات جميع

والعرشين. الثاني أو والعرشين الحادي
أوروبا، يف واملناخ البيئة أثر إىل — زعم حسبما — الغرب ثقافة ق تفوُّ املؤلِّف ويعزو
البالد. تلك يف الرتاكمية املعرفة يف املطرد النمو وإىل غريها، عىل الغربية األجناس ق تفوُّ وإىل
هو «ما بني تقع التي العميقة الفجوة إىل الثقافة هذه يف والسخط القلق أسباب يعزو كما

و«املثايل». «الواقعي» بني أو يكون» أن ينبغي و«ما كائن»
االشرتاكية إىل تدعو التي الجديدة األفكار بظهور يتفاءل — بينْت كما — ولكنه
ك والتمسُّ العقلية، العنارص جانب إىل اإلنسان تفكري يف الالعقلية العنارص عىل واالعتماد

والدين. باهلل اإليمان إىل والعودة الديمقراطية، باملبادئ

13





األول الفصل

متهيد

فيما الغربي عاملنا يف — يعتنقونها يزالون وال — الناس اعتنقها التي اآلراء عن كتاٌب هذا
مقدور يف معنًى للعالم كان إذا عما تبحث التي الكونية املشكالت الكربى؛ باملشكالت يتعلَّق
الخلقية واملشكالت املعنى، هذا يكون أن عىس فماذا كذلك األمر كان وإذا يدركوه، أن البرش
أيًضا تبحث والتي املعاني، من معنًى نعمل أن نريد ولِما نعمل ِلما كان إذا عما تبحث التي
إجابات من اإلنسان ن دوَّ ما مجموع وأن والقبيح. والجميل والرش، بالخري فعًال نعني فيما
لدينا وما الغربية، فلسفتنا من األكرب الجانب بها وأعني — شابهها وما املشكالت هذه عن
فإن ثَمَّ وِمن املجلدات، ماليني َليشغل — الوجوه بعض من طبيعي وتاريخ وفن، أدب من
تُوِرد. أن تستطيع مما أكثر منها تهمل أن بد ال اإلجابات لهذه الرسد طرق من طريقة أية
أن يمكن وسائُل واألفكار؛ اآلراء هذه مؤرِّخ بها يسرتشد ممكنة وسائل عدة وهناك
التشبيهات من كثري من أصدُق تشبيٌه وهو األفكار، مصورات رسم ُطرق مجاًزا: نسميها
الكتب قارئ عىل يعرضا أن قطُّ يستطيعان ال كليهما والصور املؤرِّخ ألن األحيان؛ أغلب يف
أن بوسعهما ما وأقىص إليه. ينقاله أن يريدان الذي الواقع من كاملة صورة املصورات أو
متباينة وسائل وهناك الواقع. إىل تشري التي الدالئل من مجموعة أو تخطيًطا، إليه ما يقدِّ
صاحبه فيه يحشد ر مصوَّ عىل تحصل قد التفصيالت من الضخمة املجموعات من لالختيار
ر مصوَّ عىل يحصل وقد طرق. ملتَقى أو نُهري، أو صغري، جبل وكل اسم، لها ظاهرة كلَّ
السالسل وشكل األرض، موقع عىل القارئ إطالع بقصد التفصيالت من كثريًا يتجاهل
إىل املواصالت، وطرق والتضاريس، املياه، ترصيف بني القائمة والعالقات فيها، الجبلية
عىل نفُعهما ويتوقف السواء، عىل نافعتان الثانية والطريقة األوىل والطريقة ذلك. غري
لتاريخ مخطَّط رسم عند الكتاب، هذا يف قطًعا وسنحاول الطريقة، يستخدم َمن حاجاِت



ورجال أفكار

ملواقع عامة صورة نرسم أن الكتاب هذا يف سنحاول الثانية. الطريقة نسلك أن األفكار،
أيًضا نهمل وربما بل الشهرية، األسماء من كثريًا نهمل وسوف والفكرية، الثقافية الحركات
يف والنساء الرجال من كبرية مجموعاٌت أحسته ما إيضاح سبيل يف وذلك املعالم، من قليًال

اإلنسان. مصري يف الكربى املشكالت عن باإلجابات يتعلَّق فيما الغرب
مؤرخ بها يسرتشد التي املتباينة الوسائل يف أهميتها لها أخرى مجموعة أيًضا وهناك
أو ا حقٍّ املؤرِّخ يَُعدُّها التي واآلراء األفكار انتقاء بني املفارقة يف التباين هذا ويتضح الفكر.
الخاص حكمه القارئ يصدر لكي واألفكار لآلراء فيها تحيُّز ال مختاراٍت وعْرض صدًقا،
الذي املبدأ أساس عىل تقوم — الرتبوية املصطلحات تعبري يف — األوىل والطريقة فيها،
هو التعليم «أن فأساسها الثانية الطريقة وأما األفكار»، تثبيت هو التعليم «أن ب يقول

املشكالت». عرض
االستثناء؛ تَقبل ال التي بالعامِة — الواقع عالم يف — الثانية أو األوىل الطريقة وليست
أربابُها بها يَقصد أن قلَّ — األقل عىل الغرب يف — جازمة تكن مهما األوىل الطريقة أن ذلك
من تبلغ مهما الثانية الطريقة أن كما قلب. ظهر عن يقرأ أو يسمع ما املتعلم يروي أن
الثقات، عن النقُل البتة يجوز ال أنه أصحابها بها يعني أن يمكن ال الفكر وحرية التهاون
هذه يف كالقطبني الطريقتني كلتا الخاصة. دنياه يف الخاصة آراءه يصوغ امرئ كل وأن
يقرتب أن يحاول سوف الكتاب هذا فإن أمٍر من يكن ومهما مأهولة. غري باردة أرٌض الدنيا
تلقائيٍّا، كبريًا جهًدا يبذل أن يجب الفرد بأن يقول الذي املبدأ من الثاني، القطب دائرة من
— الواضح هوايتهد نورث ألفرد تعبري حد عىل — الفكر تاريخ وأن وحَده، وينتقي فيفكِّر
من شيئًا تتضمن مغامرة وكل التاريخ. هذا يغوصيف َمن لكلِّ األفكار» «مغامرات هو إنما

الشك.
املستقل والتفكري التفصيالت، دون العريضة الخطوط يف أعني — االتجاهان وهذان
الواليات يف السائد الشعور مع يتفقان — وتفسريها «الصحيحة» املعرفة استيعاب دون
ينبغي. مما أقلَّ فيها وفكَّرنا ينبغي، مما أكثَر الوقائع املايضمن يف استوعبنا بأننا املتحدة
الذي االسم يكن مهما — العام التعليم تؤيد التي الحركة يف الشعور هذا ويتضح
أكثر شأن ذلك يف شأنها فيها، يُغاىل قد هذه العام التعليم وحركة الحركة. هذه عىل يُطلق
به ألقينا إذا بالطفل يحدق الذي الخطَر بحكمتها العامُة وتدرك الحركات. هذه أمثال
به وأعني — «الطفل» يلفظ أن العاقل اإلنسان يحب وال عنه، تخلينا ثم املاء خضم يف
منظمة — عام بوجه — وثقافتنا الرضورية. الوقائع عىل الطيبة السليمة السيطرة هنا
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مشكلٍة يف املثمر للتفكري الالزمة الحقائق باستجماع ويسمح اإلعجاب، إىل يدعو تنظيًما
من كثرة فهناك الحقائق؛ بهذه املبارش االتصال يهيئ كما ورسيًعا، دقيًقا استجماًعا معينة

املراجع. أمهات من الواقع يف هي التي النصوص وُكتُب املعارف، ودوائر املكتبات،
السليمة، التعميمات يف يتمثل الذي «الطفل» يلفظ أن عاقل إنسان يحب ال وكذلك
السليمة، التعميمات بني الفصل هي تلك مشكلة، املجال هذا يف أن غري النظريات. أو
النظريات من نواة توجد الطبيعية العلوم ميدان مثل ميداٍن يف السليمة. غري والتعميمات
األمر وليس قبولها. من جميًعا لهم مناَص وال امليدان، يف الكفاية ذوي العاملني كلُّ يعرفها
البنيِّ فمن — بعد فيما سنبنيِّ كما — والفن واألدب والفلسفة الدين علوم ميادين يف كذلك
ال امليادين هذه يف ألننا شديًدا؛ اختالًفا بينهم فيما يختلفون والذوق املعرفة رجال أن هنا
آخَر «شيئًا أن متفاوتة، بدرجاٍت جميًعا، نحس وإنما كائن»، هو «عما بالتساؤل نكتفي

يكون». أن ينبغي
العملية يف يلعبه دوًرا املجتمع يف عضٍو لكل أن الناُس يعتقد الديمقراطي املجتمع ويف
ون يعربِّ التي الناسواألشكال حاجات أي — يكون» أن ينبغي «ما فيها ل يتحوَّ التي دة املعقَّ
التنبؤ يمكن ال بطريقٍة كذلك وربما ناقصة، وبصورة تدريًجا، — الحاجات هذه عن بها
العملية هل أوًال: وهي العملية، هذه يف املرء يقابلها التي (واملشكالت يكون». «ما إىل بها،
هذه — اإلرادة حرية أو الحتمية القديمة: املشكلة بعينها هي وتلك — األوهام؟ من وهٌم
أهميتها ولها ة، ُمِلحَّ — ذلك برغم — ولكنها تَُحلُّ ال التي للمشكالت طيِّبة أمثلة املشكالت

السنني.) آالف الغربي العقل بها اهتم وقد تجاهلها، يمكن ال التي
لم إذا ألنه املشكالت؛ هذه مثل يف الحكم يمارس أن الديمقراطي املجتمع يف للفرد بد ال
بطريقٍة النفوذ أصحاُب الديمقراطية خصوُم الحكَم فيها يُصِدر أن من مندوحَة فال يفعل
ولكن والبدني. العقيل الجهد بذل إىل قصدت ألني عمًدا؛ «املمارسة» ب ُت عربَّ وقد ترضيه. ال
مقدًما، فيها يُبَتَّ لم التي املشكالت حل ومحاولة القرارات، إصدار معناه العقيل الجهد
الجاد القارئ يعطي الكتاب وهذا املتعارضة. التعميمات بني واالختيار املوازنة ومحاولة

املمارسة. هذه ملثل كافية فرصًة
الذي بالكتاب هو وليس املعرفة، للقارئ أقدِّم أن إىل أوًال الكتاب هذا من أهدف ولم
الكربى، النظم من نظام ألي تاريًخا وليس األلغاز، حل يف يتفوَّق أن عىل القارئ يُِعني
هذه كلَّ يعالج موجًزا كتابًا فإن فن؛ أو أدب، أو علم، أو بحث، أو فلسفة، أو دين، عن
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مثًال: كقولنا املالئمة، العناوين من وقليًال بأسماء، قائمة يكون أن يعدو ال املوضوعات
الكتاب هذا أن بخاصٍة أذكر أن وأود العذب». الصوت صاحب «كيتس أو الهوائي»، «شيل
معالجًة واحًدا فيلسوًفا يعالج وال محرتف، فيلسوف يكتبه ولم للفلسفة، تاريًخا ليس
الجانب ذلك أعالج أن الكتاب هذا يف جهدي أحاول وإنما النواحي. جميع من شاملة كاملة
حد عىل — إنه آراء. من املثقفة الطبقات عند فيما أثٌر له كان الذي الفيلسوف عمل من
أفكار. تاريخ منه أكثر النظر) من وجهات (أي آراء تاريُخ — سومرفل س. د. املسرت تعبري
الذين ألولئك املعروف بشكلها الفلسفة لتاريخ العميقة الدراسة محلَّ يَُحلَّ أن يمكن وال

العمل. هذا بمثل يقوموا أن يريدون
هذه من لكثري معالجتنا أن يجد قد الجاد القارئ إن أخرية. إيضاٍح كلمُة ة وثمَّ
حقيقية. مشقة وهذه لها، وزن ال خفيفًة يجدها قد بل الِجد، عن تكون ما أبعُد املشكالت
كثريًا والجمال بالخري تتعلَّق التي الضخمة املشكالت من كثريًا أن الكتاب هذا ملؤلِّف ويبدو
مما التوقري، من كبري بقْدر — اإلنجليزية تتكلم التي الشعوب بني وبخاصة — ُعولجت ما
أن األمريكيون ويحب كائن». هو و«ما يكون» أن ينبغي «ما بني الشديد الخلط إىل أدَّى
بأننا يتهموننا ما كثريًا األجانب أن غري كذلك. منهم كثريًا أن والواقع مثاليني، أنفسهم يَُعدُّوا
موقفهم أن من بالرغم منصفني، غريُ هذا يف وهم وأعمالنا، ُمثُِلنا بني ا تامٍّ فصًال نَفِصل
درجٍة إىل املجردة اآلراء بعض نقدِّس أن — كشعب — نميل فنحن الواقع؛ من سنٌد له
قبولنا وبمجرد الورق، عىل األفكار تدوين بمجرد أننا فنحَسب نخطئ أن معها يحتمل
حياة تاريخ بذلك ويشهد الهدف. حققنا قد فاضًال، باعتباره األهداف من لهدٍف شفويٍّا
ويشهد فرساي. معاهدة من االنتهاء حتى عرش األربعة الرشوط إعالن منذ ولسن وودرو

عرش». الثامن «التعديل أيًضا بذلك
عيادته، يف الطبيب جهَد يشبه جهًدا املوضوعات هذه إزاء الكتاب هذا يف بذلت وقد
فعًال نعالجه ما إدراك بُغية والحقري التافه يف البحث ة ِدقَّ تتطلب األمور إىل نظرة وهو
أن يمكن وال فعًال. تحيا التي البرشية الكائنات يف تأثريها لها التي األفكار نَدُرس عندما
أثناء التوقري» فيها يتوافر «ال نظرة هي وإنما التوقري»، «ضد بأنها النظرة هذه تُوصم

مرضاه. الطبيب بها يعالج التي بالطريقة املشكلة ببحث القيام
مما أكثر فيهما، الرغبة إنكار أو والجمال، الخري وجود إنكاَر النظرة هذه تعني وال

فيهما. الرغبة أو والسالمة الصحة وجود إنكار الطبي الفحص يعني
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الفكر تاريخ حدود

فقد الجوانب؛ محدود هينًا أمًرا ليس الفكر تاريخ باسم يُعرف الذي الدراسة مجال إن
يف املمعِنني الفالسفة آثار من الفعلية، املوضوعات من فسيح مًدى العنوان هذا تحت يندرج
تعرَّض وقد .١٣ العدد من الشديد التشاؤم مثل الشائعة الخرافات عن التعبري إىل التجرُّد،
ومهمتهم الشارع، رجل يعتنقها التي لآلراء تعرَّضوا كما الفالسفة ألفكاِر الفكر مؤرخو
وطريقة واملفكرين، واملثقفني، الفالسفة، آراء بني «العالقات تعرُّف محاولُة هي األساسية

املدنية». واجبات عواتقهم عىل يحملون الذين للماليني الواقعية العيش
تاريخ مثل الثابتة، القديمة النُّظم تلك وبني الفكر تاريخ بني أساًسا تفرِّق مهمٌة وهي
سواءً وجدها، أنَّى األفكار تهمه الفكر خ مؤرِّ األدب. تاريخ أو العلم، تاريخ أو الفلسفة،
من الثمار بهذه يهتم ولكنه ا. عامٍّ تحيًُّزا أم رقيًقا ًال تأمُّ معقولة، أم همجية أفكاًرا أكانت
الوجود. بهذا تأثُّرها أو كلِّه اإلنسان وجود يف تأثريها حيث من العقيل اإلنسان نشاط
ال فهو املجردة؛ اآلراء من غريها تولد التي املجردة لألفكار فقط يتعرَّض ال فهو ثَمَّ ومن
ناحية كأنها االجتماعي بالعقد تُعَرف التي املجردة السياسية النظرية لتلك مثًال يتعرض
تترسب عندما تجريًدا األفكار أشد حتى يعالج هو إنما فحسب. املرشوع التفكري نواحي من
االجتماعي العقد يعني كان ما يفرسِّ فهو وقلوبهم؛ العاديني األفراد رءوس إىل األفكار هذه

خرقوه. قد حكَّامهم أن نفوسهم يف قرَّ الذين عرش الثامن القرن يف الثوار ألولئك
من مركَّبة مجموعة يستنبط أن يحاول الفكر مؤرخ إن شاقة. ملهمة إنها ولعمري
اليسري ومن األفراد. من كثريٌ فعًال به يقوم وما األفراد من قلَّة تكتبه ما بني العالقات
أن — الغربي املجتمع تاريخ من املاضية قرنًا والعرشين الخمسة يف األقل عىل — عليه
ولكنه الكمال، حدَّ السجل هذا يبلغ ال وقد قالته. وما القلة كتبته ما يحلِّل وأن يكتشف
الجهد بفضل وذلك والرومان، باليونان يتعلَّق فيما حتى اإلجادة، من نادرة درجة إىل يصل
أمدَّته حتى شاقة ظلت الفكر خ مؤرِّ مهمة أن غري الباحثني. من متعاقبة أجيال بذلته الذي
وأحسَّ فيه فكَّر ِلما بسجلٍّ إليها وما والرسائل واملجالت الصحف يف العام والتعليم املطبعة
طوائفهم اختالف الناسعىل رأي وضوٍح يف يصف أن املؤرِّخ يستطيع فقد الناس؛ عامة به
يعرف أن البتة يستطيع ال أنه غري خارجها، يف أم أملانيا يف أكانوا سواء هتلر، أدولف يف
— الروماني اليوناني العالم يف أحٌد بهم يسمع لم الذين — الناس عامة من املاليني رأي
ولم أمريكا، يف «جالوب» كاستفتاء العام للرأي استفتاء ة ثمَّ يكن فلم قيرص؛ يوليس يف
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برغم — الفكر خ مؤرِّ أن غري شعبية. مجالت أو الصحف تحرير لرؤساء رسائل هناك تكن
للطريقة املصادر شتيت من يجمعها متكاملة صورة رسم يف جهًدا يبذل أن بد ال — هذا
يف نفسه يحرص أال عليه يتحتم كان إذ الجماهري؛ صفوف يف األفكار بها ترسي كانت التي

أخرى. أفكاٍر صورِة يف األفكار تحليل
روبنسن: ه. ج. املرحوم أسماه فيما الفكر تاريخ حْرص غ يسوِّ ما هناك أن الحق ويف
تقترص ال «أنها ب املثقفة الطبقة ييل بجامعة بومر األستاذ عرَّف وقد املثقفة». «الطبقات
املحرتفني عىل أو فعًال، العميقني واملبتكرين املفكرين من نسبيٍّا الصغرية الفئة عىل فقط
رجال أيًضا تشمل هي وإنما عامة، والباحثني والدين، العلم ورجال الفالسفة من وحَدهم
نستطيع أخرى وبعبارٍة الذكي.» القارئ والجمهور األفكار، ونارشي املبدعني، والفن األدب
وأقوال أفعال من املثقفون به يقوم فيما الفكر تاريخ نحرص أن املعقول من إنه نقول أن
مما إنه ثم اليشء. بعض ضيًقا يبدو بومر األستاذ تعريف فإن هذا من وبالرغم وكتابات.
وقراءة بالبحث يتصل الذي اللفظي باملعنى حتى — املثقفني غري األفراد أن فيه شك ال
أهداٌف ولهم والباطل، بالحق تتصل التي اآلراء يتقبَّلون األذكياء، غري واألفراد — الكتب
رضوب بكل يتأثرون أنهم كما فعًال، عنها ون يعربِّ هم بل باللفظ، عنها يُعربَّ أن يمكن
يستحق املثقفة الطبقات تاريخ إن والعواطف. والتقاليد، والخرافات، واملذاهب، العقائد،
عن البحث من بد فال بأكمله يشمله كان إن ا أمَّ الفكر، تاريخ كل يشمل ال ولكنه التدوين،

الكتاب. هذا له يتعرَّض ِلما آخَر عنواٍن
يف متعددٌة الناس عامة تعتنقها التي معانيها) (بأوسع األفكار دراسة مصادر إن
الرفيع املستوى من أو املجرَّد التفكري من درجٍة عىل ليس األدب أن الجيل ومن الواقع.
بطبيعة — هو الطباعة سبقت التي األيام من لدينا بقي وما الشكلية. الفلسفة أو كالعلم
والعرص والرومان اإلغريق عهد من فلدينا الرفيع؛ باملستوى نسبيٍّا يتصل مما — الحال
إىل منه تايمز» «النيويورك مستوى إىل أقرُب هو ما النهضة، عرص ومن بل الوسيط،
يزال ال أنه غري اليتيمة». الصغرية «آني إىل منه شو برنارد إىل أقرب أو املوجزة، املخترصات
سماء إىل منه األرض مستوى إىل أقرب أنه الواضح من كبري قْدر — هذا برغم — لدينا
نحن إذا أفالطون لتلميذه ظهر كما الفيلسوف بسقراط نتصل أن فنستطيع الفلسفة؛
سقراط. من ناجح شعبي كاتٌب فيها يسخر مرسحية وهي ألريستوفان، ُحب» «السُّ قرأنا
الفالسفة وصفهم كما ال ونساء رجال من الوسطى العصور يف األفراد نتعرَّف أن ونستطيع
كانرتبري». «حكايات يف شورس فعل كما الدنيا رجال وصفهم كما ولكن الدين، ورجال
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نسميه فيما إلينا وصلت التي تلك غري كثرية آثاًرا — ا حقٍّ — العادي الرجل خلَّف لقد
التي األوضح العنارصالفكرية بها فقط—وأعني الدين علوم الديانات يف فليسلدينا األدب؛
يوم، كل نؤديه وما الطقوس، كذلك لدينا وإنما — الدنيا أمور يف الفلسفة ى يُسمَّ ما تقابل
العصور خرافات — القديم للرتاث حماة أنفسنا من جعلنا إذا — نسميه ما كذلك ولدينا بل
جمعه مما هو الفكر خ مؤرِّ إليه يستند أن بد ال مما كبريًا جانبًا وإن والقديمة. الوسطى
واجب أنفسهم عىل أخذوا الذين أولئك وهم االجتماعيني، املؤرخني نسميهم الذين املختصون
ولم له. وفًقا فعًال تعيش الطبقات جميع من الناس عامة كانت الذي األسلوب عن البحث
يأكلون والنساء الرجال كان بما فقط األحيان أغلب يف االجتماعيون املؤرخون هؤالء يهتم
صوابه، أو خطأه يعتقدون كانوا بما أيًضا اهتموا وإنما عيشهم، لكْسب ويفعلون ويلبَسون
بمعنًى — انقلب اجتماعي خ مؤرِّ من وكم واآلخرة. الدنيا يف إليه يتطلعون كانوا وبما

العادي. الشارع رجل َخَلد يف يدور كان فيما اهتمامه يركِّز للفكر، مؤرخ إىل — ما
مفهومٍة كاملٍة صورٍة يف يجمع أن هو الفكر ملؤرخ الكامل الواجب فإن ثَمَّ وِمن
أحد يف وهو املحسوسة. الناس وأفعال الفلسفية املجردة اآلراء بني فيما تنحرص التي املوادَّ
يف ويقرتب الفلسفة، خ مؤرِّ من األقل عىل أو الفيلسوف، من يقرتب بْحِثه مجال أطراف
الناس بحياة يهتم الذي العادي، املؤرخ من حتى أو االجتماعي، املؤرخ من اآلخر الطرف
مسريها يف األفكار يتابع وأن الطرفني، بني يجمع أن هو الخاص واجبه أن غري اليومية.
وساحة والبيت، والنادي، السوق، إىل املعمل أو الدرس حجرة من األحيان أكثر يف املتعرِّج

القتال. وميدان املؤتمر، ومائدة الترشيع، وحجرة القضاء،
من جديد مليدان غازيًا نفسه يجد قد الضخم الواجب بهذا الفكر مؤرخ يقوم وعندما
يه نسمِّ أن ألفنا الذي الشامل الغامض امليدان هو وذلك الباحثون، قبُل من له د مهَّ الدرس
لكي املايض يف حدث بما علمه يستخدم أن يحاول التاريخ فيلسوف إن التاريخ. فلسفة
وككل (كأي للتاريخ الكاملة والفلسفة ألغاز. من اإلنسان مصري يكتنف ما جميع يَُحلَّ
هي ماذا الكربى»: «املشكالت كل عن نهائية إجابات تقدِّم أن تستهدف أخرى) فلسفة
إمكان يف األمل هو وما الطيبة؟ الحياة يحيوا أن الناس يستطيع وكيف الطيبة؟ الحياة

املسري؟ أين وإىل نحن، أين موجزة، كلمة يف أو طيبة؟ حياة الناس حياة
القرن منتصف يف — كانت ملاذا الكتاب هذا من متأخر فصٍل يف نبنيِّ أن وسنحاول
أسماء وأن للتاريخ، فلسفاٍت األمر واقع يف الشائعة الفلسفية النُّظم أكثُر — العرشين
ويكفينا مراتبها. أعىل يف الفكر أموُر نُوقشت حيثما معروفة وتوينبي وسوروكني شبنجلر
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املتنبئ َلبوس يرتدي أن يتحاىش أن له ينبغي الفكر مؤرخ أن إىل ننبه الحارضأن الوقت يف
حرص لو أجدى عمله يكون وسوف االتجاه. هذا يف إغراؤه اشتد مهما التاريخ وفيلسوف
الحياة، — الكربى املشكالت عن بها الناس أجاب التي الطرق عن البحث مهمة يف نفسه
مهمة وهي ظاهر. بشكل سلوكهم عىل إجاباتهم فتأثَّرت وهللا— والصدق، والحق، واملصري،
الكربى املشكالت هذه بعض يف رأيه الفكر خ ملؤرِّ يكون وقد تواضًعا. أكثَر تكن وإن أشقُّ
لتقاليد أخلص لو ولكنه طبيعيٍّا. إنسانًا كان إذا الرأي هذا له يكون أن بد ال بل األقل، عىل
حتى الخاصة بآرائه االحتفاظ يف أقىصجهده َلبذَل اليوم ملؤرخ نضجت كما والبحث العلم

غريه. آلراء روايته يف تأثري لها يكون ال
كلها، املسألة لهذه التفصيل من بيشء أعود سوف الكتاب هذا من قادمة فصوٍل ويف
أن هنا ويكفيني اإلنسان، سلوك بدراسة وعالقتهما واملوضوعية، العلمية الطريقة مسألة
التي املشكالت كل عن لإلجابة يُساق ال الكتاب هذا يف عرضته كما الفكر تاريخ أن إىل أنبِّه
بصورٍة املشكالت هذه بعض تقديم عىل أُِعني لكي أسوقه وإنما الحديث، باإلنسان تحيط
املحاوالت أثر يف تحدث أن يحتمل التي النتائج إىل اإلشارة بقصد ذلك كان وربما أوضح،

املشكالت. هذه لحل تُبذل التي العديدة
من لألفكار — يزال وما — كان ما تتبُّع مهمة أن إىل القارئ يتنبه أن يجب الحق ويف
فاملصادر ناقصة؛ بصورة تُؤدى أن إال يمكن ال الغربي، املجتمع يف الجماهري جميع يف أثر
األمر وليس جْمعها. العسري من وإما ميسورة غري إما الحديثة العصور قبل التاريخية
اهتمامهم هوا وجَّ ما إذا — يستطيعون قد الكفاية ذوي املتخصصني ألن فحسب؛ كذلك
النقص هذا به يسدون بعمٍل يقوموا أن القادمة، القليلة األجيال يف — املشكلة هذه إىل
من بالرغم — اإلدراك حقَّ اآلن حتى ندرك ال فنحن أخطر؛ صعوبة هناك وإنما املادة. يف
وكيف وأفئدتهم، الناس عقول يف يدور ما — والفالسفة واالجتماع النفس علماء جهود

السكون. نحو أو العمل، نحو يتحركون
يتفقوا لم املشكالت هذه دراسة يف طويًال وقتًا بذلوا الذين األفراد فإن ذلك عىل وعالوة
العقل، البرشي السلوك يف يلعبه الذي بالدور يتعلَّق فيما — الصور من صورة أية عىل —

والبواعث. والدوافع، والعاطفة، الوجدان، مقابل واملعرفة، واألفكار، واملنطق،
يف البحث من بد ال أنه عىل — شكل أي عىل — تام اتفاٌق األفراد هؤالء بني ليس
هناك ليست أنه غري والالمعقول. املعقول مثل مركَّباٍت عن املحسوس البرشي السلوك
العالم. أنحاء جميع يف مقبولة املصطلحات لهذه الفعالة العملية التعريفات من مجموعة
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األفكار دور

تتعلق كانت وربما بالطرق، تتعلَّق التي العويصة املشكالت بعض هناك كانت ثَمَّ وِمن
الغربي الفكري تراثنا دراسة يف البدء نستطيع أن قبل مواجهتها من بد ال بالفلسفة، أيًضا
األفكار تعمل كيف يرى أن يحاول الفكر مؤرخ إن الكربى. والعربية اإلغريقية مصادره يف
يعني ماذا فعًال: بعمله يقومون وما الناس يقول ما بني العالقة يَدُرس وأن الدنيا، هذه يف
ذاتها حدِّ يف هي هذه إن الدنيا؟ هذه يف تأثريَها لألفكار إن بقوله يعني وماذا باألفكار،
ح توضِّ وحَدها الحقيقة وهذه اتفاق. بغري األفراد بني الجدل فيها يدور فلسفية، مسائُل
عن يجيب عندما األمريكي الصبي يفعل كما عنها اإلجابُة يمكن مما ليست املسائل هذه أن
يقول عندما يعني وماذا بالكاربيوريرت؟ السيارات مهندس يعني ماذا األسئلة: هذه مثل

وظيفته؟ يؤدي الكاربيوريرت إن
القارئ يخطئ أال أرجو ولكن الكاربيوريرت. عن بينًا اختالًفا تختلف األفكار إن
مجرد أنها أو حياتنا، يف أهمية أقل أنها أو الكاربيوريرت، من واقعية أقل أنها فيحَسب

قيمة. أية البتة لها ليست ألفاظ
البرشي العقل لعمل ملموس َمثَل كأي ا حقٍّ ا جدٍّ واسٍع بمعنًى هنا «األفكار» سنأخذ
إصبعه يؤذي رجٍل عن تَصُدر التي «آه» لفظة فإن ثَمَّ وِمن باأللفاظ. عنه التعبري يمكن
فهو باملطرقة» إصبعي آذيت «لقد قوله: أما األفكار. من فكرًة األرجح عىل ليست باملطرقة
ألني تؤملني أصبعي «إن قوله: إن ثم األفكار. من فكرة فهو ثَمَّ وِمن ا، جدٍّ ساذج تعبري
تؤملني إصبعي «إن األقوال: هذه أمثال أما تعقيًدا. أشدَّ أفكاًرا يتضمن باملطرقة» آذيتها
اإلثارة من نوًعا املركزي العصبي جهاز إىل نقلت معينة أعصاٍب يف أثَّرت املطرقة رضبة ألن
آثام.» من اقرتفت ما عىل يعاقبني هللا ألن تؤملني إصبعي «إن أو: األلم.» نسميه بما يرتبط
العلمي، املجال الفكر: مجاالت من هامني مجالني إىل تنقلنا التعقيد، شديدة فروض فهي

الديني. واملجال
هو باملعرفة ة عامَّ نسميه ما تأليِف يف تتضافر التي األفكار رضوب جميع وتصنيف
وعلم املعرفة، وعلم املنطق، منها نظم، عدة بها تضطلع التي الكربى املهمة ذاته حد يف
قْدر يَصُدق حد أي إىل أو صادق، املعرفة أنواع أي يف البت مهمة ذلك بعد وتأتي املعاني.
أيامنا يف أثارت وقد نحدِّدها. أن هنا نستطيع ال كثرية أخرى ومهمات املعرفة، من معنيَّ
استخدامها عند — الكلمات بها تدل التي املعقدة الطرق وتحليل املعاني، علم دراسة هذه
أن بصدده نحن فيما ويكفينا بالًغا. اهتماًما معانيها عىل — األفراد بني اآلراء تبادل يف
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ال التي واملعرفة تراكمها، يمكن التي املعرفة املعرفة: من لونني بني أساسيٍّا تمييًزا نميز
ترتاكم. أن يمكن

أو الطبيعية، بالعلوم عادًة نسميها التي املعرفة هو الرتاكمية للمعرفة مثال وخري
هذه دراسة بداية منذ «ترتاكم» والطبيعة الفلك علوم يف أفكارنا أخذت فقد العلوم؛ مجرد
صورة يف تدريًجا ن تتكوَّ أخذت كما املتوسط، البحر رشق يف السنني آالف منذ العلوم
منتظمة، التكوين عملية تكن ولم والكليات. املعاهد يف نَدُرسها التي والطبيعة الفلك علوم
منذ ظهرت التي النظريات أو األفكار بعض تزال وال عام، بوجٍه ثابتة كانت ولكنها
ا جدٍّ كثريًا ولكنَّ النوعية. الكثافة عن اليونان عرص يف أرشميدس كفكرة صادقة، البداية
نُبذ قد أيًضا كثريًا أن كما األفكار، من األول الرصيد إىل أُضيف قد واألفكار النظريات من
املعرفة من مكان كل يف مقبول متني أساٌس له ِعلًما، أو نظاًما، النتيجة وكانت لخطئه.
العلماء بني يرتكَّز والجدل االتساع. يف آخذة الجديدة املعرفة من حدود وله املرتاكمة،
دون النامية الحدود هذه يف — الناس وعامة الفالسفة يتجادل كما يتجادلون والعلماء —

صْدقه. يقبلون العلماء جميع فإن األساس هذا أما األساس.
ما وتسبِّب كله، األساس خالل تنعكس أن الحال بطبيعة الجديدة للمعرفة ويمكن
والنسبية الكمية امليكانيكا نظريات فإن ثَمَّ وِمن العلم، يف «الثورة» ب ا حقٍّ نسميه أن يمكن

نيوتن. طبيعة لب يف صداها لها كان قد
فاألدباء األدب؛ ميدان من يُستمد لها هنا نسوقه مثاٍل فخريُ الالتراكمية املعرفة أما
الجميل وعن والباطل، الحق وعن األفراد، عن معينة وأفكاًرا معينة، فروًضا يقدِّمون
غريهم كان كما عام. ألفي من أكثر منذ األمور هذه يف باليونانية األدباء كتب وقد والقبيح.
يف الصلبة األجسام نظريات عن أو النجوم حركات عن باليونانية ويكتبون الوقت نفس يف
اليونان األدباء عنها كتب التي األشياء نفس يف اليوم يكتبون املعارصين أدباءنا ولكن املاء.
لديهم فإن علماؤنا أما املعرفة. يف معينة أو واضحة زيادة وبغري كبري حدٍّ إىل الطريقة بنفس
اليونان. عند كان ما عىل كثريًا تربو وفروًضا وأفكاًرا معارَف والطبيعة الفلك علوم عن

كأريستوفان، اليوناني األديب إن قلنا صورة أبسط يف املوضوع نَعرض أن أردنا وإذا
العرشين القرن منتصف يف بمعجزة األرض إىل عاد إذا كأفالطون، اليوناني الفيلسوف أو
األدب يف يتكلم أن لتوه يستطيع وفاته) منذ جديدة معرفة بأية يظفر (ولم إلينا وتحدَّث
عامًلا أن حني يف بالغرابة. إحساس أي دون ديوي، جون مع أو شو ب. ج. مع الفلسفة ويف
أياًما يقيض أن إىل يحتاج — عبقريٍّا يكن مهما — الوضع هذا مثل يف كأرشميدس إغريقيٍّا
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الرياضيات من كافيًا قْدًرا فيها ويكتسب واملتقدمة، األولية الطبيعة كتب فيها ص يمحِّ عدة
أينشتني. أو بور مثل الطبيعة يف حديٍث عاِلٍم مع موضوعه يف الكالم يستطيع أن قبل

الحكماء من أحكم ليس الحديث الجامعة طالب إن نقول أن نستطيع أخرى عبارة ويف
قْدًرا الطبيعة علم من يعرف ولكنه السابقني، ذوق من أفضل ذوق له وليس القدامى،
مما والفلسفة األدب يف أكثر «وقائع» يعرف إنه اليونان؛ العلماء أعظم عرف مما أكربَ
أكثر «وقائع» يعرف ال الطبيعة علم يف ولكنه ٤٠٠ق.م، عام يف اإلغريق أحكم يعرف كان

والقوانني. النظريات أي الوقائع؛ بني العالقات يدرك هو وإنما فحسب،
ما كل وهو ونافعة، واضحة الالتراكمية واملعرفة الرتاكمية املعرفة بني التفرقة وهذه
واألدب الفن وأن ونافع، جيد العلم أن تعني ال التفرقة هذه «إن التفرقة. من املرء يريده
وكثري فحسب.» بالرتاكم يتعلق فيما مختلفة أنها تعني وإنما نافعة، وغري رديئة والفلسفة
هذه وتسوءُهم العلم، من شأنًا أحطُّ الفن أن عىل دليًال التفرقة هذه يتخذون الناس من
الناس عادات من وتلك التفرقة. تتضمنها منفعة أو صْدق أي يَنبذوا أن حد إىل التفرقة

حسابها. لها يَحُسب أن الفكر خ ملؤرِّ ينبغي التي املألوفة
األخرية، السنة الثالثمائة يف «برسعة» تراكم قد العلم أن هي الحقيقة كانت وربما
وقد السنني. من عديدة ألوف يف «ببطء» تراكمت قد والفلسفة واألدب الفن أن حني يف
املواطن لدى ما يكون وقد املايض، يف العظماء من أحكَم النواحي بعض من عظماؤنا يكون
أن بيد األثيني. املواطن لدى كان مما أكثر السليم واإلدراك الحكمة من املتوسط األمريكي
املعرفة يف الرتاكم صفة أن حني يف فيها، االتفاق يشق ومما قياسها، يشق مما األمور هذه
يمكن ال تفاؤًال والفلسفة الفنون م تقدُّ عن املدافعني أكثر إن تقريبًا. فيها جدال ال العلمية

أرشميدس. إىل بالنسبة كنيوتن هو سوفوكليز إىل بالنسبة شيكسبري بأن يؤمن أن
الرتاكمية املعرفة بني الفارق تبسيط يف بالرضورة نبالغ أن سبق فيما حاولنا وقد
«العلوم» عنوان تحت يقع ال الذي املعرفة من الجانب ذلك أن ويالحظ الالتراكمية. واملعرفة
اإلنصاف من ه —حقَّ اليوم مفكري من كثري وعند الغرب، مفكري من أجيال لعدة — يلَق لم
حد يف به االجتماعية» «العلوم ب عادًة نسميه ما بأن القول ويمكن «الالتراكمي». ب بنعته
التي املرتاكمة املعرفة من قْدٌر — الطبيعية للعلوم ضعيًفا تقليًدا باعتباره وليس — ذاته
للوقائع، تراكم مجرد ليست املعرفة وهذه البرشية. الكائنات بني العالقات بتبادل تتعلق
االقتصاد رجال استطاع وهكذا الوقائع. لهذه صادقة لتفسرياٍت تراكم أيًضا هي وإنما
للنشاط «إدراًكا» يزدادوا أن — كينز لورد إىل سميث آدم من قرن ونصف قرن مدى يف
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من نوا يحسِّ أن القرون كرِّ عىل استطاعوا الفالسفة أن كذلك القول ويمكن االقتصادي،
وذلك — ألنفسهم هونها يوجِّ التي لألسئلة تحديًدا ازدادوا أنهم كما التحليل، يف طرائقهم
وأرسطو. أفالطون واجهها التي املشكالت بعض يواجهون يزالون ال أنهم من بالرغم
منه نتعلم ال أننا هو التاريخ من نتعلمه ما كل إن يقول أن املتشائم يستطيع قد وأخريًا
الحكمة من هيكًال القرون مرِّ عىل بنَوا قد الغرب رجال بأن يؤمن أكثرنا أن غري قط، شيئًا
يف الذوق وذلك الحكمة هذه انتشار مدى أما لإلغريق. يتوافر لم الذي السليم والذوق

آخر. أمٌر فذلك مجتمعنا
تصحيح مسألة السواء، عىل والالتراكمية الرتاكمية املعرفة يف «النرش» مسألة أن والحق
هي بل الخرباء، اتفاق مسألة أهمية يف األقل عىل هي الجمهور، تفكري يف الشائعة األخطاء
كميدان ميداٍن يف ذلك ويتضح أهمية. منها أكثر كانت ربما الديمقراطي املجتمع يف
يختلفون االقتصاد رجال إن االقتصادي. التفكري ازدراء عىل ين املرصِّ ألولئك إال االقتصاد،
جميع بني بالٌغ تقديٌر للطب يكون حيث الحديثة، أمريكا يف وحتى األطباء. يختلف وكذلك
ويف الطبية. الشئون يف علٍم عن ف يترصَّ حتى الجمهور نعلِّم أن اليسري من ليس الطبقات،
كبري حد إىل عاجًزا العرشين القرن منتصف يف حتى الجمهور يزال ال االقتصادية الشئون
درجة ننشئ أن حاولنا ما وإال الخرباء، يملكها التي املرتاكمة املعرفة مقدار من اإلفادة عن
مرتفعة تكون ما وكثريًا — مرتفع عام بمستًوى احتفاظنا مع املتوازنة الدولية التجارة من

الجمركية. الحماية رضيبة من — معينة نواٍح يف ا جدٍّ
الالتراكمية واملعرفة الرتاكمية باملعرفة يهتم أن بد ال الفكر مؤرخ أن الواضح ومن
وأن ذلك، من املعرفة من النوع هذا يميِّز لكي جهده قصارى يبذل أن بد وال سواء، حد عىل
اللونني كال إن البرشي. السلوك عىل آثارهما يَدُرس وأن بينهما، املتبادلة العالقة يتقىصَّ

الدنيا. هذه يف فْعله يفعل منهما لون وكل أهميته، له املعرفة من
هذا عن إجابة أية إن الدنيا؟ هذه يف األفكار تؤثِّر كيف الثاني: سؤالنا يأتي وهنا
تعبرياٌت هي مثالية»، «أفكار الواقع يف هي «األفكار» أن االعتبار يف تأخذ أن بد ال السؤال
قد جميًعا «الناس إن مثًال نقول فنحن وجهودهم؛ الناس رغبات عن والتطلعات اآلمال عن

كيتس: الشاعر مع نقول أو متساوين» ُخلقوا

الجمال، والحق الحق، الجمال
األرض، عىل نعرفه ما كلُّ هذا
معرفته. إىل نحتاج ما وكلُّ
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وزنًا منه أخفَّ وجسًما ثقيًال جسًما أن زعمت إذا األقوال؟ هذه أمثال تعني ماذا
ثم معنيَّ ارتفاٍع فوق من تسقطهما أن أمكنك مختلفتني، برسعتني الهواء خالل يسقطان
برج من — اليوم نعرف كما — يكن لم وإن جاليليو، ذلك فعل وقد يحدث. ما تشهد
ولكن شهدوا، ما مراجعة بعد يتفقوا ثم يرقبوا أن أيًضا املشاهدون ويستطيع املائل. بيزا
هذه بمثل الجمال، مع الحق تطابق أو الناس، بني باملساواة القول تخترب أن بوسعك ليس
هذين يف الواقع يف تتفق لن الناس من اعتباطية مجموعة أية أن يقني عىل وأنت الطريقة.

فيهما. الجدل بعد املوضوعني
لنوع عام بوجه يخضع العلمية، املعرفة أي تراكميٍّا؛ أسميناه الذي املعرفة نوع إن
مدرَّب سليم، عقل ذي كلُّ بطالنها أو صْدقها عىل يتفق أن باإلمكان يجعل االختبار من
االختبار، هذا ملثل يخضع فال تراكميٍّا ال أسميناه الذي املعرفة نوع أما صحيًحا. تدريبًا
كما — هذا من بعضهم استنبط فقد ثَمَّ وِمن االتفاق، هذا بمثل ينتهي أن له يمكن وال
لها وليس حقيقية معرفة وليست منها، فائدة ال الالتراكمية املعرفة أن — قبل من ذكرُت
ما كثريًا الناس هؤالء إن البرش. سلوك يف فعيل أثٌر — كله هذا فوق — لها وليس معنًى
يف وهم واقعها. يف الدنيا هي ما يعرفون عقالء الصميم، يف واقعيني أنفسهم يتوهمون

يلومونهم. الذين املثاليني من األبرياء أولئك كعقول ضيقة عقولهم مخطئون، الحق
ما فرًدا أن تقدير أقل عىل يعني متساوين» جميًعا الناس «ُخلق كهذا: قوًال إن إذ
يكون أن «ينبغي قلنا: ولو الوجوه. بعض من متساوين جميًعا الناس يكون أن «يريد»
الخلط وهذا املثالية. بالفكرة نسميه ما هو رصاحة القول هذا كان متساوين» الناسجميًعا
رجال يف املتأصلة العادات من عادة الفكر خ مؤرِّ عند هو «كائن» هو وما ينبغي» «ما بني
اآلخر، يف أحدهما يؤثر كائن» هو و«ما ينبغي» «ما أن هذا فوق الفكر مؤرخ ويدرك الفكر.
عىل هما أو يتعارضان، وال اآلخر عن أحدهما يستقل ال متكاملة، عملية من جانبان وهما
يف يُبذل الذي الجهد أن الفكر مؤرخ ا حقٍّ ويعرف األحيان. أكثر يف يتعارضان ال األقل
املوضوعات من هو كائن»، هو و«ما ينبغي» «ما بني والواقعي، املثايل بني الثغرة سد سبيل
املثاليون يَُسدَّها لم األقل عىل أو قط، تَنسد لم الثغرة هذه الفكر. تاريخ يف الهامة الرئيسية
الناس إن ينبغي». «ما ينكرون الذين الواقعيون يَُسدَّها ولم كائن» هو «ما ينكرون الذين
يكون هذا ويف ُمثُل. من به ينادون ملا طبًقا (معقوًال) منطقيٍّا ًفا ترصُّ باطراد يترصفون ال
يف التفكري وليس املعنى. من خلوٍّا ليست بها ينادون التي ُمثُلهم أن غري للواقعيني. النرص
العمل، إىل الناس تدفع — كالشهوات — امُلثُل إن حياتهم. يف له أثَر ال سخيًفا نشاًطا امُلثُل

للمثاليني. النرص يكون هذا ويف
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وراء منا الواقعيني خطأ وراء االنسياق إىل أقرَب املتحدة الواليات يف اليوم كنا وربما
تاريخ دراسة إن ثم التاريخ، خالل حياتنا أضاء قد امُلثُل من كثري كان وإن املثاليني. خطأ
املالحظة: بهذه نكتفي أن اآلن نستطيع ولكنا األسباب. نفهم أن عىل تعيننا أن يجب الفكر
بالوقائع. ترتبط ال هامة أفكار أو باألفكار، ترتبط ال هامة وقائُع البرش تاريخ يف ليس
أعمق االقتصادية ات التغريُّ هل وهو: وخصومهم، املاركسيني بني يدور الذي القائم والجدل
هناك وليس املنطقية، الناحية من معنًى له ليس الجدل هذا األخرى؟ التغريات من جذوًرا
االحرتاق آلة يدير الذي هو الرشارة أو الغاز كان إذا فيما بالجدل يحلم للسيارات مهندس
الجدل إىل حاجة الفكر بمؤرخ وليس الرشارة. أو الغاز اآلخر: سبق أيهما عنك دع الداخيل.
وال باملجتمع، عالقاتهم يف الناس تحرِّك التي هي االهتمامات «أو» األفكار كانت إذا فيما
واالهتمامات األفكار وبغري املحرِّك، يدور ال «مًعا» والرشارة الغاز بغري سبق. أيهما إىل حاجة
وال حي، عامل برشي مجتمع يكون ال مًعا املادية) العوامل أو الدوافع، أو الشهوات، (أو

للبرش. تاريخ يكون

عرصنا يف الفكر تاريخ أهمية

أن بد ال الدراسة هذه مثل ألن زماننا؛ يف خاص بوجه أهميتها لها الفكر تاريخ دراسة إن
ُعرضت وقد العرص. هذا يف الهامة القضايا إحدى يف الفكر وضوح من مزيٍد عىل تعيننا
يف أحيانًا تُعرضعلينا وقد والدعاية، الرتبية من عديدة أشكاٍل يف القضية هذه جميًعا علينا
يضعوها أن الصحف ُكتَّاب ويحب ا. جدٍّ هستريية صورة يف أخرى وأحيانًا معتدلة، صورة
تقيض أن تستطيع التي األسلحة ظهور من مكَّنت والتكنولوجيا العلوم العبارة: هذه مثل يف
تخرتع لم والخلقية السياسية الحكمة أن ويبدو القادمة. الحرب يف البرشي الجنس عىل
السبيل نلتمس أن لنا ينبغي الصحف ُكتَّاب ويقول القادمة. الحرب ملنع الوسائل من وسيلًة
عىل ببطء ترتاكم أو تراكمية، ال اآلن حتى (وهي والخلقية السياسية بحكمتنا نسمو أن إىل
الرتاكم) رسيعة (وهي العلمية معرفتنا مستوى إىل الحكمة هذه وبتطبيق الفروض) أحسن
تقع ال حتى َعَجل عىل السبيل هذا إىل نهتدي أن بد وال التكنولوجيا يف تطبيقها ومستوى

أخرى. حرب
من أقل وهي قبل، من استخدمناها أخرى عبارٍة يف املوضوع يُصاغ أن ويمكن
الثالثة القرون خالل وبخاصة — البرش مكَّن املرتاكمة املعرفة أسميناه ما إن إثارة. هذه
فإن إنسانية؛ غري بيئة من بهم يحيط ما عىل الخارقة السيطرة تحقيق من — املاضية
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باليشء يقوموا أن أيًضا يستطيعون ولكنهم فحسب، العضوية غري املادة يتناولون الناسال
األقىص الحد إىل الحيوان تربية يستطيعون فهم الحية؛ العضوية الكائنات تشكيل يف الكثري
كما الصغرية العضوية الكائنات من كثري يف التحكُّم يستطيعون وهم للناس. املنفعة من
أجيال منذ ممكنًا يبدو كان مما أبعد إىل املتقدمة البلدان يف اإلنسان عمر من أطالوا أنهم

مضت. قليلة
أعىل يف اإلنسانية البيئة عىل السيطرة يف مماثًال نًرصا بعُد يحققوا لم الناس ولكن
إرادة إىل الناس يدفع الذي السبب معرفة أن والظاهر الواعي. البرشي السلوك مستويات
أو رغباتهم تتغريَّ وكيف األشياء، هذه عىل للحصول غريهم يقتلون وملاذا معينة، أشياء
إىل ينتمي هذا كل أن الظاهر — البرشي للسلوك الفسيح املدى من كثري ومعرفة تشبع،
سواءً الالتراكمية، املعرفة وهذه الرتاكمية. املعرفة إىل انتمائه من أكثر الالتراكمية املعرفة
تبلغ لم الساذج، العام اإلدراك مجرد أم عملية، حكمة أم الدين، علوم أم فلسفة، أكانت
يف الرش رضوب كل تنفي أن عنك دْع — األرض عىل السالم لحفظ يكفي ا حدٍّ اليوم حتى
يقول كما — البرشي والسلوك املعرفة من آخر نوٌع لنا يتوافر لم وما اإلنسانية. العالقات
فسوف البيولوجيا، أو الطبيعة عاِلم يعلمه ما نوٍع من معرفة — املنذرين الُكتَّاب بعض
البرشي. الجنس أيًضا معه يتحطم وربما حضارتنا، معه تتحطم حدٍّ إىل أمورنا تضطرب
يَُمكِّن أن يُْمِكن هل موجزة: عبارة يف هذه هي زماننا يف الكربى املشكالت إحدى إن
مدى يشبه ما إىل البرشية بيئته يف التحكم من اإلنساَن االجتماعية» «العلوم ب نسميه ما
العرص يف الفكر مؤرخ إن البرشية؟ غري بيئته عىل السيطرة من الطبيعية العلوم مكَّنته ما
التي الطريقة يف أوًال فكره يركز وأن املشكلة، هذه يف عمله يركِّز أن عىل مرَغم الحارض
بمعنًى — يكتب إنه اإلنسانية. العالقات يف األساسية املشكالت املايض يف الناس بها عالج

االجتماعية. العلوم تاريخ — املعاني من
املشكالت يَُحلُّ ال ذاته حد يف الفكر تاريخ أن إىل خاصة بصفٍة األنظار ه نوجِّ أن ويجب
الذي الجماعي بالجهد إال املشكالت هذه تَُحلَّ أن يمكن ال إذ جميًعا؛ اليوم تزعجنا التي
أحكم بل — العلماء أو الفالسفة أحكم بها يتنبأ أن يمكن ال وبوسائَل جميًعا، نبذله
العلوم، سلكتها التي الطريق يف سارت إذا االجتماعية العلوم إن الصحف. افتتاحيات ُكتَّاب
نسميهم الذين الناس من النوع ذلك هو الكربى املشكالت يَُحلُّ الذي فإن الطبيعية،
الدءوب الكامل العمل بسبب إال الحلول إيجاد يستطيعون ال العباقرة أن غري العباقرة.
ال الحلول هذه أن ذلك من وأهم العملية. الحياة ويف البحث يف العاملني آالف به يقوم الذي
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املواطنني لدى كانت إذا إال ديمقراطي مجتمع يف فعال اجتماعي عمل إىل تَُرتجم أن يمكن
تاريخ دراسة تصبح أن ويمكن حادث، هو ملا األسايس اإلدراك من درجة املجتمع هذا يف
وألولئك اإلنسانية، العالقات مشكالت يف اإليجابي بالعمل املشتغلني ألولئك نافعة الفكر

أخرى. مياديَن يف الرئييس عملهم ينحرص الذين
يعملون الذين ألولئك قصوى أهمية لها املايض يف الناس سلوك كيفية معرفة إن
يف وسنرى عمليني. كرجال أو اجتماعيني كعلماء إما االجتماعية، العالقات ميدان يف مبارشًة
التاريخية، الدراسة من تعود التي الفوائد موضوع أن الكتاب هذا فصول من مقبل فصٍل
معينة مراحَل يف كثري جدل حولها ثار التي املوضوعات من كان الدراسة، هذه وحدود
ورائها من ليس التاريخ دراسة أن يرون أفراٌد دائًما هناك كان وقد الغربية حضارتنا من
أسفل. إىل التاريخ يجذبها لم إذا الروح تحليق إمكان من وحدَّ رش، هي بل جدوى،
من نوع تقدير أقل عىل هي التاريخ معرفة أن هو الغربية لحضارتنا العام الحكم ولكن
ومن الخربة. يستغل الذي البرشي للذكاء قيمتها لها فإن ثَمَّ وِمن الفردية، الخربة امتداد
الذي بالرأي يلتزم — الطبيعية العلوم — تراكميٍّا أسميناه الذي املعرفة نوع أن املؤكد
نسميه ما تشمل التي الواسعة الخربة عىل تعتمد أن يجب الصالحة التعميمات بأن يؤمن
أو التاريخية كالجيولوجيا — التكوينية أو التاريخية العلوم فإن ثَمَّ وِمن بالتاريخ. عادة
الطبيعية. العلوم تحققه فيما كالكيمياء التحليلية العلوم أهمية يف هي — الباليونتولوجيا

االجتماعية. العلوم يف الرضورة نفس وللتاريخ
العمل يتمم أن الواقع يف التاريخ عىل وجب تتقدَّم أن االجتماعية للعلوم أُريد وإذا
أوقاتنا ضياع من اليوم إلنقاذنا املايضالزم يف الناس أداه ما تسجيل إن والتجربة. امليداني
— والثقافة والعلوم للرتبية املتحدة األمم منظمة — اليونسكو وتشتغل الظالم. دياجري يف
يمكن وال عنيف. رصاع شكل يف باالنفجار يهدِّد الذي للتوتُّر املجال فسيحة تعاونية بدراسٍة
إذن فالتاريخ التوتر. لهذا الخاص التاريخ أعني — بتاريخه االهتمام دون التوتُّر هذا فْهم
الذي والخطأ، التجربة يسجل للوقائع، الخام باملادة الرضورية، الحقائق ببعض يمدنا

الحارض. الوقت يف البرشي السلوك لفْهم يلزم
مدنيتنا يف الهامة العديدة الواجبات منا يؤدي َمن عىل تعود التي الفائدة هذا من وأهم
الخالق العمل أو االجتماعية، العلوم يف التخصص معرفة تتطلب ال التي الواجبات تلك —
الفكر. تاريخ وبخاصة التاريخ، معرفة من هؤالء عىل تعود التي الفائدة — العلوم هذه يف
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وكفاية بمهارة الجماهري شئون الخرباء من قلة فيه تدير مجتمًعا يتخيَّل أن املرء ويستطيع
املجتمع. هذا مثل الطريف» «العالم قصته يف الواقع يف هكسيل ألدوس املسرت تخيَّل وقد —
كثريًا مطمع فهذا الثانية». «والدن كتابه يف عبقريٍّا مجتمًعا سكنر ف. ب. مسرت ابتدع كما
الثقافية» «الهندسة هذه من تنتج التي الثمرة أن غري الهنديس. املزاج أصحاب يغري ما
أشك ما وهو — املجتمع هذا مثل تحقيق أمكن إن وحتى «ديمقراطيٍّا». مجتمًعا تكون لن
نلتزم إننا فيه. العمل عليهم يتعذر الوطنية تقاليدنا يف نشئوا الذين األمريكان فإن — فيه
نبلغها التي بالحلول نلتزم ملشكالتنا، االنتشار، واسعة التلقائية، الديمقراطية، بالحلول
طرق من بطريقٍة نصدرها التي القرارات تلك واسع، نطاق عىل الحرة والقرارات بالجدل
ولكن الحال. بطبيعة الحلول يقدِّمون املبدعة القلة وهم العلماء إن الفردية. القرارات تعداد
ونوافق ندركها، ألننا التنفيذ موضع ووضعناها جميًعا، فهمناها إذا إال تتحقق ال الحلول

ونريدها. عليها،
علماء قام فقد الطبيعية؛ العلوم يف حدث بما نستيضء أن نستطيع أيًضا وهنا
عىل القضاء معه يستطيعوا لم ولكنهم مبدٍع بعمٍل العاملون، واألطباء والوقاية، األمراض
الصحة يف العظيم التقدُّم هذا ولكن املثال. سبيل عىل الدفرتيا أو كالتيفود األمراض بعض
عرشات بضع يف الناس من الكربى الغالبية ألن إال ممكنًا يصبح لم مجتمعنا يف العامة
أن وأرادت األمراض، يف الجراثيم نظرية — ناقصة بصورة ولو — فهمت األخرية السنني

الخرباء. عمل يف كبري حدٍّ إىل فْهم وعن بحرية وعاونت املرض، تمحو
عن تعتنق شعوب جاهلة، شعوب مع يعملون الذين الخرباء أن يف شك من وليس
التيفود مثل أمراض إزالة يف التقدُّم من شيئًا حققوا قد تعتنقها، التي غري عقائد األمراض
كان التقدُّم هذا سري أن غري وأفريقيا. الهند يف حتى العامة الصحة وتقدمت الدفرتيا. أو
أن الواقع يف يستطيعوا لم الخرباء أن سوى ليشء ال ضمانًا، وأقل عندنا، منه هناك أبطأ
والِحيَل، واإلغراء، والنفوذ، السلطة، إىل لجئوا وإنما معارفهم يف معهم السكان بقية يرشكوا

بالعالج. يقوموا لكي
الناس املنترشبني أثرها إىل العبقري ذهن يف الفكرة من لالنتقال الناجحة الطريقة إن
التي الهامة الكثرية املشكالت من هي — السابقة القليلة الفقرات موضوع وهي — كافة
األخاذة العبارة وأن مشكلة، هناك أن املؤكد ومن القليل. إال نسبيٍّا عنها نعرف ال زلنا ما
لعبََّد لدينا، مما أفضل فرئان مصيدة اخرتع إنسانًا أن «لو وهي: إمرسن إىل تُنسب التي
وربما تتقاطع، أن بد ال الطرق ألن تقدير؛ أقل يف مضلِّلة عبارة هي طريًقا.» بابه إىل الناس
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مهنة جانبه إىل يكتسب أن األمر أول يف له بد ال كان التطعيم إن طريق. البتة ينشأ لم
ماركس؟ بآراء بالك فما نسبيٍّا. سهل انتشاره طريق أن من بالرغم الجمهور، ثم الطب،
ويالحظ الكرملني؟ إىل الربيطاني املتحف من سارت التي امللتوية الطرق مجموعة هي ما
املاركسية اآلراء حقيقة عىل العام االتفاق من يقرب يشء يوجد ال الخرباء بني حتى أنه هنا

بالتطعيم. يتعلق فيما يوجد مما وقيمتها
األمراضاالجتماعية لتخفيف— األقل عىل أو — العالج وسائل إىل خرباؤنا اهتدى وإذا
الرشالطويلة، سلسلة وكل والجريمة، واالنحراف، والتضخم، والبطالة، والتدهور، كالحرب،
بما املعرفة بعض منا البقية لدى كانت إذا إال الة فعَّ الوسائل هذه تكون أن يف أفلحوا َلما
وإذا ا، جدٍّ كبريًا ليس زماننا يف االجتماعية العلوم تقدُّم كان وإذا الخرباء. هؤالء به ينصح
التي البرشية بالكائنات تتعلق التي األفكار ونوع القادة نوع عىل االعتماد من لنا بد ال كان
إىل أمسَّ الحاجة لكانت كذلك األمر كان إذا — عليها االعتماد من ألسالفنا مناَص ال كان
التفكري. بتاريخ املعرفة من يشء الديمقراطي املجتمع يف املواطنني جميع لدى يكون أن
هذا يكون أن بد فال العام، اإلدراك إىل وركنا الحارض، الوقت يف الخرباء ينقصنا كان وإذ
يف نافع مرشد — الخربة رضوب جميع من كغريه — والتاريخ ا، حقٍّ ا عامٍّ العام اإلدراك
أردت فإن معجزات! صانع أو يخطئ، ال قائًدا وليس مرشد، إنه العام. اإلدراك تكوين
ربة إن التاريخ: غري يف عنها تبحث أن فعليك — برشية حاجٌة بالتأكيد وهي — املعجزة

املحدودة. القدرة ذوات اآللهة من «كليو» التاريخ

الفكر تاريخ أنماط بعض

وما الناس قال ملا مطبوع كامٌل سجٌل العرشين القرن منتصف الحارضيف الوقت يف لدينا
من لدينا والنقاد. املؤرخني من املتعاقبة األجيال تعليقات أصوُل لدينا املايض، يف فعلوا
هذا جوانب من كبري بجانب منه يتعلق ما كلِّ عىل يطلع أن واحد فرد يستطيع ال ما هذا
القدامى اليونان سطَّرها لدينا كلمة كل لقراءة تكفي ال واحدة حياة إن التاريخي. السجل
القْدر هذا من يختاروا أن السواء عىل وقرائه التاريخ ُكتَّاب وعىل عنهم. ُكتبت كلمة وكل

البديهيات. من تكن وإن هامة مالحظة وهذه ُكتب. مما الكبري
تمييز وكيفية االختيار، كيفية هي نجابهها أن جميًعا علينا التي الحرجة واملشكلة
هذا مثل عن الكاملة اإلجابة إن به. التقينا إذا املهم نتعرَّف وكيف املهم. غري من املهم
إيجاز يف نحاول أن هنا ويكفينا للمؤرخ. البحث منهج يف بأرسه كتاٍب إىل تحتاج السؤال
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االختيار طرق بعض يف أبحث أن هذا قبل وأود الكتاب، هذا يف االختيار طريقة نربِّر أن
نبذتها. التي األخرى

ما ننتقي أن هي األيام، هذه يف أمريكا يف ا جدٍّ الشائعة املعقولة، االختيار مبادئ من
ونعتقد «ميت». إنه عنه يُقال ما ننبذ وأن األيام، هذه يف إلينا بالنسبة «حي» إنه عنه يُقال
وسيلة بكل دعنا لنا: يُقال ثَمَّ وِمن ائي، األخصَّ أو املتحذلق إال يهم ال والثاني هام، األول أن
يف اإلغريق عىل ينطبق كان ما أفكاره من نأخذ وال الحية»، «أفكاره أفالطون عن نأخذ

فقط. عهده
نعني قد املجال. هذا مثل يف «الحي» ب نعني ما معرفِة يف هي ذلك يف والصعوبة
عاِلم يحتاج ما كلَّ إن القول ونستطيع صدقه.» يف الناس من العظمى الغالبية تعتقد «ما
نعتقد زلنا ما الذي الجانب هو اإلغريق عند الطبيعة من املعنى بهذا — معرفته إىل الطبيعة
أن يستطيع العلم. تاريخ من الكثري يتعلم أن يستطيع قد العاِلم حتى ولكن صحته. يف
يف حتى — السليم الجديد الرأي أن وكيف بسهولة، الخطأ يف الوقوع يمكن كيف يتعلم
وإنما عاجيٍّا، برًجا ليس العلم أن يتعلم أن ويستطيع عسري. شاق أمر — امليدان هذا مثل

الكاملة. اإلنسانية الحياة من جزء هو
أفالطون يكن ولم الرتاكمية. للمعرفة واضح َمثَل الطبيعة علم فإن أمر من يكن ومهما
الصحيحة بالحياة تتعلق التي املشكالت األول ه همُّ فيلسوًفا، كان إنما الطبيعة، يف عاِلًما
وموضوعات ، والتغريُّ الدوام بني والعالقات الروح، وخلود اإلله، ووجود الخاطئة، والحياة
حال بأية فيها السهل من ليس الالتراكمية، املعرفة من أمور وهذه القبيل. هذا من أخرى
التي الحقائق ومن وميت. باطل هو وما اليوم، منها وحي حق هو ما نقرِّر أن األحوال من
يف يرون الذين أولئك بني يرتاوحون العرشين القرن يف أفالطون قرَّاء أن الخربة عليها دلت
من درجاٌت وهؤالء أولئك وبني هراء، كله يرونه الذين وأولئك السامية، الحكمَة ُكِتب ما كلِّ

التفاوت.
يَعنُون اليوم حيٍّا املايض من بقي ما اختيار عن يتحدثون الذين أولئك أن ويبدو
قديمة: إغريقية مأساة لذلك مثاًال خذْ الغريب. بامليت ويَعنُون املألوَف، أحيانًا بالحي
الجناز طقوس أداء لضمان أنتيجون جهوَد املرسحية تعالج لسوفوكليز. أنتيجون مرسحية
الحاكم كريون، ضد قامت التي الثورة يف ُقتل الذي بولينيسيس، أخيها جثة إزاء الصحيحة
مثاًال ليكون به يشهر أن بد ال بولينيسيس مصري أن يعتقد كريون كان وملَّا لطيبة. الرشعي
الصحيحة، بالطريقة الجثة دفَن رفض فقد القانون؛ عىل والخارجني للعصاة يحدث ملا
باملوت. عليها ُحكم ألخيها، الدفن طقوس تؤدي أن مستعطفة أنتيجون حاولت وعندما
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ال أمٌر مثْلنا قوٍم عىل وتطبيقه وكريون أنتيجون بني الرصاع هذا مثل شيوع إمكان إن
يتطلبه ما تجاه والصواب بالخطأ الخاص إحساسها تضع أنتيجون فإن بيان؛ إىل يحتاج
إحساسها يثري ما أن يرى َمن — هذا برغم — وهناك ظلِّه. يف نعيش الذي الرشعي النظام
الحديثني، األمريكان نظر يف تافه بل غريب، —يشء أخيها جثة معاملة يف والصواب بالخطأ
ال واملعلِّمون النقاد هؤالء يرى ملا وطبًقا إليه. يُنبَّهوا لم ما الدراما، مغزى لذلك فيفوتهم
أنتيجون أن اتضح إذا إال إلينا بالنسبة حيًة لسوفوكليز الفنية التحفة هذه تكون أن يمكن

املدني». «العصيان حركات من حركة يف مشرتكة غاندي، أو بثورو أشبه فعًال كانت
عرص من يونانية عذراء كانت وإنما هؤالء، إحدى الحال بطبيعة أنتيجون تكن ولم
اليشء. بعض عنا غريبة البرشية بالكرامة تتعلَّق بآراء عميًقا تأثًرا تتأثر العظيم، اإلغريق
— الفكر تاريخ حتى — فالتاريخ قصوى؛ أهمية لدينا له أنتيجون يف غريب هو ما ولكن
اتساع بمدى ويبرصنا املحدود، الضيق حياتنا محيط من ينتزعنا ألنه يشء كل فوق نافع
يتشابه حد أي وإىل البرشية»، «الطبيعَة إهماٍل يف نسميه ما تعقيد ومدى البرشية، الخربة

بترصفاتهم. التنبؤ يمكن وال يختلفون حد أي وإىل بترصفاتهم، التنبؤ ويمكن الناس
إنسانية، كأموٍر لقبولها مشقة أدنى فيها نجد التي األشياء أو املألوف، أخذنا نحن وإذا
كانت ولو للمايض. دراسة أي بقيمة كثريًا هبطنا التاريخ، وقائع معمعان يف لالختيار مبدأ
بالجوانب االحتفاظ ألمكننا الطبيعة، بعلم كمعرفتنا فقط، تراكمية ا حقٍّ بالناس معرفتنا
وال تراكمية، ليست بالناس معرفتنا أن غري املايض. سجل من امليتة الجوانب ونبذ الحية
وغري والصالح وامليت، الحي بني االختيار عند «بسيط» مبدأ بأي عقًال نأخذ أن نستطيع
التاريخ يكتب َمن وكل االختبار، أنواع من نوٍع من بد ال ولكن الهام. وغري والهام الصالح،
النماذج تكون أن بد وال االختيار، مجال يتسع أن ينبغي وإنما باالختيار. يقوم يقرؤه أو
األفكار، نظم من مقيد نظام بأي مقرًرا االختيار يكون وال اإلمكان، بقْدر طيبة املختارة

الديمقراطي. غري الفكر تاريخ الديمقراطي الفكر تاريخ يُهِمل أن ينبغي وال
الشخصيات تأخذ أن وذلك — األقل عىل الفكر تاريخ يف — لالختيار آخر مبدأ وهناك
يف كتبوه ما ونعرض والكتَّاب املفكرين ككبار أصوًال اليوم املثقف العام الرأي يَُعدُّها التي
ذلك أن غري بإجادة. أداؤه تم وقد األداء، يستحق عمٌل وهذا اإلمكان. بقْدر وإيجاٍز وضوٍح
أو األدب تاريخ أو الفلسفة تاريخ هو إنما الفكر، بتاريخ الكتاب هذا يف نعنيه ما ليس
من وأقل ناحية من أكثر يشء فهو الفكر بتاريخ نعنيه ما أما السياسية. النظريات تاريخ
من أكثر هو الالتراكمية. املعرفة ميادين يف العقول كبار أنجزته ما سجل من أخرى ناحية
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والنساء الرجال من العامة تعمله وما فيه تفكر وما تحسه ما يكتشف أن يحاول ألنه ذلك
حد ال أبعاٍد إىل يصل أن دون — يستطيع ال ألنه ذلك من أقل وهو والعظماء. العباقرة دون
املفكرين من العظماء وأشباه العظماء عند الشكيل التفكري كامًال تحليًال يحلل أن — لها
ال واألدب. والفن الفلسفة يف املعتمدة الكتب يف والفنيون املحرتفون الفكر هذا يحلل كما
جزءًا التفكري هذا كان حد أي إىل نعرف أن يهمنا كما ذاته حد يف أفالطون تفكري هنا يهمنا
أي وإىل والعيش، األسلوب ذلك التفكري هذا ينبذ حد أي وإىل اإلغريقي، العيش أسلوب من
أقل نحن وباختصار — بعد فيما جاءت التي املجتمعات يف تقبله املتعلمني عامة كانت حد

نيتشه. أو كانت أو أفالطون من الناس أفاد بما منا ذاته حد يف بأفالطون اهتماًما
بني من االختيار من النوع ذلك هناك — تعقيًدا املشكالت أشد وهذه — وأخريًا
بقصد التفصيالت هذه يرتِّب الذي االختيار ذلك تنتهي، تكاد ال التي املايض تفصيالت
القارئ تسوق بطريقٍة مادتهم يرتِّبون الواقع يف املؤرخني كل إن ما. يشء عىل التدليل
وكثريًا صادقة، فروٌض هي ومصريهم بالناس الخاصة الفروض بعض أن يعتقد أن إىل
أوغسطني سنت استخدم فقد الحدود؛ أبعد إىل وفلسفية ضخمة الفروض هذه تكون ما
تُضِعف لم املسيحية أن عىل يربهن لكي جمعها التي التاريخ وقائع هللا» «مدينة كتابه يف
أما باألرشار. العقوبة يُنِزل هللا ألن سقطت إنما اإلمرباطورية وأن الرومانية، اإلمرباطورية
أننا يبني لكي املختارة وقائعه فيستخدم املتحدة للواليات تاريخه يف بانكروفت جورج
هو الواضح» «مصرينا وأن الحق، الديمقراطي لإلله ا حقٍّ املختار الشعب األمريكيني نحن
التاسع القرن يف سبنرس هربرت اإلنجليزي الفيلسوف أما أفضل. حياة إىل العالم نقود أن
املتنافسة املقاتلة املجتمعات من يتقدمون الناس أن بجالء يبنيِّ التاريخ أن وجد فقد عرش

الصناعية. املتعاونة املساملة املجتمعات إىل
منه الالتراكمية املعرفة إىل أقرب — دائًما يبقى سوف وربما — التاريخ يزال وال
صحة عىل الحكم يف وطرائقه البحث، يف طرائقه بعض إن نعم الرتاكمية. املعرفة إىل
هذه يقابل أن بد ال — آجًال أو عاجًال إن — املؤرخ ولكن تراكمية. أو علمية هي الداللة،
اآلمال ومقاييس اإلنسانية، والكراهية الحب بمقاييس قيست إذا دالئله تعني ماذا املشكلة:
يُدِخل وأن والخبيث، بالطيب يحكم وأن يقيم، أن — آجًال أو عاجًال — بد ال إنه واملخاوف.
يقترص وإنما هذا، من شيئًا يفعل فال — ذاته حد يف كعلم — العلم أما حسابه. الفرضيف

تقويمية. وليست أساسها، يف وصفية قوانني أو عامة قواعد إقامة عىل
الحوادث ملجرى وتفسريٌ رئيسية، وفكرة التقويم، أنماط من نمٌط الكتاب هذا ويف
نهايته. حتى الكتاب يتابعون الذين ألولئك محددة بصورة تظهر أن بد ال التي اإلنسانية،
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الكتابسيحاول هذا إن فأقول أسارع أن بالوضوح، مخالٍّ يكون قد إيجاز، يف هنا وأستطيع
مستويات إنشاء عىل عاونوا قد األخرية السنة ألفي خالل يف الغربيني املثقفني أن يبنيِّ أن
انترشت األخرية الثالثمائة السنوات يف وأنه املعقول، والسلوك الطيبة الحياة من ا جدٍّ رفيعة
حيثما فرد كل بأن تقول — والديمقراطية التقدُّم مذاهب غضون يف وبخاصة — فكرة
املستويات لهذه وفًقا يعيش أن له، ينبغي أو يستطيع، األرض، هذه عىل الزمان هذا يف كان
أعقبهما وما الحديث العرص يف نشبتا اللتني العامليتني الحربني وأن «سعيًدا»، يكون وأن
الحياة هذه تأجيل جعلت قد ذلك، غري وكثريًا العظيم، االقتصادي واالنهيار رشور، من
املفكرين، من كثري عند محتمًال أمًرا — كلية عنها التخيل جعلت بل — الطيبة الديمقراطية
إىل يرجع والتقدُّم الديمقراطية امُلثُل أصاب الذي النسبي للفشل العقل إىل تفسري أقرب وأن
التفكري عىل وقدرة ل تعقُّ من اليوم العادي الرجل عند ما تقدير يف بها املؤمنني من املبالغة
بعناية يدرسوا أن اإلنسان بمصري املهتمني لكل ينبغي — ذلك عىل بناء — وأنه التحلييل،
وأفعالهم، أقوالهم وبني وأعمالهم، ُمثُلهم بني والعالقة للناس، الفعيل السلوك طريقَة فائقة
أنها العقيدة عىل أكثرنا نشأ كما سببية، مبارشة، بسيطة، ليست العالقة هذه أن وأخريًا،

كذلك.
َمن كلِّ أذهاَن كثريًا تشغل مشكلة ا؛ حقٍّ ضخمة مشكلة تدور الكتاب هذا خالل ويف
عند الغربي الفكر تاريخ فجر يف املرء يجدها مشكلة وهي اإلنسانية، بالعالقات اليوم يهتم
الرتاكمية املعرفة بني تميُّزنا يتضمنها مشكلة وهي امليالد، قبل الخامس القرن يف اإلغريق
كثري يف لنا يبني أن يستطيع الرتاكمية، املعرفة أو العلم، بأن وْلنسلِّم الالتراكمية. واملعرفة
بالعميل. ليس وما «عميل» هو ما حتى أو باطل، هو وما حق هو ما املحسوسة الحاالت من
أو علم، هناك هل خبيث؟ هو وما طيب هو بما تنبئنا عليها يعتمد معرفة هناك هل ولكن
أهِبط أن هنا أستطيع (وال القيم عىل بالحكم عادة نسميه ما هل أم «املعايري» ب معرفة،
عن أساسه يف عاجٌز املصطلحات) لهذه الجادة املعالجة تتطلبها التي السحيقة األغوار إىل

التفكري؟ أداة لقياس الخضوع
الواقع يف يصلوا لم — والقبيح والجميل والباطل، بالحق يتعلق فيما — الغرب أهل إن
التقاليد أن غري الطبيعية. بالعلوم تتعلق التي األمور يف بلغوه ما يشبه االتفاق من نوع إىل
الحني بني ظهر الذي — الزعم يرفض التدفق شديد تيار الواقع يف فيها يرسي الغربية
من جدوى ال بأنه — الوضعيني املنطقيني إىل السفسطائيني من الغرب تاريخ يف والحني
من وبالرغم «حاجاتهم». يف العقيل البحث من جدوى وال وأذواقهم، الناس أخالق تعليل
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الحق» تحدِّد «القوة مثل واالدعاءات األذواق»، يف الجدل من فائدة «ال مثل الشائعة األقوال
اإلنسانية للرغبات اعتباطية نتيجة إال ليست القيم بأن العقيدة ينبذون الغرب أهل فإن

كربى. حقيقة ذاته حد يف هو النَّبذ وهذا املتعارضة.
قياسية معرفة وجود مسألة الكربى؛ املسألة هذه نتحاىش أال الكتاب هذا يف سنحاول
الكتاب هذا مؤلف ويعرتف فيها. بنفسه يفكِّر أن عىل القارئ نحفز سوف وإنما للقيم،
عند — يمكن ال القيم عىل الحكم أن يرى الذي االتجاه يف الخاص تفكريه يف ساَر أنه
نسميه اإلنساني النشاط من نوًعا أقحمنا إذا إال متني أساس عىل يقوم أن — الغرب أهل
مؤلِّف باخ أن — يعتقدون هم بل — يعتقدوا أن بوسعهم الناس إن «اإليمان». ب عادة
من أعىل إفرست ة قمَّ بأن يجزمون كما بذلك يجزمون وهم أوفنباخ، من أفضل موسيقي
عىل حكمهم ويف وأوفنباخ باخ بني العالقة يف يفكروا أن يستطيعون إنهم واشنطن. قمة
بشأن يحسونه) مما (أو فيه يفكرون مما كثريًا ينقلوا أن يستطيعون وهم العالقة. هذه
هذه يف رأيهم يقبلوا أن زمالءهم يقنعوا أن ليستطيعون إنهم بل زمالئهم، إىل العالقة هذه

العالقة.
املرء أن الجيل ومن ظاهره. من القيايس الحكم موضوع نمس أن إال هنا نستطيع وال
التي املعايري نفس أوفنباخ وموسيقى باخ موسيقى بني العالقة عىل الحكم يف يستخدم ال
أكثرنا إن واشنطن. قمة وارتفاع إفرست قمة ارتفاع بني العالقة عىل الحكم يف يستخدمها
يقيس أن يحاول وال حكمه، ويقبل جيد مرجٍع إىل يعود الثاني املوضوع يف الحكم عند
ما) بمعنًى العلوم» من «علم يف (أو واقعي أمٍر يف مرجٍع إىل العودة هذه مثل بنفسه. القمتني
من ذلك وغري والجمال، األخالق، يف القياسية األحكام صحة عن املدافعون به يأخذ ما كثريًا
يتعلق فيما مثًال الكنيسة إىل الرجوع نقبل أن — لذلك طبًقا — يريدوننا الذين امليادين،
أن ذلك املثالني؛ هذين يف املرجعني من اإلفادة بني فارًقا الواقع يف هناك أن بيَد هللا. بوجود
والتي صحيحة الجغرافيون يراها التي الخطى نفس يخطو أن يستطيع مدرَّب فرد كل
نعم هللا. وجود إىل بالنسبة مستحيلة العملية هذه مثل أن حني يف القمتني، قياس إىل انتهت
بها يربهن التي التفكري خطوات يتابعوا أن يستطيعون صحيًحا تدريبًا املدربَّني األفراد إن
فيها بما املتعارضة، األدلة من بكثري يلتقون سوف أنهم غري هللا، وجود عىل الدين رجال

موجود. «غري» هللا أن عىل بالربهان تنتهي التي األدلة
بها يربهن التي الفكر خطوات يتابع أن صحيًحا تدريبًا املدرَّب، الفرد يستطيع كذلك
من كثريًا هنا وسيجد أوفنباخ، موسيقى من أفضل باخ موسيقى أن عىل موسيقيٌّ ناقٌد
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الدليل يجد وسوف هللا— وجود عىل هناك مما أكثر اتفاًقا أيًضا يجد سوف ولكنه الفروق،
أوفنباخ. موسيقى من أفضل باخ موسيقى أن عىل يتفقون الكفاة الحكام أن عىل املراجع يف
أعىل املوسيقى يف كان باخ أن عىل تربِهن األخالق، ميدان يف تدخل مركَّبة، أدلة يجد وسوف
بمعايري قيست إذا وقًعا وأفضل أثًرا أقوى موسيقية ِقَطًعا ألَّف وأنه أوفنباخ من مرتبًة
وأخريًا وطبيعتها. املوسيقى رياضيات عىل قائمة ا جدٍّ فنية رشوًحا يجد وسوف الجمال.
يؤلِّف أوفنباخ وأن جيًدا، تأليًفا الجادة املوسيقى يف يؤلِّف باخ أن يجد أن يُسعده سوف
املالئم. مكانه يف كل باللونني، يستمتع أن يستطيع املرء وأن جيًدا، تأليًفا خفيفة موسيقى
الكثري، يفعل أن يستطيع فهو القيم؛ مسائل يف حال بأية عاجًزا العقل فليس وإذن
يفعل أن يستطيع ال العقل ولكن يعلِّمهم. وأن الناس يقنع أن يشء كل فوق يستطيع وهو
أنه فرد كل عقيدة أعني — األفراد عناد من األقحاح العقليون ه يَُعدُّ ما فيستبعد املستحيل
هذه به. خاصة وشخصية إرادة، له وأن غريه، عن يختلف أن بد ال معنيَّ أدنى حدٍّ عند
التي األمور إىل «تستند اإليمان من دعامة لنفسها تجد أن يجب — معنيَّ حدٍّ عند — اإلرادة

تُروى». ال
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اهلليني املنبع

التقريب وجه عىل تاريخها يرجع إغريقية، أو قديمة، أو كالسيكية، كتابات إلينا وصلت
يف الناس به قام الذي التفكري مجال تشمل ميالدية، ۱۰۰۰ وعام ۷٥۰ق.م، عام بني ما إىل
منهم، البرشية الطبيعة ومراقبو اإلغريق، الفالسفة عربَّ وقد الالتراكمية. املعرفة ميادين
الفكرية الخربة رضوب كل عن الصور، من صورٍة يف األدب، ورجال اإلغريق، واملؤرخون
القول هذا يبدو وقد األسماء. لها ووضعوا الغرب أهل عرفها التي تقريبًا والعاطفية
واالبتكار، والحكمة، والجمال والوزن، للقوة، إنكاًرا الحال بطبيعة ليس وهو فيه، مبالًغا

امليادين. هذه يف الحديثة أو الوسطى العصور يف إنجازه تم مما املعاني بشتَّى
مارس األدب ففي تقريبًا؛ ميدان أي يف الزعم هذا صحة تلمس أن وتستطيع
وقد النهاية. يف الرواية، من ا جدٍّ يقرب يشء فيه بما أشكال، من نعرف ما كلَّ اإلغريق
لم مستوياٍت التاريخ، ويف التمثييل، والشعر الغنائي الشعر ويف خاصة، امللحمة يف بلغوا
الفلسفة ويف بعضهم. يرى كما نبلغها أن نستطع لم بل نتخطاها، أن بعُد نستِطع
واملتعدد، والواحد والصريورة، الكينونة — الكربى املشكالت كل مدارسهم طرحت
الفالسفة بني من وكان كربى. حلوًال لها وقدَّموا — والحالة والروح والعقل والجسم
واملتشككون، بالتعدُّد، واملؤمنون والوجدانيون، والعقليون، واملاديون، املثاليون، اإلغريق:
منه تصلنا فلم التصوير أما التجريدي. املذهب وأصحاب والنسبيون، والساخطون
اإلغريقي العالم انهيار أعقب الذي — الحضارة وجوه أكثر يف التدهور كان وقد أصول.
عىل أو الصور، بهذه يُعنَوا أن يستطيعوا لم الناس أن درجِة إىل عظيًما، — الروماني
بلغه ما العظمة من بلغ اإلغريق عند التصوير فن أن يف شكٌّ وهناك ذلك. يفعلوا لم األقل
يصال أن أمكن اللذين األخريين الفنَّني عظمة يف شك يخامرنا وال العمارة. أو النحت فنُّ
وأخريًا منها. ُصنعتا التي املادة لصالبة األحيان، أكثر يف ناقصة صورة يف يكن وإن إلينا،
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من النظري الجانَب رفيعٍة درجٍة إىل اإلغريق ر طوَّ الرتاكمية واملعرفة العلوم ميدان يف
إىل ذلك يف بنَوا وقد الطب. ويف الطبيعة علم يف قيِّم بعمٍل وقاموا الفلك، وعلم الرياضيات
ما عىل ما، حدٍّ إىل الرومان، بنى ثم النهرين. بالد ويف مرص يف قبُل من تم ما عىل ما، حدٍّ
واالقتصادية السياسية الحياة يف أما الهندسة. يف رفيعة مستويات وبلغوا اإلغريق، أنجزه
عبارة يف الناس، هؤالء كان التعقيد. من عظيمة درجة الصدد هذا يف الثقافة بلغت فقد

كاملة. مدنيًة «متمدنني» قوًما موجزة،
واملفكرين، الكتَّاب إن حتى عالية، مكانة القديمة الحضارة هذه بلغت لقد الحق ويف
إمكان يف يفكروا أن ميالدية ۱۷۰۰ عام حوايل إال يستطيعوا لم إنجلرتا، ويف فرنسا يف
أو — وعلماء وفنانني ككتَّاب والرومان اإلغريق من — املحَدثون وهم — يقرتبوا أن
أمريكا من تختفي كادت املعنى بهذا «القديم» مكانة ولكن إيجاز. يف متمدنني، كأشخاص
الرجعية، أعمالهم حتى الكالسيكيون فقَد العامة الرتبية ففي العرشين؛ القرن منتصف يف
الدراسة تعدو تكاد وال الالتينية وبقيت الثانوية. املدارس يف تُدرَّس اليونانية تَُعد ولم

الخفيفة. الشكلية
له كان الذي بالعمل تام جهل يف املتعلمني األمريكان من كثريًا أن من وبالرغم
من رئيسيٍّا جانبًا تكوِّن زالت ما اليونان أعمال فإن عظيم، معنًى األوقات من وقت يف
العلمية، العامة قبيل من حتى أو الحذلقة، قبيل من وليس لثقافتنا، األسايس املحصول
إىل — واألدباء اإلنسانية العلوم علماء من كثري بعد — السيكولوجيا يف علماؤنا يرجع أن
أوديب»، «عقدة اإلغريقية املصادر عن أخذوا قد السيكولوجيا علماء كان وإذا اإلغريق.
كانوا إذا (التهوس)؛ واملانيا الجنوني) (الحب والفوبيا الذات)، حب (أو النرجسية والعقدة
املذهلة الكنوز من الواقع يف هي اليونان عند (األساطري) امليثولوجيا فألن ذلك فعلوا قد
سلوك عن — الرومانتيكي املعنى غري يف والخيالية — الواقعية باملالحظات يتعلق فيما
األساطري وليست َمعني. لها ينضب ال التي املعهودة البرشية وطبيعته وآماله، اإلنسان
فيما ساذًجا، ضئيًال، تافًها، أمًرا إال اإلغريقية باألساطري ُقورنت إذا الكلتية أو النوردية
عن إطالًقا شيئًا نعرف لم إذا املعرفة حق أنفسنا نعرف ال إننا البرشية. بالطبيعة يتعلق
النواحي. بعض من كاملة كانت الحضارة يف الرومانية اليونانية التجربة أن كما اإلغريق.
من الكاملة، الدورة يشبه شيئًا — التاريخ فالسفة بذلك يذكِّرنا كما — تعرض وهي

نهاية. لها أن كما بداية لها الشتاء. إىل الربيع من أو املوت، إىل الكهولة إىل الشباب
للمسيحية أن يف شك من وليس الحضارة، هذه يف املسيحية الديانة ترعرعت وأخريًا،
كانت ونظامها نموها يف ولكنها اإلغريقي، التأثري نطاق عن كثريًا تخرج يهودية أصوًال
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العملية الحياة يف املاضية القالئل السنوات يف الروماني اليوناني العالم من يتجزأ ال جزءًا
الحني. ذلك يف فهمناها إن إال اليوم املسيحية نفهم أن نستطيع وال الحضارة. لتلك

األساطري يف واضحة تنعكس ولكنها التاريخ، يف مسطورة غري اإلغريق أصول إن
اإلغريقية تتكلم التي الشعوب أن الواضح ومن الباقية. اآلثار ويف اإلغريقية والخرافات
وهم شماًال. ذلك من أبعد حتى أو الدانوب، حوض من الشمال من الخارج، من جاءت
هؤالء هبط وقد والسالف. والكلت الجرمان إىل األقل عىل اللغة ناحية من ينتسبون
املوجة آخرها كان متالحقة، موجاٍت يف — أنفسهم ون يسمُّ كما الهلينيون أو — اإلغريق
قبل األوىل السنة األلف بداية عند معينة تاريخية فرتة يف زحفها ت أتمَّ التي الدورية
من يكون ويكاد «املنوانية». اليوم نسميها سابقة وطنية ثقافة عىل هبطوا أو — املسيح
ومع الهلينيني، سيادة مع وثقافيٍّا، عنرصيٍّا امتزجوا قد واملنوانيني الهلينيني أن املؤكد
حضارة؛ أعىل لشعٍب حضارة أقل شعب غزو يصاحب الذي الثقافية، املستويات هبوط
والعمارة. النحت يف آثارهم ذلك عىل تدل كما رفيعة، حضارة لهم كانت املنوانيني ألن
ومحاربني تجاًرا امليالد، قبل الثامن القرن يف بوضوٍح اإلغريق برز املظلم العهد هذا ومن
ذلك ومنظمني يبدو، فيما أيًضا ومفكرين بل سابقني، وفنانني — قبل من كانوا كما —
نفسها تحكم التي السيادة ذات الحكومية باملدن يُعرف الذي املشهور اإلغريقي النظام
واألرض أثينا حجم وكان الكالسيكية. اإلغريق ثقافة نشأت الحكومية املدينة ويف بنفسها.
مبلغ يبلغ — عَظَمتها قرن وهو — امليالد قبل الخامس القرن يف أتيكا، تجاورها التي

نسمة. ألف مائتي يجاوزون ال سكانها الحارض، العرص يف متواضعة أمريكية مدينة
نستطيع ال شيئًا إلينا تقدِّم الكالسيكية املتوسط البحر مدنية من العام ألف إن
جزءًا برحت ما التي اآلراء من مجموعة تجربة من نوًعا فيها نشاهد فرصة — إهماله
من ا جدٍّ كثرية أجياٌل فعلته ما بسبب الراهن سلوكنا نسلك كنا وربما اليومية. حياتنا من
فعلته ما بسبب السلوك هذا نسلك مما أكثر التاريخ، قبْل من أشخاًصا باعتبارهم أسالفنا
الكالسيكية املتوسط البحر ثقافة يف أعضاء باعتبارهم أسالفنا من نسبيٍّا القليلة األجيال
عام وخمسمائة ألفني منذ أساسها يف كانت املخ، إىل الكبد من البرشية، فاألجسام هذه.
قد السيكولوجية، وحاجاتنا وعواطفنا، العقلية، عاداتنا من كثريًا أن كما اليوم، هي كما
إال لنا يروي ال التاريخ أن غري طويل، بوقت ذكر لإلغريق يكون أن قبل شك بغري تكوَّن
إىل الواقع يف يبدأ الغربي الفكر فتاريخ الفكر؛ تاريخ وباألخص األمور، هذه من القليل
وقد النظر. تَلفت جديدة بطريقة العقل استخدم َمن أول كانوا ألنهم باإلغريق، كبري حد

41



ورجال أفكار

يف به تقوم الذي التفكري لنوع الغربي مجتمعنا يف شامل ثابت سجل أول اإلغريق خلَّف
من خالية جيدة، كلمة هناك وليست نهوى). ما ضد أحيانًا كان (وإن كبري بقْدر حياتنا

املوضوعي». «التفكري اسم بساطة يف عليه وْلنطلق التفكري. من اللون لهذا الغموض،
علميٍّا؛ تفكريًا فكَّر َمن أول يكونوا ولم بل مفكر، شعب أول اإلغريق يكن ولم
ثَمَّ وِمن الرياضيات. الكلدانيون، النجوم وراصدو املرصيون، املساحون استخدم فقد
بل كلها؛ اإلنسانية الخربة مجال يف أوًال فكَّروا اإلغريق ولكن علميٍّا. تفكريًا فكَّروا فقد
اإلغريق فعل ما يفعل أن إنسان كل حاول وربما سلوكهم. كيفية يف اإلغريق فكر لقد
بالتأكيد ليس الذي أحيانًا، واملعادي املحري، الغريب، للكون نفسه هيَّأ أي — بالتفكري
إرادة، له أن يظهر والذي به، آبه غري األحيان أغلب يف يبدو فيما يسري والذي ذاته، هو
أسرتاليا، يف البوشمان كان وربما األحيان، من كثري يف وأغراضه يتفق ال وغرًضا، وقوة،
فعًال عرفنا ولو األمور، هذه يف يفكرون األخرى، الشعوب وسائر والكاملوك، واإليروكوا،
اإلغريق بعض أن هو إليه ننبه أن نود ما ولكن نفهمهم. أن استطعنا عقولهم تعمل كيف
وفكَّرت طريقتنا»، «عىل التفكري بهذا قاموا — العظيم العرص إىل يرجع قد وقٍت يف —

نفكر. كما عقولهم
الربق، وشاهدوا الرعد، إىل استمعوا فقد بطريقتنا؛ يفكروا فلم البدائيون أسالفهم أما
يكونا أن بد ال لكن البرش، من ليسا الرعد أو الربق أن َقطًعا وأدركوا الخوف، ونالهم
كائنًا بأن اإليمان إىل انتَهوا فقد ولذا حي. البدائيني بعض عند يشء فكل — األحياء من
كل ويسبب السماء خالل الشيطانية بصواعقه ح يلوِّ زيوس، اإلله أسَموه القوى، شديد
ملجرد بها ح يلوِّ وأحيانًا األخرى، اآللهة وجه يف أحيانًا بها ح يلوِّ أنه وظنُّوا االضطراب، هذا
الفاني، اإلنسان وجه يف بها ح يلوِّ — الحال بطبيعة — أخرى وأحيانًا غضبه، إظهار
االحرتام لزيوس أدَّى لو أنه — يأمل أو — الطيب اإلغريقي ويعتقد املوت. به فيُلِحق
كان العظيمة، األثينية الثقافة أيام قلب يف وحتى بالصواعق. يصيبه ال اإلله فإن الواجب

وصواعقه. زيوس يف يعتقد العادي الرجل
صنْع من بأنه تقريبًا يشء كل وا وفرسَّ الصواعق، وا» «فرسَّ األوائل اإلغريق أن ويُالَحظ
أطلقوا الذي الراقي اإلنسان من النوع ذلك أو العمالقة، أو الجن، أو األرواح، أو اآللهة،
أموًرا أن إىل انتَهوا أين أو متى ندري ولسنا — اإلغريق بعض أن غري األبطال. اسم عليه
— املثال سبيل عىل — فاعتقدوا اآللهة؛ من إله أيُّ يقربها أن دون الكون يف تجري كثرية
ما بالتأكيد يعرفوا ولم الكهرباء، عن الكثري يعرفوا ولم بنفسه، نفسه يصنع الجو أن
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قوَّته يف يبلغ يشء بأي الحظوها التي املغناطيسية من البسيطة األمثلة يربط ألن يكفي
طبيعية، ظواهر الصواعق أن اعتقدوا إنهم نقول أن نستطيع ولكننا والربق. الرعد قوة

املعقول. العلمي للتفسري تخضع
قبل ٤٢٣ عام يف مرة ألول ُمثِّلت التي حب»، «السُّ مرسحية يف أرستوفان ر ويصوِّ
وبالرغم الطبيعي. الحديث والتفسري للطبيعة الخارق القديم التفسري بني الرصاع امليالد،
— العلمية القضية املرسحية مؤلِّف فيه يعرض الذي — املقصود والهزل املجون من
تقول قيمتها، لها جوية نظرية يعتقدون كانوا األثينيني بعض أن تدرك أن تستطيع
ُصعق وقد املنخفض. الضغط مناطق إىل العايل الضغط مناطق من تسري الرياح بأن
املختلفة، اآلراء لهذه — املستمعني جمهور يف ليؤثِّر بالذهول تظاهر لعله أو — أرستوفان
السخافات من بالرغم ولكن األصح، هي القديمة زيوس نظرية بأن أثًرا فينا يرتك وهو
تستطيع — الجديد املفكر مثال عنده وهو — سقراط الفيلسوف لسان عىل يجريها التي

الجو. ظاهرة تفسري يف جاهًدا يعمل وهو اإلغريقي العقل تلمس أن
ماديني. كانوا أنهم أو الدين، ضد كانوا املجددين املفكرين أن هذا معنى وليس
بتعبرينا املتأخرين والرومان اإلغريق املفكرين من كثري كان كما كذلك، بعضهم كان نعم
أداًة كان العظيم العرص يف اإلغريق عند العقل ولكن كاملني. عقليني الحارض الوقت يف
تتعلق التي البرشية التجربة فيها بما البرشية التجارب كل يف يستخدمونها مثرية جديدة
استخدموا األوائل اإلغريق إن يقول أن تقدير أكثر عىل املرء ويستطيع املقدسة. باألمور
ذلك يحسنوا لم وأنهم النظريات، نسج يحبون كانوا وأنهم فسيح، مجاٍل ويف ثقة يف العقل
الحديث. العلم يستخدمه الذي واختبارها ومالحظتها البطيء الحقائق جمع من الرضب
ذلك منذ الناس من وقلَّ والعلم، البحث يف الحقائق من كثريًا بعُد فيما اإلغريق جمع وقد

أرسطو. فعل مما أكثر الحقائق من جمع َمن الحني
العقل بها يعمل كان التي الطريقة مسألة — املسألة هذه يف نسري أن بنا وجدير
عىل فلسفيتان مشكلتان املرحلة هذه يف وتواجهنا قليًال. ذلك من أبعَد شوًطا — اإلغريقي
بها. ترتبط التي املتشابه وغري املتشابه ومشكلة التعميم، مشكلة الِقَدم: يف غاية األقل

هل ولكن اإلغريقي»، العقل بها يعمل التي «الطريقة حني منذ — أوًال — قلت وقد
يف الخاص؟ عقله لكلٍّ اإلغريق، أفراد من املاليني هناك يكن ألم إغريقي؟ عقل هناك كان
إىل جدِّي بشكل وسنعود العجيب؟ اإلغريقي» «العقل هذا يستقر محسوسة جمجمة أي
حينما الوسطى، العصور يف أوروبا إىل نصل حينما — التعميم مشكلة — املشكلة هذه
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حول جانبية آراء هناك أن نالحظ أن فيكفينا هنا أما مركزية، مكانة املثقفني بني احتلت
كان ما بقْدر إغريقية عقول هناك كانت بأنه الحكم بها نتجنب وسائل وهناك املشكلة،
النمط أو اللب هو واحد، إغريقي عقل بوجود الحكم بها نتجنب ووسائل إغريق، من هناك
العادي). األمريكي نظر يف سابقه من سخًفا أشدُّ حكم (وهو اإلغريقي التفكري كل يف

منَّا» «كالٍّ أن وذلك الخاص»، «رأيه املألوفة العبارة هذه يف املشكلة حل ويقع
أمريكي لكل أن ا حقٍّ نعتقد هل ولكن ا. خاصٍّ رأيًا له أن يعتقد أن الحال بطبيعة يحب
يف العقول هذه من العديدة املاليني تمتلئ وهل ا؟ خاصٍّ رأيًا البالغني املليون املائة من
والصحف، بالراديو واحدة صورٍة عىل تُصاغ التي باألفكار الرأي، بنفس األحيان أكثر
شك غري من وهناك بعقولنا؟ تلعب التي العوامل وكل والكنيسة واملدرسة، وهوليوود
يف يتجمعون هؤالء حتى يكن وإن — َعْمد عن «يخالفون» والذين واملنشقون، العصاة،
و«العقل اإلغريقي»، «العقل قولنا: أن والواقع اآلراء. من كثري يف تشرتك صغرية طوائَف

العادية. الخربة واقع يقابل ألنه مفيد؛ األمريكي»
وتجميدها، تبسيطها، يف باملبالغة العبارات هذه أمثال استخدام يُساء أن ويمكن
التي العقيل النمو مرحلة يف عنها نستغني ال ولكنَّا الواقع. وبني بينها العالقة وتهوين

املحدثني. نحن بلغناها
بنفس األحيان من كثري يف يعمل العقل هذا وأن إغريقيٍّا، عقًال هناك بأن إذن فْلنسلِّم
الصيني، كالعقل — العقول كل أليست ولكن األمريكي. العقل بها يعمل التي الطريقة
ا خاصٍّ وجًها هنا أمامنا إن االختالف؟ إىل منها التشابه إىل أقرب — البوشمان وعقل
مرة — عميل وكحلٍّ َعَجل. عىل سبق فيما لها تعرَّضنا التي املنطقية املشكلة أوجه من
وأوجًها التشابه من أوجًها البرشية، واملجموعات البرشي، الجنس بني إن نقول — أخرى
عىل — آمن كان وربما الجانبني، وصف نحاول أن واجبنا من وإن الخالف، من أخرى
الخالف وإن متشابهة، البرشية الكائنات يف الهضم أجهزة إن نقول أن — املثال سبيل
هذا يكن وإن وأخرى، جماعة بني خالًفا وليس وآخر، فرد بني خالٌف وظائفها أدائها يف
تستطيع قد إنك نقول أن أخرى بعبارة ويمكن دة. معقَّ أسباب إىل ويرجع عظيًما الخالف
يف األفراد أن إال السيئ، الهضم وأصحاب الجيد الهضم أصحاب قسمني: الناس م تقسِّ أن
من الحقيقية، باملجموعات ليست فهذه وإذن يشء. يف يشرتكون يكادون ال مجموعة كل

االجتماع. وعلماء املؤرخون يَدُرسه الذي النوع ذلك
البرشة. لون يف بينًا اختالًفا تختلف — أخرى ناحية من — البرشية والكائنات
يدخل فيه لون كل اللوني، الطيف أنواع من نوٍع يف البرشية الكائنات كل تقسيم ويمكن
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الحقائق جْمع العسري من يكن وإن — البياض ناصع إىل الفاحم األسود من غريه، يف
ومع القصوى. أهميتها لها إذن الفردية فالخالفات التقسيم؛ بهذا تتعلَّق التي التجريبية
لها — األسود الرجل إىل األصفر، الرجل إىل األبيض، الرجل من — فاملجموعات ذلك
املتعصبون، أو الجاهلون يظن كما ليست العنارص، هذه أو املجموعات، هذه أكرب. أهمية
واألمريكي املتوسط، الصيني بني كان وربما الحياة». حقائق من أنها يُنكر ال «لكن
رضوب وكل البرشية الصفات كل جمعنا إذا — املتوسط الزنجي واألفريقي املتوسط،
لون يف يختلفون ولكنهم الخالف. من بينهم مما أكثر التشابه من — اإلنسان نشاط

اإلنسانية. العالقات يف كربى أهمية قامت الخالف هذا وعىل البرشة،
بالتأكيد أمامنا كان الناس، عقول بني الشبه وأوجه الخالف أوجه عن تحدثنا وإذا
هنا الفردية والفروق اللون. اختالف مشكالت من تعقيًدا أقل ليست املشكالت من مجموعة
والطبقة، القومية، حيث من املجموعات، حدود مع واضح بشكل تتقاطع وهي ا، جدٍّ عظيمة
فإن «الذهن»، ب الفسيولوجيون يقصده ما بالعقل قصدنا وإذا ذلك، شابه وما واللون،
مجموعات فعًال فهناك الجماعة»، «عقل قصدنا وإذا واضحة. تكون الفردية الخالفات
والعادات والعواطف، اآلراء من تختلف التي العقلية، والعادات والعاطفة، الرأي، يف تشرتك
النشاط «بثمار» حكمنا نحن إذا ذلك صدق يف شك من وليس األخرى. للمجموعات العقلية
مقطوعة أي عن تختلف اإلنجليزية إىل الرتجمة يف حتى هومر من مقطوعة فإن العقيل.
التمثال يشبه ال اإلغريقي والتمثال املرصي. املوتى كتاب من أو العربي القديم العهد من

األمريكية. السحاب ناطحة يشبه ال اليوناني واملعبد القديم، الهندي
وإن معينة، بطريقٍة املوضوعي التفكري استخدم َمن أول هم اإلغريق إن قلنا فإذا
االختالف كل ويختلف الوجوه، من كثري يف العقيل جوَّنا يشبه عقيل جوٍّ يف عاشوا اإلغريق
التي األحكام نوع من ا جدٍّ ا عامٍّ حكًما نصدر فنحن ذلك قلنا إذا جريانهم، تفكري عن
ما التحليل طرق من يمتلك الكيموي إن األمور، هذه مثل يف إصدارها من لنا مناص ال
الوجوه أي من ينبئك أن فيستطيع بالغة، بدقة والقياس والوزن، التحديد، من يمكِّنه
أن البرش دارس يستطيع وال املركَّبان. يختلف الوجوه أي ومن آخر، مركَّبًا مركَّب يشبه
معقدة مركَّبات فالناس التشابه؛ إىل منهم أقرب الخالف إىل عامة الناس كان إن ينبئك

تعقيد. أشد
وسوف — منطقيٍّا تفكريًا يفكر لم َمن القدامى اإلغريق من هناك كان وبالطبع
يطمئنون األقل عىل بمزاجهم كانوا َمن القدامى اإلغريق من هناك كان ببعضهم. نلتقي
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نذكره أن نستطيع ما وكل الحديث. العرص يف املتحدة الواليات أو الهند أو فلسطني يف
املجال هذا داخل ويف ا، جدٍّ فسيح اإلغريقي العقل نشاط مجال أن هو آمنون ونحن هنا
وهي املنطقي، التفكري أسميناها املميزة التفكري طرق من طريقة أو نمط، أو معيار،
التي األوسع العامة الثقافة تصف كما الفلسفة) (أو اإلغريقي الشكيل التفكري نصف

باإلغريق. خاصة إغريقية نظنُّها

الشكل اإلغريقي التفكري

الفكر تاريخ يف التبكري مجرد من أيًضا وربما — والطموح القلق من اإلغريق بلغ
الذي دائًما، التجريبي املحدود، البطيء، التعليل باستخدام معه يقنعون ال ا حدٍّ — الغربي
العلماء ق يوفَّ لم التي الكربى للمشكالت حلوٍل عن يبحثون كانوا الطبيعية. العلوم نسميه
اإلنسان مصري ما الكون؟ بدأ كيف ذلك: إىل البتة قون يُوفَّ ال وربما حلِّها، يف اليوم حتى
واقعية، أشد أيهما وهٌم؟ الحيس الدليل هل أخرى؟ حياة هناك هل األرض؟ هذه فوق
بها فكَّر التي الرصامة مثل يف فكَّر َمن اإلغريق من هنا العلوم يف وحتى الدوام؟ أم التغريُّ
عرٍض يف نبدأ أن بنا ويجدر بها. الحظوا التي الدقة بمثل والحظ املحدثني، العلماء أفضل
التفكري من النوع هذا أمثلة من بمثالني العظيم العرص يف اإلغريقي التفكري ملدى موجز

العلمي:
القرن يف الطبيعة علماء من وهو أبقراط، إىل تُعزى التي الكتابات تلك األول: املثال
يمكن محسوسة فردية ألمراض طبية وصفاٍت تالميذه أو أبقراط ترك وقد الخامس.
يف التفكري يف الطب رجل أو الشيطان مرحلة يتخطَّ لم وهو نافعة. اليوم حتى تكون أن
الساذجة العامة النظريات مرحلة التالية، املرحلة كذلك تخطَّى وإنما فحسب، األمراض
يتناول وأن ى، الحمَّ من للتخفيف دائًما املريض يدمى كأن األمراض— عن — الطموحة
أن يستطيع حتى مبارشًة، الحقائق عىل يحصل كان إنما مسهلة. «رشبة» حالة كل يف
أعراًضا تبدي التي األخرى األمراض وبني بينه يخلط وال الثانية، املرة يف املرض يتعرف

مطابقة. تكن لم وإن مشابهة
األمراض، عن القليل يعرف أنه يدرك أبقراط كان وقد الهني. بالعمل هذا وليس
تميل الطبيعة بأن يؤمن وكان منظمة. جيدة معرفة القليل هذا يعرف أن أراد ولكنه
وبخاصة األدوية، يف يتشكك وكان الصحة. نسميه الذي التوازن املريض يف تعيد أن إىل
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الغرض كان فقد ثَمَّ وِمن واملرض. الصحة عن الكربى بالنظريات ترتبط التي تلك
تقوم أن من الطبيعة يمكِّن وأن املريض، يريح وأن « يغريِّ «أال هو كطبيب عنده األول
أكثر األمراض دراسة تهمه قلب؛ بغري أنه معارصيه بعض ظن وقد العالجي. بعملها
الحقيقي املؤسس باعتباره بعد، فيما بالتقدير ظفر أبقراط أن غري عالجها. يهمه مما
أبقراط»، «يمني املشهور املهنة َقَسم أطباؤنا يردِّد الحارض عرصنا وحتى الطب، لعلم

متأخر. عهد وْضع ِمن بالتأكيد هو القسم هذا يكن وإن
كما علمية بطريقة التاريخ كتابة من اقرتب الذي ثيوسيديد، املؤرخ هو الثاني: واملثال
عنه «ثيوسيديد» أخذ ربما الذي كأبقراط، — ثيوسيديد فإن آخر. مؤرخ أي فعل
حرب خالل فعًال جرى ما يبني أن يحاول إنه الطبية. التقارير من نوًعا يكتب — العلم
َمَرضية. تكون تكاد درجٍة إىل الناس عواطف ثارت حينما وإسربطة، أثينا بني بلبونيز
رشور عالج يف أمل لديه يكن ولم البرش، تاريخ عن ضخمة نظريات عنده تكن لم
قبُل من القيادة توىلَّ قد يكن وإن إسربطة، جانب أو أثينا جانب إىل ينضم ولم الحرب.
للخيال، املثرية التاريخ حوادث أو الفضائح، أو بالحكايات، يهتم ولم أثينا. جيش يف
بوضوح يؤثِر وهو أهواء. شئت إن قل أو — والباطل الحق عن أفكار لديه تكن وإن
وأسباب القوية، واملنافسة العصيان، عىل االجتماعية، الحياة ومزايا والهدوء، النظام،
عن ُدوِّن ما ويراجع يالحظ كان إنما واعًظا، يكن لم ولكنه والعنف. والقسوة، القلق،
الخلف يكون حتى التدوين بهذا ويحتفظ معينة، برشية كائنات بني الدرامي النضال

البرشية. العالقات يف أحكم
لم األوىل القرون تلك يف ألنفسهم اإلغريق أوضحه الذي العظيم املعرفة ميدان أن غري
«حب بالحرف: وتعني إغريقية، ذاتها الفلسفة وكلية الفلسفة. يف كان إنما العلوم، يف يكن
املتأخرين اإلغريق عند فني معنًى بعُد فيما لها أصبح وقد املعرفة»، «حب أو: الحكمة»
من ذكرناها التي الكربى املشكالت عن اإلجابة محاولة وهو: أذهاننا، يف معناها من يقرب
وبالرغم جميًعا، عنها وأجابوا الكربى، املشكالت هذه كل عن اإلغريق تساءل وقد قبل.
اإلغريق، عهد منذ طفيًفا تحويًرا واإلجابات األسئلة هذه يف أدخل قد الناس بعض أن من
اإلغريق. فوقها تجادل التي األرض عىل يسريون يزالون ال الفالسفة من املعارصين أن إال
الفالسفة يزال وال الطبيعة، كعلم تراكمية ليست فهي تراكمية، معرفًة الفلسفة كانت وإذا
متفقون الطبيعة علماء أن حني يف التفكري، يف طرائقهم بعض يف إال يشء كل يف يختلفون
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الوضعيني املنطقيني استثنينا إذا إال — الحال بطبيعة الفالسفة يسلِّم وال املوضوع. لب يف
من إليه يصلون ما صحة اختبار طرق تنقصه موضوعهم بأن — الحارض الوضع يف
العلماء. معايري عن «تختلف» الصدق تحديد يف — يقولون كما — معايريهم أن إال نتائج.

الرياضة. أو املنطق تقدَّم كما تقدَّم قد موضوعهم أن يزعمون وهم
إال يوجد ال ٤٠٠ق.م عام حوايل حتى اليونان فالسفة دوَّنه ما أكثر أن من وبالرغم
إلينا، وصلت التي الكتب يف روايات أو وهناك، هنا من مقتبسات أو قصاصات، صورة يف
وأفالطون، أرسطو عرص جاء عندما بعيًدا شوًطا ساروا قد اإلغريق أن نعرف أننا إال

فيه. صالوا الذي الفسيح املجال من أمثلة إىل إال هنا حاجة يف ولسنا
يشء كل أن تعتقد — أيونيا أهل مدرسة هي — باكر وقت يف مدرسة عندهم كانت
أحدهم أن والظاهر والهواء. كاملاء للدنيا، األوىل املادة وهي أبسط، مادة عن تطور قد
هذا وكان األسماك. عن تطورت قد البرشية الكائنات أن يعتقد كان — إنكسمندر —
الطويلة البيولوجية البحوث يف دارون يسبق لم األيوني الفيلسوف هذا فإن حدس؛ مجرد
رجل للفيلسوف— طيب مثال إنه يقولون اإلغريقي الفلسفي املزاج خصوم إن بل الدقيقة،

األفكار. هذه صحة بها يخترب التي الوسيلة يَعدم ولكنه أفكار ذو
الصريورة وأن يتدفق، يشء كل أن يعتقد كان — هرقليطس — آخر إغريقي ة وثمَّ
واحًدا اسًما عليه تطلق والذي إليه تنظر الذي النهر هذا إن يقول الوحيدة. الحقيقة هي
مذهب نقيض عىل فكان بارمنيدس أما اللحظات. من لحظة أية يف بعينه هو ليس
ال كامل، عظيم، واحٌد كلٌّ والحقيقة وْهم، عنده التغريُّ ألن التدفق؛ يف تماًما هرقليطس

يتجزأ.
ذلك يف بما يشء، كل أن يعتقد فكان — متطرف مادي وهو — ديموقريطس أما
يسميها: تتجزأ، وال تُرى ال ا جدٍّ صغرية جزيئات من يتكوَّن وروحه، وعقله اإلنسان
الطبيعة لعلم سابًقا تفكريًا وليست فلسفية، نظرية هذه أن هنا تلحظوا أن وأرجو الذرات.
بالنظرية دائًما اسمه ارتبط والذي — أيًضا رياضيٍّا كان الذي — فيثاغورس أما الحديث.
املربعني مجموع يساوي الزاوية قائم مثلث يف الوتر عىل امُلنَشأ املربع بأن تقول التي
غري الجانب يف دائًما فكان كفيلسوف فيثاغورس أما اآلخرين، الضلعني عىل املنشأين
امليتافيزيقيا، صور من صورة ويف املادية غري األرواح يف يعتقد كان الروحي. أو املادي،

األرواح. تناسخ هي
فتابعوها التعليل، عىل القدرة آخًرا، مارسوها التي القدرة بهذه اإلغريق افتتن وقد
الباب هذا يف اشتهرت وقد وزواياه. املنطق هذا أركان يف بل الرصف، املنطق متاهة يف
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وباتت إليا، مدرسة إىل ينتمي الذي زينو األمر أول ذكرها التي واألرنب، السلحفاة مشكلة
أرسع — أخيل بأن سلَّمنا إذا املشكلة: هي وهذه للذهن. اختبار مجرد — بالطبع —
وضع قد وأنه السلحفاة، رسعة أمثال عرشة تساوي برسعة يجري — عدًوا الرجال
إذا أخيل أن ذلك ملاذا؟ بها. يلحق لن أخيل فإن أقدام، بعرش يسبقه موضٍع يف السلحفاة
السلحفاة تقدمت التالية، القدم أخيل تقدَّم وإذا قدًما، السلحفاة تقدمت أقدام عرش تقدَّم

البوصة. من جزء دائًما بينهما يفصل سوف األبد، إىل وهكذا — القدم ُعرش
يقول مجارا. من يوبليديز اسمه رجل إىل يُعزى الذي الكذاب لغز أيًضا وهناك
بهذا يقول الذي نفسه أبيمنديز ولكن كذابون.» كريت أهل «كل الكريتي: أبيمنديز
ليسوا كريت أهل فإن ثَمَّ وِمن بصحيح. ليس قوله فإن ثَمَّ وِمن كذاب؛ إذن فهو كريتي،

وهكذا. … ثَمَّ وِمن بالكذابني
كشفوا جديدة؛ بأداة اللعب من أكثر بيشء يقومون كانوا األلغاز واضعو حتى ولكن
وأن تبدو، كما دائًما ليست األشياء وأن األحيان، بعض يف تضلِّل العام واإلدراك العادة أن
زينو أن ونعتقد الحسية. االنطباعات أحيانًا يناقض للظواهر العلمي أو املعقول التفسري
كان ولكنه البرص، ملح يف السلحفاة يسبق الواقعي العالم هذا يف أخيل أن يعرف كان
لم والحركة واملكان الزمان عن العام باإلدراك املرء يكوِّنها التي اآلراء أن يعرف أيًضا
يف زينو بحوث إن يقول الحديث الطبيعة عالم إن األمور. هذه يف النهائية الكلمة هي تكن
كانت — ذلك برغم — أنها بيْد مغلق. ضيِّق طريٍق إىل تؤدي والزمان املكان بني العالقات

املتطلع. القلق اإلغريقي العقل إىل تشري مجهولة، مجاالٍت يف مكتشفاٍت
تلك يف اإلغريق فالسفة فإن منفصلة؛ عزلة يف الذهني النشاط هذا يَُقم لم وكذلك
أرسع كانوا أنهم يبدو أنه غري باملثقفني، اليوم نسميهم َمن هم بالتأكيد كانوا األوىل القرون
يردوا لم وهم الحديث. العالم يف املثقفني من العامة األماكن يف مواطنيهم مع االختالط إىل
املقبل الفصل يف وسنرى الفلسفة، إىل املواطنني من زمالئهم كل األحوال من حال بأية
النزاع ويظهر فسيح. بمًدى الشارع رجل سبقت واألخالق الدين يف آرائهم من كثريًا أن
الكثري، اليشء عنه نعلم فيلسوف أول عند وضوح يف القديمة والوسائل الجديدة اآلراء بني
الفلسفي. للبحث رمًزا عام ألفي عىل ينيف ما اسمه ظل رجل وهو سقراط، به وأعني

الذي الواعظ املعلم طبيعة وطبيعته األحجار، قطع مهنته أثينيٍّا، مواطنًا سقراط كان
يكن ولم ثًا محدِّ كان فقد — فحسب بنفسه كتب بما نعرفه وال التعليم. عن ينفك ال
وزنوفون الفيلسوف، أفالطون تالميذه: من اثنان كتب مما أساًسا نعرفه وإنما — كاتبًا

49



ورجال أفكار

وقد مختلطة، مشاعُر فيه ساورتهم فقد أثينا أهل بقية أما تالميذه. أحبَّه وقد خ. املؤرِّ
نفسه يشبِّه وكان عليه، ويحثهم الفلسفي البحث إىل املواطنني زمالءه يجر أن اعتاد
التقليدية، بالطرق ورضاهم اقتناعهم عن فيخرجهم زمالءه يلدغ أن هدفه املاشية، بذبابة
سقراط أن ذلك رشور. من الدنيا هذه يف ما إزاء والرتاخي املباالة عدم عن يخرجهم كما
وبحثت واملسلَّمات، واملظاهر، التقاليد، يف شكَّت التي الجديدة الفكرية الحركة وليد كان
وقد امليتافيزيقي. إىل منه أقرب األخالق رجل كان فقد يشء من يكن ومهما يفضلها. عما

خلقي. أساس عىل أثينا عمالقة متحديًا وقف
الخلقية املذاهب أكثر آراء صميمها يف هي والباطل الحق عن األساسية سقراط وآراء
الرسقة، أو الغش، أو الكذب، يحب لم الطيبة» و«امُلثُل الذهبية» «القاعدة فيها بما الكربى،
اليوم نسميه ما (آلهة فيها العقيدة عىل ومواطنوه هو نشأ التي اآللهة ميدان يف القسوة أو
من أسوأ هو ما وتفعل بل وترسق وتغش، تكذب، كانت فقد اليونانية») «األساطري ب
يف أن سقراط واعتقد إله؟ يف طيبة تكون فكيف اإلنسان، عند الخبيثة األفعال وهذه ذلك.
الحكايات هذه من أفضل أشياء ضمريه، عن يحدِّثها أشياء هذه؛ من خريًا أشياء باطنه
هي «املعرفة أن ورأى التقاليد. يتبع وال ضمريه، يتَّبع أن وعليه صباه، يف تعلَّمها التي
والتقاليد الخبيث. تفعل أن تستطيع فلن «فعًال»، الطيب عرفت إذا وأنك الفضيلة»،
جهالة. كانت إنما معرفة، — اعتقاده يف — تكن لم املرتاخية القديمة والوسائل القديمة،
الحديث، يف معه ويأخذ أثينا، يف العامة السوق يف أثينيٍّا مواطنًا سقراط يجذب وقد
«بالتأكيد.» اآلخر: فيجيبه طيبة؟» حياة يحيا زيوس أن تعتقد «ألست براءة: يف ويسأله

الفناء؟ عالم من امرأة من أطفاًال بعده من خلَّف زيوس أن تعتقد وهل –
وداناي، لليدا، زيوس حب عن تُروى حكاياٍت عىل محدثه نشأ وقد فعل، لقد نعم –

األبطال. أبنائه عن يشء كل يعرف وكان غريهن، وكثرياٍت ويوروبا،
الخطيئة؟ ارتكب قد زيوس أن إذن تعتقد وهل –

سقراط أن غري الصيغة، هذه يف السؤال إليه ه يوجِّ أن املأخوذ املواطن يشأ (ولم
هريا.) اإللهة من تزوج قد حال كل عىل زيوس ألن «نعم.» يقول: أن إىل يٍرس يف يسوقه

خطيئة؟ الزنا أن تعتقد وهل –
يرتكب زيوس كان إذا مفر: سقراط نتائج من فليس لسقراط؛ املسكني يخضع وهنا
طيب، فهو إلًها، زيوس كان إذا أو باإلله. ليس فهو ثَمَّ وِمن طيبًا، ليس فهو الخطيئة

الزنا. يرتكب ال فهو ولذلك
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كان ما ترينا ولكنها السقراطية، للطريقة تبسيط شك غري من هي السابقة والرواية
لألثينيني وبدا القدامى، اآللهة يف وشك أزعجهم، فقد سقراط؛ عند األثينيون فيه يعارض
وملا طويًال. احتملوه ولكنهم أخرى، آلهة عنده من اخرتع كأنه القديم عىل املحافظني
وبدسيسة إسربطة، أمام هزيمتها أعقب الذي التدهور بؤرة يف أثينا كانت الشيخوخة بلغ
لخصومه ا حقٍّ بدا ِلما وُحوكم، لالتهام، فريسة سقراط وقَع تفصيلها، نعرف ال سياسة
الذين القضاة وأدانه الشباب. وإفساد الخيانة، عىل تنطوي الكالم يف وحرية إلحاد، أنه
بحقٍّ ويَُعدُّ البالد. من يُنفى أن عىل يموت أن وآثر األصوات، يف يسرية بأغلبية حاكموه
ولكن والتقدُّم. الديمقراطية سبيل يف استشهد فقد ثَمَّ وِمن الكالم، حرية لقضية شهيًدا
الذباب نحب هل أوًال: أنفسنا نسأل أن يجب عليه، حكموا الذين أولئك عىل نحكم أن قبل

يلدغ؟ الذي
آراءهم، وهذبوا سبقوهم، َمن له تعرَّض ما كلَّ بعُد فيما اإلغريق فالسفة طوَّر وقد
قد العريضة الخطوط أن غري بتفصيلها. الفلسفة ألوان كل تشمل التي املدارس وكوَّنوا

امليالد. قبل والرابع الخامس القرنني من األوىل األيام تلك يف حتى اتضحت
وقوَّته ببساطته اشتهر فصًال مرة ذات جيمس وليام األمريكي الفيلسوف فصل وقد
كان وربما الجامدة». «العقول أصحاب والفالسفة املرنة» «العقول أصحاب الفالسفة بني
ونعني العالم». «هذا وفالسفة اآلخر» «العالم فالسفة بني يميز أن للقارئ األوضح من
كلَّ اآلخر» «العالم وب أيًضا) العلوم (وربما العام واإلدراك الحواس عالَم العالم» «هذا ب

العام. واإلدراك العارية للحواس يتضح «ال» ما
تنفع ال الساذجة التقسيمات من كغريه واملاعز، الضأن إىل نوعني، إىل التقسيم وهذا
اإلغريق نا أمدَّ وقد املنال. سهل تقريبي بيشء نا تمدُّ ولكنها الدقيق، البحث يف الواقع يف
نرى. سوف كما أفالطون، هو املرنة، العقول ذوي الفالسفة أمثلة من طيب بمثال األوائل
كما الجامد. العقل ذي للفيلسوف كافية أمثلة ولكنهم شهرة أقل آخر بعدد أمدُّونا كما
يكون وأن املجالني، يف يصول أن جاهًدا حاول برجٍل أرسطو فالسفتهم أشهِر يف أمدونا
االتجاه — فنية غري عامة وبطريقة إيجاز يف — نحلِّل أن ويجب آن. يف وجامًدا مرنًا
إىل أخرى مرة القارئ أنبِّه أن وأود الثالثة. الفلسفية األنماط هذه من نمط لكل األسايس
تقسيم صحة يف يشكون — أكثرهم كان وربما — املحرتفني الفالسفة من كثريين أن
التي املتغرية املسطحات أن والواقع الجامد. والعقل املرن العقل به يميز الذي جيمس
معنى تقلب (وقد واملثايل الواقعي أو والواقعي، كاالسمي — التقسيم هذا مثل فيها صيغ

51



ورجال أفكار

— والعقيل والتجريبي عرش)، والتاسع عرش الثالث القرنني بني فيما «الواقعي» لفظ
أن أو املشكلة هذه يتحاشوا أن حاولوا قد الفالسفة أن عىل التاريخ يف بتناوبها تدل
الخارجني إىل بالنسبة قائمة تزال ال النوعني بني التمييز مشكلة أن غري عنها. يتجاوزوا
من هي الكتاب هذا يف املحرتفني الفالسفة عىل األحكام من وكثري الفلسفة. دائرة عن
نصدرها سوف التي كاألحكام خاطئة، عناوين تحت واقعة املحرتف الفيلسوف نظر وجهة
م يقسِّ أن يجب منصًفا يكون أن يود الذي والقارئ وأرسطو. أفالطون عىل — مثًال —
عند و«األخالق أفالطون» «جمهورية ب طيبة بداية يبدأ أن ويستطيع الفالسفة. بنفسه

ألرسطو. و«السياسة» نيقوماخوس»
أن من هوايتهد نورث ألفرد الحظه بما الفلسفة يف أفالطون أهمية عىل الحكم ويمكن
أفالطون، كتب ما عىل التعليقات من سلسلة إال ليست أفالطون منذ كلها الغربية الفلسفة
اضطرابًا األمر ويزداد أفالطون. إليه قصد فيما حتى حال، بأية التعليقات هذه تتفق وال
ويختلفون، ويتفقون، نظرهم، بوجهات املتحدثون فيها يتقدَّم محاوراٍت كتب أفالطون ألن
وال «الجدلية» ب الحني ذلك منذ ُعرفت التي للطريقة طبًقا الحقيقة عن البحث ويواصلون
«الجمهورية» يف وبخاصة نفرتض— أن أِلْفنا قد كنا وإن كمتحدث، نفسه أفالطون يظهر
أولئك وحتى سقراط، لسان عىل يتحدث أنه — نضجه أيام األخرى أفالطون ومحاورات
كثريًا يختلفون أصيًال، مفكًِّرا كان وإنما رواية، مجرد يكن لم أفالطون بأن يسلِّمون الذين
تماًما. العقل مرَن يجعله وبعضهم بعيد، حد إىل العقل جامَد يجعله بعضهم تفسريهم؛ يف
ثمني كنٌز أفالطون مؤلفات أن نالحظ أن للفكر كمؤرخني بأغراضنا للوفاء ويكفينا
الغربي الفكر دفع عام بوجه العصور خالل كان تأثريه وأن منه، يغرتفون الناس يزال ال
أفالطون؛ مليتافيزيقا مفصلة صورًة نعرض أن نستطيع وال اآلخر». «العالم قطب نحو
مذهب هو ا، جدٍّ هام بمذهب امليتافيزيقا يف يُعرف ولكنه املجردة. العامة أفكاره ألكثر أي
بني الشديد التباين يتجاوز أن أفالطون من محاولًة املذهب هذا كان وربما «األفكار».
بني ق يُوفِّ ألن منه محاولة وهي الدوام، يف بارمنيدس ومذهب التغريُّ يف هرقليطس مذهب
غري لغٍة يف تلخيصه يشق مذهب وهو و«الصريورة». و«الكينونة» و«املتعدد» «الواحد»
وهو قيمته، له شيئًا عرفت فقد «بكليته»، مفهوم غري اآلتي العرض وجدت إن لكنك فنية.
االستعداد). هذا عنده ليس ذكية امرأة أو ذكي رجل من (وكم الفلسفة لدراسة تَُعد لم أنك
لست أنك وهو قيمته، له شيئًا كذلك عرفت فقد مقبول، غري «كله» العرض وجدت إن أما

اآلخر». «العالم إىل املنتمني من لست العقل، مرن
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ليست نسميها، والتي الحواس، بخربة نعرفها التي األشياء كل أن أفالطون يعتقد
املثالية، أشكاًال) أو كانت (أفكاًرا لألشياء العالم، هذا من ناقصة، تقريبية أشكال سوى
املثايل للحصان ناقصة صوٌر نراها التي املعينة الخيول جميع إن أي اآلخر؛ العالم من
أبدي كامل، واحد حصان سوى هناك يكون أن — الحال بطبيعة — يمكن وال السماوي.
هذه فوق الناقصة الخيول تَُحسُّ أو ترى كما أخرى، بطريقٍة يَُحسُّ أو يرى وال ، يتغريَّ ال
أو الكامل، والحصان الواقعي، أو الناقص، الحصان بني عالقة هناك أن «غري األرض.
ويف معتمة، صورٍة يف يعكس الواقعي ألن إال املعرفة يشبه يشء لدينا يكون ولن املثايل.»
ألن «الحقيقي»؛ نقول: وال «الواقعي»، نقول: أننا والحظ املثايل. اليشء التشبُّه، محاولة

الحقيقي». هو «املثايل أن يرون املثاليني
الحقيقة يف أبعد يشء إىل عميقة ثاقبة نظرة املثالية هذه أن العقول بعض وترى
العلمي التفكري «حقيقة» من أبعد بل السهلة، الحس أو النظر، أو اللمس، «حقيقة» من
وقد محري. هراء — له معنَى ال هراء املثالية هذه أن أخرى عقوٌل وترى أشق. وهي املنظَّم
من مقالٍة يف العاديني للمثقفني األفكار يف مذهبه ح يوضِّ لكي جباًرا جهًدا أفالطون بذل
الكهف. يف باملسجونني «الجمهورية» يف تشبيهه يف وذلك جميًعا، الناس كتب ما أشهر

الكهوف أحد يف األغالل يف مكبَّلني املسجونني من مجموعة تصوَّر أفالطون: يقول
ال وهم الكهف، باب خالل يتسلل الذي الضوء نحو ظهورهم الحركة، يستطيعون ال بحيث
االنعكاس هو يرونه ما وكلُّ الخارجي، العالم يف يجري ما يرون وال الضوء، مصدر يرون
ال الخارجي؟ والعالم الشمس ضوء عن حقيقة يعرفون ماذا يجابهونه. الذي الحائط عىل
مثيل عاديون قوم وهم — املسجونون يعتقد وما الناقصة! املعتمة االنعكاسات سوى يشء
ونحب، ونجاهد، وننام، ونرشب، فيه، نأكل الذي العالم الحقيقي؛ العالم أنه — ومثلك
ويرى يهرب أن مصادفة استطاع املسجونني أحد أن ولو . ظالٍّ إال الواقع يف ليس ونعيش،
زمالئه عىل يقصَّ أن وحاول عاد ثم — اإللهي الشمس ضوء عالم — حقيقته عىل العالم
ال (الذين املسجونني زمالءه يحمل أن يف كربى مشقة لالقى رأى، مما شيئًا املسجونني
رجًال أفالطون مثل الواقع يف سيكون يقول. ما يفقهوا أن عىل أغاللهم) فكَّ يستطيع

األفكار. يف مذهبه ملواطنيه يرشح أن يحاول
فالسفة منها عانى التي املشكالت بإحدى تامة دراية عىل نفسه أفالطون كان وقد
صيغة يف بعض إىل بعضها مضاًفا «األلفاظ»، يستخدم أن له بد ال كان اآلخر، العالم
وصفها؛ أو الصادقة، بالحقيقة املعرفة هذه زمالئه إىل ينقل أن يحاول لكي لغوية، نحوية
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إال ليست األلفاظ ولكن الحقيقي. العالم وحده هو اآلخر العالم هذا أن يرى كان ألنه
املركزية العصبية األجهزة يف يتم ترتيبًا إال ليس والنمو برشية، حلوق عن تصدر ضوضاء
وأضواء أصوات من الدنيا هذه يف بما كامًال تلويثًا ملوَّث كالهما والنمو واللفظ البرشية.
«فكرة» وحتى التلويث. هذا بغري «الحصان» لفظ نستعمل أن املستحيل ومن وروائح.
املتقطعة الخربات من «مزيًجا» إال الجامد العقل صاحب عند ليست مخرتَعه عن املخرتع

فعًال. املحسوسة الدنيا هذه من معنيَّ موضوع عن
من ا جدٍّ يقرتب أن يمكن الذي اللفظ العاديني األفراد أكثر عند هو «هللا» ولفظ
العظيمة الوحدانية الديانات أحدث أن نجد هذا من وبالرغم الحواس. تلويث عن البعد
إىل املؤمنني ميل تكافح أن دائًما عليها حتًما كان — واإلسالم واملسيحية اليهودية —
هذا عن تعربِّ التي العلمية (والكلية رهيبًا يكن وإن حليًما، ملتحيًا شخًصا اإلله تصور
ا جدٍّ الواضح من أنه من وبالرغم هللا). إىل اإلنسان صفات نسبة أو األنثروبومورفزم، امَليل
لحقيقة الكامل اإلنكار نحو — األقل عىل لحظاٍت يف — جدٍّا بعيًدا شوًطا سار أفالطون أن
«الواحد»، ل تأمُّ يف الصويف الكامل الذات انعدام نحو إيجابية لغٍة يف أو — الحس عالم
وثيًقا اتصاًال يتصل وكتاباته، نشاطه، من كامًال جانبًا فإن و«الطيب»، و«الكامل»
— ميتافيزيقياته يف حتى — أفالطون أن الحق ويف الحواس. دنيا الدنيا، هذه بمشكالت
يرى الذي الكهف: تشبيه — املشهور تشبيهه من املرء يتخيَّله الذي املوقف دائًما يقف، ال
له. وجود ال إنه أي األوهام؛ من وهٌم هو إنما الحواس— عالم الناقص— العالم هذا أن فيه
عذَّبته — البرشي العقل عذَّبت التي الكربى املشكالت إحدى الواقع يف نبلغ وبهذا
إننا ييل: كما إيجاز يف املشكلة هذه وصُف ويمكن الحساسني. األفراد حالة يف فعًال
إلًها ، يتغريَّ ال كامًال «واحًدا» كائنًا هناك أن — «يعرف» األقل عىل وبعضنا — نَُحسُّ
وملاذا كيف ولكن وتموت. تعيش التي الناقصة التافهة الكائنات تلك تماًما يجاوز كامًال،
إىل «الواحد» من الوثبة يوجد كيف النقص؟ ذلك الكامل اإلله هذا — يخلق بل — يسمح
يف األغالل هللا وضع ملاذا أو الرش؟ إىل الخري من «املتغري»، إىل املتغري» «غري من «املتعدد»،
هذا أن وهو آنًفا: ذكرناه منطقي جواب هناك األمر؟ أول من الكهف يف املسجونني أولئك
الغربي. الفكر تاريخ يف يَِرد قلما جواب وهذا موجود، غري حقيقي، غري الناقص العالم
يمكن أساسية، واحدة ٍة لُحجَّ املختلفة األوجه من وجه هو دائًما الغرب يف الجواب وإنما
إال وغايته الكمال تمام يبلغ أن يمكن ال الكامل» «الواحد أن العبارة: هذه يف نوردها أن
هذا أن أو تناقض، من ذلك يف ما برغم النقص، حالة يواجه أن الكمال هذا استطاع إذا
ثَمَّ وِمن كامًال. ثباتًا ثابٍت عالٍم يف كامًال يكون أن الواقع يف يمكن ال الكامل» «الواحد
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من وهناك الكمال. بلوغ نحو دائًما يجاهد أن النقص هذا وعىل الكمال، عن النقص صدر
شك من وليس — األسلوب هذا بمثل ميتافيزيقيٍّا نفسه برَّر أفالطون أن يثبت ما األدلة

ذلك. فعلوا قد األفالطونيني أن يف
أفالطون إىل امليتافيزيقي أفالطون من ننتقل أن النقطة هذه عند نستطيع ولكنا
إىل تؤدي التي أفالطون ميتافيزيقيات تفسري يف نبالغ ومهما السيايس. واملفكِّر األخالقي
أن تريد التي الطائفة تلك من بالتأكيد الرجل كان فقد العالم؛ هذا لحقيقة الكامل اإلنكار
امليتافيزيقي باملعنى ال مثاليٍّا، كان ا. خاصٍّ مسلًكا الدنيا هذه يف البرشية الكائنات تسلك
الدنيوي. العميل، االصطالحي باملعنى لألمريكيني، وضوًحا منه أشدَّ بمعنًى وإنما فحسب،
الفكر رجال عقول الدوام عىل شغلت التعقيد بالغة أفكاًرا إيجاز يف سنعالج أيًضا وهنا

قرنًا. وعرشين خمسة
التي اآلخر» للعالم امليتافيزيقية «الصورة درجة يف يختلفون ين املفرسِّ أن وكما
صاحِب كرجٍل إليها يرفعونه التي الدرجة يف أيًضا يختلفون فهم أفالطون، إىل ينسبونها
من متسلًطا دكتاتوًرا رجًال كثريًا تضلِّل ال معارصة بعبارة أو — وسيايس أخالقي نفوٍذ
إىل لألفراد حرية أقىص عن الدفاع من يسري متدرًجا خطٍّا رسمت وإذا الوجوه. جميع
الذي الخط نصف يف أفالطون تضع أن عليك حتًما كان عليهم، تسلُّط أقىص عن الدفاع
جفرسن توماس أمثال من الحرية عن املدافعني أن داللته له ومما الحرية. عن يبتعد
أشهر تقرأ أن العسري ومن شديًدا. مقتًا السياسية أفالطون كتابات يمقتون ولز، ج. وه.
عىل تضعه وال «الجمهورية»، وأعني آخر، عمل أي من أكثر عادة به يتميز الذي مؤلفاته

املطلقة. السلطة من ا جدٍّ قريبًا الخط هذا
منَكرة هزيمًة ُهِزمت بعدما أثينا يف كريمة أرسة من ذكيٍّا حساًسا شابٍّا أفالطون نشأ
يعزوا أن األثينيني املثقفني بني الشائع الرأي وكان وحلفائها. إسربطة ضد حربها يف
فوق — كانت أثينا إن ثم الديمقراطي. األثيني واملجتمع الحكومة عيوب إىل الهزيمة هذه
القادم. الفصل يف نرى سوف كما واملادية، الروحية األزمات، من سلسلة وسط — ذلك
تُطاق. ال عنيفة، خسيسة، وجدها التي البيئة، هذه ضد ثار أفالطون أن الواضح ومن
أفضل وهي كاملة، دولة «الجمهورية» يف صور عرفها التي الناقصة هذه أثينا مقابل ويف

العدالة. لفكرة دنيوي تجسيد
إحدى وهم — الكادحة الضخمة للجماهري وليس ديمقراطية. الدولة هذه وليست
ة وثمَّ الجسد. من امَلِعدة بمثابة وهم ينتمون، إنهم إدارتها. يف صوٌت — الثالث طبقاتها
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عند املثايل العالم ألن الجندية؛ حياة عىل تُدرَّب املحاربني، طبقة وهي منها، أصغر طبقة
بمثابة وهم بالشجاعة، املحاربون هؤالء ويتصف العاملي. السالم فيه يتوافر ال أفالطون
أداء عىل طفولتهم منذ ينشئون األمر، والة من ا جدٍّ صغرية مجموعة هناك وأخريًا القلب،
والذكاء، الفضيلة لديهم تتوافر مصريها، إىل الدولة يرشدون الذين وهم الواجب، هذا
أن استطاعوا ألنهم ال للحكم، فعًال يَصلحون ألنهم يحكمون وهم الرأس. بمثابة وهم
أصلحهم وهو الفيلسوف، امللك رأسهم وعىل للحكم، يَصلحون أنهم الجاهلة العامة يقنعوا

جميًعا.
يدرك فهو املألوف؛ املوروث األرستقراطية حقُّ أفالطون عند الوالة لطبقة وليس
عدة، نواٍح من االنحالل نحو املايض يف مالت األرستقراطيات هذه مثل أن اإلدراك تمام
العنرصية، الناحية من الوالة ساللة لتحسني متنوعة احتياطاٍت املثايل عامله يف يتخذ وهو
الحاكمة الطبقة أن يرى التي الفضائل جميع عىل لتدريبهم دقيقة احتياطاٍت يتخذ كما
ألنه — نابليون عند الديمقراطية بمعنى ديمقراطيٍّا أفالطون كان وربما إليها. بحاجة
هو. يراها التي املواهب تلك دائًما ولكنها — املواهب أمام املجال انفساح يف يعتقد كان

عىل ما حدٍّ إىل تقوم الصارمة، الشيوعية األرستقراطية من نوًعا لوالته يقرتح وهو
يف الحاكمة الطبقة تحياها التي الحياة نوع أنه املثقفني األثينيني بعض يعتقد كان ما
عنده األرسة ألن الوالة؛ إىل بالنسبة األرسة يلغي أن يريد كان أيامهم. أحسن يف إسربطة
التي الوالء من رضوٌب فيها ع تتجمَّ بؤرة وهي الذات، حب نحو صاحبه يحفز عشٌّ
تدعو الحرية، من كبرية درجة املرأة أُعطيت وقد الفضيلة. وعن الدولة عن املرء ترصف
من كثري يف الرجل مع متساوية وهي الشائعة. األثينية اآلراء مع تتفق وال الدهشة، إىل

النسائية. النهضة دعاة من — ما بمعنًى — أفالطون إن أي األمور؛
َمن كلِّ اعتباِر عىل ويُدرَّبون املجتمع، يُنِشئهم املجتمع، أطفال فهم األطفال أما
التي العقلية الرتبية وعىل اإلسربطية، البدنية الرتبية عىل ينشئون وهم لهم. آباءً يكربهم
بقراءة مثًال لهم يُسمح فال الحدود؛ أبعد إىل نقية اآلخر العالم يف بنفسه أفالطون رها صوَّ
بآراء وتمدُّهم الخشونة، عن تُبِعدهم القراءة هذه مثل ألن الغنائي؛ الشعر أو هومر،
بل ما، حدٍّ إىل للشعر املعاذير أفالطون ويلتمس عام. بوجه وتفسدهم اآللهة، عن مضللة
الذي الجهد من نوع — األقل عىل — عنده هما والفن فالشعر تقريبًا؛ عنه راغب هو
طريقهم يف والشعراء شديًدا. مقتًا يمقته كان الذي األسفل، الحيس اإلدراك عالم يجاوز
أفالطون حرَّم وكذلك عنهم. فانرصف ما، مكاٍن يف الطريق ضلوا ولكنهم األعىل، امَلثل نحو
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املوسيقى أما املسرتخية. الناعمة املوسيقى — الوالة صغار عىل املوسيقى أنواع بعض
بها. لهم فيُسمح العسكرية الصارمة

استثناء مع الوالة، فضائل من كثريًا تعلَّموا منتقاة، مجموعة املحاربون كان وكذلك
الرجال أو العظمى، الغالبية وهم املنتجون، أما هام. استثناء وهو — منهم الفالسفة
يعيشوا وأن يتزوجوا أن لهم اهتمامه. الواقع يف أفالطون يُِعرهم فلم امَلِعدة، يمثِّلون الذين
يشاءون، كما يلعبوا، وأن يعملوا وأن يرشبوا وأن يأكلوا أن ولهم التقليدية. العائلية الحياة
وجه عىل وعليهم سياستها. يف يؤثِّروا أن يحاولون وال الدولة بسري يحتفظون داموا ما
أن الواقع يف يستطيعون ال ولكنهم مكانتهم، يعرفوا وأن السلوك، يحسنوا أن اإلجمال

الطيبة. الحياة يَحيوا
نيته. يحسن أو املتوسط الرجل بذكاء يثق ال وهو ديمقراطيٍّا، إذن أفالطون يكن لم
الحيوان بها يتمتَّع التي الحرية وهو — ازدراء يف الحيوانية الحرية من نوًعا له يرتك وهو
الكلمة بمعنى بالحرية يقول ال أفالطون أن نالحظ أن يجب ولكنا استئناسه. أحسن الذي
يكتسب وال صارم. نظام عىل الواقع يف ينشئون فالوالة العليا؛ الطبقة — العام اإلدراك يف
بالتعرض أو والخطأ، باملحاولة بالتجربة، ملسئولياتهم الالزمة الفضائل ووالتُه محاربوه
امللك وبنفوذ — كبارهم بنفوذ تامة وقاية يف فهم الدنيا، هذه يف املذهل ع للتنوُّ الكامل
يف الرأي نون يُلقَّ وهم آخر. دون سلوك الختيار التعرُّض من — أفالطون الفيلسوف
عند تفكريًا يكون أن البتة يكاد ال وهو — السامية األفكار يف إال يفكرون وال رصامة،

الجامدة. العقول أصحاب
يف أثره له كان الذي الفاضلة أفالطون مدينة سحر نعلِّل أن العسري من وليس
حتى — كتاباته ويف شاعًرا. وكان جذاب، أسلوب صاحب أوًال كان فقد الناس؛ عقول
إن أو — اآلخر عامله أن كما الفلسفي، التأليف يف يتوافر أن قلَّ سحٌر — ترجمتها عند
أمكن كيف نرى وسوف الحساسة، الطبائع إليه يجذب دائًما كان — تصوُّفه فُقل شئت
عهدها يف للمسيحية العقيل البناء إىل طريقه يشق أن أفالطون كتب مما لكثرٍي يٍرس يف
وكرجٍل كمصلح، أراد فقد الحواس؛ عالم من هارٍب مجرَّد يكن لم أفالطون ولكن املتأخر،
انساق ما وكثريًا املثايل، الهدف نحو كبرية دفعة املسكني العالم هذا يدفع أن أخالقي،
فيها يعلِّم ناقصة، حياة يحيا أن إىل الكمال عن الباحث هذا — الغربية تقاليدنا يف —
أن يستطيعوا لم الذي الكمال نحو يسريوا لكي ويهددهم، بل ويحثهم الناقصني، زمالءه
بالضياء. املغلولني املسجونني يغمر وأن الكهف إىل يعود أن أفالطون عىل وكان يبلغوه.
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ككثري — أفالطون شعر فقد ألفالطون؛ الجاذبية من أيًضا الكهف يخُل لم وربما
إشباع من فيه ما نعني وال — العالم هذا بفتنة — بعده جاءوا الذين املسيحيني من
بمقدار الدنيا، هذه مغريات العامة تحسبها التي والجنس والرشاب الطعام لرغبة ساذج
وقد الفنان. عالم يخلق الذي اإلشباع ذلك والبدن؛ للعقل أرقى درجٍة من إشباًعا تعني ما
إال يمكن ال بالتأكيد الشعر أن غري بتاتًا. العالم هذا عن يتخىلَّ أن من أشعر أفالطون كان

و«الكمال». و«الخري» «الواحد» ثبات يَُهزَّ أن
ليس إذ كاملة؛ مؤلفات منهم إلينا وصلت الذين اإلغريق الفالسفة أقدُم هو وأفالطون
إال — لسقراط السابقني بالفالسفة عادة نسميهم الذين — الفالسفة من سبقه ممن لدينا
موضَع املتجزئة املادة هذه كانت وقد املتأخرين. الباحثني عن رواية وأكثرها قصاصات،
الفلسفي التفكري رضوب أكثر أن األقل عىل فعرَّفتنا الباحثني، من أجيال من عميق درس
«يف باحث القدم، ثابت قديم فيلسوف أي عن كامل يشء لدينا ليس ولكن فيها. ممثل
«مخرتع» أنه سبق فيما عنه ذكرنا الذي ديمقريطس كان وربما العقل. جامد الدنيا» هذه
اإلنسان إلرادة منِكر — املاديني كأكثر — فهو ثَمَّ وِمن وجوهه، جميع من ماديٍّا الذرة

ديمقريطس. إليه ذهب مما متماسكة مجموعة نملك ال الواقع يف ولكنا الحرة،
هم الدنيا» «هذه يف بحثوا الذين القدامى الفالسفة من نختار َمن خريَ كان وربما
اإلغريقية الثقافة بلغت عندما امليالد قبل الخامس القرن يف ترعرعوا الذين السفسطائيني
كانوا وإنما ُخلًَّصا، فالسفًة السفسطائيون يكن لم وربما تها، قمَّ األصح) عىل األثينية (أو
من يتقاضون ما لقاءَ — املعرفة طالب يعلِّمون الذين واملحارضين، املعلمني من هواًة
موقًفا ووقفوا املنطقي». «التفكري أسميناها التي الجديدة األداة يستخدمون كيف — أجر
التي املشكالت مثل — النهائية امليتافيزيقية املشكالت أن فزعموا اليوم، نجهله ال معينًا
أن ينبغي إنما لها. نتعرض أال الخري ومن حلُّها، يمكن ال — أفالطون يعالجها كان
اإلنسانية؛ والعالقات البرشية الطبيعة مشكالت يف — يرون كما — البرشي الذكاء يرتكز
يف — ويمكن الحق، كل حقيقيٍّا عندهم الحواس عالم وكان يشء». كل معيار «اإلنسان ف

كافيًا. مرشًدا الدنيا هذه يف الناس رغبات تكون أن — ظنهم
ما هو الفرد مقياس بأن — خصومهم يروي كما األقل عىل — بعضهم آمن وقد
األقوى. يقرره ما هي العدالة وأن الحق، هي القوة أخرى بعبارة أو عليه، الحصول يستطيع
األشخاص أيدي يف مدهشة آلة اعتبارهم يف هي املنطقي، الناقد الفكر أداة الجديدة، واألداة
أن تالميذهم واستطاع األشخاص. هؤالء إلرشاد أنفسهم كرَّسوا وقد األذكياء، الطموحني
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— بتقاليدها — املتمسكة العامة حساب عىل النجاح نحو مسريهم بالحجة يربِّروا
كان الذين السفسطائيني، أرستوفان ر صوَّ وقد لذلك. أفُقها يضيق والتي باألخالق،
ديون. من عليه ما دْفَع يتحاىش كيف شابٍّا يعلِّمون وهم ُحب» «السُّ مرسحية يف يمقتهم،
من وكغريهم — كفالسفة دنيويني قوًما كانوا سيئة؛ رسالة للسفسطائيني كانت وربما
يكونوا أال جاهدين يحاولون أساتذة، كانوا دنيويتهم، يف السذاجة من يشء عىل — هؤالء

ناجحني. دائًما يكونوا لم ولكنهم محرتفني،
املصقول. األسلوب صاحب بالكاتب ليس وهو مؤلَّفاته. من كثرٍي يف حيٍّا أرسطو وبقي
تالميذه مذكرات هو وإنما ُكتب، ما ليس إلينا وصل ما أن الباحثني من كثري ويعتقد
يف العلم عليه ى تلقَّ وقد تماًما، أفالطون نقيض عىل أحيانًا يَُعدُّ وهو محارضاته، عن
وبخاصة — بتحليله وقام أستاذه وبني بينه الفرق الحظ أرسطو أن من وبالرغم شبابه.
ليس أنه إال — املرأة موضوع ويف «الجمهورية» يف األرستقراطية الشيوعية موضوع يف
املرن، العقل ذي الفيلسوف بأفالطون ُقورن إذا الجامد العقل ذي بالفيلسوف الواقع يف
أو يجمعون، الذين أولئك طائفة إىل أرسطو نضم أن — الحقيقة يف — األجدر كان وربما
اآلخر والعالم ناحية، من العالم هذا الجانبني: من املتطرفني بني يتوسطون أو يؤلفون،
نسميها التي الجامع، غريزة الواقع يف لديه وكانت أمر، بكل يهتم كان أخرى. ناحية من
مجال كل موسوعيٍّا شموًال مؤلَّفاته وتشمل العقلية. األمور عىل نطبِّقها عندما البحث
ولكنه البيولوجيا. حتى املقارنة، السياسية النُّظم إىل امليتافيزيقا، من عهده، يف املعرفة
يجد وأن ، معنيَّ لنظام يشء كل يُخِضع أن يحاول الذي الرجل الفيلسوف، ذلك مع كان

موضوعية. قيمة لها التي األمور مصافِّ يف تُوَضع أن يمكن خلقية أغراًضا الكون يف
بعد «األفكار» يف أفالطون ملذهب تفسريٌ الواقع يف هي مذهبه يف الرئيسية والنقطة
امليتافيزيقية املشكلة هذه أرسطو ويَُعدُّ دنيوية. بصبغة وصبغه يشء بعض تعديله
الواقع يف بطبيعتها املادة وليست واملادة)، الصورة (أو واملوضوع الشكل مشكلة الرئيسية
الصورة أما والجهاد. الصامت اإلرصار من نوع سوى هدف، بغري ولكنها حياة، بغري
إىل املادة فيحول الدنيا، هذه يف عمله يؤدي وهو الروح، أو العقل، الواقع يف وهي —
يكافح أن ويمكن تدركه، أن البرشية الكائنات تستطيع يشء — هدف وله حياة فيه يشء
أو فتتنقل املادة أما هادفة، فعالة، خالقة، الصورة الفكرة. أفالطون يسميه ما سبيل يف
وإن طيب»، «يشء الصورة إن يقول أن يود أرسطو أن يحس املرء ويكاد فحسب. تتجمع

مادة. األنثى وإن صورة، الذَّكر إن فعًال يقول وهو خبيث». «يشء املادة
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من تقرتب «مادته» وأن أفالطون، «أفكار» من تقرتب «صورته» أن الواضح ومن
غري حقيقي. غري يَُعدَّه أن يوشك ما كثريًا أفالطون أن يبدو الذي الحسية االنطباعات عالم
بالتصنيف، املغَرم كالعالم وهو يقبلها، فهو املادة، عىل قطُّ الحرب يشن ال أرسطو أن
الطيبة للحياة أوضح لتعريٍف يتعرض عندما أنه الحق ويف املادة. ع تنوُّ يفتنه والذي
طيب. متصوف أي أو بوذا، عن أو أفالطون، عن كثريًا تبتعد ال مكانٍة من تدريًجا يدنو
هللا يف ينقطع ال الذي ل التأمُّ أو «البصرية» ب يُعرف الذي املشهور مذهبه يف ذلك ونلمس
حالة شك غري من هي أرسطو و«بصرية» النهائي. السبب أو يتحرك. ال الذي املحرك وهو
له يزال ال الحكيم ألن بدنية؛ حالة أيًضا وهي — اآلخر العالم إىل كبري حد إىل تنتمي عقلية
عند «النرفانا» ب عادًة الحالة هذه الدراسة كتب وتُشبِّه الصويف. الوجد هذا يف حتى جسم
قلة إال «البصرية» مرحلة من االقرتاب يستطيع ال أنه جالء يف يعتقد أرسطو أن غري بوذا.
يحث اإلنسانية العالقات عن أرسطو كتب مما األكرب والجانب الرجال. عقالء من نادرة
بني االختيار ذلك يف بما األمور، من أمر كل يف قصوى درجة إىل إغريقي وسط طريق عىل
للرجل الخلقية أرسطو وصايا أن قليل بعد نرى وسوف الروح. ومطالب الجسد مطالب
الحكمة يف تلخيص أحسن تلخيصها يمكن اليونان يف العليا الطبقة أبناء من املتوسط
املقبولة لآلراء املميزة الخصائص من وهي يشء»، أي يف اإلفراط «بعدم تقول التي العامة
حد إىل قولنا بمعنى إغريقية وصايا وهي الحني. ذلك يف — للسلوك أيًضا وربما — عامة

أمريكيٌة. الخلقيَة فرانكلني بنيامني ِحَكَم إن كبري
مع تقريبًا تتفق وهي — طويلة فلسفية حياًة السببية يف أرسطو آراء عاشت وقد
ويجد الكاثوليكية، الجديدة التوماسية يف حية تزال ال ألنها — واملادة الصورة عن آرائه
هو «املادي» السبب ونهائي. وصوري، وكفء، مادي، أسباب: أربعة أثر لكل أرسطو
والسبب الطبخ. لسبك الالزمة واملدة واملاء، والخرض كاللحم — التكوين أجزاء أو املادة
«الصفة»، أو «الطبيعة»، هو «الصورة» والسبب «العامل»، أو «الطباخ» هو «الكفء»
هناك إن فيه يُقال أن يمكن الذي املعروف؛ األرسطي األفالطوني باملعنى «الصورة» أو
أن — الطبخ من الغرض فهو «النهائي» السبب أما للطبخة. مثالية فكرة أو «مثاًال»
كريمة، غري محسوسة أمثلة هذه وإنما للشهية. منبًِّها للحواس، مشِبًعا مغذِّيًا، يكون
السبب هو مثًال «الطباخ» فهل كثرية: بمشكالت توحي وهي أرسطو. عليها يوافق ال ربما
من سلسلة تُوِقف أن تستطيع وكيف الخرض؟ زرع الذي البستاني أين الوحيد؟ «الكفء»

جرٍّا. وهلم واملسببات؟ األسباب
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هللا، — خامًسا يكون أن يمكن ما األربعة، العادية األسباب هذه إىل أرسطو ويضيف
التقينا الذي هللا هو وهذا املحري. مسريه إىل السكون دفع مسبَّب، غري وهو األول، السبب
حياة اإلله لهذا كانت وقد «البصرية». يف التأمل موضوع أنه ذكرنا عندما قبُل من به
بداية، كانت ملا لوالها التي واملسببات األسباب من لسلسلة رضورية بداية باعتباره طويلة

شديدة. بحرارة معبوًدا إلًها قطُّ يكن لم ولكنه
املتناقضني، الطرفني بني يقارب أن ويحاول التوفيق، إىل يدعو رجل كذلك وأرسطو
عن «جمهورية» يكتب لم أنه ا حقٍّ يميزه ومما غريه. من كثري ويف السيايس التفكري يف
الحكومية للنظم الواقعي العمل عن ا جدٍّ دقيقة مقارنة بدراسات قام وإنما مثالية، دولة
العلوم طالب يألفه الذي النوع من دراسات وهي اإلغريقية، الحكومية املدن مختلف يف
أثينا»، «دستور خال فيما الدراسات، هذه إلينا تصل ولم أمريكا. يف الحكم ونظم السياسية
يدرس كتابًا يزال ال وهو «السياسة»، كتابه يف عليها مبنية عامة آراء عنها لدينا أن غري

فائقة. بعناية
«أن هي وتلك السياسية، الكتابات يف العبارات أشهر من عبارة أرسطو إلينا م قدَّ وقد
العبارة، هذه يف ًعا توسُّ إال ليس السياسة من وكثري اجتماعي»، أو سيايس حيوان اإلنسان
فأرسطو، الخلقية؛ القواعد من مجموعة أيًضا هو السياسة يف اجتماعي لعلٍم جهًدا أو
هذه مثل أن يرى العظيم، التاريخ يف — نحسب فيما — التقليدي املتعلم األثيني والرجل
يتجزأ ال جزء أرسطو عند فالفرد لها؛ معنَى ال والدولة» «الفرد سبنرس: لهربرت العبارة
الدولة. داخل يف إال طيبة حياة يحيا أن بوسعه وليس الدولة، نسميها التي الجماعة من
مجرد عنده الفرد فليس االستبداد؛ بُحكم أو الشاملة، بالحكومة يؤمن لم أرسطو أن غري
أِلفنا ما له الصحيحة الدولة يف فاملواطن القوى؛ كل تملك لدولة خاضعة رعية من واحد
أفراد؛ مجموعة هي وإنما وحدة، الدولة وليست حقوًقا. السياسية النظريات يف نسميه أن

األفراد. حقوق يتضمن رصاع خلقي، رصاع فيها مجموعة
األفراد بعض وأن طبيعي، الرق أن يعتقد فهو املساواة؛ دعاة من أرسطو يكن ولم
العضوية النظريَة بعُد فيما أمىس ما ما، حدٍّ إىل بفكره، سبق وقد أرقاء. ليكونوا ُولدوا قد
تلك هي الطيبة الدولة وأن ما، ولوضٍع ما، ملكانٍة يُولد فرد كل أن بمعنى — الدولة يف

الطبيعة. له أرادتها التي مكانته فيها فرد لكل يكون التي
ونقدها. القائمة الحكومات أنواع بتصنيف كتابه من كبريًا جانبًا أرسطو ويشغل
والحقيقة له. قاعدة أرسطو يتخذه للحكومات تصنيًفا أفالطون «جمهورية» وتحتوي
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السياسية، النظريات مصطلحات من كثري اشتُقَّ التصنيف هذا من أن هي تهمنا التي
أرسطو يميز اليوم. حتى قائمة تزال ال التي السياسية، الجدل موضوعات من أيًضا وكثري
ولكل لها. انتكاس أخرى وثالثة فيها، مرغوب منها ثالثة الحكومات؛ من أنواع ستة بني
تالئمه التي األحوال يف منها نوٍع لكلِّ ويمكن فضائله، الطيبة الثالثة األنواع من نوع
من ا جدٍّ سيئ نوع إىل ينحط أن منها نوع لكل ويمكن الحكم، من طيبًا نوًعا يكون أن

الحكم.
«االستبداد»، وانتكاسها متفوق، واحد رجل حكم وهي «امللكية»، هي: الستة واألنماط
امتالكه بسبب — فضائله يف متفوًقا الواقع يف ليس الذي — املفرد الحاكم فيه يتحكم الذي
وانتكاسها واألفضل، األحكم األقلية ولكنها األقلية، ُحكم وهي و«األرستقراطية»، القوة.
األقلية هي وإنما الحكيمة، األقلية ليست ولكنها األقلية، ُحكم أيًضا وهي «األوليجاركية»،
تناول عىل قدرتها عىل أو السالح، أو الثراء، عىل قوَّتها تعتمد قد التي القوة، صاحبة
جيدة)، ترجمة الكلمة لهذه وليست الدستورية، الجمهورية (أو «البوليتيا» وهناك اآلخرين.
فيها املواطنني كلُّ دولٌة ولكنها التقريبية، واملساواة الشعب، حكم عىل تقوم دولة وهي
غري العامة، وهم الكثرة، فيها تحكم التي البوليتيا، انتكاس هي و«الديمقراطية» فضالء.

الفاضلة. غري املدرَّبة،
وهو غريه، إىل األشكال هذه من الشكل فيها ينقل التي الطريقة أرسطو ويدرس
يحاول وإنما الحكم، من معينة ألشكال الثابت الوصف حد عند يقف ال أخرى بعبارة
وجود بإمكان اعرتافه إىل اإلشارة عند الحظنا كما — أرسطو إن ثم الحكم. ديناميكية
ليس الفعلية. والظروف امُلثُل بني العالقات بإبراز يهتم — الُحكم من مختلفة أشكال
عىل — سيئًا أو حسنًا تطبيًقا — تطبَّق أشكال هناك وإنما كامل، واحد شكل هناك
أسميناه ما — ما حدٍّ إىل — هو أرسطو فإن ثَمَّ وِمن الظروف. ترسمها التي الحدود
العالم، الجامد، العقل صاحب يالئم تفكريه من الجانب هذا من وكثري بالنسبي، بعُد فيما

السياسة. يف البرشي للجهد األرضية الحدود يعرف أن يهمه الذي الرجل
عن مثًال أبعده فما الحديث؛ باملعنى (دنيويٍّا) جامًدا البتة ليس أرسطو أن غري
املتمسكة الهادئة للبوليتيا انتكاًسا ه يَُعدُّ الديمقراطية يسميه وما مكيافيليٍّا، يكون أن
تمييزه أن والحظ املساواة. يف مغاالة دون ظاهًرا، الناس فيها يتساوى التي بالقانون،
«خري»، وفيها «فضيلة» لألوىل أن هو الحكم من السيئة واألشكال الطيبة األشكال بني
أرسطو يكن ولم ذلك. إىل وما و«األعداد»، و«الثراء» «القوة» إال لها ليس الثانية وأن
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أحس كما قويٍّا، إحساًسا يحس ويكاد للكلمة، الحديث التقليدي باملعنى بالتأكيد واقعيٍّا
النجاح فليس السياسة؛ يف حتى يكفي، ال األرض هذه فوق النجاح مجرد أن أفالطون،
أو الكون، هذا وخطة يتفق نجاًحا خلقيٍّا، نجاًحا يكن لم ما اإلخفاق، بداية إال الدنيوي

منه. الغرض
عالم الجاف؛ العالم عن — قبل من أفالطون انرصف كما — أرسطو انرصف وقد
آخَر عالٍم إىل واإلخفاق، النجاح عالم الطبقي، النضال عالم املتصارعة، الحكومية املدن
امللك كعالم الصارم الدنيوي غري بالعالم ليس وهو استقراًرا. وأكثر وأنقى، أفضل،
أفالطون رأي من قويًة صدمًة ُصدم قد الواقع يف أرسطو إن بل أفالطون، عند الفيلسوف
عاملنا عن قليًال يبتعد املثايل عامله إنما بالرجل، املرأة ومساواة األرسة، عن االستغناء يف
أفضَل عالٍم وبني بيننا تفصل التي الصغرية الفجوة تلك أن غري الواقعي. — وعامله —
هذه بها نعُرب التي الطريقة تبيان يف قطُّ أرسطو ينجح ولم العمق، شديدة للكثريين تبدو

الفجوة.
التليولوجي)، (أو الهدف عن فكرته إن بل ماديٍّا، يكن لم أرسطو أن الواضح ومن
يف الصورة نضال أو األفضل، نحو جهاد أنها من األرض هذه فوق هنا الحياة عن فكرته
دون املسيحية واستخدمتها املفكرين، من أجياًال جذبت الفكرة هذه — املادة يف تتحكم أن
الحديث العلم ملؤسيس ويبدو الفلسفة. مجال من قطُّ تُمَح لم مصطلحاته أن كما تردُّد.
يستخدم أنه سلطانه، عىل الثورة تزعموا الذين عرش، والسابع عرش السادس القرنني يف
إىل يفتقر لم أنه بيد واالستقراء. املثمرة للتجربة مجاًال يرتك ال قاحًال، استنباطيٍّا منطًقا
أو — املثايل عن القلقني الباحثني بني عظيًما وسيًطا باعتباره طويًال يعيش وقد اإلتباع،

الحقيقي.

الكالسيكية الثقافة

عىل — نسميه الذي د املعقَّ اليشء لذلك الواضح الوصُف الفكر تاريخ يف األعمال أشق من
استخدمنا إذا — أو العرص، روح أو معني، ووقت معنيَّ مكان ثقافَة — األسماء ع تنوُّ
هناك اليشء، هذا مثل فعًال وهناك Zeitgeist «زيتجيست» — حديثًا أملانيٍّا اصطالًحا
ما، بشكٍل بعًضا بعضها يالئم التي التفصيالت من ضخم عدد من يتكوَّن شامٌل انطباٌع
القرن أواخر بثقافة اإلدراك، سْهل تعبرٍي يف — املثال سبيل عىل — ذلك توضيح ويمكن
األساليب عن يتحدثون عندما األمريكان أكثر يعنيه ما أو الغربي، العالم يف عرش الثامن
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بعد برج وليامز يف تتمثل كما العمارة وفن والسيدات، الرجال أزياء إن «االستعمارية».
وكثري ذلك، كل — وكوبيل جينزبره وصور وهايدن، موزار وموسيقى واألثاث، اسرتدادها،

عرش. الثامن القرن يف الغربية الثقافة إال واملكان الزمان يف ليس — ذلك غري
امليالد، قبل والرابع الخامس القرنني يف أثينا إغريق وبخاصة اإلغريق، أخرج ولقد
ثقافة وهي عدة، أجزاء من تتكون التي الكليات هذه من كالٍّ أو الثقافات، هذه من ثقافًة
الفكر يف اإلغريق أن قبُل من رأينا ولقد والرجال، النساء من املتعلمني تفتن فتئت ما
غري . قطُّ يتجاوزوها ولم الغرب، فالسفة عليها بنى التي األسس وضعوا الشكيل الفلسفي
األقل عىل — كانت فقد الشكلية؛ الفلسفة كثريًا تفوق كانت العظمى اإلغريق ثقافة أن

العيش. أساليب من أسلوبًا — املثقفة لألقلية
فنون إىل نحت، إىل عمارة، من — بآثارها العظيمة الثقافة هذه عىل لنحكم وإنا
بها وَلِحق إهمال من نالها مما بالرغم عام ألفي من أكثر بقيت التي — أدب إىل صغرى،
البىل أسباب أن الجائز ومن الرضوب. جميع من واالختالل البىل أسباب ومن حروب، من
من إلينا وصل ما فإن ثَمَّ وِمن األوسط. دون األفضل لنا تحفظ أن عىل عملت قد هذه
إلينا يصل لم وربما لها. صادًقا مثاًال يكون أن يمكن ما يَفُضل العظمى اإلغريق ثقافة
شبيًها األمر كان وربما منه. املتوسط أو أسوءُه إلينا يصل ولم اإلغريقي، الفن أفضل إال
بعض عن تسجيالت إال األثريون يجد ال عندما امليالد بعد ٤٠٠٠ عام يف يحدث قد بما
األغاني أو الجاز، أو الخفيفة، للموسيقى أثًرا يجدون وال وبراهمز، وموزار باخ أعمال
ومهما الحديثة. الغربية موسيقانا عىل الحكم يستطيعون ال عندئٍذ إنهم الخفيفة. الفردية
املعيشة مستويات عىل نحكم أن املمكن من كان إذا عما التساؤل من بد فال أمر من يكن

أثيني. فنٍّ من إلينا وصل ما بمستويات األثينية
نالحظ أن هنا ينبغي وإنما القادم. الفصل يف السؤال هذا عن اإلجابة وسنحاول
فنية أعمال خلق يف يتبني الغربي مجتمعنا يف الثقايف التاريخ يف ا جدٍّ واضًحا تياًرا أن
الذين والنساء الرجال عباقرة من ا جدٍّ صغرية قلة أيدي عىل كربى وعلمية وفلسفية
من بالرغم — وهناك نسبيٍّا. صغرية مثقفة مجموعة وسط عادة ويعيشون يعملون
من النوع هذا من الحلقات متصلة سلسلة — املظلمة العصور خالل الجزئية القطيعة
السلسلة: هذه نسمي أن رصاحة يف ويمكننا الحارض. الوقت حتى اليونان عهد من الثقافة
أنها كما باملايض، تربطنا التي الوحيدة السلسلة هي وليست الرفيعة، الثقافة سلسلة

بصدده. نحن الذي املوضوع لبُّ ولكنها الفكر، لتاريخ الوحيدة املادة ليست
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يمكن العظمى اإلغريق ثقافة عن نعرف ملا املميزة بالصفة تتعلق التي الشكوك ولكن
الوضيعة. والثقافة الرفيعة الثقافة بني العالقة بمسألة ربطها من أفضل توجيًها ه تُوجَّ أن
واملربون اإلنسانيون الواقع يف د» «يمجِّ ألم فنقول: مبارشة بطريقة السؤال نضع أن يمكننا
ينبغي؟ مما أكثر بركليز لعهد أثينا النهضة عهد منذ وأمريكا أوروبا يف والكالسيكيون
األبطال، من وقليًال القصائد، من وقليًال التماثيل، من وقليًال املباني، من قليًال يأخذوا ألم
الحديث عرصنا يف املعجبون بالغ وربما املايض؟ عن طيبة صورة ذلك كل من ويُنشئوا
باألخذ ملَزًما لست ولكنك دائًما. اق العشَّ يفعل كما معشوقهم، فضائل يف القديمة باليونان
بطريٍق شيئًا يعرف أن من امرئ كل تمكِّن والصحافة الشميس التصوير فإن يرون؛ بما
وليست طويًال، أمًدا الغرب رجال بها افتتن التي اليونان هذه عن مباًرشا يكون يكاد
بنفسك تفهم لكي بها تسرتشد التي الطريق معالم من قليًال إال التالية العامة األحكام

اإلغريق.
دنيوية ثقافة هي الكالسيكية تقاليدنا يف اإلغريقية الثقافة أن هو نالحظه ما وأول
ألول يروا لم والرياضيني، والصنَّاع، املرسحية، وكتَّاب الفنانني، هؤالء وكأن كبري، حد إىل
جحيم، أو نعيم هناك ليس فيها. يأمل أو املرء بها يهتم أن تستحق أخرى حياًة وهلة
الذي املظهر من نوًعا األكثر عىل هناك لعل أو املوت، بعد يشء البتة هنالك ليس وربما
وإثارتها. متعتها يف أو رشها، أو خريها األرضيف هذه يشبه ال نوًعا الجنة؛ يف الحياة يسبق
من ا جدٍّ لكثريين ا حقٍّ واقعية مشكالت كانت األخرى الحياة مشكالت أن نرى وسوف
ما الناس عامة أحستها التي املشاعر هذه من قليًال ولكنَّ بركليز، عرص يف حتى اإلغريق،
الجناز شعائر تؤدي أن عىل أرصت قد أنتيجون إن نعم العظمى. الثقافة إىل سبيله وجد
ففي لألحياء؛ والئي من أعمق للموتى والئي «إن فعًال: تقول وهي أخيها، جثمان عىل
هي بأرسها املرسحية يف الرئيسية النقطة ولكن األبد.» إىل سكناي تكون سوف عاملهم

أخيها». روح مأساة «وليست الدنيا، هذه يف أنتيجون مأساة
نتطلع أن ينبغي الحياة هذه ويف املقصودة. هي العظمى الثقافة يف إذن الحياة هذه
برشية. طبيعية رغبات الحال بطبيعة وهي — الطبيعية البرشية حاجاتنا إشباع إىل
مالئمة. كلمة وهي — «فيزائي» كلمتنا نشتق «فيزيا» للطبيعة اليونانية الكلمة ومن
الثقافة عهد يف اإلغريق عند الفيزائية والشهوات (البدنية) الفيزائية امللذات كانت وقد
وممارسة والرشاب، فالطعام، الحال؛ بطبيعة محرتمة لذلك وهي ا، جدٍّ طبيعية العظمى
الشعر، وكتابة املوسيقى، وعزف املوسيقى، إىل واالستماع والرقص، واللعب، والنوم، الجد،
اإلتقان. يستحق ومما األداء، يستحق مما اإلغريق عند كان ذلك كل — والتفلسف واللغط،
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نواحي جميع يف يميزون اإلغريق وكان اإلتقان. األداء يستحق أن هامة: صفة وهذه
الحاجات هذه أن يفرتضوا ولم واألسوأ. واألفضل والخبيث، الطيب بني الفْرق نشاطهم
أن فرد لكل يُسمح بأن وذلك آلية، وبطريقة بسهولة إشباعها يمكن الطبيعية البرشية
الفرصة وإتاحة الصنبور فتح يشبه ما يعتقدوا لم غريه. من أيرس يجده ما دائًما يؤدي
ويف والتدريب، الرتبية، يف يعتقدون كانوا ذلك من العكس عىل بل تتدفق، أن لرغباتهم
«ال تقول: الفكر) ملؤرخ مفيد مصدر دائًما (وهي الشعبية وحكمتهم رغباتهم. من الحد
ولكن بالحد. يقول الذي العظيم اإلغريقي املبدأ نفهم لكي طيبة بداية وهي إرساف.»
نيقوماخوس». إىل «األخالق كتابه يف وبخاصة أرسطو، كتب فيما يرد الكالسيكي الرأي
الكثرة بني االعتدال مبدأ نحقق أن هو الصحيح العيش أسلوب إن أرسطو يقول
إن ولكنك ذلك. لك أرادت قد فالطبيعة ذلك؛ من بأس وال — الطعام تحب فأنت والقلة.
كثريًا تفكِّر أنك وهْب فاضًال، تَُعد ولم للضحك، مدعاة وأصبحت َسِمنت، الطعام يف أفرطت
وغري والحديد للفيتامينات باًال ألقيت أنك أو الطعام، متعة لتفقد إنك حتى وزنك ازدياد يف
الفيتامينات عن يعرفوا لم الحال بطبيعة (واإلغريق بالتغذية يختص فيما آراء من ذلك
إنك يقولون الحاالت هذه كل يف اإلغريق فإن قصد، عن نباتي إىل تحوَّلت أنك أو شيئًا)،
نحو بنفسك تسري وإنك الطيبات، من بحماقتك نفسك وتَحِرم الجوع، من نفسك تُهِلك
قد اإلمساك أن جيًدا (الحظ اإلمساك رذيلة ترتكب مذنب الواقع يف وإنك املمقوت، الهزال
باتت التخمة وأن رذيلة، ال فضيلة املسيحية يف الشكلية األخالقية النظم بعض يف أصبح
الطعام فضيلة تقع واإلمساك التخمة بني وفيما املسيحية). يف البسيطة الخطايا إحدى

اإلغريق. عند الطيب
اإلغريقية. الخلفية القاعدة لهذه املحسوسة األمثال بنفسك ترضب أن وتستطيع
فيه أمٌر اإلغريق، عند طبيعي غري أمٌر والعزوبة، الجنيس، االتصال عن االمتناع فإن ولذا
الشهوة وتسلُّط الجنسية، الحياة يف الفوىض أن كما فاضل. غري فهو ثَمَّ ومن مبالغة،
والوسط فاضل. غري فهو ولذا سيئ؛ أمٌر كذلك هي الجنيس، باالتصال املفرط واالهتمام
واالعتدال، واالتزان، النفس، عىل السيطرة يقتيض الشهوات، من ذلك غري ويف هنا، الذهبي
للرجولة. طيبة فضيلة وهي شك، غري من فضيلٌة الشجاعة إن نقول لذلك أخري وكمثال
الشجاعة يف املبالغة ولكن الوضوح. شديدة رذيلة — الشجاعة إىل االفتقار وهو — والجبن
الشجاع، الرجل صفة ليست وهي االندفاع، أو ر، التهوُّ عادة: نسميها رذيلة، كذلك هي

بالشجاعة. املتظاهر الرجل صفة هي إنما
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تلك يف القدامى اإلغريق ينتاب كان الذي اإلحساس برسِّ يمدنا األخري املثل وهذا
إن منه. جزء هو الذي واملجتمع الفرد بني العالقة مشكلة — للبرشية األبدية املشكلة
وهذه األضواء، تحت مكانه إىل تسوقه التي الطريق ويف نفسه يف دائًما يفكر املتظاهر
الفرد شأن من يحطون كانوا إنهم بل يمجونها؛ اإلغريق كان بالنفس االهتمام يف املبالغة
اللفظ إن حتى الحكومية، املدينة يف زمالئه عن النظر بغضِّ طريقه يشق أن يسعى الذي
«األبله». عن اليوم نحن به نعربِّ الذي اللفظ نفس هو «الخاص» عن به ون يعربِّ كانوا الذي
قولهم: من األمريكان من كثري يعنيه ما يدرك أن العظيم العهد يف لألثيني كان وما
الثقافة وكانت الفردية. هذه مثل يمجون بالتأكيد كانوا وقد املستوحشة». «الفردية
فكان األفراد؛ بني املنافسة عىل بالفعل تقوم — أخرى ناحية من — العظمى اإلغريقية
كانوا كذلك وشعراؤهم ذلك. غري كثري ويف األوملبية، األلعاب يف يتبارون منهم الرياضيون
والثاني لألول — خاصة جوائز يمنحون وكانوا رسميٍّا، مآسيهم بأداء ف الترشُّ يف يتبارون
هذا يتقن والذي اإلغريق، نظر يف األداء يستحق بعمٍل يقوم الذي الفرد وكان والثالث.
مما ويتضح ا. فردٍّ باعتباره التكريم ويلقى بالبنان إليه يُشار قصوى، درجٍة إىل العمل
ربما بل الذاتية، والصفات الشخصية، أن العظيم العرص يف األثينية الحياة عن نعرف

بالتشجيع. ويظفر التقدير ينال مما كانت الشذوذ، من يسرية درجة كذلك
بلوغ محاولة وهي اإلغريق، بها تميَّز التي الصفة تلك آخر مجاٍل يف نرى وهكذا
مجتمًعا وال املتشابهني األفراد من مجتمًعا يريدوا لم فهم والتفريط؛ اإلفراط بني الوسط
يف النحل، أو النمل سلوك املجتمع يف األفراد يسلك أن يريدوا لم املختلفني، األفراد من
أن ظنُّوا إسربطة خصوم يكن وإن — اآلليني األفراد من ككثري تفكري، وبغري نظام،
األفراد يسلك أن يريدوا لم كذلك وهم السلوك. من الرضب هذا من اقرتبوا قد اإلسربطيني
استعداد عىل وكل الخاصة، بطريقته يتفاخر وكل لنفسه، كل القطط، سلوك املجتمع يف
من اقرتبوا قد األثينيني أن ظنوا أثينا خصوم يكن وإن — فريسته عىل ينقضَّ ألن دائًما
واحد، وقت يف وأفراًدا مواطنني الرجال يكون أن أرادوا وإنما السلوك. من الرضب هذا
فيها تتحكم رتيبة عيشًة يعيشوا أال عىل العامة، والعادات العامة للقوانني يخضعوا وأن
ومما النجوم، من كنجم منهم كلٌّ يلمع أن عىل الطيب، الالعبني كفريق يكونوا وأن العادة،
ألنفسهم. رضبوه الذي املثل الحاالت من حالة كل يف أدائهم يف يبلغوا لم أنهم فيه شك ال
فعلوا لعلهم أو فنونهم، من إلينا وصل فيما الحاالت أحسن يف املثل هذا بلغوا وإنما
أن عدة قرونًا النقاد حاول وقد عهدهم. من عام ألفي بعد لنا ا جدٍّ واضح شكل يف ذلك
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ظ، والتحفُّ االتزان، وعن القياس، عن فتحدثوا كفنانني، اإلغريق حققه ما باأللفاظ يصفوا
بذاته، واملكتفي الهادئ، مثل: صفاٍت يستعملون وهم والكرامة. السكون، وعن واالنسجام،
معناه ليس ذلك أن أيًضا ون يرصُّ — ذلك برغم — أكثرهم ولكن واملتعلم، والنظامي،
متحرًكا، عميًقا، يكون أن معناه وإنما عاطفة، وال فيه، حياة ال شكليٍّا، الفن يكون أن
اإلغريق نوابغ من قلًة أن يعتقدون النقاد إن موجزة كلية يف نقول أن ونستطيع نشًطا.
وهو الذهبي، الوسط هو وذلك — الفن يف الكمال حد يبلغ يكاد شيئًا حققوا قد األقل عىل
— ذاتها كالحياة — يشء وإنما الطرفني، بني التوفيق مجرد وليس التوسط، مجرد ليس

«التفريط». يتجاوز كما «اإلفراط»، يتجاوز
باملوازنة ذلك يكون أن ويحسن — الفن هذا من محسوسة أمثلٍة إىل نظرت أنت وإذا
اإلغريقي وبقي بنفسك، تحكم أن استطعت — اإلغريقية غري األخرى الفن أشكال مع
وقد بالكالسيكي. مجتمعنا يف يُعرف وأصبح الحني، منذ مرموًقا — الحال بطبيعة —
ذلك، بعد جاء الذي الشمال شعوب وفن اإلغريقي الفن هذا بني يوازنوا أن النقاد أِلف
الرومانتيكي الكالسيكي يف الثنائية هذه إىل نعود وسوف الرومانتيكي، يسمونه والذي
تختلف املحسوسة الفنية األعمال أن نالحظ أن هنا ويكفينا الحديث، العرص نبلغ عندما
التي املجردة األمور من الخالف هذا تجعل أن املدرسية الكتب تحاول مهما بينًا، اختالًفا

ِبصلة. الواقع إىل تَمتُّ ال
أطالله، يف اليوم هو كما أثينا، يف البارثينون وْليكن أثيني، معبد إىل أوًال انظر
تكون أن ويَحُسن غوطية، كاتدرائية إىل انظر ثم النماذج)، (يف األثريون ره صوَّ وكما
ستيت األمباير مبنى أو روكفلر مركز إىل انظر ثم أميان. أو شارتر ككاتدرائية فرنسية،
إنك أوردناها. التي النقاد عبارات يف فكِّر ثم شامخ. أمريكي بناء أي إىل أو نيويورك، يف
وناطحة الغوطية الكاتدرائية أن حني يف منتٍه، اإلغريقي املعبد مغًزى. لها تجد سوف
اإلغريقي املعبد وكأن الصعود. تواصال أن عليهما تحتم قد كأنه تبدوان األمريكية السحاب
تؤكد واألمريكية الغوطية األبنية أن حني يف األفقي، يؤكد — الرأسية أعمدته من بالرغم —
إىل منطلقة طموحة األخرى وتبدو باألرض، ومرتبط راٍض كأنه يبدو األول قطًعا. الرأيس

الغابة. أو — كالشجرة واألخرى كالصندوق، األول السماء.
إىل أي طبيعي؛ أو معقول تفسري إىل — الحال بطبيعة — الفارق هذا يفتقر وال
اإلنسان إرادة عن خارج النهاية يف هو يشءٍ يف املفارقة يف السبب يلتمس أن يحاول تفسرٍي
اإلغريقي املعبد خطوط أن بعضهم ويعتقد آماله). أو أهدافه، أو آرائه، أو ُمثُله، (أو
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الشمال جو يحددها الغوطي املعبد خطوط وأن الصايف، املتوسط البحر مناخ يحددها
خطوط الحجر إىل نقلوا إنما اإلغريق البنائني بأن تقول نظرية وهناك الضباب، كثري
الغوطية الكاتدرائية بأن تقول نظرية وهناك القدامى. لإلغريق البسيطة الخشبية املباني
لم بحيث رة مسوَّ املساحة محدودة كانت الوسطى العصور يف املدينة ألن الهواء يف ترضب
ناطحة تفرسِّ التي األخرى النظرية اشتُقت النظرية هذه ومن أفقية. بمساحة لها تسمح
بأن تقول أخرى نظرية وهناك مانهاتن. جزيرة يف املحدودة باملساحة األمريكية السحاب
املسيحية ويف اإلغريقية األوملبية الديانة يف كنائسيٍّا) أم طقوسيٍّا أكان (سواء العبادة شكل

أخرى. كثرية نظريات وهناك فيها، تُقام التي املباني أشكال حدَّد الذي هو الغربية
منها واحدة هناك ليست أنه غري النهاية. يف اإلدراك عىل ويعاوننا معنًى، له وأكثرها
التي الحقائق وجميع يتفق ال وحيًدا تفسريًا أخذناه إذا — وبعضها يشء، كلَّ تفرس
كانت (األكروبوليس) مسورة إغريقية مدينة تشملها التي املساحة أن ذلك من نعرفها.
يشمخ فلم ذلك ومع الوسطى. العصور مدينة تشملها التي املساحة ضيق يف األقل عىل
التزموا املعماريني واملهندسني اإلغريق البنائني بأن سلَّمنا ولو العىل، إىل اإلغريقي املعبد
الضخامة إىل تطلعوا لو أنهم فيه جدال ال مما فإنه الهندسة، يف ضعاًفا وكانوا التقاليد
التي االقتصادية، املصادر إىل افتقروا هم وإن الفنية»، «املهارة إىل افتقروا ملا الشموخ أو
يحققوا أن قبلهم من املرصيون استطاع وقد مبسطة. صورة يف تنفيذها من تمكِّنهم

الحجر. فوق الحجر وضع وهي سهلة، بوسيلة األهرام، يف الضخامة
«أرادوا» األمريكان أن كما بنَوا، ما «أرادوا» اإلغريق بأن الحكم من لنا مناص وال
مانهاتن جزيرة فوق شيدناها كما الفسيحة، الرباري فوق شيدناها ألننا السحاب؛ ناطحات
السماء. إىل الضارب أو الضخم يريدوا لم العظمى الثقافة عهد يف اإلغريق إن املحدودة.
فيجب الفنون، من فنٍّ بداية تفسري يف نافعة العقلية أو الطبيعية النظريات تكن ومهما
بشأن الناس يعتنقها التي اآلراء أن — كله الفن تطور نفهم أن أردنا إذا — ننىس أال
معينة مرحلة وعند ناميًا. حيٍّا يبقى أن عىل الفن تعاون فيه، املرغوب والنافع، الجميل،
بنَوا ما بنَوا بركليز عهد يف واإلغريق طفيف. تحوير ويصيبها بل األفكار، هذه د تتجسَّ

بعينها. أشياء يف رغبوا وألنهم معينة، بطرٍق وأحسوا فكَّروا ألنهم — ما حدٍّ إىل —
واإلالهات اآللهة إىل انظر اإلغريقي؛ النحت فن يف ذاتها التجربة هذه َلنُحسُّ وإنا
هنا شارتر. لكاتدرائية الغربية الجبهة عند القديسني إىل انظر ثم البارثينون، مدخل عند
يف املسيحيني أن حني يف جزعني، غري البنية، أقوياء ممتلئني، مطمئنني، اإلغريق تجد أيًضا
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دنيوي، غري رقيق بإحساس يفيضون طموحني، ما، حدٍّ إىل هزيلني كانوا الوسيط العرص
إغريقي عمٌل أوضح، بصورة نقول عما يُعربَّ أن هنا ويمكن ف، بالتقشُّ أو بالزهد، أو
تمثال إىل انظر نتفهمها. أن اآلن نحاول التي العظمى الثقافة جاوز وقد بعد، فيما تم
إنه منه، صوًرا ننسخ ما كثريًا الذي التمثال هذا األفاعي، تهاجمهم الذين وأبنائه الوكون
هذا إن اإلعجاب. إىل يدعو وهو العظمى، الثقافة بعد جاء الذي القرن أعمال من عمٌل
يعانون وأبناءه الوكون إن ِبصلة. الذهبي الوسط إىل يَمتُّ ال وهو الوقار، من يخلو العمل
يصُدق كان وربما — تطرُّف هذا ويف كريم. غري بشكل أرسطو، بعبارة أو واضح، بشكل

العظمى. الثقافة مثل عىل يصُدق ال ولكنه الحياة، عىل
تُرجمت. ما إذا شيئًا تفقد أن بد ال اليونانية أن دائًما واذكر األدب، من أمثلًة ُخذ أو
جندي لثالثمائة أُقيم الذي التذكاري النُّْصب عىل نُقشا لسيمونيدس سطرين وإليك
بات (وقد للفرس يستسلموا أن عىل ترموبويل يف املوت آثروا (الكيديمونى) إسربطي
تحمله الذي املعنى نفس — وحدهم لإلسربطيني ال — اإلغريق عند بعُد فيما لرتموبويل

تكساس): والية ألبناء أالمو

أمروا. ملا طاعة هنا نرقد إننا الكيديمونيا ألهل وقولوا العابرون أيها سريوا

كاآلتي: ترجمته إنجليزي شعر يف املعنى هذا سيفر ل. ه. نََظم وقد

أوامرها، أصدرت التي إسربطة يف الغريب أيها انرش
طائعون. قبورنا يف هنا أننا

تخلدها: أخرى قصيدة ونحو أخرى، معركٍة نحو بفكرك ل تحوَّ ثم

الفائض، النهر تعرب التي القنطرة عند
أعالمهم. أبريل رياح تنرش

املعركة، يف الفالحون وقف هنا
نريانهم وأطلقوا

األرجاء. جميع يف تدوي

يف تُطِنب رومانتيكية، والثانية التعبري، يف تقتصد مقيدة، كالسيكية، األوىل القصيدة
يفخر كما برتموبويل يفخرون كانوا اإلغريق أن اعلم ولكن اإلثارة. بقصد األخرية العبارة
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بالتواضع؛ خاصة سيمونيدس نَْظم يتَّصف وال كنكورد. يف بالقتال (يانكي) أمريكي أي
شاعر سيمونيدس إن نقول أن كذلك ينبغي وال إمرسون، يفخر كما بطريقته يفخر فهو
ثقافتني يف مختلفان شاعران هما وإنما ذلك. عكس أو ، ُمِسفٌّ شاعٌر إمرسون وإن ُمِجيد،

مختلفتني.
ماثيو اإلنجليزي الكاتب كان آخر: بلساٍن ناقٍد رأي يف أخريًا مثاًال إليكم وأسوق
أو كلتية أخرى ونغمة كالسيكية أو إغريقية نغمة يلمس عرش التاسع القرن يف أرنولد
من بمثال رأيه ووضح الواحد. الشاعر يف حتى أو اإلنجليزي، األدب تقاليد يف رومانتيكية

يقول: وهو كيتس إن أرنولد يقول كيتس. أعمال

هذه، صغرية مدينة أية
البحر، شاطئ أو النهر ضفاف عىل

الجبل، سطح عىل أو
الساكنة، القلعة ذات
ساكنيها، من تخلو

املقدس؟ الصباح هذا يف

يقول: عندما أنه حني يف املعتمدة. اإلغريقية للتقاليد وفًقا يكتب إنما

السحرية، النوافذ هذه …
الخطرة، البحار َزبَد عىل تطل التي
الخيال. نسج من بالد يف مهجورة

الكلتية. الرومانتيكية بسحر يكتب إنما

الكالسيكية اإلغريقية الثقافة صفات الحال بطبيعة تعجبك ال أو تعجبك قد وأنت
استخدمناها التي بتلك هدامة مصطلحاٍت الهدامون النقاد استبدل وقد فنها. يف تبدو كما
مما أكثر شكلية اإلغريقية واآلداب اإلغريقي الفن إن قالوا للتقاليد؛ طبًقا الكتاب هذا يف
س تحسُّ إىل تفتقر فيها، حياة ال ثابتة، ينبغي، مما أكثر عقلية محدودة، ضحلة، ينبغي،
املتعايل. السيئ باملعنى أرستقراطية فهي — البرشي الوجود يف الجوانب ع وتنوُّ الغامض
أن إىل أشار قد موري جلربت هو القديمة اليونان عشاق من عظيًما عاشًقا أن والواقع
البيزنطيون به قام الذي النقل طريق عن بقي إنما اإلغريقية الثقافة من إلينا وصل ما
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ذات الطوائف أو — الرتبية ورجال النهضة، عهد يف واإلنسانيون واملسيحيون، املتأخرون،
أعمال من مختارات هو إلينا وصل ما أن بالتأكيد ذلك ومعنى — إيجاز يف البالغ، االحرتام
املتطرفني، من الخامس القرن يف أثينا يف كان وربما صادًقا. تمثيًال تمثلهم ال اإلغريق
أكثر الجامحة الرومانتيكية الشخصيات ومن الجحيم، عىل الناقمني السماء، إىل املتطلعني
والتماثيل املعابد يف تتمثل قائمة تزال ال املحسوسة الحقيقة أن غري العرف، سجله مما
يف األثينيني بأن يقول َمن الهدامني النقاد من بعُد يظهر ولم والنثر. الشعر يف تتمثَّل كما
أرستقراطية أعمال من كأنه فيه النحت وفن البارثينون إىل ينظرون كانوا الخامس القرن
الثقافة معايري لنا رسموا الذين أولئك أذواق إن نقول أن اإلنصاف من يزال وال غربية.

رومانتيكية. تكن ولم كالسيكية كانت العظمى
ذهنك يف تمثَّلت إذا املعادون الرومانتيكيون النقاد إليه يرمي ما تدرك أن وتستطيع
نعرفه الذي إيجة، ببحر ميلوس جزيرة يف ُوِجد الذي — الحب إلهة — أفروديت تمثال
أكثر هو التمثال هذا كان وربما ميلو». دي «فينوس اإليطايل الالتيني باسمه جميًعا
«هوليوود» يف املقياس هي — يقولون كما — ِنَسبه تزال وال أجمع، العالم يف ألًفا التماثيل
إنسانًا تحرِّك أن قلَّ أفروديت فإن ذلك ومع األقل. عىل رفيعة كُمثُل األطلنطية» و«مدينة
باردة فهي بالحب؛ عالقتها حيث من فيها نفكِّر أن العسري ومن اإلعجاب. من أبعد إىل

إلهة. باعتبارها حتى ا، جدٍّ
الذهبي ط التوسُّ من نوًعا — ما بمعنًى — ميلو دي فينوس تمثال يكون وقد
الزائدة، والنحافة املفرطة والبدانة البالغ، والِقَرص البالغ الطول طريف بني األرسطاطييل
أخواتها من املاليني ملقاييس حسابيٍّا متوسًطا تكون قد الكالسيكية مقاييسها إن بل
هي ميلو دي فينوس إن نادرة. الحية األجسام يف النَِّسب هذه أمثال ولكن األوروبيات.
ثنا تحدَّ التي الثقافة وكل ديمقراطية. أكثرنا حتى أرستقراطية يحسبها التي األشياء أحد

جالء. بكل أرستقراطية هي عنها
ألنها املحدثني؛ األمريكان ألكثر بغيض وبمعنًى واضح، بمعنًى أرستقراطية هي
أن ا حقٍّ يستطيع وال الرفيعة، ُمثُلها متابعة ا حقٍّ يستطيع ال أنه إىل مربراتها يف تستند
أن نجد أيًضا وهنا العيش. لكْسب العمل عليهم يتحتم ال الذين أولئك إال طيبة، حياة يحيا
متأخًرا جاء أنه من بالرغم نواحيه، بعض من مجتمعه يمثِّل َمن أحسن كان الذي أرسطو،
العمل أن أرسطو يعتقد نقول. ما عىل شاهد خري اإلغريقية، للثقافة العظيم العرص يف
من العمل عليهم يتحتم الذين أولئك يمنع بالعمل، العام واالشتغال بل الشاق اليدوي
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اكتساب من يمكِّنهم الذي الوقت يجدون ال الناس هؤالء أمثال فإن طيبة، عيشة العيش
يشءٍ يف املبالغة من لهم بد ال هؤالء الكامل. للرجل الرضورية والخلقية العقلية التجارب
عضالت إىل انظر متسًقا. نموٍّا تنمو ال أجسامهم فإن ثَمَّ وِمن ما، عمٍل يف اإلفراط أو ما،
أرسطو أن ويبدو الضامرة. املحاسب أو الديوان يف الكاتب عضالت وإىل البارزة، الحداد
باعتباره الرق، عن يدافع كان ذلك، من العكس هو بل الحالة، هذه من بتاتًا يُذهل لم
للرفيق بد ال الذي بالعمل يقوم لكي يُولد الناس بعض طيب. أمٌر لذلك وهو طبيعيٍّا أمًرا
الطيبة الحياة أن قويٍّا إحساًسا أفالطون أحسَّ وكذلك به. يقوم أن املالئم ومن يؤديه، أن
أفالطون. مع دائًما اتفاٍق عىل أرسطو يكن ولم وحدها، للقلة ة ميرسَّ — حياة أحسن —
رجال الرجال: من أنواع ثالثة عن «الجمهورية» يف له شهري تشبيٍه يف أفالطون ويتحدث
ورجال القلب)، أو املحاربون، (وهم الفضة من ورجال الرأس)، وهم (اآللهة، الذهب من
قلَّة الذهب رجال يكون أن الطبيعي ومن امِلَعدة). أو العمال، (وهم الحديد أو الربونز من

القمة. يف تكون أن وتستحق مكانتها، لها
يجده الذي النوع من معايريها ألن أرستقراطية؛ أيامها ذروة يف اليونان ثقافة كانت
السهل من فليس املعيشة؛ يف املحاكاة مستحيل — وجالء وضوح يف — الرجال أكثر
املرء يحقق أن — العيش أجل من العمل إىل حاجة بهم ليست الذين أولئك عىل حتى —
وأن امليادين، من كثري يف السليم الذوق يربِّي وأن األمور، من أمر كل يف الذهبي الوسط
آخر، لسبٍب أرستقراطية كذلك كانت الثقافة هذه ولكن األلوان. مختلفة متزنة حياة يحيا
يقبل ألن استعداٍد عىل العظمى الثقافة عهد يف اإلغريقي كان ذلك. من أعمق كان وربما
من يستمدها التي باملادة يعمل كان العالم. بها يقبله التي لتلك مشابهة بطريقٍة العالم
باملعنى إال يجاوزها، أن يحاول لم ولكنه حواسه، تشبع حتى ينظمها أن ويحاول خربته،
يف أمٌل عنده يكن لم الحسية. الخربة عالم العالم؛ هذا ميلو دي فينوس به تجاوز الذي
املقابلة تمام تقابل مشاعر أو معنويٍّا، بمصريه يهتم إلٍه يف عقيدة أو الشخيص، خلوده
الحق عن واضحة آراء من لديه كان مما بالرغم بالذنب، اإلحساس معنى من نفهمه ما

والباطل.
من لديه فيما السعادة ينشد إنه قلنا بسيًطا تعبريًا ذلك عن نعربِّ أن أردنا وإذا
يسمو أن أو بإحساس، إحساًسا يستعيض أن يستطيع ال وهو املحسوسة. الخربة عالم
وهو املبارشة، الطريقة غري بطريقٍة لنفسه باحرتامه يظفر أن يستطيع وال بمشاعره،
كانت نعم بالدين. تربطها التي الوسائل أكثر من والعزاء القوة يكتسب أن يستطيع ال
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حني بعد نرى سوف ولكنا به، تسمو العظيم، العرص يف الحكومية، املدينة وطنية لديه
(وقد الروحي الجهد يبذل أن يستطيع من الناس من قلَّ غلته. يشِف لم املعني هذا أن
يف الصارم العالم هذا يقبل لكي املرء يتطلبه الذي ق) موفَّ غري جهًدا الحال بطبيعة يكون

الذهبي. عرصهم يف اإلغريق َقِبَله كما بساطٍة
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بركليز ألقى ٤٣١ق.م) (عام وإسربطة أثينا بني العظمى للحرب األوىل السنوية الذكرى يف
أُقيمت التي التذكارية الصالة يف خطابًا — ديمقراطيٍّا انتخابًا انتُخب الذي — أثينا قائد
كما — املوتى ذكرى يف الخطاب وهذا القتال. من األول العام يف ماتوا الذين لألثينيني

قال: أثينا، لعظمة أكيد بليغ تقويم — ثيوسيديد املؤرِّخ رواه

قوانينا ولكن القلة، دون الكثرة أيدي يف ألنه ديمقراطيٍّا؛ دستورنا نسمي إننا
عندنا العام والرأي الخاصة. منازعاتهم يف للجميع العدل يف املساواة تكفل
ال بها، ب يرحِّ العمل، نواحي من ناحية كل يف باملوهبة — ويكرم — ب يرحِّ
برغم مدينتنا ولكنَّ … وحده اإلتقان أجل من ولكن طائفي، سبب أجل من
مثلها تَمد أخرى مدينة هناك فليست فحسب؛ يومي عمل مدينة ليست هذا
وجمال العام، طوال وتضحيات مباريات من — متنوعة للرتفيه أسبابًا للروح
نعشق نحن … يوم بعد يوًما العني وتَُرسُّ القلب تحيي — العامة منشآتنا
عندنا والثروة الرجولة. نفقد أن دون — الحكمة ونعشق إرساف، بغري الجمال
الفقر وليس اإلنتاج. فرص من فرصة هي وإنما للتفاخر، مادة مجرد ليست
ونحن عليها. للتغلب املرء يعمل أن ينبغي ِحطٌَّة ولكنه به، نشهر عاًرا عندنا
ثَمَّ وِمن أدائه. طريق عن ولكن املعروف، تقبُّل طريق عن ال باألصدقاء نظفر
أصحاب باعتبارنا — مشغوفون ألننا ِصالتنا؛ يف ثباتًا أشدُّ بالطبيعة فنحن
يستجيبوا لم فإذا األصدقاء. إزاء عالقاتنا الطيب بالعمل نوثِّق أن — فضل
وإنما تلقائيٍّا، تُؤدى لن خدماتهم أن يحسون ألنهم فذلك الحرارة، هذه بمثل
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لحساب ال املنفعَة لغريه يؤدي َمن البرش بني وحدنا ونحن لدين. وفاء تُؤدى
مدينتنا أن إيجاز يف أزعم وأنا بالحرية. منا قوية ثقة ولكن خاصة، مصلحة
استقالل يف غريه ييل ال أعضائها من فرد كل وأن لإلغريق، تربية جملتها يف هي

واألطراف. الذهن يف النفس عىل الكامل واالعتماد اإلنتاج، ع وتنوُّ الروح،

واألمل، بالثقة ميلء خطاب فهو مألوًفا؛ نغًما الخطاب هذا يف األمريكان ويستشف
وهو بلغتها، التي العظمى النجاح مرتبة إىل العالم ترفع أن وهي رسالة، ألثينا أن يؤكد
الحياة العمل، حياة تقتضيه وبما الحايل، واملكان الحارضة اللحظة بقيمة يشيد خطاب
هذا أُلقي عندما ُولد قد طفًال أن فرضنا لو ولكنا والكفاح. للنشاط رضوٍب من الطيبة،
الحرب، يف مهزومة أثينا لرأى املمكنة، املتأخرة الشيخوخة سن حتى عاش ثم الخطاب،
للنزاع فريسة أنها إال املادية، الناحية من ناجحة تكن وإن وهي استقاللها، من محرومة
أي يف عظمى ثقافة تُنِتج أن عىل قادرة تَُعد لم بحيث واألحزاب، الطبقات بني املستمر

الثقافة. هذه بمثل االحتفاظ عن عاجزة تكون وتكاد ميدان،
الثقافة ميالَد يضللنا ال مجاٍز يف نسميه أن يمكن ما حول تدور التي املشكالت إن
هي أثينا تَُعد لم ملاذا الفكر. لتاريخ دراسة أية يف أساسية مشكالت هي وموتها؛ وحياتها
طرقات يف تنُم لم الحشائش أن كما بالفناء، يُصابوا لم األثينيني إن بركليز؟ عهد يف أثينا
أية عىل متماسكة دامت ما املجتمع، أو والجماعة، األقل. عىل قرون عدة بعد إال — املدينة
االنحالل ومجرد البيولوجي، والتدهور ما. بمعنًى خالدة جماعة هي الصور، من صورة
هو ما هناك فليس ذلك ومع نسبيٍّا. طويًال وقتًا يستغرق السالالت، من ساللة ألية املادي،
وماتت وانتعشت، نهضت، قد املجتمعات رضوب وكل الجماعات، كل أن من تأكيًدا أشد
أن يستطيع وال املسطور. العرب تاريخ من عام آالف خمسة عىل تربو التي الفرتة خالل
إطار يف يدرسها التي الجماعات تاريخ تصور كلية يتحاىش وأن مستقيمة، رواية يكتب
والشباب، املوت، دورة والشتاء، والخريف والصيف، الربيع دورة ويف والسقوط، االرتفاع

الخيال. يعوزه الذي خ املؤرِّ إال ذلك يستطيع ال واملوت. والشيخوخة، والنضج،
طريق يف إال ل تتحوَّ لن ثقافًة بلغوا أنهم — حق عىل وهم — واثقني أسالفنا كان
املعروف؛ املذهب هذا إىل الكتاب هذا من متأخر فصٍل يف وسنعود تنهار، ولن التقدُّم،
فرنسا مثل بالد يف وبخاصة — بالكثريين حَدتا قد عامليتني حربني أن بيد التقدُّم. مذهب
بعض من األقل عىل حياتهم، أثناء يف بالفعل تأخرت قد بالدهم أن يدركوا أن إىل — وأملانيا
تدهور فمشكلة وإذن الحقيقية. والثروة كالسكان إحصائيٍّا قياسها يمكن التي الوجوه
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الجماعات — قة موفَّ ناجحة، ثابتة، األوقات من وقٍت يف كانت التي البرشية الجماعات
مشكلة هي — الشهري خطابه يف بركليز وصفها التي الحالة يف ما وقٍت يف كانت التي
آلبائنا. ممكنة تكن لم بصورة األمريكيني، نحن إلينا بالنسبة حتى واقعية، اليوم تبدو

أعقد تكون وقد بعُد، تَُحلَّ لم وسقوطها البرشية املجتمعات ارتفاع مشكلة ولكن
بعمٍل تقوم أن من البرشية الكائنات تتمكَّن أن بمعنى تَُحل أن أقصد — تَُحل أن من
بحيث الدرن أسباب مشكلة حل من نفهمه الذي باملعنى املجتمعات، تدهور دون يَحول
الطويل التقليد أن غري نهائيٍّا. الدرن عىل القضاء من ملحوظة بدرجٍة نقرتب أن نستطيع
مجرد تقليد أنفسهم، األثينيني هؤالء من ما حدٍّ إىل نابع تقليد وهو الغربي، مجتمعنا يف
ثقافة تشبه التي والثقافات بركليز، عهد يف أثينا تشبه التي الجماعات أن عىل يدل وجوده
يسوقنا التقليد وهذا — املعاني من بمعنًى الشامل الفناء يدركها لن الكالسيكية، اإلغريق

عليها. نسيطر أو هها نوجِّ كي االجتماعية العمليات إدراك نحاول أن إىل
— تراكمية علوم أنها بحق االجتماعية العلوم أثبتت إذا — األقل عىل ونستطيع
اإلجابات لهذه ويمكن معينة، مجتمعات انهيار ملشكالت جزئية إجابات عىل نحصل أن
عنارص وهناك النافعة. املعارف أكثر إىل جديًدا محصوًال تضيف أن النهاية يف الجزئية
حالة يف التدهور مسألة يف الحرص) يدركها (ال املعقدة املعادلة من كثرية وصور متعددة،
تاريخ باب يف أدخُل العنارص هذه من وكثريٌ والرابع. الخامس القرنني يف اليونان بالد
أن الفكر تاريخ واجبات من كان ملا ولكن الفكر. تاريخ باب يف منها والسياسة االقتصاد
يحاول وأن األرض، هذه فوق البرشية الحياة سري تعرتض التي الكربى املشكالت د يحدِّ
مختًرصا موجًزا نعرض أن الفصل هذا نهاية يف نحاول فسوف الحلول، لها يجد أن
العنارص إىل األكرب اهتمامنا ه نوجِّ فسوف اآلن أما العظمى. اإلغريق ثقافة يف األزمة لهذه
خلل من الحياة أسلوب أصاب ما نكتشف أن نحاول سوف الضيقة. حدودها يف الفكرية
حاولنا الذي األسلوب وهو — البرشية الكائنات من لكثري بالتأكيد جذاب أسلوب وهو —
قد اإلغريقية الثقافة ولعل خلل، أي يحدث لم وربما السابق، الفصل يف له صورة نرسم أن
ومهما جاذبية. الشباب من أقل أنه ذاتيٍّا إحساًسا نحس الذي الشيخوخة َدور إىل انتقلت
الحديث. الغربي الفكر تيار تعرتض تزال ال العضوية الحتمية هذه مثل فإن يشء من يكن

الكالسيكية الثقافة عمق

املمتازة، األقلية ثقافة سوى القديمة بأثينا نربطها التي العظمى الثقافة تكن لم ربما
الثقافة. بهذه االستمتاع عن الواقع يف بعيدة — أثينا يف حتى — الجماهري كانت وربما
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بيان عىل بالرضورة تعيننا لن عنه اإلجابة تكن وإن البحث، منَّا السؤال هذا ويستحق
طويًال عاشت كثرية، برشية مجتمعات هناك كانت فقد الثقافة؛ هذه انهيار يف السبب
تكاد ال والجمال، الفضيلة عن آراء فيها املمتازة للطبقات وكانت غريها، إىل بالنسبة
من رشًطا يبدو املشاركة هذه مثل من «يشء» يكن وإن فيها. تشاركهم البتة الجماهري
ديمقراطيٍّا، نفسه يَُعدُّ الذي املجتمع رشوط من قطًعا وهو ا، حقٍّ السليم املجتمع رشوط
االجتماعي االنفصال لنوع الواضحة األمثلة ومن الكلمة. هذه من نقصده الذي باملعنى
بركليز ره يصوِّ الذي الحياة وأسلوب يتفق ال وقد الديمقراطية، يف وآراءنا يتفق ال الذي
السابق العهد يف األمريكي الجنوب يف قائًما كان الذي االنقسام ذلك الذكرى، خطاب يف
الفقراء البيض من ضخم وجمهور املزارع أصحاب األرستقراط من صغرية مجموعة بني
الطبقة ثقافة بني الغربي الرجل نظر يف فعًال» العميقة «الهوة كانت وربما والعبيد،

بالتدهور. ينذر ومما األزمة، دالالت من بالفعل هي املحكومة الطبقة وثقافة الحاكمة
يف أثينا يف العظيمة الثقافة عمق بلغ مًدى أي إىل السؤال: هذا عن فاإلجابة ذلك ومع
وزنها. نحاول وأن األدلة، من شذرات نجمع أن إال يسعنا وال ا. جدٍّ شاقٌة الخامس؟ القرن
بتشبيهه أفالطون فإن التفسري؛ أوجه من وجهني يحتمل غامض األدبي والدليل
يُولدون الناس بعض أن بتأكيده وأرسطو والربونز، والحديد، والفضة، بالذهب، الرجال
الفصل يرون — األقل عىل — املثقفني أن إىل يشريون الكتَّاب، من كثري وكذلك عبيًدا،
منحطة وطبقة العظيمة، الثقافة مستوى عىل بالعيش جديرة ممتازة طبقة بني الشديد
وليس فيه، مرغوبًا أمًرا ذلك يرون الثقافة، هذه مثل يف باملشاركة قمينة ليست العمال من
— فعًال موجوًدا كان الرِّق بأن املستقل علمنا سوى — أخرى ناحية من يدل ما هناك
أثينا. سكان جميع تشمل ال مجموعٍة يف يخطب كان الذكرى خطاب يف بركليز أن عىل
ومواطنني األوىل الدرجة من مواطنني وجود يف يعتقد كان أنه عىل يدل ما هناك وليس
من كانوا وأرسطو أفالطون أمثال من الكتَّاب أن الجائز ومن الثانية، الدرجة من آخرين
إىل كان كليهما وأن العظمى، الثقافة انهيار شهود ومن فعًال، أملهم خاب الذين املفكرين

سياسيٍّا. هاربًا باعتباره يكتب ما حدٍّ
إىل الكاتبان هذان هها وجَّ التي الديمقراطية عىل الهجمات داللة أن والواقع
والكاتب املؤرخ، زينوفون أمثال من رجال أخرى بطريقة وجهها والتي الديمقراطية،
يسميه الذي توقيع، غري من باهرة رسالة نرش الذي والكاتب أرستوفان، الهزيل املرسحي
يف أثينا ثقافة أن عىل الهجمات هذه داللة وغريهم؛ العجوز»، «أوليجارك الباحثون
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كانت أثينا أن وعىل والنساء، الرجال حياة يف تغلغلت قد املتأخر عهدها يف الخامس القرن
من تخلو ال الهجمات هذه داللة أن الواقع أقول — الوجوه بعض من الديمقراطية تمارس
مجردة. فكرة ضد الحماسة هذه كل الكتَّاب هؤالء يتحمس أن باإلمكان يكن ولم املعنى.
قياس من تمكِّننا التي املعرفة تلك يشبه يشء أثينا عن — الحظ لسوء — لدينا وليس
عدد عن — مثًال — إحصاء لدينا ليس الصور. من صورة عىل املعارصة الثقافة عمق
هناك يكن لم فيها. الرسمية بالرتبية ا جدٍّ ضئيل علٌم الواقع يف ولدينا أثينا، يف املتعلمني
صحافتنا يشبه يشء أو طباعٌة َقْطًعا هناك تكن ولم الدولة، إرشاف تحت مدريس نظام
ولم باليد، منسوخة املكلِّفة املواد من صحائف عن عبارة الكتب وكانت والدورية. اليومية
بعُد فيما امليالد قبل الثالث القرن يف أُسست وملا العامة. املكتبة يشبه يشء هناك يكن
ولم الجماهري. بني املعرفة لنرش تكن ولم للباحثني، املكتبات كانت ضخمة، عامة مكتباٌت

اليسار. أصحاب إال الكتب يمتلك أن الواقع يف يستطع
االنتشار واسع كان عرضناه الذي الثقافة نوع أن عىل طيبًا دليًال لدينا فإن ذلك ومع
اليوم أصبحنا وقد العام. والتعليم العامة الرتبية مستوى عىل حتى — األقل عىل أثينا يف
كيف ندرك أن علينا ليشق إنه حتى املكتوبة، الكلية لسلطان الخضوع كل خاضعني
فسيح. نطاق عىل املكتوبة الكلمة استغالل دون غربية ثقافًة ف يتثقَّ أن ملجتمٍع يمكن
علينا تسيطر كما يشبهه، ما أو التليفزيون، — الحال بطبيعة — أبنائنا عىل يسيطر وقد
نفسها تَُعدُّ الكتب ظهورها اعتلت مثلنا مخلوقاٍت أن كيف األبناء فيعجب املكتوبة، الكلمة
أكثر املقولة الكلمة عىل تعتمد كانت األدبية أثينا ثقافة فإن أمٍر من يكن ومهما متعلمة.
من ذلك وغري ومعابدها، ومسارحها، أسواقها، وكانت املكتوبة. الكلمة عىل اعتمادها من
التجارة، ويتبادلون يلغطون، الرجال، صنوف بكل تعج أيامها خري يف العامة، األماكن
والعمارة، والتصوير، النحت، فنون كانت وقد والفلسفة. والجو، السياسة، يف ويتحدثون
كانت املرسحي، األداء ويف الدينية، الطقوس ويف العامة، املنشآت يف الجميع يشهدها التي

الجمال. تقدير عىل دائمة عامة تربية بمثابة — ذلك فوق —
املدن من غريها كثرٍي ويف أثينا، يف كانت العامة الشئون أن جميًعا نعرف أننا كما
بها يهتم التي األمور من الديمقراطي، الحكم أشكال من بشكٍل تتمتع التي الحكومية
مثل أوليجاركية األكثر الحكومة وحتى مباًرشا. اهتماًما املواطنني من الذكور جميع
وكان ما، يشءٍ يف يشرتكون أنهم يعلمون مواطنوها كان لقد بل مطلقة، تكن لم إسربطة
املدن وهذه حكامهم. قرارات عىل املجالس يف املوافقة عدم أو املوافقة حق األقل عىل لهم
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باملدن أشبه كانت ربما — بمعايرينا صغرية كانت أثينا وحتى — الصغرية الحكومية
ذات املوضوعات فكانت تجربتنا؛ يف آخر يشء بأي منها الجديدة إنجلرتا يف القديمة
الرسمية الديمقراطيات يف النهائية القرارات وكانت علنٍّا، دائًما تُناقش العامة الصبغة
اإلغريق عند الحكم كان العامة. للمناقشة املجتمعني املواطنني آالف بتصويت تصدر كأثينا
نعرفه الذي النوع من سياسة عندهم وكانت املناقشة، أساس عىل يقوم — إيجاز يف —

أصلها. يف إغريقية ذاتها، سياسة) (أو بولوتيقا كلمة إن بل املصطلح، بهذا
ألولئك الثقافة رضوب من ورضٌب الرتبية، ألوان من لون النوع هذا من والسياسة
يرصون كما — حينئٍذ أرصوا املرنة العقول أصحاب من النقاد ولكن فيها. يشرتكون الذين
بالدوافع ويتأثر البليغ، الكالم إىل االستماع عند يضعف املتوسط الرجل أن عىل — اليوم
ق التفوُّ أو االمتياز يقبل ال البصري، غري الجماهريي العمل إىل ميال الضيقة، الذاتية
لسوء — ُوضعت أفالطون) جمهورية (يف امَلِعدة بمثابة — باختصار كان أي — الحق
الذي العنف بمثل أحٌد العملية الديمقراطية يهاجم ولم والقلب. الرأس موضع — الحظ
بشخصية الشعب) (أي ديموس يمثِّل حيث «الفرسان»، مرسحية يف أرستوفان به هاجمها
من األعداد بآالف ديموس كان فقد ذلك ومع حماقة. اآلخر ونصفها رش، نصفها هزلية،
رجال يشرتي كما فيهم، القذف هذا من يضحكون املرسح، يف — نظن فيما — املشاهدين
من الناس كان فقد وإذن ويقرءونها. لويس لسنكلري «بابت» مرسحية أمريكا يف األعمال
يف األخرى اإلغريقية الحكومية املدن من وكثري أثينا يف — تقدير أقل عىل — األنواع جميع
أن من بالرغم يقرروا، أن وعليهم السياسة، يف االختيار إمكان يدركون الخامس، القرن
عند يكن لم وربما الفالسفة، أراده الذي الرقيق العقيل املستوى عىل يكن لم العمل هذا
بأمور السطحي االهتمام وذلك املدلل، التنبُّه وذلك األناقة تلك إال الواقع يف اإلغريق هؤالء
لندن أهل من العامي الرجل عند نعرفها التي العامة السفسطة تلك أو الجارية، الساعة
بل الجائز، من أنه وذلك يسري: بيشء اإلغريق لعشاق نسلِّم ولكنا نيويورك. أو باريس أو
أية يف منه بركليز لعهد أثينا يف أعىل كان والذوق الفكر يف العام املستوى أن الراجح، من

الغربية. الحضارة يف بها تُقارن أن يمكن جماعة
املتوسط باملستوى الظن يحسنون الذين أولئك تؤيد التي الدالئل من شذرات وهناك
مستوى أن عىل األثيني األدب يف شاهد وأشهر العظيم. العهد يف األثينيني لدى الثقافة يف
كان وربما سياسيٍّا، كان بركليز ولكن لربكليز. الذكرى خطاب هو ا حقٍّ رفيًعا كان الثقافة

إليه. املستمعني يداهن
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يشاهدون املرسح يف الطويلة الساعات يقضون كانوا األثينيني ألوف أن نعلم ونحن
— خاصة واملآيسمنها — املرسحيات هذه كانت وقد اإلغريق. املرسحية كتاب كبار روايات
ولم هبوط، املرسحيات هذه يف يكن ولم آخرها. إىل أولها من ا جدٍّ رفيع عقيل مستًوى عىل
«الواقعية»، مطالب تقابل لكي مشاهد أو الوضيعة الثقافة ألصحاب مشاهد فيها تكن
يصاحبان اللذان والرقص املوسيقى كانت وكذلك «هاملت». يف القبور حفاري كمشهد
يف ذلك يماثل ما خري كان وربما تأكيد، بكل الرفيع املستوى نفس عىل املرسحيات هذه
أعني وإنما فاجنر، أعني وال بل اإليطالية، األوبرا أعني وال — األوبرا الحديث العرص
املقارنة أن يف شك من وليس — عرش الثامن القرن يف سادت التي املقيدة العسرية األوبرا
(عىل تقريبًا األمريكية املدن من مدينة سكان كل أن تتصور أن يمكنك هل ولكن خطرة،
«أورفيوس» أو ملوزار جيوفاني» «دون أداء يشهدون الحال) بطبيعة معقولة دفعات
املالهي النعدام نظًرا املرسحيات هذه ترتاد أثينا يف الجماهري كانت ربما تها؟ بُرمَّ لجلك
املرسحيات موضوعات ألن يجري؛ مما شيئًا يفهمون األقل عىل كانوا ولكنهم األخرى،
ليست العظيمة األوبرا فموضوعات األمريكان عند أما عندهم. الفولكلور من جزءًا كانت

الحقيقي. النظري هي «أوكالهوما» كانت ربما بهم، الخاص الفولكلور من جزءًا
كانت األثينية املرسحيات هذه أن نزعم أن الحال بطبيعة املعقول من يكون وقد
املشاهدين وأن ديونيسس، باإلله املتصلة العقيدة من جزءًا كانت حقيقتها، يف دينيٍّا أداء
الجموع إن أي الكنيسة؛ رواد إحساس يحسون كانوا ألنهم السلوك يحسنون دائًما كانوا
كانوا وربما الصحيح، الديني السلوك هو ذلك «ألن» املآيس؛ ترتاد الحقيقة يف كانت
الكوميديات ويف يسمعون. ما يملون كانوا ربما بل معنًى، الفخمة لأللفاظ يفقهون ال
بالتأكيد أرستوفان وكان والفحش. الخشونة من كثريٌ — املواصفات تختلف حيث —
العميقة. األفكار بحار يف خاصة يسبحون ال الذين األفراد انتباه يجتذب أن يحاول أحيانًا
مصورة قصٍة مبلغ السوء من يبلغ أو املعنى، من يخلو شيئًا يقدِّم لم أرستوفان ولكن
يف تُذاع التي الشعبية كاألوبرات سخيًفا شيئًا أو الثانية، الدرجة من هوليوود قصص من
الحديثة املرسحيات مبلغ الرفيعة والفكاهة الدقة من يبلغ أعماله من وكثري عندنا. الراديو
املرسحيات. هذه تتطلب كما املستمعني من ذهنيٍّا تنبًها ويتطلب شو، ب. ج. مثل لكتَّاب
القرن يف الرجعية الحركة من تأثرت قد اإلغريق سمعة أن يف شك من وليس
عرص يف الغرب يف بدأت التي العبادة وهي إغريقي، هو ما كلِّ عبادِة ضد عرش التاسع
يف أثينا يف وبخاصة — القديمة باليونان املعجبني نجد اليوم حتى زلنا وما النهضة.
واألمل البرشي الفكر يف ما خرِي بتقديِر جديًرا أثيني كل يرون الذين — الخامس القرن
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يف يكن لم نفسه الرق أن يعتقدون الذين الكالسيكيون هم املعجبون وهؤالء اإلنساني.
العمل». يف «زميل هو (دولوس) للرقيق اليوناني للفظ ترجمة أفضل وأن ا، رقٍّ الحقيقة
يف حتى — أثينا يف يكن لم أنه كيف املرء يتعجب أن الواقع جيلنا يف الطبيعي ومن
الشائعة، الفكاهية وصورنا العامة، العاطفية موسيقانا يماثل ما — واألدب الفن ميدان
للسيارات الرئيسية وطرقنا فيها، نفع ال التي وهدايانا الرباقة، وألواننا الشعبية، ومجاالتنا
الزمن كان ربما ولكن ذلك، يماثل ما إلينا يصل لم القبيحة. املباني جوانبها عىل تقع التي

األشياء. أفضل للبقاء يتخري
أفالطون حكم بني وسًطا يقع موضوعيٍّا نهائيٍّا رأيًا نرى أن اليوم باإلمكان وليس
الذهبي الوسط مبدأ كذلك هنا نطبِّق أن أمكننا وربما عليهم، بركليز وحكم مواطنيه عىل
ولكن الوجوه، بعض من األثينيني لجميع ِملًكا أوجها يف األثينية الثقافة وكانت اإلغريقي
أوسع كانت وقد اللحظات. من لحظة كل يف ملقاييسها وفًقا يعيشوا لم جميًعا األثينيني
والخلقية السياسية الحياة ويف البحت. العقلية امليادين يف منها الجمالية امليادين يف انتشاًرا
التي املدنية» «الفضائل وعن الذهبي، الوسط عن يكون ما أبعَد العامة من األثيني كان
من خياليون رجال يكن ولم الجديدة. إنجلرتا مدن من مدينة أية يف اجتماع أي بها يتحىلَّ
— األمر واقع يف — أثينا يف كانت فقد األمر؛ صميم يف تام خطأ عىل مري جلربت أمثال
عن الدراسة كتب يف وردت التي اآلراء يف تتمثل لم ومغامرة، مندفعة، وطاقة حماسة،
عاطفية، أحكام من يحوطه ما كلِّ من املوضوع يجرِّد أن املرء ويستطيع العظمى. الثقافة
وضبط االعتدال، يف العليا امُلثُل وضعوا ربما الكالسيكية الثقافة يف اإلغريق إن ويقول
من أمر كل يف املبالغة نحو مندفعني حياتهم واقع يف كانوا «ألنهم واالنسجام النفس،
غري ثابتني، غري متقلبني مشاغبني، متطرفني الكالسيكيون اإلغريق كان وربما األمور».

فقدوه. عما التعويض من نوًعا الثقافية ُمثُلهم فكانت مروَّضني،
ذاته هو كان وقد ثيوسيديد، األثينية الحياة روح إنجاز يف ر يصوِّ َمن خري ولعل
وتراخي األثينيني حيوية بني املفارقة تمثِّل حية صورة كورنثيا ألهل رسم معتدًال، محافًظا

اإلسربطيني:
أنتم أما والتنفيذ. التصوير يف بالرسعة خططهم وتتميَّز ثوريون، «األثينيون
مصحوبة قدرة وهي لديكم، بما االحتفاظ عىل الفائقة القدرة فعندكم اإلسربطيون أيها
مغامرون هم توغلون. قلما العمل إىل تضطرون وعندما االبتكار. إىل الكامل باالفتقار
الحماسة. شديدو الخطر عند وهم أحكامكم. من أبعد حدٍّ إىل وجريئون قدرتهم، فوق
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فيما حتى والشك قدراتكم، تمكِّنكم مما أدنى مستًوى عىل املحاولة فهو أسلوبكم أما
لون. تؤجِّ وأنتم لون، يعجِّ هم نهاية. لها ليس أخطاركم بأن والظن أحكامكم، تؤكده
يمدوا أن بهجرتها يأملون هم عنها. بعيًدا مطمئنني ولستم ديارهم، يف مطمئنني ليسوا
ما جديد. مرشوع أي من للخطر تملكون ما يتعرض أن تخشون وأنتم أمالكهم، من
أجسامهم يبذلون هم نقيضه. عن الرتاجع يف أبطأهم وما النجاح، متابعة إىل أرسعهم
ال الذي واملرشوع البالد. لخدمة غريٍة يف عقولهم ويجندون الوطن، سبيل يف سخيٍّا بذًال
محاولٍة يف أخفقوا إذا نسبي. فشل الناجح واملرشوع واضحة، خسارة أعينهم يف هو ينفذ
تحقيق، عندهم األمل آخر، شعب أي خالف وعىل جديدة. بآماٍل بالتعلُّق الخسارة عوَّضوا
طوال واألخطار املتاعب وجه يف العمل عن ون يكفُّ ال إنهم األفكار. تنفيذ يف أرسعهم فما
العطلة يوم يف يرون وال لون. يُحصِّ بما يستمتعون وقلما التحصيل، يف ينهمكون حياتهم،
كانعدام الحظ سوء من عندهم الشاق العمل وليس املناسبة. تتطلبه ما املرء يعمل أن إال
هذه يف ُولدوا إنهم — حق عىل وهو — يقول أن إيجاز يف املرء ويستطيع والراحة. العمل

غريهم». يريحوا أو أنفسهم يريحوا لكيال الدنيا

للثقافة كمقياس اإلغريقية الديانة

املجتمع يف العظيمة الثقافة تغلغلت حد أي إىل السؤال: لهذا مبارشة إجابة نجد لم إننا
وتساؤله وفروضه، بمشاعره، يقيس أن إال الحديث املثقف األمريكي يََسع وال اإلغريقي؟
بالرغم — وهويتمان إمرسن أن وثوق يف يعتقد إنه اإلغريقية. الثقافَة األمريكية، الثقافة يف
سقراط أن يف يشك وهو اسمني، مجرد إال األمريكيني أكثر عند ليسا — املعلمات ترى مما
سوى كذلك يكونا لم — املعلمات حتى فيها يكن لم التي — القديمة أثينا يف وإيسكلس
للحقيقة، تحريف األرجح عىل النظرة هذه أن أخريًا لنا تبنيَّ وقد األثينيني. أكثر عند اسمني
الخامس القرن يف — نسبيٍّا الصغرية املدينة تلك — أثينا يف الواقع يف هناك يكن لم وأنه

الضحلة. الثقافة وأصحاب العميقة الثقافة أصحاب بني واضح تمييز
أفضل ومن والفلسفة، األدب غري مصادَر الفكر تاريخ يجد أن الحظ حسن ومن
عقائد نتعرَّف أن املجال هذا يف حتى اليسري من وليس الديانة. تاريخ املصادر هذه
هذه وأن دينية، معتقدات لديه كانت أنه الواضح الجيل من ولكن وسلوكه، العادي الرجل
املتطرفني الفكر أرباب ِمن هناك أن يف شك من وليس بمسلكه، عالقة لها كانت املعتقدات
الفرنسيني الفالحني عامَة األخالقي الفيلسوُف البريري به وصف ما بأن ا حقٍّ يؤمن َمن
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لعامة موضوعي وصٌف هو إنما اآلدميني»، تشبه «حيوانات أنهم من العظمى الثورة قبل
العقلية. للحياة كفاية ذوي ا حقٍّ ليسوا والنساء الرجال هؤالء أمثال وأن والنساء، الرجال
يتفق ال مطمنئ، وهو باالستعالء يَُحس صاحبه يجعل كان وإن املتطرف، الرأي هذا ولكن
تعنيه ال مما املتعلم الدِّين لرجل الكثري تعني قد اإلله فكرة فإن البرشي؛ السلوك وواقع
تعني ال اإلله فكرة إن نقول أن الفاحش الخطأ من ولكن الجهالء. املؤمنني عامة عند

التعبري. عىل القدرة تعوزهم الذين للمؤمنني شيئًا» «البتة
العهد يف النواحي، بعض من وثابتة بل رسمية، إغريقية ديانة هناك كانت وقد
— نفهم أن بله — نصف أن علينا العسري من يجعل ما وأما اإلغريقية. للثقافة األعظم
مقدس، كتاب لها يكن ولم قواعد، ذات أصول لها تكن لم أنه فهو الرسمية، الديانة هذه
صورها العنارصيف هذه من يشء األقل عىل لها يكن لم — كنائس أو محرتفون، كهنة أو
يف — تعِن لم األوملب آلهة يف العقيدة وهذه لنا. مألوفًة املسيحية تربيتنا تجعلها التي
خاصًة قدراٍت منها لكلٍّ وأن موجودة، اآللهة بأن االعتقاد من أكثر — العقيدة مصطلح
هناك تكن لم أثر. املرء حياة يف له يكون أن يمكن به تقوم ما وأن خاصة، وصفاٍت
وحدها هي اآللهة هذه بأن عقيدة — هذا فوق — هناك تكن ولم الدين، أصول أو مذاهب،
الدينية الطقوس من بالكثري فعًال يقومون وقسيسات قساوسة هناك كان نعم املوجودة.
تمام تنفصل جماعة الكاثوليك، أكلريوس أو اليهود كأسباط يكونوا لم ولكنهم املعابد، يف
هناك وكانت متفرغني. غري قساوسة ما حدٍّ إىل كانوا وإنما الناس، بقية عن االنفصال
لها تكن لم األوملب آلهة يف تعتقد التي اإلغريق ديانة ولكن للمعابد، مباٍن الحال بطبيعة
يف توجد املؤمنني من جماعة أنها من لنا «كنيسة» لفظة تحمله الذي باملعنى كنائس
العقيدة حرية عن األمريكان فكرة ليفقه اإلغريقي كان وما األوسع. الدولة مجتمع داخل
أثينا يف آثنا اإللهة عيد يف يشرتك كان وعندما الدولة، عن الكنيسة فصل أو الدينية،
وجوهها بعض من تشبه عقلية حالة يف كان البارثينون، يف آثنا معبد ويدخل — مثًال —
أن كثريًا علينا ويشق بالديني. نسميه ما األخرى وجوهها بعض ومن بالوطني، نسميه ما

«بكليتها». العقلية حالته غور نسرب
عندما وحتى آلهته. يف يعتقد لم العادي اإلغريقي الرجل أن كله هذا معنى وليس
يبحثون وكانوا اآللهة، هذه يف تعتقد ال املثقفني من أقلية ظهرت ٤٠٠ق.م عام حل
من أخرى أقلية ظهرت كما الخلقية. الناحية من وأرقى أبسط آخر، إلٍه يف عقيدٍة عن
آلهة إىل بالحاجة الشعور دون القديمة اآللهة نبذت والعقليني، الالأدريني، املتشككني،
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إىل باإلضافة إما صوفية، أكثَر عقائَد يمارسون أخذوا قد اإلغريق بعض أن كما غريها.
العظمى الثقافة عهد يف العظمى اإلغريق غالبية أن غري منها. بدًال وإما الرسمية الديانة
حد أي إىل نعرف أن وسعنا يف وليس الرسمية. الديانة يمارسون — يظهر فيما — كانوا
الحركات أداء أن بيد الحركات، أداء يتجاوزون ال كانوا ربما عميًقا. أو حارٍّا إيمانهم كان
الناحية من أهميته له عمٌل املشاركة هذه ومثل رسمية، دينية طقوٍس يف االشرتاك معناه
كما الرسمية اإلغريقية الديانة اندثرت التالية السبعة أو الستة القرون ويف االجتماعية.
االعتقاد يربِّر ما لدينا ليس ولكن كامًال. اندثاًرا تندثر أن الديانات من ديانة ألية يمكن

العهد. هذا يف اإلغريقية الحياة جوانب من ا هامٍّ جانبًا تكن لم بأنها
من آخر بلد أيُّ فعل مما أشمَل تحطيًما َحطَّمت التي الحديثة أمريكا يف وحتى
عرص يف أسالفنا عىل العظمى اإلغريقية الثقافة ألقته الذي السحَر العظمى البلدان
يشء الكالسيكية امليثولوجيا من هناك يزال ال هذه الحديثة أمريكا يف حتى النهضة،
لها، زعيًما أو لآللهة، أبًا كان بالالتينية) جوبرت (أو زيوس أن نعرف فنحن يُذكر؛
عالقات النساء من باألحياء له كانت كما باإلالهات له وكانت الصواعق، يقذف كان وأنه
هرقل وأعمال جورجون، ورأس باندورا، صندوق عن غامضة صورة أذهاننا ويف غرامية.
عن الحكايات هذه ومجموع الحكايات. من ذلك وغري الشاقة، بالالتينية) هريكيوليز (أو
ولكنها الواقع، يف ضخمة األوملبية، اإلغريقية الديانة مادة منها تتألف التي واألبطال اآللهة

مقدس. كتاب يف تُدوَّن أو تُثبَت لم
خاصة، هومر قصائد من اآللهة عن معرفتهم اإلغريق من املتعلمني أكثر استمد وربما
كثرية، أخرى مصادر هناك ولكن شبابهم، يف قلب ظهر عن يحفظونها الكثريون كان التي
أولئك عن منقوًال بعضها كان وربما السحيق، األوائل اإلغريق مايض إىل يرجع بعضها
حوض إىل أوروبا وسط أو الشمال من اإلغريق يهبط أن قبل اليونان يقطنون كانوا الذين
الخامس القرنني يف حدث الذي اآللهة د تعدُّ يف التطور ويمثِّل ليغزوهم. املتوسط البحر
واالجتماع األنثروبولوجيا علماء طويًال به اشتغل طويًال، تاريًخا اليونان بالد يف والرابع
التي األسئلة عن اإلجابة نحاول أن — حال أية عىل — هنا واجبنا من وليس والتاريخ.
الريح، يف (الروح) الحياة وجود أو باألشباح، االعتقاد حول أو الديانات، منشأ حول تُثار
٤٠٠ق.م عام حلَّ وملا الطبيعة. املحَدثون يسميه ما كلِّ ويف املياه، ومساقط واألشجار،
مجموعة إىل ووصلوا واعتقدوا، وفكروا، فيها، تساءلوا قرون اإلغريق عىل انقىض قد كان
بني حتى الشيوع كل شائعة وليست التنظيم، كل منظمة ليست واملراسم، املعتقدات من
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البرشي الوجود مشكالت إزاء معينة نظرة — ذلك برغم — كانت ولكنها أنفسهم، اإلغريق
الكربى.

وجنيات، كثرية، محلية آلهة هناك كانت نهائية: بسيطة وصفية عامة نظرة وهذه
عاملية. أكثر وربات أرباب عبادة يف محلية اتجاهات أو محلية، وربات وأرباب بل وأبطال،
العالم أنحاء كل يف كانت ولكنها أثينا، يف الخاصة املحلية اآللهة ما بمعنًى آثنا وكانت
املحلية هذه من وبالرغم الحكمة. ربة باعتبارها بها معرتًفا آلهًة اليونانية يتكلم الذي
يشبه ما هناك كان مكان، أي يف يظهرون قد الجدد اآللهة أن من وبالرغم الشديدة،
معابد وكانت آخر. برشي نشاط أي يف كان مما أكثر الدين يف الفيدرايل اإلغريقي النظام
ملًكا تعترب دلفي، يف أبولو ومعابد تُقام، األوملبية األلعاب كانت حيث أوملبيا، يف زيوس

كلها. اليونان لبالد روحيٍّا
التقديرية األخرى العامة األحكام بعض عىل يتفقون اإلغريق شئون رشاح وأكثر
تموت، ال برشية»، «كائنات أوًال والربات فاألرباب األوملبية؛ بالديانة يتعلق فيما املعينة
األحياء من أقوى وهي استخدامها. أُيسء التي الكلمة لهذه الطيب باملعنى مجيدة وهي
وال الدنيا، الحياة هذه فعًال تتجاوز مخلوقات فيها يعتقد ملن وهي تُوصف. ال بدرجٍة
الفكاهية صورنا يف السوبرمان تمثل التي الرسوم بتلك أشبه كانت وربما وصُفها، يمكن
فأرسة البرشية؛ كالكائنات كانت — ذلك خال فيما — «ولكنها» الطفل، ولغري بل للطفل،
يف ممكنة لذة كل يف وتستغرق الحب، وتتبادل وتتشاجر، وترشب، تأكل، والربات األرباب
رغبات ألن تريد؛ بما دائًما تظفر ال وهي اإلنسان. بني شأن ذلك يف شأنها — حني كل
كل عىل قادًرا يكن لم نفسه زيوس وحتى رغباتهم، تعرتض قد األخرى والربات األرباب
تحس العاصية، أرسته عىل للسيطرة زيوس محاوالت عن تقرأ حينما أنك والواقع يشء.
إىل بالنسبة نفوذه دائًما يسرتد ولكنه آماله، تحقيق يف إخفاًقا األرباب أكثر هو زيوس أن

قدير. يشء كل عىل والنساء بالرجال عالقته يف ألنه البرش؛
برضا يظفروا لكي جهدهم قصارى يبذلوا أن البرش عىل يتحتم أنه ذلك عىل ويرتتب
بطله ألن هومر؛ رواه ما ْقنا صدَّ إذا ا، شاقٍّ عمًال دائًما كذلك وكان غضبها. ويتجنبوا اآللهة
— البحر إله — بوزيدون ها وعمِّ منافسها إىل أساء ولكنه الرضا، كلَّ آثنا أرىض أوديسيس
— بالذات الواقعة هذه ويف — إجماًال آثنا ألن أوديسيس أفلح النهاية ويف شديدة. إساءة
من يتثبت أن يستطيع ال األحياء من العادي الرجل ولكن بوزيدون. من مقاًما أعىل كانت
يف يربح الخيول أي عىل الحكم من يتثبت أن يستطيع مما أكثر الظافر اإلله عىل الحكم

السباق.
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اإلغريق وكان الرهان. عن الناس أكثر — الحال بطبيعة — يُثني ال الشك هذا ولكن
بالحيوان، ون يُضحُّ — الطقوس بأداء يقومون األحياء كان ما. بمعنًى اآللهة عىل يراهنون
اآللهة من يظفروا أن يأملون، أو ويتوقعون، ذلك. إىل وما النذور، لوحات وينصبون
أوجه من الوجه هذا أن هي الشأن هذا يف املألوفة الوصفية والعبارة ذلك. لقاء بالثواب
تعطيني. لكي أعطيك إنني الالتينية: العبارة لهذه وفًقا يسري كان اإلغريقية الديانة
ي يضحِّ وهو اإلغريقي العابد أن إىل — حق عىل وهو — دائًما يشري الحديث والكاتب
يكن ولم شخصيٍّا، إلًها يدعو يكن لم آمنة، بحرية برحلة يقوم لكي لبوزيدون بالَحَمل
الذي الحق آلهة من إلٍه مع يتحد يكن ولم يرتكبه، قد أو ارتكبه إثم عن ر يكفِّ أن يحاول
وأقول األرض. هذه فوق يعبدونه ملن الخارجية بالحياة يهتم كما الباطنية بالحياة يهتم

بوذا. ديانة أو محمد، ديانة أو املسيح، ديانة تكن لم األوملب آلهة ديانة إن إيجاز يف
دلفي. يف أبولو هو الكهان وأكرب الكاهن. وجود اإلغريق لديانة الكربى املعالم ومن
املشكالت من مشكلة يف الكاهن يستشري حياته أوقات من وقٍت يف تقريبًا امرئ كل وكان
يشبه ما أو بها، يقوم أن يوشك خطرة رحلة أو مالية، أزمة يف أو العويصة، العائلية
يف وجهني تحتمل — املعبد قساوسة طريق عن يتكلم الذي — اإلله إجابة وكانت ذلك.
قطُّ تتطلب ال معزية، عادة كذلك كانت ولكنها مبهمة)، (أي «تكهنية» أو األحيان، أغلب
كثريًا يعاونون كانوا الكهان هؤالء أن يف شك من وليس تقليدي، غري أو خياليٍّا عمًال
الكهان إزاء النظر وجهات واختالف اإلغريقية. الحياة يف املستقيمة بالطرق االحتفاظ عىل
املعجزات إزاء النظر وجهات باختالف شبيًها — بركليز عهد يف األقل عىل — كان ربما
يعتقدوا لم املتعلمني اإلغريق من كثريًا أن عىل كافية أدلة وهناك املحدثني. املسيحيني بني

الرسمية. الديانة من جزءًا شك غري من كانوا فقد ذلك ومع فيهم،
البرشي للعقل الجديدة األداة مع اتفاق غري عىل الكهان كان فقد أمٍر من يكن ومهما
لم وكذلك يتدخلون، األحيان أغلب يف الكهان فكان املوضوعي؛ التعليل أسميناها التي
كان إذا غرو وال كثرية. شخصية خاصة بشئوٍن يهتم أن مشغول إللٍه املعقول من يكن
إىل ه التوجُّ عن يرىض ال القدامى باإلغريق املحدثني املعجبني من املرن العقل صاحب
هؤالء بني شاعت التي الغليظة الخرافات من أخرى كثرية أمثلٍة عن يرىض ال كما الكهان،
الكثرية اإلعالنات بمالحظة — ما حدٍّ إىل — نفسه يعزِّي ولكنه النور. أبناء — القوم
— بحق — كذلك يالحظ وهو املحرتمة. األمريكية الصحف يف والعرافني املنجمني عن
تكن فلم ثَمَّ وِمن عنه. نشئوا الذي البدائي املجتمع إىل منَّا ا جدٍّ أقرب كانوا اإلغريق أن
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األعمال من النوع ذلك من يشء بقاء من — العظمى ثقافتهم يف حتى — مندوحة هناك
أخريًا وهو «البدائية». الشعوب وبني بينها الحديث العهد يف األنثروبولوجيون يربط التي
تمام يدركون قوم ولكنهم الضيقة. العقول ذوي العقليني من يكونوا لم اإلغريق أن يرى
ال الذي البرشية، الخربة من الجانب ذلك كل يدركون كما ولغزها، الحياة عمق اإلدراك
الشخصية واملعامالت والضحايا، والنذور، والكهان، املدبِّر. للعقل واضًحا خضوًعا يخضع
األكثر الكفاح عن الصلة بعيد ليس ذلك كل — النُّبل كل نبالء ليسوا وإالهات آلهة مع
الواقع يف يُخَلق لم كأنه يبدو عالٍم يف والفالسفة املرسحية كتَّاب به يقوم الذي روحانية

فيه. سعيًدا اإلنسان يكون لكي — وعناد إرصار يف —
عىل — هو العادي األمريكي القارئ عىل هذا لكل الواضح االنطباع أن هي واملشكلة
النوع ذلك لديهم يكن لم األقل عىل أو ديانة، الواقع يف لهم تكن لم اإلغريق أن — األرجح
يحس لم خاطئ االنطباع هذا أن يف شك من وليس بالدين. نربطها التي املشاعر من
ولكنه إلهنا، إزاء نحس، أن علينا يجب أنه نرى كما أو نَُحس، كما آلهته إزاء اإلغريقي
وأنه سلطانًا، الكون بقية وعىل عليه لها وأن واقعية، اآللهة هذه أن واضًحا إحساًسا أحسَّ
ملصلحته، السلطان هذا يستخدم أن الطقوس) بأداء (أي السلوك من معني بنوع يستطيع
فيما السلطان هذا باستخدام يخاطر فهو السلوك، هذا أهمل الحال، بطبيعة أنه، ولو
كانت ولكنها اإلنسان، عند الديني الخيال إليه حلَّق ما أسمى هو البتة هذا وليس يؤذيه.
جوانب من جانبًا تؤدي كانت فيها، يعتقدون الناس كان التي الفرتة ويف صادقة، ديانة
كل عىل لإلبقاء منه بد ال عام، يشء يف باملشاركة واإلحساس االجتماعي، بالنظام االحتفاظ
كلها، البرشية االهتمامات تقابل دة، معقَّ عديدة، طقوسها أشكال وكانت برشي، مجتمع

اليومية. للحياة التقليدي املستوى عىل األقل عىل
فلم التجارب؛ من عديدة قرون بعد الديانة هذه يف النقص اليوم لنا يبدو وإنما
للخارسين، ولكنها والناجحني. الراضني، تكفي كانت ولعلها كاٍف. عزاءٌ فيها ديانة تكن
من أصابهم ملا ُمْرضيًا تفسريًا كان ولو حتى — شيئًا تقدِّم تكاد ال دائًما، وللفاشلني
الدنيا، هذه يف املرء يكابدها التي اآلالم تعوِّض أخرى حياٍة يف باملثوبة تَُعد لم إنها فشل.
الذين األفراد عدد ازداد وإذا واالقتصادي، السيايس بالفشل الحكومية املدن ُمنيت وإذا
طيبة، أشياء من الحياة هذه يف ما تمنحهم لم — العموم وجه عىل — اآللهة أن يجدون
العادي الفرد عىل تحتَّم هذا حدث إذا — كبريًا وزنًا العظمى الثقافة لها تقيم التي األشياء

األوملب. آلهة به تمده لم الذي الرضا آخر مكاٍن يف يلتمس أن األحياء من
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فحسب، واضح وجحيم واضحة جنٍة من تخلو األوملبية الرسمية الديانة هذه تكن ولم
خري كان ربما ولكن وصفه، يشق الرضا، من نوًعا الحارض يف تقدِّم لم كذلك ولكنها
يكفي الغبطة، هذه أشكال من وشكل الدينية. الغبطة يف املشاركة إنه نقول أن عنه تعبري
بينه نربط الذي السلوك من النوع ذلك هو تقريبيٍّا، تعريًفا بها األمريكان نعرف ألن
املقدسة. الدينية الجماعات أو املعسكرات، اجتماعات أو اإلنجيلية»، األحياء «حركة وبني
بعض يف نُبْلها، أو الغبطة، هذه تهذيب مدى عن نبحث أن إىل حاجة هنا بنا وليست
لم الغبطة هذه مثل أن — الحكم نستطيع ما بقْدِر — نذكر أن هو هنا واملهم الديانات.
التي األلعاب عن أو آلثنا، تكريًما تُؤدى كانت التي املوقرة املدنية الخدمات عن يصدر
عن كلية يختلف ال شعور هناك وكان إثارة، هناك كانت نعم لزيوس: تكريًما تُقام كانت
دينية غبطة هناك تكن لم ولكن يوليو. من ٤ يوم األمريكيني نحن ها نحسُّ التي املشاعر

«جاللة». هناك تكن ولم معينة،
الناحية من عبثًا للكثريين تبدو اآللهة عن الحكايات من املجموعة هذه بدأت وأخريًا،
— املثال سبيل عىل — زيوس كان فقد الخلقية؛ الناحية من املرء يصدم وشيئًا العلمية،
ومن الحيات. النساء من وهي ليدا، مع الحب يتبادل لكي العراقية اإلوزة شكل يتخذ

وبولكس. كاستور التوءمان املحاربان ُولد لقائهما
تبدو القصة هذه عليها تنطوي التي البيولوجية العمليات أن نرى اليوم ونحن
واإلوزة ليدا قصة تقبل أن استطعت لو حتى ولكنك ما. حدٍّ إىل عادي غري أمًرا لبعضنا
أحس كما — تحس ذلك برغم فإنك الطبيعي، للتاريخ خارًقا حادثًا أو معجزة، باعتبارها
يف نزن أن باإلمكان وليس باآللهة. تليق ال َشنْي والزنا الغواية أن — وأفالطون سقراط
نسرب عندما والخلقية، العلمية الطريقتني: لهاتني النسبي التأثري بلغناه الذي التاريخ هذا
فإن ذلك ومع بالطريقتني، متأثًرا العادي املتعلم الرجل كان وربما األوملبية. الديانة غور
عام حل عندما أثينا، يف حتى السكان، بني كثريًا يتغلغل ربما العام العقيل النقد هذا
— رصاحة عنه والتعبري القائمة الديانة يف الشك أو — الدين يف القذف وكان ٤٠٠ق.م

باملوت. سقراط عىل ُحكم أجلها من التي املربرات أحد
التقليدية الديانة تلك هو األعظم اإلغريق عرص نهاية عند املرء يجده ما فإن وإذن
كما اإلغريق. جمهرة عند عقيدة استقرت وقد محلية، كثرية خالفات مع وصفناها، التي
نوعني أو التقليدية، الديانة هذه عن االنحراف من نوعني — عام بوجه — املرء يجد
أو العاطفي هو والثاني الكثري، عنه نعرف الذي الفلسفي هو األول النوع تطورها: من

أهمية. أكثر كان ربما والذي أقل، قْدًرا عنه نعرف الذي الصويف
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مراسم إىل اإلغريق كتبه فيما مبعثرة إشارات ا جدٍّ القديمة العهود منذ نجد ونحن
أن ويبدو التقليدية. للديانة ا جدٍّ الواسع النطاق يف تدخل التي مذاهبها، أو الجماعات،
طفيفة. بدرجة فيها تتوفر أو الديانة، يف تتوفر ال معينة عاطفية عناَرص املذاهب هذه يف
أن إال هنا بوسعنا وليس عديدة، مباحث فيه أُجريت وقد التعقيد، شديد واملوضوع
يرتبط أو الحياة، وقوى النمو، إلهة بدميرت، يرتبط «األلغاز» من الرضب هذا أن نذكر
إله حتى سحر الذي األكرب املوسيقي بأورفيس أو الخمر، إله باكس، أو بديونيسس،
ثقافة عىل أو األجانب، اآللهة عىل املذاهب هذه تقوم كانت حدٍّ أي إىل أما السفيل. العالم
هي ا، جدٍّ بدائية عبادة بقايا املذاهب هذه كانت حد أي إىل وأما الرشق، من مستوردة
املتمدنة، اليونان بالد يف مستقالٍّ نموٍّا املذاهب هذه كانت حد أي وإىل األرض، قوى عبادة
املذاهب كل أن ويبدو الباحثني. جدل بها يختص التي املسائل من فهو وذاك هذا أما

تهذيبها. بعد منها اشتُقت أو األوملبية، الديانة يف تتوافر لم عنارص فيها تتوافر كانت
وكانت الحقيقي. الشخيص الخلود من نوًعا ملعتنقيها خاصة املذاهب هذه وعدت وقد
الشبه شديد يشء املبدأ هذا وصاحب األرواح. تناسخ بمبدأ تبرشِّ الواقع يف «األورفية»
الدنيا. هذه يف الحياة الحواس، حياة أو املادة، مع الخطيئة وتطابق األوىل، الخطيئة بفكرة
عليها ُحكم فقد — لألورفية طبًقا — الجسد من التخلص تستطيع ال الروح كانت وإذا
األورفية، بألغاز أخذ إذا املرء أن غري لذلك. تبًعا اآلالم ومن التناسخ، من أبدية بدورة
يف أبدية لحياة روحه يخلص وأن الدورة، هذه من ينجو أن ل التحوُّ بهذا يستطيع فإنه
نوع وأي ذلك، لتحقيق يلزم والعبادات الطقوس أي الدقة وجه عىل نعرف ولسنا النعيم،
الخالص هذا يجعل ألن يلزم — يشء كل فوق — األرض هذه عىل املتواصل التدريب من
من ِخلًوا السحر، ألوان من لونًا إال تكن لم األورفية إن النقاد من الخصوم ويقول أكيًدا،
وبتطهري معينة، عبارات برتديده بالخالص يظفر معتِنقها وأن الرفيعة، الخلقية األفكار
يظهر للعقائد املعادي الجدل من الرضب هذا ولكن للكهان. املال وبدفع بالطقوس، نفسه

دين. كل تاريخ يف دائًما
عىل للمؤمنني بذلك فيربهن ويُبعث، يموت الذي اإلله فكرة فيها املذاهب هذه إن ثم
يموت، والجسم املوت ظاهرة عن النظر بغض موجود الفرد خلود وأن يخدع، املوت أن
روح بني املطابقة وهذه هللا. روح من جزءًا جعلناها قد كنا إذا — تخلد الروح ولكن
عىل نعرف ال إننا ثم الطقوس. بممارسة وتبقى املذهب باعتناق تتم الخالد واإلله اإلنسان
الغبطة قمة يبلغون عندما «باكس» َعبَدة أحس ربما الحفالت، هذه تفصيالت الدقة وجه
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أُعدت التي الوجبات يأكلون املؤمنون وكان «باكس». أنفسهم هم أصبحوا أنهم الدينية
إلههم، لحم يأكلون أنهم الوجبات هذه يتناولون وهم بعضهم أحس وربما للحفالت،

الخالدة. قوَّته مبارشة وبطريقة تامة بساطة يف بذلك فيكتسبون
األلغاز مذاهب أما بها، تسمح وال بل العبادات، ع تشجِّ ال األوملبية الديانة إن قلنا
من ولكن متناقض. مضطرب ذلك تفصيل أن بيد رصاحة. بها وتسمح عها تشجِّ فهي
املثرية الحركات من كبري جانب أداء عىل قادرين كانوا املذاهب هذه معتنقي أن املؤكد
حتى يرقصون لباكس املخلصون املؤمنون فكان الطقوس؛ يف باملشاركة العصبي والتوتر
من الدنيا األعماق إلهاب ملجرد تكن لم ذاتها باكس عبادة فإن ذلك ومع الجنون. درجة
بالتأكيد يكن لم الذي — يوربيديز املرسحي الكاتب بكلية أخذنا وإذا البرشية. الطبيعة
الغبطة يف العقليني تشكُّك عنده كان ربما والذي املذاهب، من مذهب أي معتنقي من
التي الطمأنينة يلتمسون كانوا إنما باكس إىل يسعون كانوا الذين أولئك فإن — الدينية
The Bacchae «الباكيون» مرسحية يف مشهور نشيد ويف العليا. الديانات كل تلتمسها

الكلمات: هذه العذارى بعض تغني

الطوال، الرقصات تلك إىل ُعدت لو آه
النجوم! تخبو حتى الليل ظالم فيها فأنفقَت

حلقي، يف بالندى أحسسَت لو آه
شعري، تداعب الصباح وبنسمة

املظلمة! الفالة يف قدمي بياض وظهر
الُخرض الحقول إىل الفار الظبي أيها

والجمال، األعشاب وسط وحيًدا
الصيد، أيها

وجل، بغري األمام إىل اقفز
القاتلة. واملطاردة باك الشِّ وتخطَّ
يُسمع، صوتًا البعيد األفق يف إن

مرسعة، كالب وهناك خوف، وهناك صوت، هناك
وحيش وعدو شاق، وعمل
… والوادي النهر صوب
امُلرسعة، األقدام أيتها
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ترسعني؟ فزٍع من أم رسوٍر أمن
الغابة، يف مختفية تعيش الصغرية األشياء إن

املوحشة، العزيزة األرض حيث
إنسان، يزعجها ال التي
األصوات ترتدد ال حيث

الظليلة، الوارفة الخرضة وسط
ذلك؟ غري الحكمة تكون ماذا

جهده، اإلنسان يبذل هذا غري يشء وألي
وجمالها؟ بعظمتها الكربى، نعمته هللا يهبنا أو

الخوف، من التحرُّر بعد يشء أي
والرتقب؟ الصعداء وتنفس

األحقاد؟ فوق يده املرء يرفع أن بعد يشء وأي
األبد. إىل الجمال نحب عندئٍذ

رجل ديانة كانت ولعلها الغبطة! إىل تدعو التي الديانات هذه شيوع أشد كان وما
من جزءًا — العظمى الثقافة أسميناه بما شبيهة — أوملب ديانة كانت وهل الشارع.
هذه عن اإلجابة نستطيع ال إننا أثينا؟ يف حتى أرستقراطية، أقلية، حياة من فقط واقعها
فرتات من فرتة أي يف تكن لم هذه األلغاز مذاهب أن الراجح وإنما واثقون. ونحن األسئلة
ومذهب األورفية، عن نعلمه ما إن الواقع، يف اإلغريق غالبية ديانَة األعظم اإلغريق عهد
القريبة الوزيا يف دميرت إىل تُنسب التي بالعرف ًكا تمسُّ األشد األلغاز وحتى ديونيسس،
هنا مبعثرة املعرفة من ونُتَف متناثرة، ومراجع أشتات، ضم من حققناه إنما أثينا، من
لم بطقوسها تتعلق التي الحقائق وأن رسية، كانت املذاهب هذه أن الحق ومن وهناك،
للثقافة املهيبة التقاليد نطاق عن تخرج كانت املذاهب هذه أن الحق ومن حينها. يف تُنرش
ال ممن أو املذاهب، هذه خصوم من عادة كانوا الثقافة هذه يف الكتَّاب وأن العظمى،
الثقافة من متقطعة سجالت إال تقدير أحسن عىل نملك ال أننا الحق ومن بها. يكرتثون
الظاهر أن بيد الدينية، للمذاهب حًرصا يكون أن البتة يشبه شيئًا نملك ال وأننا اليونانية،
العهد يف اإلغريقية الحياة صميم هامش عىل كانت األلغاز مذاهب أن — ذلك برغم —
إىل وبالقياس الكمية الناحية من أشبه، وهي الشارع. رجل عقيدة تكن» «لم وأنها األعظم،
بطائفة منها يهوه» و«شهود املقدسة» «العبادة بجماعة الرئييس، اإلغريقية الثقافة تيار

بالكاثوليك. منها باألحرى أو النظاميني، أو املعمدان
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إذ الكثري؛ عنها نعلم فنحن األوملبية الديانة عىل األدب ورجال الفالسفة ثورة وأما
أن قبل من رأينا الكتاب هذا ويف املعرفة. من شذرات مجرد ال بأكملها، رسائل لدينا إن
بصورٍة الكون لتفسري يسلكونها الفالسفة كان التي الطريقة من مثاًال سقراط أعمال يف
من مستويات إىل يسعون كانوا وكيف القديمة، الحكايات أسلوب من العقل إىل أقرب
حد عند يقف بعضهم وكان إليها، تدعو الحكايات هذه كانت التي من أفضل السلوك
الناحية من الذهبي الوسط معايري تميزها التي الدنيا هذه وقبول باملعقولية، الرضا
من الدرجة هذه عىل — أفالطون وبخاصة — اآلخر بعضهم يكن ولم والجمالية. الخلقية
يف يؤثِّرون ج بالتدرُّ الفالسفة وأخذ آخر. عامًلا أو — أفضل َعامًلا يريدون كانوا إنما الرضا.
بالغ أثر ذات تكون أن لها ُكتب دينية أصول — مهذبة دينية بأصوٍل ويمدونها األلغاز،
جديد من يُولد ثم يموت الذي اإلله فكرة يف مثًال حدث كما املسيحية، الدينية األصول يف

قبل. من ذكرناها التي
والطقوس املعتقدات كثريًا تجاوزوا الخامس القرن أواخر يف املثقفني األثينيني وأكثر
أفالطون. أو سقراط مبلغ ذلك يف يبلغوا لم ولكنهم األوملبية، بالديانة تتصل التي التقليدية
أيامها يف الناشطة املتفائلة أثينا يف مشاركة كانت آثنا عبادة فإن يشء من يكن ومهما
القصص هذه شهدوا وملَّا هومر. قصص عىل املثقفون األثينيون هؤالء نشأ وقد العظمى.
بمرسحيات إليزابث عهد الناسيف تأثَّر كما األقل عىل تأثَّروا، مرسحيات إىل مرتجمة وغريها

التاريخية. شيكسبري
توحًشا أكثرها حتى — املرسحية كتَّاب عالجها التي الحكايات هذه ارتفعت وقد
اإلنسان. مصري يف الجدل مستوى إىل — العنيف واالنتقام القتل بجرائم يعج الذي بدائيٍّا،
شعرية، رفيعة، مناقشات عن عبارة ويوربيديز وسوفوكليز، يسكلس، مآيس وكانت
العدل؟ هو ما الفالسفة. مضاجع يقضُّ كان الذي األسئلة من الرضب لذلك محسوسة،
اختيار يف حرٌّ اإلنسان وهل عادل؟ مكاٌن فيه نعيش الذي العالم وهل الفضيلة؟ هي وما
لم املرسحية كتَّاب إن والباطل؟ الحق بني يميز أن املرء يستطيع وكيف والباطل؟ الحق
أمزجة ذوي كانوا مرسحياتهم نملك الذين الثالثة وحتى اإلجابات. نفس جميًعا يقدموا

مختلفة.
يف تشرتك املآيس هذه إن قلنا إذا اإلنصاف عن بعيدين — هذا برغم — نكون وال
اليونانية، لألساطري الحقيقي املرياث يف ينعكس الذي املستوى عىل كثريًا تعلو خلقيٍة قواعَد
الدنيوية عن تفرتق ال التي الصارمة الدنيا لهذه وشجاعة إباء يف القبول موقف تقف وأنها
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أتيكا يف املأساة العظمى. للثقافة دراستنا عند موجًزا عرًضا عرضناها التي تفاؤًال األكثر
من كثري عنها يغيب وال اإلنسانية، املشاعر أعماق تتجاهل وال العقل، حكم عىل تقوم ال
من آخر عالم وبني هذا الحواس عالم بني واضحة تفرقة تفرِّق ال بالتأكيد ولكنها األلغاز.
األثينيني هؤالء عند الكون هذا إن املسيحية. أو أفالطون رسمه الذي كذلك اإللهية الحقيقة
أعمالهم بسبب الناس يعاني ما وكثريًا ة. امليرسَّ اإلنسان لسعادة قطُّ يُخَلق لم املثقفني
— آلهة هناك كان إن — اآللهة وليست فحسب. آثام من يقرتفون ما بسبب وليس الطيبة،
يبدو؛ ما عىل القديمة الحكايات يف ر تُصوَّ كانت كما لإلنسان، الربيئة املعظمة الصور تلك
التي منها مفر ال التي الغامضة االرتباطات ولتلك وللحاجة، للقَدر، تخضع أيًضا فاآللهة
يخلقوها لم التي شخصياتهم، ثنايا يف مصريهم يحملون والناس أجمعني. الناس تربط
أن غري وبدني. اجتماعي مرياث وهو الثقيل، املرياث عبء يحملون ألنهم ألنفسهم؛ كلها
وإباء، بشجاعة الحاجة، وهذه املصري، هذا يواجهوا أن — ذلك مع — يستطيعون الناس
حياة ليست الطيبة الحياة إن الطمأنينة. من وبنوع بل بالرشف، املعركة من ويفوزون
بد وال الشائع. النجاح بمعنى ناجحة حياة دائًما وليست رخيصة، حياة وليست سهلة،

ممكنة. حياة ولكنها تُقىض، أن بد ال كان إن األرض هذه فوق هنا قضائها من
القبول بهذا املتعلمني، اإلغريق من غريه كثريون يكتِف ولم أفالطون، يكتِف ولم
الفيثاغوريني، ى تُسمَّ منظَّمة جماعٍة من شيئًا استمدَّ أفالطون أن والواقع للدنيا. الصارم
الفيثاغوريون كان الفالسفة. وعمل الشائعة األلغاز مذاهب بني حلقة تكون جماعة وهي
طائفتهم ومؤسس زعيمهم من اسمهم استمدوا املتحذلقني املذاهب أصحاب من نوًعا
الزوايا ذات املثلثات يف نظرياته إىل قبل من أرشنا الذي فيثاغورس، الريايض الفيلسوف
يف الرشقية أو األورفية اآلراء من ذلك غري وكثري األرواح، بتناسخ يقولون كانوا القائمة.
عرصها) إىل بالنسبة ممتازة متقدمة رياضيات (وهي رياضياتهم يخلطون وكانوا منشئها.
بها يمزج التي بالطريقة شبيهة كانت ربما بطريقٍة الصوفية، الطرق الصويف، باإليمان
وإحساسهم . يَُحدُّ ال الذي اإلله عن الصويف ببحثهم علمهم املحَدثني الفلكيني بعض
عالم يشبه عالم (وهو أوتوماتيكي منتٍه، آيل، عالم عن يكشف ال العلم بأن األسايس
يدعو غامض عالٍم عن يكشف إنما العلم وأن عرش)، التاسع القرن يف املتوسط الفيزياء
املعارصين. علمائنا من كثري وموقف االتفاق تمام يتفق اإلحساس هذا الفكر، مغامرة إىل

الكثري. عنهم أفالطون أخذ وربما قطًعا، العقلية الناحية من محرتمني كانوا لقد
اإلنكار، كل الجسمَّ تنِكر لم وإن — هي خلقية بمعايري النهاية يف أفالطون ويأتي
إن اآلخر. بالعالم تعلُّقها يف متطرفة األقل عىل — تعذِّبه أن وتحاول كامًال، نبذًا وتنبذه
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الناس كثرة إن مستحبٍّا. شيئًا أفالطون عند ليست — املعتدلة الشهوة وحتى — الشهوة
وتحيا طاهرة، عيشة وتعيش النور، ترى قد املفتداة القلة ولكن الحواس، حمأة يف تتمرغ
اعتنق وربما خالدة. — الروح أو — الفكرة ولكن يفنى، الجسم األعىل. واملثل الفكر حياة
بتناسخ يقول الذي الفيثاغوري املذهب صور من صورًة األوقات من وقٍت يف أفالطون
مسيحيٍّا يكون الواقع يف ويكاد فريد، خالص مثال إىل األمر آخر ينتهي ولكنه األرواح،
تستطيع البرشية والروح محدود. غري حقيقي، كامل، أبدي، واحد، إلهه املتطهرين. ومن
الطقوس، طريق بغري ولكن األلوهية، هذه مع االتحاد إىل تتطلع أن — عليها يتحتم بل —
بازدرائها املادي الجسم من نفسها ر تطهِّ أن للروح بد ال دنيوي. عمل أي أو السحر، أو
من كثري ويف زاهًدا؟ نفسه أفالطون كان هل نعرف ولسنا الجسم إليها يحتاج التي األشياء
التقليدية اإلغريقية الفكرة من يقرتب — املثال سبيل عىل فيلبس كمحاورة — محاوراته
لحظاته يف يكن وإن باالنتحار، الروح تحرير إىل قطُّ يُِرش لم وهو الجسد، متعة عن
أدنى إىل مادية حياة عىل يتوقَّف الخالص إن والرش. واملادة، الجسم، بني يسوي الثائرة
يف ومضلِّل بل — عام تعبري هذا أن والواقع ممكن. حد أقىص إىل روحانية مستطاع، حد
لنا يبنيِّ ولكنه الجمال. غاية بلغت ألفاٍظ يف أفالطون يصوغه عما — أفالطون أتباع عني
الثقافة يف وامُلثُل التقاليد عن بل فحسب، الشارع رجل عن ال أفالطون، ابتعد حد أي إىل
الدنيا هذه يجد يَُعد لم الناس من كثريًا أن عىل تقدير أقل عىل األفكار هذه وتدل العظمى.
األدب ورجال الفن رجال وجده وكما بركليز، قطًعا وجده كما جذابًا، مثريًا، طيبًا مكانًا

األعظم. العرص يف

الرابع القرن أزمة

حرب بداية بني يقع الذي القرن يف كبريًا تحوًُّال رشُحها سبق التي الثقافة تحوَّلت
اليونانية الحكومية املدن عىل املقدوني فيليب امللك وانتصار ٤٣١ق.م عام يف البلوبونيز
نشأت كما الثقافة هذه فيها نشأت التي — الحكومية املدينة تَُعد ولم ٣٣٨ق.م، عام يف
املدن كل أن من وبالرغم حقيقيٍّا. استقالًال مستقلًة — القومية الحكومة يف ثقافتنا
أنها إال القديمة، األشكال ومن املحيل حكمها مظاهر من بكثري احتفظت قد الحكومية
نوع يف واندمجت بعد، فيما وللرومان أوًال، للمقدونيني النهائية السيطرة تحت وقعت
هذه استقالل وبنهاية التايل. الفصل يف بالدرس له نتعرض سوف الدولة من جديد
األصالَة، الرابع القرن بعد قطُّ اإلغريق يسرتد ولم ما، يشءٌ ثقافتها من اختفى املدن
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العظمى. الثقافة أسميناه ما به اتصف الذي ع، والتنوُّ واالنتشار الرقي، مع القوة ووحدة
األخرية الثالثة القرون يف سادت التي للثقافة عنوانًا «الهلينستية» لفظة املؤرخون وأطلق
االصطالح هذا وارتبط اإلغريقية. أو «الهلينية» الثقافة عن لها تمييًزا املسيح، ميالد قبل
دون الفنية، واملهارات والتقليد، واألكاديمية، الحذلقة، عىل بالداللة دائًما (الهلينستية)

إلهام. أو عمق
صعوبة وهي الفكر، تاريخ صعوبات إحدى عند أخرى لحظًة هنا نقف أن ويجب
من ثقافة يف والتدهور، االزدهار أو واملوت، الحياة مشكلة هي وتلك قبل، من بها التقينا
وكانت املعاني. من معنًى عىل ليدل البقاء بدوام الغربي مجتمعنا احتفاظ وإن الثقافات.
كما واحد، ساكن فيها يبقى ال بحيث شامل دمار إىل تتحول والحني الحني بني املدن
منازل سوى ١٦٠٠م عام يف ذاتها أثينا من يبَق ولم الصحراوية. بلمريا مدينة يف حدث
واالضطراب الحروب من بالرغم — اليوم تكن وإن أكروبوليس، أطالل بني متناثرة قليلة
إىل قطُّ تتدهور فلم روما أما بركليز. عهد يف حوت مما أكثر سكانًا تحوي — املدني
تنقطع لم األجيال يف االستمرار حياة أن الواضح ومن أثينا. إليه انحدرت الذي املستوى
قلقلة أو شغب، أو مدني، اضطراب بغري عاش ما األجيال من يوجد لم أنه كما كلية. قطُّ

فردية. شكاوى أو اقتصادية،
قبل الخامس القرن أوائل إن محسوس، كمثال — هذا برغم — نقول أن ونستطيع
الثقافية األعمال أوقات من كانت اليونان، بالد يف مرتفعة نقطة كانت ومنتصفه امليالد
إن نقول أن ونستطيع سعيًدا. وقتًا كانت النسبي، واألمن االستقرار أوقات ومن العظمى،
كان األمن، يف واضطراب وقالقل، تدهور، عهد كان بلوبونيز حرب نشوب تال الذي القرن
سعيد. غري وقتًا كان ُقل أو النضال، طابع العظمى الثقافية األعمال حتى فيه تحمل وقتًا
مجرد تكون أن تعدو وال إطالًقا، دقيقة تكون ال املقارنات هذه أمثال أن من وبالرغم
يف مرتفعة نقطة التاريخ لوحة يف يبدو قد عرش التاسع القرن أن إال اإلشارات، من إشارة

وقالقل. اضطراب عهد العرشون القرن يبدو كما والثقافة، األمن
بعد سعداء إغريق هناك كان نعم تحول. نقطة بلوبونيز حرب كانت فقد ثَمَّ وِمن
بعد عظام وفنانون كتَّاب هناك كان كما قبلها، تعساء إغريق هناك وكان الحرب، هذه
حقيقته تظهر الذي اليشء ذلك وهو اليونانية، الحياة من اختفى قد شيئًا أن إال الحرب،
التي األزمة مقابلة يف اإلغريق فشل ولقد لربكليز. الذكرى خطاب يف صورها أحسن يف

بنجاح. ٤٣١ق.م عام يف اعرتضتهم
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فقط. فكرية أو فقط روحية قطُّ تكن ولم التعقيد. غاية يف األزمة تلك كانت وقد
ألغراض اردنا وإذا حياتهم. خربة يف حي ككل الناُس — الحال بطبيعة — بها وأحس
كالٍّ نفتِّت فإننا وفكرية، واجتماعية، واقتصادية، سياسية، عنارص إىل نُفتِّتها أن التحلل
املاء فليس وأكسيجني. هيدروجني إىل املاء — الوجوه بعض من — الكيماوي يفتِّت كما
الحني، ذلك يف وحده املرير الطبقات نضال وليس وحدها، بلوبونيز حرب وليست وحده
هذا ليس وحده، القديمة الخلقية القيود انحالل وليس الحكومية، املدينة انهيار وليس

اإلغريقية. الثقافة أزمة هو وحده ذاك وال
يف صورتَها مذهلة بدرجة تُماِثل صورًة ظاهر، بشكل «السياسية» األزمة واتخذت
بعضها مستقلة تعيش أن السيادة ذات الحكومية املدن الواقع يف تستِطع لم هذا، يومنا
أن غري الجغرايف. ر املصوَّ يف امللونة البقع أو الفسيفساء، يف العديدة كالقوالب بعض عن
تشتد الحروب هذه وأخذت بالحروب. دائًما ينتهي كان بينها املستمر العالقات تبادل
الذي اإلنهاك مثل يف الظافرة املتحدة املدن يجعل موقٍف من اقرتبت حتى تدريًجا، وتطول
يف — األوقات من وقٍت يف اليونانية الحكومية املدن هذه كانت وقد املهزومة. املدن تكابده
تلك يعدو ال الفتور من قليٍل مع اتحدت، قد — الرابع القرن من والثمانينيات التسعينيات
العظمى. الفارسية اآلسيوية، األجنبية، القوة تلك تهزم لكي الحلفاء، بني العادية الخالفات
الحركة يف القمة بلوغ تاريخ يبدأ الفرس عىل االنتصار هذا من حدث الذي االرتفاع ومن
تبني ورشعت وقوَّتها، ثروتها يف خاصة أثينا فنمت درسناها. التي الثقافة يف الصاعدة
اتحاًدا األمر أول يف فكانت األثيني، النظام غرار عىل اإليجية املساحة يف الحكومية املدن
منطقة نسميه ما إىل تقاربت ثم — الفرس عودة خطر — دائًما املاثل الخطر ضد دفاعيٍّا
الحكومية املدن نظام القديم؛ للنظام التهديد وهذا أثينية. إمرباطورية إىل وانتهت نفوذ،
هو التهديد هذا املتغري، التحالف من بأنواع إال ترتبط لم التي ا، تامٍّ استقالًال املستقلة

اليونان. باستقالل تحتفظ لكي الحرب إىل إسربطة جر الذي
التقاتل هذا أخذ وقد بينها، فيما التقاتل عن اليونانية الحكومية املدن تكفَّ ولم
إغريقية، غري سلطة آجًال، أو عاجًال إن خارجية، سلطة أن املؤكد من بات حتى يشتد
قطُّ األثينية اإلمرباطورية تكن ولم جميًعا. اإلغريق وتغزو التدخل يستهويها أن بد ال
الغزو، طريق عن امتصاًصا كانت إنما الحكومية، املدينة نظام لتجاوز مقصوًدا جهًدا
الحكومية املدن وهذه املمتصة. للبلدان الفعال الوالء تكتسب أن قليًال إال فيه تحاول لم
لكي إسربطة انتصارات فرصة البلوبونيزية الحرب يف جميًعا انتهزت أثينا امتصتها التي
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— أثينا هزيمة بعد — طيبة أو إسربطة تكن ولم «استقاللها». وتؤكد أثينا عن تتخىلَّ
اإلغريقي. العالم توحيد يف نجاًحا أكثر

القرن يف املدينة «حكومة ب العرشين» القرن يف القومية «الحكومة استبدلت أنت وإذا
من ليس ووضوح. جالء يف الوجوه بعض من موقفنا يشابه موقًفا وجْدت الخامس»،
والروحية املادية التكاليف عهدنا يف السيادة ذات القومية الحكومات تحتمل أن املحتمل
الخوض تتحاىش أن تستطيع أنها املحتمل من ليس وكذلك األخريتني. كالحربني لحروٍب
السالم إىل تدعو التي واملشكلة سيادتها. عىل اإلبقاء يف ترغب دامت ما الحروب، هذه يف
بيد منا، الكثريين أعني يف اليوم واضحة املثال) سبيل عىل املمِتعة لسسرتاتا (كمرسحية
مرسحيات تقرأ أن إال عليك وليس القدامى، لإلغريق الوضوح هذا مثل يف تكن لم ربما أنها
بشأن وخصومه ديموستنيس بني العظيم الجدل نهاية أو — القالقل بداية يف أرستوفان
األزمة. طبيعة وا أحسُّ اإلغريق أن من ق تتحقَّ لكي اإلغريقية؛ السياسة يف مقدونيا ل تدخُّ
يف طوًعا الحكومية املدن يضموا أن حاولوا الثالث، القرن يف ا، جدٍّ متأخر عهٍد ويف
١٧٨٧م بني فيما عرشة الثالث األمريكية املستعمرات انضمت كما حقيقية، فدرالية وحدة
يف شائقة تجربة كالهما كان إيتوليا واتحاد إيجة اتحاد أن من بالرغم ولكن و١٧٨٩م.
عهٍد يف إال يحدث ولم جزئيٍّا، كان نجاحهما فإن السيادة، ذات الحكومية املدينة تجاوز
وأقصد الغربي، تاريخنا يف االستعمارية الدول أعظم كان الوقت هذا ويف ا. جدٍّ متأخر

املستضعفة. مقدونيا محل تحل ألن استعداد عىل روما،
حركة أو عليا، حكومة لقيام واضح تخطيط الحني ذلك يف هناك يكن فلم وإذن
اليوم. يحدث كما املتاعب، يسبِّب الذي السيايس الشكل لتجاوز مقصودة محاولة أو قوية
بهما وأعني — هذا القالقل وقت يف العظيمني السياسية النظريات صاحبي أن ويبدو
أن والظاهر الحكومية. املدينة يف النقص أوجه يبرصان ال كانا — وأرسطو أفالطون
الثقافة عهد يف الحكومية املدينة يف الدوام عىل يعيشوا أن يمكن اإلغريق أن افرتض كليهما
دخلوا اإلغريق إن نقول أن ونستطيع الحكومية. املدينة لهذه لة معدَّ صورة يف أو العظمى،
يف ونستطيع فاعلون. هم ما اإلدراك تمام يدركوا أن دون لهم د مهَّ الذي القديم» «العالم
التي املائة األعوام يف املستمرة الحروب رش إن — مطمئنون ونحن — نقول أن عينه الوقت
الناس. عقول اضطراب يف الرئيسية العوامل أحد كان تهمنا، التي القالقل فيها سادت

حروب والكرامة، النفوذ أجل من وكذلك الثروة، أجل من ما حدٍّ إىل الحروب وكانت
عىل للحصول وربما بل التجارية، االحتكارات عىل وللحصول املهزوم، عىل الجزية لفرض
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وإن — املعيشة مستوى يف يؤثِّر الذي السكان ازدياد ملقابلة الحيوي واملجال العيش
فيه شك ال ومما إحصائية. أرقام وجود عدم بسبب ممكن غري ذلك من التثبُّت يكن
يف كانت — سكانها لكثرة الطعام لتوفري الخارجية التجارة عىل باعتمادها — أثينا أن
املدن أن نعلم ونحن الحروب. شن يف الهامة العوامل من االقتصادية الدوافع يجعل موقٍف
النمو وهذا قرون. لعدة العموم وجه عىل السكان وازدياد الثراء يف آخذة كانت الحكومية
تجارية طبقة نمو إىل — وكورنث أثينا مثل العظمى التجارية املدن يف وبخاصة — أدَّى
الحياة إىل وقذفهم األرض، من الفالحني اقتالع يف سببًا ذلك وكان األموال. أصحاب من
متنوع، مجتمٍع إىل — أثينا يف وبخاصة — األمر وانتهى وإثارة. قلق من فيها بما املدنية
العبد حتى فيه يستطيع مجتمٍع الفقرية، والطبقة الوسطى، بالطبقة األغنياء فيه يحتك
ولكن الطبقات، أسِس عىل يقوم مجتمع املال، يكِسب أن ناجح مرشوٍع عىل يقوم الذي
أوقات يف هناك وكان وجوهه. من كثري يف بمجتمعنا شبيه مجتمع أو — رصامة غري يف
املجتمع هذا يكن ولم أفضل. حالة يف أمل هناك وكان الطبقات، جميع يكفي ما الرفاهية
وباشتداد النقص، أسباب وبرتاكم الحروب، بتوايل ولكن الشديد. لإلجهاد عرضة املختلط
بني والرصاع الحكومية، املدن بني الفاشية الحرب إىل الطبقات نضال أُضيف التوتُّر،
النهاية يف تحوَّل واليسار، اليمني بني والديمقراطية، األرستقراطية بني والفقراء، األغنياء
املدن من مدينة كل يف الشعبي أو الديمقراطي الحزب ألن وإسربطة؛ أثينا بني نضاٍل إىل
أو األوليجاركية حزب وانضم أثينا، جانب إىل انضم — الحرب أزمة اشتدت عندما —

إسربطة. إىل األرستقراط
أول نشوب عن كتب عندما كله، ذلك نتيجة عن بسيًطا تعبريًا ثيوسيديد عربَّ وقد
لبالد الغربي الساحل عىل كوركريا يف وقعت التي بلوبونيز، حرب إطار يف طبقية حرب

قال: اليونان.
أعينهم ونُْصب — املتأخرون الثائرون وابتدع املدن، يف األهلية الحرب نشبت «وهكذا
محكمة، مرشوعاتهم وكانت القديمة، اآلراء كثريًا تجاوزت جديدة، أفكاًرا — سابقة أمثلة
بمدلوالت األلفاظ ت وُفرسِّ للكلمات العادية املعاني ت وتغريَّ طريفة. انتقامهم وطرق
املتسم د الرتدُّ وبات املخلص، املحارب عند شجاعًة استهتاٍر يف ر التهوُّ واعتُرب جديدة.
رؤية عىل القدرة وأمست الشهامة، ضعف يف ًة ُحجَّ واالعتداُل للجبن، مسوًِّغا النظر ببُعد
من والحذُر الرجولة، عالمة التلقائي االندفاع وُعدَّ العمل. عن كامًال عجًزا املوضوع جوانب
يف ويشكُّون العنف، بأسلوب دائًما الناس يثق العمل. من للتهرُّب ظاهًرا مسوًِّغا املؤامرة
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ابتكرت أنت إذا أما املؤامرة. تبتكر أن ذكاءً منه وأشد ذكاء، التآمر يف والنجاح معارضيه.
فأنت إليه، بأحد حاجة ال أمًرا التشكُّك هذا أو املؤامرة يف النجاح هذا مثل تجعل سياسة

لخصومك.» الخوف تبدي حزبك، عىل خارج
دعنا ولكن واقعي. غري أو مجرًدا كالًما العقول لبعض العام الوصف هذا يبدو وقد
بعض فرَّ املؤرخني. بني الشائع املحسوس، الرواية أسلوب يف باالستمرار لثيوسيديد نسمح
ألهل مطمئنني القيادة وأسلسوا جبيل، حصٍن إىل األرستقراط حزب من كورسرييا أهل
سلبية بموافقة — الديمقراطيني من كورسرييا أهل استطاع رشيفة غري وبحيلة أثينا.
األفراد، بعض الحراسة تحت من يخرجوا أن — األثينيني حلفائهم جانب من األقل عىل

ثيوسيديد: يقول ويغتالوهم.
نفس يف املقيمني أصدقائهم علم دون وُقتلوا رجًال ستون أُخرج الطريقة «بهذه
أعينهم الناس أحد فتح وأخريًا آخر. إىل سجن من ينقلون إنما أنهم ظنوا الذين املبنى،
املبنى، يرتكوا أن ورفضوا — شاءوا إن — ليقتلوهم األثينيني دَعوا ذلك أثر وعىل للحقيقة،
كان وملا الداخل. إىل امرئ أي تسلل يمنعوا لكي وسعهم يف ما كلَّ سيبذلون إنهم وقالوا
وألَقوا السقف، واخرتقوا املبنى، تسلَّقوا فقد األبواب، اقتحام عن راغبني كورسرييا أهل
قْدر املسجونون اتقاها التي السهام، نحوهم سدَّدوا ثم جانبًا، اقتلعوها التي األحجار
العدو بها صوَّ التي السهام بنفس بأنفسهم رقابهم وحزُّوا أكثرهم، انتحر وقد املستطاع.
باملكان، كانت التي ة األِرسَّ بعض من خلعوها التي بالحبال أنفسهم شنقوا أو نحوهم،
أنفسهم، لقتل ممكنة وسيلة كل — إيجاز يف — واتخذوا مالبسهم من صنعوها وبأرشطة
كانت وبينما السقف. من خصومهم بها رماهم التي للقذائف فرائس كذلك وقعوا كما
املعركة. تنتهي أن قبل منه األكرب الجانب وانقىض املساء، حل فزًعا تشتد األهوال هذه
املدينة. خارج ونقلوها العربات يف أكواًما الجثث كورسرييا أهل ألقى النهار بزغ وملا
العامة قضت الطريقة وبهذه إماءً. — أسريات الحصن يف كن الالتي — النساء كل وبيعت
بالغة أعماٍل بعد الطبقية الحرب انتهت وهكذا الجبل. يف املتحصنني كورسرييا أهل عىل
أحد الواقع يف يبَق لم إذ فيها؛ اشتعلت التي بالفرتة يتعلق فيما األقل عىل انتهت العنف،

األحزاب.» من واحد حزب من
وكوَّنت اليوناني العقل يف واالجتماعية واالقتصادية السياسية الصعاب وامتزجت
القديمة، العقائد عىل ثورًة — العقلية الناحية من — األزمة هذه وتبدو الرابع. القرن أْزَمة
ماراتون». معركة خاضوا الذين «الرجال وأساليب الحكومية، املدينة يف القديمة واألخالق
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إىل بالعودة املوقف من فرَّ لو ودَّ الذي كأرستوفان، مختلفني رجال أعمال يف تبدو وهي
تبدو وهي فاضلة. مدينة يف املستقبل إىل فرَّ لو ودَّ الذي وأفالطون الطيبة، القديمة األيام
حديثًا طابًعا لها إن ثم الثابتة. السفسطائيني سخرية ويف الروح، عن سقراط بحث يف
عند يَلَقوا أن املمكن من كان النفساني التحليل علماء أن يتصور أن املرء ويستطيع ا. جدٍّ

اإلغريق. حياة يف العصيبة الفرتة هذه خالل قبوًال الناس
ثيوسيديد وصفه الذي الفتك من بمعجزة نجا الذي كورسرييا من األرستقراطي إن
التي الطيبة الحياة يف بتفكريه لديه عزيز وكل يشء كل لفقده العزاء يجد أن يستطيع ال
من كثري فيه بموقف بالفعل مر وقد يشء»، يف تبالغ «وال الذهبي للوسط وفًقا تسري
احتفظت وربما اإلغريقي. العالم أنحاء كل يف يحدث كان كورسرييا يف حدث وما املبالغة.
العظمى. للثقافة والجمالية الخلقية باملعايري وتصميم، عزم ذات املثقفة، الطبقات من قلة
النظام يف حياتهم أسلوب تجميد ومن صلب موقٍف من لهم بد ال كان هؤالء حتى ولكن

بنفسه. الواعي املتشائم الرواقي
يتعلق فيما القدرة محدود صبيٍّا أثينا؛ يف الوسطى الطبقة من عاديٍّا صبيٍّا خذ أو
نعلم الذي التبادل ذلك حيٍّا؛ تبادًال األفكار وتبادل سقراط، دقائق عليه واعرض باأللفاظ،
ينتهي سوف الصبي هذا مثل أن يف شك من ليس الحني، ذلك يف أثينا يف شائًعا كان أنه
من وليس صادقة. ليست حداثته يف تعلَّمها التي اآللهة عن القديمة الحكايات أن إىل
األرجح بل رفيعة، خلقية وحدانية إىل يرتفع حتى أفالطون أو سقراط يساير أن املحتمل
جيلنا يف نجهلها لسنا الرخيصة السخرية من نوٍع إىل أو والشك، االضطراب إىل ينتهي أن
نظام عليه يفرضه بما للقيام يصلح الذي بالرجل ليس فهو أمر، من يكن ومهما هذا.

أثينا. يف والثقافة الحكم
واملحاربني الالجئني، من كثريًا، إليها وأضفت الحاالت، هذه مثل من ضاعفت أنت واذا
السواء. عىل واملهزومني الظافرين من تجارتهم، أو أمالكهم فقدوا الذين وأولئك العاجزين،
الحني ذلك يف العقيل السخط كان التي البرشية املادة لديك كانت ذلك فعلت أنت إذا
األْزمة وقت يف إغريقي من كم املبالغة. نتجنب أن أيًضا هنا وينبغي فعله. فيها يفعل
ومن هومر، من تعلَّمه الذي العيش وبأسلوب الحكومية، وباملدينة باآللهة، بإيمانه احتفظ
العيش، أساليب إن والجيش. املجلس وقاعة السوق يف خالطهم الذين الناس ومن أبويه،
قد الجديدة املتاعب ولكن األرض. هذه فوق كامًال موتًا تموت قلما والعادات، واملعتقدات،
وأحس لبَّها. القديمة األساليب من الكوارث واقتلعت والحديث، القديم بني بالتوازن أخلَّت
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الفرنسيني من كثري أحس كما القديم، نبذ إىل مسوقون بأنهم خاصة واألذكياء املبتكرون
الثالثة. الجمهورية نبذ إىل مسوقون أنهم ١٩٤٠م عام يف الهزيمة بعد

هي — التجريد من يشء يف رناها صوَّ إذا — األزمة كانت املتعلمني إىل وبالنسبة
واالتساع الحكومية، املدينة ببعضيف بعضهم تصل كانت التي الروابط يف النسبي االنحالل
النظام هو وذلك بأنفسهم، فيها يترصفوا أن عليهم حتًما بات التي املجاالت يف النسبي
تُركوا إذا واألفراد املتزايدة. الفردية أثر من تحطَّم الذي اإلغريقية الحياة يف املعروف
والسلطان، واملتعة، كالثراء، — عاملية أهدافهم تكن وإن مختلفة، مسالَك يسلكون وشأنهم
املهلكة املنافسة وهذه دائًما، اإلغريق بها يتميز كان التي القوية املنافسة بروح ذلك وكل
الحياة جعلت فقد للفاشلني وأما بها. يرحبون وكانوا بل الناجحة، القلة من محتملة كانت

يُحتمل. يكاد ال شيئًا
بهم حاقت التي الكوارث عبء حملوا فقد األزمة؛ هذه من الغفرية الجماهري تنُج ولم
إال — رأينا كما — الحكومية املدينة يف التقليدية الديانة تمدُّهم ولم الضيق. أوقات يف
والراجح أخرى. حياٍة يف ضعيف وأمل الحياة، هذه رشور عن العزاء من يسرٍي بجانٍب
مجرد أن غري العليا، الطبقة جابهتها التي دة املعقَّ الفكرية املشكالت يجابهوا لم أنهم

الحاكمة. بالطبقات الثقة فقدوا أنهم عىل ليدل الطبقية الحرب شيوع
كانت الواحدة: املدينة إىل بالنسبة محسوسة صورة ويف إيجاز، يف املوضوع ص وْلنلخِّ
آثنا كانت إلينا. بالنسبة «مًعا» والدولة كالكنيسة األثينيني إىل بالنسبة — أثينا إلهة — آثنا
آثنا ولكن واحد. آٍن يف حياتنا، يف تتحكم التي السماوية والقوة ولنكولن، واشنطن، بمثابة
الهزيمة، مدينتها عن تمنع لم فهي امليالد؛ قبل ٤٠٠ عام حل ملَّا مًعا األمرين يف أخفقت
تَُعد لم بركليز كلمات أن املؤكد ومن النور. عنها يصدر رزينًة مدينًة أثينا عىل تُبِق ولم

قال: حينما وذلك هزيمتها، يف عليها تْصُدق
بها يحلُم لم بعَظَمٍة محنتها تقابل غريها مدينة الحارض الوقت يف هناك «ليست
ِلما باملرارة يحس ال الغازي يجعل ما القوة من بلغت غريها مدينة هناك وليست إنسان،

غريها». عىل اعتمادها من بالعار تشعر ال رعيتها يجعل وما يديها، عىل يكابد
الطبيعية الشهوات وتربية والوقار، ط، والتوسُّ االعتدال، يَُعد ولم كافية، آثنا تَُعد لم
لم — األبولية الفضائل قائمة وكل التطرف»، عن و«االبتعاد والحكمة، بالعقل وإشباعها
من للناس بد وال األخرية. القالقل السنوات هذه يف ممكنًا يَُعد ولم بل يكفي، ذلك كل يَُعد
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إىل التطلع من بد ال — األمر نهاية يف ا جدٍّ بعيد مكان — آخر مكاٍن يف الهداية عن البحث
بالرشق دائًما اإلغريق عند يُعرف كان مما جزء وهو ضئيلة، به املعرفة األرض من جزء
اليوم عليها يُطلق والتي فلسطني من اغتُصبت التي األرض إىل التطلع من بد ال — املترببر

املزعومة». «إرسائيل اسم أخرى مرة
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الرابع الفصل

املتأخرة الكالسيكية الثقافة واحد: عامل

فيها كانت التي القرون آخر هو وأرسطو، أفالطون قرن امليالد، قبل الرابع القرن كان
قدَّمنا التي الثقافة عليها بُنيت التي املدينة تلك ا، حقٍّ مستقلة اإلغريقية الحكومية املدينة
أكرب سياسية وحدات التقريب وجه عىل التالية الثالثة القرون يف نشأت وقد دراستها.
إمرباطورية بعد املتعاقبة» «الدول هي الوحدات هذه وكانت املتوسط. البحر عالم من كثريًا
يف شأنًا منها أقل أخرى ودول وسوريا ومرص، مقدونيا، وهي: الزائلة، األكرب اإلسكندر
فيما تتصارع الكربى» «القوى هذه وظلت وقرطاجنة. روما الغرب ويف الصغرى. آسيا
ملا — إذن وكان جميًعا، وتمتصها تهزمها أن ۱۰۰ق.م عام يف لروما أمكن حتى بينها
الناحية من لروما يخضع مجتمٍع يف تأثريها اإلغريقية للثقافة — قرون ثالثة من يقُرب
الثقافة من واحد» «عالم إىل املتقاتلة الحكومية واملدن القبائل َعالم ل وتحوَّ السياسية.
الطرق فيه تسمح عامًلا مألوفة، غري بدرجة موحًدا عامًلا وكان املتأخرة. الرومانية اإلغريقية
كانت عامًلا بحرية، يتنقلوا أن واألفكار، لألفراد، املنظمة البحرية والخطوط الجيدة الربية
واإلسبان، والغال، الربيطانيون، األوىل: مواطنهم تكن مهما األقل، عىل فيه املتعلمة الطبقات
عامًلا حقيقية، عاملية ثقافة يف يشرتكون واملرصيون واإلغريق، واألفريقيون، واإليطاليون،
سلمية إلدارة إجماًال ويخضع منها، يتألف التي وحداته بني الحروب من مؤقتًا يتحرَّر

الروماني. بالقانون تثقفوا إداريون عليها يقوم
واإلسكندرية. وأنطاكية، ذاتها، روما مثل كربى، مدنية مراكز نشأت القرون هذه ويف
العلوم، وبعض بل العلمي، البحث رفعت التي والجامعات، املكتبات أُقيمت املراكز هذه ويف
يسري، معنًى إال اليوم ألكثرنا الدقيقة) الدراسة (أو العلمي للبحث وليس رفيعة. مكانة إىل
أكثر العظمى الثقافة يف العظيم العمل بقاء جعلت — النصوص بمضاعفة — ولكنها
ما أساس كوَّنت فقد — والفيزياء والفلك، الرياضيات، وبخاصة — العلوم أما احتماًال.



ورجال أفكار

العصور يف الدراسة ورجال العرب طريق عن منها كبري جانب إلينا وانتقل اليوم، نعرف
الوسطى.

النظرات من وكثري األفكار، من كثري أثر شهدت الستة القرون هذه أن ذلك من وأهم
املدينة يف نشأت التي — وروما مقدونيا عالم األوسع؛ الجديد العالم إطار يف — الحياة إىل
عن قًرصا تطورت التي األفكار الخارج يف وانترشت األعظم. اليونان عهد يف الحكومية
الناس، جمهرة بني تنترش لم وربما األوائل، اإلغريق املفكرين عند وامليتافيزيقا األخالق
وفقدت برشيٍّا. وجنًسا قبيلًة خمسني يف املتعلمة األقليات بني األقل عىل ذاعت ولكنها
الصفوة استخدام تالئم لكي واختلطت، وانثلمت، األويل، وذوقها تها، حدَّ اإلغريقية األفكار
لألصل ترخيًصا العظمى اليونان لثقافة املخلص للعاشق العمل هذا يزال وال لها. العاملية
طريقه عن دام ما إلينا، بالنسبة هام عمل ولكنه الشعبي. املستوى إىل به وانحطاًطا
أمًرا التأثري هذا مدى يزال وال املسيحية. يف تأثريها لها يكون أن اإلغريقية لألفكار أمكن

فيه. الجدل ويمكن يُناَقش
إىل باإلضافة — وهي القرون، هذه يف نشأت املسيحية أن إذن كله هذا من وأهم
الثقافة يف األوحد العالم هذا من لدينا بقي ما — حي» «نظام ك الروماني القانون
عاشتها التي العام األلف يف يبحثوا أن التاريخ فالسفة ويستطيع الرومانية. اليونانية
كما الثقافات، جميع حياة مدى لنا يفرسِّ ما بعض عن الرومانية اإلغريقية الثقافة
يف أو النهار، رائعة يف اليوم كنا إن — الثقافة هذه إىل بالقياس — يتبينوا أن يستطيعون
حلقة ألف يتلمسوا أن واألدب، واللغة والنُّظم، القانون مؤرخو ويستطيع األصيل. وقت
الذين أولئك يستطيع أو الروماني. اليوناني العهد من أسالفنا وبني بيننا تربط مبارشة
التمدن عرص — العرص هذا بناء بها نعيد أن يمكن التي التفصيالت بغزارة يبتهجون
أن بد ال الذين ألولئك أما ذاته. لحد اإلغريقي اليوناني بالعالم يستمتعوا أن — والتعقيد
هذه يف الطاغية الرئيسية الحقيقة فإن واضحة، أكيدة رابطة املايض وبني بيننا يجدوا

املسيحية. أساس كانت أنها هي القرون
املتأخرين واإلغريق اليهود، ألثر التوايل عىل الفصل هذا يف نتعرض وسوف

الفكري. مرياثنا يف والرومان (الهلينستيني)

العنرصاليهودي

يهوديٍّا، املسيح يسوع كان الروماني. اإلغريقي العالم خارج من جاءت املسيحية بذرة إن
— الهلينية إىل ل تحوَّ الذي هريود حكم تحت — اليهودي الوطن كان وقٍت يف ُولد وقد
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الرومانية. اإلمرباطورية نسميها التي املتشابكة األمم مجموعة يف مستقلة شبه وحدة يُعترب
اليونانية، يتكلمون ممن يسوع ميالد وقت يف اليهود من كثري هناك كان أنه الحق ومن
األفكار من الشامل العالم ذلك يف النواحي جميع من مواطنني وكانوا والالتينية، بل
بدرجٍة يهودي األوىل املسيحية أساس أن غري والعواطف. الدينية، واملذاهب املتعارضة،
واحد آٍن يف وعاملية إقليمية أكثر خربة وهي الفذة، اليهودية الخربة بطابع ينطبع قصوى،

التناقض). هذا من مفر هنا (وليس كربى إغريقية حكومية مدينة أي من
ذاتها. املسيحية دراسة عند أحد بصورة نالقيها سوف بصعوبٍة نلتقي بالذات وهنا
وشعوب قبائل جميع من سواهم دون اليهود كان ملاذا نفسه يسأل أن خ املؤرِّ عىل ويجب
األخرى، املادية والظروف الجغرافية البيئة يف معهم يتشابهون الذين املتوسط البحر رشقي
صدرت الذين هم سواهم دون اليهود كان ملاذا القديم، تاريخهم يف كثريًا يختلفون وال
أجاب وربما الغربي. عاملنا يف الرسمية الديانَة عاٍم ألفي بعد تزال ال التي الديانة عنهم
كل وأن اليهود، اختار هللا بأن — األوىل باملسيحية مسرتشًدا — السؤال هذا عن املؤرخ
عىل تيرسِّ إجابة وهي تُرد، ال واضحة إجابة وهذه مقدسة، لخطة وفًقا يسري كان يشء

هنا. نقدِّمها أن ينبغي التي اإلجابة ليست وهي كبري. حد إىل واجبه املؤرخ
القديم بعهديه لإلنجيل، الكامل السماوي باإليحاء تسليمنا عن النظر وبغض
اإليمان من فسيح مًدى عىل الواقع يف تنترش ا، جدٍّ متعددة مواقف هناك فإن والجديد،
يعدو ال اإلنجيل بأن القول إىل تدعو مواقف هناك عقيدة، عن إنكاره إىل باإلنجيل الكامل
كإلياذة املشابهة، الوثائق من كغريها نعاملها التاريخية الوثائق من مجموعة يكون أن
بهم نلتقي سوف الذين نيتشه أمثال من املسيحية وأعداء نبلنجنليد. أو واألوديىس، هومر
اإلنجيل يف املكتوب أن ويعلنون الخلف، إىل بعيًدا أحيانًا يميلون الكتاب، هذا أواخر يف

باطًال. يكون أن خاصة بصفة يحتمل
موقٍف يف بالتأكيد أقف ولن عقائديٍّا، موقًفا أتخذ أال الكتاب هذا يف وسأحاول
واملسيحية اليهودية أفكار أن أفرتضهنا فإني أمٍر من يكن ومهما املسيحية. ضد عقائدي
البرشية الثقافة ثمار من — التاريخي التحليل من الغرض حيث من — هي وعباداتهما
املسيحية حقائق إىل ننظر أن اإلمكان كل املمكن من أنه كما التاريخي. العرص يف
ال أو — التاريخ حدود تتجاوز حقائق أنها عىل — األفالطونية حقائق إىل ننظر كما —
وربما التاريخ. مسري حدود يف تفسريها يمكن ال بالتأكيد النهاية يف ولكنها — تتجاوزه
أحاول سوف حال أية وعىل بالخلود. ومؤمنًا الزمان يف متشكًكا يكون أن أحد يستطيع ال
التواضع. من معنيَّ وبقْدر بل يؤذي، ال الذي التشكك من بقْدر أحتفظ أن الكتاب هذا يف
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التي األمة إىل تنتمي صغرية، صحراوية قبيلًة — ذلك ضوء يف — اليهود كان وقد
عدة وبعد العربية. الجزيرة يف األرجح عىل نشأت والتي البدو، أو بالعرب، بعُد فيما ُعرفت
التي الجبلية املساحة يف غالبًا، و١٥٠٠ق.م ١٧٠٠ق.م عامي بني فيما استقروا، جوالت
العظيمتني الدولتني بني أو والفرات، دجلة بني ينحرص الذي والوادي النيل وادي بني تقع
يف الرقعة هذه كل كانت — آخر واٍد يف الفرس أو آشور أو وبابل واٍد، يف مرص —
بني وتتعرض بينها، فيما تتقاتل متعددة قبائل تسكنها منقطعة، منطقة القديمة األزمنة
إحداهما املجاورتني، الكبريتني الدولتني إحدى من الهدوء» و«إقرار للغزو والحني الحني
يشبه تاريٌخ لليهود كان األقل عىل السياسة مجال ويف الغرب. من واألخرى الرشق من
وعندما كشعب، اليهود اتحد عندما وجيزة، فرتة وبعد الصغار. جريانهم تاريخ كثريًا
إرسائيل انقسمت املنطقة، يف السيادة صاحب الشعب وسليمان داود حكم تحت كانوا
كما منافسات، الدولتني بني وقامت الجنوب. يف واليهودية الشمال، يف إرسائيل دولتني:
وكل ومعارك، وحمالت، ودسائس، محالفات، هناك وكانت وجريانهم. اليهود بني قامت
الوقت ويف القديمة. التواريخ ويف امللوك» «ِسفر يف تُروى كما التاريخ يف دة املعقَّ األمور
إرسائيل عىل نهائيٍّا قضت التي آشور، هي الرشق، يف ناشئة عظمى دولة هناك كانت عينه
وسيق بابل. هي أخرى، رشقية عظمى دولة عليها استولت وعندئٍذ ق.م، الثامن القرن يف
ذلك كان وربما املتعلمة، الصفوة أكثر بينهم من يهودي آالف عرشة زهاء بابل إىل األْرس يف
من وبالرغم العاصية. الوطنية الجماعات تشتيت إىل ترمي معينة بابليٍة سياسٍة من جزءًا
تمتعوا اليهود أن من وبالرغم املقدس، بيت إىل أخريًا عاُدوا قد امُلبْعدين اليهود هؤالء أن
مستقلني) قطُّ قبل من يكونوا لم بأنهم العلم (مع السياسية املكانة من بنوع أخرى مرة
اإلمرباطورية من جزءًا اليهودي الوطن وكان بدأ. قد بالفعل كان األكرب تشتيتهم أن إال
اإلغريقية الثقافة نفوذ تحت ووقع ق.م، والخامس السادس القرنني يف األخمينية الفارسية
امللك حكم تحت يهودية دولة هناك كانت املسيح أيام ويف األكرب. اإلسكندر غزوات بعد
الرومانية اإلمرباطورية تحت الوطنية اململكة من نوع وهي الهلينية، إىل ل تحوَّ الذي هريود
يف عادًة يتجمعون كانوا والذين املشتتني، اليهود آالف أيًضا هناك كان أنه غري املركَّبة.
الجانب كل يف الواقع يف بل وكورنثيا، واإلسكندرية، أنطاكية، يف بهم، خاصة يهودية أحياء
األغلب يف — ذاتها فلسطني يف عدا ما — بالفعل اليهود وكان اإلمرباطورية. من الرشقي

البالد. عن منعزلني الثقافة، وشئون األموال وتسليف والتجارة، بالبيع، مشتغلني
والفلسطينيني، اليهود بني يفرق ما هناك أن املجردة الصورة هذه من حتى ويتضح
يف مبعثرة أسماءها نجد التي املجاورة الشعوب وكل والعاموريني، واملعابيني، واملالكيني،
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يكونوا أن وعىل البقاء، عىل اإلرصار هو له، صورة أبسِط يف الفارق، وهذا القديم، العهد
اليهود لدولة الرومان تحطيم تاريخ من عام ألفي بعد واآلن شعبًا. يكونوا وأن يهوًدا،
إجماع هناك وليس املغتصبة. فلسطني يف السياسية الخريطة عىل أخرى مرة ظهرت
املتدين اليهودي ويستطيع الفذ. التاريخ هذا لليهود جعل الذي السبب عن الرأي يف
بوعده يفي وسوف بهم، واحتفظ اليهود خلق هللا أن يزعم أن — الحال بطبيعة —
ط املبسَّ الحل هذا يجد ال منطقيٍّا أو طبيعيٍّا تفسريًا يحاول الذي األجنبي ولكن باملسيح.
بدنية صفاٌت الواقع يف ولهم برشي، جنس فعًال هم اليهود أن يعتقد َمن وهناك يديه. بني
ممن جادٍّ طالٍب أي اليوم يقبل وال ِوْجَهته. تاريخهم هت وجَّ التي هي موروثة وعقلية
الجنسية. والوراثة الجنس يف الساذجة العقائد هذه أمثال البرشية العالقات يدرسون
الظروف يأخذ الذي البرشية للعالقات املعارص السائد التفسري أن الواضح من أنه غري
من بالرغم — هو للتاريخ، املادي والتفسري االعتبار، يف الجغرافية والبيئات االقتصادية
واملالكيون، املعابيون، فيها نشأ التي املادية الظروف ألن شاٍف؛ غري الصدد هذا يف — ذلك
عىل عملت التي للظروف مطابقة األرجح عىل كانت نذكر، لم ممن وغريهم والعاموريون،

صورتهم. عىل اليهود تشكيل
الخاصة صفتهم لليهود جعل ما تفسري جوانب من جانب عن نبحث أن يجب وإنما
بإله ب وتعصُّ بحرارة آمن َمن ل أوَّ الغربي عاملنا شعوب بني اليهود كان الفكر. تاريخ يف
الشعب هذا دام «ما شعبه يحمي بأن أكيد عزٍم وعىل غيور، يشء، كل عىل قادر واحد،
إلههم وصفوا القدامى اليهود كتاب كبار أن نرى وسوف هللا». شعب أنه بعمله يُثِبت
إله املعارك، إله يهوه، موجوًدا: دائًما كان األدنى الحد هذا ولكن وأنبل. ذلك من بأكثر
رباٍت إىل بصلٍة يَُمتَّ أن بله بعل، أو ديونيسس، أو زيوس، إىل ِبصلٍة يَُمتُّ ال إله غيور،
ألن محن؛ من بهم مرَّ ما كلِّ خالل اليهود وتماسك أشتارت. أو كأفروديت، النساء من

يهوه. عندهم
سلَّمنا ولو الصفات. هذه إلههم يف يروا أن لليهود تأتَّى كيف تسأل أن بالطبع ولك
بوحدانية النهاية يف إيمانهم مألوف— مجرَّد بتعبرٍي — هو جريانهم وبني بينهم الفارق بأن
واملؤرخ العقيدة؟ بهذه جريانهم دون وحدهم كوا تمسَّ وملاذا نسأل: أن بقي رفيعة، خلقية
عبارة يف األقل عىل السؤال، هذا عن اإلجابة يستطيع ال — األحوال أكثر يف يحدث كما —
وبخاصة اليهودي، التاريخ من استُخلصت العقائد هذه إنما املعاني. محدودة بسيطة
مثل عظام، رجاٍل وجوِد إىل بعضها يرجع وقد و٦٠٠ق.م، ١٥٠٠ق.م عامي بني فيما
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إىل بعضها يرجع وقد للمؤرخ. بالنسبة األساطري بهم وتحيط الظالل تكتنفهم موىس،
الكهان إىل بالتأكيد بعضها ويرجع إبراهيم. ساللة يف املوروثة والصالبة الجنس، نوع
أرقى يف العقائد هذه ألن اليهودية؛ القومية عن يُروى كان بما احتفظوا الذين القدامى
ويرجع باألنبياء. يُعرفون كانوا الذين املتأخرين الكهان أولئك عىل تعتمد لها خلقية صورٍة
٥٨٦ق.م، عام يف بابل إىل أُبعدت التي األقلية نال الذي االضطهاد إىل العقائد هذه بعض
ما إىل الخاصة» «طائفتهم رد يف برسالتها الشعور إىل األقلية بهذه حدا اضطهاٌد وهو
بأن وذلك الوضع، بهذا التسامي إىل دفعهم اضطهاٌد وهو الصحيح، وْضعها أنه وا أحسُّ
الدين يف اليهود قه حقَّ ما كان وقد الخلقية. الناحية من وأرفع أفضل، إلًها يهوه جعلوا
ال طويٍل تاريٍخ ثمرَة — الفن يف واألثينيون السياسة يف الرومان قه حقَّ ما كان كما —

بأكمله. نستعيده أو كله نفهمه أن نستطيع
نظر وجهة من به جاء وما القديم، بالعهد يُعرف رائًعا سجًال اليهود عن لدينا وإن
أفراد أيدي وعىل متفرقة أوقاٍت يف بعض إىل بعضه ُضم قد إنما العادي الحديث املؤرخ
االستخدام بها ُقصد كهنوتية قواعد وبعضه هومر، يشبه يشء كاملالحم، وبعضه مختلفني،
كان املسيح جاء وملا وطنية. خلقية ودراسات وحكم، قصائد، وبعضها «املعهد» يف املبارش
كبري، حد إىل املسئولون عليه وافق ملا طبًقا بعض، إىل بعضه أُضيف قد املواد هذه أكثر
«اإلنجيل». باسم جميًعا نعرفه ما وهي مقدسة، مجموعة باعتباره اليهود خدمة يف وأمىس
بأية كتاب مجرد ليس وهو كتابه، عىل هللا أمالها هللا، كلمة املؤمنني عند اإلنجيل وبات

األحوال. من حال
الجديد العهد مع أُدمجت بعدما — اليهودي القومي األدب من املجموعة هذه وظلت
وال نقدية، دراسة ألية تخضع ال لذلك وهي هللا، كلمة قرون عدَة — مسيحي إنجيل يف
اإلصالح وعرص النهضة بعد مهل عىل الناس رشع ثم التأويل. أو للتفسري، إال تخضع
كما نقدية، النصوصدراسة هذه يدرسوا أن عرش، الثامن القرن خالل َعجل وعىل الديني،
التاسع القرن يف هذا ض وتمخَّ وهريودوت. وثيوسيديد، وفرجيل، هومر، نصوص درسوا
ضمائر أزعج الذي األعىل» «النقد يسمونه ما أو البحث، أحرزه الذي النرص ذلك عن عرش
مستًوى أعىل ويف تام. اتفاق إىل األعىل» «النقد يصل ولم قصوى. درجٍة إىل أجدادنا أجداد
نتفق لم التي الهامة املشكالت تلك وهي البرشي، املصري مشكالت القديم العهد يعالج

قط. عليها
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الوقائع لبعض بالشك تعرَّض قد األثرية البحوث عىل القائم الحديث النقد أن كما
الباحثني من أجيال عدة بذلته الذي الجهد أن غري املايض. القرن يف األعىل النقد يف املادية
رائع أثٌر — الطرق من طريقة قه تحقِّ الذي امللموس للعمل كمثال — هو امليدان هذا يف
قبول يرفض وال املجاالت. أشق من مجاٍل يف الرتاكمية املعرفة من نوع تحقيق إلمكان

األوىل. باألسس املتمسكون إال العريضة» خطوطه «يف اليوم العلمي البحث هذا نتيجة
متعددة. فرتات يف شتى مصادر من ُجمع قد القديم العهد أن خ للمؤرِّ يتضح هذا ومن
يختلفون يزالون ال وهم الصور، من صورة بأية التفصيالت يف اتفاق عىل الباحثون وليس
قام ملا محسوس وكمثال جماعة. أم كان فرًدا — تلك أو الرسالة هذه كتب ن عمَّ الرأي يف
تُعزى التي القديم، العهد من األوىل الخمسة األسفار أو موىس، أسفار نذكر األعىل النقد به
ى يُسمَّ األول املصدر األقل: عىل مصادر ثالثة إىل الباحثون يشري هنا موىس؛ إىل عادة
بالعربية عليه نطِلق ما تعني وهي جيهوفا، اإلنجليزية الكلمة من األول الحرف وهو «ج»
إلًها يزال ال وهو القبيل، اليهود إله هو ويهوه بدائية. وأكثرها املصادر أقدُم وهو «يهوه»،
الثاني املصدر أما يفهمه. أن نفسه هومر بوسع كان إلًها اإلنسان، صفات له معروًفا
وهو هللا، أسماء من اسم وهو الوهيم، كلمة من األول الحرف وهو «أ»، بحرف إليه فيُشار
تجريًدا، وأشد باألخالق، ًكا تمسُّ أكثر َقطًعا هي هللا عن وِفْكرتُه األول، بعد جاء مصدر
ويكاد ا، جدٍّ متأخًرا جاء وقد «ب»، بحرف إليه ويُشار الثالث املصدر ثم عاملية. وأكثر
الظاهرة والعبادات والطقوس، بالرشيعة، املختصني الكهان وضع من أنه املؤكد من يكون
نسميه ما أو — دينية اجتماعية وحدٍة يف بعض إىل بعضهم اليهود تضم كانت التي
قبل الخامس القرن يف ذلك كان وربما أخريًا، الثالثة املصادر هذه اتحدت وقد الكنيسة.
التوحيد هذا يتم ولم نعِرفها. التي اليهودية لألصول اإلنجييل التاريخ منها ن وتكوَّ امليالد،
يف الجادين اليهود املثقفني عند كانت التي األفكار يمثِّل هو إنما إنسان، أي لخداع نفاًقا

القومي. والتاريخ لليهود الوطنية الرسالة عن خروجهم، أعقبت التي السنوات
تاريخ وهو التاريخ، من النوع هذا نفس الواقع يف هو القديم العهد بقية من وكثري
تحويل بقصد ُكِتب ولكنه املعارصة، الوثائق بعض مع القديمة، املصادر من مستمد
ُكِتب أنه كما دائًما، األذهان عىل مخيٌم الخروِج وَفَزُع ُكِتب وقد أفضل، يهوٍد إىل اليهود
ذلك وعىل تاريخ. مجرَّد يكون لكي ال دينية، وأصوًال وفلسفة، شعًرا، النهاية يف ليكون
ذلك أمثاِل ومن «كتاباتهم» من أو األنبياء، عمل من يصبح امللحمي اليهود تاريخ فإن

الجامعة. وِسْفر واألمثال، أيوب، ِسفُر
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ورائه من وليس بل مألوًفا، أمًرا ليس الكتابات من الكربى املجموعة هذه واعتصار
جدوى.

لخربة — مضلًال يكن لم وإن متقطع — ِسجلٌّ ولكنه كتابًا، القديم العهد ليس
يف به إن أي القليل؛ يف إال العلم نسميه ما يشءٍ يف يشبه ال وهو الخاصة. صفاته له شعٍب
التفكري أحيانًا نسميها التي والكون اإلنسان بني العالقة إىل النظرة تلك من قليًال الواقع
وحتى أرسطو. حتى أو أبوقراط، أو ثيوسيديد، يشبه ما القديم العهد يف ليس املنطقي.
يف «باطل العبارة: بهذه يبدأ الذي الجامعة، ِسْفر ى تُسمَّ التي الِحَكم من املجموعة تلك
شكوى هي إنما واقعيٍّا، تحليًال اإلنسان سلوك لتحليل محاولة ليست باطل»، الكل باطل،
هو األدب من الكبري القْدر فهذا وإذن ما. لسبٍب يكفي ال ق التعمُّ أن يجد إنسان من يائسة
إنه الحياة. هذه يتجاوز ويشء الشعرى، س وتلمُّ النهائي، س تلمُّ يستهدف أدٌب األغلب يف
دراسته. إىل يتطلع وال بل — واآلالت واألدوات، الحواس، عالم هذا، عاملنا قطُّ يقبل ال أدٌب
والنظرة اليهودي، الضمري تطور متابعة هو رائعة بصورة القديم العهد يؤديه ما إن
الرئييس الجانب هي العالقة وهذه املقدس. وربهم كأفراد األفراد بني العالقة إىل اليهودية
يف يشبه — ذكرنا كما — ويهوه املسيحية. الخربة إىل انتقلت التي اليهودية الخربة من
أول وعند رحيًما، إلًها البتة ليس وهو القديم، الزمان يف شاع الذي اإلله نوع األمر أول
مجموعٍة يف عضو مجرد وليس مفرًدا، عليٍّا، — القبيل اليهودي كاإلله — نجده به لنا لقاء

وحدهم. اليهود إله ولكنه اآللهة، من متنازعة
يعتنق أن يشأ ولم غيوًرا، إلًها يهوه كان وقد أخرى. آلهة األخرى للقبائل وكانت
يرتاح ال التي الفقرات بعض أن والواقع القبلية. اآللهة هذه من إله بأي اإليمان شعبه
إنما — الحديث العرص يف العقيل أو اإلنساني نظر وجهة من — اإلنجيل يف القارئ إليها
اآللهة إغراء ضد شعبه وعن نفسه عن الدفاع سبيل يف الظافر الطويل يهوه كفاح تروي
مدارس يف عنهم تتحدث الذين األشخاص كأولئك يهوه يكن ولم املتصارعة. واإلالهات
كان بدائي؛ شعب إله به يتميز مما أخرى صفات — ذلك فوق — له وكانت األحد.
بصورة ولكن ِلماًما ويظهر هللا، رسول ويمتحن إبراهيم، إىل ويتحدث األرض، عىل يميش

سيناء. يف ملوىس ِعظته يف مجسدة
كل من املحدثون الدينيون والعقليون واملناطقة، الكهنوت، خصوم يميل وقد
عليها كان التي باإلنسان الشبيهة القبلية البدائية الشخصية صفة يف املبالغة إىل الطوائف،
قصد غري عن بالغت قد أكون وربما الخمسة. موىس أسفار يف ذكره ورد الذي هذا يهوه
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كِسفر كتابًا العناية من يشء يف املرء يقرأ أن العسري فمن ذلك ومع السابقة، الفقرة يف
حديثة ديانة أية يف اإلله عن البعد كل يبُعد فيه ر يُصوَّ الذي اإلله أن يَُحسُّ وال التكوين

والبوذية. واإلسالم، واملسيحية، كاليهودية، — بها علٍم عىل نكون قد عليا
الستة اإلصحاحات يف القديم، العهد يف املتأخرة األسفار إىل الشك يتطرق وال
طريقهم اليهود شق لقد أيوب. وِسفر أرميا ِسفر ويف أشعياء، سفر من األخرية والعرشين
لجميع صادقة أنها أنبياؤها يعتقد رفيعة، خلقية وحدانية إىل عاملية، واحدة ديانة فكرة إىل
للكفار.» ونوًرا للناس، عهًدا أقدِّمك … الرب «أنا خاصة: الثاني أشعياء ويقول البرش.
إله يخرتهم ولم املختار. الشعب — سبق عهد أي من أكثر — ا حقٍّ اليهود بات وربما
كاٍف عدٍد رقاَب يحزوا أن بعد الخرضاء باملراعي يستمتعوا لكي الصاخب القديم الرعاة
— ذلك استطاعوا هم إن — بسلوكهم للناس يبينوا لكي اختريوا وإنما الفلسطينيني، من
اخرتت، الذي وخادمي … شهودي «أنتم وعدل: سالم يف يعيشوا أن للناس يريد هللا أن
إنما إله، بعدي يأتي ولن إله، يسبقني لم هو. أنني وتفهموا بي، وتؤمنوا تعرفوني لكي

مخلِّص.» غريي هناك وليس الرب، أنا
ألن عديدين؛ عمل من (أو متأخر يهودي وفيلسوف شاعٍر عمِل ِمن هو أيوب وِسفر
الكتاب) عىل مدسوًسا رئيسيٍّا واحًدا جزءًا األقل عىل هناك أن يعتقدون الباحثني أكثر
عن الدفاع مشكلة هي وتلك األخرى؛ السامية األديان كل تواجه مشكلٍة حل يف يجاهد
كل عىل هللا اإلنسان. مع اإلله ف ترصُّ تربير أو الدنيا، يف الرش وجود مع اإللهية العناية
الرش؟ وجود نفرسِّ إذن فكيف الوجوه. من وجه كل من خري يشء، بكل عليم قدير، يشء
كما ذلك. أداء عن عاجز ولكنه الرش، عىل يقيض أن يريد هللا بأن القول نستطيع ال إننا
العقل ولكن الرش، بنفسه يصنع — بالرش يسمح إذ — إنه نقول أن كذلك نستطيع ال أننا
أو الرش، عىل التغلب إىل فرد كل حاجة يف يرى أن يستطيع آخَر بعالٍم يؤمن الذي الحازم

الكمال. أو الخري، نحو الالزمة النهائية الخطوة الفرد، نقص يف
من صورة إنها أكرب: بدرجة محسوسة — الوجوه أحد من — أيوب متاعب ولكن
تزعج دائًما كانت التي املشكلة وهي الرش، وجود من بالرغم اإلله عن الدفاع مشكلة صور
وحتى عليه، التغلب فرصة لنا تُتاح حتى بالرش يسمح هللا بأن سلَّمنا وإذا املسيحيني.
السلوك أن بالتأكيد ذلك عىل ترتب السيئة، بالحياة اإلغراء من بالرغم طيبة حياة نحيا
نرى أنا غري والشقاء. الفشل إىل يؤدي السيئ والسلوك والسعادة، النجاح إىل يؤدي الطيب
سعيًدا، ثريٍّا، طيبًا، رجًال أيوب وكان يعاني، والطيب يفلح الرشير أن حولنا ما كلِّ يف
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احتمل وقد الكوارث، من بسلسلة بإصابته أيوب إيماَن يمتحن أن للشيطان هللا وسمح
اسم يف هللا بارك مني. أخذ وهللا أعطاني، «هللا الشهرية: العبارة بهذه ثروته فقدان أيوب
أظهر وملَّا اآلالم، أيوب عىل تراكمت وملَّا البدنية. املصائب يحتمل أن أيوب واستطاع الرب.»
أيوب بدأ عظيم، رش هناك يكون أن بد ال البادية اآلالم هذه وراء بأن إيمانهم أصدقاؤه
هللا ظهر وأخريًا آالمه. خالل من بنفسه الحق عن البحث محاولَة — هللا يف يشك أقول ال —
اإلنسان إشفاق وأن ا، جدٍّ عظيمة هللا كلمة وأن ا، جدٍّ تافه اإلنسان بأن أيوب وذكَّر بنفسه
أن تستطيع أنك «أعلم ويقول: أيوب، يتوب عندئٍذ وادعاء. رشٌّ الواقع يف هو نفسه عىل
… أدرْكه لم العجب إىل يدعو أمٍر من كم أفهم. لست إني قلت ولذلك … يشء كل تفعل
صحته أيوب إىل عادت عندئٍذ والرماد.» الرتاب يف حتى وأتوب نفيس. أمقت فإني ثَمَّ وِمن

سعيدة. عيشة ذلك بعد وعاش وثروته،
ال ليشء — السيئ الكلمة بمعنى عقلية خالصة تكون وقد — مجردة خالصة هذه
نفسه، الشاعر يثريه يشء وهو عاطفي، معنًى أيوب ِسفر معنى إن يٍُرس. يف تلخيصه يمكن
من نفيد أن أردنا إن فإننا ذلك ومع مرتجًما. إال معرفته يستطيع ال أكثرنا كان وإن حتى
البرشية الصغرية عقولنا أن عرْفنا إن ذلك يكون فإنما الدنيا، الحياة هذه يف أيوب ِسفر
القرب تستطيع وال بل الوسائل، من وسيلة بأية هللا علم مبلغ تبلغ أن تستطيع ال الحاسبة
املشكلة هذه وجود فرضنا لو ألننا للرش؛ هللا بإرادة يتعلق فيما مشكلة هناك وليست منه.
ال باهلل عالقتنا إن الرشيرة. البرشية الذات تقرير من حد ألعىل تصويًرا الفرض هذا كان
أو املحامي، يفكر كما فيها نفكر مفصلة، عالقة أو تساؤًال، أو قياًسا، تكون أن يمكن
وال نعرفه، ال إننا نعرفه.» ال وأننا عظيم، هللا أن «أعلم مشكالته: يف التاجر، أو العالم،
به. نؤمن معرفته نستطيع ال ولكوننا بًرشا. كنا ما استطعنا لو ألننا نعرفه، أن نستطيع
ذلك يف وهم عنها، التنويه حاولنا التي والشعور الفكر مستويات اليهود كل يبلغ ولم
صاغوا اليهود أن غري وأرسطو. أفالطون مستويات جميًعا يبلغوا لم فإنهم كاألثينيني؛
هذا وعن العيش، من وأسلوبًا النُُّظم، من ومجموعة منظمة، ديانة الطويلة خربتهم من
باألعمال يهتم ال الفكر تاريخ أن أخرى مرة نذكر أن ويجب املسيحية. نشأت األسلوب
كذلك يهتم وإنما اليهود، األنبياء كأعمال وحدها، البرشي العقل بها قام التي العظيمة
التقليدية. اليومية حياتنا يف العادي السلوك عىل األفكار هذه بها ُطبِّقت التي بالطريقة

يخرسوا لم كشعب وهم أشعياء. رآه كما اليهود إله كله يَر لم اليهودي الشعب إن
معناه كان منهم الكثريين عند الدين أن يف شك من وليس العاملي. يهوه يف يهوه إلههم قط
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والقوانني األحكام من مجموعة بأداء وذلك الطقوس، بنقاء االحتفاظ أي قواعده؛ مراعاة
اليوم، منا الكثريون يألفه الذي النوع ذلك من نواة، األحكام هذه من وكثري دقة. بكل
الخنزير. لحم أكل اليهودي عىل يحرِّم الذي مثًال الحكم وكذلك املحرمات، باسم ويعرفونه
املعنى عىل ثواًرا األنبياء وكان إيجابية. أعماًال تتطلب — كالختان — أخرى أحكام وهناك
الرشيعة، تجاوز يستهدفون دينيني مثاليني تقدير أقل عىل وكانوا الدين. ألحكام الحريف

لشعبهم. الدينية الحياة قوا وعمَّ الواقع يف عوا وسَّ وقد
عىل املطابقة تمام ينطبق ال يهودي، العيش من أسلوٌب هناك كان املسيح جاء وملا
إلمرسون العليا امُلثُل عىل تماًما األمريكي العيش أسلوب ينطبق ال كما لألنبياء، مثل أعىل
كان الروماني. أو اليوناني، األسلوب عن االختالف كل يختلف أسلوب ولكنه وهويتمان،
الحكماء أحكم يستطيع ال ألسباب — وهو قدير. يشء كل عىل واحد بإله يعتقد اليهودي
نَُحسُّ الذي النضال، من النوع ذلك بنشوب األرض هذه عىل يسمح — غورها يسرب أن
وكان النضال. من النوع هذا لرييد هللا إن بل والرش، الخري بني نضال كأنه آدم بني نحن
النضال، هذا يف للخري الحربة رأس ليكون اليهودي الشعب اختار هللا أن يعتقد اليهودي
عىل نهائيٍّا انتصارهم إىل اإلنسان بني يقودوا أن اليهود عىل الواقع يف كتب قد هللا وأن
املسيح هو آخر، موىس ا، حقٍّ عظيًما رجًال لهدايتهم يبعث أن هللا أراد هذا أجل ومن الرش.

الجديدة. أورشليم لهم ينشئ سوف الذي
ذلك كل يف استشعروا — أكثرهم بل — اليهود عامة من كثريًا أن يف شك من وليس
البابليني، أيدي عىل بهم لحقت التي لإلساءات وتصحيًحا لليهود، الدنيا هذه يف باملجد وعًدا
ونسميه نعرفه ما بإيجاٍز ذلك يف استشعروا أي والرومان؛ واإلغريق، والفرس، واملرصيني،
لن النهائي النرص هذا أن — قطًعا — اليهود بعض ظن وقد الوطنية. اآلمال إرضاء
لهم النرص يتم وإنما الرش، عىل للخري صوفيٍّا انتصاًرا ليس وهو اآلخر، العالم يف يكون.

الخيال. ومحض الوهم باطل من إال ذلك وليس يزعمون، فيما الدنيا هذه يف
مادية األحالم صور من الصورة هذه تكون أن — ذلك برغم — باإلمكان يكن ولم
عىل الدليل تجد أن دون األنبياء أسفار من ِسفر أي يف تقرأ أن تستطيع ولن محضة.
جاء زكريا ِسفر ففي أوًال؛ هللا عظمة هي املرتقبة اليهودية العظمة هذه أن وا أحسُّ أنهم
قائلني يهودي رجل بذيل األمم ألسنة جميع من رجال عرشة يمسك األيام تلك «يف أنه:
بالد أو روما مثل يكونوا أن اليهود يأمل ولم معكم.» هللا أن سمعنا ألننا معكم نذهب
االتحاد أو املتحدة الواليات يكونوا أن اإليرلنديون يأمل أن يستطيع ما بمقداِر إال فارس
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بعضهم يشكَّ ولم الحديث. والعالم القديم العالم بني بالفوارق التسليم مع — السوفيتي
الذين أولئك أما األرض. من محدودة مساحة يف سليمان عظمة يسرتد سوف املسيح أن يف

مادي. منه أكثر روحاني بنرص مبرش املسيح أن يرون كانوا فقد املثل، هذا جاوزوا
الذي املطاوع، الخيال، يعدم الذي ذلك حتى اليهودي، عند كان آخر: حكم وثمة
عند كان بالذنب. اإلحساس به وأعني اإلغريق، من قليل عند كان ما بالرشيعة، يكتفي
الواقع يف هما عنده والباطل الحق ولكن والباطل، بالحق إحساس العامة من اإلغريقي
املرة يف تصححها أن عاقًال كنت إن يمكنك غلطة الخاطئ الفعل والخطأ، املحاولة من نوع
يف يمكن العقل انعدام وعاقبة عاقًال، يكن لم — الحال بطبيعة — الناس وبعض التالية.
بني الفارق من تامة بينة عىل نفسها اآللهة تكن ولم ومأساة. بل وخيمة، تكون أن الواقع
عىل — العالم هذا ولكن املبهمة. القَدر ألحكام خاضعة كانت أيًضا وهي والباطل، الحق
اإلغريقي يرى كان كما — يُخلق فلم اإلنسان، لراحة ُخلق قد يكن لم إذا — الظروف أسوأ

ملحوظ. بشكل آخَر لعالٍم إيثاًرا لتعذيبه — العادي
دنس، مرتكبه أن عىل دليل وهو ذنب، الخطأ ارتكاب أن يَُحسُّ فكان اليهودي أما
تجرِّب أن وتستطيع مرًضا. كان إنما غلطة، الخطأ ارتكاب يكن لم أعماقه. يف فاسد،
الذي هو وحده هللا ولكن مستقيًما. سلوًكا الطقوس يف سلوكك يف الدواء كان وربما الدواء،
الباطنة. ومشاعرك أفكارك يبلغ حتى سلوكك وراء ينُفذ أن دائًما هللا وبوسع يشفيك،
أن فعًال أمكنك وإذا يُخدع. ال هللا ألن صالحة؛ طاهرة، ومشاعرك أفكارك تكون أن بد وال
خلود بمذهب كثريًا يعبئوا لم اليهود أن والحق نجوت. فقد نواحيك، كل من صالًحا، تكون
الخالص فكرة تكون أن املحتمل من ولكن بعد. فيما املسيحيون فعل كما املبارش، الفرد
بلوغ ولكن املسيح. فيه جاء الذي الوقت يف بينهم شاعت قد الصالح طريق عن الشخيص
يف الدنيا هذه وليست شديًدا. امتحانًا األرواح يمتحن وهللا شاق. أمٌر اليهودي عند الصالح
الناس فيها يعيش لكي الحقيقة يف تُخلق ولم معقوًال. مكانًا حتى أو سارٍّا، مكانًا الواقع
الذين األنانيني، العاقلني، الناس، من العامة أولئك وأقصد — املعيشة الناس يتصور كما
يريدها التي الحياة يعيشون إنما الناس هؤالء أمثال إن املنطقيني. بالبطولة، يتصفون ال
حياة الحياة؛ أنواع من الواضح النوع ذلك وهي أمزجتهم، لهم وتريدها الشيطان، لهم
نرتكب ال بأننا ثقٍة عىل نكون أن قطُّ نستطيع وال جانب، كل من تتحوطنا اآلثام اإلثم.

الذنوب.
وسط حياته ينفق أن العادي اليهودي بوسع يكن لم الفهم. تسيئوا أال وأرجو
الخاص السلوك أن ذلك من وأهم الذنوب. ارتكاب مخاوف وهي دائًما، تالزمه مخاوف
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إذا — آثًما األمريكيني نحن نحسبه الذي السلوك يشبه يكن لم آثًما اليهودي يراه كان الذي
متطهًرا نَُعدُّه ما بالتأكيد يكن لم أو متطهًرا، اليهودي يكن لم إطالًقا. املذهب هذا تذكرنا
مما بكثري املعتدل بالتمتُّع له يُسمح وكان زاهًدا، يكن ولم حني، بعد حينًا تفكرينا يف
املتطهر عن املألوفة فكرتنا إىل أقرب — ذلك برغم — كان ولكنه الحسية، املتعة نسميه
ولم فيها. ثقته يََضع لم ولكنه البدن، متعَة يحرِّم لم إنه اإلغريقي. العيش أسلوب إىل منه
إىل يسعى الذي العقل الهندسة، يدُرس َمن عقُل املنطقي، العقُل — هذا فوق لديه يكن
للقياس يخضع ال مكانًا عنده العالم كان قياسها. يمكن التي األشياء حدود يف الكون فْهم
بنور له هللا يضيئه أن إال كالكفيف، طريقه فيه يتحسس أن املرء عىل معاد، مكان وهو

اآلثم. اإلنسان عنه يضل ما رسعان نور بتاتًا، الدنيا هذه من ليس خاص

العنرصالهلينستي

والرابع، السادس القرنني بني فيما العظمى الحكومية املدن أيام تنحرصبني التي الفرتة يف
ق.م، األول القرن يف روما حكم تحت سياسيٍّا توحيًدا املتوسط البحر عالم توحيد وبني
ومقدونيا، وسوريا، مرص، — العظمى الدول بني املضطرب النضال عصور من عٌرص يقع
تحت كله املتوسط البحر من الرشقي الجزء فوق اإلغريق انترش وقد وقرطاجنة. وروما،
فيما املتعلمني األفراد كل ثقافة — النواحي بعض من — ثقافتهم وجعلوا اإلسكندر حكم
هذه عىل انترشت التي الثقافة هذه تكن ولم األدنى. الرشق أو الليفانت، اليوم نسميه
نعت وقد تحويرها. يحتِّم انتشارها مجرد فإن الحكومية. املدينة لثقافة مطابقة الصورة
عموًما بذلك ليَُدلوا «الهلينستي» بصفة العرص هذا — قبل من ذكرنا كما — املؤرخون

مستحب. غري تحوير وعىل ترخيص، عىل
الناحية االهتمام: تثريان ناحيتان له الفكر مؤرخ إىل بالنسبة الهلينستي والعرص
الواقع يف وهي الرومانية، اإلغريقية الحضارة تطور يف هامة مرحلة باعتباره — أنه األوىل
بداية فيها وظهرت املطلوب، الحد عن النضج درجة فيها زادت التي املؤسفة املرحلة
نمًطا القديم العالم تاريخ يف يرون الذين التاريخ فالسفة أنظار دائًما اجتذب — التدهور
الهلينستية والقرون املحدثني، نحن لنا يحدث سوف ملا منها، مفر ال ونبوءة بل معينًا،
إىل نؤجل أن بنا فيجدر الرومانية، القرون كبري حدٍّ إىل توافق — النمط هذا باعتبارها —
عىل اليوم الغربي املجتمع يسري هل املشكلة، هذه يف النظَر الكتاب هذا من مقبل فصٍل

الروماني؟ اإلغريقي املجتمع سلكه الذي الطريق يشبه طريٍق
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ساعدت وقد الكامل. مرياثنا من جزء الهلينستية الثقافة أن هي الثانية والناحية
الرتبية نسميها التي الشكلية الرتبية تلك تكوين عىل وفلسفتها وآدابها وفنونها علومها
التي اإلغريقية العصور عمل ذلك يف به ساعد الذي بالقْدر «الكالسيكية»، أو «الحرة»
والنساخون، املكتبات، وأمناء — الهلينستية الثقافة هذه يف — الباحثون وكان سبقتها.
أن إلينا بالنسبة كله هذا من وأهم إلينا. السابقة األجيال أعمال نقل يف أساسية حلقًة
تحولت الذين القوم أولئك كانوا — واملثقفني منهم العامة — الهلينستيني اإلغريق هؤالء
العاملية العقيدة إىل هرطقة، أو يهودي، مذهب من املسيحية خاصة وأفئدتهم عقولهم يف

العاملية. روما إمرباطورية بعد بقيت التي
اإلغريقية، للعلوم العظمى القرون كانت املسيح سبقت التي الثالثة القرون وهذه
أما والطبيعة. والفلك، الهندسة)، (وبخاصة الرياضة يف الهلينستيون اإلغريق ق تفوَّ وقد
الكيميا تكد ولم بأكمله. وأرسطو أبقراط توقعه ما يتحقق فلم األحياء وعلم الطب يف
التقدُّم جملة كانت فقد أمر من يكن ومهما بها. املعرتف الدراسة ميادين من ميدانًا تكون
ومؤسسات املدربني، الباحثني من جماعة اليوم عندنا يعني والعلم ا. جدٍّ عظيمة العلمي
النظريات عن يني ال وبحث امليدان، يف العاملني الزمالء إىل النتائج ونقل تعينهم، غنية
املعنى بهذا العلم أن الجائز ومن النظريات. صحة الختبار وقائع وعن الوقائع، لتفسري
تحت اإلسكندرية متحف يف يتحقق كاد — عرش السابع القرن أواخر حتى — الحديث

األوائل. البطالسة حكم
اإلالهات كانت وقد املتحف. هذا تنظيم عن شيئًا الدقة وجه عىل نعرف ولسنا
كلمة منه اشتُقت الذي االسم وهو — «ميوزس» باسم ُعرفت التي التسع اإلغريقيات
تحت األدب ولكن عاملات. منهن أكثَر أديباٍت سيداٍت الواقع يف — باإلنجليزية متحف
«املكتبة» رعاية تحت كان املعرفة وراء البحث عىل يشجع كان الذي اإلسكندري النظام
اإلنسانية. بالعلوم الحديثة الجامعات يف ى يُسمَّ بما عليها القائمون ُعني التي العظمى،
العرص يف الطبيعي التاريخ بمتاحف شبيًها نواحيه بعض من كان املتحف أن والظاهر
كذلك أخرى ناحية من — كان ولكنه أهميتها. لها نماذج فيه تُعرض مكانًا — الحارض
األستاذ بني املبارشة بالعالقة يتصل فيما األقل عىل وللتعليم، العلمي، للبحث معهًدا

والتلميذ.
مركز وجود أعني العلم، الزدهار األساسية الرشوط من رشًطا أن يف شك من وليس
من كربى فائدة هناك وليست الهلينستي. العرص يف توافر قد والبحث، للتعليم ُمَعدٍّ
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من طبيعيٍّا عامًلا رسقسطة يف أرشميدس كان فقد أمر من يكن ومهما هنا. األسماء رسد
ألفي من أكثر الهندسة تدريس يف استُعمل مدرسيٍّا كتابًا إقليدس كتب كما نيوتن. طبقة
الشمس السماوية، األجرام مليكانيكا نظاًما ساموس يف أرستارخوس وضع وكذلك عام.
كانت وملا الشمس، حول تدور الكواكب من وغريها واألرض الكواكب، تتوسط بمقتضاه
أرشميدس عنه ذكره ما ذلك يف نصدِّق أن علينا وجب إلينا تصل لم الرئيسية كتاباته
األرض بأن تقول التي السابقة العلمية بالنظرية أخذ قد أراستوثينس أن كما أساًسا.
إىل تدعو بدرجة الحقيقة من يقرتب برقٍم محيطها طول قدَّر األساس هذا وعىل كرية.
املساوي املضبوط الحديث املقياس عىل فيتوقف قدَّره الذي الرقم صحة مدى أما العجب.
وجه عىل نعرف ال كنا وإن ياردات، ٢٠٢ نحو (وهو االستاديوم وهي القياس، يف لوحدته
تقريبًا ميل ٢٥٠٠٠ من بدًال ميل ٢٨٠٠٠ نحو يبلغ رقًما قدَّر األرجح عىل ولكنه الدقة).

املحدثني. الجغرافيني بتقدير
كما بالدراسة تمَّ بحت، نظريٌّ العلمي العمل هذا من كبريًا جانبًا أن من وبالرغم
يتعلق الذي بالكرامة امُلحطِّ الشاقِّ العمِل عن يتخلوا لم اإلسكندريني أن إال الفلسفة، تتم
األرض محيط طول — املثال سبيل عىل — أراستوثينس قدَّر وقد والتجربة. باملالحظة
يف تماًما الظهرية وقت اإلسكندرية يف رأيس عمود يلقيه الذي الظلَّ دقيًقا قياًسا بقياسه
تماًما) اإلسكندرية جنوبي (وهي سايني عند الشمس أن عرف وقد الصيفي، االنقالب يوم
قلنا الحديث بالتعبري أخذنا وإذا — ظل أي البتة تلِق لم اليوم ذلك من اللحظة تلك يف
وبهندسة وسايني. اإلسكندرية بني املسافة وعرف الرسطان، مدار عىل كانت سايني إن
بني املسافة تمثله الذي األرض سطح من القوس ذلك يقيس أن استطاع ا جدٍّ مبسطة
األسايس خطؤه نشأ وقد الدائرة. من ٥٠ / ١ أو ′١٢ °٧ أنها ووجد وسايني، اإلسكندرية
مدار عىل ليست فهي تماًما، اإلسكندرية جنوبي تقع ال فسايني ثانوية؛ أخطاء عدة من
زاويته قياس عند ذاتها الشمس قطر نصف حسابه يف يأخذ لم وربما تماًما، الرسطان
يقوم علميٍّا مذهبًا وكان جليًال، به قام الذي العمل كان فقد أمر من يكن ومهما الرئيسية.

والوقائع. النظريات عىل
باملعنى مخرتعني أو فنيني يكونوا لم وإن — املتأخرين اإلسكندريني بعض قام وقد
من كبريًا جزءًا أسالفهم عن وِرثوا امليكانيكا، يف التجريب من كبري بجانب — الحديث
واملضخات، و«السيفون»، الروافع، وعن والغازات، السوائل صفات عن األساسية املعرفة
واضحة)، بصورة تراكمية معرفة قبُل من بالفعل أمىس قد العلم (وكان ذلك إىل وما
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عن وتكفُّ تصفر وعصافري فيها، العملة بوضع تدور وآالت صغرية، بخارية آالت فصنعوا
النار. اشتعلت إذا ذاتها تلقاء من تتفتح التي املعابد وأبواب نفسها، تلقاء من الصفري
يضاعفوا لكي قصٍد عن املخرتعات هذه بعض يستخدمون كانوا القسس أن املحتمل ومن
كان إسكندري تاجر أي عن سجل لدينا ليس ولكن يقيمونها. التي الحفالت تأثري من
إسكندري مهندس أي أو سلعة، بيع يف فيها العملة بوضع تدور التي اآلالت يستخدم

يشء. أي تحريك يف البخارية اآللة يستخدم
متصل. غري متقطًعا املتأخر الروماني اإلغريقي العالم يف العلم تاريخ كان فقد وإذن
لنظام بداية األقل عىل هناك وكانت لدراسته، نفسها كرَّست جبارة عقول هناك كانت
مع — تَقم لم ولكن فيه. والتزيد العلم دراسة يف االستمرار يكفل اجتماعي وتنظيم تربوي
من األوىل القرون ويف االقتصادي. واإلنتاج وتطبيقه، العلم، بني مثمرة عالقة أية البتة ذلك
ف توقُّ ومشكلة نطاقه. توسيع عن وتوقف النمو، عن العلم ف توقَّ الروماني العالم حكم
باإلمكان وليس الفكر. تاريخ يف تشويًقا املشكالت أشد من الصورة بهذه النمو عن العلم
عوامل، عدة تواجهنا — تقريبًا دائًما البرش تاريخ يف كما — فهنا ببساطة؛ ذلك تفسري
العوامل هذه نرتِّب أن يمكن وال املوضوع. تطور يف ضلع منها ولكلٍّ اتجاهات، وعدة

تقريبيًا. وزنًا نزنها أن إال بوسعنا وليس معادلة صورة يف واالتجاهات
نستطيع ما هو وذلك قطًعا، وجوده من بالرغم فيه، يُبالغ ما كثريًا العوامل هذه وأحد
املهذبني الثقافة رجال أن وأقصد اإلغريقية، التقاليد يف والرقة» «التهذيب عنرص نسميه أن
الدقيق، بالعمل يهتمون وال والفلسفة، كاملوسيقى الرشيقة باملوضوعات يهتمون إنما
آخر، عقيل بأسلوب ذلك عن نا عربَّ وإذا التجارب. حقل يف أو املعمل يف الكريم، غري الشاق،
وباالطالع وبالوحي، الباطني، ل بالتأمُّ الحق يبلغ املرء بأن اإليمان هو العامل هذا إن قلنا
وتناولها. الحسية التجربة وقائع عن بالكشف يبلغه وال لألساتذة، العظمى األعمال عىل
ولم أفالطون أثر يف ساروا والرومان اإلغريق من الفكر رجال إن نقول أخرى وبعبارة

أبقراط. أثر يف يسريوا
التقاليد دقة أن املحتمل غري من ولكن بعضنواحيه، من صادًقا القول هذا يكون وقد
العلماء، األفراد من كثرة هناك كان فقد القديم؛ العلم اعرتضت قد ذاتها حد يف وتهذيبها
مهمة الكريمة؛ غري للمهمة أنفسهم أسلموا ممن وأراستوثينس، أرشميدس إىل أبقراط من
التفسري هذا مثل يكن وإن العلم، نحو العقول خري تنجذب لم وربما الوقائع. عن التنقيب

به. مقطوع دليل عىل يقوم ال
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يقول الذي الرأي أخرى مرة نرى فسوف به؛ نقر أن ينبغي آخر عامل وهناك
اإلغريق فشل إليه يُعزى الذي هو — اآلخر بالعالم باهتمامها — املسيحية انتصار بأن
مشكالت — الحال بطبيعة — فيها بما الدنيا، هذه يف املتعددة املشكالت عالج يف والرومان
من املسيحية يربِّئ — األقل عىل بعينها الحالة هذه يف — الزمن عامل ولكن العلم،
حتى الرومانية اإلمرباطورية يف تأثري الواقع يف لهم يكن لم املسيحيني أن ذلك املسئولية،
يتطور أو يتدهور، وبدأ ته قمِّ بلغ قد الهلينستي العلم وكان امليالد. بعد الثاني القرن ختام

قرون. بعدة ذلك قبل الزمن، مع
يف البحتة العلوم فشل يف يُلتمس أن الواقع يف ينبغي إنما هنا الهام العامل وإنما
نؤكد أن ونستطيع بها. التأثُّر أو األخرى، االقتصادية النشاط ونواحي الهندسة يف تأثريها
والصناعية التجارية الثورات بسبب وعاش تقدَّم وأنه صورته، اتخذ قد الحديث العلم أن
علينا عاد قد العلم إن قلنا مبتذًال تعبريًا نا عربَّ وإذا كبري. حدٍّ إىل الحديثة األزمنة يف
آخر، سؤال إىل هنا نرتد أننا والواقع القديم. العالم يف نافًعا يكن لم أنه حني يف باملنفعة،
ويف التطبيق، يف بداية هناك كانت صناعية؟ ثورة القديمة األزمنة يف تَُقم لم ملاذا وهو
وكيف العمال. يف نقص هناك يكن لم ولكن السواء. عىل التكنولوجيا ويف البنوك أعمال
اآلالت إنتاج عىل حافز هناك يكن فلم ثَمَّ وِمن الرق؟ وجود مع العمال مشكلة هناك تكون

العمل. ر توفِّ التي
عن تمخضت التي كلها املعقدة املصادر بني من إن إيجاز يف نقول أن ونستطيع
يتطور لم — والروحية واالجتماعية، واالقتصادية، الفكرية، — الحديث العلمي العالم

الروماني. اإلغريقي العالم يف الفكري املصدُر إال كامًال تطوًرا
املمكن من كان صناعات من يتبعها وما العلوم يف التقدُّم زيادة بأن الفرض أما
عنها. اإلجابة تستحيل فمسألة أخريًا؛ أصابه الذي التدهور من القديم العالم يحمي أن
ثورة نشوب بأن االعتقاد إىل يميلون عرش التاسع القرن يف الغرب يف املتفائلون كان وقد
الوقت يف املفكرين من كثري وهناك القديم. العالم ينقذ أن املمكن من كان وعلمية صناعية

فعًال. عاملنا أنقذت قد الثورة هذه أن يف يشكون الحارض
واإلغريقية بل الهلينستية، واألدبية الفنية اإلنجازات كل أن املحدثني النقاد أكثر ويرى
أولئك بعض فإن ذلك ومع سبقها. الذي األعظم العرص يف مثيالتها من شأنًا أقل املتأخرة،
ينتمون وأمريكا أوروبا يف املتأخرة األجيال يف الكالسيكية الرتبية يف دور أعظم لعبوا الذين
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والشاعر بوليبيس واملؤرخ بلوطارخ، واألخالق السري كاتب — املتأخرة السنوات هذه إىل
حسنة — الثقافية الظاهرة تلك إن ثم أوريليوس. ماركس املفكر واإلمرباطور ثيوقريطس،
العالم يف بوضوح ظهرت ما أول ظهرت العلمي البحث نسميها التي — سيئة أم كانت

السنوات. تلك يف الغربي
كانت وربما «املكتبة». األدبية الناحية من اإلسكندرية يف العلمي «املتحف» ويقابل
اليوم. بتعبري مجلد أو ملف، ألف خمسمائة من يقرب ما عىل تشتمل أوجها يف املكتبة هذه
من نوع وهو الربدي، أوراق من طويلة صحائف عىل باليد مخطوطة الكتب هذه وكانت
البيانو عازف بصحائف الشبه قريبة صورة عىل وملفوف عادي، غاٍب من مصنوع الورق
«تُنرش» وكانت قراءتها. تُمكن لكي — الحال بطبيعة — فضها من بد ال وكان القديمة.
الرقيق. من العليا الطبقة عادة بها تقوم كانت شاقة عملية وهي باليد، نسخها طريق عن
اإلسكندريني الباحثني فإن البحث، يف الحديث اآليل الجهاز انعدام من وبالرغم
يف وكانوا بالنقابة. الحديث العرص يف نعرفه ما روا طوَّ قد — العلماء من كمعارصيهم —
ويصنفون، يجمعون، كانوا الدكتوراه. بَحَملة الحارض الوقت يف نعرفه ما يقابلون القديم
بقيت وقد أرسطو. إىل هومر من العمالقة أسالفهم أعمال صون ويلخِّ ويحللون ويذيلون،
وأسموها حقيقية مخطوطات يف دوَّنوها التي السطور، بني وتعليقاتهم هوامشهم اليوم إىل
اإلسكندريني أن ترى وهكذا الحديثة. الكالسيكية الدراسة من كثريًا فيرست الحوايش،
للباحثني يحدث وكما العظمى. اإلغريق بثقافة تربطنا التي السلسلة يف أساسية حلقة كانوا
وحط االزدراء، بعني عملهم إىل املبدعون والكتَّاب الخيال أصحاب نظر الحني، ذلك منذ
يشء أي أن أرى ولكني الحرية. من بيشء عامة الجماهري ورمقتهم شأنهم، من النفعيون
عىل قيمة، املجتمع عند له تكون أن بد ال الدراسة هذه به عاشت الذي النجاح بمثل عاش
إن نقول أن الرأي يف املخاطرة من فإن أمٍر من يكن ومهما دارون. لنظرية طبًقا األقل

الثقايف. التدهور عىل دليل ذاته حد يف هو البحث من النوع هذا ظهور
بمكتباتنا شبيهًة بالدراسة الباحثون هؤالء فيها يقوم التي املكتبات تكن ولم
الكتب فيها تُحَفظ أماكن كانت إنما للجماهري. ة ميرسَّ تكن لم إذ الدورية؛ األمريكية
معرفة تقدير يف نبالغ أن لنا ينبغي فال ذلك ومع الباحثون. إال يستخدمها ال التي
الكتابة عىل القدرة كانت وقد األفكار. إىل الوصول لسهولة كمقياٍس والقراءة الكتابة
يتحدثون كانوا األثينيني أن الحظنا وقد السكان. من ضئيلة نسبة يف محصورة والقراءة
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حمل الرشق، يف اليوناني الحياة أسلوب وبانتشار عنها. يقرءون مما أكثر األفكار عن
من شيئًا فقدت التي لغتهم حملوا وكذلك الحي. العلني الجدل يف عادتهم معهم اإلغريق
يستخدمها التي باإلنجليزية الرطانة مستوى إىل قطُّ تهبط لم ولكنها أتيكا يف رشاقتها
لغة الشائع، اللسان أي «كويني» باسم تُعرف اليونانية وأصبحت األقىص، الرشق أهل
للمفكرين أمكن حتى تطوَّر قد القديم اإلغريقي املحارضة نظام إن ثم بولس. القديس
بصفة للموهوبني املتأخرة األزمنة يف ا جدٍّ عظيًما الكسب وكان — عيشهم يكسبوا أن
أو أمرها، أول يف األمريكية الشوتوكوا طريقة تشبه بطريقة — وللمحظوظني خاصة
املعرفة). فنون شتَّى يف املحارض يتقاضاه أجٍر لقاء العامة املحارضات إلقاء (أي الليسيه
كانوا — اليوم املجيدين البيسبول كالعبي — املتفوقني املصارعني أن أكثرنا ويَعرف
الناجحون، الخطباء كان أيًضا وكذلك الروماني، اإلغريقي العالم يف عاليًا أجًرا يتقاضون
الروماني اإلغريقي العالم يف والفلسفية األدبية الثقافة وكانت العامون. املحارضون أو
عليا. صغرية طبقة يف محصورة بالتأكيد تكن ولم نواحيها. بعض من بوضوح منترشة

عالنية. األفكار تبادل أِلفوا قوٍم بني املسيحية وانترشت
العرص ثقافة عن بيِّنًا اختالًفا تختلف الهلينستية الثقافة كانت فقد ذلك خال فيما أما
واالنحراف. التدهور حالة يف حتى ملحوًظا بَِرح ما الكالسيكي األسلوب يكن وإن العظيم،

الهلينستية. الثقافة يف الصفات أو اللمحات بعض إىل نشري أن إال هنا بوسعنا وليس
لتلمس وإنك وتنوَّعت. القديمة الثقافة تتناولها كانت التي املوضوعات زادت فأوًال
البرشية الخربة ألوان من لون كلَّ املدوَّنة املتأخرة والرومانية اإلغريقية والكتابة الفن يف
لم الحديث الغربي اإلنسان إن كرامته: له تكن لم وإن أهميته له مثًال ولنرضْب تقريبًا.
ع التنوُّ هذا كان وربما فاحش، أدٍب من إلينا وصل ما ملجموعِة القليل يف إال جديًدا يُِضف
واملعايري العامة النظامية الرتبية محل حلت التي للفردية — كبري حد إىل — انعكاًسا
والنفوذ، املكانة إىل تطلع الهلينستي العالم يف هناك كان الحكومية. املدينة يف العامة
االجتماع رجال شأنه من يحط ما كثريًا إنساني هدف (وهو الجماهري والتفات والثراء،
املألوف، غري يؤدي أن نفسه بها الفرد يميِّز التي الوسائل بني من وكان السياسة). وعلوم
معبد يف النار أشعل الذي الشاب ذلك مثًال فظهر مبتكًرا؛ مبدًعا يكون وأن يتطرف، وأن
يسمي َمن السيكولوجيني ومن ُخلِّد. وقد — التاريخ يف اسمه يخلَّد كي أفيسس يف ديانا

البطولة». «عقدة املتطرفة الشهرة شهوة
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ومن وسائل. بعدة وانترشت وتحوَّرت، القديمة، الثقافة أنماط امتدت فقد وإذن
للشعور، واملحرِّك ، املعربِّ وراء السعي — النحت فن يف خاصة تتجىل التي — اتجاهاتها
وأبناؤه الوكون البارثينون تماثيل يف البادي الهدوء محل حلَّ وقد واملثري. ، واملؤيسِّ
تدعو التي الكفيف هومر وتماثيل امليت، والغال امللتوية، األفاعي وسط أمًلا يتضورون
ميلو دي فينوس فهناك باقية؛ ظلت كذلك القديمة الوسائل أن الحق ومن الحرسة. إىل

الهلينستي. العرص أعمال من وهي ساموزريس، يف املجنح والنرص
املساكن يف وبخاصة الرتف، وزيادة الزينة، زيادة يف يتمثل آخر اتجاه وهناك
(نوع األقنثا بأوراق يتميز الذي الكورنثي الطراز حلَّ املعابد بناء يف وحتى الخاصة.
الناس وبدأ البسيط. الدوري الطراز محل الرومان يؤثره كان الذي الشوكي) النبات من
الروماني اإلغريقي العالم يف املعماريون املهندسون يكن وإن املباني، بضخامة يتفاخرون
يف الكاتدرائيات بناة فعل كما شامًخا، رأسيٍّا ارتفاًعا يقيموا أن يحاولوا لم عامة القديم

الحديث. العرص يف السحاب ناطحات وبناة الوسطى العصور
كانت وربما التهرُّب. نسميه وما الحديث العرص يف نألفه ما نحو آخر اتجاه وهناك
الشعر شيوع هو مثال أوضح ولكن الهلينستي، لإلغريقي مهارب والعلوم البحث دقة
تحوطهم كانت الذين العليا، الطبقة من والنساء الرجال كان فقد مدني؛ مجتمع يف الرعوي
والراعيات، الرعاة عن يقرءوا أن يحبون التقدُّم، يف غاية مدينٍة يف والراحة الدعة أسباب
الصادق. الحب وعن والجرجري، الخبز وجبات وعن الغابات، فيها تنمو التي األودية وعن
الزينة، وأدوات الساخنة، حماماتهم إىل القراءة من تحوَّل منهم كثريًا أن فيه شك ال ومما
ولكنهم األشياء. هذه تسيغ ال منهم قلة وبقيت الصادق. غري والحب والوالئم، والرق،
من جدية أكثر بأموٍر للقيام مستعدين ثائرين، كانوا ساذج. بمعنًى يتهربون يكونوا لم
إليهم. نعود وسوف للمسيحية، مستعدين الواقع يف كانوا لثيوقريطس. الرعاة أناشيد

ناضجة. ثقافة كل يف دائًما تظهر صفة وهي مميزة. هلينستية صفة أيًضا والفكاهة

والرصاحة. االبتهاج من بكثري مصحوبة أرستوفان، عند موجودة الفكاهة كانت لقد ا حقٍّ
يرس يف سخرية إىل تتحول وهي تهذيبًا، وأكثر حقًدا، أشد الهلينستية الفكاهة أن غري
تلميًحا يُفهم آخر وشيئًا للعامة، ظاهًرا شيئًا املؤلف به يقول أسلوبًا كانت وقد وسهولة.
طبيعتنا يف الضعف ومواطن النقائص إىل الفكاهة ه توجَّ وأحيانًا واملطَّلعني. لألذكياء
برسم مغرمني الالتينيني، من وأتباعهم املتأخرون، اإلغريق وكان املشرتكة. البرشية
وكثريًا ا. جدٍّ مرحة أو ا، جدٍّ مريرة تكون قد التي وبالسخرية، دقيًقا، رسًما الشخصيات
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لقصيدة ترجمة — املثال سبيل عىل — ييل وفيما كذلك. واقعيني الساخرون هؤالء كان ما
باسم ُعرفت اليوناني الشعر من رائعة مجموعة ضمن ُحفظت قد املتأخرين، الكتاب ألحد

نباتيون: به كان الوثني العالم أن عرًضا لنا تبنيِّ وهي باالتني». «مجموعة

بستانه، يف النبات جذور وسط انطلَق
الجذوع، رقاب وحزَّ سكينًا وتناول

أخرض، طعام من كومٍة فوق كومًة لنا وقدَّم
ثغاء، لها َغنٌَم ضيوفه كأن

وكرات، وحبق، وبصل، وخس، سدب، من
ونعناع، وجنجل، وحلبة، و«شكوريا»، وفجل،

حد. عند يقف ولم — مسلوق وترمس
خويف، من آخًرا أقبلت وملا

ًفا. مجفَّ برسيًما املقبل الطعام حسبت

أو الواقعية، هو الهلينستية الثقافة فيه سارت اتجاه أهم فإن إلينا بالنسبة أما
أمينة استعادة أو الطبيعة، أو الخارجية، الحياة جوانب من جانب استعادة نحو االتجاه
التطرف؛ لدرجة الهلينستية الثقافة يف تتغلغل املعنى بهذا والواقعية البرشي. باملجهود
مجال الخارجي العالم ويف الخيال. يساير أن الواقع يف يمكن الدنيا هذه يف الصدق ألن
الخيال يستطيع ما بمقداِر العظمة من تبلغ املحسوسة األمثلة من واسع مًدى أو فسيح
فني، عمل يف قصًدا واستخدامه أحيانًا، ا جدٍّ نادر وهو نادر، والتطرف يحيط. أن البرشي
حني يف العظيم. العرص يف اإلغريق عنه يرىض ال ا ممَّ كان التشكيلية، الفنون يف وبخاصة
لعله بل الهلينستي، العرص يف اإلغريق ومزاج يتفق مما كان الطريقة بهذه استخدامه أن
كل روا فصوَّ تماَدوا الهلينستيني اإلغريق فإن أمٍر من يكن ومهما ويرضيه. يشبعه كان

نتوء. وكل زائدة، وكل الجلد، يف تجعيدة
قها حقَّ التي الواقعية عن عجيبة حكايات تُروى — املثال سبيل عىل العرص— هذا ويف
الثمار يجمعوا أن حاولوا الذين الصور إىل الناظرين عن قصص وتُروى املصورين، كبار
الواقعية الكوميديا واحتلت الجدران. فوق رة املصوَّ الستائر يجذبوا أن أو الصورة من
يسلكون وجعلهم عاديني، ونساء رجاًال املرسح خشبة عىل وضع الذي مليناندر، الجديدة
التي ألرستوفان، القديمة الكوميديا مكانة الكوميديا هذه واحتلت واإلناث، الذكور سلوك
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النقاد أحد كتب وقد ديونيسس. حفل يف تُقام التي الطقوس بتقاليد مرتبطة تزال ال كانت
أيكما ألعجب إني … الحياة أيتها … ميناندر «أي العبارة: هذه عنه بميناندر املعجبني
نذكر أن ويجب مجزَّأة، مقطوعات إال ميناندر أعمال من إلينا يصل ولم اآلخر؟» عن نقل
اللقطاء، بحكايات ميناندر تعلُّق ألن املبالغة؛ من يشء فيها بمقاييسنا السالفة العبارة أن
والتكلُّف. االفتعال من يشء فيه لنا يبدو اللقاء، ومشاهد املفاجئة، الحظ وتقلُّبات واإلغواء،
مألوًفا شيئًا والفنية األدبية الواقعية هذه يف نرى أن العموم وجه عىل نستطيع ولكنا
أو تافًها، أو كئيبًا األحيان من كثري يف الواقع يجدون الواقعيون هؤالء كان وإذا لنا.
الواقعيون كان وإذا عرش. التاسع القرن يف الواقعيون كان فكذلك مًعا، األمرين كال
الوثب. بهذا علٍم عىل أيًضا فنحن الرائع العجيب إىل العادي املألوف من يثبون أحيانًا
أنفسنا نرى مما كثريًا أيرس الهلينستي، الفن ونساء رجال يف أنفسنا نرى أن ونستطيع
كمال من لديهم بما ما درجٍة إىل عنا يبتعدون ألنهم العظمى؛ الثقافة فن ونساء رجال يف
وقد لثيوقريطس، صامتة تمثيلية من جزءًا وإليك النقص. أسباب من لديهم وبما —
باألمس يُكتب أن املمكن من كان الجزء هذا بأن التعليق مع عدة أجياًال األلسن ردَّدته
التي براكسينو، صديقتها تنادي اإلسكندرية، من سيدة وهي جورجو، نجد هنا فقط.

ووصيفتها: طفلها مع دارها يف كانت

بالدار؟ براكسينو هل جورجو:
… استعداد أتم عىل عزيزتي، يا أخريًا هنا أنا براكسينو:
… العجب إىل تدعو قصة املكان هذا بلوغي إن جورجو:

بوسادة. لها َوأْتي مقعًدا، للسيدة هاِت يونو، الوصيفة): (إىل براكسينو
هو. كما مريح املكان جورجو:
هنيهة. هنا اجليس براكسينو:

الجمهور … حية املكان هذا أبلغ أال كدت بيوتهم؟ يف الناس يبقى ال ملاذا جورجو:
أعقابها أحذية هنا … العربات يف ينتقلون الناس من ومئات هدف، بغري يسري مكان كل يف

قصيٍّا. مسكنًا لنفسك اخرتت لقد … له نهاية ال والطريق جنود، وهناك عالية،
واختار هنا. إىل جاء ثم العالم، أقىص إىل طار الذي … املجنون ذلك إنه براكسينو:
يفرِّق أن — الغيور الوحش هذا — هدفه وكل نتجاور، ال حتى بيتًا، يخرت ولم جحًرا،

دائًما. كذلك وهو طبعه، وهذا بيننا،
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حينما وبخاصة حريصة، كوني زوجك، عن حديثك يف عزيزتي يا احذري جورجو:
حبيبي يا يازوبريون، حسنًا الطفل) (إىل إليك! نظرته أقىس ما بجوارك. صغريك يكون

تعنيه. ال أمك إن أباك، تعني ال إنها الصغري،
الحبيب؟ أبيك انتظار يف أنت هل … وربتي مبكًرا الوقت يزال وال — يالحظ إنه

الشفاه، وأحمر صابون إىل حاجة يف يوم ذات كنُت الحبيب»، «األب هذا براكسينو:
األخرق هذا األحمق، هذا إيلَّ وعاد الحانوت، إىل ه فتوجَّ باختيارهما، يُعنى أن إليه وطلبت

… القول ألصدقك وإني بملح! الطويل، الضخم

عمل إىل أضافوه ما وقلَّ اإلغريقية. الفلسفة يتمم الهلينستي الشكيل التفكري إن
بيْد والكون. امليتافيزيقا مشكالت املشكالت، أكرب يف األعظم الثقافة عرص يف الفالسفة
من بيشء — واألخالق اليومية، الحياة مشكالت يف — توسعوا الهلينستيني املفكرين أن
األولني. الفالسفة عن أخذوها التي الرئيسية االتجاهات يف ع التنوُّ من وبكثري التفصيل،
أو الفلسفة، مجال واتسع واألدباء، الفالسفَة شديٍد شغٍف ويف الدقيق بالدرس وتناولوا
الحديث الغرب إن أخرى مرة نقول أن لنستطيع إنا حتى وضوًحا، أشد األقل عىل أصبح

الكالسيكي. الفلسفي مرياثه عىل جديًدا يضيف يكاد ال
وهذا والفرعية، األساسية الفلسفية الخربات صنوف كلُّ أوًال هناك كانت فقد وإذن
التفسري يف — التصوير فن عن ُرويت التي الحكايات يف تمثَّل كما — يتمثل التنوع
يشكُّون أنهم يف شكُّوا الذين املتشككون هناك وكان الفالسفة. فيه يفكر كان ملا الشعبي
يعيش كان الذي الكلبي، الفيلسوف أو الساخر، ديوجنيز وهناك فيه. يشكُّون كانوا فيما
زاهًدا عرفناه مما أكثر التقاليد، عىل ثائًرا فطنًا، اللسان، ُمرَّ رجًال وعرفناه حوض، يف
الذين بأنفسهم، الواثقون املناطقة، أو األبرياء، العقليون وهناك اآلخر. العالم إىل متطلًعا
وقد نبذوها. التي الدينية العقائد وبخاصة يشء، كل يعللوا) (أو يفرسوا أن بوسعهم كان
ففرسَّ دقيًقا؛ تفسريًا وها وفرسَّ اليونانية، األساطري نسميه الذي ذلك هوادة بغري تأملوا

أرتميس، اإللهة إىل أساء ألنه كالبه؛ التهمته الذي الصائد ذلك أكتايون، قصة العقليون
الصيد، كالب من قطيع تربية يف أمواله كل استنفد مرسف، بوهيمي شاب قصة أنها عىل

دائنوه. عليه فانقض
َمن — استخدامه أُيسء لفًظا حياءٍ يف نستخدم أن لنا جاز إذا — لالعقليني كان وكذلك
نسميها والتي اآلخر، العالم إىل تنتمي التي أفالطون فلسفة يف املبالغة تحدث ولم يمثلهم.
الهلينستي العرص يف ال الروماني، العرص يف إال الجديدة» «األفالطونية الدراسة كتب يف
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فالسفة أعظم وهو امليالد، بعد ٢٠٤ عام يف ُولد الذي أفلوطني، أن غري التحديد. وجه عىل
مسيحي، وبعضهم املتصوفة، من طويلة سلسلة من حلقة إال ليس الجديدة، األفالطونية
املتصوفني، بني الشائعة العقيدة بتلك يؤمن أفلوطني كان وقد وثني. اآلخر وبعضهم
يدري» «ال التي النشوة من حالًة يبلغ أن يمكنه صحيًحا تدريبًا ُدرِّب إذا الفرد أن وهي
عند — الصافية الروح إن بحواسه. الخربة يكتسب واٍع، إنسان أو كحيوان، بنفسه فيها
مع وتتحد حقيقته، هو الذي الوجود يف املادي العالم تخفي أن بالفعل يمكن — أفلوطني

اإلله. نور
خاصة، جماعات تكوين إىل وتالميذهم الفالسفة انتهى أيًضا العرص هذا ويف
بعد التالية، لألجيال الفكرة وورَّثوا األستاذ، بفكرة تحتفظ كانت التي باملدارس، تُعرف
تلك وهو األكاديمي، من اسمهم أفالطون أتباع واتخذ مناص. منه ليس تحويًرا تحويرها
«املشائني» اسم عليهم أُطلق فقد أرسطو أتباع أما فيها. يُعلَّم كان التي األثينية الغرفة
ولكن ويتفلسفون. يحارضون وهم يمشون كانوا ألنهم األرجح عىل وذلك املتحركني)، (أو
بالرواقيني عرفت التي تلك هي العهد هذا بها يتميز التي الهلينستية الفلسفة مدارس
املدرستني وكلتا واضح، بشكل سبقتهما التي املدارس من مستَمد وكالهما واألبيقوريني،
مما أكثر والبرشية الطبيعية لبيئته اإلنسان بمالءمة تتعلق التي الكربى باملشكالت تهتم
ووسيلة اإلنسان، بها يتعزَّى فلسفة وكلتاهما امليتافيزيقا، يف الكربى باملشكالت تهتم

شديد. قاٍس عالٍم يف الفرد بها يتحصن
من زعيمها أيام منذ أصبحت املدرسة، زعيم أبيقور، باسم ى تُسمَّ التي واألبيقورية،
وبحياة رحيم، ولكنه بعيد، بإله األبيقوري يؤمن استخدامها. أُيسء التي الفلسفات أكثر
الطيبة الحياة هدف أن يعتقد أبيقور وكان واأللم. النضال وبتحايش األرض، فوق هادئة
اللذة» «أي هيدوني اليونانية باللفظة فلسفات من يشبهها وما فلسفته (وتُوصف اللذة هو
كما خصومه، واكتفى اللذة). مذهب أي «هيدونزم»؛ اإلنجليزية الكلمة منها ت اشتُقَّ التي
اللذة يف االنغماس قصد أبيقور أن الحال يف ففرضوا «اللذة»، بكلمة العام الجمهور اكتفى

قال: كما أو يقصده، لم ما بالذات وهذا الفساد، رضوب كل ويف الحسية
ملذات أو اإلرساف ملذات نعني ال القصد، وهي الهدف هي اللذة إن نقول «حينما
تفسري أو الرأي، يف ب تعصُّ أو جهالة، عن ذلك نعني أننا بعضهم يفهم كما الحس،
اللذة ليست الفؤاد، يف والطمأنينة الجسم يف األلم انعدام باللذة نعني إنما مقصود. خاطئ
االستمتاع وليست الجنيس، الحب وليست والعربدة، الرشاب مجالس من متصلة سلسلة
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هي اللذة إنما سارة. حياة إىل تؤدي التي املرتفة املوائد لذائذ من وغريها األسماك بأكل
العقائد تلك عىل والقضاء مجانبة، وكل اختيار كل أسباب عن والبحث الصاحي، التفكري

العظمى.» والضجة الجلبة بسببها النفس عىل تسيطر التي
الخري هي اللذة أن ترى التي الفلسفة تطبيق باإلمكان يصبح أن الطبيعي ومن
يجب ولكن أرشار، أبيقوريون — شك غري من — هناك فكان املختلفة؛ األمزجة عىل
خاصة الرتحيب إىل مال وقد أرشاًرا. رجاًال فلسفية عقيدة كل يف أن أيًضا نذكر أن
نحو أذواقهم اتجهت الذين االمتياز صاحبة الطبقات أفراد بعُض كفلسفة، باألبيقورية
النوع من أبيقوري والحني الحني بني يظهر وكان الهادئة، والدراسات والشعر الفنون
إىل «العودة كتابه يف حارٍّا دفاًعا يدافع الذي ليوكريشس، الالتيني كالشاعر ا، حقٍّ الصارم
وبخاصة — العموم وجه عىل رواقية كانت العليا الطبقات ولكن اإللحاد. عن الطبيعة»

الرومانية. اإلمرباطورية يف الواحد» «العالم حكم تدريًجا إليهم انتهى الذين أولئك
والروماني اإلغريقي العالم يف العقائد مجموعات من مجموعة أهم هي إذن فالرواقية
إلينا يصل لم الذي — زينو ومؤسسها الحال. بطبيعة الناشئة املسيحية خال ما املتأخر،
اسم اشتُق املكان هذا ومن أثينا، يف بويكيل» «ستوا يف يُعلِّم كان — شذرات إال أعماله من
(أوستوا). السقيفة إىل ينتمون الذين أولئك أو «ستويك»، باإلنجليزية وهو املذهب، أتباع
الرومانية اإلمرباطورية يف الخاصة عند أصبحت العيش من أسلوب إىل الرواقية وبتطور
أي يف الناس عامة قلوب عىل كثريًا تسيطر لم أنها الجيل ومن فلسفة، كانت كما ديانة
أساًسا تقوم وكانت زهد. عقيدة تكن لم ولكنها ف، تقشُّ عقيدَة العقيدة كانت مكان.
أو الدنيا هذه يف كبريًا أمًال تضع وال الُخلقية، باملسئولية الوعي عىل وتنطوي العقل، عىل
بني انتشارها اتسع عقيدة أو بهذه، الشبه شديدة بعقيدة نلتقي ولن اآلخرة. الدار يف
والنُّظم الوحي إنكار مع وحده باهلل االعتقاد إىل نصل حتى الصورة، هذه عىل املتعلمني

عرش. الثامن القرن يف ظهر الذي االعتقاد ذلك الدينية،
رحيًما إلًها وكان عدة. أسماء تحت عبده قد يكن وإن واحد، بإلٍه يؤمن الرواقي وكان
حياة يحيوا لم ملاذا أما فاضلة. حياة يحيوا أن لهم ويريد بأبنائه يهتم يشء، كل عىل قادًرا
كما للرواقيني بالنسبة شائًكا موضوًعا كان فقد — الرذيلة مشكلة هي وتلك — فاضلة
أمٌر الرذيلة بأن يؤمن كان العادي الرواقي ولكن هللا. بوجود يعتقدون ممن لغريهم كان
يف تختلف ال الفاضلة والحياة الجهاد، دعوة يلبي أن املرء واجب ومن مكافحته، من بد ال
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املرء إىل يطلب ما وأداء والرقة، البساطة، — األبيقوري عند عنها الرواقي عند ممارستها
الناحية من العملية املسيحية عن كثريًا العملية الرواقية تختلف ال وكذلك هدوء. يف عمله
وهو الرواقية، يف أُخرج كتاب بخري شديًدا إعجابًا املسيحيون الكتَّاب أُعجب وقد الخلقية.
أو كنيسة إىل قطُّ تتحوَّل لم الرواقية ولكن أوريليس. ماركوس لإلمرباطور «التأمالت»
قدَّمته ما أن غري العقائد. من رسمية مجموعة قطُّ لها يكن ولم إكلرييكية، منظمة إىل
اإلمرباطورية هذه رصح أقاموا الذين الرجال أكثر فإن جليًال؛ كان الرومانية لإلمرباطورية
يكونوا ولم متزمتني، مفكرين يكونوا ولم مذهبيني، مؤمنني يكونوا لم — رواقيني كانوا
إن ثم العيش. أساليب من أسلوٌب عندهم الرواقيُة رجاًال كانوا وإنما الكتب يؤلفون ممن
— اآلتي القسم يف نرى سوف كما — كانت الناس بني املساواة إىل العقلية الرواقية النظرة

اإلمرباطورية. يف الدولية املواطنة من أساسيٍّا جزءًا
تستطيع واألدبية، الفنية العهد ثقافة من كثري ويف بل األخالقية، النظم هذه كل ويف
أن يمكن السواء عىل والرواقي األبيقوري عند الطيبة الحياة فإن التهرُّب؛ عنرص تلمس أن
كثري إىل بالنسبة — اإلمرباطورية عهد أواخر يف وضوح بكل فعًال عنيت لقد بل — تعني
إىل والرتاجع وقذارته، النِّضال َعَرق وتجنُّب املبتذلة، األمور تجنُّب املهذبني، الرجال من
املدارس شعارات إن وأفلوطني. أفالطون عند ملسناه الذي الصويف اآلخر العالم يشبه يشء
و«االكتفاء املتشككني، عند الراحة مثل — أوضح بدرجٍة بالهروب توحي قد األخرى
وبخاصة فيه، املبالغة ينبغي ال التهرُّب عنرص ولكن املتشائمني. الكلبيني عند الذاتي»
تكن ولم متطرفة، تكن لم بها ناَدوا التي هذه العيش أساليب فإن للرواقيني؛ بالنسبة
إىل األساليب هذه بت ترسَّ عندما األقل عىل وذلك — األدب عنها عربَّ كما الحرية، إىل مدعاة
ال العالم، قبول إىل تميل أنها وهو مشرتك، يشء األساليب هذه وبني املتعلمني. عامة عقول
بني ق توفِّ أن تحاول وهي اإلجمال، وجه عىل كثريًا تعديله يمكن ال كيشءٍ وإنما هو، كما
«العناية أو «القدر»، أو اآللهة، أو «هللا»، به له أتى ملا وكرامة تواضٍع يف قبوله وبني الفرد
يؤدي — خاصة والرواقي — فالفرد حد؛ آخر إىل سلبيٍّا القبول هذا وليس الربانية».
مسريها. يف الدنيا هذه استمرار عىل إيجابية معاونة ويعاون ومكانه، زمانه يف واجبه
ذلك بعد فرنيس رجل فعل مثلما إيجاٍز يف هذه النظر وجهة عن يعربِّ لم أنه والواقع
مثل املتأخرين اإلغريق من يكون أن باإلمكان كان الذي فولتري هو وذلك عام: ألفي بنحو

حديقتنا.» نزرع أن بد «ال العبارة: بهذه «كانديد» روايته أنهى عندما لوشيان،
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العنرصالروماني

بدأها التي العظمى الدولية الحروب سلسلة كانت امليالد قبل الثاني القرن حل عندما
املجموعة هي وتلك املتنازعة، العليا القوى إحدى بانتصار انتهت قد األكرب اإلسكندر
الجمهورية: قادة بينهم فيما اختلف عندما االضطراب من آخر قرن كان ثم الرومانية.
نظر وجهة من كان فيما وغريهم، وأغسطس، أنتوني، ومارك وبومبي، قيرص، يوليوس
هذا تم وقد ه. بأْرسِ العالم حكم عىل واحدة دولة أداة لتطبيق صادقة محاولًة املؤرخ
ما الوجود يف ظهر تقريبًا املسيحي العرص بداية وعند أغسطس، عهد يف التطبيق
الغربي، مجتمعنا أصبح ذلك بعد قرون أربعة ولنحو الرومانية. اإلمرباطورية نسميه
الواحد العالم هي سياسية، وحدًة النهرين، وبالد مرص إىل أملانيا وغربي بريطانيا من
بني األهلية الحروب كانت بل حال، بأية كامل سالم يف العالم هذا يكن ولم الروماني.
ضغط هناك وكان األحيان. بعض يف املتوطن كالوباء اإلمرباطوري العرش عىل املتنازعني
الفرس كان فقد الرشق يف أما املهاجرين. الجرمان الربابرة من املتأخرة القرون يف مستمر
دائًما وخطًرا ذلك، برغم مستقلتني — الكربى الدول من قطُّ تكونا لم وهما — والبارثيون
رقعٍة أيِة من أكرب األرض من رقعة عىل السالم ساد فقد ذلك ومع اإلمرباطورية. يهدِّد
عرص يف وبخاصة الغربي، مجتمعنا يف السالم هذا بمثل التاريخ ذلك منذ استمتعت أخرى

امليالد. بعد ١٨٠ وعام امليالد بعد ٩٦ عام بني يمتد الذي األنطونيني
لغة وهي الالتينية، يتكلم شعٌب بناها أخرى حكومية كمدينٍة ذاتها روما بدأت وقد
وليس أتيكا. يف األيونيون كان كما مختلطة أجناٍس من تتألف كانت وربما هندية. أوروبية
تالل فوق تقع كانت إذ الجغرايف؛ ملوقعها عظمتها من بيشء تَدين روما أن يف شك من
غربي يف األنهار أهم وهو تيرب، نهر مصب من أميال بضعة بُعد عىل حصني موقع يف
الدولية، السياسة مرسح عىل متأخرة فرتة يف ظهورها إىل مدينة كانت وربما إيطاليا.
إيطاليا دفعت قد روما أن هذا ينفي وال نسبيٍّا. عنفوانها يف وهي األخرية املعركة وقتالها
وكل وإسربطة أثينا عجزت التي املشكلة روما حلَّت آخر، وبمعنًى القتال. إىل املوحدة
إيطاليا كانت الحكومية. املدينة تجاوز مشكلة وهي حلها، عن أخرى إغريقية وحدة
تكن لم إن — األقل عىل عظمى أرضية وحدة امليالد قبل األول القرن حل عندما الرومانية
مشرتكة ومصلحة عامة، وقوانني عامة، مواطنة ذات — الحديث باملعنى قومية حكومة
السياسية األعمال تزال وال استبدادية. دولة مجرد تكن ولم (كومنولث)، أجزائها بني

الفكر. مؤرخ عند حتى إليهم، النظر يلفت ما أشد الرومان بها قام التي والقانونية
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من مستمدة والفنية واألدبية الفلسفية الرومان ثقافة إن نقول أن القول لغو ومن
اإلغريق. «قلَّدوا» بأنهم فيقولون أقوى صورٍة يف بعضهم املوضوع ويعرض اإلغريق.
الروماني، الفن من الباقية واألمثلة الوثنية، الالتينية الكتابات مجموع فإن ذلك ومع
املرياث كان التقريب وجه عىل ١٤٥٠م عام حتى أنه ذلك مخل؛ تلخيص من أكثر يستحق
للثقافة الكربى الناقلة كله أوروبا لغرب روما وكانت الغرب، يف لنا املبارشمجهوًال اإلغريقي
كنا وإذا الحضارة. تاريخ يف عظمى أهمية ذات وحدها الزاوية هذه من وهي اليونانية.
ماركوس اإلمرباطور كتب (وقد ممتازة التينية كتابة أية الشكلية الفلسفة يف نفتقد
وتاسيتس، وشيرشون، فرجيل، التينية الالتيني، األدب كان فقد باليونانية) أورليس
ذوقه له أدبًا كان بالذات. لإلغريق به تَدين ملا العالم، آداب أروع من وأرضابهم، وكاتلس،

الخاصة. شخصياتهم ولكتابة الخاص،
العلمية؛ الصياغة يحتمل ال — قبل من ذكرنا كما — األمور هذه مثل يف والتعميم
كما يختلفون الروماني، واألسلوب الروماني، الروح وصف يحاولون الذين أولئك فإن
رويس، هو وما فرنيس، هو وما أمريكي، هو ما يصفوا أن يحاولون الذين أولئك يختلف
من وتسبقها واقعية، اليونانية الثقافة من أكثر الرومانية الثقافة إن نقول أن اليسري ومن
يف معرفته يمكن ما نحو بالسري شغًفا أقل إنها نقول أن اليسري ومن العملية، الناحية
الرومانية، الثقافة إن نقول أن اليسري ومن الكون، يف — تصوُّره يمكن ما أو — النهاية
العالم. َحكَم حتى توفيق إىل توفيٍق من يرتفع أن استطاع شعبًا تالئم التي الثقافة هي
باعتبارها حتى — يشء كل برغم — والالتينية صادقني. نقول ما كلِّ يف لكنا ذلك قلنا لو

اليونانية. من ألفة أشد لغة،
إن وهم مكانتهم. عىل األحوال من حال بأية دائًما يرصون ال الالتني الكتَّاب ولكن
وهو — كاتلس وكان األغوار. يسربوا أن يستطيعون الذرى، يتسنموا أن يستطيعوا لم
القرن يف رومانتيكي أديب كأي رصاحة يف نفسه عن يكشف — الالتني الشعراء أقدم ِمن
أيدي يف — الخلقي االشمئزاز أنواع من نوع عن تعبريٌ وهي — والسخرية عرش. التاسع
حياة نحو يندفع أن أحيانًا يستطيع الروماني وكان اإلغريق. أيدي يف منها أرقى الالتني
ذوي العمليني الرجال من غريه الكثريين شأن ذلك يف شأنه — والفجور والتطرف، الفحش
انعكاًسا تنعكس — عسكرية ثكنات يف العيش بذاءة — البذاءة وهذه القوية. العقول
رجال صدود يف مبارش غري بطريٍق وتنعكس الالتينية، الكتابات من كثري يف مباًرشا

عنها. األخالق
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درجًة تبلغ — األدب عنها يعربِّ كما — حاالتها أحسن يف الرومانية الروح ولكن
الوقار هذا تجد أقلية األقل عىل هناك تكن وإن — فرجيل يف يتبني كما الوقار، من عظيمة
املدارس طالب وليس األمور، هذه مثل يف دائًما يحدث كما ، ممالٍّ ا، جافٍّ ثقيًال، الروماني
أن — حال أية عىل — لتستطيع وإنك متكلًفا. ثقيًال شيرشون يجدون الذين هم وحدهم
البرشية؛ بالكائنات املتعلقة الحكمة من كبريًا جانبًا أدٍب من الرومان خلَّف مما تجمع
امليتافيزيقا، إىل وجهوه مما أكثر البرشي السلوك إىل اهتمامهم هوا وجَّ الرومان ألن وذلك
ذلك مثل مذهلة، بدرجة حديث األدب هذا وبعض الطبيعية. العلوم أو الدين، علوم أو
كبري لجانب سبَّاًقا كان العبارة وبهذه وأكره»، أحب «إنني لزبيا عن كاتلس قاله الذي
من كرجٍل — الروماني إن ثم السيكولوجية. بالثنائية يتصل الذي الحديث األدب من
أو — املثال سبيل عىل سنكا كان كما — وواعًظا عاديٍّا النقاد لبعض يبدو األخالق رجال

مثًال. هوراس كان كما — نضجه يف زائًدا أرستقراطيٍّا
أعىل الرومان بلغ فقد باأللفاظ، تتعلق مما أكثر باألشياء تتعلَّق التي الفنون يف أما
مثل معابدهم، كانت دنيويٍّا. الستغاللها مت ُصمِّ التي العامة املنشآت يف لهم مستًوى
عىل مصممة شديدة، محافظة عليه ُحوفظ الذي فرنسا، جنوبي نيم يف كاري» «ميزون
يعرفها لم بصورٍة القوس روا طوَّ الرومان املهندسني ولكن كبري، حدٍّ إىل اإلغريقي الطراز
الكربى، واملالعب الرسك، ومالعب القناطر، فوق القنوات يقيموا أن واستطاعوا اإلغريق.
بقايا كانت وربما املستطيلة». «الكنائس يسمونها كانوا التي الفسيحة، العامة والقاعات
قنطرة باسم تُعرف نيم، من قريبًا اإلعجاب إىل تدعو كذلك واحدة منها وتوجد — القناطر
رائعة أمثلة وهي عظمتهم، عىل تدل التي تأثريًا، املرئية اآلثار أشد اليوم هي — جار دي
العظيمة املقوَّسة القنوات هذه الرومان أقام وقد املنفعة. منه تُقَصد الذي العمارة لفن
يكن لم ألنه ذلك فعلوا وإنما املاء، ضغط أو «السيفون» بقواعد لجهلهم ال األودية، عْرب
بتكاليف املاء من كبرية كميًة الضغط تحت تحمل التي املواسري يصنعوا أن بوسعهم

زهيدة.
لإلغريق مقلِّدين الرومان كان فقد أيًضا، التصوير فن يف وربما النحت، فن يف أما
من لدينا بقيت التي النصفية التماثيل سلسلة إال القاعدة هذه عن يشذ وال مبارشة.
النحت يف بالواقعية أُغرموا قد الهلينستيون اإلغريق كان وإن — املتأخر الروماني العرص
كاألباطرة العليا، املراتب ذوي من لرجاٍل — الحال بطبيعة — التماثيل هذه وكانت كذلك.
وكان بالحجر. يُمثَّلون فال الناس عامة أما األرايض. مالك وكبار الشيوخ مجلس وأعضاء
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صلع عريضة، أكتافهم غالبًا، الجسوم ضخام جذابني، رجاًال هؤالء الروماني العالم حكام
بركليز، عرص يف الحجر يف املنحوتني اإلغريق الذكور كثريًا يشبهون ال األحيان، من كثري يف
يف وهم الحياة. هذه يف طريقهم يشقون كيف يعرفون أنهم الواضح من رجاًال كانوا وإنما
األمريكيني السياسة ورجال األعمال رجال صور عجيبًا شبًها يشبهون كمجموعة الواقع

الناجحني.
القانون، رجال بعض تشمل أن بد ال املجموعات هذه من أمريكية مجموعة أية إن
من يشء عىل الرومان األعمال رجال أكثر كان فقد رومانية؛ مجموعة أية كانت وكذلك
هندستها، حتى أو أدبها، ليس الوثنية بروما أوًال نربطه ما أن والواقع بالقانون. املعرفة
باٍق هو وإنما ، قطُّ يَُمت لم القانون هذا أن والحق الروماني. للقانون صنعهم هو وإنما
التي البالد خارج الغربي املجتمع يف الحية القضائية النُظم يف الصور من صورة عىل
أثٌر الروماني للترشيع كان اإلنجليزية تتكلم التي البالد هذه يف وحتى اإلنجليزية، تتكلم
إىل منك ميًال أشدَّ العملية الناحية إىل كنت وإن الحديث. القضائي النظام صياغة يف كبري
حضارتنا خدمت وهندستها بقانونها روما أن تَُحسُّ فإنك الفلسفية أو الجمالية الناحية

الالمعون. اإلغريق فعل مما أكثر
نوع من وهي معاٍن، عدة تؤدي — اإلنجليزية اللغة يف بخاصة — «القانون» كلمة إن
العلوم ميادين يف املتشابهات يف فقط تُستخدم ال فهي املعاني؛ علماء يهم الذي األلفاظ
يف عليه تدل ملا الوحيد اللفظ كذلك العادية اللغة يف ولكنها — مثًال الجاذبية كقانون —
يف يماثلهما وما بالفرنسية، و«الحقوق» «القانون» لفظتان: األخرى الغربية اللغات أكثر
«العدالة»، عىل يدل املحرتف للقانوني اصطالًحا باإلنجليزية إن نعم والالتينية. األملانية
عىل ترتتب قد التي املظالم لعالج مقصودة ملحاولٍة نتيجًة إنجلرتا يف نشأ اصطالح وهو
أو األملانيتني، أو الفرنسيتني، اللفظتني من األوىل واللفظة للقانون. الصارم الحريف التطبيق
القضائية، السلطات تطبِّقها التي الحقيقية القاعدة بمعنى القانون عىل تدل الالتينيتني،
واللفظة الخلقية. الناحية من السليمة القاعدة بمعنى القانون عىل تدل الثانية واللفظة
وهذان الثانية. إىل بالرجوع األوىل اللفظة تعديل محاولة هي «العدالة» ل اإلنجليزية
— العموم وجه عىل — يتطابقان يكادان القانون، من الفكرتان) هاتان (أو الرضبان
وأقول بينهما. التفرقة إىل فيميلون الساخطون األفراد أما املجتمع. يف الراضني األفراد عند
ربما مًعا للمعنيني واألمريكي اإلنجليزي اللسان يف «قانون» لفظة أداء إن املناسبة بهذه
اإلدراك تمام ندرك العملية الناحية من ولكنا عقلنا»، «جمود عىل يدل وقد َعَرًضا، جاء

يكون. أن ينبغي كما القانون ويف هو» «كما القانون يف الكائن الفْرق
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الكتاب. هذا يف لها تعرَّضنا التي القديمة الشعوب كلُّ واضٍح بشكٍل كانت وكذلك
والظروف القائمة الظروف بني تفرِّق بدائية الشعوب أكثر أن الراجح من أنه والواقع
بحثناه، الذي البسيط األسايس الفارق السيكولوجية الناحية من هو التمييز وهذا املستحبة،
بما يتصل آخَر فارًقا نجد — املعقدة القانون فلسفة مشكالت نتعمق أن دون — ولكنا
بشكله الروماني القانون يف االبتكار صفَة أكمل بصورة يبني الفارق وهذا بصدده، نحن
جميع تتعلَّق حتى تقديس نظرة «القانون» إىل يُنظر قد القانون. هذا وأهمية الناضج،
ومثل يكون». أن ينبغي «ما يستهدف الذي القانون من النوع بذلك العملية تطبيقاته
الرجل نظر يف الظروف هذه مثل يف ولكنه «الكينونة»، عالم يف ه كْرسُ يمكن القانون هذا
األمريكي عىل يجب وهنا — الجاذبية قانون كِرس ِمن نفهمه الذي باملعنى ينكرس البدائي
فوق من يقفز أن املرء ويستطيع البدائية. الشعوب يفهم لكي خياله يستخدم أن الحديث
تنجح. أن يمكن ال الحال بطبيعة املحاولة أن غري الجاذبية، قانون كرس محاولة يف سطٍح
عليه يحرم يهوه قانون أن من بالرغم العهد تابوت يمس أن البدائي اليهودي ويستطيع
الناحية هذه من إذن «القانون» ف ذلك. حاول هو إن لتوه الحال بطبيعة يهلك ولكنه ذلك،
ولكنه البرش، يصنعه لم ُوجد، أو به أُوحي يشء البرشي، التفكري قدرة عىل يسمو يشء

مطلق. يشء وهو ، يتغريَّ ال كامل،
مثال املوسوية والرشيعة به، املوحى القانون بني آنًفا ذكرناها التي املشابهة هذه
— املشابهات كأكثر — املشابهة هذه أكثرنا يفهمه كما الجاذبية وقانون له، معروف
ري السَّ نتابع أن ويمكن السيكولوجية، الناحية من نافعة ولكنها املنطقية، نقائصها لها
مزوًدا يكون «وقد الجاذبية يتحدَّى َمن ذهنك عىل يطرأ قد بها. لالنتفاع قليًال فيها
قانون يتحدى أو يكرس» «ال الحالة هذه يف إنه الهليكوبرت). أو بالبالون (أو بالباراشوت»
أغراضه. عىل يطبِّقه إنه ُقل أو ما، بطريقٍة عليه» «يتحايل األقل عىل ولكنه الجاذبية،
هذه ُحكُم إليهم ُوكل الذين الرجال فإن — األقل عىل الحديثة نظرنا وجهة من — وكذلك
املجموعة بهذه القبيل هذا من شيئًا فعلوا به» املوحى «القانون تحت القديمة املجتمعات
هم) يسمونه ما (ال نسميه ما واخرتعوا عليها تحايلوا فقد املطلقة؛ الجليلة األحكام من
ولكنهم املواءمة، من يشء مختلف، يشء جديد، بيشء بالفعل قاموا لقد القانوني. الشكل
يقول «الصحيحة»، القديمة والوسائل القديمة، واأللفاظ القديمة، األشكال استخدموا
له يتخذ أن يستطيع ولكنه ابن، لسمربونيس يكن ولم االبن. إال وكذا كذا يفعل ال القانون
له فيكون معينة، طقوًسا يؤدي ثم ابنه. الحقيقة يف هو غريه ابن أن ويزعم ولًدا، بالتبني
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ولكنه القانون، يتحدى ال بذلك إنه بها. يقوم أن االبن لغري ليس التي باألعمال يقوم ولٌد
يف حتى األحوال من حال بأية معدوًما السلوك من الرضب هذا وليس قطًعا. عليه يتحايل

منا. العقليني بعض يظن قد كما الحديثة املجتمعات
لتيسري تنظيمات إال هي إن القوانني أن نحسب أن املحدثني نحن ألفنا فقد ذلك ومع
نفسح أن عادتنا فمن جديد، بعمٍل نقوم أن أردنا فإن اإلنسانية، العالقات يف املعاملة
والعرشين والحادي عرش الثامن التعديل يف ولدينا جديًدا. قانونًا ونضع قديًما قانونًا
بدءوا قد جميًعا والرومان، واإلغريق، اليهود، أن ويبدو طيب. مثال األمريكي للدستور
العملية. الناحية من القانون هذا روا حوَّ ولكنهم ، يتغريَّ ال الذي به املوحى القانون بفكرة
فاعلون، هم ما يدركون — القديمة األزمنة يف وبخاصة — زعماؤهم كان حد أي إىل أما
ال األمر واقع يف أنهم حني يف القانون يتبعون أنهم يزعمون بالفعل كانوا حدٍّ أي وإىل

هنا. عنه نتغاىض أن لنا ويجوز شائك. ولكنه شائق أمر فهو هذا أما — يتبعونه
تحوير مرحلَة آخر قديم شعب أي فعل عما أوضح بصورٍة الرومان تجاوز وقد
القانون كان العرصاإلمربيايل حلَّ وعندما تحوير. بأي يقومون ال بأنهم الزعم مع قوانينهم
لها أن أنفسهم عون املرشِّ اعرتف دة املعقَّ املذهبية القواعد من مجموعًة الواقع يف الروماني
وتفسري القضاة، وأحكام باللوائح، لة معدَّ الجمهورية، قوانني أساسها متعددة، مصادر
تغريَّ أغسطس. عهد منذ — املراسيم أو — اإلمرباطورية والقرارات الباحثني، الخرباء
أن نستطيع ما ا تامٍّ إدراًكا الناس وأدرك يتغري. يزال ال وكان واضح، بشكل القانون
النمو عن فيه ف توقَّ الذي الوقت يف تقريبًا للقانون، االجتماعي األساس اليوم نسميه
صياغة أعظم «الرشق» يف ت تمَّ وقد األويل. ومداه األوىل صورته يف — الروماني القانون
بعد السادس القرن يف جستنيان اإلمرباطور حكم تحت أُنجزت التي وهي — قانونية
للقانون اآلخر التطوير أما الرشقية». «باإلمرباطورية املظلمة العصور حلول قبيل — امليالد
الوسيط العرص يف األوروبية املجتمعات وعىل املسيحية، الكنيسة عىل وتطبيقه الروماني،

أخرى. فقصة الحديث، والعرص
عىل وعي عن القانون رجال يطبِّقه ناميًا، حيٍّا شيئًا القانون أوًال الرومان جعل لقد
لم الصدد. بهذا يتصل آخَر عمٍل يف الفضل إليهم يرجع وكذلك املتغرية. البرشية املطالب
القواعد من مجموعة مجرَّد املثال، سبيل عىل اليهود عند األوىل، الشعوب عند القانون يكن
دون لهم ُوضعت التي القواعد هذه من مجموعة كان إنما تتغري، ال كاملة السماوية،
لقانون طبًقا يُحاكم وال املوسوية. الرشيعة يطيع أن اليهودي غري ألحد فليس غريهم؛
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وقانون يهوه، — إله ر تصوُّ إىل ارتفعوا قد اليهود األنبياء أن رأينا وقد األثيني. إال أثينا
— الفلسفية الناحية من اإلغريق استطاع وكذلك أجمعون. الناس فيه يشرتك سماوي،
بني التمييز تتجاوز برشيًة يتصوروا أن — أوجَها الحكومية املدينة بلغت عندما حتى
ال القبيل هذا من شيئًا فعلوا فقد — خاصة بصفة — الرومان أما والربابرة. اإلغريق
غريهم إىل قوانينهم نقلوا أنهم «ذلك عملية؛ بطريقة ولكن الديني، أو الفلسفي باملعنى

الشعوب». من
عىل تالل سبعة عىل القائمة الصغرية الحكومية املدينة تلك — روما أن والظاهر
دون وحدها بها الخاصة السماوية قوانينها األمر أول يف لها كانت — التيرب ضفاف
الرومان يَُمدَّ ولم مولًدا. الرومان للمواطنني وِملًكا امتياًزا القوانني هذه وكانت سواها.
بمجلس حذٍر يف مستعينني — حكامهم وكان تدريًجا. إال الرومانية املواطنة قاعدة
إىل يضموهم أن يحبون الذين األجانب لألفراد الرومانية املواطنة يمنحون — الشيوخ
املواطنة من نوًعا اخرتعوا مبكر وقٍت ويف أفسح. ملساحاٍت وأخريًا للمجتمعات، ثم جانبهم،
إليها، وما النافعة التجارية االمتيازات يف يشرتك صاحبها كان التي الالتينية، وهي الوسط،
املواطن بها يتمتع التي الدينية، وشبه والسياسية، الشخصية، االمتيازات يف يشرتك وال
يتشكل كان التي ١٠٠ق.م، وعام ٥٠٠ق.م عام بني تقع التي الفرتة ويف الكامل. الروماني
رقعة توسيع تستهدف مقصودة لنظرية طبًقا يتم كله ذلك يكن فلم قطًعا، الرومان فيها
بمنح — بالتجنُّس املواطنة اكتساب يف األمريكان طريقة غرار عىل أو السياسية، السيادة

قصًدا. الرومانية الجنسية
حاولوا أعماٍل رجال عامة، الروماني الحكم ومن الرومانية، املواطنة من ع وسَّ وقد
الوقت حلَّ وملا كثرية. شعوب بني والجذب، والشد التوتُّر، بتخفيف أمورهم ينجزوا أن
لديها كان امليالد، قبل األخرية القليلة السنوات يف الدولية املنازعات روما فيه واجهت الذي
مقبول، فيها حكُمها ممتدة، أرضية رقعة إغريقية، حكومية مدينة أية لدى يكن لم ما
قبل ٩٠ عام يف حتى أنه، هذه السيايس التوحيد عملية بطء عىل ويدل سائد. فيها وقانونها
كثريًا تختلف ال ألسباٍب اإليطاليون، حلفاؤها روما عىل ثار — متأخر وقت وهو — امليالد
روما هزمت وقد الخامس. القرن يف عليها أثينا حلفاء أجِلها من ثار التي األسباب عن
أصبح النهاية ويف الكاملة. الرومانية املواطنة يريدون؛ ما أعطتهم ثم — امليدان يف الثوار
مواطنني سوريا، إىل بريطانيا من املختلطة الشعوب كل أصبحت كما مولًدا، األحرار كل
متقدم قانون لديهم كان الرومان أن من وبالرغم كراكال. اإلمرباطور حكم تحت رومانيني
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تكن ولم السياسية، الناحية من القانون هذا من قطُّ يفيدوا لم أنهم إال بالنيابة، للحكم
يكون لكي روما يقطن أن من الروماني للمواطن بد ال كان إذ تمثيلية؛ مجالس لديهم
اإلمرباطور، بواسطة العاملية الرومانية الدولة تُحكم أن الطبيعي ومن التصويت. حق له
الناحية من القليل إال تَعِن لم كراكال عهد يف املواطنة أن والواقع والجيش. والبريوقراطية،

السياسية.
هذا وصفنا لقد الروماني. القانون بشأن أخرى عامٍة قاعدٍة إىل بحاجٍة زلنا وما
للحاجات ثمرة كان وإنما املجرد، للتفكري ثمرًة يكن لم وأنه تام، يشء بأنه القانون
أن — ذلك برغم — لنا ينبغي وما املجرد. التفكري نحو كثريًا يتجه لم لشعٍب العملية
الفرص، يغتنمون انتهازيني مفكرين، غري قوم إنتاج من هو الروماني القانون أن نَحَسب
عىل — الروماني القانون كان إنما العشوائي. باملسري فخورين للمنطق، معادين رجال
أن ذلك من وأهم الصارم. املنطقي التفكري من أجيال ثمرة — واضح بشكل ذلك نقيض
يكون» أن ينبغي «كما القانون وفكرة األعىل، املثل فكرة قطُّ عنهم تَِغب لم القانون رجال
يف يستطيعوا لم ولكنهم التينية، لفظٌة (باإلفرنجية) وهي العدالة، فكرة بإيجاز وأعني —
القديمة الساذجة بالعقيدة يحتفظوا أن متأخر عهٍد يف جاء الذي د املعقَّ الروماني العالم
تعوَّدوا معقولني، عمليني، قوًما كانوا وملَّا العدالة. بقانون مبارشة أوحوا قد اآللهة بأن
إىل ينظروا أن بوسعهم يكن ولم بالعدالة. اإليمان من لهم بد ال كان فقد املسئولية، حمل
ينرصف أن يستطيع املرء أن أو واقعية، غري مجردة فكرة ولكنها نبيلة، كفكرة العدالة
اخرتعوا اآللهة. مكان الطبيعة وضعوا أنهم هو فعلوه ما إن القوة. هو الحق أن أو عنها،
سيايس. تفكري من ذلك بعد جاء ما كلِّ يف ا هامٍّ دوًرا لعبت التي الطبيعي» «القانون فكرة
الدنيا هذه يف فعًال يجري ملا ا عامٍّ وصًفا ليس املعنى بهذا الطبيعي والقانون
قانون الجاذبية قانون أن بمعنى طبيعيٍّا قانونًا ليس وهو الحسية. خربتنا دنيا الطبيعية،
لفظة فإن ذلك ومع يكون». أن ينبغي «كما للعالم ووصف تحديٌد هو إنما طبيعي.
الداللة بالتأكيد تحمل باإلغريقية، «الفيزيقا» ومقابلتها بالالتينية، الطبيعة) (أو «ناتورا»
بني من كان وربما الدنيا. «هذه» عىل واملكان، الزمان يف يكون ما عىل املوجود، عىل
من فكرة الواقع يف كانت وإن أنها، هو الطبيعي القانون فكرة لنجاح الكربى األسباب
عملية، فكرة يجعلها ثباٍت يف الدنيا هذه إىل تشري أنها إال مثالية، فكرة اآلخر، العالم

أيًضا. ا جدٍّ ممكن هو إنما فحسب، طيبًا ليس الطبيعي إن . قطُّ خيالية فكرة وليست
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اإلغريقي العالم يف تطور كما الطبيعي للقانون الخاص املعنى إىل ترسبت وقد
الناضجة الكالسيكية الفكرة وكانت متعددة، مختلفة وتجريبية فكرية اتجاهات الروماني
التفكري فيها امتزج التي الناجحة النواحي إحدى — ما بشكٍل — الطبيعي القانون عن

الروماني. بالتفكري اإلغريقي
رأينا وقد روما، يف بالقانون املشتغلون إليه اتجه ما الفكرية االتجاهات هذه وأبسط
أفراد إىل مبكر وقت يف — الحق هذا من جزءًا أو — املواطنة حق مدت الرومانية الدولة أن
وإن الواقع يف أجنبية — ذلك مع — الجماعات هذه بعض وبقيت متعددة. وجماعات
األوضاع ذوي األفراد هؤالء بني التجاري التعامل عن تولدت ما ورسعان محالفة، كانت
القانون رجال يستطع ولم الرومانية، املحاكم أمام فيها للحكم عرضت مشكالت املختلفة
احتكاًرا أو ا، حقٍّ يزال ال كان الذي القانون ذلك كامًال، تطبيًقا الروماني القانون تطبيق
من أحدهما يكون وقد — املتخاصمني أن وبيد الخالصني الرومان للمواطنني ديني، شبه
ينظر القايضالذي يفعله ما فكان مختلفني. قانونني ظل يف نشآ قد — التيني واآلخر نابيل
البسيط املضاعف من نوًعا أو ا، عامٍّ حكًما يجد أن يحاول أن هو األمور هذه أمثال يف
يعني قد ما مكاٍن يف التجاري فاالتفاق املحلية؛ والتقاليد والعادات القوانني هذه كل يف
الصيغ من أخرى مجموعة آخر مكاٍن يف يعني وقد تنفيذها، يجب التي الصيغ مجموعة
كليهما، وراءهما وماذا االتفاقني، بني املشرتك هو ما ولكن االختالف. كل عنها مختلفة
القانون رجال هها وجَّ التي األسئلة هي هذه مًعا؟ املكانني يف يصلح الذي االتفاق هو ما
يتميز الذي الشعوب، قانون أسموه ما إىل انتَهوا عنها اإلجابة وعند أنفسهم. إىل الروماني

الصحيح. الروماني القانون عن
التي القضايا يف للبت األحكام هذه إىل العميل، الدويل القانون هذا إىل انتهوا وقد
القوانني بني باملوازنة مختلفة، سياسية وحدات من أو مختلفة، مواطن من أفراد بني تنشأ
من بنوٍع ذلك وفعلوا بينها. املشرتك إيجاد ومحاولة القائمة القبلية، أو املدنية، أو الوطنية،
املحسوسة الحية الكليات من «مستخلصة» ملميزات طبًقا التصنيف عىل ينطوي التفكري
كليات باعتبارها التشابه شديدة بينها وازنوا التي القوانني تكن ولم منها. بدءوا التي
يشبه فعلوه ما أن أدركت النبات بعلم يسرية معرفة عىل كنت وإن للممارسة. تخضع
والتفاح، والورد، كالتوت التشابه، بينها يقل التي النباتات بتصنيف العالم يفعله ما كثريًا
التصنيف يف التفكري من الرضب هذا واحدة، أرسة من الواقع يف أعضاء املتسلقة، واألعشاب
إىل العام اإلدراك من مختلفة مستويات عىل يُستخدم التفكري، من شائع نوع والتبويب

العلوم.
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البت يف نافعة أداة إخراجهم من أكثر الرومان القانون رجال يفعل لم الحد هذا وإىل
من أكثر الواقع يف يفعلوا لم مختلفة. قضائية نُُظم يف تشتبك التي القانونية القضايا يف
املتعارضة املختلفة القانونية األحكام إىل بالنسبة به قاموا ما املختلفة النظم إىل مدوا أنهم
الشعوب» «قانون أن يحسوا أن إال بوسعهم يكن لم أنهم إال الخاص. نظامهم داخل
من الناس، لجميع صالحية وأشد كماًال، وأكثر ما، بشكٍل «عاملية» أكثر كان املستحدث
وبخاصة — اإلغريق الفالسفة تدخل وهنا منها. بدءوا التي املنفصلة املحلية النظم

الطبيعي». «القانون إىل الشعوب قانون ويحولوا ليعاونوهم، — الرواقيون
ما تؤكد التي األرستقراطية العاملية من نوع إىل توصلوا قد كانوا الرواقيني ألن ذلك
العادي، الرجل يالحظه وما ظاهر، خالف من بينهم ما يقابل مشرتك قْدر من الناس عند
من وسكانها الدنيا هذه يف املختلف املظهر هو — الرواقيون يرى كما — الحكيم غري
يرى إنه هللا. خلق كل يف الكامنة الوحدة فهو الحكيم الرواقي يالحظه ما أما آدم. بني
بأنها الظن عىل فتحمله الحكيم غري تخدع والطبيعة العارض. أو املؤقت يرى وال الدائم،
التغلغل يستطيعون الذين أولئك عند الواقع يف والطبيعة الجوانب، متعددة متقلبة، متغرية،
«قانون أن الرواقي الفيلسوف ويرى فيها. تناقض ال موحدة، مرتبة، منتظمة، أرسارها، يف
القوانني من الطبيعي إىل أقرب األمم من كثري بني الشائع الدويل القانون وهو الشعوب»،
عند الشعوب» «قانون أمىس وقد واألمم، والقبائل، املدن، نُُظم ومن املتعددة، املنفصلة
الرواقية واألفكار القانون دراسة عىل نشئوا الذين الروماني، العالم يف الحاكمة الطبقات

كامًال. تحقيًقا قطُّ يتحقق لم ولكنه الطبيعي»، «القانون ل معينًا نمًطا السواء، عىل
القانون رجل ينشده الذي و«الطبيعي» والعاملي، العام، أن نغفل أال بنا وجدير
وكثري شيوًعا». «األكثر أو «املتوسط» ب أكثرنا يعنيه ما بالضبط يعني ال الفيلسوف أو
هي الطبيعي عن العليا فكرتهم أن زعموا والفالسفة القانون لرجال املعادين النقاد من
الذي املنحني البياني الخط يف الشعور تثري ال التي املتوسطة النقطة أو املميت، التوسط
و«املتوسط». «العاملي» بني يسووا لم بالتأكيد وهم األمور. من أمٍر يف الرتداد انتظام يمثل
الذي ذلك كان وإنما شيوًعا، القضائية األعمال أكثر هو القانون رجل عند العاملي يكن ولم
يكن لم القضائية. النظم جميع د توحِّ التي الخفية املبادئ أنه عىل عقله يميزه أن يستطيع
وما ذلك، يكن لم كال الشارع، رجل املتوسط، الرجل سلوك هو الرواقي عند األعىل املثل
الطويل االتصال من تُستخلص التي السلوك قواعد األعىل َمثَله وإنما هذا، عن أبعده كان
أن ينبغي ما وإنما كائن، هو ما «ليس الطبيعي القانون يف «الطبيعي» األجيال. بحكمة

اإليمان». «كينونة هي وتلك — «الكينونة» أنواع من نوع إىل يستند ولكنه يكون»
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األقل عىل استهوى أنه التاريخ من نعلم أمر وهو يكون»، أن «ينبغي أمر الطبيعي
وإغريق، وإسبان، وغال، بريتون، من — املتنوعة الجنسية األصول من املتعلمني املواطنني
دنيوي تجسيد أقرب أنه يظهر ما أو — الطبيعي القانون وسوريني. ومرصيني، ورومان،
كان كما ال الناس، لجميع ُوضع — له نظام أروع يف املتطور الروماني القانون وهو له،
سواها. دون وحدها لقبيلة ِملًكا الروماني القانون يكن ولم األثيني. أو اليهودي القانون
القواعد من مجموعة مجرد يكن لم — أخرى ناحية من — الطبيعي القانون هذا أن كما
مجموعة اآلخر هو كان إنما عليه. هو ما عىل يشء كل يبقى أن منها يُقصد التي العملية
الطبيعي القانون كان األرض. إىل السماء من العدالة إلنزال محاولة أعىل، قانونًا امُلثُل، من
املجردة األفكار أكثر من — اإلغريقية والفلسفة الروماني القانون ثمار من ثمرة وهو —
ويف الوسطى، القرون يف وبخاصة أخرى، مرة به نلتقي وسوف الغربي. املجتمع يف أهمية
غري من محدثني بمفكرين الكتاب هذا ختام عند أيًضا نلتقي وسوف عرش، الثامن القرن
معنًى، له ليس فارغ كالم — الطبيعي القانون فكرة — كهذه فكرًة أن يرون العقليني
دائًما تحكمها البرشية املجتمعات أن حقيقة إلخفاء محاولة الفروض أحسن عىل هو أو
املجردة األفكار أهمية مشكلة عن نتخىل أن هنا ونستطيع امتيازات. لها صغرية جماعة
اإلغريقية الفكرة أن عن بالتنويه ونكتفي اإلنسانية، العالقات يف الطبيعي القانون كفكرة
البرش، جميع بني الوحدة عن فكرة أعىل» «َمثَل ك كانت الطبيعي القانون عن الرومانية

أساسها. يف ديمقراطية فكرة
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الذين أولئك حتى كامًال، فراًرا املسيحية من يفر أن الغربي العالم يف أحد يستطيع ال
ذلك فيه؛ يعارضون بما التأثر من لهم مناص ال املسيحية الديانة يسمونه ما يعارضون
يف والنساء الرجال من جيًال سبعني من يقرب ما ومشاعر تفكري لوَّنت قد املسيحية ألن
املجتمع امتداد مع املبرشين طريق عن األخرية القالئل القرون يف رست أنها كما الغرب،
أنها عاشتها التي العام األلفي يف املسيحية برهنت وقد العالم. أنحاء جميع يف الغربي
يتصورها يكاد ال بدرجٍة ع والتنوُّ االنتشار عىل — العيش أساليب من كأسلوب — قادرة
يف اإلنسان عند النشاط نواحي من ناحية كل ثنايا يف مختلفة بأشكال وظهرت العقل.

الغرب.
تسوقنا الواضحة البسيطة العبارات هذه — مختلفة» «بأشكال والتنوع»، «االنتشار
ديانة املسيحية الدينية، اليهود عقائد نناقش كنا عندما قبل من بها التقينا مشكلة تجاه
عن ويسمو بل واملكان، للزمان البرشية الصور عن يسمو وهو كامل، إلهها «وحي»
فوق اإلنسان بسلوك كثريًا تهتم ديانة كذلك هي املسيحية ولكن ذاتها. التاريخية العملية
جاهدوا قد الدينيني علماءها أن من وبالرغم التاريخي، الزمن يف وبرسالتها األرض، هذه
فهي النواحي؛ بعض من ثنائية أنها إال فردية، ديانة يجعلوها لكي ا حقٍّ ا شاقٍّ جهاًدا
أو والجسد، الروح بوجود أو الطبيعي، فوق وما الطبيعي بواقعية) (أو بوجود تعرتف
ومقدرة فائقة قدرة أظهرت قد املسيحية أن يرى الخارج من واملشاهد واملادي. الروحاني
يف تحكُّمها تفقد أن دون الطبيعي، العالم وبني نفسها بني واءمت عندما التكيف عىل

الطبيعة. فوق يقع الذي العالم فكرة
الذي املوقف من الخارج، من املسيحية أدرس أن الكتاب هذا يف أحاول وسوف
يف البرشية أن ينكر ال — الحال بطبيعة — كان وإن الطبيعي، فوق ما «وجود» ينكر
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عرص منذ وخاصة — املسيحية ُرشحت ما وكثريًا الطبيعة. فوق ما إىل تتطلع األمر واقع
الرشح بهذا يقوم وكان تماًما، طبيعية نظر وجهة من — عرش الثامن القرن يف التنوير
املسيحية، يف كتبوا الذين هؤالء أن ذلك من وأكثر مسيحيني. أنفسهم ون يسمُّ رجال أحيانًا
أي منظمة؛ كديانة للمسيحية خصوًما كانوا الطبيعي، فوق ملا الحقيقي الوجود وأنكروا
وهناك بالعقيدة. وضعيني أو ماديني كانوا ما وكثريًا املسيحية، ضد — الواقع يف — كانوا
أُعجبوا أو جمال، من فيها ملا بعيد، وخيال شديد باهتمام املسيحية عن كتبوا آخرون
العنرص قبول بوسعهم يكن لم وإن ذلك كتبوا الدينية. أصولها تعجبهم لم وإن بأخالقها،
دليل املسيحية نبذوا الذين الكتَّاب سلوك أن والواقع املسيحية، العقيدة يف الطبيعي فوق

تأثريها. من كامًال فراًرا يفرَّ أن يستطيع غربي من ليس أنه عىل واضح
كتبوا الذين املسيحيني غري الكتَّاب أخطاء أتحاىش أن الكتاب هذا يف أحاول وسوف
لبَّ فإن لحظة؛ الشك قلبه إىل ب يترسَّ مسيحي قارئ من هناك ليس ولكن املسيحية، يف
يقي ذلك، إىل وما سماوي، هو وما الطبيعة، فوق ما وجود واعتقاد باملسيحية، اإليمان
نبذ أيًضا يتضمن «ولكنه فحسب ذلك وليس والتاريخية، الطبيعية الهجمات ضد املؤمن
مذبح من بالعقل املؤمنني من إنجليزي قسيس مرة حصل والتاريخي». الطبيعي التفسري
ودمه، الرب لحم إىل بالتقديس تحوًال مقدًسا، ونبيذًا ًسا، مقدَّ خبًزا الكربى الكنائس إحدى
والنبيذ خبز الخبز بأن الكيموي هذا من تقريًرا ونرش كيموي، إىل والنبيذ الخبز فقدَّم
بالوقائع كلية تختص التي الكيمياء فإن البتة؛ الكنيسة مركز يهدم لم بذلك ولكنه نبيذ،
عن يخرج يشء أي عن تقول ما لديها ليس الطبيعية، وبالعمليات الطبيعة، يف والنظريات

الطبيعية. العمليات هذه نطاق

األوىل املسيحية نمو

التي والصعاب املشاق وقصة وبعثه، وموته، املسيح، يسوع حياة قصة هو الجديد العهد
املسيحي ويعتقد باملسيحية. ى يُسمَّ الذي الجديد باإليمان املبرشين من األوىل األجيال القتها
غري التاريخي. للتفسري يخضع ال النهائي صدقها وأن سماوي، وحي من القصة هذه أن
العهد نصوص الواقع يف أخضعوا املاضية القالئل القرون يف — هذا برغم — الباحثني أن
والتاريخية اللغوية الدراسة نوع لنفس — تماًما القديم بالعهد فعلوا كما — الجديد
من معنًى بأي مقدسة أو وحيًا تَُعد لم التي النصوص يف استخدموها التي الصارمة
أجيال، لعدة استمر التاريخ» يف يسوع عن «البحث ب شويتزر ألربت أسماه وما املعاني،
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لم أنه من املدارس إحدى استنتجته ما النتائج هذه أغرب ولعل غريبة. نتائج إىل وانتهى
عىل أو أسطوري، يسوع يمثِّل الذي املسيحي الشخص وأن التاريخ، يف يسوع هناك يكن
يف حتى الشك هذا مثل أن نذكر أن العدالة ومن متنوعة. أساطري عدة من مركَّب األصح

التطرف. يف غاية يَُعدُّ العلم دنيا
القديم العهد من األوىل الخمسة األسفار مصادر عىل يتفقوا لم الباحثون كان وإن
العهد يرويه ما دقة أو مصادر عىل مطلق اتفاق عىل ليسوا أيًضا فهم اختالفها، عىل
العهد أول يف وأصحابه بولس القديس رسالة وعن وتعاليمه، يسوع حياة عن الجديد
معارصة رواية لدينا «ليست أنه عىل ا تامٍّ اتفاًقا يتفقون الباحثني هؤالء أن غري باملسيحية.
الباحثني إىل التالية املشابهة تيسء وقد فعل» أو املسيح قال مما يشء أي عن مبارشة
أساسياتها. يف مضللة ليست وهي العاديني، لألمريكيني واقعية واضحة ولكنها املدققني،
سجالت عنها لنا توجد وال لنكولن، ورسائل ُخطب من نَُسخ لدينا توجد ال أنه هب
مطبوع يشء أو تاريخية، روايات أو صحف، لدينا توجد ال أنه هب معارصة. مكتوبة
أية إليه يشري مما ١٨٦٥م عام يف ومماته ١٨٠٩م عام يف مولده بني فيما مكتوب أو
لرجل خاصة مذكرات يف إليهما الرجوع يمكن مرجعني أو غامض مرجع سوى إشارة،
موجزة روايات هناك كانت قد أنه — ذلك مع — وهب الربيطانيني. السياسة رجال من
معرفة عرفوه وربما األغلب، عىل واشنطن يف عرفوه رجال شيخوختهم يف كتبها حياته عن
وعىل نلسن، حكايات تقص مخطوطة مجموعات عىل اطلعوا أنهم ونفرض ا. حقٍّ جيدة
ملخص عن مخطوطة ونسخة لنكولن، خطب بعض عن مبارشة كتبوها هواة تقارير
أمثال من — املايض القرن من السبعينيات يف كتبها هاي، سكرتريه بقلم لنكولن حياة
مخترصة روايات الجمهوري الحزب كتَّاب خري من ثالثة هذا عرصنا يف دبج املصادر هذه
السياسية، العلوم يف — أيًضا جمهوري — أستاذ هذا مثل فعل وكذلك قراءتها، شاعت
الشعب و«حكومة ألحد» حقد «دون مثل عبارات إلينا وصلت هذا كل ويف متحمس.
وصلت جتزبرج. خطبة سوى كاملة، خطبة إلينا تصل لم ربما ولكن للشعب»، بالشعب
التحرير، اإلعالن إصداره وعن فرمونت، من النائم الحارس عن عفوه عن روايات إلينا

متتابعة. كاملة وزمنه حياته قصة إلينا تصل لم ولكن لجرانت. تأييده وعن
مما يقرب شيئًا الظروف هذه يف لنكولن عن نعرف أن يمكن ال أننا الواضح ومن
عنه. األساسية األمور أكثر نعرف أن بد ال — أخرى ناحية من — ولكننا اليوم. نعرفه
من فإنه ثَمَّ وِمن حال. بأية مضلًال الحقيقة يف كان كما للنكولن تصويرنا يكون ولن
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بالرغم املعاني، من معنًى بأي الحقيقة يف مضلًال ليس ليسوع تصويرنا أن تقريبًا املؤكد
ومن ولوقا. ومرقص، متى، رواها التي اإلضافية القصص من األغلب يف نستمده أننا من
حيث من نسبتها كانت ربما (التي الجبل موعظة ومن رواها، أنه يُروى التي الحكايات
حيث من التاريخ واقع يف لنكولن إىل جتزبرج خطبة كنسبة التاريخ يف يسوع إىل اللفظ

العبارة). نص
من وبالرغم لالسرتشاد. إال الفروض أحسن عىل ليست بلنكولن املقارنة هذه أن غري
عبدوه قد األمريكان من كثريًا أن من وبالرغم وطنية، أمريكية ثقافة من جزء لنكولن أن
عبارته فرسَّ لقد أجل عظيم. فلسفي أو ديني نظام حوله ينشأ لم أنه إال ما، بمعنًى
وهي الديانة، تشمله ما مدى شمولها يف تبلغ لم أقواله ولكن الطرق، بشتى املفرسون
الكربى املعينة املشكالت بعض نذكر أن إال هنا بوسعنا وليس األمر. حقيقة يف جدٍّا واسعة

ورسالته. باملسيح تتصل التي
لقد ذاته؟ هللا أنه أو هللا، ابن أنه التاريخي يسوع زعم هل أوًال: نتساءل ونحن
سنوات يف عسرية مشكالت — قليل بعد نرى سوف كما — املسيحي الدين رجال لقي
األناجيل يف املسيحية، بمشكالت بعد فيما ُعرف ملا ُمرٍض حلٍّ إيجاد يف الكنيسة تكوين
ولوقا، ومرقص متى رواها التي القصص وهي — كذلك ى تُسمَّ كما — املجملة الثالثة
هذه يف يوحنا. إنجيل امليتافيزيقية، يف أمعن وهو — الحال بطبيعة — الرابع اإلنجيل ويف
الديني التفسري إىل شديدة بحاجة عبارات استخدم قد يسوع أن يُروى األربعة األناجيل
يف غاية يوحنا إنجيل إن هللا». و«ابن و«أبي» اإلنسان» و«ابن الرب» «مملكة قوله: مثل —
وإنكم هللا، ابن املسيح، هو يسوع بأن تؤمنوا «كي مؤلفه: يقول كما ُكتب وقد الوضوح،
يميل كان املسيحي التفكري ِثَقل أن والواقع حياة.» اسمه من لكم تكون سوف بإيمانكم
— األسماء من اسم أي تحت — الوحدانيني آراء وكانت املسيح. تأليه نحو القرون خالل

األرثوذكسية. عىل خارجني زنادقة آراء
العهد ملصادر الطبيعي التاريخي بالتفسري أخذ إذا — هذا برغم — املرء ويستطيع
التي العبارات هذه مثل وأن قط، األلوهية لنفسه يدَِّع لم يسوع أن يزعم أن الجديد،
يف يسوع وأن وذاك، هذا كانت أو مجاًزا، استُعملت أو محرفة ُرويت إنما آنًفا ذكرناها
بحث االهتمام شديد كان وإنما ا، حقٍّ املنظمة بالديانة أو الدين بعلم يهتم يكن لم الواقع
البسيطة الحياة تعقيد غري من نسميه أن نستطيع ما يعيشوا أن عىل البرش من إخوانه
للعودة متحمًسا شاذٍّا كان التاريخي يسوع أن وزعموا بعضهم غاىل لقد بل األرض، فوق
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أن — الفكر يف ب وتعصُّ املعرفة يف ضحولة عىل كانوا إن — بعضهم يرى بل الطبيعة، إىل
أنك هو الصدد هذا يف واملهم بالطبيعة. املرىض يِربئ دجاًال، عمد، عن مزوًرا كان يسوع
استبعاًدا تستبعد أن تستطيع ال دقيقة وغري ناقصة التاريخية مصادرنا بأن اعرتفت إذا

اإلنسانية. الناحية من ومعقولة ممكنة تبدو يسوع لشخصية تفسري أي كامًال
املصادر، من كغريه تاريخي مصدر مجرد الجديد العهد اعتربنا إذا فإننا ثَمَّ وِمن
مثل مشكالت يف الطبيعية التاريخية بالطرق قاطعة» «صفة ب نبُتَّ أن نستطيع ال فإننا
عن نجيب أن حتى نستطيع وال اليهود؟ مسيح أنه زعم وهل إله؟ أنه املسيح زعم هل هذه:
السلبية باملقاومة وبرشَّ املسيح اعتقد هل دينية: غري تكن وإن الهامة، األسئلة هذه مثل

العقل. ألصحاب واضًحا تضاربًا تتضارب املوجودة النصوص إن املقاومة؟ عدم أو
«سمعتم أولهًما: متطرفني، معروفني نصني املقاومة عدم بمشكلة يتعلق فيما ونذكر
عىل لطمك من بل الرش، تقاوموا ال لكم: فأقول أنا وأما ِبسن. وِسن بعني عني قيل أنه
أللقي جئت أني تظنوا «ال ظاهًرا: ذلك يناقض وما أيًضا.» اآلخر له ل فحوِّ األيمن خدك
يف يسوع عن ان النَّصَّ هذان ورد وقد سيًفا.» بل سالًما أللقي جئت ما األرض، عىل سالًما
التوفيق بالفعل تم لقد بل بينهما، التوفيق ويمكن متى. إنجيل من تقريبًا واحدة صفحة
الصفحة يف يسوع إن تقول أن تستطيع بها، وبُرشِّ ُطبعت، التي األلفاظ ماليني يف بينهما
من رخيص فيلم يف يبدو كما القتال ومن التوحش، ومن املبتذل، العراك من حذَّر األوىل
قتال عىل وأتباعه تالميذه يحث كان الثانية العبارة ويف هزلية. صورة يف أو هوليوود،
بعهديه — اإلنجيل كان وقد التفسري، يستدعي ما هناك أن والواقع أنبل. نوع من روحي
األزمنة حتى الغربي الرجل إىل بالنسبة الخارجية النظر وجهة من — والجديد القديم
املعرفة الكتاب هذا مقدمة يف أسميناه ملا الرئييس املصدر الحقيقة يف هو ا جدٍّ الحديثة
عىل — دراسته إن بل أهميتها، لها ليست اإلنجيل دراسة أن ذلك معنى وليس الالتراكمية.

قصوى. أهمية ذات — ذلك نقيض
يف يسوع عن إيجابية رواية رسد نحاول أن املقدمة هذه بعد الرأي يف التهور ومن
يقرأ أن — باإلنجيل الحديث الجهل يشكو كان إذا وبخاصة — بالقارئ ويجدر التاريخ.
أما الخاص. رأيه لنفسه ن ويكوِّ األقل، عىل ويوحنا لوقا إلنجييل شاء، إن حديثة، ترجمة
— شعورية وشبه والشعورية شعورية كثرية أسباب بتأثري — يميل فإنه الكتاب هذا كاتب
للدين، متحمس أي «شوورمر» األملان يسميه ما كان التاريخ يف يسوع بأن اإليمان إىل
من ذلك يف ما عىل الدنيا هذه يف متصوًفا العزيمة، قوية تكن وإن رقيقة نْفس ذا كان
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من املتعة تتحرر أن يتمنى ولكنه الحسية، امللذات شأن من البتة يحط لم فهو تناقض؛
موهبة ذا والبائسني، للمضطربني عظمى جاذبية له رجًال وكان املنافسة. ومن بل الغرية،
آنًفا رضبناه الذي لنكولن َمثَل يجعل مما (وهذا يعني ما الناس عامة تفهيم يف كربى
الديني الفن ره صوَّ مما عظيمة بدرجة رجولة أكثر يسوع كان وربما طبيعيٍّا). مثاًال

تحقيقه. يف العسري األنبياء مجد يحقق أن استطاع أنه الواضح ومن أخريًا.
كبريًا قْدًرا هناك أن ترصعىل للمسيحية التاريخية الطبيعية التقليدية الدراسة إن ثم
أيًضا وهنا األحوال. من حال بأية املسيح عمل من يكن لم مما املتطورة املسيحية يف
الهامة وجوهها أكثر يف املنظمة املسيحية أن بعضهم فيزعم النقاد، من الخصوم يغايل
دون االضطهاد إىل تميل مرحة، ال زاهدة فهي — يسوع عنه دافع ما «نقيض» هي
فمن املبالغة، من شيئًا ذلك يف أن فرضنا إن وحتى مساملة، وليست حربية التسامح،
عن املتقطعة التاريخية معرفتنا يف يتضح ال مما الكثري بها املنظمة املسيحية أن الجيل
وقانون دقيقة، كاملة دينية أصول لدينا كانت األقل عىل الثاني القرن حل فعندما يسوع؛
يف لدينا كانت — القادة من مقدسة ومجموعة املؤمنني، من منظم وجمهور لألخالق،
الذي املسيح األقل عىل تجاوزت أو — املسيح املسيحية تجاوزت لقد عظمى. ديانة إيجاز

الجليل: صيادي حوله جمع
يسوع فنادى السماء؟ مملكة يف َمن أعظم هو َمن له: قائلني يسوع تالميذ جاء «ثم
وتصبحوا تتحولوا، لم ما لكم، أقول الحق قال: ثم وسطهم، يف وأجلسه صغريًا طفًال
يكن الصغري الطفل كهذا يتواضع منكم فمن السماء؛ مملكة تدخلوا فلن صغاًرا، أطفاًال

السماء.» مملكة يف َمن أعظم
ديانة إىل غامض يهودي مذهب من املسيحية تحويل يف جهد بأكرب قام الذي والرجل
يتصف يهودي وهو بولس، بالقديس املسيحية يف املعروف الطرسويس، شاول هو عاملية
التاريخية، املصادر ملادة العادية باملقاييس ولدينا، روماني. ومواطن الهلينية، بصفات
أن عىل عامة العلماء ويتفق يسوع. عن لدينا مما أكثر بولس القديس عن مبارشة معرفة
الجهد قصة وأن عمله، من الواقع يف هي اسمه تحمل التي الجديد العهد رسائل أشهر
لدينا وليست دقيقة. قصة مجملها يف هي الرسل» «أعمال يف ومعاونوه بولس بذله الذي
كثري عن لدينا مثلما الخاصة حياته عن كثرية تفصيالت — الحال بطبيعة — بولس عن
ما األقل عىل لدينا ولكن املثال. سبيل عىل كنابليون منه، أهمية أقل هم ممن املحدثني من

التاريخي. وجوده يف امرئ كل عند الشك ينفي ملا يكفي
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تطرف وهناك يسوع. عن تنوُّعها وأفكاره وأعماله بولس عن الحديثة اآلراء وتتنوع
الثائر اإلنجليزي الكاتب ذلك بنتام؛ وضعه الذي الكتاب عنوان يف جليٍّا يظهر ملحوظ
تفسري — العموم وجه عىل — وهناك بولس». ال «يسوع، وهو عرش، التاسع القرن يف
يَدي عىل تحولت قد الرحيم يسوع إليها دعا التي اإلنسانية األهداف بأن يقول متطرف
آخر ظلٍم إىل — الصارم التقشف إىل ويدعو السلطة إىل يسعى كان الذي — بولس
أمثال من املسيحية، الكنيسة خارج العاطفيني الراديكاليني بني شائع رأي وهذا منظم،
وإن خِطًرا، شيوعيٍّا ثائًرا كان يسوع أن فهو اآلخر الطرف يف املناقض الرأي أما بنتام.
من حد الذي الواقعي النظام وصاحب الحكيم، اإلداري فهو بولس أما تأثري. بغري يكن
الجماهري تحفظ معقولة سليمة وسيلة املسيحية الكنيسة وجعل يسوع، تالميذ تطرف
قريبًا يكن وإن كذلك، الرأي بهذا يأخذوا أن الطيبني املسيحيني عىل ويتعذر أماكنها، يف
الجمهورية يف الفرنيس» «العمل جماعة مثل بعد، فيما جاءوا الذين املكيافيليني رأي من

الثالثة. الفرنسية
تحقيًقا إال ليس الرسول عمل أن نفسه، بولس آمن كما عامة، املسيحيون آمن وقد
نفسه بولس يعرف ولم إطالًقا. لها إفساًدا ليس ولكنه لرسالته توسعة وهو السيد، لعمل
وقٍت يف عاون قد — أصيل كيهودي — الواقع يف الطرسويس شارل إن بل قط، يسوع
وقصة املسيح. صلب بعد الصغرية اليهود املسيحيني مجموعة اضطهاد عىل األوقات من
لتحوُّل كالسيكيٍّا َمثًال باتت دمشق إىل طريقه يف وهو املسيح إىل تحوُّله تروي التي اإلنجيل
كان أنه بولس عن القصة هذه من ويُستدل ظاهر. بشكل ومعجًزا مفاجئًا تحوًال القلب
أن عىل املصادر، يف املبعثرة األخبار شذرات من يُستدل كما الذهول، حاالت من حالٍة يف
البعيد الطبي التشخيص هذا ومثل بالرصع. مصابًا — بعضهم يرى كما — كان بولس
شخًصا يكن لم بولس أن الجيل ومن العلمية. الناحية من مستحيل الحال، بطبيعة هو،
الحديث عرصنا خصائص ومن عبقريٍّا. كان وإنما الخيال، عديم بالقديم متمسًكا غبيٍّا
وهذا خاصة. مرضية حاالت يمثلون الرجال عظماء بأن تقول التي الفكرة ظهور تردُّد
يبرصنا مما أكثر الحديثة الديمقراطية األفكار مقتضيات بعض عن علًما يزيدنا الرأي
ط التوسُّ أن أصحابه يعتقد الذي الرأي من الجانب ذلك وبخاصة الرجال، عظماء بحقيقة

وجمايل. ُخلقي مقياس
املذهبية من لالنتقال الطريق تمهيد هو املسيحية لنرش بولس قدَّمه ما أعظم إن
واملكان الزمان ذلك يف العاملية نحو األوىل الخطوة ت تمَّ وقد العاملية. إىل اليهودية
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عاملية عن والكالم بالكتابة يعربِّ بولس كان وإنما اإلغريق. أيدي عىل — الحال بطبيعة —
أنه والظاهر اإلغريقية. والفلسفية الدينية باألفكار علٍم عىل وكان الهلينستية، اإلغريق
أكسبه وقد الجديدة. الديانة يف التهويدي االتجاه وجه يف كمسيحي حياته باكورة يف وقف
وجدوا الذين األمميني وجه يف الكربى العقبة وكانت األمميني» «رسول لقب كمنظم عمله
التي الطقوس من املعقدة املجموعة تلك اليهود»، «قانون جذابًا املسيحية الحياة أسلوب
تُوضع أن يمكن صورة أبسط يف واملشكلة النمو. من كجزء الوليد اليهودي يتعلمها كان
من تتوقع كنت وإذا ختان؟ بغري مسيحيٍّا يكون أن للرجل يمكن هل السؤال: هذا يف
تتطلب فأنت الحني، ذلك يف أليمة جد قْطًعا كانت التي العملية يتحمل أن البالغ األممي
فقال: برصاحة السؤال هذا عن بولس أجاب وقد الضعيفة. البرشية الطبيعة من الكثري
ِحلٍّ ويف الختان، من ِحلٍّ يف املسيحية، يقبلون الذين والرومان، واملرصيني، اإلغريق، إن
تقتل، الحرفية «ألن القانون؛ بحرفية التقيُّد من حلٍّ ويف الخنزير، لحم عن االمتناع من

الحياة». تهب والروح
هذه تكن ولم فوضويٍّا، بولس يكن فلم املشهور؛ النص هذا يُضلَّكم أال أرجو ولكني
فالروح يشاءون؛ ما يفعلوا أن إىل بعد فيما املسيحية اعتنقوا الذين املسيحيني إىل دعوة
طريقة الروح وحياة لصاحبها. مواسية تكن وإن أمارة، — وأعماله بولس لحياة طبًقا —
كأنه الخارج» من «َرجل ل الواقع يف ليبدو بولس وإن العيش. طرق من معينة محددة
يتالعب أن يحب كأنه للمتعقل ا حقٍّ يبدو كما مسيحية. رشيعة اليهودية بالرشيعة استبدل
يشء كل رضوريٍّا، يشء كل ليس ولكن رشعي، عندي يشء «كل يقول: فهو باللفظ؛ قليًال

علًما.» يزيدني ال يشء كل ولكن رشعي، عندي
إن املتكررة. اإلنسانية والعاطفية العقلية الكربى املشكالت بإحدى هنا نلتقي إننا
القديم، السلوك عن يرصفهم أن له بد ال جديًدا سلوًكا يسلكوا أن للناس يريد الذي الرجل
مسالك يف السري يف «أحراًرا» — يكونوا أن لهم وينبغي — إنهم لهم يقول أن بد ال
«يف تقيدهم ال طاعتها عىل نشئوا التي والعادات، واملواصفات، الرشيعة، وإن جديدة،
أن الواقع يف للناس يريد ال ولكنه الحرية، باسم بالرضورة ثائر املصلح إن الواقع».
وشهواتهم دوافعهم اتِّباع يف أحراًرا كانوا لو يؤدونها التي املذهلة املتنوعة األعمال يؤدوا
يؤدوا أن لهم يريد إنه الدين. ورجال والقانون الضمري حساب من أحراًرا الطبيعية،
ولكن فعًال. ذلك يعتقد وهو الحياة»، يهب «الروح أن الحق ومن «الصحيحة». األعمال
من كانت إن الروح إىل استمع وإنما روح، كل تصدِّق «ال بولس: معاوني أحد قال كما
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له مناص ال أنه أيًضا يجد واملصلح األرض.» يف انترشوا قد املتنبئني من كثريًا ألن هللا؛ عند
أن إال يمكن وال فقط. الحق عمل يف أحرار ولكنهم أحرار، الناس القانون. إىل الرجوع من
عىل املرء «إرغام وهي لروسو، الشهرية العبارة كتلك متناقضة، صيغٍة يف النتيجة تكون
حياته إنقاذ يريد «َمن فقال: أفضل، عبارة يف يسوع الفكرة صاغ وقد حرٍّا». يكون أن

يجدها.» فسوف أجيل من حياته يفقد وَمن يفقدها، أن بد ال
الذين للقادة الطويلة السلسلة من عظمى كشخصية إداري، كرجل — بولس أما
ينتمي فهو — كانت كما التأثري بالغة مؤسسة املسيحية الكنيسة تصبح أن عىل عملوا
براعة يف يمسك كان أنه رسائله من ويتبني النفوذ. أصحاب جانب إىل واضح بشكل
العالم أنحاء جميع يف تنترش كانت التي املكافحة الصغرية الجماعات عىل قوية بقبضة
أصحاب من كان بولس أن هذا معنى وليس إيطاليا. يف بالفعل واستقرت اإلغريقي،
عىل يعتمد كان وأمر. أدهى وذلك — النظاميني حتى أو املتعسفني، الصارمني السلطة
املعرفة وعىل ا، جدٍّ عظيمة قْطًعا كانت التي الشخصية جاذبيته وعىل الشديدة، فصاحته
يكن لم العملية الناحية من بولس ولكن األرواح. ليشفي ُولد رجل يدركها التي اإلنسانية
إنسانيٍّا. أو متحرًرا املحدثني األمريكيني نحن نعده َمن شاكلة عىل قطًعا يكن ولم البتة، لينًا
كرَّس الدين، بأصول عليًما كان إداري، رجل من أكثَر بولس كان فقد ذلك ومع
يجعل وألن العالم، أرجاء جميع يف الجديدة الكنيسة نْرش لعملية قوَّته كلَّ — رأينا كما —
إىل يدعو الذي املذهب يف كربى ثقة الكنيسة آباء بني عاش وقد لألمميني. جذابة رسالتها
مسيحية يف اهتمامنا نركز أن بنا فيجدر هنا أما إليه. نعود سوف الذي باإليمان» «التربير

يسلكوها. أن للمسيحيني أراد التي الحياة نوع أو العملية، بولس
يعيشون سوف املسيحيني أن ليعتقد قطُّ يكد لم بولس أن أوًال نالحظ أن يجب ولكنا
املسيح قال وقد جيله. أبناء أكثر شأن ذلك يف شأنه — األرض هذه فوق طويًال أمًدا
يعرف ال الذي البقاء، من نوع هنا يكون «سوف األول: اإلنجيل يف جاء كما — نفسه
األوائل املسيحيون واعتقد مملكته.» إىل قادًما اإلنسان «ابن» يشهدوا حتى املوت، طعم
الحسية. التجربة دنيا الدنيا، هذه عىل ويقيض األيام من يوم يف يعود سوف املسيح أن
الطبيعي ومن آخر. عالم يف أبدي جحيم أو ونعيم النهاية، يف حساب هناك يكون وسوف
بقياس أو املدى، بعيدة باملرشوعات يأبهوا لم العقيدة بهذه يؤمنون كانوا الذين أولئك أن
اعتقد بولس أن ولو العام. بتفكريه املرء يؤديه الذي البطيء بالعمل أو واالتجاهات، امليول
فيما — آراؤه لكانت األقل، عىل املقبلة العام ألفي يف تبقى سوف البرشية الكائنات أن

البرشية. الطبيعة مع اتفاًقا أكثر — أتصور
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الشائع الحديث األمريكي الكلمة بمعنى متزمتة كانت بولس تعاليم من كثريًا أن ذلك
سبيل عىل — الجنسية بالعالقات يتصل فيما بولس آراء كانت فقد العموم؛ وجه عىل
من السابع واإلصحاح بفرويد، تأثَّر الذي جيلنا قبل حتى للكثريين، صدمة — املثال
وهي فيه، جاءت التي الرصيحة والعبارة كورنثوس، أهل إىل األوىل الرسول بولس رسالة
كان بولس أن يف شك من ليس غامض. كالم الواقع يف هو التحرق» من أصلح «التزوج
والخربة التجربة جانب ولكن الجنيس. االتصال عن بأرسه البرشي الجنس امتنع لو يود
منا. قريبة العالم نهاية كانت وإن حتى ذلك، استحالة يدرك جعله العميل الرجل هذا يف
شائق رأي والوثنيني املسيحيني بني املختلط الزواج يف وله املسيحي، بالزواج نصح ولذا

التسامح. من يشء فيه
متعة كانت سواء الحسية، باملتَع يتعلق فيما زهد حياُة بولس عند إذن الطيبة الحياة
لم وإذا نتحسن، ال أكلنا وإذا هللا. إىل يوصلنا ال اللحم («لكن الطعام متعة أو الفراش
خاصة اإلغريق أسماه الذي العقيل الغرور من خالية بسيطة، حياة وهي نسوء»). ال نأكل
والتفاهة، النميمة، من خالية حياة وهي حماقة؟» الدنيا حكمة هللا يجعل «ألم بالحكمة:
خالية حياة كذلك وهي املبتذلة. الدنيا هذه يف اليومية الحياة شئون يف والغرية واملنازعات،
— أخرى مرة وأقولها — بولس ألن ذلك الخطايا؛ هذه فوق هي بل البطولية، الخطايا من
أن لهم أراد الخطاب. ه يوجِّ دائًما كان وإليهم والنساء، الرجال عامة مع يعمل كان
ال الذي العظيم التيار ذلك إىل األنانية، الصغرية الفردية حياتهم من أنفسهم يخلصوا

الروح. حياة وهو املوج، فيه يتالطم
شأنه — الصوفية الناحية مع العملية الناحية شخصه يف يجمع كان بولس أن ذلك
يتخلص أن أراد املسيحية. تاريخ يف األخرى الجذابة الشخصيات من كثري شأن ذلك يف
الطاهر. الروح عالم يف يعيشوا لكي الحواس، عالم القذر، العالم بهذا االشتباك من الناس
«النرفانا»، يبلغ الذي الفذ الفرد حياة ليست — بولس عند — األخرى الروح حياة ولكن
تتجاوز لم بولس عند األخرى الحياة املنعزلة. الفلسفية النشوة إىل أفلوطني يتابع الذي أو
وإحسان. وأمل، وإيمان، مشاركة، حياة مشرتك، جهد حياة إنسانية، حياة تكون أن
أهل إىل األوىل رسالته من عرش الثالث اإلصحاح يف جاء ما هو بولس قال ما وأفضل

قال: حيث كورنثوس؛

تقبح، وال تتعاىل، وال تتفاخر، ال واملحبة تحسد ال املحبة وترفق. تتأنى املحبة
تفرح بل باإلثم، تفرح وال السوء، تظن وال تحتد، وال لنفسها، ما تطلب وال
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كل عىل وتصرب يشء كل وترجو يشء كل وتصدق يشء، كل وتحتمل بالحق،
والعلم ستنتهي، واأللسنة فستبطل، النبوات وأما أبًدا، تسقط ال املحبة يشء.
الكامل جاء متى ولكن التنبؤ. بعض ونتنبأ العلم، بعض نعلم ألننا سيبطل؛
كنت وكطفل أتكلم، كنت كطفل طفًال، كنت ملا بعض. هو ما يبطل فحينئٍذ
ننظر فإننا للطفل. ما أبطلت رجًال رصت ملا ولكن أفتكر، كنت وكطفل أفطن،
لكن املعرفة، بعض أعرف اآلن لوجه. وجًها حينئٍذ لكن لغز، يف مرآة يف اآلن
الثالثة، هذه واملحبة. والرجاء اإليمان فيثبت اآلن أما عرفت. كما سأعرف حينئٍذ

املحبة. أعظمهن ولكن

عند وهي املحبة، عىل تأكيد من فيها بما العبارة هذه يف وحتى أخريًا، والخالص
األعظم، املسيحية وعد بولس يقحم Charity كلمة من أفضل اإلغريقية عن ترجمة بعضهم
حتى — (اآلن) الدنيا هذه عرفت. كما سأعرف حينئٍذ لكن املعرفة بعض أعرف «اآلن وهو:
يف للحياة اختبار مكان سوى ليست — يصنعوها أن املسيحيون يحاول كما الدنيا هذه
َمن أما األبدي. بالنعيم العالم ذلك يف يستمتع يخلصفسوف َمن إن (حينئٍذ). اآلخر العالم
يخلصون.» سوف الصادقني املسيحيني وكل أبديٍّا. عذابًا هناك يعاني فسوف يخلص لم
— الخارج من الرائي نظر يف — بولس أن يبدو الصادق؟ املسيحي مقياس هو ما
فاملسيحي مقياسني؛ ال واحًدا مقياًسا واضح بشكل يعتربه وهو شقني. ذا مقياًسا يفرض
قد يكون أن بعد كنيسة)، (أو منظمة مسيحية جماعة إىل ينتمي أن أوًال ينبغي الصادق
يكون أن ثانيًا ويجب والتناول. التعميد مثل معينة، طقوس — أداء يف ويستمر — أدَّى
يف قطُّ الصويف يفلح ال التي الحالة تلك بلغ قد يكون وأن روحه، يف الداخل، من مسيحيٍّا
ذلك. غري أو «اإليمان»، أو هللا» «نعمة يسميها قد أنه من بالرغم باأللفاظ، عنها التعبري

خالل يرسي الداخيل، والنور الطقوس أداء بني واإليمان، األعمال بني والتباين
اآلخر»؛ دون يستحيل أحدهما أن يرى األرثوذكيس و«املسيحي بأرسه. املسيحية تاريخ
يف طيبا سلوًكا يسلك أن الحال بطبيعة يمكن ال داخله يف طيبًا يكون ال الذي «املسيحي ف
يرى أن وحده هللا إال يستطيع وال خارجه، نرى أن جميًعا نستطيع أننا» «بيد الخارج».
إىل بالرجوع األحيان أغلب يف يبدءون قد الدين يف املجتهدين فإن هذا أجل ومن داخله،
يسري شعب جمع يف أفلحوا هم إذا — ينتهون ولكنهم الروح)، (أو باإليمان التربير مذهب
نعود وسوف الحرفية)، (أو باألعمال التربير إىل خارجي، مقياس إىل بالرجوع — وراءهم

لوثر. عن نتحدث عندما أخرى مرة املوضوع هذا إىل
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إليه يُعزى الذي يوحنا، هي القديم املسيحي التفكري يف الكربى الثانية والشخصية
الجديد؛ العهد يف الرائع الختامي والكتاب رعوية، موجزة رسائل وثالث الرابع، اإلنجيل
والنحت التصوير يف يُمثَّل الذي — هذا يوحنا يكون أن بد وال الالهوتي». يوحنا «رؤيا
كتب عندما هرًما شيًخا — امللتحية البقية بني بذلك يتميز والذي ملتٍح، غري شابٍّا املسيحي
عظيًما علميٍّا شكٍّا أن والواقع لكتابته. العلماء حدَّده الذي التاريخ صح إذا الرابع، اإلنجيل
يف املمعنني املخلصني املسيحيني العلماء إن حتى ليوحنا، التاريخية الحقيقة عىل يخيم
مؤلفيه» أو الرابع اإلنجيل «مؤلف كتاباتهم: يف يذكروا أن أِلفوا قد أنفسهم األرثوذكسية

الرؤيا». و«مؤلف
كتاب كان وقد املعنى. خفاء يف املمعنة بالتنبؤات ميلء الوحي من كتاٌب و«الرؤيا»
العقليون يسميهم َمن كلُّ القوة أسباَب منه يَستمد الذي املستودَع عام ألفي ملدة «الرؤيا»
يعجز كتاب «الرؤيا» مندفعني. متهورين — التقليديون الهادئون واملسيحيون بل —
عن يبحث َمن ويستطيع الناس. عامة من فيه يعتقد وَمن بل فيه، يعتقد ال َمن أمامه
آالف بضعة يف حدث ما كلَّ الرؤيا يف تجد وتكاد تقريبًا. يشء أي فيه يجد أن الخفايا

املاضية. السنني
الظالل تحوطه شخص ومؤلفه املسيحية. الكتابات أهم من فهو الرابع اإلنجيل أما
القليل. إال عنه نعرف ال ألننا كتب؛ مما معرفته إىل نميل ونحن بولس، إىل قيس إذا
عالج تبعة نفسه ل يحمِّ عمليٍّا رجًال أو إداريٍّا، يكن لم الرابع اإلنجيل مؤلف أن ويظهر
امليتافزيقي، فيه نلمس أن — أخرى ناحية من — الخطأ من كان ربما ولكن النفوس.
كان الرابع اإلنجيل مؤلف أن الواضح ومن الدنيا. عن نفسه يعزل الذي الدين رجل أو
لم الذين أولئك املسيحيني، يسمونهم َمن أن رأيه ومن شديد. خلقي بتوتر متأثًرا يكتب
االتحاد ذلك هو املسيح أن وهو للمسيحية، العظيم املغزى يدركون ال قط، املسيح يعرفوا
وما واملحدود. الالمحدود أو العالم، وهذا اآلخر العالم بني أو واإلنسان، هللا بني املستحيل
االتحاد هذا ولكن املسيح، كونه ملجرد املسيح بلغه بلوغه يف عبثًا األوائل املتصوفون جاهد
يميلون الذين الناس، من العامة تفسري سوء خطر دائًما يتهدده كان واإلنسان هللا بني
كامًال. إلًها وإما كامًال إنسانًا إما للمسيح بتصويرهم ألنفسهم األمور فْهم تبسيط إىل دائًما
بني املعجز االتحاد هذا عن للتعبري الرابع اإلنجيل مؤلف يستعمله الذي واالصطالح

«الكلمة». هو واإلنسان هللا
جسًدا صار والكلمة … هللا الكلمة وكان هللا. عند كان والكلمة الكلمة، كان البدء «يف

ا.» وحقٍّ نعمة مملوءًا اآلب) من ِلَوِحيٍد كما مجًدا مجده (ورأينا بيننا وحلَّ
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عن ديني ر تصوُّ من بها يتعلق وعما «الكلمة»، هذه عن الصفحات ألوف ُكتبت وقد
تقدِّم أن إىل الحني ذلك منذ األرثوذكسية املسيحية طريقها عن سعت التي القدس، الروح
الرابع واإلنجيل اإلنسان. وعالم الرب عالم املنقسمني، العاملني عن مفهومة حلقة للمؤمنني
العبارات خال فيما — ولكنه اإلنسان، اإلله معجزة — املعجزة هذه حول يرتكز بأرسه
ترتكز حياة ولكنها املسيح، تاريخ إنه الدين. أصول يف رسالة ليس — املشهورة التمهيدية

جسًدا. صارت التي «الكلمة» باعتباره املسيح يف دائًما
تؤمنوا لم فإن أعمل كنت إن ولكن بي. تؤمنوا فال أبي أعمال أعمل لست كنت «إن

فيه.» وأنا يف اآلب أن وتؤمنوا تعرفوا لكي باألعمال فآمنوا بي
مؤرخ عند حتى تاريخها، من جزءًا إال ليست األوىل املسيحية يف وامُلثُل األفكار إن
كانت الحقل هذا يف العمل يف شأوهم يبلغوا لم ممن ومئات ويوحنا بولس أفكار إن الفكر.
املشرتك. التناول حفالت من سلسلة ويف الطقوس، يف املؤمنون يلمسها حقائق إىل ل تتحوَّ
غري مجتمع يف رصاحة نسميه بما قواهم وتشتد ويتماسكون، ينتظمون، املؤمنون وكان
لهما — الكنيس والتنظيم الصالة، أو الطقوس — املوضوعان وهذان بالحكومة. ديني
املسيحية. الحياة أسلوب إىل بالنسبة أهميتها إىل نشري أن إال هنا يسعنا وال بالغة. أهمية
الرئييس واملصدر املقدَّس. القربان هو املسيحية يف الطقوس أعمال من عمل وأهم
املسيح لعشاء ولوقا ومرقص متى أناجيل يف تقريبًا بنصه ورد الذي الوصف هو للقربان

العبارة: بهذه متى ويصفه تالميذه. مع األخري

خذوا وقال التالميذ، وأعطى وكرس وبارك الخبز يسوع أخذ يأكلون هم وفيما
كلكم منها ارشبوا قائًال: وأعطاهم وشكر الكأس وأخذ جسدي. هو هذا كلوا،

الخطايا. ملغفرة كثريين أجل من يُسفك الذي دمي هو هذا ألن

األقل عىل أو للحقائق، إفساًدا الطبيعيني املؤرخني بعض يراه ملا رائع مثال وهذا
«مغفرة عبارة يف وبخاصة الدين، أصول من كثري هنا متأخر. وقت يف جاءت إضافة
أخريًا طعاًما تناول ربما نفسه املسيح بأن يسلِّمون املؤرخني هؤالء أمثال إن الخطايا».
املسيحيني بأن يسلِّمون وهم يذكروه. أن إليهم طلب ولعله بل تالميذه، مع أسٍف يف
وسموا — فعلوه أنهم نعلم ما وهو — للطيبات املشرتك التناول يمارسون وهم األوائل
وهم املسيح. بذكرى باالحتفال أقاموها، التي املحبة والئم بعض املشرتكة، وجباتهم بعض
حياة يف املشاركة إىل مقدس، رسٍّ إىل الواقع يف تحوَّل ما رسعان االحتفال هذا بأن يسلمون
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كتلك — لإلله مشاهدة بل — مشاركة وهي دائمة، متجددة معجزة مشاركة اإلله املسيح
فقط، وعندئٍذ عندئٍذ، اإلغريق. عند األلغاز ديانات ذكر عند قبل من عنها تحدثنا التي

جسدي.» هو «هذا قوله: املسيح لسان عىل وأجرى نعلم، كما األناجيل صيغت
طوَّرت الكنيسة أن الواضح فمن التاريخية، العملية عليه تنطوي ما يكن ومهما
أول تطلب — املقدس التناول أو — املقدس والعشاء ا. جدٍّ مبكر وقٍت يف الرباني العشاء
بطبيعة روحاني هدف وهو — ما هدٍف تحقيق ثانيًا وتطلب الطقوس، بعض أداء األمر
الخبز من قطعة يأكل املقدس، العشاء وسط املؤمن، إن الطقوس. هذه أداء من — الحال
خيٍط يف انتقلت التي املعجزة، هللا قدرة تحوِّلها مشرتكة مائدة من النبيذ من قليًال ويحتيس
التوايل عىل هي سماوية، مادة إىل الدين، رجال إىل ثم تالميذه إىل ثم املسيح إىل متصل
ا؛ حقٍّ مسيحيٍّا التناول وقت العقلية وحالته كله املؤمن سلوك كان وإذا ودمه. املسيح جسد
يُعفى — العمل بهذا — السابقة خطاياه فإن النعمة، حاالت من حالة يف كان إذا أي
أولئك املختارة، الصفوة سلك يف باالنخراط وهللا اإلنسان أمام له ويشهد وتُمحى، عنها،

النعيم. يف األبدية بالحياة ويظفرون يخلصون سوف الذين
نظرنا إذا — املقدس العشاء مذهب أن املوجز الحديث هذا من حتى ويتضح
التي «التحول» كلمة فإن متعددة، تفسريات يستدعي — مطلقة عقلية كمشكلة إليه
الخبز أن عىل يرصون فهم الدين؛ علماء من كثري إىل تيسء قد سلف فيما استخدمناها
أيًضا وهناك كيمويٍّا. يتحول ال أي الكلمة؛ لهذه السوقي باملعنى «يتحول» ال والنبيذ
اآلثمني، من نفسه هو وأنه له، قيمة ال قسيس أنه هب القسيس. دور عن مشكالت
عن الكاثوليكية الكنيسة أجابت لقد صحيًحا؟ يقدمه الذي املقدس العشاء يكون فهل
(يُعرفون الناشطني الزنادقة من جماعة تحداها عندما وذلك باإليجاب، أخريًا السؤال هذا
العشاء يتعاطى الذي أو باملتناِول، تتعلق مشكالت وهناك بالنفي. أجابوا الذين بالواهبني)
وهل النعمة؟ حاالت من حالة يف أنه املؤمن يتأكد وكيف النعمة؟ حالة هي ما املقدس.
التي املشكلة كتلك املقدس العشاء بشكل تتعلق مشكالت وهناك التأكد؟ من له بد ال
(الخبز النوعني من املتناِول يتناول هل وهي: والربوتستانت، الكاثوليك بني بعد فيما فرَّقت

فقط؟ واحد نوع من أو السواء) عىل والنبيذ
ال فإنه قديًما، املسيحية تاريخ يف العقلية الناحية من املشكالت هذه أهمية وبرغم
بالكثري تَدين كما لتنظيمها، بالكثري تَدين املسيحية إن األهمية. كل نعطيها أن لنا ينبغي
التفرقة نمو هي األوىل املسيحية بتنظيم تتعلق التي الرئيسية والحقيقة الدينية. ألصولها
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— والرومانية اإلغريقية الوثنية مع خالف عىل — فاملسيحية الدين؛ ورجال العلمانيني بني
النقاد من وكثري العلمانيني. املؤمنني عن واضًحا تميًزا تتميز أكلرييكية طبقة فيها تكوَّنت
ومن ذلك. إثبات باإلمكان ليس ولكن الكنيسة، هذه مثل يخطِّط لم يسوع أن يعتقد
أي املنظمة؛ املسيحية بظهور ظهرت واألكلريوس العلمانيني بني التفرقة بداية أن املؤكد

قطًعا. الثاني القرن بداية عند
الحياة وبقية األفكار بني املتبادلة العالقة نؤكد لكي أخرى مرة نقف أن يجب وهنا
بني قاطًعا فاصًال ا حدٍّ وضعت قد املسيحية إن يقول قد املحصن العقيل إن اإلنسانية.
محدًدا أكلريوًسا تكون أن من لها بد ال فكان اآلخرة، والدار الدنيا هذه بني واإلنسان، هللا
«كلمته». إيجاد إىل الرابع اإلنجيل مؤلف اضطر كما واإلنسان، هللا بني يتوسط قاطًعا
الدين رجال من جماعة بني نشأت املسيحية إن املتطرفون العقل خصوم يقول وقد
وجود تربر دينية أصول ابتكار من بد ال فكان السلطان، إىل املتعطشني «الطبيعيني»
أن بد وال يحتكرونه، للدين رجاًال تتطلب التي املقدسة األرسار من ومجموعة الدين، رجال
املسيحية فإن السواء؛ عىل والالعقليون العقليون يخطئ هذا ويف معجز. سلطان لهم يكون
ونداؤها املنترش. البرشي الشقاء صنوف وكل والرق، الحروب، من شامل عالم يف بدأت قد
الدينية واألصول منقسم. عالم يف والروحي العقيل والكمال الخالص، نداء هو األسايس
يؤثر عامل كل نموها». تحديد يف مشرتكة «عوامل كلها وحكومتها، وأخالقها للمسيحية،

بها. ويتأثر األخرى العوامل يف
الفردية، الخاليا مشكلة تأثري شدة القديم املسيحي التنظيم يف النظر يسرتعي ومما
املتطرفة، الحماسة ضد األوىل السنوات يف تماسكوا املسيحيون؛ تماسك لقد الكنائس. أو
املتأخرة السنوات يف تماسكوا كما والراهبات الرهبان من النُّسك يف الشديدة املغاالة وتلك
الرومان املوظفون به قام الذي — متقطعة فرتات يف يكن وإن — الشديد االضطهاد ضد
للدولة، الخيانة عىل دليًال اإلله اإلمرباطور سبيل يف يضحي أن املسيحي رفض عدُّوا الذين
أحرزته ما صاحبت التي الزندقة، وموجات الداخلية، الدينية املنازعات ضد تماسكوا بل

نجاح. من الجديدة الديانة
الرومانية. لإلمرباطورية املدني التنظيَم املشابهة كلَّ شكله يف الكنيسة تنظيم ويشبه
بهذا كانت — األبرشية وهو — املسيحي التنظيم يف الرئيسية الوحدات إحدى أن والواقع
عن قديم من تميزوا بعدما األكلريوس وكان اإلمرباطورية. يف إداريٍّا قْسًما ذاته االسم
ُسلًَّما يكوِّنون كانوا الجيش، يف الحال هي كما السلطة من درجات عىل مرتبني العلمانيني
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واألسقف، القسيس، حتى الكنيسة، خدم صغار من وغريهم املذبح صبيان من (هريارشية)
هي املسيحية من األوىل القرون تلك يف الحرجة الوظيفة وكانت والبابا. األساقفة، وكبري
وكان «العريف». معناها التي اإلغريقية اللفظة من مشتقة كلمة وهي األسقف، وظيفة
يف األهمية ذوي والعلمانيني القسس مع مبارشة يعمل الكفء الجيش كضابط — األسقف
كضباط — فيميلون نفسه والبابا والبطارقة األساقفة كبار من يعلونه َمن أما نفوذه. دائرة
العامة. عن االبتعاد مع وتكتيكها، الحركة باسرتاتيجية االشتغال إىل — الحرب أركان

واألكلريوس العلمانيني بني األوىل املسيحية املجتمعات يف فارق هناك يكن لم وربما
وظائفهم يف يثبتون ولكنهم أنفسهم، يعينون األوائل األكلريوس رجال كان وربما —
يؤهل الذي الرسمي التقديس وهو التنصيب، جاء ثم املؤمنني. من إخوانهم نية بحسن
التعاليم بعض بسبب التنصيب يظهر ولم املعجزة. القسيس وظيفة يؤدي لكي املرء
ألن أيًضا ظهر وإنما تتطلبه، كانت التي التعاليم وهي فحسب، الرباني العشاء مثل
أنك والواقع التطرف. حد بلغت الدين يف واألخوات اإلخوان انتابت التي الحماسة حمى
حتى جدٍّا واضحة املشكالت هذه وحلول التنظيم عىل القائمني مشكالت تجد أن تستطيع
فيما وبخاصة — الديمقراطية األصول هذه بعض يف كان فقد ذلك ومع بولس. كتابات يف
يُنتخبون كانوا املختارين املوظفني هؤالء ألن العقل؛ من يشء — األسقف بوظيفة يتعلق
بتصويت يُنتخبون األوائل األساقفة كان «االنتخاب». نسميه بما الجماعة، بتصويت
أساقفة كان الوسطى العصور يف وحتى النشاط. ذوي العلمانيني وبعض األكلريوس
الكاتدرائية. سلك يف املنتظمني األكلريوس من رشًعا انتخابًا يُنتخبون الكاثوليكية الكنيسة
قائًما — األمر واقع يف — املنظمة الكنيسة يف (الهريارشية) الوظيفي لم السُّ كان وإنما
األقل عىل أو للملك، أبرشية يف معادًال بالتأكيد األسقف وكان التعيني. نظام عىل بوضوٍح
التي املنظمة الناشطة الجماعات هم كانوا املجالس يف املجتمعون واألساقفة للكولونيل.

األخرية. وجهتها املسيحية ه توجِّ
هذا يف تهمنا التي األوىل األربعة أو الثالثة القرون خالل — للكنيسة يكن ولم
رأسه وعىل الكامل لم للسُّ النهائي للتنظيم بد ال وكان األرض. عىل واحد رئيس — املقام
اإلغريقية الكنيسة صار ما بني اإلمرباطورية، يف الغرب عن الرشق فصل ينتظر أن البابا
يف روما أسقف أن الحق ومن الرومانية. الكاثوليكية الكنيسة صار وما األرثوذكسية
الذين ويعتقد اآلخرين. األساقفة عىل للسيادة خاصة حقوًقا لنفسه زعم قد القديم الزمان
الجيل منذ املصالح أصحاب الرومانيني أن الكنيسة خارج هم ممن الشك إىل يميلون
أقامت التي الفقرات تلك الجديد العهد عىل أقحموا قد املسيح بعد قديًما الرابع أو الثالث
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هو — التقليد لهذا طبًقا — واملسيح املقدس، الكتاب من أساٍس عىل البطريس التقليد
أقول «وأنا لتلميذه: قال يسوع أن متى إنجيل يف جاء الرومانية. البابوية خطَّط الذي
أبواب ضدها تسود ولن كنيستي. أبني سوف الصخرة هذه وفوق بطرس، أنت أيًضا لك
اإلغريقية اللفظة ألن تورية؛ املوقرة غري املوضوعات يف نسميه ما العبارة هذه ويف جهنم.»
التقاليد يف وجاء «الصخرة». عىل تدل التي اللفظة بعينها هي «بطرس» عىل تدل التي

شهيًدا. مات ثم هناك، الكنيسة س وأسَّ ذاتها، روما إىل رحل بطرس أن القديمة
السلسلة هذه يف عرًضا جاء وما املسيح رسمه ما بني يميز أن اليوم أحد بوسع وليس
يتعني — البطرسية للتقاليد طبًقا — روما أسقف فإن أمر، من يكن ومهما الحوادث. من
لها كانت التي العامة األوضاع يف ومكانتها األدبي، روما ومركز الكنيسة. رئيس يكون أن
القسطنطينية؛ عليها ُمؤثِرين بعُد فيما منها األباطرة وهجرة الِقَدم، صفة الحني ذلك يف
ومهما مفر. منه يكن لم أمٌر إنه نقول أن نحب ما روما أسقف رياسة جعل ذلك كل
وأنطاكية، رشقي)، لقب (والبطريق القسطنطينية بطارقة من كالٍّ فإن أمر من يكن
الكربى املجادالت ويف بسيادته. يكن لم إن بأهميته، ثابتًا إيمانًا يؤمن كان واإلسكندرية،
من حال بأية دائًما السيادة موقف يف روما أسقفية تكن لم الزندقة بشأن ثارت التي
الغربية. الكنيسة عن نهائيٍّا انفصلت قد الرشقية الكنيسة أن قبل من ذكرنا وقد األحوال.
إىل متنافسان طريقان هناك يكون أن العار من ألنه بينهما؛ للجمع جهود بُذلت وقد

نهائيٍّا. الفصل كان حتى عرش الحادي القرن حلَّ إن ما ولكن السماء،
بلغت قد املسيحية كانت الثالث القرن يف أوجها للهرطقة الكربى املوجة بلغت وملا
الجدل يمكن أمر كل يف والنساء الرجال فيها يتجادل قوية عقيدة أصبحت رشدها.
الهرطقات حتى نرسد أن نحاول أن الطراز هذا من كتاٍب يف نستطيع وال تقريبًا. فيه
للخارجي تمثِّل وهي الالتراكمية. املعرفة أسميناه ملا فسيح مًدى عىل تمتد وهي الرئيسية،
تُتاح الذين املتعلمني وأنصاف املتعلمني من كبري لعدد الطبيعي الفعل رد كأنه يبدو ما
والخالصوالنقمة، والباطل، الحق مسائل الكربى، املسائل لهذه الحرة املناقشة فرصة لهم
مجرد تكون أن من بدًال هرطقة املناقشات هذه يجعل ما أما اإلنسان. مع اإلله وسلوك
األوقات يف الرأي يف االختالف هذا مثل أن فهو املناظرات) يف يحدث (كما الرأي يف اختالف
متضاربة جماعات إىل االنقسام توايل أن بيد وشعبي. اجتماعي عمل إىل يُرتجم املضطربة

بها. تتمسك أن جاهدة تحاول والتي الحركة، بها تبدأ التي العمل وحدة يفسد
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االضطهاد خالل طريقها ت شقَّ التي املجموعة وهي الرئيسية، املسيحيني جماعة أما
كما — وعزَّزتها بوحدتها احتفظت فقد الكاثوليكية، الرومانية الكنيسة وأمست والهرطقة
تهادنها وأن أحيانًا الهرطقة تكافح أن عليها يتحتم كان ألنه — الخارج من للمشاهد يبدو
قد — القيم عىل الحكم يف الخالف بها وأعني — الهرطقة سيادة ألن ذلك أخرى؛ أحيانًا
كانت ربما ولكن الضعف. دون القوة عىل عالمًة الحركات من حركة أية شباب يف تكون
الخالف من معينًا قْدًرا أن حني يف الحركة. قتل يف سببًا الرأي يف االنقسام يف املبالغة
تغلبت التي الهرطقة بسبب ساعدها اشتد قد الكاثوليكية الكنيسة أن والظاهر يعززها.

عليها.
البرشية. والعقائد السلوك من األكرب الجانب فشملت الهرطقات هذه امتدت وقد
آثم. قسيس يدبِّره الذي املقدس العشاء صالحية كرسِّ املقدسة، األرسار حول بعضها وتركَّز
التي الطريقة حول نشب الذي النزاع كذلك الفعلية، الطقوس حول اآلخر بعضها وتركَّز
القسيس امتناع مثل السلوك، مسائل حول بعضها ويرتكز القيامة. عيد تاريخ بها يتحدد
موضوعات من سامية موضوعات يف ا حقٍّ منها بعض ويرتكز الجنيس. االتصال عن
املعرفة» «أصحاب ون يُسمَّ الهرطقيني من مجموعة وهناك فلسفته). (أو الدين أصول
دراسة املذهب هذا من وتتألف املعرفة. عىل تدل التي اإلغريقية اللفظة من اسمهم اشتقوا
البرشي العقل يستطيع التي — الشطرنج رقعة كأنها — املعقدة األمور وسط ممتعة
يف املثقفني من األغلب يف هؤالء املعرفة» «أصحاب كان وقد واملشاعر. باأللفاظ يبنيها أن
دراية عىل وكانوا — املركَّب السحر — السحر عن يبحثون الروماني، اإلغريقي العالم
نابيل. فلسفة وبخاصة وبفلسفاته، الروماني، اإلغريقي العالم يف املتنافسة املذاهب بأكثر
، معنيَّ واحد أمر يف االشرتاك إىل يميلون فإنهم األلباب، يحريِّ الذي تنوُّعهم من وبالرغم
— أبسط بصورة — أو موجود، غري هو أو رش، هذا الحس عالم بأن االعتقاد هو وذلك
ولكنه جذابًا، عندهم يسوع شخص وكان باطل. وهٌم يوم كل نحياها التي الحياة إن
الدنيا، هذه يف مشاركته وأما البرشية، طبيعته أما الرب. يسوع املعجزات، صانع يسوع

بها. قطُّ يعرتفوا فلم
يسوع بني العالقة حول ثار الذي النهائي الجدل نأخذ أن حال أية عىل ونستطيع
كثري يف الجدل هذا وينطوي كله. الهرطقة لعرص َمثًال — اآلب اإلله — الواحد واإلله
الرسمية املسيحية قبلت وأخريًا املعرفة». «أصحاب إليه ذهب مما أكثر عىل نواحيه من
نادى ما أو التثليث، عقيدة القسطنطينية من بالقرب نيقية مجلس يف ٣٢٥م عام يف
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لهذه طبًقا — القدس والروح االبن، املسيح ويسوع اآلب، هللا والثالوث أثانسيوس. به
املسيحية وبقيت أيًضا. واحد ولكنهم ثالثة، عددهم حقيقيون، أشخاص — العقيدة
األقل عىل فهو آريوس، مذهب املضاد، املذهب أما الرياضيات. عىل يسمو تثليثها وحدانية،
مذهب نعرف كما بالضبط توحيديٍّا يكن لم إن — نواحيه من كثري يف التوحيد إىل يميل
وأن لإلله، يسوع يُخِضعوا أن إىل يميلون وكانوا — العرشين القرن يف أمريكا يف التوحيد
الدين ِعلم أن هنا أقرر أن وأحب — أو منه ونابًعا الزمن، يف له الحًقا وجوده يتصوروا
هي: النزاع ر تصوِّ التي الحرجة والتعابري ما. بشكٍل اآلب اإلله من أدنى إنه — دقيق أمٌر
املصطلحني يف والفارق اآلب). بجوهر شبيه (أي وآري اآلب)، جوهر نفس من (أي أثانايس
،j وبالالتينية i باليونانية هو واحد حرف يف ينحرص الفكرتني هاتني عن ان يعربِّ اللذين
الفارق هذا األمور، هذه مثل تفوتها ال والتي النكتة، إىل تميل التي العامة اتخذت وقد
إنما املوقرين الكنيسة رجال من الحزبني هذين بأن وتندرت للفكاهة، موضًعا الحريف،
باإلنجليزية تعبري املوقف هذا من إلينا انحدر وقد األبجدية. حروف من حرٍف يف يختلفان

التافه. األمر عىل للداللة وتُستخدم نقطة، أو ذرة ومعناها jot هو نستعمله زلنا ما
أساٍس عىل يقوم الذي القديم التشكك من القديم امَلثَل هذا يسوقنا أن ينبغي وال
ثَمَّ وِمن واآلريني، األثناسيني بني حقيقي فارق هناك يكن لم بأنه االعتقاد إىل لفظي
ذكرنا وقد سواء. ألنهما آريوس أو أثناسيوس يختار أن بوسعه كان نيقية مجلس فإن
والعالم العالم هذا بني املثمر التجاذب أن كيف الرابع اإلنجيل عن الحديث عند قبل من
الذي املنطق تقبل أن املسيحية بوسع وليس املسيحية. يف وحاسًما واقعيٍّا أمًرا كان اآلخر
أخذت أنها ولو املنطقية. الناحية من تتفقان ال اللتني العقيدتني هاتني بني لالختيار يلزم
الدنيا. هذه وإنكار والغثيان، السحر، من متاهة إىل النساقت املعرفة» «أصحاب بمذهب
العلم من أساس عىل يقوم الدنيا لهذه مجرد قبوٍل إىل النساقت آريوس بمذهب أخذت ولو
ثابتة قدًما وضعت فقد — التقليدية املسيحية وهي — الكاثوليكية أما العام. اإلدراك أو

العاملني. من كل يف
— السياسية الناحية من األقل عىل مسيحي وهو — قسطنطني اإلمرباطور وكان
الهرطقة سادت حتى ٣٢٥م عام حل إن وما االنعقاد. إىل نيقية مجلس دعا الذي هو
الجماعات بقايا وعاشت الروماني. اإلغريقي العالم سبق فيما غامضة كانت التي اليهودية
الوثنية والعادات املعتقدات من كثريًا الظافرة املسيحية واتخذت أخرى، قرون عدة الوثنية
كامًال هذا برغم كان النرص ولكن محلية. وخرافات وعادات محليني قديسني منها وجعلت

الغربي. العالم ديانة الرابع القرن يف املسيحية وأصبحت العجب، إىل تدعو بدرجة
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املسيحية العقيدة

عامة بني املسيحية العقيدة عرض نحاول أن علينا يجب منترصة، ظافرة والكنيسة وهنا،
الدين، علوم دقائق إىل ألجأ أن دون بذلك أقوم وسوف منظمة. صورة يف والرجال النساء
أن القارئ وعىل املتوسط. الرجل شخصية األسطورية؛ الشخصية تلك نحو اتجاهي ُمركًِّزا
— اآلتية القالئل الصفحات يف مسجلة تقريبًا نقطة كل يف — الرأي يف الخالف أن يدرك
ون يُسمُّ الذين أولئك بني غالبًا، األوقات أكثر ويف ما، وقت ويف ما، مكان يف قائًما كان

ا. حقٍّ دقيقة نقًطا يمسُّ الخالف هذا وبعض املسيحيني. أنفسهم
قريب، وقٍت يف الثانية للمرة املسيح ظهور يف العقيدة كانت الرابع القرن حل وملا
يظهر آخر إىل حنٍي ومن الحال. بطبيعة فرتت قد العالم، انتهاء من ذلك عىل يرتتب وما
ويجمعون قريب، وقت يف الثانية للمرة املسيح بظهور يتنبئون الذين املسيحيون املتنبئون
نيويورك، والية وسط امليالرايت ع تجمَّ فقد ثَمَّ وِمن املؤمنني، من صغرية ِفَرًقا حولهم
نهاية يتوقعون يقني، عىل وهم البيضاء، الثياب يرتدون املستنري، عرش التاسع القرن يف
عام) ألف وسيادته املسيح بعودة تؤمن التي (أي الكلياستية العقائد هذه ولكن العالم.
كما املقبولة. املسيحية الرسمية العقيدة يف تدخل ال جريئة، عقائد فنيٍّا، يسمونها كما
إحساسها البتة تفقد لم — الفرد مصري نظر وجهة من — املسيحية أن نالحظ أن يجب
يواجه أن املوت عند مسيحي كل ويتوقع له. رادَّ ال مباًرشا قضاء الناس يف هللا بقضاء

النهائي. ربه حساب
الدنيا خلق كامل كائن وهو الثالوث، يف يتجسد واحد، إله يف يعتقد واملسيحي
آدم ولكن عدن. جنات عن تحكي التي السعيدة الحياة يحيا أن لإلنسان وأراد واإلنسان،
ونتيجة الخطيئة. بارتكابه هللا يعيص أن اختار حرٍّا، هللا خلقه الذي — إنسان أول —
عىل ناقصة بحياة عليه وُحكم عادل، إله بإرادة الجنة من اإلنسان ُطرد آدم لخطيئة
املختار هللا شعب أن القديم العهد يف ويُروى أتباعه. عن يتخلَّ لم هللا ولكن األرض.
الوحيد ابنه هللا أرسل الظالم من عام ألفي وبعد القاسية، الدنيا هذه يف هلل الصالة أقاموا
عدن، جنة إىل ال والعودة اإلثم، من الغفران من للناس يمكِّن لكي — املسيح يسوع —
اإلله وهو واملسيح، السماء. يف ولكنها األرض، هذه عىل ليست بها شبيهة مملكٍة إىل ولكن
املوت. يتحاىش لكي امرئ لكل الفرصة تُتاح حتى الصليب عىل مات قد إنسانًا، صار الذي
هللا، هبة هي تلك املسيح، بْعث طريق عن املوت لتجنُّب والفرصة الخالص، إمكان
بتجربة يمر أن من بد وال بالخالص، يظفر لكي صادًقا مسيحيٍّا يكون أن للمرء بد وال
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يف عضًوا يكون أن ويجب املسيح. بها أتى التي النعمة لهبة الروحي اإلدراك أي «التحول»؛
يخضع الكنيسة تتلقاه وعندما املعينة. الطقوس بعض يؤدي وأن طيب، موقف يف كنيسة،
ويشارك الطقوس، بعض طريق عن آثامه من تطهره التي املقدسة، التعميد ملراسم
وذلك طريقها عن للبرشية بالخالص املسيح جاء التي املعجزة إحياء يف املقدَّس بالعشاء
أحد إىل باالعرتاف الروحاني الكمال إىل عاد اإلثم يف سقط ما وإذا والحني. الحني بني
أحد له يقوم يقرتب، واملوت وأخريًا، مقدس. أمر أيًضا وزواجه املقدَّسة. وبالتوبة القسس،
كريمة بطريقة ليُِعدَّه املقدس، بالزيت كله جسده بمسح — ذلك أمكن إذا — الدين رجال

األخري. حسابه للقاء
الخلقية قواعده له أن كما مراعاتها، له ينبغي التي رشيعته للمسيحي فإن وإذن
الناس من طائفة الرابع القرن يف املسيحية تَُعد ولم يتبعها. التي — دقة أقل وهي —
املجتمع يف املكانة وتزدري املستهلكة، السلع يف االشرتاكية تمارس العصاة، أو املتواضعني
لقد بل نفوذ، ذا الدنيا هذه يف نسميه ما يكون وقد غنيٍّا، املسيحي يكون فقد والثراء؛
أن يحاولون كانوا األغنياء املسيحيني أن من شَكوا مسيحيون أخالقيون بالفعل هناك كان
حياتهم، يف املسيحية للُمثُل طبًقا العيش يف فشلهم من بالرغم الخالص، ألنفسهم يشرتوا
األمانة، السامية: الديانات أكثر بها تنادي التي امُلثُل نفس ما، حدٍّ إىل هي، امُلثُل وهذه
العادي املسيحي إىل بالنسبة ليست ولكنها الزهد، إىل تميل وحياة والصحو، والرحمة،
كما العادي املسيحي عند تكن لم الحواس حياة أن أؤكد أن وأود والرماد. األكفان حياة
تكن ولم بل كلها، ا رشٍّ تكن ولم األوهام. من وهًما الرشقية الديانات من كثري يف كانت
مراحل من مرحلًة بالتأكيد تكن ولم الروح، تقدُّم مراحل من مرحلة مجرد واضح بشكٍل
ال الدنيا هذه إن املعقدة. الرشق ثقافات من ثقافة أية يف ورد الذي الروحي التقمص
نظر يف الدنيا وهذه خلقها. الذي هو هللا ألن املسيحي؛ نظر يف سوءًا كلها تكون أن يمكن
الكاملة. الخالص لحياة صاحبها تُِعدُّ طيبة حياة املرء يحيا ألن الفرصة تهيئ املسيحي
االجتماعي التفاوت قِبلت قد عظمى كنيسة باعتبارها املسيحية أن من وبالرغم
جميع بني املساواة توكيد عن تكفَّ لم املسيحية العقيدة فإن الدنيا، هذه يف واالقتصادي
يوم تُبعث وسوف الرُّتب. تمنح أن يمكن ال البرشية األرواح إن هللا. أمام اإلنسان بني
أو الثروة أو للمرتبة يكون ولن عليهم، املغضوب وإما عليهم، املنَعم بني إما الحرش،
— واقعيني نكون لكي — ا حقٍّ نقر أن ويجب الرهيب. الحكم هذا يف تأثري أي النفوذ
والنفوذ، والثروة، املرتبة، علو إن العادي للمسيحي تقول أن إىل تميل املسيح تعاليم أن
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الناس بعض رأي ويف معوقات. األقل عىل فهي الخالص، طريق يف حواجز تكن لم إن
كالم إما هو باطراد املسيحية تؤكده الذي هللا أمام هذا األرواح بني املساواة مذهب أن
أكثر نتواضع أن ونستطيع فقريًا، الفقري يبقى لكي املخدر من نوع وإما له، معنَى ال
لكرامة األدنى التقدير من بنوع الغرب ثقافة أمد قد املذهب هذا أن ونستنبط ذلك من

الحية. الكائنات من وغريها البرشية الكائنات بني الواضح بالفصل أو اإلنسان،
العلم نمو قبل — الوسطى العصور ويف القديم يف وبخاصة — املسيحي فإن وأخريًا
يجري ما كلِّ يف دائًما يسهمون وقديسني) مالئكة (من ورسله هللا أن يعتقد كان الحديث،
— عادي أمر وهو — الطبيعي الحدث بني يميِّز كان املسيحي إن أجل الدنيا. هذه يف
عقلية أو علمية آراء قْطًعا لديه تكن لم ولكن عادي. غري أمر وهو الطبيعي، فوق والحدث
هللا أن يرى كان عادي. يشء املتوسط أن يَر لم بل الدنيا، هذه يف العادية األحداث عن
وعنارص والحيوان اإلنسان يستطيع ال — صنعها قد هو بل — أموًرا يصنع أن يستطيع
بالخرافة، يؤمن كان املسيحي إن فُقل شئت وإن نفسها. تلقاء من تصنعها أن الطبيعة
عند اإلسخريوطي يهوذا كان املعقولة. غري واآلمال املخاوف من عالم يف يعيش كان وإنه
يشء بأي نفسه يربط أن يشأ فلم للغاية؛ محزنة مجموعة من عرش الثالث املسيحي الرجل
واقعيٍّا ذهنه يف الطبيعي غري األمر كان فقد وإذن العدد. هذا سوء صورة بأية يعيد قد
الطبيعي غري يكن لم إن هذا — كذلك مثله به التنبؤ يمكن ما وغالبًا وبل الطبيعي، كاألمر
املجربة. الدينية العتيقة بالوسائل الطبيعي غري تقابل أن ويمكنك الطبيعي. شيوع شائًعا
وعدة بل — وسيلة يعرف كان املسيحي ولكن الحال، بطبيعة يعود قد الشيطان إن
األمور أو الطبيعية، األمور وليست الشيطان. بها يطرد — الوسطى العصور يف وسائل
جزء كالهما أساسها. يف معادية الصادق املسيحي نظر يف الدنيا هذه يف الطبيعية، غري
سلوكه بني يالئم ألن يكفي ما األقل عىل «يعرف» كان الصادق واملسيحي هللا. خطة من
يكفي بما «يعتقد» وكان السواء، عىل الطبيعية وغري الطبيعية األحداث وبني الدنيا هذه يف
ال املسيحي أن من بالرغم وذلك — للخالص طيبة فرصًة أمامه أن يحس يجعله ألن

خالصه. يف — وصلف بذاءة ويف الوثوق، كل يثق أن قطُّ له ينبغي

املسيحية انتصار أسباب

العالم يف املتنافسة الكثرية املذاهب بني طريقها املسيحية ت شقَّ ملاذا سألت: أنت إذا
الصدق وأن صادقة، املسيحية أن وذلك يسريًا؛ ذلك عىل الجواب كان الروماني؟ اإلغريقي
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الكتابة بداية منذ األقل عىل — منهم الطيبني حتى — املسيحيني ولكن هللا. بإرادة يسود
النتصار يقدموا بأن اإلغراء مقاومة عن عجزوا الحديثة، الناقدة واالجتماعية التاريخية
كانت ما وكثريًا وكثرت، اإلجابات تنوَّعت وقد ملموسة. طبيعية تاريخية أسبابًا املسيحية
أن اعتقدوا املسيحيني غري من العقليني بعض فإن ثَمَّ وِمن إليها. دافًعا املسيحية كراهية
اإلغريقي العالم يف املستعبَدة العاملة الطبقة إليها اجتذبت ألنها انترصت قد املسيحية
لكل قدَّمت قد املسيحية أن عىل بعضهم وأرص وضْعفها. وخرافتها بجهالتها الروماني
اليوم نسميه ما بعضهم وأكد منافسيها. كلِّ عن خجل بغري أخذت وأنها ما، شيئًا امرئ
مجتمع يف والنساء الرجال من واليائسني للمتعبني وجاذبيتها املسيحية، يف الهروب جانب

مريض.
انتصار اعتربنا إذا أننا — الكتاب هذا صفحات كل ويف — هنا نؤكد أن ويجب
االنتصار. هذا يف أثر لها كان ا جدٍّ كثرية عوامل فإن التاريخ، يف طبيعيٍّا حدثًا املسيحية
ونصوغها نقيسها وأن العوامل هذه نزن أن — ومعرفة علم من لدينا بما — بوسعنا وليس
تفسري له يكون أن يمكن ال املسيحية ظهور بأن نؤكد أن إال بوسعنا وليس معادلة. يف
العنارص نستعرض أن إال هنا نستطيع وال عنارصالصدق، عنرصمن هناك يكون أن دون

تقريبية. صورة عىل بينها املالءمة نحاول وأن املألوفة، األرضية
وهذا املسيحية، يف عنرصالتوفيق حول تدور التي العوامل من كاملة سلسلة أوًال هناك
املختلفة) األديان من املستَمدة العنارص بني الجمع بالتوفيق (وأقصد التوفيقي العنرص
من جزءًا يكون أن يعدو ال أنه حني يف الكامل، التفسري باعتباره األمور مبسطو يتناوله
مرتا، وقصة إيزيس، قصة ويف اإلغريقية، األلغاز روايات يف تجد قد فإنك فحسب. التفسري
فيه اعتقد ما كلِّ من «نماذج» الهلينستي العالم من األخرى العقائد ويف اليهودية، ويف
ويوم تحمل، التي والعذراء يُبعث، ثم يموت الذي واإلله الطهارة كطقوس — املسيحيون
واملالئكة. والقديسني، والشياطني، الشتوي، االنقالب وحفالت الربيع، وحفالت الحساب،
املسيحية. والعبادات العقيدة ن يكوِّ الذي «الكل» ذلك فهو املسيحية خارج تجده ال ما أما
التاريخية الناحية من ذلك فإن األخرى، الثقافات من استعارت املسيحية إن قلت فإذا
مؤلفات مصادر دراسة إن كقولنا وهو للمسيحية، الكامل بالتفسري ليس الطبيعية
فيها املسيحية أن الحال بطبيعة هنا نذكر أن ويهمنا لعظمِتها. كامل تفسري شيكسبري
الحق من يكون قد بل متنوعة، مصادر من مستَمد هو ما والعبادات العقيدة عنارص من
كانت األوىل القرون يف املسيحية العقائد شكَّلت التي املجهولة والكثرة املعروفة القلة أن
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العقيدة يف هناك، مرتية ومسحة هنا، أرفية مسحًة اختيارها يف العملية الناحية من ماهرة
قصًدا، الجديد املذهب خطوط يرسمون األوائل اآلباء صورة الصورة، هذه أن غري الجديدة.
غري الصورة هذه جديدة، سلعة إنتاج للسوق يخططون أمريكية رشكة مديرو كأنهم
كال، الشعور. إىل تسيئ مبتذلة أنها فوق والسيكولوجية، التاريخية الناحية من صحيحة
يكونوا ولم املتعمدين، الخطط واضعي من يكونوا لم املسيحية سوا أسَّ الذين اآلباء إن
شعوريٍّا. ال عمًال كبري حدٍّ إىل التوفيقي عملهم كان إنما هؤالء. نسق عىل يفكرون قطًعا
يرجع ال ذلك أن غري — مثًال — إيزيس قصة مع منها جانٍب يف تشرتك املسيحية إن نعم
وإنما إيزيس، قصة يف ورد ما صورِة عىل العذراء مريم عامدين رسموا املسيحيني أن إىل

املواسية. لألم صورة إىل الحاجة سد عىل عاونتا كلتاهما ومريم إيزيس أن إىل يرجع
من وعدت بما — املسيحية إن قولنا يف الصدق بعض — ثانيًا — هناك إن ثم
عقيدة أنها أثبتت — وآالم وظلم فقر من الدنيا هذه يف ما لتعويض آخر عالم يف خالص
بعض أيًضا هناك أن كما املتداعية، الرومانية اإلمرباطورية يف للعامة الجاذبية شديدة
والسئومني، املتعبني، بأن — وثيًقا اتصاًال القول بهذا يتصل الذي — اإليمان يف الصدق
خالبًا طريًقا إما املسيحية يف يرون املمتازة، الطبقات من بالطبيعة واملثاليني واملنهوكني
تفسح واملسيحية العالم. بهذا للنهوض مثريًا يًا تحدِّ وإما يحبونه ال عالٍم من للهروب
بسبب كذلك بل فحسب، مصادرها بني التوفيق بسبب ليس البرش، إلرضاء واسًعا مجاًال
أن الحق ومن ط. توسُّ دون اآلخرة الدار وإما الدنيا هذه إما تختار أن الباتَّ رفضها
العرص يف السيكولوجي إليه يشري الذي النوع من كانت هذه الرضا أسباب من كثريًا
هو جميًال، مألوًفا لفًظا دائًما عليها أطلقنا والتي والهروب، التعويض مثل بألفاٍظ الحديث
صادق، قوٌل واملظلومني، والبسطاء، للضعفاء، ديانة املسيحية إن فقولنا وإذن السلوى.

ذلك. يف رصيحة واألناجيل
الفكر، ورجال العليا الطبقات بني ملحوًظا ًما تقدُّ املسيحية أحرزت ثالثة ناحية ومن
مبعثرة أمثلة ا جدٍّ مبكر وقٍت يف لنجد وإنا الرومان. من أم اإلغريق من أكانوا سواء
وليس املزدَرى. الجديد املذهب هذا إىل تحوَّلوا كريمة أٍرس من ونساء لرجال وهناك هنا
بتحوُّل الشبه شديد االجتماع رجال نظر وجهة من التحوُّل هذا مثل أن يف شك من
قرونها يف املسيحية أن وواضح الحارض. العرص يف الشيوعية إىل املال رأس صاحب ابن
سبق فقد املسيحية إىل تحوَّلوا الذين أولئك أما املطمئنني. للراضني تَُرَق لم األوىل القالئل
جاذبية عن تتحدث أن الخطأ من أنه بيد عليها. نشئوا التي التقاليد عىل خرجوا أن لهم
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املذهب لهذا الناشئة الدينية القواعد فإن محض؛ عاطفية جاذبية باعتبارها املسيحية
امليول ذوي من رجاًال تجتذب ألن تكفي العقيل والتقدير التعقيد من درجة بلغت الجديد
يف اتحدت التي الدينية قواعدها للمسيحية النهائي النرص عوامل من فإن وإذن الفلسفية.
املتأخرين اإلغريق أن والواقع اإلغريقية. الفكرية بالتقاليد قويٍّا اتحاًدا الثاني القرن نهاية
حد إىل الحكومية املدينة يف القديمة السياسية املحاورات محل الدينية املحاورات أحلوا
حتى — قبل من السياسية املحاورات امتدت كما — الدينية املحاورات هذه وامتدت كبري،
الجدل بلغ وملا املجرد. بالبحث تشتغل أن عادتها من ليس السكان من طبقات بلغت
كنت إذا عما اإلسكندرية أو القسطنطينية يف حالقك يسألك أن عجيبًا يكن لم ته قمَّ اآلري

اآلب. ِقَدم قديًما الحقيقة يف كان االبن أن تظن
أهميتهم لهم الذين األفراد من آخَر نوًعا تجتذب كانت رابعة ناحيٍة من واملسيحية
التي األوهام ومن والتنظيم. النشاط يف املربَزون «العمليون» الرجال هم أولئك القصوى،
كان (وقد الثائرين بشأن أحيانًا املحافظني أذهان يف يقوم وهٌم وهو املسيحية، أزالتها
عمليني. غري بأشخاص كلها تموج الثورية الحركات أن هو ثائرين)، األوائل املسيحيون
الحركات هذه يف وحتى — هامشية صغرية جريئة حركاٍت عىل الحال بطبيعة هذا ويْصُدق
الحركات كانت قديم ومن القوية. العقول أصحاب الرجال من قليل يوجد أن يحتمل
بل للنفوذ، وحبهم أطماعهم إلشباع فرصًة شك وال فيها يرون رجاًال تجتذب الثورية
هذا ولتطهري األعمال، بعض إلنجاز فرصة أيًضا فيها يرون ولكنهم الثراء، يف ورغبتهم
األوىل: املسيحية الكنيسة يف اشتغلوا الذين والرجال أفضل، مكانًا وجعله املضطرب العالم
الذي املسيحي التنظيم عن املسئولون الرجال أولئك واألساقفة، والقسس، الشمامسة،
الداخلية «السياسية» القوة يف الكامنة الصفات تلك عن واملسئولون اإلعجاب، إىل يدعو
الرجال هؤالء الرشقية؛ الثقافات يف منافسيها عىل ظاهر بشكل املسيحية فيها تفوَّقت التي
املباركة، الحديثة األمريكية الثناء بألفاظ يُنَعتوا أن يستحقون — شأنهم يكن مهما —

«عميل». أو «كفء» إنه الرجل عن قولنا وهي
قويٍّا، موقًفا أوقفها شموًال اليهودية أصولها عن وِرثت خامسة ناحية من واملسيحية
دائًما كانت املسيحية أن ذلك به؛ تتمسك أن الحرجة نموها سنوات خالل استطاعت وقد
رأينا وقد — املسيحية يف التوفيق أسميناه ما وحتى آخر. مذهب أي تحالف أن ترفض
يف أقوى بكلمة يُوصف أن يستحق — توفيقي عنرص فيها نظرنا وجهة من املسيحية أن
أو عقيدة ألنفسهم يتخذون أو يضمون املسيحيون كان «االستعارة». كلمة من التعبري
غري من كلها األخرى الثقافات كانت للمسيحية. احتكار أنها غرية يف ويرصون عبادة،
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مذبح عىل بخور من ذرة يضع أن املسيحي يستِطع ولم اإلمرباطور. وعبادة تتفق شك
بالغت املسيحية التقاليد أن املؤكد ومن طيبًا. مسيحيٍّا ذلك مع ويبقى لقيرص مقدَّس
كما املؤمنون، لها يتعرض كان التي — الرسمي وغري الرسمي — االضطهاد أهوال يف
الدين. عن االرتداد عىل الشديدة القسوَة املضطهدين املسيحيني إيثار مدى يف بالغت أنها
لني املفضَّ هم مثًال بمرتا املؤمنون كان حينما لالضطهاد املسيحيون تعرَّض فقد ذلك ومع
الفئة يقوي — معينة درجًة يبلغ عندما — واالضطهاد القوي. الروماني الجيش عند
وحدٍة إىل املضطهدين يدفع تقدير أقل عىل واالضطهاد بحت. دنيوية بطريقة املضطهدة
الزندقة ظهور من بالرغم بالوحدة األوائل املسيحيون تميز وقد نظاًما. وأكثر تماسًكا أشدَّ

الضغط. خف عندما
عىل تتغلب لم — وتاريخية طبيعية نظر وجهة من — املسيحية أن القول وموجز
وهي واحد، آٍن يف مساعدة عوامل عدة لتوافر عليهم تغلَّبت وإنما واحد، لسبب منافسيها
وعد كأي جذابًا محسوًسا وعًدا بالخالص املسيحية وعد كان اآلخر. يف أحدها يؤثِّر عوامل
أن — ما بمعنًى — ويمكن املوت، بعد إال يأتي ال املسيحية والخالصيف منافسوها. به تقدَّم
املسيحية الحقيقة هذه أكسبت وقد محروًما. متواضًعا، فقريًا، الفرد كان إذا مؤكًدا يكون
دقائق أفسحت فقد ذلك ومع الرومانية، اإلمرباطورية يف العاملة للجماهري عظمى جاذبية
التصوف يف مداها أن كما الفكر، ألصحاب املجال الجديدة العقيدة يف الدينية القواعد
وكذلك والخيالية. العاطفية النفوس أصحاب من لكثري مسكنًا الدنيا هذه من الفرار جعل
األرض هذه فوق عظمى قوة شك غري من كان ما بتنظيٍم املتصلة العملية للمشكالت كانت
بالرسالة، اإلحساس أن كما اإلصالحية. بطاقاته يتميز الذي العميل للرجل عظمى جاذبية
التي االضطهاد وصنوف عليها، واالستعالء الوثنية الجماعات عن باالنفصال واإلحساس
تعده قد وما يحريها ما الجدد املذهب أتباع سلك يف ترى كانت حكومة بها تقوم كانت
فتماسك العمل؛ يف متضامنًا فريًقا األوائل املسيحيني من ليجعل اتحد ذلك كل خيانة،
وهم اإلمرباطورية يديرون املسيحيون وكان اإلمرباطورية. عهد طوال وتعاونوا، املسيحيون،
الجديدة. وإنجلرتا فرجنيا إىل األوائل املهاجرين عن بُْعدنا يساوي املسيح من زمني بُعٍد عىل
كانت فقد ذلك ومع يسوع. لكلمات أنصتوا الذين الجليل يف الصيادين مثل يكونوا لم
الخياط َسمِّ يف يدخل أن للجمِل أليَرس «إنه اليوم: أمامنا هي كما أمامهم، الكلمات هذه
سوف الذين فهم الوديعني؛ يف هللا و«بارك السماء.» مملكة الغني الرجل يدخل أن من
وال ترشبون. وفيما تأكلون، وفيما حياتكم، يف تفكروا ال لكم أقول «ولذلك األرض.» يرثون
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أن أود كما — عادلة ليست اآلن تقدِّمها التي واملقابلة تلبَسون.» وفيما أبدانكم، يف تفكروا
يأكلون، بما يهتمون الذين وأولئك واملتكربين، األغنياء، ألن واقعية؛ تكن وإن — أوضح
وينصتون جيًال، سبعني نحو منذ هدوء يف الكنائس يَُرودون يلبَسون، وما يرشبون، وما
وما يأكلون، بما اهتمامهم شديد وعىل هم، وتكربُّ ثرائهم، عىل يلبثون وال اآليات، هذه إىل

يلبَسون. وما يرشبون،
املسيحية فشل عينه الوقت يف هو املسيحية انتصار كان هل مشكلة. فهناك وإذن
وخارجها املسيحية الكنيسة داخل العصاة إن يسوع؟ مسيحية البدائية، املسيحية «الحق»،
املسيحي الطريق عن بالتخيل منها يقرب ما أو السبعني األجيال هذه خالل اتهموها قد
املسيح: قول الظافرين املسيحيني هؤالء إىل هوا وجَّ وقد الدنيوي. الطريق عىل تسري لكي
نُقِدم لكي الوقت حان وقد نفسه؟» وخرس كلها، الدنيا كسب هو إذا املرء، يجدي «ماذا
الغربي. املجتمع تقاليد يف املنظمة املسيحية مكانة تقدير مهمة الشاقة؛ املهمة تلك عىل

املسيحية الحياة أسلوب

باعتبارها الخارج من املسيحية عن نكتب أن عىل دائًما نُِرصُّ أننا القارئ يزعج ربما
يف ذلك يف الحكمة نذكر أن يجب ولكننا البرشية. الكائنات بني العالقات من سلسلة
املسيحية تكون أن عنا توقَّ النظرة، هذه املسيحية إىل نظرنا إذا ألننا أخرى؛ مرة ثبات
مخالفة — العالم يف إمرباطورية أعظم يف الرسمية العقيدة — نيقية مجلس يف الظافرة
اعترب — أخرى ناحية من — املرء أن ولو الجليل، يف املسيحيني ملسيحية املخالفة كل
مسيحية بأن ال قْطًعا ذلك من لخرج املسيحية، العقيدة عن النهائي التعبري الجديد العهد
تكن لم الرابع القرن مسيحية بأن بل فحسب، األوىل املسيحية عن تختلف الرابع القرن

بتاتًا. مسيحية
إنجلرتا كثريًا تشبه ال ١٩٥٠م عام يف املتحدة الواليات إن وضعيٍّا: مثاًال لذلك ولنرضْب
وتقوم بالحماية يتمتع الذي التل عند بليموث يف لحظًة قْف األول. عهدها يف الجديدة
السائحني جمهور وراقْب بليموث»، «صخرة باسم يُعرف الذي التل األنيقة، املنازل عليه
التعليقات، (بمختلف الصخرة يفحصون وهم إليهم وانظر عرباتهم، يف التل الصاعدين
من الصودا وزجاجات امللح، باملاء املمزوج وامللبن التذكارات، ويشرتون نكات) منها وكثري
عىسأن ا عمَّ التعجب عن مندوحة وجدت ملا هذا فعلت لو إنك ينطلقون. ثم املتجولني، الباعة
يشعرون هل أم خلفوهم؟ الذين أبنائهم إىل يتعرفون هل هذا. بكل املهاجرون آباؤنا يظن
نفسها. خرست ولكنها الدنيا كسبت قد الضخم النجاح هذا كل نجحت التي أمريكا أن
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تقدير أقل عىل وهو الصور، من صورة عىل مسيحي الرابع القرن منذ منَّا كلٌّ
يعرتفوا أن الغربي املجتمع أفراد من الكثريين بوسع يكن ولم «االعرتاف». ب مسيحي
غري أخرى عقيدة بأية أو باهلل، االتصال بمذهب أو الالأدرية، أو باإللحاد، وجماعة رصاحة
قلة بكفرهم يجاهرون الذين الكفار كان وقد األخرية، القالئل القرون خالل إال املسيحية
مسيحيني، جميًعا الناس كان وملا الوسطى. العصور استغرقتها التي السنة ألف يف نادرة
القديس كان فلقد الناس؛ لكل يشء كل هي املسيحية تكون أن من مفر هناك يكن فلم
وجون وغالدستون، ونابليون، ووزيل، وباسكال، ومكيافييل، ولويوال، وأرازمس، فرانسيس،
فقط هؤالء من بعًضا إن نقول أن الحال بطبيعة ونستطيع مسيحيني، جميًعا روكفلر،
النبات عالم يستطيع كما املسيحيني تصنِّف أن تستطيع ال ولكنك ا، حقٍّ مسيحيني كانوا
بنوع تظفر أن تصنيفك يف تستطيع لن فإنك أمر من يكن ومهما النبات. يصنِّف أن

النبات. بأنواع العالم به يظفر الذي االتفاق
يصاحب أن بد ال مما الواقع باألمر ليس وما املجردة األفكار تتجنب أن أردت أنك ولو
أولئك أنفسهم، اآلباء تقصد أن من لك مناص فال رفيع، مستًوى عىل للتعميم محاولة أية
من للخالص طريًقا املسيحية يف التمسوا الذين الرومانية العاملية الدولة يف املواطنني
رجال مجتمعهم، صفوة النواحي من كثري يف وهم ملحد، مجتمع يف واجهوها التي املصاعب
من — الحديث بالتعبري ليسوا وهم يحسونها. التي املتاعب جذور إىل يصلوا أن عىل موا صمَّ
— جريوم مثل — باحثني يكونوا أن يَْعدون ال ربما رجال الباحثني، من وبعضهم املتهربني.
باحثني إىل تحولوا ولكنهم إداريني، بعضهم ُولد وقد أخرى، وثقافة آخر مجتمٍع يف كانوا لو
وبعضهم وأوغسطني، بل إمربوز، مثل واجهوها، التي األزمة بسبب عاطفيني أو فكريني
ترتوليان، مثل اآلخر، العالم حتى يرضيهم ال والكمال، اإلصالح، يريد مثايل، طموح،
يتجاوز يشء إىل باالنتماء وإحساسهم بالرسالة، إحساسهم يف جميًعا يشرتكون ولكنهم
عاطفي إيمان نحو أنظارهم جميًعا هون يوجِّ قبل. من أحسوه أو الناس عرفه أمر أي
العمل. ورجل املتحذلق الرجل بينهم من يكن وإن — غاٍز مغامر، مستحَدث، إيمان جديد،
أساليب ع بتنوُّ — التاريخية الناحية من — املسيحية الكنيسة فعًال سمحت وقد
العام اإلطار ظل يف عقليٍّا، تفسريًا الحياة تفسري يف ع التنوُّ من بقْدر وسمحت بل الحياة،
القرن يف الربوتستانتي اإلصالح منذ بدأ الذي الطوائف تكاثر يعرف وكلنا للمسيحية.
وأتباع املقدسني» و«العبدة دين املوحِّ بني واسع واملدى ذلك. بعد واستمر عرش السادس
الوحدة تكن ولم والعاطفية. العقلية النواحي يَُمسُّ مًدى وهو العليا، األسقفية الكنيسة
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مكان، كل يف التشابه بها يُقصد ولم شاملة، وحدة تكن ولم اتباعه، من مناص ال مذهبًا
فيها تقدِّم الكاثوليكية الكنيسة كانت التي األيام تلك يف لوثر، قبل حتى كذلك تكن لم

دينية. وحدة للغرب
متشابًها ذلك غري وكثري الدين، أصول تعليم وطريقة واملذاهب، القدَّاس، كان وقد
حكومة هناك وكانت الالتينية. هي الصلوات يف القسيس لغة وكانت الحال، بطبيعة
إذا — عنيفة وبوسيلة املنازعات، تفض أن يمكنها متدرج، لُسلٍَّم طبًقا منظمة كنسية
كل تم وقد املسيحي. املجتمع من األحزاب من حزب استبعاد وهي — ذلك األمر اقتىض
اآلن ودعنا الوسطى. العصور يف املسيحية مميزات من وهو الرابع، القرن بحلول ذلك
األوىل القرون خالل الغرب يف القدَّاس يف الفعلية العبادات من ممكن كامل قطاٍع يف ننظر
يف الصامتة أعمالهم عن فون يتوقَّ الدير يف الرهبان ترى إنك استقرارها. بعد املسيحية من
غنيٍّا جزءًا لنفسه اقتطع الذي — الجرماني الزعيم بالط يف ترى كما املكتبة، أو الحديقة
الذي األمري، لبالط املقدس العشاء يقدِّم األمري قسيس — الروماني الحكم تدهور عندما
التريان، كنيسة يف عظيًما اًسا قدَّ بنفسه البابا يرأس روما ويف الكثريات. محظياته يضم
املتداعية. املدينة يف ى تبقَّ َمن وكلُّ واملوظفون، والجنود، والتجار، املتسولون، ويحرضه
جمهور أمام يفهمها يكاد ال طقوٍس يف يتعثر القسيس ترى الصغرية الفرنسية القرية ويف
يف ذلك، من وبالقرب الكتابة. أو القراءة يعرفون ال الذين الفالحني من يتكون املصلني من
وهو السيد، ترى املتزايدة، العديدة والنهب السلب عصابات ضد املحصنة «الفيالت» إحدى
القداس أثناء يف يتثاءب الخاصة، حياته ويف قلبه يف ملحد بثقافته، فخور غايل روماني
تستمع وهي الجند من صغرية فرقة ترى الراين، ضفاف وعىل زوجته. إليه ساقته الذي
والنقطة دورياتهم. يف الجند انطالق قبيل يلقيه بالجيش ملتحق قسيس من قدَّاس إىل
واملحظية، والزعيم، الراهب، يمارسه» «ما أو الحياة، أسلوب أن هي إبرازها أود التي
األمر، واقع يف ا جدٍّ مختلًفا كان والجندي، املهذب، والرجل والفالح، واملتسول، والتاجر،

الدنيا». «هذه ب املسيحي الدين أصول يف ى يُسمَّ بما شتَّى بطرٍق ومتصًال
الفالسفة يسميه ما نحو شديًدا اندفاًعا — هذا رغم — املسيحية اندفعت وقد
يدور الكون أن اعتقاده هو — الصميم يف — وحدانيٍّا الرجل يجعل ما وإن بالوحدانية.
نواحي من ناحيٍة حول األقل عىل أو البرشي»، «الجنس حول ما بطريقٍة تصميمه يف
تقول التي التعددية النظرة يقبل أن يستطيع ال فاملسيحي قدراته؛ من قدرة أو اإلنسان،
ألي أو لإلنسان، م يُصمَّ لم كوٍن يف أخرى، كثرية كائنات بني عضوي كائن اإلنسان بأن
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يفهم؛ أن يريد املسيحي قبل. من الواقع يف يُخطَّط لم كون هو ُقل أو آخر. عضوي كائن
جزئيٍّا فْهًما ال كامًال، كليٍّا، فْهًما يفهم أن يريد ولكنه رفيعة، عقلية ديانة املسيحية ألن
إللٍه التام بالخضوع يكتفوا أن الواقع يف املسيحيني بعض ويستطيع العلم، رجل كفْهم
اإلنسان عجز يف العقيدة هذه أن غري تفهمه. أن مخلوقاته تستطيع وال يشء، كل يفهم
عىل هي أو هرطقة، استقرارها بعد املسيحية تاريخ يف تَُعدُّ كانت الفهم عن مطلًقا عجًزا
العالم هذا أن يرون الذين املتصوفني بموقف شبيه املوقف وهذا الخطرة. الهرطقة حافة

باطًال. وهًما إال ليس املحسوس
إحدى إذن أصبح الدين) يف الوحدانية مجرد أقصد (وال الوحدانية نحو االندفاع وهذا
قبول إىل الدعوة شديد بحزٍم املسيحية قاومت وقد الكربى. العقلية املسيحية خصائص
األرثوذكسية املسيحية يف التفكري اتجاه بيَّنها التي الهامة الفوارق برغم «رسمية» ثنائية
والواقع الطبيعي. وراء وما الطبيعي بني والروح، الجسم بني اآلخر، والعالم العالم هذا بني
الهرطقات من غريها من أكثر ويمقتونها يخشونها األرثوذكس كان ربما التي الهرطقة أن
مسيحية تكون تكاد ال وهي الرصيحة، الثنائية هي األوىل، األوائل القرون يف ظهرت التي
املانيكانية حلَّت وقد «املانيكانية». باسم وتُعرف نشأتها، يف فارسية هي وإنما البتة،
النزاع يفضا أن (الظالم) الشيطان وخصمه (النور) لإلله بسماحها الرش وجود مشكلة
أتباع وعىل يشء، كل عىل قادًرا يكن لم ولكنه خريًا، املذهب هذا يف اإلله كان وسط. بحلٍّ
املوقف وهذا النرص، يضمنون ال ولكنهم اإلله، جانب يف يحاربوا أن الدنيا هذه يف الفضيلة
األرثوذكسية، املسيحية لفظته قد — الناس من لكثري جذاب أنه تاريخيٍّا أثبت الذي —
الذي أوغسطني، القديس وهو الالتينيني، اآلباء أعظم أحد، ينبذه لم كما حزم، يف ونبذه

املسيحية. إىل تحوُّله قبل مانيكانيٍّا كان
األرثوذكسية املسيحية أن العملية الناحية من معناه كان الوحدانية نحو االندفاع وهذا
أحكامها، من حكًما أو املميزة، اتجاهاتها من اتجاًها تتابع لم — متحدة هيئة باعتبارها
تتخىل أن عليها لتحتم ذلك فعلت أنها ولو نهايته. حتى الحياة، أساليب من أسلوبًا أو
حالة بأية تؤدي ال الوحدانية مذاهب فإن العاملية؛ أو الكثلكة، يف األعظم مطلبها عن
عىل إنها بل — املنطقي التتابع أنواع من نوع بأي والشمول التوفيق إىل الحاالت من
األفق، ضيقة تكون أن يمكن الوحدانية املادية أو الوحدانية فاملثالية تماًما؛ ذلك عكس
الكاثوليكية للكنيسة الفعلية الحاجات هي وإنما عقيدتها. غري عقيدًة تقبل ال متعصبة،
هذه مثل دوَر ما بمعنًى تتبع التي الكاثوليكية الكنيسة — عاملية إمرباطورية يف الكربى
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األفق، واسعة املسيحية الوحدانية جعلت التي الحاجات هذه هي وإنما اإلمرباطورية،
يف املسيحية إن اإلنسان. يتوقع ما غري وعىل بل منطقها، غري عىل يشء، لكل شاملة
كان ما شيئًا ولكن اآلخر، العالم إىل تنتمي مثالية وحدانية — تأكيد بكل — صميمها
الذين الرهبان حتى — نرى الغرب ففي وأرضه؛ العالم هذا حرارة وسط يقيمها دائًما
كما الخراب، وأرضه املادية مستنقعاته بتطهري اشتغلوا قد — املادي العالم هذا من فروا
األقل عىل الجسد، أماتوا إنهم نعم وتصنيفها. كتبه ونسخ محصوله، بتحسني اشتغلوا
كان الدافع هذا ضُعف ما بعد ولكن قويٍّا. إليها ينتمون التي للهيئة الروحاني الدافع ودام
مما الظروف، واتتهم حسبما كبري بنصيب الدنيا هذه من يأخذون أنفسهم الرهبان هؤالء

مصِلحة. جديدة هيئات تنظيم عليه ترتب
أجيال اتهمتها كما منظَّم، نفاٌق املسيحية بأن القول إىل كلِّه هذا من أرمي ولست
من كثريًا إن األقل عىل أقول أن أردت وإنما األخرى. تلو املرة العقليني النقاد من عديدة
الحكيم الصرب من نوًعا قديم من اكتسبوا قد املنظمة املسيحية لقيادة تصدوا الذين الرجال
يف يعتقدون لبثوا ما إنهم — املمتاز الطبيب صرب يشبه صرب وهو البرشية، الكائنات مع
أفال زمانهم. يف بالتأكيد تكن ولم األرض، هذه عىل مملكة تكن لم ولكنها اإلله، مملكة
— ما حدٍّ إىل — هم كما اإلله مخلوقات تُؤخذ أن الدنيا هذه يف الحكمة من إذن يكون
قد العذرة بأن أقرَّ قد نفسه بولس القديس إن ثم شديد؟ بعنف لتغيريهم محاولة دون
مع حتى العالم، يف فرد كل عند ممكنة ليست يظهر فيما ولكنها األمور، أفضل تكون

يتحرقوا. أن عىل يتزوجوا أن ألتباعه يؤثِر نفسه بولس إن العودة. اقرتاب
يمكنها ا حدٍّ تبلغ لم املسيحية يف اآلخر بالعالم تتصل التي املثالية العنارص فإن وإذن
عىل مصممة طائفة بأعضائها، إال تعرتف ال صغرية طائفٍة إىل «الكنيسة» تحويل من
وفًقا تعيش أن إىل — أشق وذلك — الجماهري ه توجِّ أن أو امُلثُل، ألعىل وفًقا تعيش أن
إرصارها طريق وعن الرهباني طريق عن ما، حدٍّ إىل املسيحية سمحت وقد امُلثُل، ألعىل
ونجحت املثالية، األقلية به تقوم بدوٍر الدنيويني، القساوسة يف خاصة مؤهالت توافر عىل
كانوا الذين أولئك عىل السيطرة يف لوثر عهد حتى — املقبل الفصل يف نرى سوف كما —
بامتصاص وذلك — بهم الخاصة إلههم سماء األرض، إىل السماء يُنزلوا أن فعًال يريدون
التي املسيحية العقيدة من األوجه هذه أن غري أخرى. أحيانًا وبنبذها أحيانًا، الفئة هذه
النغمات هي األوجه هذه أن ذلك قصوى؛ أهمية ذلك برغم لها اآلخر بالعالم تتعلق
التجريبية املالءمة من أكثر شيئًا — مجتمعة — منها تجعل التي للمسيحية، الصادقة
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هنا بوسعنا وليس املوضوع. هذا يف الكلمات ماليني ُكتبت وقد د. معقَّ عاَلم مع االنتهازية
الواضحة. املالحظات بعض ننتقي أن إال

صورها، شتى يف املسيحية يف األساس من نوع لعلها بل املالحظات، هذه أوضح ومن
ما ونبذ بالجسد، الثقة عدم إنها قلنا إذا بسيًطا تعبريًا عنها نعربِّ أن يمكن مالحظة
البرشي. السلوك توجيه عىل قدرة من البرشية للغرائز وما البرشية، الطبيعية للشهوات
تكون أن إىل أقرب الواضح من تكن وإن — عقلية بطريقٍة هذا الثقة انعدام ذُكر وقد
الكربى، املسيحية تعاليم أحد يف — النظريات من نظرية إىل منها عميًقا عاطفيٍّا أسلوبًا
مقبل فصٍل يف نرى (وسوف السوء» نحو الطبيعي اإلنسان «ميل أو األوىل، الخطيئة وهو
«ميل ب يقول الذي املذهب املسيحية جابهته مما هوًال الحديثة الهرطقة أنواع أشد أن
عرص يف الناس بني شاع ما أول شاع الذي املذهب وهو الخري»، نحو الطبيعي اإلنسان
ن يتكوَّ الذي الطبيعي، اإلنسان يف الثقة بعدم الشعور وهذا عرش). الثامن القرن يف النور
الذي هذا عرصنا ويميل متعددة. صوًرا ويتخذ كلها، املسيحية خالل يرسي ودم، لحم من
وأن الجنس، بأمور مشتغلني كانوا األوائل املسيحيني بأن االعتقاد إىل فرويد آراء تسوده
التي الطبيعي اإلنسان عند الشهوة وأن الجنيس، االتصال كانت األوىل وحواء آدم خطيئة
يف شك من وليس الجنسية. الشهوة هي الثقة أنوع من نوع أي فيها املسيحية تضع ال
هذا مجموعة من ونستطيع االنطباع. هذا يؤكد املسيحي األدب من كبريًا جانبًا هناك أن
نفسانيٍّا محلًال تاريخها يشغل قد التي الحاالت من عدًدا نستخلص أن املسيحي األدب

حياته. طوال
ثقة يضع ال املسيحي الفكر أكثر إن نقول أن اإلنصاف إىل األقرب من يكون وقد
وكذلك والزهو، والقتال، واللعب، والرشاب، للطعام، شهواته — كله الطبيعي اإلنسان يف
الفذ لإلنسان مكانة تجعل دائًما الكاثوليكية املسيحية كانت وقد الجنس. يف االنهماك
للفرد تسمح أن — الحال بطبيعة — تشأ لم كانت وإن الجسد، يخضع أن يحب الذي
مع نجاًحا ذلك من أقل الربوتستانتية املسيحية وكانت االنتحار. حد إىل جسده بإخضاع
عندهم الزهد دافع تحويل إىل الربوتستانتية ظل يف اضطروا الذين الناس هؤالء أمثال
إجراء أي الكاثوليكية املسيحية تتخذ ولم األرض. هذه فوق اآلخرين سلوك إصالح نحو
يختلف لم التقليدي الكاثوليكية الحياة أسلوب أن والواقع العادي. اإلنسان مع بطويل
كما العظمى، الثقافة عهد يف اإلغريق عند الحياة أسلوب عن — العملية الناحية من —
املسيحي وباألدب األوىل الخطيئة بفكرة يبدأ املحض، الفكر رجال من رجل يحسب قد
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والتفريط األكل يف اإلفراط أن يرى كان العظيم العرص يف اإلغريقي أن ذكرنا وقد القديم.
ويتخري باعتدال يأكل العاقل الرجل وأن رش، كالهما وذاك هذا واالمتناع، النَّهم وأن فيه،
املسيحي عند شك غري من النهم وكان الطيب. الكاثوليكي عند أيًضا األمر وكذلك الطعام.
أشد لذلك وهو احتماًال، أكثر األقل عىل هو أو — الطعام عن االمتناع من كثريًا أسوأ
وحدها) الربوتستانتية يف كان (وربما املسيحية املشاعر أساس يف هذا بعد وبقي خطًرا.
أن للمرء «خريٌ املشهور: القول يف حسنًا انعكاًسا ينعكس يشء املوضوع بهذا يتصل مما
وأن كئيبة، عقيدة املسيحية بأن القائل الرأي ولكن ليأكل.» يعيش أن من ليعيش يأكل
رأي الدنيا، هذه يف الحب، وممارسة والرشاب، بالطعام، يستمتع أن له ليس املسيحي
أو ودية، بأذٍن إليه أصغيت أنت وإذا املسيحية، يف موجود الزهد نحو االتجاه إن خاطئ.
وقٍت يف ترن أخرى، كثرية نغمات هناك أن غري الحالتني. كلتا يف أذنك يف رنَّ معادية، أذٍن

يُصدَّق. ال تعقيًدا دة معقَّ أوتاٍر عىل واحد
نلتقي أيًضا وهنا بالذات. الشعور انعدام أو اإليثار، نغمة وهي أخرى، نغمة ة وثمَّ
وهنا الجماعية. أو الفردية مشكلة وهي الفلسفة، يف الكربى املجردة املشكالت بإحدى
طرف؛ إىل طرف من يمتد كامًال، يكون يكاد مجاًال الفخم املسيحية أدب يف نجد أيًضا
األفراد. من فرد كل عند الروح بخالص تهتم ا، جدٍّ فردية عقيدة املسيحية بأن يقول فرأي
واملهنة، والدولة، وحده. هللا أمام مسئوًال ويكون باهلل، ينفرد التجيل لحظات يف واملسيحي
نستشهد أن ويمكن القويم. الطريق عن الدنيا هذه يف الذهن تشغل أمور كلها واألرسة،

األرسة: روابط ضد ذاته بيسوع
يكلِّموه. أن يريدون الخارج، يف واقفني وإخوته أمه تجد الناس إىل يتحدث هو «وإذ
ولكنه يكلموك. أن يريدون الخارج، يف واقفني وإخوتك ك أمَّ تجد انظر أحدهم: له فقال
تالميذه، نحو يده مدَّ ثم إخوتي؟! يكونون وَمن أمي؟! تكون َمن سأله: ملن قائًال أجاب
وأختي، أخي، يكون السماء يف اآلب مشيئة ذ ينفِّ َمن ألن … وإخوتي أمي هم هؤالء وقال:

وأمي.»
الجماعية أوجه من وجه إىل الطريق، إىل يشري بعينه القول هذا فإن ذلك ومع
الثانوية الجماعات وليست وحدة، الصادقة املسيحية الحياة يف جميًعا فالناس املسيحية؛
أن واملهم لنفسها. املحبَّة الذات نحو اتجاه فهي ذلك؛ من أسوأ هي بل انحرافات، إال
وكل املضاربة، أساس عىل نجاح وكل اآلخرين، عىل االنتصار رضوب كل الفرد يتجنَّب
ديانة باعتبارها — املسيحية أن وكما حدتها. من وتزيد ذاته تثري التي األمور من أمر
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فكذلك الزهد، يف قطُّ تبالغ لم الكاثوليكية، صورتها يف وبخاصة — الدنيا هذه يف عظمى
باملسيحية اعرتفوا قد املتنافسني األفراد إن الفردية. الذات إبادة يف قطُّ تبالغ لم أنها نجد
إلنكار األعىل امَلثَل ولكن باالعرتاف. مسيحيٍّا كان نابليون وحتى تام. بنجاح الدنيا هذه يف
يف الشارد الجموح تروِّض أن تحاول املسيحية إن قائًما. — هذا برغم — كان الذات
والزهو، والتوحش، الذاتي، التسلط حبَّ تُخِضع أن وتحاول املتنافسة، اإلنسانية الروح
تثق ال كما بها تثق ال مظاهر وهي الطبيعي»، «اإلنسان مظاهر من ذلك وغري والكربياء.

والجنس. والرشاب، الطعام، يف األبسط بشهواته
بالذات؛ الشعور انعدام من اآلخر الوجه إال ليست املسيحية، يف ثالثة نغمة ة وثمَّ
قلبه يفتح أن كذلك له ينبغي إنما فحسب، ذاته يُخِضع أن املسيحي واجب من فليس
يعرفون عندما يُصعقون املحَدثون العقليون كان ما وكثريًا زمالئه. لكل والرحمة باملحبة
زمالءهم يكبتون — ذلك يفعلوا لم إن — أو ويُسِجنون، يُحِرقون، املسيحيني بعض أن
يُصعقون العقليون كان الدين. بأصول تتعلق التي األمور يف معهم يختلفون الذين
املسيحية، يف هذه اإلحسان) (أو الحب نغمة إىل يستمعوا أن رفضوا لقد حتى لذلك
نسميها التي بعينها هي النغمة هذه وليست تتم. ال بدونه واملسيحية قائم، الحب ولكن
املجرمني، عىل املختلفة: بصوره اإلشفاق نغمة ليست وهي العاطفية. اإلنسانية اليوم
الصليبيني املصلحني بني إليهم نتعرف الذين السفلة أولئك وكل والفاشلني، والعاجزين،
أن عليه يجب املسيحي أن ذلك هام؛ أمر وهو واحد، ألمر وذلك األنواع، من نوع أي من
يقرونه. ال الدنيويني اإلنسانيني أكثر أن يبدو واجب وهو العلية، يحب كما السفلة يحب
مسحة فيها — الرقيقة بالعواطف عالقات من لها ما بكل — باملحبة املمزوجة الرحمة إن
ألن اإلنسان؛ بإرادة كله يتشكل ال عاَلم وجه يف والخضوع االستسالم، ومن الشدة، من
من له بد وال املذنب، عن العفو من له بد وال حقيقة، كأنها الخطيئة إىل ينظر املسيحي
لذنبه، املذنب يحب ال ولكنه ما. بشكٍل املذنب يحب أن الواقع يف له بد ال أو عليه، اإلشفاق
ينبغي ال كله هذا وفوق ما. بشكٍل املذنب يمقت أن من أيًضا له بد ال الذنب يمقت إذ وهو
لعوامل نتيجة أو فحسب، سيئة واجتماعية مادية لبيئٍة نتيجة أو وهًما، الذنب يعترب أن له
ا عامٍّ تفاؤًال تكون أن يمكن ال إذن املسيحي عند باملحبة املمزوجة فالرحمة بحت. إنسانية

إنسانية. محض تكون أن قطُّ كذلك يمكن وال اإلنسان، بكمال يتعلق فيما
التفكري. من معينة برضوب ثقتها انعدام هي املسيحية، يف ترسي رابعة ونغمة
يتصل فيما العادية بالصعوبات نلتقي كما األلفاظ، بمعاني تتعلق بصعوبات نلتقي وهنا
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رأينا فلقد مبسط؛ بمعنًى الفكر ضد ليست املسيحية إن وعامليته. املسيحي التفكري بمدى
أن نرى وسوف والتعقيد. الدقة من كثري عىل عقيل بناء الدينية أصولها أن قبل من
ولكن كبريًا. تقديًرا العقل أولت الوسطى العصور يف أوجَها بلغت ملا املنظمة املسيحية
وكانت ل»، «التعقُّ اليوم تسميه الذي التفكري نوع يف الثقة تَعدم دائًما كانت املسيحية
وإن فإنه ثَمَّ وِمن الطبيعة. وراء ما عنَرص بتفكريه البرشي العقل يستبعد أن تخىش دائًما
العقلية الحرية وجه يف تقف دائًما كانت إنها نقول أن للمسيحية الفاحش الظلم من يكن
املسيحية يف ا عمَّ رغًما تطور قد الحديث العلم إن نقول أن الفاحش الظلم ومن الكاملة،
املتطرفني الحكمني هذين كال يف أن إال الظلم، من ذاك أو هذا كان إن أقول غموض، من
يبدأ أن معينة نقطة عند عليه يجب تقدير أقل عىل — فاملسيحي الصدق؛ من مسحًة
املسيحي أن والواقع وعلمه. وأدواته، الحسية، تجربتُه عليه الدليَل تُِقم لم بما اإليمان يف
أسوأ إثًما فيه يرى ربما أو مستَحب، غري لذاته املتعقل من تقريًرا املحض العقل يف يرى
أن يستطيع الطبيعي الرجل إن املتظاهر. أو الحيس الرجل يبديه الذي الذات تقرير من
وال الروحاني، الرجل إال إيمان ذا يكون أن يستطيع وال يشتهي. أن يستطيع كما يفكر
ال التي األمور عىل والدليل آماله، فيها يضع التي األمور «مادة يملك أن غريه يستطيع
يف الكون وهذا هللا. بوجود ثابتًا إيمانًا آمنت كلها عصورها خالل املسيحية ألن تُرى»؛
وعاطفية. خلقية مشكلة هي كما عقلية، مشكلة — األمر نهاية يف مشكلة املسيحي نظر
يف نستخدم أن ألنفسنا أجزنا إذا — إله األمور، من أمر أي يف مشكلة يجد ال إله وهناك
هللا، مكان يف أنفسهم يضعوا أن الناس بوسع وليس الكون. يفهم — برشيٍّا تعبريًا وصفه
بعضهم اليومية عالقاتهم يف يألفونه الذي النشاط بنوع قْطًعا ذلك يستطيعون ال وهم
أن معجًزا حرٍّا ًال تدخُّ اإلله ل تدخُّ طريق عن يستطيعون وإنما األرض. هذه فوق ببعض

املعرفة. نسميه ما يتجاوز الوثوق من نوًعا النشاط. ألوان من آخر بلون — يكتسبوا
يعرفون كما يعرفوا أن يستطيعون ال كانوا وإن — ثقٍة عىل يكونوا أن يستطيعون
باملكان ليس الكون وأن موجود، هللا أن من — البلوط جوزة من ينمو البلوط شجر أن مثًال
وأن القلق، يساوره أو يدبِّر، أو يفكر، حينما للرجل يبدو كما املعادي، حتى أو املحري،
كلمة هنا «النشاط» وحتى النشاط، ونوع خالصه. ولقصة لإلنسان ُخلق قد ا حقٍّ الكون
الوثوق، إىل طريقه عن الناس يصل الذي الدينية، األصول ناحية من استعمالها يف يشك
دمنا ما األخرى، البرشي النشاط كأنواع األقل عىل — األسماء من اسم له يكون أن يجب
وهو «اإليمان» نسميه النشاط هذا مفر. منها ليس بدرجٍة باأللفاظ مرتبطني البرش نحن
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أن الفسيولوجي أو السيكولوجي يستطيع آخر يشء أي أو الشعور، أو بالتفكري، ليس
الرباني. العشاء معجزة يحقق أن معمله يف الكيموي يستطيع ال كما معمله، يف يحققه

الحواس، دنيا الدنيا، هذه بأن االعتقاد عىل ويثبت هللا، بوجود يتشبث إذن املسيحي
— أطرقها سوف التي األخرية النغمة هي وهذه — املسيحية ولكن كله، بالكون ليست
املكان هي الدنيا فهذه الواقعية؛ من كربى ودرجة عظمى، أهميًة الحواس عالم إىل تعزو
سلف فيما جاهدنا الذي املسيحي إيمان إن اآلخر. العالم يف لدخوله املرء فيه يُمتحن الذي
النشاط أنواع أن يعلِّمه األخرى، البرشي النشاط أنواع وبني بينه ا تامٍّ فصًال نفصل أن
إن الدنيا. هذه يف هنا قيادتها إحكام من بد ال وأنه لخالصه، عنها غنَى ال هذه األخرى
من األخالق رجال أوضحه الذي باملعنى طيب أنه وأقصد طيب، رجل الطيب املسيحي

ا. تامٍّ وضوًحا والعربانيني اإلغريق
أن يريد إنه طيبًا. يكون أن الناس من غريه يريد — هذا فوق — املسيحي ولكن
إيمانه. عنه يحدِّثه الذي الكامل العالم ذلك إىل يكون ما أقرب الناقص العالم هذا يجعل
نرى سوف كما — وهي الخلقية، الناحية من ا جدٍّ مصِلحة عقيدٌة املسيحية إن
عرص يف أسالفنا به نادى الذي اإلنساني الكمال يف املتفائلة العقيدة نبلغ عندما بالتباين
محسوسة أفكار لديها ليس نواٍح، عدة من متشائمة عقيدٌة — عرش الثامن القرن يف النور
هذه بشأن ا جدٍّ محددة أفكاًرا لديها أن حني يف الدنيا، هذه يف بالتقدُّم تتعلق بها خاصة
قبل املسيحية كانت فقد ذلك ومع الدموع. فيه تسيل أن بد ال واديًا باعتبارها، الدنيا
بها واإليمان التطور أو التقدُّم نظريات ظهور وقبل طويل، بوقت عرش الثامن القرن
مكانًا الدنيا هذه تجعل أن يهمها العملية، الوجهة من مصِلحة ديانة أيًضا، طويل بوقت
كانت هو. مما رقة وأكثر ا، ودٍّ وأكثر رفاهية، وأكثر سالًما، أكثر مكانًا للبرش، أفضل

الحتمي. بالتقدُّم تؤمن لم إن باإلصالح، تؤمن املسيحية
الحياة ألسلوب العليا امُلثُل أن إال املسيحية، فضائل أعظم من التواضع أن من وبالرغم
مثلما أرستقراطية األقل عىل وهي الخارج، من إليها للناظر «أرستقراطية» تبدو املسيحية
والقضاء الكربى، املرء شهوات ترويض فإن اإلغريق؛ عند الحياة ألسلوب األعىل امَلثل كان
الشهرة، كشهوة الحسية، الشهوات ظهور تظهر ال التي األخرى الشهوات عىل بتاتًا
العطف تصور مع الثابت والعمل واإليمان، العقل بني الدقيقة واملوازنة والنفوذ، والثراء،
قطُّ يكن لم العيش هذا مثل إن أفضل؛ مكانًا الدنيا هذه تكون حتى الزمالء نحو دائًما
أن دائًما يأمل أن بد ال هذا برغم املسيحي ولكن الناس. من العظمى للغالبية ممكنًا
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الرفيعة امُلثُل بني الحقيقي الفارق نلمس وهنا الصورة. هذه عىل جميًعا الناس يعيش
املسيحية. يف امُلثُل تلك ِمثْل وبني اإلغريق، تاريخ يف األعظم العرص سادت التي الشاقة
إىل الجماهري يرفع أن يأمل ال — أرسطو يف يتمثل كما — اإلغريقي املهذَّب الرجل إن
والخري. الجمال حياة يحيا أن من يمكنه الذي املادي األساس يَُعدُّوا أن ويكفيه معايريه،
الكلمة هذه اكتسبته الذي باملعنى كذلك يكون أن يمكن فال املسيحي املهذب» «الرجل أما
أن كله للعالم يريد هو إنما التعايل. من يشء فيه الذي املحدود املعنى وهو عرصنا، يف

ديمقراطي. مستًوى إىل األرستقراطية املعايري يمد أن من له بد وال مسيحيٍّا. يكون
بروتستانتية — املنظمة «املسيحية» إن نقول أن ا جدٍّ عامة بصفة ونستطيع
دنيا الدنيا، هذه وبني بينها توفيًقا يرونه قادتها كان ما أنجزت قد — وكاثوليكية
الذات إنكار تفرض أو عنوة، الزهد نحو االتجاه تفرض أن تحاول لم وإنها والدم، اللحم
الرغبة أو وتصوُّفه، استعالئه يف املتحفظ العقل تجاوز أو الزمالء، حب أو ا، تامٍّ إنكاًرا
عىل الريح وطأة فت خفَّ فاملسيحية القذرة؛ الدنيا هذه تطهري برسالة القيام يف القوية
راعي عىل الريح وطأة — خصومها باعرتاف قْطًعا۔ فت وخفَّ بل َشعره، ُجذَّ الذي الَحَمل
تتطلع ولم هو، كما واملذنب، والقديم والفقري، الغني عالم قبلت قد الكنيسة إن أي الَحَمل.
التي يوم، كل مسيحية أما كبري. حد إىل مستوية أرض عىل األمور تبقى أن من أكثر إىل
الداخل، من هجوم الهجوم: من لنوعني القرون طوال تعرَّضت فقد البطولة، من تخلو

الخارج. من وهجوم
هذا فوق املسيحية يدفعوا أن يريدون ونساء رجال فمأتاه الداخل من الهجوم أما
الخارج من املسيحية التجربة فهم محاولة أن يف شك من وليس والدم. اللحم مع التوفيق
األخرية؛ بالتجربة نتمسك أن يجب ولكنا التجربة. هذه يشوِّه الطبيعية، التاريخية بالطرق
سنت كان لها، وفًقا نسري أن عمًدا هنا اخرتنا التي الناحية وهي النواحي، من ناحية فمن
تجربتهم اختلفت مهما — إدي بيكر ماري ومسز ووزيل، وكالفن األسييس، فرانسيس
مسيحية باسم القائمة الرسمية املسيحية جميًعا هاجموا مسيحيني — الباطنية املسيحية
مختلفني. أشخاًصا — الحال بطبيعة — كانوا ذلك خال وفيما مثاليتها. يف وأعىل أنقى
الكنيسة أن ذلك يتضح؛ أن يجب التفكري نمط ولكن االختالف. شديد الدنيا هذه يف وعملهم
فهي املسيحية؛ للُمثُل مخلصة غري أعضائها ألحد تبدو واملكان الزمان من معينة لحظٍة يف
وتسمح الزنا، بارتكاب لهم وتسمح وثراء، قوة يزدادوا أن للمسيحيني تسمح كأنها تظهر
يطيقه ال ما وهذا الكنيسة. يرودون داموا ما عاديني، يكونوا وأن والكربياء، بالتخمة لهم
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الرجال من العامة ويحث انحاللها، من املسيحية ر ويطهِّ املسيح، إىل يعود فهو الثائر؛
الجد. مأخذ دينهم يأخذوا أن إليهم يوحي أو والنساء

املسيحية، الكنائس يديرون الذين للمحافظني دائمة مشكلة املثايل الثائر وهذا
وليس البرشية. املؤسسات أكثر الواقع يف يديرون كما بروتستانتية، أم كانت كاثوليكية
— األقل عىل الجمهور أمام — كذلك يقولون املحافظني هؤالء من الكثريين أن يف شك من
عىل فإن أمٍر من يكن ومهما واإليحاء. التنبيه عىل باعث عام بوجه هو الثائر هذا إن
وال — عادة تنجح لوثر حتى الرومانية الكاثوليكية الكنيسة كانت وقد يقابله. أن املحافظ
املسيحية، التقاليد جسم يف امتصاصهم ويف الثائرين، هؤالء ترويض يف — دائًما تنجح
للخارجي يبدو هكذا قيمتها. لها التي التخمري عملية فيها يؤدون شك غري من كانوا التي
الهرطقة إىل انرصف ربما الذي األسييس، فرانسيس سنت مصري — املثال سبيل عىل —
واملجددين املسيحيني املثاليني فإن لوثر أما أشد. برصامة عاملته الكنيسة سلطات أن لو
تكن لم التي الكنائس عىل فعًال ثاروا وقد — املنحرفني من الواقع يف كانوا تطرًُّفا األكثر
املتطرفني، الثائرين هؤالء دون وفيما عليها. املرء يثور ثابتة عقائد — يبدو فيما — لها
املسيحية يمارسون ممن مسيحيون دائًما هناك كان متطرفني، مثاليني كذلك كانوا الذين
يكفون ال ونساء رجال وهؤالء — العادية للمسيحية البطويل غري املستوى فوق يَسُمون
الغالبية. حياة من املسيحية امُلثُل إىل — األقل عىل — أقرب حياٍة عىل زمالئهم حثِّ عن

للمسيحية بد ال وكان منها، كثريًا أو املسيحية، امُلثُل ينبذ فهو الخارج من الهجوم أما
إىل الوصول رضورة وبني األرستقراطية ُمثُلها بني التوفيق صعوبة تواجه أن املنظمة
رجاًال تواجه أن كذلك عليها وكان القبول، بعض الناقصة الدنيا هذه وقبول املبتذل
الناحية من األحيان أكثر يف املسيحية قِبلتها التي منها فة املخفَّ حتى ُمثُلها، يحبون ال
حرية من بيشء تمتعوا عندما وبخاصة متنوعني، عديدين الخصوم هؤالء وكان العملية.
مذهب دعاة هؤالء بني من وكان منها. يقُرب ما أو األخرية السنة األربعمائة يف الكالم
أن يجب البرشية الكائنات أن يعتقدون الذين الرجال أولئك وهم والطبيعيون، اللذة،
الجسم وأن أساسها، يف طيبة البرشية الحاجات وأن استطاعتها، بقْدر تشاء ما تعمل
الذين الرجال هم هؤالء جميل، كذلك يشء الجسدية امللذات وأن جميل، يشء البرشي
وملذاته. بالجسم واثقة غري زاهدة، كئيبة، العادية، ممارستها يف حتى املسيحية، يرون
الذين الجامدة العقول وأصحاب الفلسفيون، املاديون املسيحية خصوم بني من كان وقد
مثل يستنكرون الذين والوضعيون الرابع، اإلنجيل مؤلفي أو ومؤلف أفالطون يحبون ال
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الحقيقيون، املتشككون كذلك بينهم من وكان والنفس. واإليمان والروح، األلفاظ، هذه
ينكر َمن كلُّ كذلك بينهم من وكان الدنيا، بهذه يثقون ال كما بالسماء يثقون ال رجاٌل وهم
يف الوضعية آرائهم اختالف عىل — املقدس أو املعجزة، أو الطبيعة، فوق ما وجود إمكان
األوىل الخطيئة مذهب ينبذون الذين اإلنسانيون العاطفيون أيًضا بينهم من وكان الكون.
ألن إال بالخبث يتصف ال بعضهم وأن بالطبيعة، طيبون الناس أن لذلك تبًعا فيعتقدون

كذلك. يكونوا أن لهم يريد املجتمع
منذ له يكن لم ما األهمية من األخرية القالئل القرون يف الخارج من للهجوم كان وقد
الحديثة األزمنة يف املسيحية عىل وكان الرومانية. اإلغريقية الوثنية عهد من األخرية األيام
ال املسيحيني أن يرى كان الذي فرانسيس، سنت أمثال من وحدهم، هؤالء تقابل أن ال
املسيح أن يرون كانوا الذين أولئك تقابل أن عليها كان إنما كافية، بدرجة املسيح يشبهون
كان التفكري. منحرف رجًال حتى أو بدائيٍّا، أو الرأي، يف جريئًا رجًال أو أسطورة، نفسه
شغلت وقد متعددة. جبهات تواجه وأن كثرية تحديات تقابل أن إيجاز يف املسيحية عىل
مكانة القائمة، املسيحية قيم مع ورصاعها نشأتها، قصة أو التحديات هذه أصول قصة

الغرب. بالد يف الفكر تاريخ يف رئيسية
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السادس الفصل

(أوًال) الوسطى العصور

أصًال الحكم هذا كان وقد قيمتها. عىل حكٌم ذاته يف هو الوسطى» «العصور مصطلح إن
وكانت عام، ألف امتدت فرتًة واضعوه يَُعدُّه كان ما املصطلح هذا ويمثل شأنها. من مِحطٍّا
تمثِّل واألخرى املايض، تمثِّل إحداهما شاهقتني: قمتني بني املنخفض أو بالوادي أشبه
منه ت اشتُقَّ التي «الوسيط» لفظة شاعت كما املصطلح، هذا استخدام شاع وقد الحديث.
تأكد عرش التاسع القرن حل وملا عرش. الثامن القرن يف النور عرص يف الناس بني وذاع
يف الغرب رجال استخدمه لقد حتى والحديث، والوسيط، القديم، إىل الثالثي التقسيم هذا

البتة. املعاني من معنًى أي له يكون ال حيث الصني؛ تاريخ مثل أخرى تواريَخ
مضمونها يف ما أكثَر تفقد فهي واضحة؛ ميزة حال كل عىل الثابتة التقليدية وللتسمية
التاريخ يف يدل أنه عىل اليوم «الوسيط» إىل ننظر ونحن الهجاء. أو الثناء معنى من األول
١٥٠٠م. عام إىل ٥٠٠م عام من تمتد التي العام ألف عىل التقريب وجه عىل األوروبي
بالعصور تُعرف ١٠٠٠م أو ٩٠٠م وعام ٥٠٠م عام بني فيما األوىل قرونه تزال وال
فيه. الهجاء عنرص يمحو أن الدائم استعماله حتى يستِطع لم اصطالح وهو املظلمة،
يف كوملبس إىل التاسع القرن يف رشملان من تمتد فرتًة الحقيقية الوسطى العصور وتُعترب
امليالد قبل الخامس القرن أن وكما الدقة. وعدم التداخل من يشء مع الخامسعرش، القرن
عرش الثالث القرن يُعترب فكذلك اليونانية، الحكومية املدينة ثقافة عرصازدهار عادة يُعترب
ثقافة كانت الثقافة هذه إن أقول أن أود وأخريًا الوسطى. العصور ثقافة ازدهار عَرص عادًة
وسط شمل الذي الجديد االمتداد إىل باإلضافة الرومانية، اإلمرباطورية من الغربي الجزء
الذي اإلمرباطورية، من الرشقي الجزء أما وإسكنديناوة. واسكتلندة، وأيرلندة، أوروبا،
١٤٥٣م. عام حتى القسطنطينية يف لبث فقد واألتراك، والعرب، السالف، عليه اعتدى طاملا
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الغرب يف املبارش الثقايف تأثريه إن بل منفصل، مجتمع تاريخ الواقع يف هو تاريخه أن غري
اإلسالم. تأثري من أضعف كان ربما

أعقبت التي القالئل القرون يف كبريًا اختالًفا الوسطى العصور عىل الحكم اختلف وقد
يتصدَّ ولم ا. جدٍّ قريب عهد منذ إال تُهاجم لم الرومانية اإلغريقية الثقافة إن نهايتها.
والفنانني الكتَّاب أن حني يف الكالسيكية، الرتبية يزدرون الذين أولئك إال عليها للهجوم
ينظرون فعًال بدءوا الوسطى العصور ذيول يف عرش والسادس عرش الخامس القرنني يف
ثقافة إىل ه وجِّ الذي املعروف القذف من وكثري العصور. تلك يف أسالفهم إىل االحتقار بعني
وقتهم ينفقون كانوا العصور تلك فالسفة أن من يُقال الذي كذلك الوسطى، العصور
يرجع دبوس، طرف عىل يقفوا أن يستطيعون الذين املالئكة عدد حول يدور جدٍل يف
العرص يف شاع الذي القذف أما الحديثة. األزمنة من األوىل السنوات هذه إىل أصوله يف
بل حمام». غري من عام «ألف كهذه: بعبارات تميَّز فقد الوسطى العصور عىل الحديث
العصور يف العمارة فن عىل الثناء بنغمة اليوم نستخدمها التي ذاتها «غوطي» صفة إن
«بربري». قولنا ويعادل االزدراء، عىل ينطوي اصطالًحا األمر بداية يف كانت الوسطى،

الثامن القرن منتصف يف درجاتها أدنى إىل الوسطى العصور سمعة هبطت وقد
تزعمها التي التايل، الجيل يف الرومانتيكية الحركة أُغرمت ثم والعقل». النرش «عرص عرش،
الناس وبدأ فيها. معقوًال ال حسبوه وبما الوسطى العصور بشعر سكوت، ولرت سري
الجديدة الغوطية الحجرية الدرجات إن ويُقال الوسيط. النمط عىل البناء إعادة يف فعًال
األجيال فعل من قديمة تبدو كي عمًدا ُجوفت قد املعروفة األمريكية الجامعات إحدى يف
خالل الصبية وكذلك الغوطية، الدرجات تبدو أن ينبغي كما استخدمتها، التي العديدة
َمن أن كما هود، روبن ألعابهم يف مثلوا الوسطى العصور لروح الرومانتيكي اإلحياء

الشعرية. القصص وكتبوا املخطوطات زخرفوا يكربونهم
الحماسة هذه أخمدت مضادة حركة عرش التاسع القرن أخريات يف هناك كانت ثم
يكرتث فال اليوم املتوسط األمريكي الطالب أما تماًما. تطفئها لم وإن الوسطى، للعصور
ويَصمها غامًضا حكًما عليها الحكم إىل يميل الجملة عىل وهو الوسطى. بالعصور مطلًقا
واضًحا، تعبريًا نفسها عن تعربِّ والكارهني العشاق من األقلية ولكن والخرافة. بالتأخر
يكونوا لم وإن — وأكثرهم بعضهم، ويرى الفصل. هذا يف الكربى بمشكلتنا يمدنا وكالهما
تمثِّل — خاصة عرش الثالث والقرن الوسطى العصور أن الكاثوليك، الرومان من — كلهم
العلمية، والتكنولوجيا الحديث الثراء بغري يكن وإن مجتمع وهي اإلنساني، العمل قمة
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وأسلوب عملية، اجتماعية عدالة وعىل متزن، وخلقي اجتماعي أساس عىل يقوم أنه إال
وأكثرهم آخرون، ويرى املادية. الوفرة اختفاء عوضعن من أكثر فيه العيش من مسيحي
املؤمنني للمسيحية، املضادين الراديكاليني، الوضعيني، من — كلهم يكونوا لم وإن —
الخرافة، يف يعتقد متخلف، بربري، زمن الوسطى العصور أن جازًما، إيمانًا بالتقدُّم
كاذب وتظاهر عنف وعرص الناس، من للكثرة آالم عرص وهي الطبقية، الفوارق وتسوده
العصور فْهم عىل تعيننا هامة عناَرص إىل يهدينا النظرتني هاتني من وكلٌّ منهم. للقلة

الصواب. عن بعيٌد تعديل بغري ككل أُخذ إذا وكالهما الوسطى،

الوسطى العصور يف الثقافة مؤسسات

كان أنه هو الوسطى العصور بثقافة يتعلق فيما األذهان يف يتضح أن يجب ما أول
بالخرائب. نسميه أن املجاز باب من ليس ما عىل بطء يف تبني أن عليها املحتم من
بمجموعة تماًما الصلة منقطعة تكن لم أنها من بالرغم — املظلمة العصور شهدت وقد
ونحولها. تقريبًا الخيوط هذه جميع انقطاع — باملايض تربطنا التي املعقدة الخيوط
املستويات يف كامًال كان ولعله االنقطاع. هذا مدى قياس نحاول أن هنا بوسعنا وليس
بعمٍل يقوم أن أحد بمستطاع يكن ولم االقتصادية، والحياة واإلدارة السياسة من العليا
— الصور من صورة أية عىل االجتماع أو الدولة، شئون أو التجارة، يف — واسع نطاق عىل
املؤسسة العصور هذه خالل الكنيسة وبقيت الحال. بطبيعة الكاثوليكية الكنيسة سوى
نستطيع ال إنا إذ فعًال؛ متماسكة كانت والتي فعًال، تعمل كانت التي الوحيدة «األوروبية»
الفعالة املستقرة املؤسسات من قوانينها، حتى أو الرومانية، اإلمرباطورية تقاليد نَُعدَّ أن
وحتى استمر، قد األقل عىل الرومانية البلديات بعض أن ويبدو القرون. هذه يف األثر ذات
اقتنائهم أو القسس زواج مثل املساوئ، من عدًدا العارش القرن بحلول جمعت قد الكنيسة
اإلصالح يتطلب كان مما رضوبها، بجميع والعلمانية الكنيسة، وظائف وبيع املحظيات،

العاجل.
تَُعد ولم تقريبًا. املدنية الحضارة مظاهر كل الصورة بهذه أوروبا من اختفت وقد
تصورنا من تقرتب كانت التي املدن تلك وأما محلية. أسواق سوى أوروبا غرب يف املدن
أو األساقفة، وكبار لألساقفة ومقرٍّا الكنيسة، إلدارة مراكز عادًة كانت فقد املدنية للحياة
قًرى يف يعيشون األحيان أغلب يف الناس وكان العظمى. األديرة مراكز حول تنمو كانت
يف أكثرها وانحرص التجارة، ونُدرت االقتصادية. الناحية من بذاتها تكتفي صغرية زراعية
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الطرق وحتى سيوفه. وصنْع اإلقطاعي السيد لتسليح الالزمة املعادن يف أو الرتف، أدوات
وانقسم الخيل. ظهور عىل أو األقدام عىل السري يف االرتحال وانحرص ُهجرت، قد الرومانية
الحرف. وأرباب والفالحني اإلقطاعيني املحاربني الرؤساء إىل واضًحا انقساًما املجتمع
يؤثِّر كان مما بينهم، فيما املحاربون الرؤساء واقتتل الوسطى. الطبقة تنعدم وكادت
عليهم يتحتم لم األقل عىل الفالحني ولكن يملكون. وفيما العامة محصول ضعف يف عادة

القتال.
ثقافية خيوط انقطاع تم فقد العارش، القرن أو السابع القرن يف الهبوط فرتات يف أما
قط. ا تامٍّ اختفاء الالتينية تختِف ولم الرسمي، بالتفكري الكنيسة واحتفظت كثرية، أخرى
أحيانًا تسري وال مبسطة التينية — حال أية عىل — كانت املظلمة العصور التينية أن غري
أغلب يف وكانت الدين، بأمور تقريبًا كلها الجديدة الكتابة اهتمت وقد اللغة. لقواعد وفًقا
الكارولنجية بالنهضة أحيانًا ى يُسمَّ ما أما لها. ورشح قديمة ألعمال جْمع مجرد األحيان
إحياء مجرد تعدو تكاد فال رشملان، باإلمرباطور ترتبط التي والتاسع، الثامن القرنني يف
بها تتميز التي الرسمية للرتبية وبداية اللغة، لقواعد التزاًما أشد تكون لالتينية مبدئي

حني. بعد إليها نعود سوف والتي الوسطى، العصور
األسفل، ويف متماسكة، الكاثوليكية الكنيسة كانت القمة ففي نغايل؛ أال يجب ولكنا
متماسكة. كثرية خيوط هنالك كانت الفرد، حياة تمس التي األمور يف املحلية، الحياة يف
القرن مؤرخو ظن مما معاناة أقل جملتها يف العيش عىل الحصول وسائل كانت وربما
فإن روماني، مستًوى أعىل عن هبطت قد الزراعية املهارات أن من وبالرغم عرش. التاسع
كذلك عانت وربما اإلمرباطورية، يف الكامل االنتشار عن يكون ما أبعَد كان املستوى هذا
وهنت، قد بالتلميذ األستاذ تربط التي الخيوط أن كما التقني، باملعنى الفنية املهارات
ممتاز مستًوى عىل الحجر يف النحت من يشء — هذا من بالرغم — هناك برح ما ولكن
نقًال الفن يف الطبيعة لنقل اإلخالص يف الرغبة ولعل تقريبًا. القرون من قرن كل يف
العادي الصانع مهارات أن ومع قائمة. زالت ما عليها القدرة ولكن اختفت. قد فوتوغرافيٍّا
اإلطالق. عىل تختِف لم أنها إال اخشوشنت، قد ذلك، إىل وما واألثاث، واألسلحة النَّْسج، يف
نوا، وحسَّ جديدة، وسائل املستنقعات فوا وجفَّ الغابات روا طهَّ الذين الرهبان أدخل وقد

واخرتعوا.
التطور كاملة ثقافة وجود ينكر يَُعد ولم تدريًجا، يعود ته ِبُرمَّ الحضارة هيكُل وأخذ
َمن إال عرش، والرابع عرش، والثالث عرش، الثاني القرن يف أي الوسطى؛ العصور ذروة يف
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يف الجديد العالم هذا مراكز يف الثقافة بلغت وقد عمياء. كراهية وسط يشء كل يكره
— املادية الناحية من — والراين إيطاليا، وشمايل املنخفضة، واألرايض وإنجلرتا، فرنسا،
العاطفية والناحية العقلية الناحية من أما والرومان. اإلغريق بلغه الذي املستوى ذلك مثل
اليوم حتى الكثريون به يفتتن يزال ال الحياة، من أسلوبًا تمثِّل الجديدة الثقافة هذه فإن

ذكرنا. كما
وظهرت العقلية. للحياة العظيم املركز الوسطى العصور ذروة يف الكنيسة وبقيت
تربية تكن ولم العامة. للرقابة تخضع متدرجة منظمة تربية مرة ألول الغربي املجتمع يف
تُتَح (ولم الكتب عىل املنكبني — ا حقٍّ األذكياء للصبيان متاحة تربية كانت ولكنها عاملية،
العام اإلرشاف يكن ولم الطبقات. أدنى ِمن منهم كان َمن حتى الحال)، بطبيعة للبنات
للكنيسة كانت وإنما التعليم. عىل الوالية، كمراقبة وحيدة، بريوقراطية مراقبة حق من
إىل يدعو تنظيًما املنظم وبأكلريوسها واإلدارة، للرتبية العديدين بأعضائها الكاثوليكية،

البابا. يف ممثًَّال األعىل وبرأسها اإلعجاب،
وأحيانًا للكاتدرائيات كملحقات أو األديرة، مراكز حول األولية املدارس نشأت وقد
للكالم لغة تَُعد لم التي خاصة، والالتينية األشياء، مبادئ تُعلَّم وكانت املدن. يف كمدارس
لغة كانت كما للكالم لغة لهؤالء بالنسبة كانت فقد العلماء، بني فيما إال اللهم العام
تعليم أما مبكرة. جد سن يف تعلُّمها يبدءون الصغار الصبية من األذكياء وكان للكتابة،
القراءة معرفة إىل تدريًجا انتهى فقد املظلمة، العصور يف أُهمل الذي العليا، الطبقات
أكثر فإن الحالة، هذه يف حتى ولكن النبالء، من كبري لعدد بهما املعرفة شبه أو والكتابة

الضياع. إدارة عىل التدريب ويف الحرب وفنون الصيد يف كان العليا الطبقة تعليم
العظيم، مرياثها من تَُعد والتي الوسطى، العصور بها تتميز التي الرتبوية املؤسسة أما
يف الجامعات، بعض سوى ذاتها الرومانية الكاثوليكية الكنيسة ييل وال الجامعة. فهي
البرشية املؤسسات أقدم كونها حيث من املثال، سبيل عىل وبولونيا وأكسفورد، باريس،
لم ولكنهما كأمم، أقدم وإنجلرتا فرنسا إن يُقال (وقد هذا يومنا يف الغربي العالم يف املتصلة
الجامعات هذه أكثر نشأ وقد السياسية). الناحية من متصلتني مؤسستني بالتأكيد تكونا
القرن حل وملا ذلك. يشبه ما أو كنسية كمدارس الوسطى، العصور يف ا جدٍّ مبكر وقت يف
رابطة عن عبارة وهو به، تميزت الذي شكلها بلغت عرش، الثالث والقرن عرش، الثاني
السياسية، السلطات من كبري بتحرُّر يتمتَّع متَّحد كلٍّ يف والدارسني املدرسني من رسمية
بعد الجامعات، هذه وكانت الكنيس. النظام داخل يف الكيان بحرية األقل عىل ويتمتع
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تؤهل التي اآلداب يف األستاذية درجة وتمنح العلمية، الدرجات تمنح صحيح، امتحان
لتكون أُنشئت ما رسعان الدكتوراه درجة أن غري الثقافية، الوظائف ألكثر عليها الحاصل

الوظائف. ألعىل مؤهًال
منها تتألف كانت التي املوضوعات إليه وصلت ما أقىص تُعلِّم الجامعات هذه وكانت
األوىل مجموعتني: من تتكون وهي الوسيط، العرص يف الرسمية للرتبية الثابتة القاعدة
اللغة قواعد وتشمل ثالثية والثانية والحساب؛ واملوسيقى والفلك الهندسة وتشمل رباعية
يزال ال ما أكثر أن فالواقع الرسمية؛ األسماء هذه تضللنا أال وأرجو والبالغة، واملنطق
العلوم أن ويالحظ الغريبة. األسماء هذه تحت متخفيًا يقع الحرة الرتبية قاعدة ن يكوِّ
املتنوعة العملية املوضوعات — الحال بطبيعة — توجد لم وكذلك موجودة، غري التجريبية
بطريقٍة دخلت التي الزواج، يف النجاح إىل الداخيل االحرتاق ذات اآللة من مدهًشا، تنوًُّعا
يتم الوسطى العصور يف الطالب كان وبعدما الحديثة. األمريكية التعليم مناهج يف ما
املجموعة وهي الرياضية، العلوم يف ويتمه وكأدب، للبحث حية كلغة الالتينية يف تأسيسه
القانون وهما فعًال، املعرفة تطلبان اللتني املهنتني إحدى بدراسة يبدأ أن له يحق الرباعية،
يقوم التي واألدب الفلسفة يف دراستنا أساسه يف يعادل بما يلتحق أن له يحق أو والطب،
إىل بالنسبة مقيًدا أمًرا كان كالهما «الالتيني» واألدب والفلسفة التخرج. بعد الطالب بها
يف للدراسة موضوعات عدة تشمل التي املطولة االختيار قائمة ألَّف الذي الحديث الدارس
كما — يتناول كان الوسطى العصور يف الرسمي الفكر أن غري الحديثة. العليا املدارس

الكربى. املعرفة مشكالت كل — نرى سوف
االعرتاف كل به معرتًفا جزءًا أمىس قد العلمي العمل كان عرش الثالث القرن حلَّ وملا
اإلدارة وظيفة هناك فكانت العقيل، املستوى يف الوسطى العصور يف االجتماعي التنظيم من
الجامعة طلبة بني — هناك كان لقد بل العالم، ووظيفة القسيس، ووظيفة السياسية،
املدينة «حياة بني املعروف التباين إن الجامعية. بالحياة نعرفه ما يشبه يشء — أنفسهم
ويغنون، ويرشبون، يلعبون، الطلبة كان فقد الوسطى؛ العصور منذ بدأ قد العلم» وحياة
كانت ما كثريًا التي الطلبة مشاغبات هناك وكانت املضحكة. واملواقف األالعيب وينظمون
الكبار، لعالم عكًسا وأقل قصوى، بدرجٍة تنظيًما أقل هذا كل كان وقد الدماء، فيها تسيل
اليونان يف الشباب حياة بني وازنا إذا ولكنا نعرفها. كما األمريكية الشباب ثقافة من

ا. جدٍّ حديثًا لونًا الثانية الحياة يف ألفينا الوسطى العصور يف الطالب وحياة وروما
بالعصور العلم طلبة من الواقع يف منهم وبعض — الوسطى بالعصور املعجبني إن
وظيفة عليها تقوم التي األساسية الروح أن عىل يرصون — جدٍّا املمتازين الوسطى
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العايل التعليم يف العلم وظيفة من االختالف كلَّ ا حقٍّ تختلف الوسطى العصور يف العلم
العصور يف الرسمية الرتبية من التجريبي العلم اختفاء الواضحة الفوارق ومن الحديث.
عموًما تميِّز الفوارق وهذه مكان. كل يف به يُعرتف واحد ديني إيمان ووجود الوسطى،
الذي والفارق أخرى. مرة إليها نعود وسوف الوسطى، العصور يف كلها العقلية الحياة
والرضا الحديثة، الحادة املنافسة روح اختفاء هو ذاتها الطالب حياة يف عادة يُالحظ
يتوقعوا لم املساكني الطلبة أن والواقع الوسطى. العصور يف الحياة يف اإلنسان بمركز
البنك رياسة إىل تُوصل عتبًة الوسطى العصور يف الجامعة يستخدموا أن واضحة بصورة
العقلية األمور يف كانوا الوسطى العصور علماء أن من بالرغم وذلك اإلدارة، مجلس أو
غرور، من العاَلم به يتصف ما بكلِّ يتصفون وكانوا املنافسة، تكون ما أشد عىل البحتة
الوسطى العصور يف الطالب كان وربما الخصوم. عىل النقاش يف التغلُّب يف ورغبة وجدل،
العرص يف لزميله تتوافر ال بدرجٍة العلم أجل من للعلم ذاته تكريس يف بزيادة يتصف
ألصحاب مفتوًحا عمًال وجوهها من كثرٍي يف العلم وظيفة كانت ذلك من وبالرغم الحديث،
املرء يدهش — الوسطى العصور يف املجاالت من غريه يف كما — املجال هذا ويف املواهب.
امرئ كلُّ يلزم أن املفروض مجتمٍع إىل بالنسبة واملضاربة املنافسة من كبريًا قْدًرا يجد إذ

مكانته. فيه
كانوا — الوسطى العصور أوج يف حتى — العلمية الوظائف أصحاب أكثر إن
الكنيسة. من جزءًا املعاني من بمعنًى وكانوا الدينية، املنظمات أنواع من نوٍع إىل ينتمون
الكهنوتي الواجب عن األبرشية مسئولية أي الروح؛ شفاء عىل يحصلوا لم أكثرهم إن ا حقٍّ
حياتهم عىل رقابتها يف أخف كانت الكنيسة أن مفهوًما وكان القطيع، راعي يحمله الذي
اليوم نفهمها نكاد ال بدرجٍة كانت الكنيسة أن بيد األبرشيات. قسس مع منها الخاصة
ويف العقيل. النشاط وبخاصة وتوجهها، البرشي النشاط ألوان من لون كل يف تتدخل —
قسيس؛ املرء أن عىل دليًال تعترب وحدها القراءة عىل القدرة كانت الوسطى العصور أوائل
األكلريوس»، «ميزة وهو اآلن، حتى تماًما يندثر لم الذي االصطالح، ذلك ظهر ثَمَّ وِمن
أن ذلك أجل من يستطيع القراءة، عىل قدرته يثبت أن يستطيع الذي الرجل أن ومعناه
ال دينية محكمٍة يف محاكمته عىل — ما مشكلٍة يف السلطات مع يقع عندما — يعتمد
والكتابة بالقراءة املعرفة يتطلب املظلمة العصور يف عمل كل وكان عادية. محكمة يف
به يُعَهد — الوثائق وتسويد الرسائل، وكتابة الحسابات دفاتر ومسك التسجيل مثل —
وبالرغم لذلك، الالزم التعليم لهم يتوافر كان الذين هم وحدهم القسس ألن القسس؛ إىل
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هذه يف حتى — األكلريوس فإن الوسطى، العصور أوج يف اختفى قد االحتكار هذا أن من
اليوم. يتحملون مما أكثر الحياة يف اإلداري العمل من أضخم عبئًا تحملوا — الفرتة

الحلقة كان — املدن أبرشيات ويف بل الريفية، األبرشيات ألوف يف — القسيس إن ثم
والرضائب، الحروب، وعالم األفكار، عالم الخارجي؛ بالعالم املرء تصل التي الفعالة
قطُّ تكن لم أنها من بالرغم وذلك املعرفة، نرش إىل السبيل هي املوعظة وكانت والدسائس.
الربوتستانتية. املذاهب بعض يف أمست كما املتسلط األمر ذلك لها الكاثوليك مبارشة يف
كادت التي الكربى امليزة تلك الوسطى العصور يف الكنيسة أعطى قد املنرب أن الحق ويف
تستطيع التي هي وحدها الكنيسة وكانت العام. الرأي عىل التأثري لوسائل احتكاًرا تكون
املتجول الكالسيكي األستاذ يشبه ما أو والراديو، الصحف، النعدام املؤثرة، الدعاية نرش
الكلمة سوى الجماهري بني األفكار لنرش أخرى وسيلة هناك تكن ولم الخطيب). (أو
يعادل كان ما تملك التي هي الوسطى العصور يف البابوية كانت وملا املنطوقة. الرسمية
العصور بابوات جعلت التي األسباب أحد بالتأكيد ذلك كان فقد والراديو، الصحافة نفوذ
طويلة لفرتة النمو يف اآلخذ العلمانيني الحكام نفوذ وجه يف بنفوذهم يحتفظون الوسطى

الزمن. من
وبالطبع والالتيني. اإلغريقي باألدب باحتفاظنا للكنيسة مدينون إننا أقول وأخريًا
ويطالبون الشيطان، عمل من الوثنية اآلداب أن يرون املسيحيني من املتطرفون كان
يشء فيها كان الوثني الخيايل األدب يف تتمثل التي املحرمة الفاكهة أن غري بإعدامها.
يجمعون كذلك الرهبان وكان العادي. الورع الدين رجل إىل بالنسبة حتى الجاذبية من
خالل وبخاصة فادحة، كانت الخسارة أن من وبالرغم والغرب. الرشق يف وينسخون
ذلك مع كان بقي ما فإن الرومانية، اإلمرباطورية فيها انهارت التي الطويلة السنوات
يف النساخني عمل يقترص ولم والرومان. اإلغريق بثقافة جيدة معرفة يعرِّفنا ألن يكفي
— الحديث بالتعبري نرشوا أو — كذلك نسخوا لقد بل الكالسيكية، اآلداب نقل عىل األديرة
كتبه وما الوسطى، العصور يف املعارصون والفالسفة الدين علماء بالالتينية كتبه ما
بشيرشون لهم نَدين ال ونحن العصور. هذه يف والقصاصون الشعراء القومية باللغات

روالن». و«أغاني بأكويناس كذلك بل وحده،
الحياة يحتكرون يكادون الكنيسة، يف تعليمهم يتلقون الذين الرجال كان فقد وإذن
والكلية. واملدرسة، واملكتبة، والنرش، والصحافة، املحارضة، منصة الكنيسة فكانت العقلية،
الخضوع كل خاضعة كانت الوسطى العصور أن نظن أن هذا برغم الخطأ من أنه بيد
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رقيبة بيوريتانية أساسية كنيسًة أن نظن أن كذلك قطًعا الخطأ من أنه كما للقسس.
العصور يف العقلية الحياة يف هامة أوجه هناك كانت وكذلك عليها، السيادة صاحبة كانت
يف العليا الطبقات كانت وإذا األحوال. من حال بأية لألكلريوس حكًرا تكن لم الوسطى
اكتسبوا فقد املحرتفني، املحاربني من جماعة تكون أن تعدو تكاد ال املظلمة العصور
الشعر ويف واإلدارة، القانون يف — نطاًقا أوسع اهتمامات الوسطى العصور أوج يف
يف وأحيانًا بل بالفروسية، يُعرف الذي العجيب الحياة أسلوب ويف الخيايل، والقصص
من أكويناس توماس سنت الوسطى، العصور فالسفة أعظم كان وقد والدراسة. البحث
وغريها واإلنجليزية، والفرنسية، اإليطالية، القومية، اآلداب ويف مولًدا. اإليطاليني النبالء
الحياة من املستمدة العنارص رضوب كل نجد الوسطى، العصور يف بعيًدا شوًطا سار مما
البدائي اإلنسان أن تثبت لكي والخشونة العربدة من كبري قْدر عىل تشتمل التي الشعبية،
العالقة الوسطى العصور يف نتبني أن لنا يتيرس ال وربما بالتدين، كلها صفاته يفقد لم
سبيل عىل — ذلك لنا يتيرس كما العادي، الرجل حياة وبني الرسمي الفكر مستوى بني
النور. عصور يف وزمالؤه وجيفرسون، وروسو، فولتري، فيه عاش الذي القرن يف — املثال
قائًما نظاًما — هذا برغم — تكن لم املدرسية الشكلية الوسطى العصور فلسفة أن غري
البرشية لآلمال توجيهها يف آمَن العصور تلك يف الرسمية الفلسفة كانت فقد فراغ؛ يف
شديدة أكاديمية دراسة الوقائع يف الفلسفة تكون حيث كعرصنا، عرص يف منها العادية

لألكلريوس. األدبي املركز وبسبب الوسيط، املجتمع بناء بسبب قطًعا وذلك العزلة،

الوسطى العصور يف والفلسفة الدين علوم

وكان العلوم». «سيدة الوسيط العرص يف الفكر إىل بالنسبة ا حقٍّ الدين أصول كانت
و«الفلسفة»، الدين» «أصول هما منفصلتني، لفظتني يستخدم الوسطى العصور يف املفكر
للغموض، مجال دائًما هناك وكان فيه. انفصام ال اختالًطا مختلطتان الواقع يف ولكنهما
ما يعلل رجًال وكان مفكًرا، كان — كالفيلسوف — الدين بأصول العالم ولكن لإليمان، أو
إليه، الوصول الناس كل عىل تعذر وإن هلل، مكانًا هناك أن يعتقد وكان الكون، يف يجري
بمكان تتعلق التي اآلراء من مجموعة إىل يتوصل أن بالتعليل البرشي املفكر ويستطيع

ناقصة. تكن وإن ورضورية بل نافعة مجموعة وهي هللا،
قام ما أساِس عىل — الحال بطبيعة — الوسطى العصور يف املفكرون بنى وقد
يف ذكرناها التي ونظراتها الكنيسة ترصفات وعىل عمل، من األوائل املسيحيون اآلباء به

191



ورجال أفكار

إىل وبالنسبة بل الوسطى، العصور إىل بالنسبة اآلباء كتبه ما أهم ولعل السابق. الفصل
أواخر يف عاش الذي هيبو، أسقف أوغسطني، سنت كتابات ذلك، بعد جاءت التي املسيحية
وثني، أبوه نبيلة، أفريقية رومانية ساللٍة إىل ينتمي وهو الخامس. وأوائل الرابع القرن
الوندال حصار أثناء يف ٤٣٠م عام يف مات وقد مونيكا). بالقديسة بت (تلقَّ مسيحية وأمه
وأحد بمعنًى، القديم العالم ابن فهو ولذلك األسقفي. ملقره — الجرمانية القبائل إحدى —
اآلباء أعظم بعُد فيما عدَّه قد العالم هذا أن املؤكد ومن آخر. بمعنًى الوسيط العالم رجال

الالتينيني.
املساواة قدِم عىل يقف وهو الغربي، الفكر يف الكربى الشخصيات إحدى أوغسطني إن
مبارشة، يُقرأ أن يجب وإنما ننصفه، أن كهذا كتاٍب يف نستطيع وال وأرسطو. أفالطون مع
من بقيت التي القالئل ري السِّ من وهي بقلمه، حياته سرية وهو «اعرتافاته»، يف األقل عىل
عَرًضا، كتبها التي كلها الجدلية كتاباته بقاء وبفضل الكتاب، هذا وبفضل القديم. العالم
أوغسطني نتعرف أن نستطيع املنظم، العظيم العمل ذلك هللا»، «مدينة كتابه وبفضل
التناقض، كثري وهو القديم. العالم يف أخرى شخصية بأية معرفتنا من أحسن كشخص
الرومانية الثقافة بدنيٍّا متأثًرا املوهبة، عظيم شخًصا كان ألنه وااللتفاف، االلتواء كثري
السليم الوحيد املبدأ باعتبارها املسيحية اعتنق بأنه االعتقاد إىل ليميل املرء وإن املنحلة.
الذي الرجل هذا بأن االعتقاد إىل املرء يميل أخرى وبعبارة — مضطرب عالم يف املتكامل
الرومانية للتقاليد مخلًصا كان بالرومان املتأثرين العمليني املهذبني الرجال من ينحدر
كان — ذلك مع — أوغسطني ولكن السليم. العام اإلدراك عىل القائمة الدنيوية املتزنة
بنفس كذلك لديه يتبني أن املرء ويستطيع رومانيٍّا. يكن وإن اإلغريقي الدم فيه يجري
الهدوءَ ما بطريقٍة أوغسطني منه استمد األغوار يف وتعمًقا قويٍّا، عاطفيٍّا، دافًعا الوضوح
أكثر املسيحية إىل تحوُّله قبل أوغسطني اخترب فقد أمر من يكن ومهما املعِجز. اإللهي
مانيكان مذهب ذلك يف بما دنياه، يف الروحاني العزاء أسباب من وكثريًا الحسية، امللذات

الجديدة. واألفالطونية
بني التوتر هذا أو الشاذ، الرصاع هذا املسيحي األسقف أوغسطني يف لنلمس وإنا
االنغماس إىل أوغسطني يجذب يَُعد لم الجسد ولكن مسيحية، صفة وهو والروح، الجسد
وأن يتناوله، أن — له وينبغي بل — األسقف يستطيع عاَلًما الدنيا باتت وقد الشهوات، يف
كما — أوغسطني لدى كان وقد الفوىض، رشور من إنقاذه يف ويعاون تنظيمه، يف يعاون
األمور تفصيالت يف ينهمك عمليٍّا رجًال وكان يكل، ال للنفوس شفاء — بولس لدى كان
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كمكاٍن املحض الصويف التفكري يف الدنيا أن نالحظ أن ويجب لها. حرص ال التي الجارية
تكون أن إىل منها وأخطر أدق بسورة الشيطان غواية إىل أقرب هي تطهريه من بد ال
وجدنا الصويف، التفكري هذا خارج من نظرنا إذا فإنا ذلك ومع املرء. فيه يتمرغ مكانًا
التطهري يف طريقته تكن ولم تماًما. صادق نوع وهو املتصوفني، من نوًعا أوغسطني
التطهري هو املستحيل األبدي واجبه أن يرى كان وإنما يبدو، فيما التقدُّم إىل تؤدي عملية،
هللا، مدينة يجعلها لكي إال األرض مدينة إىل يهبط ال أوغسطني كان الكامل. الروحاني
اليومية، واجباته يؤدي وهو عليه تتسلط لم اآلخر العالم إىل النظرة هذه أن الواضح ومن
يف تضعه التي وهي ملذهبه، أساس — ذلك برغم — ولكنها لهيبو، أسقًفا بقي ملا وإال

املسيحي. التفكري يف بها يتميز التي املكانة
أوغسطني عمل أن أولها، الضخم: العمل هذا عن أمور ثالثة هنا نذكر أن ونستطيع
التفصيل يف واستطرد تقريبًا، باملذاهب يتعلق ما كلَّ مسَّ فقد موسوعي؛ مركَّب عمل كله
الالتينية املسيحية التجربة تتوسط الوجوه أكثر من ونظرته الهامة. األمور يف الشديد
كان فلقد الوسطى؛ العصور يف لألرثوذكسية أساًسا تكون ألن صالحة تجعلها بدرجٍة
املأساة بمعالجة يتعلق فيما وبخاصة — وبالتقديس بالتثليث، يتعلق فيما أوغسطني
اإلعجاب إىل يدعو وأساًسا مصدًرا — شتى بطرق والخالص، الخطيئة مأساة املسيحية،

والتقدير.
النظر وجهة وضع قد هللا» «مدينة العظيم أوغسطني مؤلَّف أن هو الثاني، واألمر
بشدة، الغرب أهل دائًما تجتذب كانت صيغٍة يف املسيحية، يف الكون علم أو املسيحية،
دراما، مجرد املسيحية يجعل لم أوغسطني أن ذلك للتاريخ؛ فلسفة عن تعربِّ صيغة وهي
التهمة عىل يَُردَّ أن أراد ألنه ناحية؛ من هللا» «مدينة كتب وقد الزمن. عرب ًما تقدُّ وإنما
إىل يرجع إنما الشديد الظهور يف اآلخذ الرومانية اإلمرباطورية َضْعف بأن الشائعة الوثنية
ولم سوء. من املسيحية يف ما مجرِد إىل يرجع ربما بل آخر، عالم بوجود املسيحية عقيدة
قبل وسقط انحل قد واإلمرباطوريات املدن من كثريًا أن إثبات يف مشقة أوغسطني يجد
هناك وليست تزول، أن الدنيا هذه يف املدن طبيعة من فإن طويل؛ بزمن املسيحية وحي
قد أنَّا من بالرغم األرض، عىل بعُد املدينة هذه تظهر ولم هللا». «مدينة إال أبدية مدينة
طريق عن جميًعا لنا وهيَّأ وجودها، عن لنا كشف قد هللا ولكن الدنيا، هذه يف بها وُعدنا
واملدينتان تعيش، سوف األخرى األرض مدينة أن غري فيها. املواطنة فرصة يسوع ابنه
ذلك بعد ينقسم وال الحساب. يوم يف األبد وإىل أخريًا تنفصال حتى أبدية أهلية حرب يف
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إىل يباركون هللا عنهم يرىض فمن أخرى؛ إىل مدينة من التحوُّل بإمكان فيهما املواطنون
األبد. إىل يُعذَّبون عليهم يغضب وَمن األبد،

أوغسطني عند هناك أن هو — األقل عىل الخارج من لرجٍل يبدو كما — الثالث واألمر
عمل من الجانب وهذا الكمال، يعتقد َمن هرطقة وهي الهرطقة، إىل دائًما يدعو جانبًا
أو القدرية، مبدأ وهو الدينية، مبادئه أقوى يكون قد فيما بوضوح يظهر أوغسطني
بريطاني راهب وهو بالجيوس، مع اصطرع عندما حدة املبدأ هذا اكتسب وقد الحتمية.
يف واملشكلة الهرطقة. أنواع من نوًعا الدفاع يجعل بدرجة اإلرادة حرية عن يدافع كان
يف الفرد حرية مشكلة وهي اإلنساني، التفكري واجهت التي املشكالت أقدم من أساسها
اعرتافها يف مشقة تجد دائًما املسيحية كانت وقد الحتمية. أنواع من نوع إزاء االختيار
وذلك اإلرادة)، حرية تمتلك (أي حرٍّا اختياًرا تختار أن تستطيع البرشية الكائنات بأن
املسيحية تعزوه الذي املطلق السلطان من اإلقالل عن تنم الحرية هذه مثل ألن األقل عىل
يشء كل هو هللا إن هللا؟ يرده لم شيئًا تريد أن كاإلنسان لدودة يتسنَّى كيف هللا. إىل
ومدينة هللا مدينة خلق الذي وهو ورغباتك. ورغباتي وأفكارك، أفكاري ذلك يف بما حرفيٍّا،
مرد فليس هللا، مدينة يف مواطنني الواقع يف بعضنا أصبح فإذا فيهما، الحكم وله األرض،
وإنما التعبري، هذا جاز إذا — املدينة هذه بجنسية نتجنس لكي القوة نملك أننا إىل ذلك
تُقاوم. ال نعمًة وهبنا وألنه مواطنني، نكون أن لنا أراد قد البداية منذ هللا أن إىل مرده
يستحقها أن حتى أو يكسبها، أن إنسان بوسع ليس هبة وهي — النعمة هبة الهبة، وهذه
من أي الخالص؛ من تمكنهم وهي عباده، من للمختارين هللا من حرة هبة — ما بمعنًى
وأن النعمة، إىل يتعطش أن العادي الرجل ويستطيع األوىل. الخطيئة عواقب من التخلُّص
كل قبل من أُبِرمت التي املطلقة بحكمته هلل، ذلك يف األمر ولكن إياه، يهبها أن هللا يدعو

زمان. كل يف أمر
كذلك وهو قدير)، يشء كل عىل إله وجود تفرتض دمَت (ما طيب منطق هذا كل
هو إن العواطف تهزهم من عند اإلله هذا ملثل التام الخضوع ألن للعواطف؛ طيب منطق
ون يعربِّ التي االستعارات وضع يف عقولهم الناس استنفد وقد السالم. أو الذات، محو إال
إال بالدودة. اإلنسان شبهت عندما إحداها، استخدمت أن يل سبق وقد الشعور. هذا عن بها
وبخاصة الحتمية، املبادئ هذه يف تعرتضنا التي املشكالت بعض — ذلك مع — هناك أن
وليس الدنيا. هذه يف األمور سري عىل اإلبقاء سبيل يف يجاهدون الذين أولئك نظر وجهة من
التي املشكلة هي تكن وإن الحاالت، من حالة بأية شيوًعا أكثرها هو املشكالت هذه أوضح
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كان إذا هذه: هي املشكلة وتلك املعقولني، األرثوذكس نفوس يف دائًما القلق تبعث كانت
الرسقة، ويف الخمر، رشب يف رغبته لإلنسان يقدِّر لم فلماذا قبل من يشء كل قدَّر قد هللا
هو هللا إن خلقية؟ مسئولية أية يتحمل فكيف اإلرادة حرَّ اإلنسان يكن لم وإذا الزنا؟ ويف
إنما مقاومتها يف دام ما يقاومها، أن يستطيع فكيف اإلنسان، شهوات كل عن املسئول

هللا؟! يقاوم
الذين أولئك أن األمر وحقيقة الناس. من أحد يقفه كان قلما موقف هذا أن والواقع
ليست حياتهم لحظات من لحظة كل كأن يترصفون جازًما اعتقاًدا القدرية يف يعتقدون
بعدم — عقًال — التهديد أن غري الخطأ. عن واالبتعاد الصواب التباع ضخًما قراًرا إال
يتصل يشء العادية البرشية الطبيعة ويف الحتمية، مبادئ كل فوق يحلِّق الخلقية املسئولية
حرية يف أو الفردي، االختبار واقعية يف العام بإدراكه املرء إليها يصل التي بالعقيدة
هذه يف أوغسطينية شبه العملية الناحية من هي ذاتها الكاثوليكية والكنيسة اإلرادة.
الواضح ومن تَُحد. ال التي هللا عظمة بسبب املفزعة الحتمية رضورة تقبل فهي النقطة؛
من نوًعا اإلنسان إىل نعزو أن يجب ولكنَّا هللا، يقاوم أن الواقع يف يستطيع ال اإلنسان أن
هذه فوق تحدث أن هللا يريد التي املأساة تتحقق لكي إليه املفوَّضة الخلقية املسئولية

واقعيٍّا. الجهاد يكون حتى األرض
والظاهر شيوًعا. أكثر األرثوذكسية عىل آخر خطٌر حال كل عىل املتطرفة الحتمية ويف
املبتذل» العادي الواضح األشياء واقع عن األمور «تبعد تُقاوم ال عظمى قوة وجود فكرة أن
أسقف يكن ولم بيئاتهم. عىل العصيان نحو الشديدة امليول ألصحاب عظمى جاذبية لها
إرادة أن يعتقد كان إذ العصيان؛ من الحالة هذه مثل يف األحوال من حال بأية دائًما هيبو
أوغسطني املتصوف، أوغسطني ولكن — السابقة املطلقة هللا ومعرفة تتفق الحرة اإلنسان
عجيبة بدرجٍة املحتمل من ويبدو عصيٍّا. بالفعل كان شديدة، حماسة يف هللا يحب الذي
بد ال بالضبط وملاذا كيف يعرف بأنه يؤمن هي كما الدنيا تكون أال يريد الذي الرجل أن
يريد — دائًما أقول وال األحيان من كثري يف — واملصلح آخر. يشء إىل تتحول أن من للدنيا
أن بالتأكيد داللته له ومما الجدلية. املادية خطة أو هللا، خطة هي خطته بأن يعرف أن
ماركس، وكارل كالفن وهما الصارمة، الحتمية مؤيدي أكرب من — أوغسطني بعد — اثنني
املألوف، احتقار وحي من حركات الكربى، اإلصالحية الحركات قواد من قائدين كذلك كانا
الجماعات جانب من ميل الكاثوليكية ويف يشء، كل فوق اليومية، الحياة ورتابة واملريح،
توماس سنت إىل تعود الرجعية الجماعات أن كما أوغسطني، إىل الرجوع إىل اإلصالحية

أكويناس.
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الفكر أوج إىل يؤدي — األمر أول يف مضطرب معتم — خطٌّ يمتد أوغسطني ومن
التفكري من نظام املدريس املذهب وهذا الوسطى. العصور يف املدريس» «املذهب يف الرسمي
األصيلة واملؤلفات العظمى. الغربية الثقافة عصور من عٍرص يف نضجه تم وقد ناضج،
سعة أن غري مطول. مسهب عليها الحديث والتعليق جيًدا. حفًظا ُحِفظت وقد عديدة، فيه
يف األهمية ذات الكربى املعينة النقاط بعض إىل اإلشارة من أكثر لنا تُتيح ال الكتاب هذا

املدرسيون. كتب ما بعض إىل مبارشة القارئ يرجع أن آملني املدريس، املذهب
جاذبيتها لها قصة يمثِّل الوسطى العصور يف الفكر أساس أن أوًال نذكر أن ويجب
املعقدة وبالدراسة املعرفة، بانتقال يهتم الذي الفكري التاريخ من الخاص النوع ذلك يف
الثابتة املواد مجموعة إىل أُضيفت وقد الثقايف. اإلخصاب وتبادل والرتجمات، للمخطوطات،
القرن يف وبخاصة — املظلمة العصور خالل الغرب بها احتفظ والتي صغرها، برغم
عهد يف فالعرب العربية؛ اللغة عن املرتَجمة املواد من ضخمة كمية — عرش الحادي
الرومانية، اإلمرباطورية من الغربي الجزء يف فتوحاتهم يف لوا توغَّ وخلفائه ملسو هيلع هللا ىلص محمد
واحتفظوا إيطاليا، وجنوب وصقلية إسبانيا اجتاحوا قد كانوا الثامن القرن انتصف وملا
من كلية يَخرجوا لم أنهم الحق ويف التالية. القالئل القرون خالل العامة املنطقة بهذه
طويًال لألكلريوس املعارضون املؤرخون أُغرم وقد الوسطى. العصور نهاية حتى إسبانيا
التي والظلمة بالسبات القرون هذه يف العرب عند النفوذ وقوة العقلية الحرية بموازنة
كانت و١١٠٠م ٧٠٠م عامي بني فيما العرب أن الحق ومن الغرب. يف املسيحيني سادت
بعد نعود وسوف والفلسفة. بالعلم — يشء كل فوق — تهتم ناشطة، مفكرة طبقة لديهم
بدرجٍة مبتكرين الفلسفية الناحية من يكونوا لم أنهم والواقع العلمي. عملهم إىل قليل
كانت التي أرسطو بأصول وبخاصة اإلغريقية، باألصول اتصلوا ولكنهم النظر، تسرتعي
وملا العربية، اللغة إىل األصول هذه تُرجمت وقد للغرب، متيًرسا كان مما وأكمل أفضل
املسيحيني بني االتصال من الصليبية الحروب وزادت املظلمة، العصور من الغرب خرج
وتعطشت آنًفا وصفناها التي العلماء جماعات — خاصة بصفة — نَمت وملا واملسلمني،
الالتينية. إىل العربية من اإلغريقية املؤلفات هذه بنقل املرتجمون قام الكتب، من ملزيد
بإسبانيا، توليدو يف يعمل كان الذي الكريموني، جريارد املرتجمني، هؤالء أشهر إن ويُقال

منفصًال. مؤلًفا تسعني من يقُرب ما العربية من نقل قد
من الرباعية واملجموعة الثالثية للمجموعة األساسية املادة هناك كانت فلقد وإذن
والعربية، اليونانية من النمو، رسيعة الجديدة الكتب مكتبات هناك كانت كما العلوم،
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بالالتينية. ميسورة اآلن كلها الرياضيات، كتب ببعض يتعلق فيما النهاية يف الهندية ومن
مكتبات هناك كانت كما املتخصصني، الرهبان النساخني من كبرية طبقة هناك وكانت
هذه يف العاملني املفكرين أن والواقع املطبعة. وجود عدم برغم علمية، وجماعات طيبة،
أسس ويضعون املعرفة، رصيد إىل يضيفون عرش الحادي القرن منذ كانوا الجماعات
إىل ننظر دعنا الفلسفة لهذه العامة الروح ندرك ولكي الوسطى. العصور يف الفلسفة
القديمة؛ املشكلة تلك بها وأعني الوقت، ذلك يف املشكالت أم كانت ربما التي املشكلة

الكليات. مشكلة
العصور مفكري عند ترتكز أخرى، صورة يف أفالطون عند ملسناها التي واملشكلة،
يرى الصدد. هذا يف يُذكر ما كثريًا مثال والحصان النوعية. الصورة واقعية يف الوسطى
وكلٌّ املتفرقة، الخيول من ا جدٍّ كبري عدد وجود من بالرغم أنه (االسمي) الطرفني أحد
واقًعا، شيئًا تقابل ال «الحصان») ب عنها يُعربَّ (التي النوعية الصورة أن إال واقعي، منها
االختزال من نوع هي ُقل أو لفظة، إال ليست التفكري، الناس بها ط يبسِّ حيلة سوى وليست
خيول الواقع يف هي وبيوسيفالوس وسلفر ورانجر دوبني أن من بالرغم أنه ذلك الفكري.
ال أنه إال — ا خاصٍّ اسًما منها كالٍّ بإعطائنا بها نعرتف حقيقة وهي — متفرقة فردية
البلوط شجر من واحدة شجرة هناك ليست أنه والواقع عامة». «الحصان مثل ليشء وجود
أشجار من شجرة كل بإعطائنا الحقيقة هذه نعرف أن أردنا إذا ولكنا غريها، تشبه
وهو للتيسري، إال ليس النوع فاسم وإذن عسريًا. علينا ذلك كان بها ا خاصٍّ اسًما البلوط

واقًعا. أمًرا ليس
يف الواقعي كان «الواقعي». فكرة هو النظرة هذه يناقض الذي اآلخر والطرف
الكامل، الحصان من ناقًصا اقرتابًا إال ليست املفردة الخيول أن يعتقد الوسطى العصور
هذا يف أننا — الواقعي يعرتف كما — الحق ومن الواقعي. وحده وهو املثايل، الحصان
مفردة خيوًال (إحساساتنا) املستقبلة تجاربنا طريق عن نقابل املحسوسات، عالم العالم،
— هذا برغم — يجب عامة» «الحصان فكرة إىل االرتفاع عىل قدرتنا ولكن فقط، متفرقة
مما أصدق هو التفكري عىل السامية القدرة طريق عن نعرفه ما بأن االعتقاد إىل تسوقنا أن
العليا. الحقيقة هو — الفرد دون — فالنوع وإذن وحدها. الحسية التجربة من نتعلمه
بينه ق نوفِّ أن العسري من أنه وجدنا غايته، إىل االسمي املذهب مع ِرسنا أنا ولو
يتصل مثاًال أو مفرًدا، أُدركه ملا إال قطُّ وجود ال بأنه القول إىل يميل فهو املسيحية؛ وبني
وامليكروب بل العشب، وورقة فالحصان، باآلالت؛ إرهافها أو حوايس طريق عن بمعرفتي
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صاحب عند واقعية األشياء هذه — قرون ببضعة ذلك بعد امليكروسكوب ع اخُرتِ عندما —
إنه منهم، ن تتكوَّ الذين األفراد عن منعزلة الكنيسة حتى أو هللا، ولكن االسمي. املذهب
املقتضيات أن والواقع ا. حقٍّ واقًعا أمًرا منهما يجعل أن املتطرف االسمي عىل يتعذر
واحد صفٍّ يف املذهب هذا وضع الوسطى العصور يف ساد الذي االسمي للمذهب املنطقية
التجريبي. املذهب أو العقيل، املذهب أو الوضعية، أو املادية، بعُد فيما عليه أُطلق ما مع
تكن وإن املسيحية األرثوذكسية نظر وجهة من أخطاره الواقعي للمذهب كان وكذلك
بالعدالة ُعني كما وبالكنيسة، باهلل ُعني قد الواقعي املذهب إن نعم وضوًحا. وأقل شدة أقل
لخطر — اآلخر العالم مذاهب من كغريه — تعرَّض ولكنه األخرى. الخلقية األفكار وبكل
ما إنكار حد إىل — التصوف يف املبالغني أو — املنطقيني املفكرين أحد يد عىل املغاالة
والعمل، والرشاب، الطعام، عالم املبتذل، العالم هذا منه، يفر أن العادي الرجل عىل يشق
الكاثوليكية الكنيسة كانت وقد الالأفالطونية. النشاط رضوب من ذلك وغري والحساب،
تبالغ بأال واهتمت والنساء، الرجال من بالعامة الحفاوة شديدة عام ألفي من يقُرب فيما

وقلوبهم. عقولهم عن االبتعاد يف
املدرسيني أعظم ي ُسمِّ وقد ما. ناحيٍة من توفيق مذهب إذن املدريس فاملذهب
للتوفيق املحب املعتدل الربيطاني السيايس الرجل ي ُسمِّ كما األحرار»، «أول (أكويناس)
يف الرسمي الفكر أن — هذا برغم — نؤكد أن ينبغي وإنما عرش. الثامن القرن يف
مذهب استثناء مع ربما — الفلسفة ألوان لجميع املجال يف يفسح كان الوسطى العصور
رجٍل عند أحيانًا ظهورها من بالرغم تقريبًا باإلجماع املتعلمون ينبذه كان الذي الشك
«وحدة مثل مصطلحات تضلله أن للمرء ينبغي وال الثاني. فردريك اإلمرباطور مثل
الغرب يف الكنيسة ارتفاع منذ — الفرصة بأن يقول الذي الرأي أو الوسطى» العصور
عىل — املدرسيني إن بل األساسية. الفلسفية القضايا يف للجدل تُتَح لم — الذروة إىل
ُوجد عما يقل ال بإخالص الكتابة ويف الخطابة منصة عىل يتبارون كانوا — ذلك نقيض
سبيل عىل — أبيالرد هؤالء، وأحد الغربية. الفلسفة عصور من عظيم آخر عرص أي يف
الذين املحدثون الوضعيون كثريًا به أُعجب وقد املتشددين، االسميني من كان — املثال
يعشقون الذين املحدثني أولئك أن نجد ذلك عكس وعىل عامة. الوسطى العصور يمقتون
وجه عىل أبيالرد يمقتون اآلخر العالم نحو املفروضوالتجاهها لوقارها الوسطى العصور
تتنبأ أن — أبيالرد إىل األفراد أحد استجابة عرفت إن — تستطيع أنك والواقع العموم.
األمور من كثري يف كشخص— كان أبيالرد ولكن الوسطى. العصور ثقافة لكل باستجابته
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معلًما عجيبة، بدرجة الجدل يف موهوبًا منازًعا، مزهوٍّا — الخالد املحتج الفيلسوف ذلك
يف الوقوف إىل بطبعه يميل املسيحي، التواضع ينقصه له، متحمسني أتباًعا إليه اجتذب
هذا مثل لتتوقع وإنك الدنيا. هذه يف والنجاح وامللل، واالعتدال، والجمود، االستقرار، وجه
أن تُدهش ولكنك راسل، برتراند أو بني، توم أو سقراط، فهذا الحرة؛ املجتمعات يف املزاج
الشائعة األمريكية اآلراء عن بعيًدا تكن لم ما الوسطى، العصور يف الربوز هذا بكل تجده
من مجتمًعا أوجها يف كانت الغرب يف الوسطى العصور أن ذلك وتعليل الصدد. هذا يف
وقد مرموقة، مكانة إىل بارتفاعه التكريم أبيالرد نال املجتمع هذا ويف الحرة. املجتمعات
الواقع يف خصومه وعامله مريًرا. هجوًما هاجمهم الذين الناس معارضة بالطبيعة أحس

الكالم. عن يكفَّ لم ولكنه سيئة، معاملة
إريجينا، سكوتس التاسع القرن يف نجد الوسطى العصور يف املنظم التفكري بداية ويف
وجدته لقد حتى الحديثة، األفالطونية من ا جدٍّ يقرتب مفكًرا الواقعية، طالئع أحد وهو
سكوتس دنز يف نجد عرش الثالث القرن نهاية ويف الخطورة. شديد املتأخرة العصور
الحجج عن البتة يرَض لم الفيلسوف هذا ألن املدرسية؛ الواقعية مخاطر من آخر مثاًال
الواقعيني لسابقيه، الذًعا نقًدا كتب وقد الكمال. وجود بعضهم بها يُثِبت التي الناقصة
الواقعية، موقف بها يثبت التي الخاصة حججه سكوتس دنز وصاغ واالسميني. منهم
لحقت التي العامة العيوب بعمله وأيَّد الدقة، يف للمبالغة يُرضب مثاًال مؤلفاته وأصبحت
— أخرى ناحية من — األوكهامي وليام وكان الوسطى. العصور نهاية املدريسيف باملذهب
يَقبل أن عليه املستحيل من جعل الفلسفي موقفه أن وجد وقد املتطرفني. االسميني أشهر
هذه يف يعتقد أن أوكهام اختار ثَمَّ وِمن للكنيسة. األساسية املبادئ من الكثري معقولية
اإلنجليزي الرجل شأن نحسب فيما ذلك يف شأنه — األحوال من حال أية عىل املبادئ
إنه قلنا ذلك فوق بدرجٍة رسمية لغة إىل لجأنا نحن وإذا — كذلك كان ألنه الطيب؛
حقائق أن عىل التدليل بها وأقصد الوسطى، العصور بها تميَّزت التي املحاولة عن تخىلَّ
اآلباء أحد موقف من ا جدٍّ يقرتب موقٍف إىل وارتد البرشي، بالعقل إثباتها يمكن املسيحية

مستحيل.» هذا «ألن» أُومن «إني قال: الذي األولني،
املتصوفني من كثري — الحال بطبيعة — البداية منذ املوقف هذا مثل وقف وقد
الناسك، عند للمعقول املعارضة هذه من كثريًا نجد الوسيط الفكر غضون ويف املتحمسني.
من كله يكن لم الوسطى العصور تصوُّف أن غري الخيايل. البدائي والرجل والتائب،
من الواقع يف يكونوا لم املتصوفني عظماء أكثر فإن األحوال؛ من حال بأية واحد لون
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أو ا رشٍّ باعتباره عاديٍّا استخداًما العقل استخدام معارضة بمعنى للمعقول املعارضني
عىل الروحانية الناحية من وكانوا الحساب، مرتبة فوق يعيشون كانوا إنما األثر. عديم
وعنوانه التقوى، يف وسيط كتاب أشهر ويُعترب قديسني. منهم الكثريين جعل مستًوى
ق يوفِّ الذي الكامل، للتصوف رائًعا مثاًال آكمبس، توماس إىل يُعزى الذي املسيح» «تقليد
بالعقل الوثوق عدم أن السابق الفصل يف رأينا وقد ويَنُْخس. يَُخزَّ أن من بدًال ويوايس
يف ظاهر هذا الوثوق انعدام أن يف شك من وليس فيها. الكامنة املسيحية سمات إحدى
برنارد، وسنت فكتوري، السنت آدم هناك كان فقد الوسيط؛ كالعرص ا جدٍّ مسيحي عرص
العقل مناشدة عارضوا الذين أولئك لعبه الذي الدور وكان األسييس. فرانسيس وسنت

متنوًعا. طويًال املدرسية بالطريقة
ع تنوُّ إذن هناك كان عرش الثالث القرن يف أوجها الوسطى العصور ثقافة بلغت وملا
هناك وكان العظيم. اليوناني العرص يف ملسناه الذي كذلك الفلسفي التفكري يف وتلقائية
العصور يف االتزان وهذا ذهبي. ووسط ط وتوسُّ اتزان، — اليونان يف كان مثلما — كذلك
هذا بني التوتر لتخفيف الجهود أنجح من وهو الناضج، املدريس املذهب هو الوسطى
العقل، إىل الناضجون املدرسيون رجع وقد واملثايل. الواقعي بني اآلخر، والعالم العالم
يؤيده الذي الكنيسة نفوذ النفوذ؛ أصحاب وضعها لقواعد طبًقا يعمل الذي العقل ولكنه
والجامحة الساخطة، الفاحصة، القلقة، القوة تلك عندهم العقل يكن ولم أرسطو. نفوذ
تاريخنا فيه كان وربما — البرشي التاريخ يف املواقف من كثري يف كانت كما أساسها يف
أبعد كان أبيالرد أن بيد تماًما، الثائر العقل من النوع لهذا مثاًال أبيالرد ذكرنا وقد أيًضا.
يبدو الذي الفكري بالتواضع يتصف املجيد املدريس إنما املجيد. املدريس عن يكون ما

الفكر. يف الثائرين نظر يف جبنًا
التفكري يف الفكر من أساس عىل تقوم والتي املتزنة، القوة لهذه الجيدة األمثلة ومن
شكلها أخذت التي الدينية، املذاهب بعض يف نجده ما الوسطى، العصور يف الرسمي
املسيحية املشكلة تلك صارم بشكل وضع مثًال الرباني فالعشاء السنني؛ هذه يف النهائي
فالعنارص والواقع؛ الظاهر صورة يف وذلك اآلخر، والعالم العالم هذا مشكلة تنتهي، ال التي
كالخبز ومذاقها شكلها يف تبدو أن من لها مناص ال ولكن ونبيذًا، خبًزا تكون أن يمكن ال
أي هي — تقديسها بعد — العنارص أن إنكار هو ذلك من اآلخرة الدار ومخرج والنبيذ.
العنارصكخبز قبول فهو الدنيا هذه مخرج أما ودمه. املسيح جسد سوى حال، بأي يشء
وهذا يتناولها. َمن عند املسيح ذكرى وتجدِّد للمسيح، ترمز إنما بأنها والقول وخمر،
املعجزة يستبعد ألنه خطًرا؛ مخرًجا دائًما األرثوذكس للكاثوليك يبدو كان الثاني املخرج
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الكاثوليكية الكنيسة أن من وبالرغم أخرى. مسالك العام واإلدراك العقل لطرق ويفتح
يف تبقيهما أن إىل دائًما تسعى كانت فإنها مكانًا، العام ولإلدراك للعقل تجد دائًما كانت

لهما. مالئًما تراه الذي املكان
خصائص من كان الذي ودمه املسيح جسد إىل والنبيذ الخبز ل تحوُّ مذهب إن
أحد (وهو ١٢١٥م عام يف الرابع التريي مجلس رسميٍّا قِبله والذي الوسطى، العصور
بني الجدل من قرون عدة بعد — اتخذ الغربية)، الكنيسة يف العامة الخمسة املجالس
اإلحساس بدقائق احتفظ ولكنه اآلخر، العالم إىل تنتمي سليمة نظر وجهَة — الدين علماء
«أغراض»، ولهما أساسية، صفة أو أسايس كيان وهي «مادة»، والنبيذ للخبز إن العام.
أن عىل العادية الظروف يف تعاوننا والتي ونتذوقها، ونراها نحسها التي الصفات وهي
والنبيذ الخبز مادة املسيح ل يحوِّ القداس وبمعجزة بمادتهما. تقريبية معرفة نكتسب
أعراض تبقى التي األعراض يف تغيري أي يحدث ال ولكنه ودمه، املسيح جسد مادة إىل
بالطبيعة فنحن ولذا إطالًقا؛ املادة نذوق وال األعراض، إال نذوق ال ونحن والنبيذ. الخبز
إال الكيموي يحلل وال املنزل، يف الطعام مائدة عىل دائًما نذوقه ما نذوق إنما التناول عند
املقدس والنبيذ الخبز يحلل الذي الكيموي فإن ثَمَّ وِمن قط. املادة يحلل ال وهو األعراض،
والنبيذ الخبز من املعجز التحول ذلك وهو قائم، التحول أن بيد تحوًال، يجد ال ورع بغري

أبًدا. يسحقها ال ولكنه حواسنا، يتجاوز الذي والدم، الجسد إىل
أنها من بالرغم والعاطفي، املنطقي العمق إىل تفتقر األوىل الخالص مبادئ وكانت
قد األوىل الكنيسة آباء كان الرباني. العشاء يمثله ما الكربى الهرطقة مخاطر من تمثِّل ال
بما الشيطان براثن من اإلنساَن املسيُح بمقتضاه اسرتد الذي الفداء، مذهب إىل اطمأنوا
درجة إىل وشاعت الناس، عامة عند ا جدٍّ مقبولة العقيدة هذه وكانت الصليب. عىل عانى
وذلك التجاري. بالتبادل أشبه املدققة للعقول بدا الفداء هذا مثل ولكن قرون. لعدة كبرية
القديس أظهر وقد يشء. كل عىل وقدرته بكرامته تليق ال مكانٍة يف اإلله وضع أنه فوق
بالخالص، املسيح بها أتى التي للطريقة قبوًال أكثر منطقيٍّا تفسريًا التكفري مبدأ يف أنسلم
يف املفكرين أشد كان وربما الوسطى، العصور يف الكبار الواقعيني أول هو هذا وأنسلم
يمكن ال اإلله ضد آدم خطيئة إن قال الوسيط. العرص يف ابتكاًرا الدينية العلوم ميدان
تجاري تبادل بأي محوها قْطًعا يمكن وال التجارية، املحاسبة أنواع من نوع بأي محوها
أن البتة يستطيع ال سقوطه حالة يف ولكنه بالصالح، لربه َمديٌن اإلنسان إن الشيطان. مع
الدَّين سد نحو األوىل الخطوة يخطو أن كإله يسوع يستطيع وإنما الصالح. بهذا يقوم
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كان فقد ثَمَّ وِمن وإنسانًا، ربٍّا إثم، بغري يسوع كان مكابد. كإنسان فعًال سدَّه الذي
من بشفاعته ف يخفِّ أن بوسعه كان إنه ُقل أو آدم، خطيئة عن حرية يف ر يكفِّ أن بوسعه
وحمل — طائًعا النقَص يسوع حمل وقد يربره. ما له غضب وهو أبنائه، مع هللا غضب
يخطوا أن الناس يستطيع حتى وذلك — كإنسان اآلالم كابد ألنه النقص؛ تالزم التي اآلالم
هذا. بغري عليهم تستحيل كانت التي الخطوة وهي اإلنساني، الكمال نحو األوىل الخطوة
ولكنه املعنى. من ِخْلٌو الحديثة العقول أصحاب من كثري عند وهو دقيق، مذهب وهذا
الذين أولئك عند خطرة محاولة وهي — اإلنسان عند التفكري عنرص إلرضاء محاولة
نردد أن لنا األيرس من إنه أخرى مرة وأقول آخر. بعالم اإليمان نحو بحماسٍة يميلون
غورها يَسِرب ال سحيقة دائًما تبقى أن يجب بطريقٍة يُخلِّص يسوع إن ونقول ترتوليان

تفكريه. يف األلفاظ بني يربط الذي اإلنسان
أعظم طريقَة قْطًعا تكن ولم املدرسية، الطريقة تكن لم الطريقة هذه أن غري
الكتابة، من كبريًا قْدًرا لنا خلَّف الذي أكويناس، توماس سنت به وأعني املدرسيني،
األمميني»، معارضة يف «بحث وكتابه: واألربعني. التاسعة سن يف مات أنه من بالرغم
الوسطى، العصور يف والفلسفة للمعرفة موسوعتان الدين»، قواعد يف «بحث اآلخر: وكتابه
وليستا واحدة، أساسية لنظرة طبًقا ق منسَّ فيهما يشء كل منظمتان، موسوعتان ولكنهما
أبجدي. ترتيب يف الحديثة، كاملوسوعة بعض، إىل بعضها ُضم متنوعة، معارف مجرد
(بمعنى معتدل واقعي يعرضها األرثوذكسية الكاثوليكية املسيحية هي األساسية والنظرة
يميل ال مرتَّب منطقي الفصل)، هذا يف استخدمناه الذي الوسطى العصور يف الكلمة هذه
اإلدراك بعالم ما بطريقٍة حلقاته اتصلت عظيم باحث املنطق، يف حتى املبالغة إىل قطُّ

العام.
وقد ميًرسا. سعيًدا، موقًرا، البتة يكن لم وإن معقوًال، العالم هذا يرى أكويناس كان
إذن الجيل ومن صورته. عىل خلقه الذي لإلنسان مالئم كمكاٍن أصًال األرض هذه هللا خلق
أي الواقع يف يعترب أن يمكن وال كالتفكري، هام برشي نشاط أي خلقه مع يتناقض أال
احتماالت هناك إن نعم — خطأ ذاته حد يف اإلنسان، طبيعة من أنه الواضح من نشاط،
الرش قوى ضد مستمر األرضنضال هذه فوق والحياة األخطاء، الناس فيها يرتكب كثرية
االبن هذا سها أسَّ التي الكنيسة يف ويعطينا األوحد، ابنه هللا يعطينا هنا ولكن الحقيقية.

مشيئته. تنفيذ يف يخطئ ال مرشًدا األرض هذه فوق
بتلك وبدأ هللا، عند من املنزَّلة الديانة يف الثابتة بالعقلية أكويناس بدأ فلقد وإذن
ألكويناس، طبًقا — صوابًا أديناه إذا — تفكرينا وكل هللا. من مبارشة ننالها التي الحقائق
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وقد تطبيقها. عىل نحياها التي اليومية حياتنا يف ويعاوننا الحقائق، هذه يثبت إنما
اإليمان مشكلة األبدية، املسيحية — املشكلة تلك يف ثابتة وقفة املدريس املذهب وقف
إذ مشكلة؛ هناك ليست مستحيل). ألنه أُومن إنني العبارة: هذه (وأذكر العقل ضد
حجة املرء ضم ما فإذا صحيًحا. فهًما مفهومة والعقل اإليمان بني معارضة هناك ليست
آثم، فهو األرثوذكس، الكاثوليك فيه يعتقد كان ما تناقض نتيجة إىل وانتهى حجة إىل
الفور عىل نتبني أن الصحيح املنطق باستخدام ويمكن خاطئ، منطق استخدام وإثمه
يستمتع كان — املتأخرين املدرسيني كأكثر — أكويناس توماس أن والواقع خطئه. موطن
مجموعة وبني الحجج هذه بني يقابل ثم املقبولة، العقائد ضد املوضوعة بالحجج بالتالعب
هذه بني ق يوفِّ ثم البسيطة. اإليمان مقتضيات قليًال تتجاوز براعة أشد الحجج من أخرى
والتنسيق. التوقيت عىل السيطرة عىل املدرَّب الريايض بقدرة تذكِّر عقلية بمهارة وتلك
اإلفراط يتجنب أن يجب املدريس— كاملفكر فالريايض— يضلل؛ ما التشبيه هذا يف وليس
املكان نحو طاقته من الصحيح القْدر يوجه أن ويجب والتأخري، والتبكري والتفريط،

الصحيح.
ا تامٍّ فهًما وفْهمها إحيائها بعد أرسطو طريقة هو أكويناس عند الصحيح واملنطق
لم فهو الطريق؛ وسط يقف رجًال بطبيعته كان نفسه أرسطو أن بينَّا وقد أخرى. مرة
كما الدنيا هذه يقبل أن البتة يستِطع ولم ألفالطون، املثايل اآلخر العالم يقبل أن يستِطع
ميول مع ا تامٍّ اتفاًقا البرشية الحياة يف االستهداف نحو أرسطو مشاعر اتفقت وقد هي.
بالحقائق تبدأ التي التفكري، يف أرسطو طريقة اتفقت وكذلك اإلصالح. نحو املسيحية
بطريقٍة وذلك املنسقة، الواضحة الفروض من نمٌط باستمرار عنها يتفرع والتي البينة،
الطريقة هذه اتفقت — األقل عىل الغرب يف لإلنسان أو يبدو، فيما لإلنسان طبيعية
وقد عندهم. ل التأمُّ وعادات الوحي لحقائق املدريس املذهب أتباع قبول مع ا تامٍّ اتفاًقا
قد أنكم املؤكد من يكون ويكاد باالستنباط، إليها يُشار التفكري يف الطريقة هذه أن عرفتم
وُعرفت الحديث، العلم بانتصار التقدير نالت للتفكري، أخرى بطريقٍة موازنتها إىل انسقتم
املباينة هذه أن والواقع األوىل. الطريقة عىل الثانية الطريقة بفضل وحكمتم باالستقراء،
شخصية عن نتحدث عندما إليها نعود وسوف — خاطئة تكن لم إن — التبسيط بالغة

العظمى. بيكون فرانسيس
بداية نقطة من هذه االستنباط طريقة طبقت أذا أنك نذكر أن فيكفينا اآلن أما
الحسية) التجربة (أو الوقائع إىل الرجوع دون واحد صفٍّ يف خطوات بضع رست ثم
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بالرضورة يتحتم ال هذا أن غري الوقائع. تطابق ال نتيجٍة إىل تصل سوف أنك فالراجح
التجريبي، بالعالم نعرفه الذي الناس من الرضب ذلك من كنت إذا إال هداًما يكون أن
عملك تؤدي أن — السيارات ميكانيكي أو الباطني كالطبيب — تحاول كنت إذا إال أو
املدرسيون، يريد كما — مثًال — تريد وقد العالم. يفعل كما العام التفكري أساس عىل
تجد أن تحب وقد طيبة. حياة العيش يف رغبتك ع تشجِّ السلوك من أنماط عن تبحث أن
الريايض. يفعل كما عقلك بك يؤدي أين إىل ترى أن تحب وقد الوقائع. من أفضل شيئًا
رجعت إذا وبخاصة كربى، خدمة االستنباط يخدمك أخرى كثرية أغراٍض ويف ذلك كل ويف
السلوك حقائق إىل األقل عىل والحني الحني بني — املدرسيون يفعل كما — تفكريك من

البرشي.
جدله يف حتى كثريًا، قطُّ عنها يبتعد لم قاعدٍة إىل يستند كان أكويناس أن املؤكد ومن
املسيحية الديانة حقائق مجموعة هي القاعدة وتلك و«املدرسية». الدقة غاية بلغ الذي
ويفرسها البرشية، العالقات نواحي من كثري يف والتجربة العام اإلدراك يكملها امللهمة،
وإىل اآلباء، إىل الكامل الوصول ويستطيع التوفيق، إىل يميل طبيعته، يف معتدل عقل
بمجرد «البحث» يف إليه يُشار ما كثريًا الذي خاصة، وأرسطو األوائل، املدرسيني الرجال

الفيلسوف.
الدين» أصول يف «البحث من جزء وهو وعقله. أكويناس طريقة من مثاًال وإليك
تبني مما أشدَّ وضوٍح يف يبني أنه كما نتابعه، أن لنا اليسري من ولكن نسبيٍّا، األهمية قليل
اإلدراك من ا جدٍّ قريبًا أكويناس كان كيف اإلرادة، بحرية الخاص كالجزء األعظم، األجزاء
قبل الرباءة حالة األوىل»، اإلنسان «حالة ل الخاصة الرشوط يناقش الجزء هذا يف العام.
نظر يف غرابته من بالرغم األدب، يف تقليدي سؤال وهو — سؤاًال يلقي وهنا «السقوط».
صيغة يف السؤال يلقي نراه بل الرباءة؟ حالة يف األطفال كان كيف وهو: — املحدثني
استخداًما أعضائهم استخدام من تمكِّنهم كاملة بدنية بقوة ُولدوا هل فيقول: أخص،
قد ميالدها؟ عند عاجزة متحركة كائنات اليوم، كأطفال كانوا هل أم امليالد، عند كامًال
الكمال، قْدر من تحطُّ — عدن جنات يف — العجز صور من صورة أية أن املرء يتصور
فلماذا بعد، فيما إليه صارت عما االختالف شديدة البرشية الحياة جعل قد هللا دام وما
والنساء الرجال يُولد أن يشأ لم وملاذا بل البداية، منذ كامًال قويٍّا البرشي الطفل يخلق لم
عدن جنات تبعد أن إىل تميل اآلخر العالم يف املطلق الكمال فكرة أن والواقع بالغني؟
عنده عدن حتى كانت فقد أكويناس؛ كذلك يكن ولم املستطاع، بقْدر األرض صفات عن

تصويرها. يستطيع ما بقْدر «طبيعية»
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إىل يستند فيه نعتقد وما الطبيعة. عىل تعلو التي الحقائق ندرك وحَده «باإليمان
إال األشياء، بطبيعة االسرتشاد من األمور من أمٍر افرتاض عند لنا بد فال ثَمَّ وِمن الرواية،
السماوية، باإلرادة علمنا إىل تصل والتي الطبيعة، عىل تعلو التي األشياء بتلك يتعلق فيما
قوة األطفال لدى تكون أال البرشية الطبيعة ملبادئ املالئم ومن الطبيعي من أنه وواضح
الحيوانات إىل بالنسبة اإلنسان ألن وذلك مبارشة؛ امليالد بعد أعضائهم الستخدام تكفي
الشديدة الذهن ليونة إىل بالنسبة الطبيعي فمن ذلك وعىل أكرب. ذهن بالطبيعة له األخرى
إن ثم األعضاء. لتحريك معدة — الحركة أدوات وهي — األعصاب تكون أال األطفال عند
يستخدم أن السماء بقوة يمكنه الطفل أن يف يشك ال — أخرى ناحية من — الكاثوليك

مبارشة.» امليالد بعد أعضاءه
(٣٠ العدد السابع، اإلصحاح الجامعة، ِسفر (يف املقدس الكتاب يف جاء ملا وطبًقا
يف تنحرص — أوغسطني يقول كما — االستقامة وهذه مستقيًما.» اإلنساَن هللا «صنع
البدائية الحالة يف املستحيل من كان فكما ولذلك ا. تامٍّ خضوًعا للروح الجسد خضوع
من كان فكذلك املنظمة، اإلنسان إرادة منه تنفر يشء أي البرشية األعضاء يف نجد أن
تكون اإلنسان وإرادة اإلرادة. توجيهات تنفيذ عن تعجز أن األعضاء تلك عىل املستحيل
اإلنسان تالئم ال عينها األعمال أن غري اإلنسان. تالئم التي األعمال إىل تميل حينما منظمة
أن وهي النتيجة هذه إىل نصل أن علينا وجب ثَمَّ وِمن الحياة. مراحل من مرحلة كل يف
كل أداء بقصد أعضائهم استخدام تكفي التي القوة لديهم تكون أن يصح ال األطفال
وما كالرضاعة الطفولة، حالة تالئم التي األعمال تلك خال فيما العمل، رضوب من رضب

إليها.
كالسيادة — التوماسية يمثِّل مما الكثري نجد ظاهرها يف التافهة الفقرة هذه ويف
باإليمان بها نتمسك التي الطبيعة»، عىل تعلو التي «الحقائق ل تُعطى التي الواضحة
أن يف واالعتقاد ا، تامٍّ قبوًال الكاملة السماوية القدرة وقبول السماوي، بالنص إليها ونصل
البرش أعمال يف «لياقة» هناك وأن مجراها، يف تسري الطبيعة يجعل أن يؤثِر عموًما هللا
أساسها يف هادفة هذه الطبيعة قوانني وأن مالحظتها، تمكن التي الطبيعة وقوانني تتفق
نص الحالة هذه يف وهو النص، إىل الرجوع أخريًا ثم البرشية، الحياة حدود حيث من

وأوغسطني. القديم العهد
وإن العرشين، القرن يف العادي األمريكي عىل تشق أكويناس قراءة أن املؤكد ومن
إىل إذن املشقة من جانب ويرجع نفسه. أرسطو من أو كانت، ِمن أشق ليست تكن
الدقة يف الفني الرجل اهتمام ولديه فائقة، فنية قدرة له محرتف فيلسوف أكويناس أن
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خاصة الدين» أصول يف «البحث يف أنه والواقع الهواة. عند يتوافر ال مما والتحديد،
إىل يوجهه ولم الجادين، الطالب إىل الخطاب ه وجَّ ألنه يستطيع؛ ما بأبسط كتب قد
حديث رجل يالقيها التي املشقة من جانبًا أن يف شك من وليس وحدهم. األساتذة زمالئه
يفرتضها كان التي االختالف شديدة الفروض يف تنحرص أكويناس قراءة يف مؤهل غري
يف إلينا) (بالنسبة الفكري الجو غرابة يف تنحرص كما الوسيط، العرص يف الفيلسوف
«روح عن للتعبري محاولة يف بعُد فيما الغرابة هذه إىل نعود وسوف الوسطى. العصور

الوسطى. العصور يف العرص»
الفلسفية النُّظم أصحاب إىل ينتمي أكويناس أن املشاق هذه من بالرغم البني ومن
حتى فيه، امليزة لهذه الثناء استحق البناء، جميل نظام ونظامه الغربي. الفكر يف العظام
الذين أولئك وهم — الحقد من بيشء مشوبًا يكن وإن — املحدثني واملاديني الوضعيني من
— جملته يف — يضع نظام وهو تقريبًا. املدريس املذهب صحته يف يعتقد ما كلَّ يخالفون
أن البرشي للعقل يمكن عالٍم يف زائدة بدرجة مريًحا يكن لم وإن مريًحا، موضًعا اإلنسان
تستطيع ولكنها التحوير، كل تحوره أن ا حقٍّ البرشية اإلرادة تستطيع ال عالم يف يدركه،
ونظام إليه. ويطمنئ اإلنسان، إليه ينتمي مسيحي، عالم أكويناس عالم معه، تتالءم أن
الفلسفة مشكالت كل يف وسًطا موقًفا يقف مذهلة، بدرجٍة متزن نظام أخريًا أكويناس
الريايض، صورة أخرى مرة نضع وهنا الفائقة. املهارة يرس يف املوقف هذا ويقف الكربى،
وال متظاهًرا، قطُّ يكن لم أكويناس ولكن املشدود. الحبل عىل يميش الذي ذلك ونذكر
إذا — الوسط الطريق هذا الوسط، الطريق هذا بلوغ سبيل يف يجاهد كأنه قطُّ يبدو
بتحليل يهتم الذي هذا عرصنا تزعج كما تزعجه لم لفظة إليه محببة لفظة استخدمنا

اإلنسان. «طبيعة» من جزء األلفاظ. معاني
أصحاب من لكثري ممالٍّ يبدو أن بالرضورة بد ال أعماٍل من أكويناس أداه ما إن
أكويناس يكن لم ذاك. أو هذا تكن لم إن الساخطة أو املتطلعة، املتحمسة، النفوس
يضحك، ال وهو التقاليد. عىل يحافظ لكي اإلصالح يريد — ببريك شبيه وهو — صليبيٍّا
موضوعات عهده يف بالطبع الدين وأصول الفلسفة كانت وقد باالستخفاف. يخاطر وال
وقد السخرية. ملسات من ملسة أية لديه تكن لم أكويناس ولكن رفيع. جدي طابع ذات
لديه تكن لم وربما تصويرها استطاع ما بقْدر طبيعية أكويناس عند عدن جنات أن ذكرنا
تحسبوا ال ولكن العام. اإلدراك من كبري قْدر لديه كان وقد عدن. جنة عن عاطفية صورة
عدم من الضخم العبء يخفف أو يصحح، أو ر، يطهِّ لكي العام اإلدراك هذا يستخدم أنه
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أكويناس إن كله. البرشي الجنس يحمله الذي بل املسيحية، تحمله الذي العام اإلدراك
املرياث يأخذ — هذا برغم — كان ا، حقٍّ التصوف قليل الكتاب هذا ملؤلف يبدو الذي
إىل يدعو يٍرس يف اآلخر، العالم إىل املسيحية النظرة أو املسيحي، التصوف من املحسوس
كان إنه ُقل أو التصوف، هذا يسالم كان له. ُقدِّر مما جزء أنه عىل كفاح، وبغري العجب،
وإنما انفطرت. السماء أن لو يود الذي للمسيحي فيلسوًفا أكويناس يكن ولم يروِّضه.
فيلسوًفا وكان النفس، هدوء إىل يسعى الذي للمسيحي العجب إىل يدعو فيلسوًفا كان

املسيحي. غري يحسها قد التي النفسية للطمأنينة مزعًجا

اإلنسانية العالقات يف الوسطى العصور نظريات

املواد عىل بنَوا فيها العلم ورجال الوسطى العصور فالسفة أن كيف نبنيِّ أن حاولنا
إىل وصلوا حتى الكالسيكية، التقاليد من كبري جانب وعىل الكنيسة، آباء لهم تركها التي
العصور يف الرسمي التفكري أن رأينا وقد املدريس. املذهب نسميها التي الشكلية الفلسفة
أن وجدنا وقد الكالسيكي. الفكر يشمله ما اتساعه يف يبلغ يكاد مجاًال يشمل الوسطى
مع الجامع الشامل، أكويناس اعتدال هو املدريس املذهب يف الذروة يتسنم الذي النظام
العصور حلول كانت وقد العام. اإلدراك عىل يقوم الذي تقريبًا، يشء لكل وهناك هنا
التفكري ُطرق أما اإلغريق. حلول عن االختالف جد مختلفة الكربى للمشكالت الوسطى
مكَّنت التي األسباب من وهذا االختالف. من الدرجة هذه تبلغ فلم الوسطى العصور يف
يمكن والتي — األخف املشكالت يف أما مبارشة. أرسطو من اإلفادة من املدرسيني الرجال
كانت فقد السيايس، التنظيم ويف البرش سلوك يف الكربى املشكالت من أيًضا تَُعد أن
الخري يف املسيحية اآلراء تبدو أن من مفر وال جديدة. كذلك الوسطى العصور حلول
أشد — والسياسة األخالق مجال يف — امللموسة الوسيطة الحياة ظروف تبدو كما والرش،
كل فوق — العسري ومن تجريًدا. األشد والفلسفة الدين علوم مجاالت يف منها وضوًحا
بني العالقة مشكلة امللحة، املشكلة تلك اإلنسانية العالقات مشكالت يف نتجاهل أن يشء
يف الواثقون امليتافيزيقيون ينبذها أن دائًما يمكن التي العالقة وهي والتطبيق، النظرية
فيها. توقري ال عالقة باعتبارها أو املوضوع يف تدخل ال باعتبارها كافيًا وثوًقا امليتافيزيقية
أقىص تبلغ البرشية العالقات يف وتطبيقها امُلثُل بني الفجوة إن أحيانًا يُقال وقد
النمط بني العالقة مشكلة إن الوسطى. العصور يف — الغربي الرجل إىل بالنسبة — مداها
كان أفالطون أن يف شك من وليس تقاليدنا. يف دائمة مشكلة املجتمع يف والواقع النموذجي
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بياني، خط عىل قياسه يمكن مما الفجوة هذه تكون أن يمكن وال اإلدراك. كل لها مدرًكا
معونات. من فعًال ُجمع ما وبني خريي ملرشوٍع األموال جمع من الهدف بني كالفارق
امُلثُل بني الفجوة املختلفة الغربية املجتمعات يف نقيس أن استطعنا إذا أننا أتصور وإني
هذه أن يعتقدون الذين أولئك أما الحاالت. من حالة كل يف واحدة لوجدناها والواقع
الوسطى العصور كانت اآلتية: الدالئل فيقدمون الوسطى العصور يف أعمق كانت الفجوة
فالكنيسة حسنًا؛ ترتيبًا مرتبة منظمة بحياة األرض هذه عىل الناس تمد — امُلثُل يف —
وأرباب والفالحون املدني، بالنظام يحتفظون اإلقطاعيون والنبالء البرش، نفوس ترعى
والواجبات الحقوق من مجموعة وهناك حقد. وبغري باطراد نافعة، أعماًال يؤدون الحرف
والبابا. اإلمرباطور إىل الخنازير راعي من وآخر، فرد كل بني وتربط جميًال تنسيًقا منسقة
من بدًال «مستقرٍّا» مجتمًعا هذا كان فلقد بها؛ سعيٌد فيها، آمٌن مكانته، يعرف رجل كل
فيه وضعت مجتمع ولكنه الحديث، املجتمع يف نلمسها التي والشكوك الجنونية املنافسات
— التعبري هذا جاز إن — صلبة أرًضا هللا أمام الناس جميع مساواة عن املسيحية الفكرة
األفراد من — موجزة عبارة يف — مجتمًعا كان وفقًرا. تواضًعا الناس أكثر قدمي تحت

واضحة. طبقات إىل مقسًما منظًما، مجتمًعا خلقيٍّا، املتحررين
تفصيالت الوسطى العصور خصوم ذلك يف ويرسد — العملية الناحية من أما
وحتى القرون، أعظم وهو عرش، الثالث القرن يف حتى — هناك كان فقد — مرعبة
واألرايض وإنجلرتا الحديثة، (فرنسا أوروبا شمايل الوسطى العصور إنجازات وسط يف
هناك وكان اإلقطاعيني. النبالء بني دائمة عصابات حروب — الراين) وبالد املنخفضة،
الجماهري بني وفقر الدين، رجال عند حتى تجده الدنيا، بشئون واهتمام وتراٍخ، فساد،
كان — طبقية حروب يف وانفجارات متكررة، ومجاعات متوطنة، وأمراض الضخمة،
املرء يجده الذي املألوف والبؤس السلوك سوء — الفروض أحسن وعىل إيجاز، يف هناك

النواحي. بعض يف املعتاد من أسوأ كان ربما بل البرشي، الجنس يف
إىل حاجة يف ولسنا املجتمعات. جميع يف موجودة والواقعي املثايل بني الفجوة إن
يف مبالغة آنًفا ذكرنا وما وتطبيقها. األمريكية الديمقراطية النظرية بني الفجوة نذكر أن
مبالغة أنه كما الوسطى، العصور يف يكون» أن ينبغي «ما عليه يدل الذي الربيء الكمال
مرة يجب ولكنا الوسطى. العصور يف كائن» هو «ما انحطاط يف أشد) بدرجة (ربما أيًضا
يف والواقع النظرية بني ملحوظة فجوة وجود عن الشائعة الفكرة يف أن نؤكد أن أخرى
رجل يسميه وما الوسيط، العهد يف األخالقيني عند الطيبة النوايا بني الوسطى، العصور
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يف إن أقول امللطخ»، «الواقع تيلور أزبورن هنري مثل إعجاب، أيما الصور بهذه معجب
الحق. من شيئًا الفجوة هذه وجود

ويف املظلمة العصور يف املثقفة الطبقة أن إىل ما، حدٍّ إىل الفجوة، اتساع يرجع وقد
غربي مجتمع أي يف منها اليومية الحياة معامالت عن أبعد كانت الوسطى العصور أوائل
وأهمية الرتتيب، أهمية تأكيد إىل الجديد النامي املجتمع يف الفكر قادة مال وربما آخر،
واجهتهم عندما ذلك إىل مالوا ربما املجتمع، يف معني بدور فرد كل تربط التي الثابتة النُّظم
ومهما املظلمة. العصور بربرية إىل الجزئية والعودة املركزية، السلطة وانهيار الفوىض،
العصور مفكري أكثر عند والسياسية الخلقية امُلثُل اتجاه يذهلنا مما فإنه أمر من يكن
عرش الحادي القرن منذ الوسطى العصور مجتمع أن غري مستقر. مجتمع نحو الوسطى
عىل الفنية والسيطرة والثروة، السكان، عدد يف يزداد متطوًرا، مجتمًعا الواقع يف كان
االجتماعية النظريات كانت ما وهو وضغطها، الظروف لحكم يخضع لذلك وهو املوارد،
ميدان نحشو أن نحاول أن دون — اآلن ودعنا وجوده. إنكار إىل تميل العهد ذلك يف
ونحاول به، يتميز مما ملموسة امليدان من واحدة ناحيًة نختار — الكتَّاب بأسماء البحث

واقعية. املشكلة نجعل أن
يفصل الذي الفارق ذلك وتطبيقها االجتماعية النظرية بني الشائعة املفارقات ومن
من كاملة حركة يتحرك أن فيه الفرد يستطيع ومجتمًعا الطبقات فيه تتجمد مجتمًعا
حيث من — املجتمع من معنيَّ مكاٍن يف املرء يُولد األول الطرف يف أخرى. إىل طبقة
ويبدو حياته. طوال فيه يبقى — اآلراء ومجموعة االجتماعي، والدور والدخل، الوظيفة،
النمل أن كما الطَرف، هذا من ا جدٍّ قريبًا املفرسين لبعض األفالطوني املثايل املجتمع
فيه نجد مجتمع اآلخر الطَرف ويف كهذا، مجتمع يف فعًال تحيا الحال بطبيعة والنحل
له يبدو ما يؤدي فيه فرد وكل املستطاع، قدر بعض عن بعضهم متحررين األعضاء جميع
اجتماعي، وضع أو أرسة، أو بوظيفة، أحد فيه يرتبط ال األوقات، من وقت أي يف مستحبٍّا
أي يف األخري املجتمع هذا مثل يوجد لم أنه الطبيعي ومن بإيجاز. معينة بمكانة أو
مجتمعنا أن يحسبون األمريكان من كثريًا إن نقول أن نستطيع ولكنا العصور، من عرص
يف مجتمعنا إن نقول أن ذلك فوق ونستطيع متنقلني. متساوين، أحرار، أفراد من يتألف
أكثرها من أقرب — املايض يف عهُدها وىل التي البرشية باملجتمعات ُقورن إذا — الواقع
«ثالثة الشائعة: األقوال ومن لألفراد. االجتماعي التنقل إمكان فيه يقع الذي الطَرف إىل

الوضع. لهذا محسوس َمثَل القول وهذا طبقة.» إىل طبقة من تنقلك أجيال
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يف ولكنه الوسطى العصور لرجال معنًى أي ليحمل يكن لم القول هذا مثل إن
القرن شهد فقد الواقع؛ عن ا جدٍّ بعيًدا البتة يكن لم العصور هذه من األخرية الفرتة
التجار من وكثريًا الفقر، َلِحقهم الذين اإلقطاعيني النبالء من كثريًا خاصة عرش الخامس
املفكرين وعند بل املدرسيني، عند نظريٍّا املجتمع البالط. إىل واملقربني املحدثني األغنياء
األفراد عضوي، كائن أو مرتب، كل الدين، بأصول تأثَّروا مما أكثر بالقانون تأثَّروا الذين
للراهب العرشين القرن يف ظهر الذي «بوليكراتيكس» يف ولدينا أعضاء. أو أجزاء فيه
العضوية» «النظرية بعُد فيما عليه أُطلق ملا كامل عْرض سولزبري جون اإلنجليزي
الشيوخ ومجلس األمة، جسم يف الرأس هو — لسولزبري طبًقا — واألمري للمجتمع.
واملوظفون ولسانها، وآذانها، عيونها، األقاليم وحكام والقضاة قلبها، الترشيعية) (الهيئة
التي األقدام، «يقابلون واملزارعون وأمعاؤها، معدتها املاليون واملوظفون أياديها، والجند
ذلك من ى أسمَّ اسًما يستحق أنه حسبت إذا أو التشبيه، وهذا دائًما». باألرض تلتصق
الذين أولئك عند شديًدا استحسانًا تلقى املجتمع، أو للدولة العضوية النظرية هذه فُقل
تَغار ال اليد أن كما ذهنًا، تميس أن تحاول ال الَقَدم أن الواضح من ألنه التغيري؛ يقاومون
كلُّ يؤدي حينما — حاالتها أحسن يف وأجزاؤه — حاالته أحسن يف والجسم العني. من

تؤديه. أن الطبيعة له أرادت ما عضو
كلٌّ — نفسه وامللك والقسيس، واملحامي، والتاجر، والحداد، الحقل، يف العامل إن
كل كرامة عىل يرص الوسيط والفكر األرض. عىل هللا عمل من جزء إليه ُوِكل هؤالء من
بطبيعة — األرض هذه فوق شأنًا الناس أقل ويستطيع شأنًا. أقلها حتى وقيمتها، حرفة
وإنك اآلخر. العالم يف امللوك من ملك كأي أبدية كاملة» «سعادة يف يأمل أن — الحال
الذي أفالطون عند تجد كما العمال لطبقة — مباالة ال األقل عىل أو — احتقاًرا تجد لن
— ذلك فوق — الوسطى العصور يف السياسية النظرية تكن ولم املجتمع». «معدة يسميهم
يبدو كما — منظم مجتمع يف أنه يفرتض أن املرء وبوسع األحوال. من حال بأية مطلقة
أعىل. إنسان به يقوم ما ملقاومة ما وسيلٌة هناك تكون لن — اآلراء من املجموعة هذه يف
يعتقدون أنهم بمعنَى ديمقراطيني يكونوا لم الوسطى العصور مفكري أن املؤكد ومن
بأنه املشهور جيفرسون قول املفكرين هؤالء إىل نمى ولو حكامهم. إبعاد حقَّ للناس بأن
وملا بل أكثرهم، لُصِعق ذلك من يقرب ما أو عاًما عرش تسعة كل الثورة تَُهبَّ أن ينبغي
— املنطق عليهم يحتم كان كما — يعتقدوا لم ولكنهم لديهم، مفهوًما القول هذا كان
كما والكرامة السلطة فرض قد هللا دام ما واجب، أمٌر هي» كما «الحالة ب االحتفاظ بأن

الدنيا. هذه يف اآلن هما
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الناس خلق قد هللا إن قالوا الورطة. هذه من مخرًجا لهم وجدوا ما رسعان ولكنهم
األرض. فوق عمله أركان من ركنًا واألدنى األعىل بني العالقة وجعل الدنيا، هذه يف درجات
استعمالهم العالقة هذه عن تعربِّ التي الوسطى العصور بها تميَّزت التي املصطلحات ومن
الرابع القرن أوائل يف املعنى بهذا استخدمها َمن وأول «السلطان»، أو «الدومنيوم» لفظة
فله غريه فوق املرء وضع كان إذا البابا؛ لسلطة املربرين أحد رومانوس، أجديوس عرش
وقد «سلطانه»، استخدام ييسء قد املرء ولكن الخدمات. أداء غريه وعىل «سلطان»، عليه
يمارس ال املرء فإن الحالة هذه ويف خالدة. نفًسا وليس حيوان مجرد كأنه غريه يعامل
الكريمة، الصحيحة اإلنسانية العالقة هو «السلطان» «التملك». مجرد وإنما «السلطان»،
له وليس شيئًا، يمتلك أن وللمرء تُحتَمل. ال التي الخاطئة اإلنسانية العالقة هو و«التملك»
كانت إذا «تملكي» ترفض أن عليك ولكن «سلطاني»، تقبل أن وعليك شخًصا. يمتلك أن
ويقول أداة. أو كيشء إنسانًا إنسان يعاِمل أن ينبغي وال الخلقي. حسك تثري ممارسته
القتل عليه ُحقَّ هللا إياه أعطاها التي السلطة أساء إذا نفسه األمري إن سولزبري: جون
يرتكب مسئوًال برشيٍّا كائنًا الواقع يف وليس هللا أداة إال قاتله يكون ولن ظالم، كحاكم
العصور مفكرو كان كيف ح يوضِّ ملموس طيِّب مثال هذا جون ومذهب القتل. جريمة
صفات من أحيانًا تعترب التي الوحدة تلك الواقع يف بينهم تكن ولم يختلفون، الوسطى

األرثوذكسية. مع يتفق الظالم قتل يف مذهبه يكن ولم الوسطى. العصور
امرئ كل كان يستحق، الذي مكانه فرد لكل يكون حيث الطبقي املجتمع هذا ويف
املحدثون املفكرون أُعجب وقد العادل. االقتصادي حقه — األقل عىل نظريٍّا — يتناول
يرون التي عرصنا يف العمل حياة بها ليعارضوا الوسيطة االقتصادية اآلراء بهذه كثريًا
رشًفا الوسطى العصور يف النظريات أصحاب عند العمل كان مستنكرة. منافسة فيها
لم السُّ يف العامل به يرتقي طريًقا العمل يكن ولم لإلنسان، هللا قدَّر مما جزء وهو كله،
ألن الحديث؛ باملعنى املال» «يكسب لكي يعمل لم املرء أن هذا من وأهم االجتماعي.
من أكثر املرء يأخذ بأن أو آخر، شخص بخداع إال يتحقق ال املعنى بهذا املال اكتساب
كسلعة إليه يُنظر لم ماهر، صانع ُصنْع من حذاء أنه ولنفرض العمل، فإن العادل. نصيبه
وقت األحذية قلَّت إذا مرتفع بثََمن وتُباع الشاري، فيها يدفعه ما تطلب الحرة، السوق يف
الحذاء إنما األحذية. من وفرة هناك كانت إذا — وبالخسارة بل — بخس وبثََمن املبيع،
املادة تكاليف عىل يشتمل العادل الثَّمن وهذا العادل». «ثمنه هو محدًدا، ثمنًا يستحق
وذلك أِلفها، التي الحياة مستوى عىل أوده يحفظ لكي للعامل املطلوب املبلغ وعىل الخام،
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قْدر ذلك إىل ويُضاف العمل)، قيمة (أعني الحذاء صنع يف يقضيها التي الفرتة خالل
إدارته. عىل للبائع أجًرا يَُعدُّ ما بمقداِر ربًحا يَُعدُّ ال املال من ضئيل

القرون يف وبخاصة — الوسيط املجتمع وضع االقتصادية العدالة هذه ولضمان
السواء عىل والصناع التجار وكان بالرقابة. اليوم نسميه ملا دقيًقا نظاًما — املتأخرة
األسعار تحدِّد التي هي النقابات وهذه النقابات. ى تُسمَّ مهنية روابط يف ينتظمون
الحرف، من حرفة كل يف األعمال وأصحاب الجدد العمال التحاق عىل وتهيمن واملستويات
«تخطِّط» ولم الحرفة، رشكات من رشكة كل تنتجه الذي القْدر بالضبط تحدِّد لم ولكنها
العمل صاحب (وهي الرشكة أن الواضح ومن الكلمة. لهذه الحديث باملعنى اإلنتاج
الِقَدم. منذ تؤديه كانت الذي القْدر ذلك العمل من تؤدي ثابٍت مجتمٍع يف والعمال)
منذ نفسه هللا به قام قد فذلك التخطيط عن أما تنتجه. الذي املقدار يف العادة وتتحكم
وقد الوسطى. العصور مجتمع يف التخطيط محل تَُحلُّ العادة كانت وكذلك بعيد. زمن

الرقابات. هذه تعزز املحلية الحكومات قوانني كانت
للتمويل، رأسمالية النظرية الوجهة من به تكن لم الوسيط املجتمع إن أقول وأخريًا
أن أراد إن املرء منه يسحب أن يستطيع الرصيد أو السائل املال من َمدد به يكن لم
واضًحا مصدًرا أكويناس نجد وهنا — الوسطى العصور نظريات وكانت عمله. يف يتوسع
يشء عىل الحصول بمثابة املالية لف السُّ عىل الربح قبول تَعترب — خاصة بصفة جيًدا
من مبلًغا أدنتك أنا فإن العاجلة؛ امَلدين لحاجات الدائن استغالل وهو يشء، ال نظري
أنا وإن أخرسه، ولم أربح لم فأنا هو، كما اسرتددته ثم شهًرا، عرش اثني مدة املال
يدفع لم إذا امَلدين إن نعم مكتسب. غري دخل عىل أحصل فإنني أدنت مما أكثر اسرتددت
يخل قد ذلك ألن التعويض؛ من بنوع أطالب أن حقي فمن عليها املتفق الفرتة خالل
والواقع الربح. بمرشوعية االعرتاف يوازي ال يشبهه وما اإلجراء هذا أن غري بمرشوعاتي.
يف الناس يرفضه كان وما الربا. من يَُعدُّ كان الوسطى العصور يف الربح نسميه ما أن
— مطلق حكم يسوده مستقر مجتمع يف جدٍّا طبيعي الرفض وهذا — الوسطى العصور
يوجد بحيث منتًجا استثماًرا يُستثمر أن يمكن مرشوع صاحب يستدينه الذي املال أن هو
بدايتها. يف موجوًدا كان ما يفوق االقتصادية السلع من مزيد التسليف فرتة نهاية يف
صار عندما وحتى التدفق، يف املتزايدة االقتصادية السلع هذه مثل بدأت عندما حتى ولكن
العصور تلك يف املفكرين فإن (متحرًكا)، ديناميكيٍّا الوسطى القرون أواخر يف االقتصاد
التفرقة هذه إىل نعود وسوف يروه. لم أنهم املؤكد ومن التحول، هذا إدراك يستطيعوا لم
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فْهم يف قصوى أهمية لها تفرقة وهي واملتحرك)، الثابت (أو واالستاتيكي الديناميكي بني
الحديث. العرص نظرة تباين التي الوسطى العصور نظرة

ووضع القوانني، سن فكرة الحديثة، الفكرة أن قبُل من بيَّنا وقد أخريًا. مثاًال وإليكم
املجتمعات أكثر يف موجودة تكن لم القائمة، القضائية النُّظم من تغريِّ التي الدساتري
كان ربما بالغريزة اآلن استخدمناه الذي «النُّظم» ب التعبري أن والواقع الساذجة. القديمة
توقري من للقانون ما له يشء عىل طبَّقناه نحن إذا البتة املجتمعات هذه مثل يالئم ال
القانون رجال ذهن يف بل — الوسطى العصور يف الرجل ذهن يف والقانون وتقديس.
نسميه ما هو اليومية العامة األغراض إىل بالنسبة فالقانون يُوَضع؛ وال يُوَجد — أنفسهم
من معينة بيئة يف املستقرين الناس بني البحث هي الُعرف معرفة وطريقة الُعرف،
والعادات الزمن. قديم من النواحي من ناحية يف عمله تم ما معرفُة ثم التجارب، أصحاب
يعزِّز املعنيني األفراد بني الصحيح البحث ولكن ما، حالٍة يف تتضارب قد الُعرف) (أو

الحالة. هذه يف رأي دون رأيًا ح يرجِّ الذي الدليل
ذلك أداءه؛ الناس أِلف ما بمعنَى القانون وراء الُعرف، وراء يشء هناك كان الحق ويف
من صادر أنه عرفنا الذي الطبيعة» «قانون فكرة يعزِّز كان أوجِه يف الوسيط الفكر أن
وقانون املظلمة. العصور يف حتى كليًة تختِف لم فكرة وهي الروماني، اإلغريقي العالم
يمكن عبارات إىل مرتجمة هللا كلمة يشبه كان الوسطى العصور يف املفكر عند الطبيعة
األعىل، وامَلثل املعيار، هو القانون هذا كان يستخدمها. أن األرض هذه فوق العادي للرجل
وملَّا يروه. أن التفكري يصيبون الذين اإلرادة ألصحاب يمكن الذي يكون» أن «ينبغي وما
يميزون وايكليف املشهور اإلنجليزي والثائر رومانوس أجديوس أمثال من رجاٌل كان
لقانون الكاملة القوة السلطان وراء يضعون فإنهم و«امللكية» «السلطان» بني بينَّا كما

الطبيعة. قانون ضد تكون حتى األشخاص تشمل كانت إذا و«امللكية» الطبيعة،
والواقع املحدثني. العلماء أكثر ه يفرسِّ كما طبيعيٍّا قانونًا ليس هذا الطبيعة وقانون
الفوارق هذه يرى قد عنده، الفوارق صحة لبيان العملية االختبارات يأَلف الذي العاِلم أن
إن التفاهم. وسوء للخالف دائًما وعرضة كبري، حدٍّ إىل ذاتية غامضة، الخلقية التقليدية
القدرة وأين اآللة، أين ولكن املاء. تجمد إىل يهدينا — العام واإلدراك بل — الرتمومرت
أن زاعم زعم وإذا «ملكية»؟ «السلطان» يصبح متى بوضوٍح تهدينا التي البرشية،
جميلة لفظة إال ليس «السلطان» أن أو اآلخر، عند «امللكية» هو ما فرد عند «السلطان»
زاعم، لنا هذا زعم إذا مستحب، غري وصًفا «امللكية» تصفها التي الظاهرة نفس تصف
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وحالة الظاهر الدقة عدم جرَّاء من نصادفها التي الصعوبات هذه أمثال إن نجيبه؟ فبماذا
وهي سقراط، أيام يف األثينيني بني كافيًا شيوًعا شائعة كانت الخلقية األحكام يف التغري
الوسطى، العصور يف املفكر تزعج لم الصعوبات هذه ولكن اليوم، بيننا شائعة كذلك

يكون. أن أبيالرد حاول كما الفكر» «جامد كان إن حتى
ال — العام وإدراكك بل — الرتمومرت بأن يجيبك الوسطى العصور يف املفكر ألن ذلك
البرشية قدراتنا استخدمنا إذا أما املادي. الواقع من محدودة مسائل يف إال يبت أن يمكن
مشكالت الكربى، املشكالت عن أشدَّ بوثوٍق نجيب أن استطعنا هللا لنا أراد كما كاملة
الكنيسة يف تتبني كما هللا كلمة مطلوبة: كلها البرشي املجتمع مصادر إن والباطل. الحق
منا كلٌّ اكتسبها التي واملعارف واملهارات األسالف، عن ورثناها التي والحكمة املسيحية،
مراكزهم تؤهلهم الذين أولئك عىل االعتماد زيادة مع للمجتمع، العام واإلدراك حياته، يف
كاملة تكن لم إن قرارات إصدار من نتمكن لكي ذلك كل إىل حاجة يف إننا ا. خاصٍّ تأهيًال
اإلغراء يلحق أن ويمكن األرض، هذه فوق دائًما فعله يفعل والشيطان عملية. عادلة فهي
نقص يف يكون ال الخطأ فإن جماعات أو كأفراد أخطأنا إذا أننا والعادة الناس. أفضل
أن — العموم وجه عىل — يرص الوسيط والفكر اإلرادة. نقص يف يكون إنما املعرفة
باإلدراك اختبارك يعطيك أن جاز إن حتى صحيًحا، ًفا ترصُّ بالرضورة يترصف ال املرء
معرفة هناك ليست (أي أداة هناك وليست الصحيح. الجواب أداتك، تعطيك أو العام،
التقليد يف — الوسطى العصور يف الناس يسميه مما املرء تحمي أن تستطيع علمية)
املرء وانتماء املعجزة، املسيح شفاعة قبولنا إال الذنب من يحمينا وال ذنْبًا. — املسيحي
عن يعرف الكنيسة هذه يف العضو إن املسيحية. الكنيسة إىل الكامل االجتماعي باملعنى

الطبيعي. وغري الطبيعي وبني والباطل، الحق بني الفارق عضويته طريق
يف اإلنسان إزاء الوسطى العصور موقف من الثالثة املحسوسة األمثلة هذه ووراء
الذي الدور فرد كل فيه يؤدي الذي املجتمع يف الطبقية فكرة بها وأعني — املجتمع
تالعب عىل يتوقف ال الذي االقتصادي والنظام العادل الثَّمن وفكرة ألدائه، هللا أرسله
ينظِّم والذي الطبيعي، بالعقل يُدَرك الذي الطبيعي القانون وفكرة والطلب، العرض
الوسطى العصور فكرة كلها األفكار هذه وراء — األرض فوق اإلنسانية العالقات ويفرسِّ
ذلك عن نا عربَّ إذا أو يتغري، ال عالم أنه ترى الذي «الواقعي»، العالم هذا العالم، هذا عن
عرًضا، التغريُّ ترى التي الوسطى العصور وفكرة تتفق اآلراء هذه إن قلنا سلبيٍّا، تعبريًا

ُمطرًدا. ًما تقدُّ نسميه ما وليس عشوائيٍّا،
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التقدُّم، صور من صورٍة يف يعتقدون األمريكان أكثر إن نقول أن الظاهر الحق ومن
هذا بمثل التقدُّم يف يعتقد أن يمكن أو يعتقد، كان َمن الوسطى العصور يف ليس وإنه
النظر يف االختالف كل وإياهم نختلف أننا — الحال بطبيعة — هذا معنى وليس املعنى.
العصور يف العاشق كان فلقد اليومية؛ الحياة يمس فيما التغري ألوان من لون أي إىل
الذي الحديث العرص يف العاشق إحساس يحس معشوقته عنه تتخىل الذي الوسطى
نون يحسِّ — نرى سوف كما — الوسطى العصور يف العمال وكان معشوقته. تهجره
االخرتاع. نسميها التي التغريُّ صور من الحديثة الصورة تلك يف وينغمسون فعًال، آالتهم
عن كثريًا تختلف ال بوسائل املال يجمعون الوسطى العصور يف التجار بعض وكان
العصور من األخرية القالئل القرون يف امللطخ الواقع ويف اليوم. بها نجمعه التي الوسائل
رآها ا، جدٍّ واضحة بصورة الرسيع، االجتماعي والتغري واملنافسة، الفساد، ظهر الوسطى،
اإلدراك تمام العصاة من غريه وكثري وايكليف أدرك وقد النظريات. أصحاب حتى فرد كل
هللا له أراد عما تدهور قد مجتمعهم أن يرون كانوا ولكنهم متغري. مجتمع مجتمعهم أن
تصدر جديدة ُمثُل إىل الطريق يف مجتمع كأنه إليه ينظروا ولم الطبيعي، القانون له وأراد

فيها. وتؤثر جديدة واقعية ظروف عن
Weltan- ة معربِّ ولكنها ثقيلة لفظة باألملانية (وهي العاملية النظرة فإن وإذن
نظرة عن االختالف جد تختلف الوسطى العصور أواخر يف املثقف عند حتى (schauung
ثابت، أساسه يف الكون أن يفرتض األول أن ملجرد الحارض، العرص يف املثقف الرجل
العمل تحكم التي القوانني أن يفرتض األول متغري. أساسه يف الكون أن يفرتض والثاني
— ذلك نقول أن لنا جاز إن — العصور لكل سمائه يف هللا وضعها قد الصحيح اإلنساني
تحكم التي القوانني أن يفرتض والثاني الطيب. املسيحي للرجل واضحة القوانني هذه وأن
والحب، والقتال، الحياة، عملية نفس يف الواقع يف وضعها يتم الصحيح اإلنساني العمل
قوانني هناك وأن مقدًما، املعرفة تمام يعرفها أن ألحد يمكن وال املال، وكسب والتخطيط،
جو يف يعيش ال اإلنسان كان وملا البرشية. الحياة خالل باستمرار وضعها يتم جديدة
مع يخلط الوسطى العصور يف الرجل كان فقد املتناقضني، الطرفني ألحد خالص فكري
الحديث العرص يف اإلنسان أن كما عمليٍّا. التغري إمكان من كبريًا قْدًرا االستقرار عن فكرته
يكن مهما الثوري، التغري عملية تعلو التي املطلقة األمور بعض يف كبري حد إىل يعتقد
يعتقد الحديث العرص يف اإلنسان إن قل أو التناقض. من يشء عىل ذلك يف الحديث اإلنسان
الرجل عند العقيل االتجاه أن غري ما. بشكٍل هادف الثوري التغري بأن تقدير أقل عىل
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من كثري يف السلوك يف بينًا اختالًفا يختلف الحديث العرص يف وعنده الوسيط العرص يف
البرشي. النشاط ميادين

سلطة إىل بالرجوع املشكلة هذه يَُحلَّ أن إىل يميل حريته يف الوسيط اإلنسان إن
سلطة — بها اإليمان عىل نشأ التي السلطات، أفضل أو الطبيعية، السلطة وهي الرأي،
وعادات القانون، رجال من كان إن األريضالعريف والقانون املدرسيني، من كان إن أرسطو
— جدٍّا هام أمر وهذا — االعتقاد إىل يميل وهو املزارعني، من كان إن الزراعة يف أبيه
يصلح ال أنه الشعور إىل يميل أو فعًال، ميسور ُمرٍض كامل حل لها ليس مشكلته بأن
يستشري أن إىل األقل عىل فيميل حريته يف الحديث اإلنسان أما السماء. إىل يرقى حتى حاًال
وأن يجرِّب، أن يحاول وقد قراره. يقر أن قبل بينها ويوازن متعددة مختلفة سلطات
مختلفة سلطاٍت إىل رجوعه بها إليه يوحي جديدة اتجاهات يف مبدئية بمحاوالت يقوم
أو العلمية الصبغة ذات النُّظم بعض يف حسنًا تدريبًا نال قد كان إن الخاصة، خرباته وإىل
صحيًحا سريًا سار هو إن مشكلته الواقع يف يَُحلُّ قد بأنه الشعور إىل يميل وهو العملية.
أن إال األكثر عىل عليك وما فعًال، قائم الوسيط للرجل الصحيح واالتجاه االتجاه. هذا يف

«يخلق». أو «يشق» فقد الحديث للرجل الصحيح االتجاه أما «تجده»،
والسيايس االجتماعي الفكر يف الكثري هناك فإن تباين، من النظرتني بني مما وبالرغم
املادي املطرد التطور أو التقدُّم فكرة تجد لن إنك نعم لتفكرينا. أسايس أنه ثبت مما
التخطيط حتى أو والفردية للمنافسة قويٍّا تأكيًدا تجد ولن الوسطى، العصور تفكري يف
«طريقة حول جدًال تجد ولن بل واألفضل»، «األعظم إىل يشري الذي الجو تجد ولن املنظَّم،
الخضوع، تؤكد — رأينا كما — الوسطى العصور نظرية أن ذلك الديمقراطية»؛ الحياة
تلك يف االجتماعية العالقات ولكن والسلطة. الثابت، الطبقي والبناء والُعرف، واالستقرار،
فقد النظرية؛ الوجهة من كذلك كانت كما مستقرة ثابتة الواقع يف تكن لم العصور
بعض من الوسيطة، النظريات تحطيم عىل ساعد الذي والتقدُّم املادية، التغريات ظهرت
العصور أوج يف حتى — ظهرت وكذلك الوسطى. العصور حياة يف الفعيل النزاع رضوب
والخضوع، السلطان، مبادئ مع زائدة بمشقة إال تتفق ال «ميول» أو أفكار — الوسطى
الفصل يف التغري من األول النوع إىل نعود وسوف يتغري. ال الذي االجتماعية املراتب ونظام
رضوٍب عىل أيًضا يتوقف ولكنه األول، النوع عن بتاتًا مستقالٍّ الثاني النوع وليس الالحق.
الحديثة. األزمنة يف ظهر الذي االقتصادي الرصاع نوع كثريًا تاريخها يف سبقت الرصاع من
البرشي املجتمع إن ييل: كما شديدة وبساطة إيجاز يف املوضوع عرض ويمكن
لها تكون عليا سلطة إىل يحتاج السلطة، عىل يعتمد الذي نسبيٍّا، الصارم يتغري، ال الذي
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عىل — كهذا مجتمًعا إسربطة كانت وطاملا نهائية. الواقع يف قراراتها وتكون السيادة،
اإلمرباطورية من الرشقي الجزء ويف ومقبولة. إجماعية الكبار قرارات كانت — املثال سبيل
العليا، السلطة هذه يمثل روسيا، يف القيرص وخليفته اإلمرباطور كان القديمة الرومانية
«البابوية الثقيل االصطالح هذا ظهر ثَمَّ وِمن الكنيسة. عىل حتى إرادته يميل أن ويملك
دراية أقل أن حني يف الرشق. يف قيرص لخلفاء املطلق النفوذ يعني الذي القيرصية»
الغرب يف يُقم لم أنه جالء يف تبنيِّ الوسطى العصور خالل الغرب يف السيايس بالتاريخ
املجتمع من النوع ذلك لقيام منها مناص ال التي النهائية الفردية للسلطة القبول ذلك قطُّ
يسود. أن يوشك األصح عىل أو — يسود كان أنه الغرب مفكري من كثري يظن الذي
سلطًة الغرب يف منهم لكلٍّ أن يزعمون — املستويات أعىل يف — واألباطرة البابوات كان
كاد ربما التي السلطة هذه من شيئًا يمارسون املحظوظون القادرون األباطرة وكان عليا.
الجانبني من لكلٍّ وكان عرش. الثالث القرن أوائل يف الثالث أنوسنت البابا الواقع يف يبلغها
البالغني النظريات أصحاب من يؤيده َمن جانب لكل وكان الطويل. النضال يف انتصاراته
إن — النضال هذا يف انحازوا تقريبًا الوسطى العصور مفكري كل أن والواقع قدرتهم، يف
جهًدا — املثال سبيل عىل — دانتي أنفق وقد ذاك. أو الجانب هذا إىل — آجًال أو عاجًال
كحل للدنيا اإلمرباطور حكم عىل فيها يحث امللكية» «عن طويلة سياسية رسالٍة يف كبريًا
عنه، يدفع َمن األعىل البابوية لسلطان كان وكذلك عهده. يف الحروب جلبتها التي للرشور
غري «سلطانًا للبابا أن إىل أكويناس توماس انتهى وقد رومانوس. أجديوس بينهم ومن

االعتدال. نحو مليله آخر مثال هذا ويف الدنيا»، شئون يف مبارش
يَُعدُّه مما كبريًا جانبًا اإلمرباطور وسلطة البابا سلطة بني الرصاع هذا استنفد وقد
املطالبة أن ذلك عىل ترتبت التي الواضحة النتائج ومن ل. للتأمُّ جذابًا موضوًعا املختص
ولم الوسطى. القرون أواخر يف قبوًال تلقى تَُعد لم الجانبني كال من بالسلطة املتطرفة
حد عند — كذلك الواقع يف كانت وقد — الدعاية سبيل يف النضال هذا يف األمر يقف
ثبوت حد عند األمر يقف ولم لإلمرباطوريني. والبابويني للبابويني، اإلمرباطوريني إساءة
يحدث كما نفسه، عىل جانب كل يضفيه كان الذي الثناء ثبوت من أشد بدرجٍة اإلساءة
ذلك فوق عليه كان جانب كلَّ إن بل الحد، هذا عند األمر يقف لم الدعايات. يف عادًة
فقد ا؛ جدٍّ حديثًا التأييد هذا بعض كان وقد بالسلطة، مطالبته يؤيده ما يلتمس أن
رسالة وهي عرش، الرابع القرن يف السالم» عن «دفاع مؤلف البادوي، مارسيجليو وجد
مجموع هو (كومنولث) األمم من مجموعة أية يف للسلطة الوحيد املصدر أن إمربيالية،
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يكون أن يقصد لم وربما الحماسة، أخذته قد مارسيجليو أن يف شك من وليس املواطنني.
الدستورية والنُّظم الوسيطة، املصطلحات يستخدم عتَّم فما شارحوه. ره صوَّ كما حديثًا
االعتماد عن فكرتنا عن كثريًا تبعد إليه تُعزى التي الشعبية بالسيادة تتصل التي واألفكار
ا جادٍّ يقصد كان مارسيجليو ولكن سيايس. قرار يف البت نريد عندما السكان تعداد عىل
إىل املنحازين أولئك حتى الوسطى، العصور مفكري من غريه كثريون قصده ما الجد كل
املراتب ُسلَّم يف مكانته بلغت مهما إنسان حق من ليس أنه هو وذلك البابوي: الجانب
مطاعًة جدل وبغري دائًما أوامره تكون أن — لم السُّ هذا درجات أعىل يف كان إن حتى —

املرتبة. يف يدنونه ممن ذة منفَّ
طوال والتابع السيد برباط الناس فيها يرتبط التي — ذاتها اإلقطاعية والعالقة
املراتب ُسلَّم أن عىل الوسيط العرص إلرصار رائع مثال — النبالء نظام سادها التي الفرتة
اليوم نعتقد ونكاد الزمن، بمرور «التابع» معنى ابتذل وقد القوة. مجرد إىل يستند ال
صاحبها. عىل املفروضة العبودية يعني أنه — حيٍّا االصطالح هذا بقي ما بمقداِر —
فرتة كانت الوسطى العصور أن يحَسبون إذ يخطئون — هذا فوق — الناس يزال وال
الرجال بني من كانوا السيد أتباع أن والواقع الشخيص. واالستبداد الفوىض فرتات من
«والء» عالقة وكانت بدايتها. يف دة معقَّ حفالت يف تُرسم العالقة وكانت وحدهم. املهذبني
من نوًعا الواقع يف كانت إنها أي وعطاء؛ أخذ فيها متبادلة، عالقة دائًما تُعترب وكانت —
يَدين والسيد معينة، بخدمات للسيد يَدين التابع وكان طرفني. بني املربمة العقود عالقات
بالفروسية، يُعرف الذي د املعقَّ الحياة أسلوب ويُعترب الحماية. هي كربى، بخدمة للتابع
الكرامة عىل إرصاًرا البرشية النُّظم أشد من اإلقطاعية، الطبقة هذه يف تدريًجا ر تطوَّ الذي

الفروسية. نظام يف الجدد األعضاء بها يتمتع التي واملكانة الشخصية
بانبثاق كبري شأن للتطبيق كان وقد تطبيقها. مع النظرية تتفق لم هنا وحتى
لُسلَّم ثابتًا نظاًما نظريٍّا اإلقطاعية العالقة كانت الوسيط. املجتمع عن الحديث املجتمع
البابا). كان لعله (أو باإلمرباطور وينتهي الفرسان بأدنى يبدأ الجيش، كنظام املراتب،
وله واجبات منهم كلٍّ عىل كان فلقد فإذن للملك، والدوق للدوق، تابًعا الكونت كان فإذا
الكونت امتلك إذا املشكلة تنشأ كانت وإنما وضعها. سبق واضحة بطريقة تؤدَّى حقوق،
منه أدنى هو ملن حتى أو مبارشة، للملك أو آخر، لدوق إقطاعية واجبات عليها أرًضا
نفسه التابع يجد قد اإلقطاعية العالقات اضطراب ويف الخالف، ينشأ عندئٍذ املرتبة. يف
نظام إن بإيجاز، وأقول النظرية. مع ذلك تناقض من الرغم عىل — سيده ضد مقاتًال
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يفعل لم أنه إال ثابت، طبقي مجتمع صورة يف يتجمد أن الجائز من كان ربما اإلقطاع
غري أحيانًا كانوا بل املراتب، ُسلَّم يف مكانتهم عن يرضون كانوا قلما أعضاءه ألن ذلك؛
يف النهاية، يف املكانة هذه كانت فقد لم؛ السُّ هذا يف يحتلونها التي بالدرجة البتة واثقني
«الحق» أن من وبالرغم القوة. دون الحق عىل تعتمد الوسطى، العصور يف الناس أذهان
ويف ا جدٍّ اليسري من كان — الوسطى العصور يف املواضع من ذلك غري يف كان كما — هنا
استناد أن إال األمور، عليه جرت الذي األسلوب أي «العادة»؛ أنه عىل يُفهم األحيان أغلب

الطبيعة. قانون عنه يعربِّ دائًما ماثًال كان النهاية يف هللا إرادة إىل الحق
به وأعني الوسطى، العصور ساد الذي الشامل العام الحكم ذلك إىل ثانية وأعود
اإلنسان يستطيع ما بقدِر يقرتب أريض قانون وهو الطبيعة قانون أو الطبيعي، النظام
تُساق التي دائًما امليسورة األدلة من الغرب به يتميز الذي املبدأ وهذا السماء، قانون من
بينا كما — جالء يف يربز ألنه األمر؛ اقتىض إن الثوري والتغري التغري، فكرة لتأييد
أنه «طبيعيٍّا» دام ما — واضح نظام ذلك مع وهو األفضل، النظام فكرة — قبل من
من كثري عند — الفكرة كانت وإذا اآلخر. العالم من مثاليٍّا نظاًما وليس التحقيق، ممكن
— عرش الثامن القرن يف حدث كما — االختالف كل تختلف الطبيعي، األمر عن — الناس
األقل عىل هناك كان إذا أما ثوريٍّا. املوقف كان وسياسيٍّا، اجتماعيٍّا يعلونهم َمن عند عنها
الثالث القرن يف عموًما الحال كانت كما طبيعي، هو ما عىل املتعلمني بني عام اتفاق
القرن أواخر يف — الطبيعي القانون فكرة ولكن نسبيٍّا. مستقرٍّا يكون املجتمع فإن عرش،
ذلك وغري واألوبئة، الحروب، النامية الطبقية العداوات حدة من زاد عندما عرش الثامن
أصحاب ضد بالعصيان إيحاء إىل انقلبت — القالقل تسوده زمٍن يف الخلل أسباب من
إىل الطبيعي القانون يسعى الذي — العدالة أو — النظام يحققون ال الذين السلطان
املصطلحات يف الواضحة الفوارق من بالرغم — عرش الخامس القرن كان وقد تحقيقه.

عرش. الثامن القرن مع األمور من كثري يف يتفق — ما حدٍّ إىل والتفكري العادات ويف
— أوجها يف وحتى األوىل، سنواتها يف حتى — الوسطى العصور فإن ذلك ومع
التطبيق) يف (أو الواقع يف النظام وخلل الفوىض تتحد أن فيها املستحيل من يكن لم
العصور تكن ولم أحيانًا. األمريكية الدراسية الكتب تصورها كما امُلثُل يف الوحدة مع
العصور نظريات يف — وحده هللا باملطلق. اإليمان فيه يسود زمنًا قْطًعا الغرب يف الوسطى
سوى فليسوا األرض فوق طريقهم عن يعمل الذي البرش أما املطلق. هو — الوسطى
هللا قانون عارضوا هم إذا البرش من غريهم عليهم يحكم أن يمكن كبرش وهم عمالئه.
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الغربية املعامالت يف مستحيل جد املستقر املطلق الحكم جعل ومما الطبيعة. قانون أو —
واملطالب الروحية، والقوى العلمانية القوى بني السلطة انقسام الوسطى العصور يف
إن مكان. كل يف حكًما ليكون الُعرف إىل والرجوع اإلقطاعيني، السادة أللوف املتعارضة
باملطلق اإليمان مبدأ أن حني يف الوسطى، العصور إىل تمتد الحديثة الديمقراطية جذور

الحديث. العرص من األوىل القالئل القرون يف إال بارزة مكانة يحتل لم
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نهاية بني تقع التي كلها العام ألف بها وأعني — الوسطى العصور بأن شائعة فكرة هناك
الرتاكمية املعرفة مجموعة إىل شيئًا تُِضف لم — والنهضة الرومانية اإلغريقية الثقافة
االجتماعية، األسس بأن اليوم نعرف فنحن خاطئ؛ الرأي وهذا العلوم. نسميها التي
الوسطى. العصور يف ُوضعت قد الغرب، يف الحديث للعلم والعقلية، بل واالقتصادية،
أصحاب من مغامرة طبقة ونمو والتجارة، املدن ظهور د مهَّ عرش الثاني القرن ومنذ
الذي املال رأس جمع د مهَّ كما التقنية، الوسائل تحسني يف الراغبني التجارية املرشوعات
أن يمكن التي االجتماعية للظروف د مهَّ ذلك كل التحسني، هذا يف باإلسهام يسمح
املنطق، دراسة إىل تستند الفكرية العادات كانت العقلية الناحية ومن العلم. فيها يرقى
تحولت املألوفة، الحسية املدركات نحو اتجهت بعدما العادات وهذه واآلداب، والرياضيات،

الحديث. العلم إىل تدريًجا
بل علمية، عصوًرا تكن لم الوسطى العصور بأن يقول الذي الرأي أن الحق ويف
االنتشار، واسعة اآلراء هذه من وقلَّ الواقع. من أساس له العلم، ضد عصوًرا كانت إنها
قْدًرا كتبوا الوسطى العصور يف املفكرين كبار من وكثري خطأ. «كله» كان ما املكررة، أو
ال — ما بمعنًى — العرص روح وكان العلم. أسلوب نَُعدُّه ما تماًما يناقض بأسلوب كبريًا
املعقدة املشكالت أكثر يف لنا ينبغي كما — هنا ولكنا الرسمي. العلمي التفكري إىل يؤدي
يف ومداه كله، الواقعي الرأي مجال فإن ناحيتني؛ من نحتاط أن يجب — القبيل هذا من
ومعرفة يعمل ما معرفَة نحاول أن ويجب اإلمكان، بقْدر فيه التثبت يجب معني، موضوع
املستوى عىل كثريًا نافًعا عمًال أن لنا تبنيِّ الدراسة هذه ومثل السواء. عىل ويُكتب يُقال ما
قد ذلك من أكثر وإن بل الوسطى، العصور أواخر يف العلوم يف تم قد الفلسفي أو التأميل

واالخرتاع. للتكنولوجيا العلمي املستوى عىل تم
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واملعرفة، يتفق وال بل والعلوم، البتة يتفق ال اآلخر العالم نحو االتجاه يف التطرف إن
أن الوسطى العصور يف كامًال موتًا ميتًا كان العلم بأن القائل للرأي تأييًدا وتستطيع
طبيعة يف البحث «إن وهو: أمربوز، سنت عن املنقول الشائع كالنص نصوص، عدة تسوق
املعادين من حشًدا تجد أن وتستطيع األخرى.» الحياة يف أملنا يف يعيننا ال األرضومركزها
أيًضا تستطيع ولكنك السنوات. هذه يف الصنوف كل من والرجعيني واملتصوفني، للعقل،
والواقع هذا. عرصنا حتى الغربي، التاريخ فرتات من فرتة أية يف هؤالء من عدًدا تجد أن
املاضية. القليلة األجيال خالل إال العقلية قيمتها يف القمة تبلغ لم الطبيعية العلوم أن
أواخر يف الكربى القيمة وكانت املتعارضة. النظريات بني توازن مسألة هي دائًما واملسألة
ضد املدرسية وليست «املدرسية». نسميه الذي املعرفة لنوع تعطي الوسطى العصور

الحديث. العلم مصادر من مصدر الواقع يف هي إنما األحوال. من حال بأية العقل
اختالًفا تختلف جملتها يف كانت الوسيطة العصور يف «املدرسية» أن ا حقٍّ املؤكد ومن
تأخذها التي املبادئ من االستنباط يف اهتمامها تركز فاملدرسية الحديث؛ العلم عن ا تامٍّ
النظريات (أي نوعها يف حجة يَُعدُّ ما الختباِر التجربة يف اهتمامه فريكز العلم أما بالنقل.
الذين بيكون أتباع انحاز كما الرأي يف تنحازوا أال أرجو ولكن معني). موضوع يف السابقة
حتى واقعة إىل واقعة جمع البتة وليس «استقراء»، كله العلم وليس املدرسيني. أنكروا
يَدين الصفة بهذه وهو ما، حدٍّ إىل استنباطي العلم تفسريها. باملعجزة الوقائع تفرخ
بداية الوسيطة املدرسية ترى التي الفئة تلك الواقع يف وهنالك املدرسني. لتنقيب بالكثري
— ظنهم يف — املضني الحديث الجهد لذلك بداية أو الصادقة، الصوفية للعقيدة النهاية
األقل عىل يهدم أن من «اليوم» اإلنسان يمكن ربما بعيًدا شوًطا سار الذي الكون «فهم» ل

الخاص. كونه
العلم نمو سبيل يف عقبة املنقولة للكلمة الوسطى العصور يف العقيل التقديس كان
«عادة» كانت وربما العصور. تلك أبناء من الرجل لدى االستنباطية التفكري طرق من أشد
أصلها يف ثابتة العام، اإلدراك وجه يف حتى حجة الثابتة املكتوبة الكلمة بأن االعتقاد
كان أساًسا باإلنجيل التسليم أن غري هللا، كلمة باعتباره لإلنجيل املسيحيني قبول عن
واألدب أرسطو كتب من أخف العلمية التجربة طريق يف عقبة الوسطى العصور يف
أرسطو، بكلمة األخذ إىل الوسطى العصور مالت وقد إليها. وصل الذي القديم الكالسيكي
وهو — جالن وكلمة — التصديق شديد روماني طبيعي مؤرخ وهو — باليني وكلمة
بما يتعلق ما كلِّ يف خاصة وذلك — ينبغي مما أكثر نظريٍّا كان ربما ولكنه مجيد طبيب

األحياء). (علم البيولوجيا علم اليوم نسميه
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الناس بني الشديد التصديق فيه ذاع زمنًا — ذلك فوق — الوسطى العصور وكانت
عرش الثالث القرن كان فقد يشء من يكن ومهما لنا. يبدو كما الخرافة يف االعتقاد درجة إىل
يكافحوا أن الوسطى العصور يف املفكرين عىل وكان املظلمة. العصور من ا جدٍّ قريبًا
والقبول بل — والخرافة التصديق فإن ذلك ومع الجهل. أعماق من الحقيقة النتشال
ذات غري أو خطأ عىل فيها الحجة هذه تكون قد شئون يف معينة منقولة لحجة املطلق
مكتبة أية يف تجد وقد الحديث. الغربي املجتمع من البتة تختِف لم — باملوضوع صلة
تدخني تأثري يف حجة السينما ممثِّلة تكون ملاذا ثم التنجيم، يف كتبًا أمريكا يف شعبية

شديد. بانتظام الصحف يف البحر ثعابني تظهر وكذلك الحلق؟ عىل السجاير
السمكة أو البحر ثعابني وجود عدم حون يرجِّ املحرتفني البيولوجيني أن الحق ومن
فيما اعتقدوا الوسطى العصور يف املتعلمني من كثريًا أن الحق ومن القرن. ذات الخرافية
العقائد أنواع بعض إن أي موجودة. — منها وأغرب بل — املخلوقات هذه أمثال أن يبدو
مرتبة من أفراٌد الوسطى العصور يف بها يؤمن كان لتجاربنا مناقضة اليوم نجدها التي
حية ثقافة يف الوسطى العصور يف العقليون هؤالء نشأ وقد ا. جدٍّ عالية وعقلية اجتماعية
يف الطبيعي فوق وما الطبيعي بني ا حدٍّ وضعت الثقافة وهذه هللا، بوجود تؤمن مسيحية
مستوانا، عليها يكون أن يمكن مما — العادية التجربة بمقياس — بكثري أدنى مستًوى
األيدي (عىل «العالمات» ظهور يكن ولم ا. حقٍّ استثنائية تربية أحدنا نال إذا إال اللهم
فرانسيس مثل قديس يف الصليب) فوق املسيح فيها ر ُسمِّ التي املواضع يف واألعقاب
فإن حدوثها؛ إمكان إلثبات نظرية إىل أو الحقيقة إلثبات دليل إىل يحتاج مما األسييس
ولقد الظاهرة، لهذه طبي تفسري عىل عثروا لو ا جدٍّ يسعدون اليوم املخلصني الكاثوليكيني

التفسري. هذا مثل إيجاد فعًال بعضهم حاول
للحوادث الصابرة الوئيدة الدراسة إىل ليؤدي يكن لم للمعجزة التام القبول هذا
التجريبي العلم طريق يف األكرب العقبة أن غري معجزة. مفاجآت فيها تقع ال التي الطبيعية
دراسة دون تحول كانت التي املحرمات مجموعة يف تتمثل كانت الوسطى العصور يف
دونها تحول وال الدراسة هذه تفوق كانت املحرمات هذه فإن ذلك ومع — اإلنسان ترشيح
— دينية هي ما بمقداِر اجتماعية وهي — املحرمات هذه الوسطى. القرون أخريات يف
بمبدأ ثابتًا إيمانًا تؤمن التي املسيحية العقيدة فإن البرشي؛ الجسم ترشيح دون حالت
يف خالقه أمام يظهر أن بد ال الذي الجسم بتقليع لتسمح تكن لم بجسده اإلنسان بعث
جثث يف التجربة عابسون ونحن نسميه قد مما كبريًا جانبًا فإن ذلك ومع األيام. من يوم
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سالرينو كمدرسة الوسطى، العصور يف الشهرية الطب مدارس يف تُجرى كانت التي املوتى
— امليدان هذا يف والعرب القدامى أنجزه ما إىل باإلضافة — فرنسا يف ومنتبلري إيطاليا يف

التجريبي. العلم بعُد فيما عليه أُقيم الذي العريض األساس وضع
امليادين جميع يف الوسطى العصور يف التجريبي العلم بأن نسلِّم أن إذن يجب
بعالم لإليمان نسبيٍّا الشاملة السيادة كثرية: عقبات واجه — الحياة علوم وبخاصة —
ال الذي االستنباطي التفكري وعادة الدنيا، هذه بشئون العلمي االهتمام يزدري إيمانًا آخر
إىل بالرجوع — والحني الحني بني — التفكري سلسلة اختبار برضورة االعرتاف إىل يميل
شديد، وتصديق نقد بغري املنقولة القديمة الكلمة وتقديس «الوقائع»، العالم يسميه ما
وقبول رضوريٍّا، العالم يراه الذي التشكك من الرضب ذلك اختفاء — سلبي بتعبري — أو
أساسيات من تَُعد دراسة وهي املألوف، الواقع دراسة من يضِعف شديًدا قبوًال املعجزة
يف مفهوم غري فهو ثَمَّ وِمن معجًزا، إلهيٍّا عمًال باعتباره املألوف الواقع قبول وأخريًا العلوم،
الوسطى العصور أنجزته ما كان فقد كلها العقبات هذه وبرغم العلمي. بالتعبري حقيقته

ا. جدٍّ عظيًما عمًال العلمية الناحية من عام ألف استغرقت التي
ملا لوالها التي الرياضية اآلالت عىل كثرية تحسينات الوسطى العصور أدخلت فقد
بما العصور هذه احتفظت والهنود العرب عن نقلوه ما وبمعونة حديث. علم هنالك كان
العصور هذه وضعت أيًضا وهنا الجديد. الجرب علم واخرتعت الهندسة يف اإلغريق أداه
والتفاضل التكامل حساب إىل وغريه نيوتن طريقه عن يصل أن استطاع عريًضا أساًسا
من أهميتها يف أقلَّ األعمال هذه كانت ربما ولكن الحديثة. الرياضة قواعد من ذلك وغري
عنها؛ جميًعا لنا غنَى ال عملية وسيلة تكون تكاد هي بل ا، جدٍّ رفيعة ليست فنية حيلة
— العرب والوسطاء الهنود طريق عن — الوسطى العصور يف الرياضة علماء أن ذلك
األعداد وباقي «الصفر»، نسميها التي البسيطة الحيلة من يفيدوا أن النهاية يف استطاعوا
مسألة تَُحلَّ أن فحاول له أهمية ال األمر هذا أن تعتقد كنت وإن نعرفها. التي األخرى
التزامك مع الرومانية) بالكتابة ٦٦ عىل ١٧٠٤ (أي LXVI عىل MDCCIV كقسمة بسيطة

األعداد. كتابة يف الرومانية الطريقة لهذه الحال بطبيعة دائًما
ميدان امليدان، هذا يف كان الرسمية العلوم يف الوسطى العصور إنجازات أبرز إن
أهميتها يف أقل إليه بالنسبة ذكرناها التي العقبات بعض كانت الذي االستنباطي، الرياضة
من كثري يف محدَّد تقدُّم حدث فقد ذلك من وبالرغم التجريبية. امليادين يف منها بكثري
الذي القرن وهو طويل، بوقت العرش الخامس القرن نهاية قبل األخرى الرسمية العلوم
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راهب وهو بيكون، روجر اسم يعرف منا كلٌّ ويكاد الحديثة. العصور بداية عادة يعنيِّ
عمَل والتجربة االستقراء عىل اإلطراء يف عمله يسبق عرش، الثالث القرن يف عاش بريطاني
روجر يكن ولم قرون. ثالثة من بأكثر بعده جاء الذي بيكون فرانسيس املشهور سميه
حياته ويف آرائه. بسبب اضطهاًدا يالِق ولم الوسطى، العصور يف الوحيد العالم بيكون
التي الحياة وهي عرصه، يف العقلية الحياة يف أسهم عاًما ثمانني امتدت التي الطويلة
ومن الكربى. املشكالت يف الجانبني أحد إىل االنحياز اليوم، تعني كما آنئٍذ، تعني كانت
ولكنه املثاليني، أو الواقعيني يعارض ما، بشكٍل تجريبيٍّا أو اسميٍّا كان بيكون أن الواضح
التجربة طريقة عىل عقدها التي اآلمال من وكثري متخفيًا، ماديٍّا يكن ولم زنديًقا، يكن لم
حديث، شك وال فظاهره ذلك ومع املسيحية، الديانة حقائق توضيح زيادة نحو يتجه كان
يستطيعون أنهم الناس يظن طرق ثالث «هناك يقول: فحسب، بريطانيٍّا كان ربما أو
األخرية والطريقة والتجربة. والتعليل، النقل، وهي: األشياء، معرفة عىل يحصلوا أن بها

الطمأنينة.» للعقل تجلب أن تستطيع التي الفعالة هي الثالث الطرق بني من وحدها
الوسطى. العصور تفكري يف فذة شخصية كان بيكون روجر أن ما وقٍت يف يُظن وكان
وجورج ثورندايك، ولني هاسكنز، ك.ه. أمثال من رجال بها قام التي البحوث أن غري
العصور يف الصابرين العلماء من أجيال عمل عىل الضوء أخرى مرة ألقت سارتون،
إىل الفلك أو الرياضيات يف العربية البحوث ترجمة عىل املنكبِّني الباحثني من الوسطى،
للعلم الصحيحة واألغراض يتفق ال هدٍف إىل يرمون الحق يف كانوا وإن الذين، الكيماويني
الحقيقية البدايات الفريدة مجموعتهم داخل يف ينشئون ذلك برغم كانوا أنهم إال الحديث،
أمىس ولكنه مظلًما، يكن لم إن منظم، غري بحثًا كانت القديمة والكيميا الكيميا. لتعرُّف
وهي بالباز، الصيد الوسطى العصور يف أيًضا العلوم هوامش ومن العلوم. من علًما
جانب إىل أدت ولكنها الصيد، من األرستقراطي الرضب هذا طرق لتحسني أُقيمت معرفة
بعد. فيما الطيور علماء خاضها التي امليادين أحد يف املنهجي الدقيق البحث من كبري

العلم نمو عن الكربى الحقائق إحدى مواجهة إىل بالباز الصيد معرفة بنا وتؤدي
الحرب منذ وبخاصة — أِلفنا فقد األيام؛ هذه يف عنها غفلنا ما كثريًا حقيقة وهي الحديث،
إننا الحقيقي. التكنولوجي التغري أصل، أو منبع، هو البحت العلم بأن الظن — األخرية
مع ولكنا الذرية، القنبلة إلنتاج رضورية كانت األمريكية الصناعية الخربة أن عىل نتفق
الوجهة من — واملوقف القنبلة. إنتاج يف النظريني الطبيعة علماء شأن من نرفع ذلك
العلماء كان فقد الحديثة؛ العصور أوائل ويف الوسطى العصور يف معكوس — التاريخية
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وأصحاب الحرف، وأصحاب العمليني، العمال إثر يف يسريون الذين التابعني، هم النظريون
تحسني سبيل يف الجهد يبذلون الذين ياع الضِّ وأصحاب الناشئني، الصناعة ورجال املهن،
والحاجات البحت العلم بني العالقة إىل ننظر أن الحال بطبيعة لنا ينبغي ال املاشية. تربية
اآلخر عىل يبعث أحدهما فإن والكتكوت. البيضة بني املحرية العالقة تلك كأنها العملية
كانت القديمة العصور يف العميل) الجانب (أو التكنولوجيا أن هو واملهم حني. كل يف
يغذي أن يمكن البحت فالعلم اليوم أما البحت. العلم عىل تقريبًا خطوة كل يف تبعث
إىل — ذلك مع — دائًما الرجوع وبغري تراكميٍّا، ال يكون أن دون بنفسه يتقدم وأن نفسه

التكنولوجيني.
القائمة لكانت الوسطى العصور يف ت تمَّ التي والتحسينات االخرتاعات رسد أردنا ولو
املظلمة، العصور إنتاج من قديم اخرتاٌع تمثيل أحسن املخرتعات هذه ويمثل ا، جدٍّ طويلة
معروفة تكن لم ولكنها بسيطة، حيلة وهي بالحصان. ا خاصٍّ للرقبة رباًطا به وأقصد
كان الحصان، رأس عىل ينزلق الذي الطري الرباط هذا فباستعمال والرومان؛ لإلغريق
الهوائية. قصبته إجهاد دون بأرسها الحصان لدى التي الجذب قوة استخدام املمكن من
كان الذي املحراث من أفضل محراثًا بريطانيا يف ساكسون األنجلو استعمال وكذلك
يحرثوا أن مرة ألول بذلك فأمكنهم الرومانيني، الربيطانيني من أسالفهم يستخدمه
وتجفيف الغابات بقْطع اشتغلوا الذين الرهبان وإىل الوديان. يف الغنية الخصبة األرض
املعادن صناع د مهَّ كما الفني. التقدُّم أسباب من كثري يف الفضل يرجع املستنقعات
األوروبيني أيدي عىل تحسنت وكذلك والفلزات. التعدين لعلوم الرسمية للدراسة الطريق
كان عرش الخامس القرن حل وملا العرب. بفضل الرشق عن أخذوها التي الورق صناعة
الطباعة اخُرتعت فلما بخس. بثََمن والكتان الخرق من الصحيح الورق صناعة املمكن من
رسعان الصينيني) من الطباعة أوروبا أخذت ملَّا (أو الوسطى القرون من األخري القرن يف
املخطوطات كانت مما عدًدا وأكثر األقل أرخصعىل أو رخيصة، املطبوعة الكتب أمست ما

سبق. وقت أي يف اليدوية
العالقة ولكن الحديث. للعلم عنها غنَى ال املطبوعة الكتب أن يف شك من وليس
صناعة يف أوضح كانت ربما الحديث والعلم الوسطى العصور يف الصناع هؤالء بني
جدال وال الطبيعة. علماء من عالم ألي رضوري دقيًقا قياًسا الزمن قياس إن الساعات.
عادت وقد باملطلوب. تفي للزمن مقاييس ألغراضهم يستخدمون كانوا اإلسكندريني أن يف
أضحت عرش الثالث القرن حلَّ وملا املائية، والساعة املزولة إىل كلية املظلمة العصور
والدقائق، الساعات، أمست حتى بإنتاجها نهضت وقد معروفة، حرفة الساعات صناعة
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املدن وقاعات الكنائس بعض أخريًا وازيَّنت القياس. ممكنة عرش الرابع القرن يف والثواني
تدل التي الساعات وتدق الصغرية األشكال بعض فيها ترتنح ساعات املعقدة؛ بالساعات
اآلالت هذه يصنعون الذين العمال وكان وغريها. السنة، أوقات تبنيِّ وساعات الزمن، عىل

الحديث. العرص يف الدقيقني للعمال الحقيقيني األسالف هم املعقدة
انتشاًرا. أوسعها الوقت ذلك يف الدقيقة الصناعات بني من البوصلة كانت وربما
وهي قرن، بنحو البحرية برحلته كوملبس قيام قبل تُستخدم كانت أنها يف شك من وليس
من جدوى أرى لست ولكني الدقيقة. اآللة هذه لوال ينجزها أن بوسعه يكن لم ربما رحلة
الوسطى العصور يف نجد أنا هي الفكر ملؤرخ الهامة فالنقطة املثال؛ أثر يف املثال سياق
أحيانًا عنها لنا يُقال التي للمدرسية الكامل االزدهار منذ أي — عرش الثالث القرن منذ
الطرائق تجربة يف والرغبة املادي، العمل روح — الحديث لالتجاه النقيض طَرُف أنها
األرض — موجزة عبارة يف — نجد إننا أي الطبيعة. عىل بالسيطرة والشغف الجديدة،

الحديث. العلم نبت منها التي

الوسطى العصور ثقافة

تكن لم الوسطى العصور أن — تأكيدي يف مبالًغا كنت وربما — قبُل من أكدُت لقد
ناحية من وثقافتنا ناحية من الرومانية اإلغريقية الثقافة من قمتني بني فجوة مجرد
قيمتها لها الغربية ثقافتنا يف االزدهار فرتات من فرتة الوسطى العصور كانت إنما أخرى.
أن الحضارة مؤرخ يستطيع كلٌّ ذلك مع ولكنها لِحقها، وما سبقها بما مرتبطة الذاتية،
تكن ولم أخرى، فرتة أية من استقراًرا أكثر الفرتة هذه تكن ولم ووصفه. فهمه يحاول
عامة أحكاًما بشأنها يصدر أن من مفرٍّا يجد ال املرء أن الحظ سوء ومن بسيطة، البتة

األمور. هذه مثل يف به يلم أن البرشي العقل يستطيع ما كلُّ وهي انطباعية
العصور يف البحث عند آجًال أو عاجًال إن دائًما املرء إليها ينتهي التي واللفظة
عندما واحدة، الواقع يف الغربية ثقافتنا كانت السنوات تلك يف «الوحدة». هي الوسطى
حيث تتجزأ، ال بصورة بالدنيوي الروحاني فيه يرتبط واحد، مسيحي مجتمع هناك كان
هذا أن السابق الفصل من ويتضح متنافسة. قوميات أو معارضة، دينية مذاهب توجد ال
مما أكثر نظريٍّا املتنوعة الحضارة عىل العموم وجه عىل ينطبق الوسيطة للثقافة الوصف
النظرية الناحية من هذه املسيحية بوحدة والترصيح العملية. الناحية من عليها ينطبق
ما األقل عىل نعرف فنحن الوسطى؛ العصور فهم محاولة عند تهمنا التي الحقائق من
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إىل — املزعومة الغربية املسيحية وحدة تحدَّ أن املحتمل ومن الفكر. رجال يريده كان
عندما الوسطى العصور يف الحياة بها امتألت التي واملنازعات االنقسامات من — ما درجٍة

عرش. الثالث القرن يف أوجها بلغت
الصادق العاشق ويحب الحدود. هذه داخل خصب ع تنوُّ هناك كان أنه املؤكد ومن
النظرة أساسيات — األساسيات يف التفاقهم الناس أن يعتقد أن الوسطى للعصور
تجعل التي الخالبة املحلية الفروق تلك يهضموا أن يستطيعون — الكون إىل املسيحية
نطاق عىل آلية حضارة يف املوحدة النُّظم يملون الذين للمحدثني جذابة الوسطى العصور
نحكم كي االجتماع بعلم كافية دراية عىل لسنا إننا نقول أن إال يسعنا ال هذا ويف واسع.
بالعبارة وأعني — صادق غري أو صادًقا العبارة هذه تتضمنه الذي األسايس املبدأ كان إذا
مجال يف الفردي التنوع بحرية لألفراد يسمح الدينية املبادئ عىل املزعوم االتفاق أن
الحديث التوحيد بني املقارنة أن من ثقة عىل نكون أن نستطيع ال الواقع يف إننا فسيح.

دقيقة. واقعة حقائق عن تعربِّ صحيحة مقارنة الوسيط والتنوع
يقطنون كانوا الذين — املثال سبيل عىل — الوسيطة فرنسا يف الناس أن الحق ومن
معه يستحيل ا حدٍّ بينها فيما الخالف من تبلغ لهجات لهم كانت ربما متجاورة أودية
يتكلمون األودية هذه نفس يف الحديثة فرنسا يف جميًعا الناس وأن املتبادل، التفاهم
يف واٍد لكل كان وربما النربات. يف تقدير أكثر عىل يسرية فروق مع الصحيحة الفرنسية
تستخدم األودية هذه أن حني يف واملقاييس، األوزان يف الخاص نظامه الوسيطة فرنسا
ذلك ومع العرشي، النظام به وأعني للتقنني، طيبًا مثاًال يعترب مقننًا واحًدا مقياًسا اليوم
جميًعا أننا يعلنون الذين لنا املثقفني إنذار من بالرغم كذلك، اليوم يوجد التنوع فإن
أمسينا قد وأننا موحدة، أنماًطا نصبح بحيث الحديثة الشمولية بالوسائل ندفع سوف
الشخصية يف التنوع مدى كان وربما واحدة. صورة عىل نماذج أو آليني أناًسا بالفعل
فالكائنات الوسطى؛ العصور يف منه الحديث املجتمع يف — الواقع يف — أوسع واملزاج
الحديثة الثقافة أن والواقع لهم. تُتاح االختيار فرصة دامت ما ع التنوُّ عىل ترص البرشية
كثرية مادية أمور ويف واملقاييس، اللهجات يف االختيار فرصة ضيقت قد كانت إن —
تيرس التي والخدمات األشياء يف الفذ التنوع بذلك الفرصة ضاعفت أنها إال — أخرى
ويف الرأي) هذا يف جميًعا يتفقون ال فالسفتنا كان (وإن «األهداف» يف التنوع وكذلك لنا،

الطيبة. الحياة أشكال
صفة النوع بأن الظاهر بالحكم أنفسنا نقنع أن نستطيع فإنا أمر من يكن ومهما
العلم، لغة بقيت قد الالتينية كانت وإذا الوسطى. العصور ثقافة يف البارزة الصفات من
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التي املحلية، اللغات أو الشائعة، اللغات من عدد يف آداب عرش الثاني القرن منذ نمت فقد
طراز عىل بُنيت قد الكربى الكنائس كانت وإذا الحديثة. أوروبا لغات بعُد فيما أصبحت
من كبريًا اختالًفا الطراز هذا اختلف فقد «الغوطي»؛ بالطراز الحني ذلك منذ أسميناه
يف والغوطي فرنسا جزيرة يف الغوطي بني التمييز املرء يخطئ ال بحيث إقليم إىل إقليم
الطبقات يف الحياة ألسلوب األعىل امَلثَل الفروسية، وحتى إنجلرتا، يف أو املنخفضة األرايض
بالرغم أوروبا، أنحاء كل يف تماًما بعينها هي تكن لم الغرب يف الوسطى العصور يف العليا
اإلقطاع أن والواقع اإلقليمي. املستوى فوق بالتأكيد وارتفاعها الوحدة إىل تطلعها من
كانت مما أكرب بدرجٍة الغرب يف العليا الطبقات يف موحدين ني عامَّ يكونا لم والفروسية
واألساليب امُلثُل وهي الحديث، العرص أوائل يف «النبالء» بني الحياة وأسلوب امُلثُل عليه

وحيها. يف فرنسية — كالفروسية — أساًسا كانت التي
االنقسام بعينها هي الوسطى العصور ثقافة يف املختلفة الجغرافية األوجه تكن ولم
وأملانيا وإسبانيا، وإنجلرتا فرنسا وبخاصة القوميات، هذه إن قوميات. إىل الحديث
برزت قد السياسية) الناحية من يكن لم إن األقل، عىل الثقافية الناحية (من وإيطاليا
الدرس— يستحق — «القومية» من نوًعا هناك إن بل الوسطى. العصور من واضًحا بروًزا
الجامعات، عالم يف تظهر التي القومية كتلك الوسطى، العصور حياة يف األوجه من كثري يف
الجامعات بعض كان تماًما. عاملية ظاهرها يف الجملة عىل تبدو التي الدراسة معاهد أو
لجنسية طبًقا مجموعات شكل يف تنظَّم — باريس يف الشهرية الجامعة وبخاصة —
عىل بدايات الهامة الحديثة اللغات ألكثر كان حتى ١٣٠٠م عام حل إن وما الطالب.
الفلسفة — الجدية الكتابات أكثر وكان البحت. الشعبي املستوى تتجاوز آدابها يف األقل
الدين، وعلوم العلوم)، عىل يُطلق كان الذي االسم وهو الطبيعية»، «الفلسفة (وتشمل
عرش. السابع القرن أواخر حتى بالالتينية، — عامة العلمي والعمل السياسية، والنظريات
حركات يف الحال هي كما — الناس مخاطبة إىل الحاجة كانت املجاالت هذه يف وحتى
الجادة الكتابة من كبري قْدر إىل تدعو — عرش والخامس عرش الرابع القرنني يف اإلصالح

القومية. باللغة
املكتوبة، للكلمة الدين رجال احتكار انتهى بعدما جاءت قد الطباعة أن والواقع
ثالثة أو قرنني بنحو بالنرش، اليوم نسميه ما تعادل كانت التي املخطوطات ولصناعة
وشورس، دانتي وهما الغربي، أدبنا يف الشخصيات أكرب من اثنان كتب وقد قرون.
مؤلفاتهما نُرشت وقد طويل. بزمن املطبوع الكتاب ظهور قبل واإلنجليزية باإليطالية
النساخون ف يتعفَّ ولم قبل. من وهوراس فرجيل مؤلفات بها نُرشت التي الطريقة بنفس
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أن يستحق الذي الشائع الفرنيس النَّظم ذلك وهو «فابليو»، من مجموعات عمل عن
العليا الطبقات شعر التقليدي، البطولة شعر ُدوِّن قد وبالطبع الشعبي. باألدب ى يُسمَّ
الرحالة أناشيد ُدوِّنت كما مخطوطات، شكل يف — الفرنسية روالن» «أغاني وأشهره —
جمعوها التي والتواريخ والسجالت، العلماء، للرهبان املوسوعية املؤلفات وكانت بعد. فيما

الشائعة. والعادات للعقائد محسوسة تفصيالت عىل تحتوي ما كثريًا شديد، عناء يف
يف تجول كانت التي واملشاعر اآلراء من كبريًا جانبًا نعرف كله بهذا فنحن وإذن
القالئل القرون يف وبخاصة الوسطى، العصور يف ونساء رجال من البرش أنواع كل خواطر
زلنا وما والرومان. اإلغريق عن لدينا مما أشمل املصادر من مجموعة لدينا منها. األخرية
الطباعة تظهر لم إذ املتعلمني؛ وطبقات العليا الطبقات عن األكرب القْدر نعرف بالرضورة
املختصني أن غري جالوب. معهد به يقوم كما واإلحصاء واملجالت الصحف عنك دع بعد،
وينرشون يجمعون واملكتبات، الوثائق مراكز يف ينقبون عدة أجياًال لبثوا املايض بدراسة

عليه. االستيالء يستطيعون مما الوسطى العصور عن شيئًا تسجل جذاذة كل
كان فيها املجتمع إن قلنا نفسها يف لرأيها وفًقا الوسطى العصور أخذنا لو إننا
أواخر يف برحت وما العلماء لدنيا السابق الفصل يف بالدرس تعرضنا وقد طبقيٍّا، مجتمًعا
العملية والحياة العقائد طريق عن هناك كان وقد الدين. رجال دنيا الوسطى العصور
الغرب يف العليا الطبقات أن غري النبالء، دنيا يف ظاهر العلماء دنيا أثر من يشء املسيحية
أساليب من أسلوبًا الفروسية تكن ولم الفروسية. ثقافة وهي الخاصة، ثقافتها لها كانت
الفكر رضوب لكل تتعرض كانت وإنما املألوف، باملعنى فلسفة تكن ولم املجرد، التفكري
الفروسية إن أقول وأخريًا عنها. وافيًا سجًال لنا تركت مميزة بطبقة والرتباطها وامُلثُل،
الفروسية إن جاذبية، له ذاتها اللفظة تاريخ إن بل تاريخ، لها وكان وتتغري، تنمو، كانت
الجنود» من «الفرسان يبدو كما األمر أول يف معناها يَُعد لم chivalry باإلفرنجية وهي
التأدب من نوًعا يكون أن الظاهر يف يعدو فال أمريكا يف الحديث معناها أما cavalry
العيش. من أسلوبًا تعني كانت فقد الوسطى العصور أوج يف أما السيدات. نحو الغريب
املظلمة. العصور خالل اإلقطاعية الحاكمة الطبقة تكوين إىل الفروسية جذور وتمتد
قوة وحدهم يمثلون قرونًا وظلوا محرتفني، محاربني األرايض، مالك من طبقة كانت وقد
يقسم الذي اإلقطاعي األرايض تمليك لنظام وطبًقا املجتمع. يف الحربية والقوة الرشطة
للسلطة نظام يف معينة بطريقٍة ينخرطون األرايضهؤالء أصحاب كان دوائر، إىل األرايض
فكان واضحة؛ غري كانت ما كثريًا النفوذ سلسلة أن غري اإلمرباطور. أو بامللك ينتهي
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الطبقة هذه يف لألفراد يرتك العمل، يف االستقالل من كبري وجانب املبادأة، من كبري جانب
من بالرغم الطبقة داخل دائًما يسود كان األساسية املساواة من نوًعا أن والواقع العليا.
الرجل بعد فيما أصبح كما فارًسا، الفارس كان والسلطان. الثراء يف العظمى الفوارق

مهذبًا. رجًال (جنتلمان) املهذب
أوجها ويف الوسطى، العصور من األوىل القرون يف — الطبقة هذه يف العضوية وكانت
للصبي تكفل التي تلك من تقرتب التي املوهبة ولكنها للموهبة، مفتوحة — ما حدٍّ إىل
الرشف درجات له تكفل التي باملوهبة وليست بالجامعة، االلتحاق الطموح األمريكي
لقب هي الجماعة يف للعضوية الظاهرة والعالمة حال. أية عىل موهبة ولكنها الدراسية،
الفارس ولقب بالفرنسية). Chevalier كلمة باإلنجليزية Knight كلمة (وتساوي الفارس
من يستحقه ملن يمنحه أو الرشد، سن يبلغ عندما للشاب مرتبة األعىل اإلقطاعي يمنحه
فوق — للعامة يُمنح وكان النبالء، أبناء منه يُحرم قطُّ يكن ولم األخرية، سنواته يف األتباع
فئة اإلقطاعي املجتمع يف دائًما هناك وكانت القتال. يف كالشجاعة قوي، لسبب — ذلك
األوىل السنوات يف هؤالء وكان النبالء. غري من املقاتلني مساعدي من أو املقاتلني من
االمتياز. صاحبة الطبقة إىل وينضمون الفروسية مرتبة إىل األحيان من كثري يف يرتفعون
يكن لم إن ا، شاقٍّ أمًرا العليا الطبقة إىل السفىل الطبقة من االنتقال أمىس فقد بعُد فيما أما

الفئات. هذه تاريخ يف األحيان أغلب يف يحدث كما مستحيًال،
وكانت بينهم، فيما عادة ينشب الذي القتال عىل تعيش اإلقطاعية الطبقة هذه وكانت
فيما ظهروا الذين الزنادقة وضد املسلمني، ضد الصليبية الحروب الحال بطبيعة هناك
مفاسد لنقدهم اضُطهدوا والذين فرنسا جنوبي عرش والرابع عرش الثاني القرنني بني
التي الوطنية الحروب من صورة ظهرت ثم السالف. من الوثنيني وضد الدين، رجال
حمالت هناك كانت كما وإنجلرتا. فرنسا بني عام املائة حرب يف وبخاصة — حروبنا تشبه
رصاحة. للطرق قطَّاًعا وأصبحوا حدودهم بالفعل جاوزوا الذين النبالء ضد تأديبية
قوٍم بني خاصة حروبًا كانت اإلقطاعية الحروب من كثريًا أن الحق فمن هذا وبرغم
الفرص ينتهزون كانوا والذين القتال، سوى العمل من قليًال إال يؤدوا أن بوسعهم ليس
ثم تدريًجا، الفوضوية امليول ملوازنة بد ال كان الظروف هذه وتحت للقتال. االستثنائية
السلوك وأنواع والقيود القواعد من مجموعة طريق عن وذلك املوازنة، يف عليها التغلب
قتال يَُعد لم عرش الخامس القرن حل وملا طوًعا. أنفسهم عىل الناس يفرضها النبيل
وجه عىل يشبه الفروسية يف حدث ما أن والواقع عنيف. لهو أي من خطًرا أشد الفروسية
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إىل وشغبًا مشاجرة كانت عندما األول عهدها من أمريكا يف القدم لكرة حدث ما التقريب
قواعدها. لها لعبة اليوم أصبحت أن

تأكيًدا أفرادها يؤكد كان كما — األوىل أيامها يف حتى املقاتلة الفئة هذه كانت وقد
نسميه ما يشبه شيئًا الشديد حياتها عنف يف يرى املرء ويكاد مسيحيني، — شديًدا
فرًدا يكون أن إىل أقرب كان العارش القرن يف الفرنيس الكونت أن املؤكد ومن العصابات.
الوسطى العصور عشاق يصوره كما املهذب الكامل الفارس يكون أن إىل منه عصابة يف
الالزمة املهارات شبابه يف ويجيد والقراءة، الكتابة يعرف يكن ولم الحديث. العهد يف
وكتَّابه حشمه إىل يَِكل أن بوسعه وكان ذلك. شابه وما بالسيف، واملبارزة الخيل، لركوب
بهم االتصال من عادة الحاكمة للطبقة بد ال الذين األفراد مع والتعامل والحكم، اإلدارة
فراغه وقت إن إيجاٍز يف وأقول يفعله. كان ما وكثريًا هذا، بوسعه كان بنفوذها، لالحتفاظ
ينتقم، ولكي إهانة، من يلحقه فيما يفكر لكي كثرية فرص لديه وكانت طويًال، كان
نوبات تصيبه أن الجائز من وكان وكرامته. رشفه يسميها كان التي بسمعته، ويحتفظ
— النوبات هذه يفتعل أحيانًا كان أنه ألظن إني بل — جماحه يُكبح ال الذي الغضب من
التعاليم أكثر يخالف وأن والغواية، والبرت، القتل، الغضب، ثورة يف يرتكب أن املمكن ومن

عينيه. أمام تضعها أن عن قطُّ املسيحية تكفَّ لم التي
الجحيم، يف وبخاصة السماء يف العقيدة قوي وكان باملسيحية، يؤمن كان ولكنه
ما كثريًا الذي الساخر التشاؤم وهذا سيئًا. ضمريًا األغلب يف يكن ولم ضمري، له وكان
يف التشاؤم هذا مثل وجود افرتض إذا الزلل مواطن أشد يبلغ الحديثة أمريكا يف تلمسه
مليوله يستسلم الذي الفارس أن ذلك الوسطى؛ العصور يف الحكم كطبقة حاكمة طبقة
ما كل ويرهن الصليب، يحمل وقد الندم. إظهار يف يبالغ وقد أذنب، أنه اإلدراك تمام يدرك
قيمته له ِملًكا الكنيسة إىل يقدِّم وقد املقدسة، األرض يف صليبية بحرب يلتحق لكي يملك
جمعت عام أللف امتدت التي الفرتة هذه خالل الكنيسة أن والواقع به. لها يويص أو
من ضخمة ِهبات الطيبة الضمائر أصحاب من جمعت كما السيئة الضمائر أصحاب من
اإلصالح أن يعتقد َمن هناك زال وما كربى. اقتصادية قوة جعلها مما الدنيوية السلع
جديدة فئة أيدي عىل الكنيسة نهب وهي اقتصادية، حركة أساسه يف كان الربوتستانتي

البتة. ضمائر لديهم ليست الذين اللصوص النبالء من
الرياضيني من مجموعة مجرد بدايتها يف حتى الفروسية نَحَسب أن الخطأ من أنه بيد
يمسكها وال وسيايس، اقتصادي نفوذ لها مراكز إىل ما بطريقٍة ارتفعت لنظام، تخضع ال
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هذا قراء أحذِّر وإني الجحيم. نار من الخوف إال السلوك مستويات من أدنى حدٍّ عند
دقيًقا وصًفا أدبية قطعة أية اعتبار عن ينجم الذي الخطر من شديًدا تحذيًرا الكتاب
بالحياة له ليست األدب أن نحَسب أن العبث فمن ذلك ومع فعًال. الناس سلوك لطريقة
من املثايل الجانب د تجسَّ فقد محض؛ سلبية عالقة بها عالقته أن أو عالقة، الواقعة
«أغاني لها تمثيًال وأشدها أشهرها لعل املالحم، من سلسلة يف األوىل األوروبية الفروسية
التاسع، القرن يف التاريخية رشملان شخصية تعالج التي القصيدة، هذه روت وقد روالن»،
تتخذ ولم الرتفيه، حفالت إلقامة قلعة إىل قلعة من يتنقلون كانوا الذين الشعراء من أجياٌل
الشعر كانت فلقد وإذن الوسطى. العصور يف نسبيٍّا متأخر وقت يف إال مكتوبة صورة
يف النبالء طبقة كانت كيف تقريبًا التأكيد وجه عىل تبنيِّ وهي العليا، الطبقة عند الشعبي

نفسها. إىل تنظر أن تحب قديًما الغرب
وفرسانه آرثر امللك (وكذلك القصيدة هذه تصورهم كما وأبطاله رشملان بَِرح وما
ظرفاء، ولكنهم رياضيني، تقريبًا) األصول نفس إىل ترجع أخرى قصائد تصورهم كما
هللا يحبون الوثنيني، مع حتى منصفني دورهم يلعبون مالية، إعانات يتقاضون ال سذج،
غري يف القول من لغًوا املقارنة هذه تحسب كنت وإن القديمة. املدرسة بروح واإلمرباطور
الصفحات فاقرأ عشاقها ألحد دقيق عرٍض يف روالن» «أغاني ترى أن وآثرت موضعه،
املثقف الرجل هذا تجد هنا آدم. لهنري وتشارتر» مايكل سنت «مونت من األوىل القالئل
املنحرف املجنون الحديث عامله من مرتاًحا ينرصف املمرور، املجهد، الجديدة، إنجلرتا من
والعمل الرجولية، الكرامة عالم القوي، البسيط، الغض، العالم هذا إىل ه) أحسَّ (كما
صفحات إىل كذلك وارجع انسياقك، يف تندفع ال ولكن الرجولية. اليقينية واآلراء الرجويل،
التوري، جريجوري به وأعني الفرنجة، لعهد املؤرخ الراهب من — كانت أيٍّا — قالئل
أمريكية دواء حبة يف ممثلة بالحياة أشبه جريجوري رها يصوِّ كما الفرنجة حياة فإن
أخرى مرة نلتقي وهنا قيمتها. يف عليها تتفوق تكاد وال شدتها يف األقل عىل هي أو مركزة،
العصور يف ظهر الذي — البرشي — األبدي التباين ذلك واملثايل؛ الواقعي بني بالتباين

الوسطى.
أساليب من كأسلوب األوروبية الفروسية أن فيه شك ال فمما أمٍر من يكن ومهما
ينتمي ما أكثر ر تطوَّ كما — تطورت ثم املقاتلني، الرجال عند مبسطة عقيدة بدأت الحياة
لها أصبح حينئٍذ عرش، الثالث القرن زهاء حاالتها أفضل إىل — الوسطى العصور إىل
العالقات من املتشابكة الطويلة السلسلة بتلك يرتبط أن يحُسن قانون معقد، للعمل قانون
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أقرب باتت أنها إيجاز يف أقصد أوجه. إىل الوسطى العصور مجتمع رفعت التي الشخصية
طرق من طريقة أو متزنًا، مجربًا نظاًما البرشية، العالقات نُُظم من نظاًما تكون أن إىل
مذكرات يف حاالتها أحسن يف تظهر — املعنى بهذا — وهي الدنيا. هذه يف العمل أداء
عند وكانت فرنسا. ملك املقدس، التاسع لويس للملك الصليبي الرفيق جوانفيل، دي سيري
املطلق واإليمان مَلِلكه، الوالء اإلقطاعية، التقليدية الفضائل تلك واضحة بصورة جوانفيل
ننقلها أن حاولنا التي الرياضية الرباءة صفحة وذاك هذا وفوق الكاثوليكية، املسيحية يف
كذلك يكن لم إنه بل فحسب، املثقفني غري من جوانفيل يكن ولم سبق. فيما القارئ إىل
لم أنه الواضح ومن القتال. عىل تدربوا كما رفاقه مع ويقاتل مرتفع مستًوى عىل مفكًرا
بالتأكيد يألف ولم متغريًا، باعتباره العالم إىل ينظر أن قطُّ يألف ولم مبتكًرا، البتة يكن
رجًال أيًضا واضح بشكل أخرى ناحيٍة من جوانفيل وكان ًما. متقدِّ باعتباره إليه ينظر أن
أرص التي الخالبة الصفات تلك البتة فيه تظهر ال زمالئه، معاملة يُحِسن عمليٍّا، معقوًال
كما — عنده تجد الوسطى. العصور يف وجودها عىل عرش التاسع القرن يف الرومانتيكيون
كثري يف تعلمناه ما تماًما يناقض بالتوازن، إحساًسا — آخر ميدان يف أكويناس عند تجد

الوسطى. العصور عن األحيان من
بسنت بعد فيما ب لُقِّ الذي التاسع، لويس مع صليبية حرب يف جوانفيل خدم وقد
تجعله درجٍة إىل الحق يحب كان «إنه عنه: قال الذي امللك ذكرى يقدس وكان لويس.
أن يستِطع لم املقدس لويس أن غري كلمته.» عن يرتد ال العرب مع يتعامل عندما حتى
مشهورة عبارة ويف اآلخر. بالعالم تتعلق التي املطلقة الفضيلة إىل معه الشاب هذا يسوق

قائًال: الدين عن يحدثه ورشع راهبني، استقبل امللك أن كيف يحدثنا
برشيٍّا؟ ذنبًا ترتكب أن أو أبرص، تكون أن ل: تفضِّ أيهما اآلن أسألك إني امللك: «قال
ذنبًا ثالثني أرتكب أن أُوثر إني — قطُّ عليه يكذب لم الذي الرجل ذلك وأنا — وأجبته
قدميه، عند وأجلسني منفرًدا، استدعاني الراهبان، رحل وملا أبرص. أكون أن عىل برشيٍّا
يل: فقال القول. نفس أقول زلت ما أني له وذكرت لحظة؟ منذ يل قلت ماذا يل: قال ثم
رجل من أقبح أبرص هناك ليس أنه تعرف أن لك ينبغي ألنه كاملجنون؛ تتكلم كنت لقد
فال ولذلك كالشيطان، تكون البرشي اإلثم ارتكابها حالة يف الروح ألن برشيٍّا؛ إثًما يرتكب
يموت عندما الرجل أن الواقع يف الحق ومن القبح. هذا مثل يف أبرص يوجد أن يمكن
إن يموت عندما يعرف ال برشيٍّا إثًما ارتكب الذي الرجل ولكن الَربَص، من جسده يُشفى
يخىش أن الواقع يف عليه وجب ولذلك عنه. يعفو هللا يجعل ندًما ندم قد حياته يف كان
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حارٍّا رجاء أرجوك فإني ثَمَّ وِمن فردوسه. يف هللا دام ما معه الَربَص من النوع هذا دوام
بسبب الرشور من رش بأي بدنك إصابة يؤثر أن ومحبتي هللا محبة أجل من قلبك تُعوِّد أن

برشي.» إثم روحك يحتل أن عىل األمراض من غريه أو الَربَص
كانت ثابت. غري وجيًزا — الغرب تاريخ يف دائًما الحال هي كما — االتزان وكان
الشيخوخة صفة البتة تأخذ ولم باملبالغة. رسيًعا يتأثر العيش أساليب من أسلوبًا الفروسية
تلك الشيخوخة، بفضيلة تتحلَّ لم التي هذه، الفروسية بثقافة حلت ما ورسعان املوقرة.
بكل يلحق مما املستحدثة، الفكرة رشايني يف الدم وجمود األعمى، التقليد وذلك الشكلية،
الذي القتال أن النظر يلفت ومما الواضح ومن الثقافات. بهذه تعلق وما الغرب، ثقافات
من كذلك، وجودها يفرس كما مميزة، إقطاعية طبقة لوجود مربًِّرا سبق فيما كان ربما
الرابع القرن يف الحديثة املأجورة املحرتفة الجيوش بظهور بدأ القتال هذا أن الواضح
تُعرف التعقيد، شديدة مملة مباراة إىل ل تحوَّ الصفة وبهذه رصيح. لهٍو إىل يتحول عرش
تشتد الدفاع وأسلحة تعقيًدا، تزداد املبارزة هذه قواعد وأخذت باملبارزة. الفروسية يف

الحوادث. وقوع من بالرغم بدني، بأذًى يُصاب النهاية يف أحد يكن لم حتى قوة،
— اتزانًا الفروسية عهود أشد يف حتى — والنساء الحب إىل الفروسية نظرة تكن ولم

عقل. األمور هذه مثل يف هناك كان إن العقل؛ يمليها التي للفكرة إعزاًزا
نسميه ما أن أدركنا الغربية غري بالشعوب علًما العرشين القرن يف ازددنا كلما إننا
خصائص من نواحيه من كثري يف هو إنما الخيايل، الحب بتقاليد — تسمية أفضل وهي —
وهذه فيه. معنا تشرتك ال أخرى كثرية وشعوبًا والهنود الصينيني فإن وحده؛ مجتمعنا
رسيعة اليوم كانت وربما الثبات، عن تكون ما أبعُد — الغرب يف حتى — التقاليد
األصول من وكثري متعددة، محلية صور لها الجذور، عميقة معقدة، تقاليد ولكنها التغري،

األصول. هذه من أصل قْطًعا واملسيحية املعقدة.
الفروسية أدخلتها التي املختلفة الصور يف يتمثل القصوى أهميته له آخر أصل وهناك
الرقيق الحب ُمثُل عن معتدلة عبارة نقرأ أن حتى اليوم نستطيع وال الوسطى. العصور يف
هذه يف غريب. شعور ينتابنا أن دون لشورس، الفارس» «قصة يف وردت كما ووسائله
يف وقعا طيبة من فارسان وهما وأركيت، باالمون وهما عمه، وابن رجل يقع القصيدة
حب يف التاريخية) بالدقة كثريًا الوسطى العصور تهتم (ولم أثينا دوق أِرس يف الحرب
عدة سنوات خالل ويف السجن. داخل من يلمحاها أن يكادان ال التي الحسناء، أمييل
الدم بصلة ارتباطهما من بالرغم — العم ابن بني ينشب وخارجه، السجن يف قضياها
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ودون إليها، يتعرفا أن دون هذا كل ويحدث أمييل، عىل مميت نزاع — الفروسية ورشف
منها. استجابة

ديانا تدعو — الشاعر يصور كما — ولكنها حبها، عىل بالتنازع أخريًا الفتاة وتعلم
نهاية يف الشاعر ينظمها التي وأركيت باالمون بني العظمى للمبارزة السابقة الليلة يف

فتقول: األمر،

الطاهرة، الربة أيتها
حياتي، طوال عذراء أبقى أن أحب أني اشهدي

زوًجا، أصري ولن حب، يف أقع لن
زمرتك، من أكون سوف أني أُشِهدك
أُبِعده، وعني الحب، يطاردني فتاًة،

األحراش، يف أهيم
طفًال، أحمل وال أتزوج، ال

الرجال، صحبة قطُّ أعرف ولن
سيدتي، ساعديني،

تقدرين، وأنت تستطيعني فأنت
الصفات، جميع ولديك

بحبه، يواجهني باالمون هناك
قلبه، بكل يحبني أركيت وهناك

يكفيني. إليك دعائي وهذا
وسالًما، برًدا عليهما كوني

قلبيهما، عني وارصيف
وحب، عشق من عندهما ما في وخفِّ

ونار، عذاب من يكابدان وما
أخرى، وجهة وجهيهما أو

للدعاء، تستجيبني ال كنِت فإن
القَدر، من مفر ال كان وإن

منهما، واحًدا نصيبي كان وإن
يل. حبٍّا بأشدهما إيلَّ فابعثي
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الطاهرة، النقية الربة أيتها انظري
خدي، عىل حارة تنحدر دموعي هذه

رعايتك، يف ونحن عذراء، أنت
وتعهديها، عذرتي يل فاحفظي
خدمتك. يف فأنا عذراء دمُت وما

باالمون. بالعذراء ويحظى جراحه. من الرجل ويموت وثبته، يف أركيت حصان ويَِزل
كانرتبري» «قصص من أخرى قصة يف شورس ويسخر معتدلة. خيالية قصة هذه
«قصة يف حتى وهو األدبي. الخيال عىل يتهكم هنا وهو توباز»، سري «نظم عنوانها
أقل غريه وكان الرقيق. الحب حقيقة من شعره يف ساخًرا يكون أن يعدو ال الفارس»
يكابدون كانوا الوسطى العصور خيال يف العشاق فإن ثَم وِمن األرض. بهذه ارتباًطا منه
بل مجردة، مختلفة صفوف يف ويسرتسلون ومحن، أهوال من تصوره يمكن ما كلَّ
والحب، والرشف، الواجب، بني ينشب أن يمكن الذي الرصاع رضوب من ميتافيزقية،
باهتة غامضة صورة ويف بعقيدته. املسيحي الشهيد يتمسك كما بالفضيلة ويتمسكون
األمر يكون ربما ولكن الجنيس. االتصال عن ما فكرٌة كله هذا وراء تكون أن املرء يتوقع
أن اإلنصاف فمن ذلك ومع الفرويدي. عرصنا إال الفكرة هذه يقحم ال وربما — كذلك
ظواهر من ظاهرة يف لتتحكم األحيان أغلب يف وناجًحا ا جادٍّ جهًدا بذلت الفروسية إن نقول
أن وإىل للتحكم، تخضع أال إىل — خاصة املتميزة الطبقة يف — تسيل البرشى، النشاط
الطبقة. هذه مثل إليه تحتاج الذي النظام عىل تقيض التي الفوىض من نوٍع إىل تنتهي
يحس تساميًا — القوة يف غاية بدوافع ا حقٍّ تساميًا نظامها بحكم تتضمن الفروسية كانت

الحديث. الغرب يف معدوم أنه النفوس يف الرعب ببث يكتفون ال ممن الكثريون
ووضع بطابعه، الغرب ثقافة طبع قد الرقيق الحب تقليد فإن أمٍر من يكن ومهما
األبدي النضال ويف بمالءمتها. تتظاهر أن يف حتى مشقة اليوم تجد مثالية قاعدة عىل املرأة
من خصيصة أثره قوة حيث من بالتأكيد يَُعد الذي املثايل اآلخر والعالم العالم هذا بني
والعصور املسيحية بفضل — الجنيس الحب اتخذ الغربية، الثقافة يف الفذة الخصائص
اإلغريق فحتى أقول؛ ما فْهم تخطئوا أال وأرجو اآلخر. العالم إىل يميل جانبًا — الوسطى
حديثة كثرية شعوبًا أن الواضح من وكذلك واملرأة، الرجل بني الحب عرفوا قد القدامى
الخيايل» «الحب يعرفوا لم ولكنهم عرفته، وقد كاملة. الغربية بالتقاليد بعُد تأخذ لم
الذي الحب الفراش، يعرف ال الذي املثايل الحب الدنيا، بهذه يرتبط ال الذي املستحيل
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القرن يف أسالفنا عرفه كما الخيايل الحب هذا اليوم نعرف ال إننا بل املحبة، يتجاوز
هوليوود. يف وبخاصة — فينا الالواقعي أثره ترك ولكنه عرش، التاسع

مما نضجها زاد أو تدهورت بعدما بالفروسية تتعلق أخرى كثرية أمور وهناك
الفروسية فضيلة إليه تحولت الذي العاطفي الضعف ذلك من — إليه االلتفات يستحق
كلِّ إىل التطلع شدة أن ذلك ومن الحظ، ومنكود والضعيف األدنى احرتام إىل تدعو التي
الفروسية أن ذلك ومن طبيعيٍّا، أمًرا الخيالية الوحوش بدت حتى نَمت قد عجيب هو ما
البنوك وأرباب والتجار األموال أصحاب نفوذ ضد النبيل لشخص الحماية من نوًعا أمست
كانت ربما أخرى، إضافية نقطة من أكثر يف نتوسع أن هنا بوسعنا وليس النمو. يف اآلخذ
أهمية أكثر بالتأكيد وهي والحب، الدِّين من أهمية أكثر بأرسها الفروسية إىل بالنسبة
تبدو األوىل الفروسية كانت فإذا الرشف. فكرة بها وأعني الفروسية، تدهور إىل بالنسبة
النواحي من كثري يف كأنها بدت وإذا للمجموعة، الفرد يُخِضع أن يحاول قانونًا أساسها يف
أهمية بشدة تؤكد — ذلك من بالرغم — أنها إال فريق، يف عضًوا املقاتل الرجل تجعل
برشفه، شديد وعي عىل دائًما الفارس كان إسربطة. نظام مع ذلك يف تباين عىل الفرد،
األخرية السنوات ويف كرامته. يالئم ال وما يالئم فيما النهائي الحكم وهو كفرد، وبنفسه
حساًسا شخًصا الفارس وبات الرشف، فكرة حول يرتكز أمر كل كان الفروسية من
لذلك الواقع يف تأهب حتى العادية، القيم عالم عن الصلة منقطع هستريية، درجة إىل
غالت التي األمة أن املصادفة من يكن لم وربما رسفانتيس. فيه ره صوَّ الذي الوصف
كيشوت» «دون يف أخرجت التي هي اإلسبان، أمة بها وأعني الرشف، يف أرستقراطيتها

الفروسية. ُمثُل عىل قاتًال هجوًما العالم أنحاء أكثر يف يَُعد كتابًا
والعواطف، األفكار، من املجموعات— أو — الكربى املركبات تلك إحدى هي الفروسية
تتحدى التي — الجماعية أو الديمقراطية، أو الرومانسية، شأن ذلك يف شأنها — والعادات
هذه من مركب بني نوازن أن التحدي هذا مثل معالجة يف املفيدة الطرق ومن اإلدراك. فينا
املسيحية مع تشرتك شك غري من والفروسية مشرتك. يشء بينهما آخر، ومركب املركبات
املقاتلني من جماعة مسح إىل محاولة ما حدٍّ إىل هي األوىل الفروسية إن بل ما، يشءٍ يف
طقوس من جانبًا تكون الفروسية رسم وطقوس املسيحية. بمسحة البدائيني الوثنيني
أن والواقع له. صورة أحسن يف الفارس يكون ما كثريًا كصليبي والفارس املسيحية.
التقينا الذي الصليبي ذلك — جوانفيل بدا وربما — القديسني من كانوا قلما الصليبيني
إحساس فإن ذلك ومع املسيحي. إىل منه الوثني إىل أقرب املثايل الرجل — حني منذ به

238



(ثانيًا) الوسطى العصور

قديسون، الناس من هناك يكون قد بأنه وإدراكه وضمريه، والواجب، بالرشف جوانفيل
يوم. كل تُمارس التي البطولية العملية، املسيحية — املسيحية مميزات من ذلك كل

الفارس، رشف ويف الرقيق الحب يف الفروسية، مثالية من املتطرفة الحدود يف وحتى
عنه تتخلَّ لم ما وهو املحسوس، عن بالتجاوز املثالية، باللمسة نحس أن نستطيع
االجتماعية القوى إحدى وجدناها امليزان يف الفروسية وضعنا إذا أنا غري قط. املسيحية
محاولة املسيحية يف الكامنة الدوافع من كان فإذا املسيحية. هدم إىل تميل كانت التي
فإن املسيحية، الحياة يف الكربى األهداف من ا حقٍّ هو التواضع كان وإذا النفس، إخضاع
تشري تزال ال فيها اإليثار درجات أعىل يف الفروسية للغاية. مسيحية تكن لم إذن الفروسية
يُعترب عمًال التظاهر سبيل ويف الرشف سبيل يف املنافسة من وتجعل الفارس، ذات إىل
ويف العالم. مع نضالها يف الذات تشحذ العادي مستواها ويف االجتماعية. الفضائل من
وغروًرا هسترييٍّا، يكون ما كثريًا تركيًزا نفسه يف تركيزه الفرد رشف يف د تمجِّ تدهورها
ولكن الغرب. يف املثقفني طبقة يف األغلب يف انحرص غرور وهو الهم، صاحبه يحمل
كيشوت؟ دون كذلك يكن ألم حال. كل عىل مثقًفا كان املتأخر الفروسية عهد يف الفارس
من العليا الطبقات يف العيش أساليب من أسلوبًا كانت الفروسية أن والخالصة
بني للحياة كأسلوب الرواقية عليه كانت ما كبري حدٍّ إىل تشبه الوسطى، العصور يف الغرب
البارون يكن لم الحال وبطبيعة الروماني. اإلغريقي اإلمربيايل العالم يف العليا الطبقات
الروماني املوظف كان ما بمقدار إال وأركيت ببالمون حتى أو كيشوت، بدون شبيًها العادي
من «أسلوب عبارة استعملنا ذلك أجل ومن الرواقي. الفيلسوف بزينو، شبيًها العادي
الرجل يف تؤثِّر — شئت إن املثالية أو — التطرف درجة أن غري الحالتني. كلتا يف العيش»،
البارون، أو الكونت فكان الجماهري؛ بني البرشي السلوك حيث من ما بطريقٍة املتوسط
العصور حياة من كبريًا جانبًا يدبرون كانوا الذين واألساقفة املجدون والرهبان ووكيله
كما الفروسية، رسمتها التي األهداف بعض العملية اتجاهاتهم يف حتى يمثِّلون الوسطى،
والعميل، النظري بني التباين إن املألوفة. نشاطهم نواحي بعض ذاتها الفروسية تمثِّل
والصيد، واملقامرة، القتال، عىل وانكبابه ولواجبه، ولسيدته، لربه، الفارس إخالص بني
يرسي كان التباين هذا الرجل، عليه ينكب ما أشد الحقيقة يف يزال ملا أو الحب، وممارسة
مع رصاع يف الفارس كان العصور هذه ويف الوسطى. العصور يف كلها الحياة خالل
العصور هذه ويف منه. مفر ال أمٌر التباين هذا أن أدرك كلما األحيان من كثري يف ضمريه
أكثر يكاد التي الكفاح صفة وهي بفرديته، مزهوٍّا تستقر، ال حركٍة يف الفارس كان
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كانت العصور تلك أن عىل يرصون عندما حتى الوسطى، العصور يف يحسها أن املحدثني
الهادئ. واالتزان باالستقرار تتميز

إىل الوسطى العصور يف الحاكمة الطبقات ثقافة من مبارشة يقفز أن للمرء بد وال
فقد الوسيطة؛ العصور يف وسطى طبقة هناك تكن لم أنه الحق من وليس الشعب. ثقافة
وبخاصة واألهمية العدد يف يتزايدون البنوك، وأرباب املرشوعات، وأصحاب التجار، كان
تتشكل كانت وآراءهم، معيشتهم، أسلوب أن غري عرش. والخامس عرش الرابع القرنني يف
بنا ويجدر النبالء، غري يسلكها كان التي العامة الطرق عن تبتعد صورٍة عىل بطء يف
تاريخنا يف حاكمة متوسطة طبقة ظهور يعنيه كان ما تحليل قادم فصٍل إىل نؤجل أن

الفكري.
الفالحني. من الوسطى العصور يف الغرب يف السكان من العظمى األغلبية كانت
ولندن، باريس، ومنها — الكربى القليلة واملدن بل الصغرى، التسويق مدن وكانت
عىل وكانت مداخلها. عند املزارع تقع باألسوار، محاطة مدنية مساحات — وفلورنسة
أرباب أما منهم. غذائهم مواد أكثر يستمدون كانوا الذين املجاورين بالفالحني دائمة صالت
فقد وإذن الزراعة. يف أوقاتهم نصف ينفقون وقد املدن، أو القرى يقطنون فكانوا الحرف
ذلك ينقصها املعالم، محددة واضحة نسبيٍّا، ثابتة بسيطة، الشعبية الثقافة هذه كانت
الحديثة مدننا يف الساذجة الجماهري بني نلمسه الذي العجيب الغامض السطحي التعقيد
القطع عىل يطلع حني ليُدهش املرء أن والواقع بريئة. ثقافة البتة تكن لم ولكنها الكربى،
العصور يف الجماهري أحاسيس عن تشفُّ التي الشواهد غرائب وعىل الفرنسية املنظومة
املخادعني وأولئك باملاكرين، اإلعجاب وذلك الدنيوية، الصارمة الواقعية تلك من الوسطى،
هذه إن الرفيعة. واملهن الرقيق اللفظ يف التشكك ومن الناس، من بالسذج يغررون الذين
إىل أخرى مرة تشري فهي تذكر؛ أن بد ال الوسطى العصور يف الدائمة الريفية الصفة
ثابتًا، مسيحيٍّا، العيش من أسلوبًا تمثِّل الوسطى العصور بأن يقول الذي الرأي حدود

وقوًرا.
موجودة الخشونة هذه كانت وقد الثقافة، هذه يف الخشونة من الكثري نتوقع أن بد ال
إنسان كل يعرفها التي الواحد املقطع ذات األلفاظ نجد شورس خلَّفه فيما وحتى فعًال.
كانت وكما يتكلم. العامة أحد يجعل كان عندما — األقل عىل — املثقفني لغة جانب إىل
كانت فكذلك جوانبها، بعض من الفروسية تعكس صقيلة مرآة لشورس الفارس» «قصة
قصة إنها الشعبي. الذوق جوانب لبعض رائًعا أدبيٍّا انعكاًسا الطاحون» صاحب «قصة
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الغيور. الغبي بالزوج الفولكلور أساليب بأروع تماًما فيها يستخفُّ فاجرة، هزلية عامة
عالقتها حيث من قطُّ إليها ينظر ال املرء إن حتى املسيحية عن تكون ما أبعد إنها
إىل طريقه يف يرويها الذي الطاحون وصاحب ذلك، مع موجودة ولكنها املسيحية. بامُلثُل
أكسفورد وقسيس الرقيق، الفارس رفاقه، يؤديها كما الصالة يؤدي كي كانرتبري معبد
عىل الخروج فيها تلمس التي الدير وصاحبة الحار، القلب صاحبة باث وزوجة الرحيم،
لهم نظراء اليوم تجد قد الذين كانرتبري حجاج من هؤالء وغري خفية، بصورة املسيحية

األصفر». «الحجر إىل برحلة للقيام يتجمعون
وهناك الغربية. ثقافتنا يف تقريبًا الدائمة الصفات من والفحش الخشونة أن والظاهر
يف هناك كانت وربما الشائقة. الذوق مشكالت صنوف كل األمور هذه بمثل يتعلق فيما
تختفي عندما املرء يجده ال مما طبيعتها عىل بساطة الوسطى، كالعصور العصور، بعض
قد الوسطى العصور يف خشونة مجرد كان وما املحتشمة. الطبقات من التهذيب تقاليد
لحلها البتة لدينا وليست شائكة، املسائل هذه أن غري الحديثة. األزمنة يف بذيئًا أدبًا يصبح
يف الفحش نحو امَليل أن فالظاهر أمر من يكن ومهما العصور. مر عىل تجمعت وسائل
أو تمحوه، أن التفكري يف تعمقت مهما ثقافة ألية يمكن ال ثابت، ميل البرشية الطبيعة

كبته. يف تنجح أن حتى
أخرى مرة وأقول الدين. ورجال القسس إىل ه يوجَّ كان البذيئة الفكاهة هذه وبعض
الحركة نسميه أن يجب ما االعتبار يف نأخذ أن من لنا بد فال متزنة صورة أردنا إن إننا
يف يكن لم نسبيٍّا املنترش امليل وهذا الوسطى. العصور يف الدين لرجال املعادية الشعبية
عرش، الثامن القرن يف ظهر الذي املرير البغض ذلك األحيان أغلب يف الوسطى العصور
بعضه أن والظاهر طيبة، طبيعة عن وينم بل فكًها، األحيان من كثري يف كان لقد بل
العصور يف ُشيدت التي الفرنسية الكنائس زوار يزال وال أنفسهم. الدين رجال يرس كان
يظهر ما عىل فيها أخذ املرتلني، مقاعد جوانب يف منحوتة نقوٍش عىل يطلعون الوسطى
اليومية الحياة يف سارة شخصية تفصيالت عن يعربِّ منها كثريًا ألن كاملة؛ حرية النقاش
الشعبي األدب يف كثريًا يرد كما الكنيسة يف موضعها غري يف — ما حدٍّ إىل — لنا تبدو
أمور تشغله الذي املغرور والقسيس الفاسق، والقسيس الجشع، القسيس ذكر الوسيط
أكسفورد، قسيس باستثناء الدين رجال عن طيبة صورة شورس يعطينا ال وكذلك الدنيا.
يحملون الدين رجال كان العامة. َخَلد يف يدور كان ما بالتأكيد يعرف شورس كان وقد

عواتقهم. عىل كامًال البرشي عف الضَّ عبء
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القسيس إنزال إىل يرمي كان وإنما املرارة، من قليل إال هذا كل يف يكن فلم ذلك ومع
أي — والديني الفلسفي املسيحية بناء تحدي إىل يقصد ولم العام. البرشي املستوى إىل
القطع إن بني. وتوم فولتري أيام يف تحديها إىل قصد كما — الكون إىل الشاملة نظرتها
يف أو هللا، وجود يف يشكُّوا لم تأكيد، بكل الحرف وأرباب والفالحني الفرنسية، املنظومة
املسيحية يف نَمت التي املعقدة الخرافات مجموعة يف وال بل القداس، حضور إىل الحاجة
الدين لرجال املعارض االتجاه هذا يف أحيانًا تلمس وربما الوسطى. العصور يف الشعبية
وهو الفقري، تستغل غنية مؤسسة باعتبارها للكنيسة البغض روح الوسطى العصور يف
العامة الحياة يف الرجل أن يحس األحيان أكثر يف املرء ولكن حني، بعد إليه نعود سوف ما
وتواضعه، وفقره، بعزوبته، القسيس ألن إال بالقسيس يثق ال كان الوسطى العصور يف
العصور يف الرجل أخذ وقد العامة. لإلنسانية إنكاًرا يبدو كان كلها، املسيحية ُمثُله وبعبء
فكاهته من ذلك فحدَّ العامة بإنسانيته الثقة عدم من شيئًا املسيحية تعاليم عن الوسطى
العصور يف الرجل كان الغسيل. سلة يف الدير إىل هربت التي بالفتاة يسمع كان عندما
— تفكريه نواحي من فقط واحدة ناحية من يكن وإن — القسيس إىل ينظر الوسطى
أخرى ناحية من كان ولكنه رجولته. يف قليًال متخلًفا أو يكون، أن فقط ينبغي كما
االحرتام، يمثِّل األرض، عىل هللا وكيل باعتباره القسيس إىل ينظر — التفكري نواحي من
العصور يف الرجل فكان العموم؛ وجه عىل الشأن رفيع اإلعجاب، إىل يدعو رجًال والقوة،
يحسه الذي الغامض الشعور يشبه ما والكنيسة القسيس نحو يحس باختصار الوسطى

والتعليم. األساتذة نحو املتوسط األمريكي
لها ليس سائمة، مجرَّد الوسطى العصور يف الجماهري حِسبنا إذا كثريًا لنضل وإنا
يف الجماهري من والنساء الرجال عامة أن قبل من وضوٍح يف بينا وقد البتة. عليا ُمثُل
تعليمها، نقص من بالرغم املشرتك املسيحية مرياث يف تشرتك كانت الوسطى، العصور
يدعو املرياث هذا وكان الثقافة. لنرش الحديثة األجهزة من ذلك وغري الطباعة، إىل واالفتقار
امُلثُل من األقل، عىل أكرب، جانب لتحقيق متجدًدا جهًدا كان كما ما، حدٍّ إىل العصيان إىل
من ذكرنا كما — امُلثُل وهذه فيه. نعيش الذي الزمن هذا ويف الدنيا هذه يف املسيحية،
وكان جوانبها. وتعدَُّد الغربية الثقافة تعقيَد الجوانب متعددة معقدة تزال وال كانت — قبل
مثل الدينية، الحركات يف وخاصة بل الوسطى، العصور يف الشعبية الثورات من كثري يف
وبالطبع االشرتاكية. الديمقراطية أو االشرتاكية، اليوم نسميه مما عنٌرص الفرنسيسكان،
يريدون الثوار كان إنما املاركسية، امُلثُل وحي من الوسيطة الشعبية الثورات تكن لم
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زمانها غري إىل الظواهر نسبة من وليس األوىل. املسيحية والبساطة الفضيلة إىل العودة
مساواة تحقيق إىل يسعون كانوا ممن عام ألف من ألكثر الغرب يف الناس إن نقول إن
عن إحداها تتميز طبقاٍت من مجتمًعا يحطموا أن ويحاولون أكرب، واجتماعية اقتصادية
ما إىل يدعون كانوا الناس هؤالء إن — إيجاز يف االجتماعيون الثائرون أولئك — األخرى
املسيحية يف املساواة عنرص وجود يف شك من وليس الصادقة، املسيحية التقاليد يعتربونه

التاريخية.
ثورتهم. لتربير الدين لغة الوسطى العصور يف الناس يستخدم أن الطبيعي ومن
املتأخرة الحركة تلك اإلنجليزية تتكلم التي الشعوب يف الوسطى العصور ثورات وأشهر
القسس، أحد بول، جون قادتها وأحد تايلر، بوات ترتبط التي عرش الرابع القرن يف
آدم كان عندما املهذب الرجل كان «أين وهو: التاريخ، كتب يف باقيًا شعارها يزال وال

الثياب؟» تنسج وحواء األرض يحرث
من تلك أو الحركة هذه تاريخ برواية أنفسنا نشغل أن إىل هنا بحاجة ولسنا
فرنسا، يف جاكري حركة مثل الوسطى، العصور من املتأخر العهد يف االجتماعية الحركات
آخر تعترب أن يمكن التي عرش، السادس القرن يف لوثر عهد يف أملانيا يف الفالحني حرب أو
إىل أقرب الفالحني حرب أن والواقع الحديث. العرص يف أولها أو الوسيطة الحركات هذه
هذه إحدى تنجح ولم الحديث. العرص إىل منها النواحي من كثري يف الوسطى العصور
ثورات الثورات يف االجتماعي الباحث نظر يف وجميعها طويًال. أمًدا الظاهر يف الحركات
املجتمع فشل عىل تلقيه الذي الضوء إىل بالنسبة شائقة ذلك مع ولكنها ناضجة. غري
حاجات مقابلة يف فشله األقل، عىل أواخرها يف أو الوسطى، العصور يف ساد الذي الطبقي
وهي املسيحية، العقيدة يف الكامنة الثورية العنارص أخرى مرة تؤكد وهي الدنيا، الطبقات
مليئة كذلك وهي نسبيٍّا. والكتابة القراءة يجهل مجتمع يف األفكار النتشار طيبة أمثلة
األمر، نهاية يف الفائزين القائم النظام عن واملدافعني الثوار جانب من والقسوة، بالعنف
إرهاب يف أشد كانت اإلنسان عىل اإلنسان قسوة أن تثبت أن العسري ومن السواء. عىل
من أشد كانت كما عرش، الرابع القرن يف فرنسا يف جاكري حركة يف منها ١٧٩٤م عام
يف الفالحني حرب يف منها العرشين القرن من األربعينيات يف حدث الذي بالناس الفتك

أملانيا. يف عرش السادس القرن من العرشينيات
لروسو، شبيه يوجد لم مفرد، أيديولوجي أو نظري رجل العصور تلك يف يوجد لم
املثقفني من أفكارها من الكثري تستمد التاريخ من الحقبة تلك كانت بل ماركس. أو
بصفة هذا ويصُدق الحركة. قواد ما حدٍّ إىل هم كانوا الذين — رهبانًا أم كانوا قسًسا —
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العديدين الرجال وأحد مدرب، عالم وهو إنجلرتا، يف وايكليف مثل رجٍل عىل خاصة
بدًال باإلنجليزية مذكرات حياته أواخر يف كتب وقد العلماء»، «خاتمة باسم: املعروفني
العصور هذه زعماء حتى ولكن اإلنجليزية. إىل اإلنجيل ونقل األكاديمية، الالتينية من
هذه أن والواقع الوسيط. الثقايف املرياث من بالكثري علم عىل كانوا الثقافة يف درجة األقل
القديمة، الشائعة والزندقات القديمة، الرومانتيكية اإلصالح كحركات املتأخرة، الحركات
جنوبي سادت التي الهرطقة وحركة وبروفانس، فيني ودو بيدمونت يف البيوريتان وحركة
كل — الحركات هذه شابه وما الكنيسة، مفاسد النتقادهم أصحابها واضُطهد فرنسا
مسيحية هرطقات وكلها العظمى، املسيحية الدراما حول يدور يزال ال كان الحركات هذه
من األوىل الكبرية املوجة إن نقول أن األمور تبسيط يف املبالغة ومن املعاني. من بمعنًى
يف كانت والثالث، الثاني القرنني يف وغريهما، واآلريني، الروحية، املعرفة موجة الهرطقة،
ذكرناها التي الفرنسية الهرطقة حركة من الثانية املوجة وإن وفلسفية، دينية أساسها
ال إنك واقتصادية. اجتماعية أساسها يف كانت النهاية يف نجحت التي لوثر ثورة إىل
البرشية والقدرات الحاجات جميع أساس عىل تقوم التي الحركات م تقسِّ أن تستطيع
برغم كانت الوسطى العصور يف نشبت التي الثورات هذه ولكن كهذا. واضًحا تقسيًما
يف وهي املسيحية، الديانة ألفاظ تستخدم إنها واضح. بشكل الدنيا هذه نحو تتجه ذلك
املسيحية، العقائد من وهي سعيدة عام ألف يف الجازمة العقيدة عن تنم أشكالها بعض
إعادة إىل ترمي إنها الثانية. للمرة فعًال املسيح ظهور تتوقع ال األحيان أكثر يف ولكنها
تنظيًما املنظم العالم تطوير وإىل واملتكرب، الغني إذالل وإىل العالم، هذا يف الثروة توزيع
تفشل وهي أساسيٍّا. تطويًرا االجتماعية الطبقات أساس عىل الوسطى العصور يف بالًغا
غرب يف — اإلقطاعي املجتمع تحطم ولكنها الفقر، مشكلة حل وهو األسايس، غرضها يف
طبقة وظهور العملة أساسه اقتصاد ظهور وبمعونة فشيئًا، شيئًا — األقل عىل أوروبا

القادم. الفصل يف نرى سوف كما وسطى،
رأًسا ( الرسِّ أصحاب ون (ويُسمَّ الفقراء «لوالرد» قسس وأتباعه، وايكليف اتجه وقد
باتحاد الحركة أُخمدت وقد الفالحني. ثورة نحو أثاروهم قصد بغري أو وبقصد الناس، إىل
هو حال أية عىل هذا وليس املحدثني. الثراء أصحاب االمتياز صاحبة القديمة الطبقات
الحركات بني من فإن الناس. نحو لالتجاه الوسيطة املحاوالت هذه ملثل الوحيد النمط
مرة هنا وأذكر عرش. الثالث القرن يف الفقراء اإلخوان حركة الرائعة الوسيطة الشعبية
الخارج، من ُرئيت إذا دومينيك، وسنت فرانسيس سنت نُُظم الكربى، النُّظم أن أخرى
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وجه يف الكنيسة عمل من آخر نمًطا تمثل التاريخي، الطبيعي املذهب نظر وجهة ومن
الجماهري. عىل استوىل الذي الشديد القلق

التطور كان الصورة، هذه عىل وبساطة إيجاز يف كان إليه نشري الذي والنمط
الحرب كحدوث القائم، والرتتيب السائد النظام يف تدهور وأي االجتماعية، الظروف يف
الناس من كبرية أعداد بني االضطراب وحركات انتظار، غري عىل واألمراض واملجاعات
العتيقة العيش طرق تجعل التي التكنولوجية ات والتغريُّ الصليبية) الحروب يف حدث (كما
املدن ظهور عند أو الرعي، إىل الحبوب زراعة من االنتقال عند حدث (كما مستحيًال أمًرا
هذا من التطورات من مجموعة أية كانت إن النسيج)؛ صناعة يف املتخصصة الكربى
بالهوة أحيانًا، ُقوتَهم يجدون ال والذين بل الناس، من واملضطربني املقلقلني تبرص القبيل
موهوب، رجل بالًغا تأثًرا الهوة بهذه ويتأثر الواقعة، والحياة املسيحية امُلثُل بني تقع التي
النبي بدور أخرى مرة ويقوم مولده، بحكم املميزة الطبقة يف عضًوا دائًما يكون يكاد

والزعيم.
الوسطى، العصور يف الرجل هذا مثل وحي يكون أن عن مندوحة ة ثمَّ تكن ولم
ال التي القديمة املسيحية الروح بإحياء ينادي فكان املسيحية؛ غرار عىل تفكريه، وطريقة
أخرى، مرة األرض إىل يعود أن للمسيح يريد كان الرشور. حمأة يف العالم يبقى أن ترىض
تتوقع كانت التي األوىل، القالئل املسيحية األجيال به آمنت الذي الساذج الحريف باملعنى ال
لهم أراد كما يعيشوا أن الناس يحاول أن بمعنى ولكن ودمه، بلحمه املسيح ترى أن
مركزه عن يتخىلَّ — األسييس فرانسيس مثل كان إن — نفسه وهو يعيشوا، أن املسيح
مع يعيش إنه الجسد. عالم العالم، لهذا وازدرائه فقره يف املسيح حذو ويحذو الدنيوي
وال والتعساء، الفقراء إىل هللا كلمة بدورهم ينقلون الذين تالميذه حوله ويجمع الفقراء
نربطها التي الثورة نوع من اجتماعية ثورة يحدثون وال األغنياء، ضد الحقد فيهم يثريون
ويف فيهم روحية ثورة يحدثون ولكنهم الشيوعية، أو باملاركسية العرص هذا أبناء نحن
أكثر ويتخذه هللا. مع اتحادهم طريق عن النفس بطمأنينة عليهم تعود ثورة الناس، جميع
كبري. حد إىل ملعايريه طبًقا ما لفرتٍة يؤسسه الذي النظام ويسري مثاًال، وأتباعه تالميذه

فكانت التحديد، صعب والجسد الروح بني الفاصل الحد فإن أمٍر من يكن ومهما
إىل العودة إىل تميل أو االجتماعية، الثورة يف املادية الغايات نحو االنجذاب إىل تميل العامة
مع للتوفيق تنوًُّعا وأكثر أدق وسائل إىل اهتَدوا الزعماء ولكن الدنيا. من نصيبهم قبولهم
كاملجددين يمقت العقل، بتعليل يثق ال صوفيٍّا نفسه فرانسيس سنت وكان الدنيا. هذه
نظامه عنه الناس يأخذ أن وأراد عليه، له قدرة ال ما يدعي الذي املنظم الكتب عالم
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حتى وفاته بعد عام ينقِض فلم ذلك ومع الكتب. تفسدهم وال املجسدة امللكية تعوقهم ال
اشرتاًكا يشرتكون الفرانسيسكان وكان كربى، ثروة جمع قد الفرانسييس النظام كان
من به التقينا الذي بيكون، روجر كان وقد الوسطى. العصور يف البحث عالم يف كامًال

أكسفورد. من فرانسيسكانيٍّا العلم، تاريخ يف كربى كشخصية قبُل
النزيهة الثورة روح عن أبعُد فأصوله الدومينيكان، نظام الفقري، اآلخر النظام وأما
سنت أحس فرانسيس. سنت إليها رجع التي األصول من القائم املجتمع نظام ضد
الرعية، برعاية املكلَّفني الرعاة فشل ضد وثار الجماهري، بنكبة عميًقا إحساًسا دومينيك
إىل اإلنجيل وقربوا باإلنجيل. التمسك يف تطرًُّفا أقلَّ البداية منذ وإخوانه هو كان ولكنه
هم رسموا وقد الجد. مأخذ نفوسهم شفاء وأخذوا الوعظ، يف والحماسة باملهارة الناس
األخرية السنوات يف وتميزوا الدنيا، مع التوفيق طريق — الفرنسيسكان فعل كما — أيًضا

الكنيسة. لتاريخ العلمي بإخالصهم
هذه نهاية يف وبخاصة — الوسطى العصور يف العرب شعوب بني ُوجد فقد وإذن
الجماهري هذه أن ترى التي الفكرة وبني بينهما التوفيق الصعب من موقفان — العصور
بلغت الجافة، الفكاهة من سيل األول واملحارب: القسيس رعاية يف راضية رعية كانت
واألداء الخيالية النظرية بني التباين إىل تشري أن لها يروق التي الفكاهة الوقاحة، حد
األغلب يف يتزعمها وحيها، يف مسيحية الشعبية، الثورات من سلسلة والثاني الدنيوي،
األرض. هذه فوق هنا املسيحية الشيوعية يشبه يشء تحقيق تستهدف والرهبان، القسس
من درجة الغرب يف لإلنسان الوسطى العصور جلبت فقد الهدامة القوى هذه وبرغم

الغرب. يف اليوم تجده أن ينُدر األمن، من ونوًعا االجتماعي، االتزان
مجتمًعا ا حقٍّ الوسطى العصور أيام أحسن يف املدينة أو القرية مجتمع كان وقد
يستطيع املتبادلة، والواجبات الحقوق من شبكًة الدين، سلطان يعززها التقاليد، فيه أقامت
العلم به يأتي الذي األمن ذلك يجد أن — اإلقطاعي السيد إىل الرقيق من — امرئ كل
عىل تقوم السلوك قواعد من منظمة مجموعة وسط وضعه، أو مكانته، امرئ لكل بأن
غري أكويناس. الحال بطبيعة الفالح يقرأ ولم فيه. اإلنسان ومكانة الكون عن دقيقة فكرة
الفالح. إىل تحدَّر الوسطى، العصور يف كلها الكون فلسفة ومن أكويناس، من شيئًا أن
املحصول زراعة من تفصيًال، اتبع قد االجتماعي التوازن هذا أن كيف ترى أن وتستطيع
جورج ككتاب كتب ويف اليومية، الحياة قواعد إىل األرض توريث قواعد ومن توزيعه، إىل
متأخًرا، جاء الذي بوخ مارك وكتاب عرش»، الثاني القرن يف اإلنجليز «القرويون هومان
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عرفنا كما — التوازن هذا يكن ولم الفرنيس». الريف لتاريخ األساسية «الصفات وعنوانه
الرأسمايل االقتصاد اليوم نسميه ما بظهور — تحطَّم ما ورسعان كامًال. — قبل من
وأكثرها ذلك عن تعربِّ التي الصيغ أبسط كانت وربما حديثًا. نظنه مما — ذلك غري وبكثري
أمنًا أكثر الغرب يف العادي للرجل الوسطى العصور يف الحياة كانت العبارة: هذه اعتداًال
نجد مما للكثري تعرُّضها من بالرغم اليوم، حياتنا من تنافًسا، وأقل النفسية، الناحية من
واألخالق. الدين يف األسايس واالرتياب الشك من تخلو تكاد حياة كانت وتعبًا. مشقة فيه

الوسطى العصور ثقافة تقويم

وسقوطها وازدهارها الثقافات ظهور عن عامة أحكاًما يصوغ أن يحاول الذي املؤرخ إن
التقسيم إن خطرية. مشكلة الوسطى العصور يف يواجه الحضارات) أو املجتمعات، (أو
الحديثة األزمنة يف — التاريخ فالسفة أو — املؤرخني هؤالء أمثال يتخذه الذي الشائع
إىل هومر لعهد اإلغريق من التقريب وجه عىل تمتد التينية إغريقية ثقافة تحديد هو
وتمتد املظلمة العصور يف تبدأ حديثة غربية وثقافة امليالد بعد الخامس القرن يف الرومان
ثقافتنا). يف األخرية التدهور أيام منهم الكثريون ه يَُعدُّ الذي الحارض (وهو الحارض إىل
شبنجلر يرى املؤرخني. لهؤالء العرشين القرن يف طيبًا مثاًال األملاني شبنجلر أزولد ويَُعدُّ
طفولة، ولها عام، ألف نحو يبلغ عمر لها العضوية الكائنات من نوع الثقافات هذه أن
الثقافة أن يرى شبنجلر كان وشتاء. وخريف، وصيف، ربيع، أو وشيخوخة، وشباب،
بينهم ومن كثريين، هناك أن غري «فاوستية». وثقافتنا «أبولية»، ثقافة الرومانية اإلغريقية
الحديث والغربي الثقافة، من نوًعا الكالسيكي، أو القديم، يرون توينبي، أرنولد املسرت
وذلك — أهدافها حيث من منفصلة ثقافة ولكنها األول، بالنوع يتصل ربما آخر، نوًعا
غري كثري ويف الثقافات عمر يف شبنجلر آراء كل يقبلون ال املؤرخني هؤالء أن من بالرغم
والعصور الحديثة، ثقافتنا طفولة هي املظلمة العصور كانت الرأي بهذا أخذنا وإذا ذلك.
ذاتها. حد يف ثقافة ليست — أخرى بعبارة — الوسطى العصور إن أي شبابها؛ الوسطى
هذه عشاق أكثر بينهم ومن الوسطى العصور دراسة تعمقوا ممن كثريين أن حني يف
مجرد وليست التعبري، هذا جاز إن — ذاتها حد يف ثقافة يرونها املحدثني، من العصور
عرش، الثالث القرن يف أوجها بلغت قد الوسطى العصور أن يرون وهم لثقافتنا. مقدمة
املقت أشد الحديث العالم يمقتون الذين بينهم من وأولئك التاليني. القرنني يف تدهورت ثم
— مثًال — سوروكني برتيم املسرت يرى وال الحارض، إىل مستمرٍّا التدهور هذا يحَسبون
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الخامس، القرن يف أثينا — العرب تاريخ يف مرتفعتني ثقافيتني اثنتني نقطتني سوى
اليوم يميلون التي القمة، يف املحدثني غريهم ويضع عرش. الثالث القرن يف أوروبا وغرب

عرش. التاسع القرن إىل يردوها أن إىل
حياة يف واالنخفاض االرتفاع لقياس محاولة أية تتضمنه الذي الصور ع تنوُّ إن
دراسة يف االتفاق حتى أو الدقة تحقيق معها يتعذر درجٍة إىل معقد البرشية الجماعات
من لها الجماعات أن غري الالتراكمية. املعرفة نعالج هنا أننا الواضح ومن الصور. هذه
من معنًى كل من التاريخ يجرد الحقيقة هذه وإنكار وانخفاضها. ارتفاعها أخرى ناحية

املعاني.
وحدة قطُّ يكن لم املجتمع هذا أن الغربي املجتمع دراسة يف األولية العقبات ومن
ينقسم املجتمع هذا كان الرومانية. اإلمرباطورية عهد يف وجيزة لفرتة إال اللهم «سياسية»،
الدول أو اإلقطاعية، الواليات أو الحكومية، املدن هي — مستقلة مجموعاٍت إىل سياسيٍّا
وملا واالندحار. االزدهار من فرتاٌت الوحدات بهذه مرت وقد — القوميات عىل القائمة
مكانة إىل هوت إسبانيا وكذلك جامعية. مدينة مجرد أثينا كانت أوجها يف روما كانت
يف بالحرية اآلن يشعر صحفي وأي عرش. السادس القرن يف القمة بلغت بعدما تافهة
تُوصف األوقات من وقٍت يف كانت ما بعد الثانية، الدرجة من دولة بأنها فرنسا وصف
ذلك املشكالت. من مشكلة هنا يشكل البرشي النشاط ع تنوُّ إن ثم العظيمة». «األمة بأنها
وقد د. معقَّ عضوي كائن ثمرة هو وإنما واحدة، زهرة ثمرة ليس ما حضارٍة «ازدهار» أن
من نوع يبدو وقد غريها، ويذبل معنيَّ مجتمٍع يف البرشي النشاط أنواع بعض تزدهر
القمة أن زاعم يزعم وقد الثقافة، نواحي من كناحية غريه من داللة أشد النشاط أنوع
تسنمتها التي القمة من أعىل كانت إليزابث لعهد الضئيلة إنجلرتا بلغتها التي الثقافية
الذي والتكنولوجي االقتصادي التقدُّم انترش وقد فكتوريا. أيام يف القوية الغنية بريطانيا
املعيشة مستوى بات لقد حتى األخريين، القرنني يف واسًعا انتشاًرا الغربي املجتمع عرفه
ولوب رسفانتيس، لعهد إسبانيا يف بالتأكيد منه أعىل العرشين القرن يف املنهارة إسبانيا يف
باخ من أملانيا يف الثقافية القمة أن عىل يُجِمع الكل ويكاد والكنكستادور. فيجا، دي
األملانية الجامعات بها قامت التي العظمى والدراسية العلمية األعمال إىل وجيته وكانت
التي واالقتصادية والعسكرية السياسية القمة تاريخها يف تسبق عرش، التاسع القرن يف

هتلر. أو الثاني وليام عهد يف أملانيا بلغتها
املمكن ومن بها. بدأنا التي املشكلة إىل نعود أن نستطيع أعيننا نُْصب التحذير وبهذا
الشباب، فرتة كانت أو بداية، كانت الوسطى العصور بأن القائل الرأي بني ق نوفِّ أن
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حد يف كانت الوسطى العصور بأن يقول الذي والرأي الحديث الغربي املجتمع إىل بالنسبة
النوع هذا يف البادية املبالغة من بالرغم وذلك النضج، أنواع من ونوًعا وازدهاًرا، قمة، ذاتها
يف واالقتصادي السيايس التكامل نحو اهتمامك هت وجَّ أنت وإذا التاريخي. التقسيم من
نتيجتني القيت القوميات) بها (وأقصد الغربي املجتمع يف الجغرافية الفرعية الجماعات
والقبائل الحكومية املدن يف امللموس ع التنوُّ من — إحداهما — تاريخنا يف واضحتني
مستقالٍّ االقتصادية، الناحية من بدائية حالة يف كانت التي ١٠٠٠ق.م، عام حوايل واألمم
الرومانية. اإلمرباطورية يف املركَّب، الغني، املتحد، األوحد العالم إىل بعض، عن بعضها
املظلمة، العصور يف االقتصادية والبدائية املتطرف اإلقطاعي االنحالل من الثانية والنتيجة
بأرسه، العالم يف منفردة مستقلة وحدة سبعني سوى يوجد ال حيث الحارض، الوقت إىل
هذه التكامل عملية تبدو وحيث قبل، من تُعرف لم درجاٍت االقتصادي التقدُّم بلغ وحيث
املشكالت إىل اهتمامك هت وجَّ أنت وإذا العاملية. الدولة نحو الطريق يف خطوة للكثريين
التفكري أو البنوك، نمو أو النيابي، التمثيل نُُظم كتطور الدقيقة، وتفصيالتها الصغرى
بداياٍت ووجدت املظلمة، العصور يف تصدًعا يكون يكاد منخفًضا مستًوى وجدت العلمي،
ويف الحارض. العهد حتى ما بصورٍة التقدُّم منها اتصل الوسطى العصور يف تخطئها ال

الحديثة. لألشياء بداية شديد وضوح يف الوسطى العصور تبدو الضوء هذا مثل
ما نحو «كل»؛ ك الوسيطة الثقافة نحو املستطاع بقْدر اهتمامك هت وجَّ أنت إذا وأما
ومكانة والجمال الحق عن الوسيطة األفكار نحو العيش»، «أسلوب ب َضعف يف أسميناه
العصور بأن القائل الرأي من بيشء تؤمن أن إال وسعك مَلا العام، النظام يف اإلنسان
مكانة تغاير مكانٍة يف تُوضع أن العيش درجات من درجة باعتبارها تستحق الوسطى
تستطيع ال إنك واضح. بشكل بها الصلة وثيقة تكن وإن اليوم، بلغناها التي الدرجة
أن حتى أو شارتر، كاتدرائية إىل تتطلع أن أو شورس، أو أكويناس، أو دانتي، تقرأ أن
آخر. عالٍم يف أنك تحس أن دون بذاتها، قائمة وسيطة إلقطاعية مفصًال مصوًرا تدرس
نفسه يكلِّف الذي العرشين القرن يف األمريكي للرجل بدا ربما العالم هذا أن الحق ومن
القرن يف أثينا عالم عن عامله من اختالًفا أشد عامًلا ذاك، ويف العالم هذا يف العيش مشقة

الخامس.
وإىل الوسيط، العالم هذا عن عريضة عامة أحكام إىل نشري أن إال هنا بوسعنا وليس

طعمها. أو ذوقها عىل معينة دالالٍت وإىل الوسطى، العصور ثقافة عن نُبٍَذ
التقينا وقد له. العام اإلدراك وقبول الطبيعي، فوق هو ملا املبارش الوجود أوًال فهناك
والرجال النساء من املاليني العرشين القرن يف وهناك الطبيعي. غري العنرص بهذا قبل من
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نحن إذا الشديدة باإلساءة يشعرون منهم وكثريون صادًقا. إيمانًا باملسيحية يؤمنون الذين
الوسطى. العصور يف أسالفهم إيمان عن شدته يف قليًال ولو أقلُّ إيمانهم أن لهم ذكرنا
من بأكملها نواٍح وخضعت بالطبيعي، ليس ما حدود عنهم أبعدوا قد اليوم املؤمنني ولكن
من ماء عليهم يُنزِّل أن هللا يدعون قد إنهم طبيعية. نحَسبها التي للنظم الواعية حياتهم
باألرصاد املختصون يَُعدُّها التي الجوية النرشة يقرءون ذلك جانب إىل ولكنهم السماء،
الرياح هبوب يف مباًرشا تدخًال يتدخل هللا بأن — دياناتهم تكن مهما — يعتقدون ال الذين
كم هللا إال يدري ال الحارض، الوقت يف والنساء الرجال من ماليني أيًضا وهناك الباردة.
والجحيم النعيم فكرة فإن ثَمَّ وِمن البرشي، الروح خلود يعتقدون ال ممن عددهم، يبلغ
بكثري هذا من أكرب آخر عدد وهناك فعًال. مشاعرهم تصدم لعلها أو شيئًا، لهم تعني ال
بالخلود، يؤمنون إنهم ا. حقٍّ غامضة أفكاًرا إليهم بالنسبة والجحيم النعيم أصبح ممن
إىل إليها الدقيق التعرُّف تأجيل يمكن بعيدة، أموًرا باعتبارها ولكن والجحيم، والفردوس،
العرص أبناء من كثري إىل بالنسبة جذوتها خاصة بصفة «النار» فقدت وقد نهاية. ال ما
اإلغريق. عند النار كانت كما وحدهم، املتميزين للمذنبني مكانًا رأيهم يف وباتت الحديث.
إىل أرشنا كما — اإلله كان الوسطى. العصور أهل إىل بالنسبة كذلك األمر يكن ولم
لكل والنار والجنة إلينا، بالنسبة كالجو موجوًدا حقيقيٍّا إليهم بالنسبة — قبل من ذلك
أكثر يف الوسطى العصور يف الفكر رجال وكان املطر. أو الشمس كضوء أكيًدا أمًرا امرئ،
أساًسا ُوضعت معينة لنُُظم طبًقا األرض هذه عىل األشياء يُحِدث هللا أن يعتقدون األحيان
معروفة كثرية أموًرا فإن ثَمَّ وِمن خلقي، أساسه يف الكون إن أي — اإلنسان لصالح
العلماء به يؤمن ما ما حدٍّ إىل يشبه بمعنًى عليه، يُعتمد إلًها إلههم كان بها. التنبؤ ويمكن
اإلحساس هذا من بيشء تشعر الجماهري وكانت عليها. يُعتمد الطبيعة أن من املحدثون
يعيشوا أن عليهم لتعرسَّ وإال العام، اإلدراك نسميها التي بالصورة األقل عىل باالنتظام
بالرغم املثقفني، وبني بل الوسطى، العصور يف الجماهري بني شاع وقد اليومية. حياتهم
ويظهر الدنيا. هذه يف الحياة يف و«املفاجأة» اليقني، وعدم املعقولية، بعدم شعوٌر ذلك من
الوسطى. العصور يف الخرافة اليوم نسميه ما سيادة يف — جدٍّا واضح مستًوى عىل — ذلك
أن يعتقدون كانوا — نقول ملا بمثاٍل ظفرنا الوسطى العصور آداب يف قليًال تعمقنا ولو
اللبن تجعل الجنيَّات وأن النريان، إطفاء يف ينفع اليتيمة الجمعة يوم يُوضع الذي البَيض
من كثريًا أن الحق ومن إلخ. … إلخ … الخنازير داء من تشفي امللك ملسة وأن حامًضا،
يف الخرافة امتداد أن غري عندنا. من بعًضا عليها زدنا وأننا باقيًا، يزال ال الخرافات هذه
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انتشار أحال وقد تافًها. شيئًا تبدو عهدنا يف الخرافة تجعل وعمقها الوسطى العصور
من املحض. العاطفي الجانب إىل خرافاتنا أكثر — تقدير أقل عىل — العامة بني العلوم
يعتربها كان كما — الخرافات هذه نعترب ال ونحن املثال. سبيل عىل الخشب» «مْلس ذلك

أساسية. نظريات أو للظواهر، تفسريًا — الوسطى العصور أهل
واضٌح منها) كريم غري تافًها جانبًا إال الخرافة (وليست الطبيعة فوق ما تأثري إن
ذلك الوسطى. العصور يفهم أن يحاول فرد أي األقل عىل إليه يتنبه أن ينبغي عمٍل يف
حقيقة، اإللهية» «الكوميديا يف دانتي إىل بالنسبة كانت والفردوس ر، واملطهِّ الجحيم، أن
الثالثة أكثر هو — عديدة مرات قيل كما — والجحيم دكنز. إىل بالنسبة لندن كانت كما
بلده رأى مبعًدا، ممروًرا سياسيٍّا كذلك كان ولكنه عظيًما، شاعًرا دانتي كان محسوسية.
يف — الجحيم يف بخصومه فألقى الخلقي. حسه يثري اتجاٍه يف تسري وإيطاليا فلورنسة
املعنوية االنفجارات كانت كما الرصاع، عملية من طبيعيٍّا جزءًا عنده ذلك وكان — كتابه
ال التي الوهم، صفة إن الحديث. العرص يف تروتسكي أتباع من الرجل بها يقنع التي
تكن لم بالطبيعي، ليس ما يعالج أن يحاول وهو الحديث الرجل يتحاشاها أن يستطيع
ما إذا حتى واقعية القارئ يراها جحيٍم إىل قارئه يسوق إنه دانتي. «جحيم» يف ماثلة
صدًقا. أقل وجعلها واقعيتها عنها أزال عنده من بلون يرسمها أن املصورين أحد حاول
الفرنيس الفنان دوري جوستاف دانتي، مصوري أشهر عىل خاصة بصفة ذلك وينطبق
دانتي جحيم يجعل أن يف إال جوستاف يفلح ولم عرش. التاسع القرن يف عاش الذي

كذلك. تكن لم أنها حني يف نقول، كما «رومانسية»
والرت الذهن إىل يقفز وهنا — عرش التاسع القرن يف الرومانسيني الكتَّاب أن إال
أعادوا التي الوسطى، القرون يف عنه يبحثون كانوا يشء عىل عثروا — مبارشة سكوت
ولكنه باملبالغة، أفسدوه عليه عثروا الذي اليشء وذلك الطيبة، الثقافية ُسْمعتها إليها
أن لنا وينبغي الوسطى، العصور ثقافة يف صداها يرن التي الثانية النغمة وهو موجود،
كأنه بالطبيعي ليس ملا الوسطى العصور قبول من آخر وجه وهي األسماع. إليها ننبه
نعني ال املحدثني نحن ولكنا الخيال. من أغرب الصدق إن نقول أن نحب إننا طبيعي.
من أن — املثال سبيل عىل — نعني وإنما بالعجائب مليئة اليومية حياتنا أن القول بهذا
عن تنم واحدة حالة سوى توجد ال محاكمنا إىل تُقدَّم التي الواقعية القتل حاالت مئات بني
القصص أغرب يف نجده الذي الخيال تفوق التي الحيلة وعن البرشي الفساد من درجة
من — نعلم كما — تبلغ فال الواقعية القتل حوادث من العظمى الغالبية أما البوليسية.
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الجرائم. باب يف عادية أمور الواقع يف إنها الخيالية. القصص تبلغه ما مقدار التشويق
اإلدراك يقبله الذي اإلحصائي النظر من بنوٍع وأخذنا عاديٍّا، تعبريًا ذلك عن نا عربَّ ولو
قلنا — التوزيع نسبة يبني تقليدي بياني خط يف األمثلة تضع التي النظرة وهي — العام
يف الخمسني حول تقع العظمى والكثرة املائة، يف كصفر ندرتها يف هي املائة يف مائة إن

املائة.
يف نبالغ ونحن إحصائية. عقول ذوي يكونوا لم الوسطى العصور يف الناس إن
يف هي — الوسطى العصور يف الرجل تقدير يف — النادرة الحالة إن قلنا إذا التناقض
يف — النادرة الحالة إن قلنا إذا التناقض يف كثريًا نبالغ ال ولكنا املعتادة. كالحالة عموميتها
اإلنسان تدل «نمطية» حالة اإلنساني، بالتعبري هي — الوسطى العصور يف الرجل تقدير
ذلك عىل تدل مما أكثر الكون، عليها يسري التي الكيفية عىل — له داللتها يف تفوق أو —
كان بل املتطرفة، الحالة من يجفل يكن لم الوسطى العصور يف الرجل إن املعتادة. الحالة
كان أنه نحَسب (وال خيال وعالم ملموسة، صورة فنه يف ويضعها عنها، ويبحث يتوقعها،
وباألبطال، والعجائب، باألهوال يموج كان الخيال) من عالم مجرد العالم هذا بأن يقر
يف ترسبت ما ولسبٍب الكمال. حد بلغوا الذين والقديسني، املخلوقات، وغرائب واألرشار،
جحيم أن وعندنا القديسني. صور ترسبت مما أكثر املخلوقات غرائب صور اليوم عقولنا
العصور ثقافة بتاريخ منا تأثروا الذين أولئك أن ولو فردوسه. من إقناًعا أشد دانتي
الوسطى، العصور من املحسوسة التماثيل من نوًعا عفًوا أذهانهم إىل استحرضوا الوسطى
تراه الذي مفكِّر إنسان رأس شكل عىل نُحت الذي الصنبور الذهن إىل أقربها كان لربما

الربيد. بطاقات آالف عىل ُصوِّر والذي باريس، يف نوتردام يف
السامي، نحو أو الغريب نحو التطرف، نحو الوسطى العصور يف االندفاع وهذا
الحدود قبول عن عزوف وهو والالغائي، الالنهائي، نحو سعي بأنه يُوصف ما كثريًا
ويصلح — املتفلسفون الثقافة مؤرِّخو ويحب املادي. الحسية الخربة لعالم الظاهرة
املعبد بني التباين وجه يبينوا أن — محسوًسا مثاًال لهم يكون أن أخرى مرة هنا شبنجلر
صلبة، أرٍض عىل يقوم الشكل مربع اإلغريقي املعبد الغوطية. والكاتدرائية اإلغريقي
التطلع وإىل البطولة إىل إشارته يف يزيد ال األسايس وشكله املألوفة، اإلنسان أبعاد يقبل
تتجاوز وهي أعىل، إىل تحلق الغوطية الكاتدرائية أن حني يف الصندوق. عن السماء إىل
نلمسها التي الرأسية الحدود — الطائرة والدعامات املدبب كالقبو الجريئة باملبتكرات —
الوسطى العصور يف النفوس ق تشوُّ الحجر إىل تنقل أن تحاول وهي القديمة. املباني يف
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املعبد الجرب. كعلم الغوطية والكاتدرائية الهندسة، كعلم اإلغريقي املعبد الالنهائي. إىل
كأنه يبدو اإلغريقي املعبد البعيد. إىل تتطلع الغوطية والكاتدرائية للواقع، قابل اإلغريقي

الغابات. نمو من فتبدو الغوطية الكاتدرائية أما اإلنسان، صنْع من
الغوطية والكاتدرائية اإلغريقي املعبد أن ذلك أساسها؛ يف صحيحة املباينات هذه
إنسانيتني نظرتني عن — ما حدٍّ إىل — تعبري والخالف االختالف. جد مختلفان شيئان
املهندسني جعلت وفنية مادية أسبابًا هناك أن تزعم وقد والخري. الجمال إىل مختلفتني
الختالف — أخرى طريقة عىل واإلغريق طريقة، عىل يبنون الوسطى العصور يف املعماريني
تخلق التي الفنية الهندسية الوسائل واختالف معينًا، بناء تتطلب التي الدينية الحفالت
لم شيئًا يتطلبون كانوا الوسطى العصور يف الناس أن ذلك ينفي وال مختلفة. مشكالت
يف بوفيه كاتدرائية بناة عىل الطلب هذا ألحَّ وقد االرتفاع. يتطلبون كانوا اإلغريق. يتطلبه
الباقية الكثرية األضلع ذات الدائرية نصف املستحيلة القبة إقامة إىل اضطروا حتى فرنسا
وكان انهار، قد الحظ لسوء ولكنه استحالة، أشد برًجا ينشئوا أن وحاولوا اليوم، حتى

طبيعيٍّا. أمًرا انهياره
الحقائق. إحدى إىل التلميح من يخلو ال — ذكرناه الذي — املشهورة الغابة وتشبيه
شيدوا الوسطى العصور أهل إن قلنا إذا الخيال يف اإلغراق إىل التلميح نتجاوز ولكنا
غابة يف نشئوا والكلت الجرمان من أسالفهم ألن الغابات بممرات شبيهة كنائسهم ممرات
هذا املتوسط البحر بيئة يف لديهم يكن لم اإلغريق أن حني يف الشمايل، املناخ يف بدائية
بنائها خطوط حيث من ال بالتأكيد، النهائية صورتها يف الغوطية الكنيسة ولكن النمط.
إىل رءوسها، يف الشجر أوراق من — كذلك الزخرفية تفصيالتها حيث من ولكن فحسب،
الكنيسة إن أقول — كله البناء من نابتة كأنها تبدو التي التماثيل إىل قبابها، يف الرسوم
أو إغريقي، بناء من تلقائية، وأكثر تخطيطها، يف أبسط تبدو الصورة هذه عىل الغوطية

الحديث. العرص من بناء
إنما واحدة. دفعة أُنشئ ما الغوطية الكاتدرائية من قلَّ أنه االنطباع هذا ويقوِّي
طبًقا يشيدون مرحلة كل يف البناة وكان املال. توافر كلما عدة، أجياًال تشييدها فرتة امتدت
التاريخ، َجْعبة من معنيَّ نمط انتقاء أن هنا (ونالحظ عهدهم يف الشائع الغوطي للنموذج
ا تامٍّ انحصاًرا ينحرص إنما ذلك، إىل وما والتبشريي، واالستعماري، والغوطي، كالدوري،
كما املعارص، نمطهم عىل يبنون دائًما الناس كان األزمنة هذه وحتى الحديثة. األزمنة يف
بها يُغرم التي الغوطية الكنيسة فإن ولذلك زمانهم. طراز عىل دائًما ممثليهم يلبَسون
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املستديرة باألقبية رساديبها يف تحتفظ تزال ال فرنسا يف شارتر كاتدرائية مثل هواتها،
برًجا الغربية جبهتها يف تجد الغوطي، للطراز السابق الرومانيس الطراز عىل أُقيمت التي
وبرًجا قليًال، إال الزخرفة تتناوله ال الذي البسيط القديم الغوطي الطراز عىل جنوبيٍّا
لألبواب، وأسقًفا تماثيل أخرى أمكنة يف وتجد أحدث، طراز عىل بزخرفته غنيٍّا شماليٍّا
وليس رائع، كل فالبناء ذلك ومع قرون، عدة يف كثرية مختلفة أيٍد صنعتها وردية، ونوافذ

الحال). بطبيعة الغابة كذلك وليست شائهة، صورة
أو التلقائية، شئت إن ها سمِّ — الوسيطة الثقافة نغمات من الثانية النغمة وهذه
الالنهائي، نحو السعي أو والرومانس، والغريب، الشاذ، عن البحث أو الخصب، الخيال
النغمة هذه — بالحقيقة تحيط أن يمكن واحدة عبارة هناك فليست ذلك، أو هذا ها سمِّ
واضحة توجد ولكنها لها، مثاًال العمارة فن اخرتنا وقد وسيط. يشء كل يف تلمسها
الوسطى العصور إىل بالنسبة دانتي عقل كان الخصب. الوسطى العصور أدب يف أيًضا
يف نلمسها التي والخصب والغرابة، التفكك من يشء أسلوبه يف وليس منظًما، عقًال
أستاذه ملحمة بأثر ُقورن إذا جملتها، يف ملحمته أثر ولكن الخيالية. الفرسان قصص
العظيم كتابه وحتى اإلغريقي، باملعبد ُقورن إذا الغوطية الكاتدرائية بأثر أشبه فرجيل
ُقورن إذا والخيال املنطقي التعليل من خليط بالالتينية، ألَّفه الذي «امللكية» السياسة، يف

أرسطو. كتب فيما املنطقية بالدقة
يف الرسور هذا مثل تبعث ال الوسطى العصور ثقافة يف ترن ثالثة نغمة وهناك
القتل يكن فلم العنف. حدوث كثرة هي وتلك الثقافة، هذه بمثل املحدثني من املعجبني
العرص يف للرجل هما كما الوسطى العصور يف للرجل عادي غري أمًرا املفاجئ واملوت
عاشق إن — الكربى العامة األحكام يف دائًما نحذر كما هنا نحذر أن ويجب الحديث،
العصور تعرفه لم ذريًعا فتًكا تفتك الحديثة الحرب بأن علينا يرد قد الوسطى العصور
معسكرات يف حدث مما أسوأ شيئًا يروي ال الوسطى العصور تاريخ وأن الوسطى،
ذلك جانب إىل يذكر أن يجب ولكنه بالطبع، مصيب وهو املاضية. الحرب يف األْرس
املفزعة حروبنا كل وبرغم السكان. من ضخمة أعداد تموين ويف الطب يف الحديث نجاحنا
أي يف منه أكرب الغرب يف السكان من عدد عىل الراهنة اللحظة حتى نبقي أن استطعنا
الحياة بدوام الشعور اختفاء هي نذكرها أن نود التي األساسية النقطة أن بيد سبق. عهد
تلك يف فالناس املسيحية؛ الديانة من بالرغم الوسطى، العصور يف نسبيٍّا دواًما البرشية
عندما هللا يد يرون كانوا إنهم بل مخاطرة، بغري الحياة تسري أن يتوقعوا لم العصور
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كانت طريقة وهي باملبارزة، الحكم املشهورة الوسيطة النُّظم ومن عنيًفا. قراًرا يصدرون
يُفضُّ األمر نهاية يف النزاع كان الفرسان. طبقة بني تنشب التي املنازعات عىل تقترص
الذي هللا من مباًرشا تدخًال تَُعدُّ النتيجة وكانت بطليهما. بني أو املتنازعني بني باملبارزة
هذه محل الوسطى العصور خالل تدريًجا القضائية النُّظم حلت وقد للحق. الظفر يكتب

الحارض. لنظامنا أساًسا النُّظم هذه وأمست الطريقة،
املقاتلني وريثة العليا، الطبقات فإن النقطة؛ هذه يف اإلفاضة إىل بحاجة ولسنا
األكثر الوسطى العصور ثقافة يف جيدة محافظة حافظوا املظلمة، العصور يف الخشنني
قد التقاليد هذه أن كيف رأينا وقد آباؤهم. عليها نشأ التي العنف تقاليد عىل ًما تقدُّ
اشرتكت وقد أخريًا. الفروسية به اتصفت الذي للعنف الهزلية الصورة يف تدريًجا صيغت
إىل بااللتجاء النظامية القانونية اإلجراءات استبدال يف النامية الدنيوية الدول مع الكنيسة
والصناعة، التجارة حماية من مزيٍد إىل التجاري التبادل نمو أدَّى كما تدريًجا. القوة،
االجتماعية املنازعات جلبت عندئٍذ وحتى الطريق. قاطع البارون ترويض أمكن حتى
فرضته ما إىل باإلضافة وذلك العنف، من جديًدا نوًعا الوسطى العصور أواخر يف الخطرية
كما — بعُد فيما والفن األدب وانشغل عرش. الرابع القرن يف األسود كاملوت املريعة، األوبئة

املوت. بظاهرة — الوسطى» العصور «زوال كتابه يف هويزنجا رائًعا وصًفا وصفهما
مع االتفاق تمام يتفق ال كلٌّ لنا كان بعض إىل بعضه كله هذا ضممنا نحن وإذا
تتلخص أن يمكن بينَّاها التي النغمات إن الوسطى. العصور عن آنًفا ذكرناه ما بعض
لهاتني «استنبات» أنها أو وخلل، قلق من الحياة يف بما شامًال إحساًسا كانت أنها يف
يف سذاجة ثقافة والطبيعي، بالطبيعي ليس ما بني تميز تكاد ال ثقافة عندنا الصفتني.
ثقافة دنيوي، وعنف — وبدائية دنيوي غري تصوُّف ثقافة الخرافة، يف واعتقاد التصديق
والبحث املقدسة الكأس عن البحث بني دائًما تتذبذب ثقافة واملتناقضات، املتطرفات
أين أكويناس؟ «تجديد» يف أو «االعتدال» يف إذن الرأي وما املقبلة. الطعام وجبة عن
الخامس القرن مع وجوهه بعض من عرش الثالث القرن نضع جعلتنا التي النضج صفة
الشباب أو الطفولة، من نوًعا كانت هذه الوسطى العصور ثقافة أن يبدو امليالد؟ قبل
إنسان رأس شكل عىل نُحت الذي الصنبور تمثال مالئًما رمًزا له يرمز الذي الصاخب،

مفكر.
أبرز هي بل الوسطى، العصور متناقضات من كثري عىل اإلبقاء من لنا بد وال
عنارص عىل تنطوي كلها اإلنسانية الثقافات ألن أخرى؛ ثقافة أية يف منها وجودها يف
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تاريخ يف تظهر الوسطى العصور ولكن واحد، منطق عىل تقوم ال عنارص متناقضة،
العصور ثقافة يف الصفات أقوى ومن الوضوح. شديدة املتباينات من كعرص الغرب
بني التناقض يف الوضوح من درجة أعىل بلغت التي والتناقض التباين صفة الوسطى
وملا امللطخ». و«الواقع والفروسية، واملدرسية الرسمية، ثقافتها يف العليا املسيحية امُلثُل
أخذته بل الجد، مأخذ املسيحية الحياة أسلوب أخذت قد أوجها يف الوسطى العصور كانت
من كثري يف والركود «الرتابة» وكذلك والشذوذ، والعنف، الخشونة، فإن حرفيٍّا، مأخذًا

إليها. التنبيه عىل ترغمنا اليومية، حياتهم نواحي
إىل والسعي بالطبيعي، ليس ما واعتقاد اآلخر، العالم إىل النظر صفات كانت وإذا
كان إذا مسيحيٍّا، كله ليس الذي والعمل املسيحية امُلثُل بني والتباين والعنف، الالنهائي،
عديدة. تعديالت فيها نُدِخل أن من — هذا مع — لنا بد فال الصفات، هذه بقاء من بد ال
عرص ثقافة كأنه يبدو الوسطى العصور ثقافة من كبريًا جانبًا أن من بالرغم فأوًال:
وانطالق الخيال، كجدة البهيجة والصفات التطرف، وحب التصديق، ففيه — ناضج غري
ثقافة بأن االعتقاد أن إال — املتأخرين الرومانسيني لبَّ أرست التي والبساطة الرسور،
ويظهر البتة، خاطئًا اعتقاًدا ليس النضج من حقيقية درجة بلغت قد الوسطى العصور
اشتد وربما تقريبًا. الوسطى العصور يف الفن أشكال من شكل أي يف واضًحا النضج هذا
الزمني التطور أهملت التي التحليلية باملعالجة العصور هذه تاريخ رسد عند اهتمامنا
لها كان البتة. موحدة صورة تكن لم الوسطى العصور إن الوسطى. العصور لثقافة
الثالث القرن يف ازدهرت وقد املظلمة. العصور نسميها التي البدائية ومرحلتها شبابها،
يف انهيارها عرص لها كان ثم العصور». «أعظم الجدد املدرسيني نظر يف وهو عرش،

عرش. والخامس عرش الرابع القرنني
احتفظت كما التاسع القرن عالم روالند»، «أغاني لعالم كان األمثلة: بعض وإليكم
الرجال، أقوياء من جليًال بسيًطا عامًلا كان البدائية. صفات الشباب، صفات املالحم، به
االقتصادية الناحيتني من بسيًطا عامًلا كان والءه. يعطي ملن املعرفة حق منهم كلٌّ يعرف
عاقًال أحًدا أن أحَسب ال ولكني األمور، هذه يف التوغل نستطيع ما بقْدر والسياسية،
كما — دانتي كان شابٍّا. بسيًطا عامًلا لدانتي اإللهية الكوميديا تصوره الذي العاَلم يسمي
القرن إىل وصلنا وإذا التعقيد. يف غاية حضارة يف يعيش ناضًجا رجًال — أكويناس كان
سن بلغ بعالٍم وعيًا إنتاجه يف نجد الذي فيون، فرانسوا مثل شاعًرا وجدنا عرش الخامس
عن وكتب تمدينها. تم التي باريس، من السفيل العالم يف يعيش فيون كان الشيخوخة،
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يف مثقًفا رجًال كان براءة. من ذرة لديهم ليس ممن والعاهرات، واللصوص، املتسولني
مركز — لذلك تبًعا — له قسيًسا، بالرضورة يكون أن فيه املثقف معنَى يَُعد لم مجتمٍع
هذا، من أفضل تعبري وللفرنسيني لم. السُّ أدنى إىل انحدر مثقًفا كان املجتمع. يف ثابت
تكن لم فيون عاشها كالتي عملية حياة وإن طبقته.» من «هبط معناه: ما يقولون فهم

فعًال. الشيخوخة أدركته مجتمع يف إال ممكنة
الكنائس بناء فن يف صورة أوضح عىل تظهر الشيخوخة إىل الشباب من الدورة وهذه
يف الثقيلة الرومانسية املستديرة األقواس يف يتبني بدايته يف الفن فهذا الوسطى؛ العصور يف
الصحيح. الغوطي الفن يبدأ املدبَّب القوس وباخرتاع الوسطى. العصور من األوىل الفرتة
بسيٌط — الفن هذا ذروة اليوم بعضهم يَُعدُّه الذي — األول عهده يف الغوطي البناء وفن
يبدو فيما يجاهد ال تسقيف وهو الرومانيس، من وأعىل أخفَّ بتسقيٍف يقنع وهو نسبيٍّا.
أُعدَّت قد وتماثيله البناء. لخطوط خاضع رشيق، طبيعي فيه والنحت االرتفاع. سبيل يف
يف مثًال تراها التي كتلك — وأحسنها املعماري. املهندس هدف لتقابل بمهارة كذلك
البدائي، الفن مؤرخو عليها يطلق التي الصفة بتلك تتميز — شارتر يف الغربية الجبهة
زخرفة تزال وال العظيم. فيدياس عرص قبيل األثيني النحت يف كذلك تجدها صفة وهي
العادي الرجل بها يستدل عالمة أيرس الحجر يف الزخرفة هذه كانت وربما بسيطة، النوافذ
فرتة وهناك الزخرفة. زيادة ويف التعقيد يف تدريًجا الطراز ويأخذ معينة. غوطية فرتة عىل
الِحيَل من وغريها السامقة الدعامات العمارة مهندسو فيها يستخدم ناضجة متوسطة
يف الضوء نْرش ومن العظيم، االرتفاع بأثر املشاهد طبع من يمكِّنهم جريئًا استخداًما
ولكنها اإلغريق، واقعية عن يختلف ال ا كمٍّ يبلغ النحت فن إن نوافذ. عدة من كنائسهم
عىل اإلنساني. الجسم ألعضاء البدائي التحريف من أثًرا فيها تجد ال أخرى سامية واقعية
نجد هنا وريمز. أميان كاتدرائيات يف التماثيل — املثال سبيل عىل — نجد الصورة هذه

زينة. وأكثر انطالًقا، وأشد حرية، أكثر النوافذ زخرفة كذلك
أن عىل دليل وهو النضج، يف زيادة نجد الوسطى العصور يف األخرية القرون تَُحلُّ وملا
وبخاصة — مستحيل ارتفاع بلوغ نحو جهاد فهناك الشيخوخة؛ أدركته قد البناء طراز
بوفيه. يف املركزي الربج سقوط عند حدث كما الكوارث، يجلب ارتفاع وهو — فرنسا يف
الجبهات لتجد إنك حتى اليد، سلطان عن تخرج وخارجه، البناء داخل الزخرفة، أن كما
ابتساًما تبتسم العذراء تَُعد ولم العرس. كعكة كأنها مزخرفة — روان كجبهة — الغربية
تحريف ولكنه محرًفا، الطبيعي نجد أيًضا وهنا الوصف. تفوق ابتسامتها وإنما طبيعيٍّا،
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كان التحريف إن ُقل أو البدائي. العرص يف كان كما بسيًطا تحريًفا وليس ميلودرامي،
التي النوافذ، يف الحجر وزخرفة جذابة. ريفية بفتاة شبيهة العذراء وتبدو «واقعيٍّا»،
بالفرتة خاصة فرنسا يف ى تُسمَّ كانت التي الصفة بداية هي باللهب، مركبٍّا إيماء توحي
بهذه أدَّت — الزاهي أو امللتهب، — الصفة وهذه املتأخر. الغوطي الفن من «امللتهبة»
املتأخر الغوطي فإن إنجلرتا يف أما التظاهر. ويف التعقيد يف باملبالغة اإليحاء إىل الطريقة
يعتقدون الذين وأولئك الشاهق. االرتفاع إىل تطلعها يف الفرنسية النماذج حذو يحذُ لم
املعماريني املهندسني خصائص من إن يقولوا أن يحبون بالوراثة معتدلون اإلنجليز أن
الفن ولكن الفرنسيون. فعل كما الشاهقة واألبراج القباب بناء قطُّ يحاولوا أال اإلنجليز
بعدما الفني الطراز بها يتصف التي املبالغة عن ينم — ذلك مع — اإلنجليزي الغوطي
نهاية يف اإلنجليزي الغوطي الفن هذا يف — النوافذ زخرفة نجد ونحن أغراضه. يستنفد
وهكذا «العمودية». ب ى وتُسمَّ باللهب، تأثرها من بدًال الرأسية، بالخطوط تتأثر — عهده
تعربِّ وهي االرتفاع، بفكرة التأثر أشد متأثرة زخرفتها يف اإلنجليزية العمودية أن نجد

املباني. قباب ويف النوافذ زخرفة يف عنه
أواخر يف األخرى الثقافية الحياة أوجه من كثري يف يلمس أن املرء يستطيع وكذلك
يف وحتى أوائلها. يف به اتصفت مما والنضج االتزان ذلك عن هبوًطا الوسطى العصور
عرش الثالث القرن يف أوجها بلغت بعدما — املدرسية بدأت الشكيل، الفلسفي التفكري
خصومها أعطى مما الشعرة يفتت منطٍق يف حججها وتنسج أكويناس، اعتدال عن تتخىلَّ
أن كيف قبُل من الحظنا وقد عليها. للهجوم ماضية أسلحًة النهضة عهد يف اإلنسانيني
حولها. من الجديدة الحياة عن منفصلة األعمال من سلسلة أمست تدهورها يف الفروسية
الوسطى العصور أن ذكرنا وهلة؛ ألول تبدو قد مما خطورة أقل مشكلة بقيت
مكانة فيها للفرد يكفل ما األوضاع من به مجتمًعا كانت العظيم عهدها يف وبخاصة
العرص يف اإلنسان كان و«جذوره». وحقوقه، واجباته، فيه املرء يعرف مجتمًعا مطمئنة،
من هدوء عىل قبل من بينا كما — املتنافس الحديث مجتمعنا نقيض عىل — الوسيط
العصور مميزات فإن ذلك ومع الحديث، العرص هذا أبناء نحن أكثرنا يجده ال العقل،
ذلك والطمأنينة. واالعتدال، االتزان، إال يشء بأي توحي نلخصها أن حاولنا كما الوسطى
يكافح وهو تُحتمل، ال درجٍة إىل مطمنئ غري الظاهر يف يبدو الوسيط العهد يف اإلنسان أن
باإلحصاء، املستقر ع توقَّ كما املعجز ويتوقع الوصف، يفوق وما الالنهائي، سبيل يف
وال واملرض، املجاعة خوف من قطُّ يتحرر ال املفاجئ، واملوت العنف عرص يف ويعيش
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السلطات إساءة من الدينية واملشاعر العادات عىل قليًال إال يزيد ال بما كافية حماية يحتمي
النفوذ. الستخدام اإلقطاعية

يف ملسناه الذي االتزان أن األول: اعتبارات؛ ثالثة التناقض هذا حدة من ويخفف
الوسطى العصور ثقافة بلغت عندما وجيزة، فرتة يف إال ذروته يبلغ لم الوسيطة الحياة
هناك كان آنئٍذ وحتى عرش. الرابع وأوائل عرش، والثالث عرش، الثاني القرن يف أوجها
سعة من درجة عىل ًا وتغريُّ عنًفا يكن لم ولكنه االطمئنان، وعدم العنف من كاٍف قْدر
يف لإلنسان املتاعب من زمنًا كان الذي عرش، الخامس القرن يف نجدها كالتي االنتشار

واضحة. بصورة الغرب
عىل قليًال إال يزيد ال «ما وهي آنًفا، استعملناها التي العبارة تلك أن الثاني: واالعتبار
إن أخرى مرة هنا وأقول مضلًِّال. حديثًا تحريًفا األمور تحرِّف الدينية» واملشاعر العادات
املحدثني نحن نستطيع ما كثريًا شدتها يف تفوق قوة لها كانت الدينية واملشاعر العادات
الرقيق عىل السيد اعتدى إذا والرقيق، اإلقطاعي السيد بني العالقة إىل انظر ندركه. أن
الغرب أكثر يف هناك يكن فلم أرض، من يملك ما عىل استوىل أو ابنته، أغوى أو بالرضب،
حقه، لرد إليها يلجأ أن الرقيق يستطيع مدني، تنظيم أو للرشطة، قوة أو محاكم، الوسيط
وحتى الحديث. باملعنى الحقوق» يكفل «قانون هناك يكن ولم «دستور»، هناك يكن لم
قانونية وثيقة الواقع يف يكن لم ١٢١٥م عام يف أُعلن الذي إنجلرتا يف األعظم» «امليثاق
أو الرقيق، عىل بالرضب األغلب يف يعتدوا لم السادة أكثر أن بيد العادي. الرجل لحماية
ذلك، تثبت الحقائق من واحدة بسيطة مجموعة وهناك عيَشهم. يسلبوهم أو بناتهم، يغووا
تحرَّر واملظالم الفقر من فوىض كانت الوسطى العصور بأن الشائعة الفكرة وتدحض
حالة أخذت فقد الديني؛ واإلصالح بالنهضة ما حدٍّ إىل مفهومة غري بطريقة الغرب منها
الحروب من بالرغم عرش، الحادي القرن منذ باطراد تتحسن الغرب يف األوروبي الفالح
حتى األقل عىل وذلك ناقصة، حماية التجارة وحماية واملجاعات، األوبئة، ومن الخاصة،
االنتقال بدأ عندما الذاتي، االكتفاء عىل نسبيٍّا يقوم كان الذي اإلقطاعي االقتصاد انتهاء
باملال. البيع أجل من باإلنتاج يرتبط الذي الحديث القلق عن يتمخض االقتصاد هذا من
يكفل قانون طريق عن ال األحرار، مرحلة بالتدريج بلغوا إنجلرتا ويف فرنسا يف الرقيق إن
التأثري طريق عن ولكن عرش، التاسع القرن يف روسيا يف حدث كما الشامل التحرير
أساًسا الغرب يف األوروبي الرقيق مكَّنت التي والقضائية االقتصادية للتطورات البطيء
قوة دون فوضوي مجتمع يف ذلك يستطيعوا أن لهم كان وما حرياتهم. «اكتساب» من

الحال. بطبيعة مطلًقا، ثبوتًا ثابت طبقي مجتمع يف أو الثابتة، والعادة القانون
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االطمئنان إن أقول إدراكه، علينا يكون ما أشق يكن وإن سبق مما وأهم وأخريًا،
يف االطمئنان من نفهمه عما االختالف جد يختلف أمًرا كان الوسطى العصور حياة يف
من نوٍع إىل يطمنئ ال الوسطى العصور يف الفرد كان فقد العرشين؛ القرن منتصف
أسباب من عندنا ما يتوقع يكن لم لنا. أُعطيت منحة نَُعدُّه الذي كذلك األرض فوق الحياة
يتوقع يكن ولم بالتطعيم، الجدري يتجنب أن يتوقع ولم الرتف، أسباب أو املادية الراحة
يألف كان بها. نسلِّم التي األشياء من ألوًفا — بإيجاز — يتوقع يكن ولم الجيدة، الطرق
وأنا — فلسفته يف يشء به يؤدِّ ولم والقلق. العنف يألف وكان نظنها)، (كما شاقة حياة
يتوقع أن إىل — العادي الرجل إىل بالنسبة حتى االسرتشاد، بمعنى هنا الفلسفة أستخدم
أمثال تعني وال دائًما. عليه كانت عما فعًال مختلفة األرض عىل حياته تكون أن إمكان
عرشة فإن ساخًطا؛ قطُّ يكن لم وأنه ما، شيئًا يتوقع لم الوسيط اإلنسان أن العقائد هذه

العرشين. القرن يف تَُرسُّ ال كما عرش الثالث القرن يف تَُرسُّ ال كانت املتمردة الزوجة
يحلم يكن لم كان املجتمع من طبقة أي من عرش الثالث القرن يف الزوج ولكن
هو وهذا — آخر سبب ألي الواقع يف أو املعنوية»، «القسوة بسبب زوجته طالق بمحاولة
هللا جعل وقد ناقًصا. إبرامه كان إن حتى السماء، يف يُربم عنده الزواج كان املوضوع. لب
مما اإلنسانية، الحياة من أخرى كثرية أوجه يف الحال كانت وكذلك ينحل. ال أمًرا الزواج
الخاصة، بإرادته يَُحلها أو يعقدها أن اإلنسان يستطيع التي النُّظم من نَُعدَّه أن إىل نميل
جوانبها من كثري يف الوسطى العصور يف الفرد حياة كانت الخاصة. مسئوليته وتحت
تلك إىل ونعود املجتمع. طريق عن إرادته ينفذ الذي هللا يَدي بني وهي يديه، من تخرج
الوسطى. العصور يف الحياة يف املسيحية النظرة تغلغل وهي مفر، منها ليس التي الحقيقة
أن من بالرغم وذلك — الروحاني بالجهاد كمالها بلغت عندما املسيحية النظرة تكن ولم
النظرة ولكنها — اليوم له نفسحه ال طبيعيٍّا مجاًال كذلك أفسحت قد الوسطى العصور
واألحزان الشاق وللعمل لالمتحان، مكانًا باعتباره العالَم قبولها يف تتمثل التي املسيحية

عَرًضا: دانتي لسان عىل املشهورة اآلتية العبارة تَِرد ولم اإلنسانية. للنفس
أو تخلقه مما يشء كل نحو يتجه الذي املحيط هي اإلرادة وهذه سالمنا. إرادته «يف

الطبيعة.» تصنعه مما
الذي — املرأة أو — للرجل أخرى حياة يف بالخالص املسيحي وعد أن يف ِمراء وال
نفوس يف املسيحية تأثري تفسري عىل يساعد الكنيسة لتعاليم طبًقا الدنيا هذه يف يعيش
الحديث العقل خْلق من فهو أفيون الدِّين بأن االعتقاد أما الوسطى. العصور يف الناس
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العرص يف للرجل واملسيحية األمور. طبيعة من اآلالم تكون أال — يأمل أو — يرى الذي
هذه، القلقة العنف حياة أكسبت إنما فحسب، آخر عالم يف أفضل بحياة تَِعد لم الوسيط
تسد أن أوشكت وأهداًفا، وحدوًدا معنًى الدنيا، يف والحاجة والنقص، الجهاد، وحياة
الوسيط العرص يف الرجل كان إليه. يحتاجون وما لديهم ما بني الناس أكثر عند الفجوة
وسط بالطمأنينة يشعر كان كثريًا. يغريه أن يستطيع ال لعالٍم «االستسالم» إىل منَّا أقرب
التي واملخاوف بل واملشقة، املادية، والحاجات العنف، الطمأنينة: انعدام نحن نَُعدُّه ما
يدرك كان ألنه الطمأنينة هذه يحس كان وإنما طبيعية. ظواهر نَُعدُّه بما الجهل عن تتولد
لم إنه يزعجه. الضعف هذا يكن ولم ضعفه، من يخجل يكن ولم قويٍّا. إدراكا ضعفه
لم أحًدا أن املؤكد ومن — آخر فرد أي خطأ اإلنسانية، الناحية من يكن، ولم خطأه، يكن
الوسيط العرص يف الرجل كان الخطأ. هللا إىل يعزو أن حدِّ إىل الدِّين عىل يخرج أن يستِطع
وأعني املتأخرين، الفالسفة أحد لسان عىل جرت التي التالية العبارة يف الحق «يحس»
وتلك اإلخالص، عن البتة ينم ال فكري تعبري مجرد تكون أن عنده تعد ولم ليبنتز، به
بالعالم وليس السعيد، بالعالم ليس إنه املمكنة. العوالم أفضل هو عاملنا أن هي العبارة

هللا. عالُم بساطٍة يف إنه حق. بغري هللا مكانة الناس الحتل كذلك كان إن ألنه القانع؛
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احلديث: العامل صنع
اإلنسانية (أوًال)

انطباًعا الحقيقة بهذه تُطبَع لم عقولهم ولكن «الحديثة» األزمنة يف طويًال الناس عاش
عرص أول — امليالد بعد ١٥٠٠ عام بدايته نَُعدَّ أن اعتدنا الذي — عرصنا ويَُعدُّ قويٍّا.
«حديث» ولفظة فيه. تناقض ال تطبيًقا ويطبقه واضحة، صياغة االصطالح هذا يصوغ
الكلمة ظهرت وقد اآلونة». هذه «يف معناه التيني ظرٍف من مشتقة modern باإلفرنجية
باملشاركة الوعي وهذا إليزابث. عهد يف «القديم» يقابل الذي الشائع، بمعناها اإلنجليزية يف
الوعي هذا كان وقد السلف، طريقة عن تختلف الحياة طرق من طريقة يف الجديد، يف
«تفضل» بحياة وعيًا ١٧٠٠م عام حلول عند الكثريون أحسه كما الحياة طرق من بطريقة
الحديثة. ثقافتنا سمات أوضح من ِسَمة ذاته حد يف الوعي هذا — السلف طريقة كثريًا

محدًدا تعريًفا «الحديث» نعرف أن نستطيع ال ونحن التعقيد، يف غاية الثقافة وهذه
مشكلة نجابه وهنا له. تعريًفا القادمة الفصول يف فشيئًا شيئًا نصوغ أن نأمل ولكنَّا هنا،
التي املحسوسة املواقف ماليني ألن عويصة؛ مشكلة وهي «الوسيط». عن «الحديث» فصل
التي البسيطة بالطريقة ترتبط ال العامني املصطلحني هذين يف نخترصها أن نحاول
عند الحديث يبدأ حيث يتوقف ال الوسيط إن التفكري. يف البالغية اللفظية عاداتنا تتضمنها
وليس الوسيط. الليل ظالم به ينتهي رشوًقا الحديث وليس الزمن، مدار يف واحدة نقطة

الرجولة. مرحلة يبلغ لم الوسيط إن بل الوسيط، وليد الحديث
يف كثريًا املحرتفني املؤرخني أهمت قد والحديث الوسيط بني التفرقة أن والواقع
بينهما الواضح التمييز طمس قد البحث ألن منها؛ يقرب ما أو األخرية السنة الخمسني
يف واضًحا ووسيط حديث بني الفرتي التقسيم كان فقد أسالفنا؛ حدوده رسم الذي
واإلنسانية، الديني، واإلصالح والنهضة، عرش: التاسع القرن أواخر يف الدراسة كتب جميع
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قد ذلك كل — الوسيطة الدينية الوحدة وفصم الطباعة، واخرتاع الجغرافية، واملكتشفات
خاصة األمريكان حدَّد وقد و١٥١٧م. ١٤٥٣م عامي بني فيما واضحة بصورة حدوثه تم
ذلك كل تغريَّ وقد ١٤٩٢م. عام وهي كثريًا، إليها يرتاحون بداية نقطة الحديث للتاريخ
وسطى» «عصوًرا ما وقٍت يف يَُعدُّ كان ما بلغت حتى الوراء إىل خاصة النهضة وردت اليوم.
حني كالقطارين االثنان، وتقارب والحديث. الوسيط بني التمييز يختفي فكاد مشوبة غري

واحدة. لحظة يف يصطدمان
املرحوم إن الوثنية؟ الالتينية للثقافة أصح وتقدير املعرفة» «إحياء معيارك هل
الوراء إىل املعيار هذا عرش» الثاني القرن «نهضة كتابه يف دفع قد هاسكنز ه. شارلس
وقد والتكنولوجيا؟ العلوم يف التقدُّم معيارك هل أم الوسيطة. األزمنة يف ل توغَّ حتى
ملحوظ. علمي تقدُّم قرون كانت الوسطى العصور من األخرية القرون أن قبُل من رأينا
لعهد األصليني اإلنسانيني أن — يشري أن سارتون جورج األستاذ يحب كما — والواقع
لنبش احتقارهم حيث من األقل عىل كانوا واألخالقيني، الدين، ورجال واألدباء النهضة،
كما املكتوبة الكلمة سلطان احرتام حيث ومن «االستنباط» حيث ومن الطبيعية العلوم
«النهضة» بأن يقول الذي الرأي عن ندفع أن املمكن من كان ربما بل املدرسيون. كان
نمو أي اقتصادي، معيارك هل أم الحديث. العلم نمو يف «تقهقر» معناها نعرفها كما
إىل ذلك أكثر يدفع الحديث البحث إن التجارة؟ يف واتساع للبنوك، ونظام مايل، اقتصاد
التي الدولة قيام معيارك هل أم الوسطى العصور وأوج الصليبيني، عرص حتى الوراء
فرنسا أن املؤكد من إن اإلقطاعية؟ امللكيات مجموعة محل لتحل األرضية الوحدة عمادها
عرش. الرابع القرن يف عام املائة حرب يف التحمتا عندما أرضيتني دولتني كانتا وإنجلرتا
العصور تنتهي متى أيًضا. ممكن املضادة الناحية من املوضوع معالجة ولكن
أن تستطيع صحفية افتتاحية أية إن قط. تنتِه لم إنها قلنا الجدل أردنا إذا إننا الوسطى؟
بوسطن «شوارع كقولها — التحقري من يشء يف و«اإلقطاعي» «الوسيط» إىل اليوم تشري
جدية أكثر كنت إن وتستطيع واشنطن». يف اإلقطاعيون املكاتب و«أصحاب الوسيطة»
الوسيطة الطرق تجد أن البرشية الثقافة ميادين مختلف يف محسوسة أمثلة واخرتت
النظام فهناك عرش؛ السابع القرن حتى الغربية أوروبا يف شديد وضوح يف متغلغلة
يف الوسيطة واملوازين واملكاييل فرنسا، يف األرايض تسليك ونظام إنجلرتا، يف القضائي
الكاثوليكية وأوروبا الربوتستانتية أوروبا يف — مكان كل يف أيًضا وكثري مكان، كل
إن املسيحية. الحياة بأسلوب نَصفه أن السابقة الفصول يف حاولنا مما — السواء عىل

264



اإلنسانية (أوًال) الحديث: العالم صنع

الجديدة وإنجلرتا فرجنيا إىل عرش السابع القرن يف وفدوا الذين الربيطانيني املستعمرين
الساحات نظام معهم جلبوا الوسطى؛ العصور صفات من مذهًال قْدًرا معهم جلبوا
وآثاًرا الساحرات، يف واالعتقاد واألعناق، األرجل يف تُوضع التي التعذيب وأدوات الشعبية،
نظام الجديدة فرنسا مستعمرو جلب وقد بل الوسطى. العصور يف املنازل بناء فن من

كويبك. إقليم يف باقية آثاره تزال ال الذي اإلقطاع، ونظام السادة
الواقع يف تمثلها ال بطريقٍة الحديث العرص إىل الوسطى العصور امتدت فقد وإذن
ا حقٍّ يحيط أن التقليدي القصيص التاريخ يستطيع وال بمفرده. عضوي كائن أي حياة
ولكنا التاريخية، املعالجة عن وسيلة بأية هنا نتخىل ولن الثقايف. التحول بمركبات
بناء سنعالج التالية الثالثة الفصول ويف التحليلية. باملعالجة ندمجها أن نحاول سوف
عرش. والسابع عرش، والسادس عرش، الخامس املتأخرة، القرون يف الجديدة الحياة طريقة
عىل كل والتكنولوجيا، والعلم والدين، واألدب، الفن، يف التحليل أجل من ننظر وسوف
ينفصم. ال اتحاًدا متحدة ملجتمعنا الواقعية الحياة يف كانت أنها ننىس أال محاولني حدة،
حتى إليها لجأنا التي التقريبية الزمنية املعالجة عن نتخىل سوف الطريقة وبهذه
إىل التقسيم تقبل التي التاريخ، كتابة يف القائمة للقاعدة مضاد اتجاه يف نسري وسوف اآلن،
تبلغ حتى الوراء إىل النهضة دفع من بد ال كان وإن — بالقرون تقريبيٍّا تقسيًما عصوٍر
ومذهب والربوتستانتية، اإلنسانية، نعالج وسوف عرش. والرابع بل عرش، الخامس القرن
أن التحليل أجل من يمكن التي الغرب يف العقلية للحياة مكوِّنة أجزاء باعتبارها التعقل،
عامي بني فيما التقريب وجه عىل تقع التي القرون خالل كوحدة وتعالج الكل، عن تنفصل
الرئييس وموضوعنا النور. عرص عن الوسطى العصور تفصل التي و١٧٠٠م ١٤٥٠م
القرن يف للحياة أخرى نظرة إىل الوسطى العصور يف الحياة إىل النظرة تحولت كيف هو:
هي أعماقها يف تزال، ال عرش، الثامن القرن يف الحياة إىل النظرة وهذه عرش؟ الثامن
القرنني يف تعديل من عليها دخل مما بالرغم — املتحدة الواليات يف وبخاصة إليها، نظرتنا
هذه من هي عرش، والسابع عرش، والسادس عرش، الخامس األخرية: فالقرون األخريين؛
ويف «النور». لعرص اإلعداد سنوات صميمها يف وهي أساسها، يف انتقال» «فرتة الناحية
تفعل الطبيعي) (والتاريخ ل التعقُّ ومذهب والربوتستانتية، اإلنسانية، نجد االنتقال هذا

الحديثة. الكونية للنظرة واإلعداد الوسيطة، الكونية النظرة زعزعة يف فعلها
والنساء الرجال قلوب طريق عن دائًما األفكار شأن هو كما — فعلها تفعل إنها
تعلل ال وهي الخالص. الفكر أصحاب من — البتة — ليسوا ونساء رجال وهم وعقولهم،
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أن مجاهدين عقولنا يف نبنيها مجردة أفكار — ما ناحيٍة من — هي بل الحديث، التاريخ كل
فعله وما قاله ما بسبب سلوكنا، ونسلك اليوم، نعتقد ما نعتقد إننا معنًى. للمايض نجعل
أو بروتستانت أو إنسانيني، نسميهم الذين الرجال قرون، عدة منذ — ما حدٍّ إىل —

متعقلني.

الديني» و«اإلصالح «النهضة» اصطالح

والثاني: «النهضة»، اسمه األول: األحمر؛ الشعر أصحاب من توءمني أن مرة ذات حدث
الكنيسة أبيهما: زوجة عىل فانقلبا اإلساءة، ولحقتهما االضطهاد نالهما الديني»، «اإلصالح

َضعفها. برغم رشيرة أمٌّ وهي الوسطى، العصور يف الكاثوليكية
وهذه البساطة هذه بمثل قطُّ القصة ترِو لم — الحال بطبيعة — التاريخ كتب إن
الخرافية. الحكاية تبدأ كما املوضوع تبدأ أن البتة بوسعها يكن ولم الكريمة. غري الطريقة
عن شيئًا درسوا ممن — الكاثوليك الرومان استثنينا إذا — األمريكان أكثر أن غري
الربوتستانتي» «اإلصالح عليهما نطلق اللتني الحركتني أن بفكرة خرجوا أوروبا تاريخ
األوىل الحركة كانت منهما. والغرض وحيهما يف ما بطريقٍة متحدتني كانتا و«النهضة»
أجل من تعمالن وكلتاهما الفنية، الحرية نحو تتجه والثانية الدينية، الحرية نحو تتجه
الحال. بطبيعة عرش التاسع القرن يف الديمقراطية أصبح ما أجِل ومن الخلقية، الحرية
لكي والخرافة العادة ائتلفت التي القيود من العادي الفرد «تحرير» إىل تهدف كلتاهما

الوسطى. العصور يف عليه تفرضهما
الذين لوثر أتباع أكثر فما خطأ؛ «كله» ليس كثريًا يضلِّل قد الذي الرأي هذا وحتى
وبثقة تحرصهم، التي الروتينية االلتزامات من التحرر بإحساس السمو، من بنوع شعروا
والعلماء األدب، ورجال الفنانني أن املعرفة حق ونعرف الخاصة. قدراتهم يف جديدة
الجديدة والفرص تغري، أن يمكن التي الجديدة العوالم بدفعة جميًعا أحسوا واملكتشفني،
طرق فهي ثَمَّ وِمن قبل، من أحد يطرقها لم بطرٍق وذلك رضوبها، بشتى األعمال ألداء
من املصطلحات يف مما وبالرغم فذة. شخصيات وبأنهم بأنفسهم، يحسون تجعلهم
والنهضة «التسلط» إىل الوسطى العصور نسبة من ما مغًزى هناك أن إال غموض،

ضعيًفا. املغزى كان الحد هذا عند وقفت إن ولكنك «التحرر»، إىل الديني واإلصالح
جاء فلقد تفسريها؛ تستهدف التي العامة الصيغ من تعقيًدا أشد الوقائع ألن ذلك
اإلنسانيني من كثريًا أن كما الفالحني». «ثورة إخماد عىل بها ليستعني سلطته إىل لوثر
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لهم يجوز ال (متسلطني) ثقاتًا اإلغريقي األدب أساتذة أقاموا النهضة عهد يف املتحررين
لم عمياء عبادة محل وأفالطون شيرشون وكان كتبوا. ما لكلِّ نماذج كانوا مساءلتهم،
ميدان يف تلتقي أن النهضة يف املألوف ومن قبل. من األدب يف أستاذ أي إليها يصل
منهما بوعي يتَّجها لم كليهما واإلصالح النهضة إن املستبد. املتعسف بالحاكم السياسة

الديمقراطية. الصفة ذات الفرد حرية نحو
يعمالن دائًما كانا الديني واإلصالح النهضة إن نقول أن ذلك من الصواب عن وأبعد
بفنان لقائه عند يفزع كان املخلص الكالفني فإن واحد؛ هدف لتحقيق انسجام يف مًعا
غده. يف يفكر وال وبذخ، استهتار عيشة ويعيش العارية، النماذج ينحت الذي النهضة
وليست متبادًال. بينهما البغض شعور وكان اإلنساني، أرازمس يمقت لوثر كان وكذلك
باألمر الحسية لشهواته إخالص يف يخضع الذي والفنان املتدين الزاهد بني هنا املقابلة
العلماء وحديث السليمة، اإلغريقية يحب وكان املسيحية، يحب أرازمس كان اليسري. الهني
ضعيف. جد ثائًرا كان أكاديمية، بطريقة العام اإلدراك يحب وكان العشاء، مائدة بعد
عن تعربِّ التي الجافة الصيغ مع القليل يف إال لتتفق الواقع يف وشخصيته حياته سرية إن

الديني. واإلصالح النهضة
من الجانب ذلك مع أساسها يف تنسجم ال الحياة إىل نظرة الواقع يف اإلنسانية إن
لعهد واألديب الفنان، كان الجماهري. وبرفاهية العادي، بالرجل تهتم التي الديمقراطية
الطبقة ولكنها اإلقطاعية، النبالء طبقة هي ليست — ممتازة طبقة يف يعتقد النهضة
— يزدري كان بل — يأبه ال كان والفكر. املواهب أصحاب من تتألف التي الحديثة املمتازة
وعن الكريمة. الحياة أو الفلسفة أو بالفن تهتم ال والتي يشء، يف تتميز ال التي بالكثرة
غري املألوفة الحديثة النظرة تلك — ما حدٍّ إىل — نشأت الحياة إىل اإلنسانية النظرة هذه
إن وأوساطهم. الناس عامة إىل بازدراء والفكر الفن رجال بها ينظر التي الديمقراطية
األرستقراطية لفظة كانت (وإذا الحديث العرص يف األرستقراطية عن الدفاع حجج أكثر
أن بنا فيجدر عنها، بالدفاع أحد يأبه ال التي القديمة األوروبية النبالء بطبقة توحي
الذي — نيتشه فإن النماذج؛ فيها يلتمس النهضة مصادر إىل يرجع «الصفوة») نقول
الوحشية الرباقة الحياة يف التمس — بركهارت جاكوب بال، يف األستاذ زميله أثر يف سار
ق تحقِّ أرضية صورة أقرب اإلنسانية والحياة الفن أساتذة النهضة عهد يف عاشها التي
يف واحًدا عنًرصا األقل عىل هناك أن الحق ويف السوبرمان. أو الراقي، اإلنسان عن فكرته
انفساح فكرة هو وذلك — الديمقراطية التقاليد إىل يُعزى أن يمكن اإلنسانية اآلراء مركب
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فإن ذلك ومع املوهوبني. املغامرين األفذاذ أولئك واملجددين؛ املواهب، ألصحاب املجال
التي املوهبة إىل نظرتهم يف النهضة رجال عن يختلفون جملتهم يف املحدثني الديمقراطيني
هذا هي للجميع الفرصة حرية مبدأ يف الهامة النقطة أن الواضح ومن التشجيع. تستحق
السادس والقرن عرش الثامن القرن أجاب لقد غرض؟ أي لبلوغ الفرصة البسيط: السؤال
— نرى سوف كما — السؤال هذا عن النهضة، عهد ورجال النور عهد رجال أو عرش،

مختلفة. جد إجابات
ان يُعدَّ اللذين الديني واإلصالح النهضة إىل الساذجة النظرة أن تثبت إذن فالوقائع
املدنية أن ولو الدقة. من يشء عىل ليست الحديثة، للديمقراطية مشرتكتني طليعتني
من لكان والربوتستانت اإلنسانيون لها أنارها التي بالطرق وعناية بدقة تأثرت الحديثة

العادي». اإلنسان «قرن العبارة هذه أسماعنا تطرق أال املحتمل
اإلغريق حضارة إىل ِقَدمه يف يرجع الواقع، يف ا جدٍّ قديم الديمقراطي مرياثنا بعض إن
به نَدين وبعضه البخارية. اآللة إىل حداثته يف يرجع نسبيٍّا، حديث وبعضه والعربيني.
القليلة األجيال يف التقليدية الدراسة كتُب عادة لنا ر تصوِّ مما أقل بقْدر ولكن لإلنسانيني،
يف يزال وال امليزان، يف يزال ال فهو ديمقراطيتنا؛ عرص يف املبالغة نحذر أن ويجب املاضية.
للحياة. أخرى طرًقا — طويل ألمد — تعوَّد عالٍم يف مكافحة نامية قوة يزال وال حداثته،

«اإلنسانية» مدى

مشرتًكا، اسًما األقل عىل أكسبهم الكاثوليكية الكنيسة ضد الربوتستانت ثورة مجرد إن
وجوب ينكرون َمن أو الفوضويني) (أو واألنينوميان األنجليكان بني الفوارق تكن مهما
إىل يتحدون الذين أولئك يشمل الذي املفرد االسم هذا مثل هناك وليس األطفال. تعميد
وآدابها الوسطى العصور فنون يحبون ال أنهم يف والفلسفة واألدب الفن ميادين يف ما حدٍّ
أوسع حدود يف استُخدم اصطالح وهو «اإلنسانيني» به نسميهم ما وأفضل وفلسفتها.
الوقت يف — يمكن اإلنساني كامًال. ارتياًحا الفكر مؤرخ إليه يرتاح مما أضيق حدود ويف
شخيص، إلٍه عن االستغناء يحاولون الذين الدين رجال من يكون أن — خاصة الحارض
يف ونقرص الطبيعية العلوم دراسة يف نبالغ أننا يرى تربويٍّا مصلًحا يكون أن ويمكن
اآللهة، من أدنى يكن وإن الحيوان من أعىل البرش أن يرى فيلسوًفا أو اإلنسانيات، دراسة
املعجبني أولئك حدود يف الفصل هذا يف أنفسنا حرصنا نحن إذا وحتى ذلك. غري أو
عادة نَِصفهم الذين النهضة رجال من حذوهم، يحذون َمن بل — والرومان باليونان —

إهماله. ينبغي ال مما الكثري نهمل بذلك فإننا باإلنسانيني،
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َمن كلُّ تحته يدخل الذي العام التعبري من نوع أنها عىل اإلنسانية فلنأخذ وإذن
يتحتم ال املعنى وبهذا أساًسا. عقلية هي وال أساًسا دينية هي ال العاملية نظرته كانت
وإن العلم، يف والطبيعة الدين يف الطبيعة وراء ما بني وسًطا موقًفا اإلنسانية تكون أن
القرون هذه يف تميل اإلنسانية إن تماًما. املوقف هذا الحاالت من كثري يف وقفت قد تكن
وبخاصة الوسطى، العصور سادت التي وامُلثُل العقلية العادات نبذ إىل األوىل الحديثة
إىل العقلية النظرة تقبل وال الربوتستانتية، تقبل ال ولكنها املدرسية، يف منها تمثَّل ما
عىل كبري ثائر اإلنساني استثناء. وبغري باطراد وظيفته يؤدي كاآللة نظاًما باعتباره الكون
اإلنساني به. خاصة واضحة كونية نظرة له وليست الوسطى، العصور يف الكونية النظرة
يف فه بترصُّ يتعلق فيما واضح غري رأيه يكن وإن نفسه، يكون أن يريد عظيم، فردي
وهو به، يفخر فيما وبخاصة يعرتف، مما بأكثر الوسطى للعصور مدين وهو نفسه.
كان ربما بل بالعالم، ليس — أخرى وقلة دافنيش ليونارد استثنينا إذا — وهو املعرفة.

بالعالم. وصفه من أفضل باملخرتع ليوناردو وصف
وقٍت إىل تُردَّ أن يمكن امللموسة النهضة سمات بعض أن كيف قبُل من بينَّا وقد
دانتي كان إذا ولكن القديمة. املدرسية الكتب تصورها كما الوسطى العصور من مبكِّر
شعبيٍّا، تصويًرا ر يصوِّ جيوتو كان وإذا القديمة، الالتينية يعرف عرش الثالث القرن يف
فاتر العقل قوي الحواس، عالم إىل التطلع شديد (ستوبرمندي) الثاني فردريك كان وإذا
أن أيًضا الحق من أنه إال كذلك ذلك كان إذا النهضة، عهد يف مستبد حاكم كأي العواطف
أن عاجًال نحاول أن ويجب عرش. الخامس القرن أواخر يف إال أوجها تبلغ لم اإلنسانية
نظرة كونها حيث من األشياء هذه معنى ما — عريضة خطوط يف األقل عىل — نعرف

النهضة. عهد يف اإلنسانية مدى نحدِّد أوًال دعنا ولكن العالم. إىل معينة
العصور نشاط عن به ونميزها «النهضة» به نخص أن يمكن برشي نشاط أبسط إن
هذا، من أقدم بتعبري أو العلمي، البحث نسميه ما النواحي من كثري يف هو الوسطى
الضيق التاريخي باملعنى — األصيلون اإلنسانيون كان فلقد املعرفة؛ هو نافًعا، يزال وال
الكبار مركز األقل عىل أو — املجتمع يف مركزهم يكن وإن باحثني، الواقع يف — للكلمة
العلمي للبحث ليس ما الحاكمة الطبقات بني املكانة من له — أرازمس أمثال من منهم
الطبيعية؛ العلوم مع الحال بطبيعة اليوم هي الحقيقية املشابهة (إن الحارض الوقت يف
أينشتني به يتمتع الذي األدبي املركز يشبه ما عرش السادس القرن يف ألرازمس كان فقد
معرفة لهم كانت الوسطى، العصور يف ألسالفهم يكن لم ما لإلنسانيني كان اليوم).
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لها ُكتب التي اإلغريقية الكتابات أكثر بأصوِل االتصال وأمكنهم باليونانية. مبارشة
اليوم نذكرهم ال ممن املئات أيدي عىل الغرب إىل فشيئًا شيئًا بت ترسَّ اإلغريقية إن البقاء.
فرَّ عندما ١٤٥٣م عام يف القسطنطينية سقوط بعد بغتًة تأِت لم فهي الباحثني؛ من
الثالث القرن بعد الوسيط العرص يف الباحث أن والواقع األتراك. من البيزنطيون الباحثون
كان عرش الرابع القرن أخريات ويف نحَسب. كنا كما اإلغريقية يجهل البتة يكن لم عرش
اإلنسانيون حاول وكذلك باإلغريقية، يتصل أن يستطيع طموح للبحث محب شاب أي
التينية عن عمًدا تخلَّوا إنهم أي وأتباعه. شيرشون يكتبها كان كما الالتينية يكتبوا أن
برغم — املثقفني طبقة بها وتتحدث تكتبها طبيعية، لغة كانت التي الوسطى العصور
متعمدين أحيوا فقد اإلنسانيون الباحثون أما أِلفوه. الذي التقاليد احرتام ملجرد — صغرها
يف ما أخرجوا لقد الحني. ذلك منذ عميًقا موتًا ميتة ما حدٍّ إىل كانت لغة — ميتة لغًة
االتصال سهولة لهم فتيرست املطبعة لديهم وكانت وهذَّبوها. وصقلوها حياة من الالتينية
فئة اإلنسانيون كان وقد الوسطى. العصور يف ألسالفهم تيرسَّ مما أكثر ببعض بعضهم
ألنها املطبعة عىل سخط بعضهم إن بل كبري. جمهور لهم يكون أن يهمهم ال ممتازة قليلة
الديمقراطي الجمهور تمس لم الباكرة األيام تلك يف املطبعة أن والواقع املعرفة، ابتذلت
وأسالفهم اإلنسانيني الباحثني بني ما مدى ييل فيما نبنيِّ أن نحاول وسوف الدين. يف إال
لإلغريقية إخالصهم يف حال أية عىل نجد ولكنا الروح. يف تغريُّ من الوسطى العصور يف

بها. نميزهم ألن تكفي عالماٍت للمدرسيني احتقارهم ويف الشيرشونية التينيتهم ويف
عهد أو عرش، السادس القرن يف — الكربى النهضة رجال أخرج الجميلة الفنون ويف
الوسطى، العصور أعمال عن االختالف جد تختلف أعماًال — اإليطاليني عند الفني اإلحياء
آثارهم بقيت الذين للرومانيني، — األقل عىل ناحية من — مقصوًدا تقليًدا أخرجوها وقد
الحركة يف واألدب الفن يف القيادة لها كانت التي إيطاليا يف منترشة والنحت العمارة يف
العصور من ألسالفهم يَدينون كانوا بل فجأة، األعمال هذه يُخِرجوا لم ولكنهم اإلنسانية.

به. يعرتفون ما يفوق بقْدٍر الوسطى
والواقع العمارة. فن يف يكون، ما أوضح واالنتقال يكون، ما أشد التغريُّ كان وربما
البناءون أخذ ما ورسعان إيطاليا، يف شعبيٍّا الحقيقة يف يكن لم الشامخ الغوطي الفن أن
يصح ال يشء األفقي أن ترى التي والخطوط القديمة، والرسوم والقبة، املستديرة، القوس
ولكنها قديم، أصل منها لكلٍّ عناَرص من مركبًا طراًزا الواقع يف أخرجوا لقد تجاوزه.
وليس الرومان، من فليس أصيًال؛ شيئًا جديًدا، شيئًا تكون بعض إىل بعضها ينضم عندما
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قصور يشبه أو الشبه كل روما يف بطرس» «القديس يشبه بناء شيَّد َمن اإلغريق من
املحلية الوسيطة بالتقاليد اختلط شماًال الطراز هذا اتجه وكلما فلورنسة. يف النهضة
ينتمي وكله شامبور. يف الشهري الفرنيس القرص مثل عجيبة مختلطة صوٍر عن ض وتمخَّ
يتطلع مرسف غوطي وكله فىل، السُّ الطوابق يف واألفقية التكتل بساطة يف النهضة إىل
من خلوها من بالرغم إنجلرتا، يف اإلقطاعيني قصور وتنم واملداخن. السقوف يف أعىل إىل
يف غوطية آثار عن الوسطى، العصور كقالع قالًعا تَُعد لم أنها من وبالرغم التحصني،

عرش. السابع القرن قلب
عن واضحة بصورة عرش السادس القرن إنتاج يتميز والتصوير النحت يف وكذلك
ليس وكذلك جيوتو. صورة عن تختلف رافائيل صورة فإن عرش؛ الثالث القرن إنتاج
ينسجم أن يمكن تمثاًال أنجلو مليخائيل — البطويل حجمه عن النظر بغض — «داود»
مشاهدته إىل يلجأ الذي الخبري غري العادي الرجل فإن ذلك ومع غوطية، كاتدرائية مع
العصور يف والنحت بالتصوير متصلني يبدوان النهضة عهد يف والنحت التصوير أن يرى
بها. متصلتان روما يف بطرس والقديس شارتر كاتدرائيتي أن يبدو ال بطريقٍة الوسطى
«الطبيعي» ب بساطة يف نسميه أن نستطيع ما دقيٍق غريَ للقياس معياًرا اتخذت أنك ولو
لوجدت الحياة، أمارات ترسم التي التصوير آلة تسجله ما وهو الحياة»، يشبه «بما أو
تقاليَد عن ويبتعدون «الطبيعي» هذا نحو يتجهون عرش الثالث القرن منذ الفنانني أن
البيزنطي، الفن عىل التقاليد هذه تنطبق ما وأكثر «بدائية»، تكون ال وقد تكون قد معينٍة
التقني التلوين أو التصوير آلة يسبق أن يحاول ال مسطًحا، كهنوتيٍّا، ا، جافٍّ كان الذي
صميم يف هي امليادين هذه أن غري أحكم. وال أروي أن جاهًدا هنا أحاول إنني (تكنيكلر)،
أو مدًحا لفظة كل تكون حيث بالذوق؛ تُعرف التي الالتراكمية املعرفة من النوع ذلك
كنا الفوتوغرايف بالرسم توحي إنها الصورة عن قلنا إذا العموم وجه عىل واليوم هجاء.
فن يف التقيا الناهض عرش والسادس الوسيط عرش الثالث القرن إن أي — نعيبها بذلك
بصورة الوسطى العصور وليدة هي والنهضة البيزنطي، الفن ضد والنحت التصوير

ا. جدٍّ رئيسية فنية نقطة يف األقل عىل واضحة،
الظاهرة الصفات فإن الخيايل، باألدب يتعلق فيما جالء أشد بشكٍل األمر وكذلك
استمرار إىل تشري ما بمقداِر الوسطى العصور وقمة النهضة عهد بني تفرِّق ال البارزة
الوطنية اللغات ألن مقياًسا؛ ليس الوطنية اللغة استخدام أن املؤكد ومن التطور. يف واضح
استخدمها أن قبل حتى الفلسفة، مع للتباين األدب يف والرواية، الشعر يف تُستخدم كانت
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أشكاًال أن يف شك من وليس وشورس. دانتي أمثال من الوسطى العصور يف كبار كتَّاب
بحيث العمل تميِّز املصقول األسلوب من معينة ورضوبًا — الشعر يف وبخاصة — معينة
املثال سبيل عىل بالسونيت تُعرف التي الشعرية، فاملقطوعة اإلنسانيني؛ إىل نسبته تمكن
عرش الثالث القرن منذ االستمرار أن غري النهضة. لعهد الفور عىل نعزوه أن يمكن شكٌل
قرأت أنت فإذا الفاحش، األدب لذلك املحسوسة األمثلة ومن ذلك. برغم النظر يسرتعي
بوكاشيو، من وطرًفا املاجنة، شورس قصص وإحدى «فابليو»، من نماذج زمني برتتيب
برجل تنتهي وأنت النهضة، قلب إىل الوسطى العصور من تسري فأنت رابيليه، من وشيئًا
صبياني، وفحش خصب، لديه رابيليه فإن ذلك ومع التوايل. عىل باإلنساني دائًما يُوصف
إنسانية، وهلة ألول الواسعة املتنوعة معرفته تبدو وقد بالغوطية. كذلك وصمت وجدة

بالنظام. الكالسيكي اإلحساس من قليل مع تراكمت معرفة ولكنها
يف اإلنسانية املعرفة يمثِّل وبما إسهاب يف رابيليه يصف التالية املقطوعة ويف
بطله اسم عىل باتاجروليون يسميه (خياليٍّا) عجيبًا نباتًا تمثيل، أفضل امليادين جميع

بانتاجرويل.
كشفها، َمن أول باسم ى يُسمَّ بعضها شتى، بوسائل ى تُسمَّ النباتات أن «وجدت
مركيورياليس مثل: مناسبة، وجعلها بالتزريع، نها وحسَّ وزرعها، وأظهرها، وعرفها،
من وآرموا اسكوالبيوس؛ ابنة باناس، من وباناسيا مريكري؛ من اسمه اشتُق الذي
ويوفوربيوم تليفوس؛ من وتلفيون يوباتور؛ امللك من ويوباتوريام وهوديانا، آرتميس؛
القبيادس؛ من والقبياديوم كليمنس؛ من وكليمنوس جوبا؛ ملك طبيب يوفوربوس، من
كبريًا قْدًرا تقدَّر سبق فيما امليزة هذه وكانت سكالفونيا. ملك جنتيوس، من وجنتيان
وباالس نبتيون بني الجدل ثار ملا أنه درجة إىل حديثًا، املكتشفة النباتات تسمية ميزة —
بعُد فيما ت تسمَّ قد تكن وإن — تنتمي أيهما إىل مًعا، كشفاها التي األرض تسمية حول
غدًرا سيثيا ملك لينكس يقتل أن إىل أدى مما — منريفا وهي آثينى إىل نسبة أثينا باسم
الحنطة فائدة عىل يدلهم لكي البرش إىل أرسله قد سرييس كان الذي تربتوليموس، الشاب
مخرتًعا ى ويُسمَّ — قتله بعد — اسمه يفرض لكي وذلك قبل. من معروفة تكن لم التي
الخالد. واملجد الرشف بذلك فيكتسب الناس، لحياة ورضوري جدٍّا نافع الحبوب من لنوع
وهناك صغري. فهد إىل سرييس حوله الخائنة املحاولة وهذه الرشيرة الفعلة هذه وبسبب
من امليدي التفاح مثل: منها، نُقلت التي البلدان بأسماء تحتفظ أخرى ونباتات أعشاب
بونقيا؛ يف ُوجد الذي — الرُّمان وهو — البيوني والتفاح مرة؛ ألول ُوجد حيث ميديا
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أو وكاستانز جنوا؛ ساحل ليجوريا، يف ُوجد الذي لوفاج، نسميه الذي وليجوستيكوم
وسبيكا امتلكها؛ التي هرييس جزر من ستاكاس أو سابني، أو الخوخ، شجر أو برسيك

وغريها.» كلتيكا،
اإلنساني لغري يمكن ال مما املعرفة من فيه املعرفة، يف العمق هذا بمثل رابيليه وفحش
التي الصفات من األوراد، كأنها مطولة، قوائم يذكر فهو فحش؛ من فيه ما كلَّ يلمس أن

األصيل. املوضوع سوى — طبعه يمكن لم ما أو — طبعه يمكن ال ما فيها ليس
تصنيف يف الكربى املشقة األقل عىل لنا تؤكد الفحش يف املقارنة الدراسة هذه إن
الفلسفة تعميمات مع تتفق بحيث األدب) يشمل الذي الفن، معاني (بأوسع الفنية األعمال
فهي ثَمَّ وِمن بزمان، محدودة غري الفحش صفة تكون وقد — الكربى االجتماع وعلم
أن يمكن تمييزها السهل من وحيدة ظاهرة سمة نجد نكاد ال أنا إال سليم. غري محك

النهضة. وفن الوسيط الفن بني وضوح يف تفرِّق
دامت ما أنه وهي النتيجة؛ هذه إىل وصل ربما سبق ما تدبَّر الذي القارئ أن والواقع
األقل عىل تعني كانت النهضة دامت وما يشء، كل قبل دينية كانت الوسطى العصور
يرتبط أن يجب الوسيط فإن الالدين؛ بل التدين، عدم أو الوثنية، إىل الرجوع محاولة
فما ما. حدٍّ إىل صحيح وهذا بوهيمية. بحرية يتمتع أن يجب النهضة وفن بالكنيسة
كانوا كما القديم العري يقلِّدون واملصوِّرون املثَّالون كان حتى أوجها النهضة بلغت إن
يحياها أنه نفرتض زلنا ما الحياة من نوًعا يحيا الفنان وبدأ قديم. يشء كل يقلدون
بنفنوتو سرية وإن شائقة. حياة ولكنها واملجازفة، الحشمة، وعدم االنطالق، حياة —
القرن يبسطوا أن يريدون الذين أولئك دائًما إليها يرجع والتي بقلمه، كتبها التي سليني
الذي العبقري باعتباره الفنان أسطورة لتضع الفنان، قرن أنه بوصفه عرش السادس
بنفسه حياته سرية كتب فيلون أن فلو ذلك ومع امللل. حياة عىل يعلو كما العفة عىل يعلو
الواقع يف ليس فيلون أن تزعم أن الحال بطبيعة وتستطيع سليني. عىل فيها ق تفوَّ فلربما

بالنهضة. يبرش وأنه الوسيط، العرص من
الدين تساوي الوسطى العصور إن الحكم: هذا قبول يف كربى مشقة هناك أن غري
كان أوجها يف وهي النهضة خالل ففي واالنطالق؛ الوثنية تساوي والنهضة والتزمت،
الرجال هؤالء أعمال يف فكَّرت أنك ولو دينية. موضوعات ويعالج للكنيسة يعمل الفنان
الثقافة العميق للرجل تبدو بحيث الشهرة من بلغت أعمال وهي العاملية، الشهرة ذات
والصور لرافائيل، ومادونا لليوناردو، األخري العشاء مثل — مبتذلة سوقيًة األيام هذه يف
كلها أنها لك لتبني — إليها وما سستني، كنيسة يف أنجلو ميخائيل رسمها التي الحائطية
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روحها وإن فحسب، ظاهريٍّا دينية األعمال هذه إن قائل يقول وقد موضوعها. يف دينية
إن الوسطى. العصور يف الحال كانت ذلك نقيض وعىل إنسانية، وثنية، حسية، دنيوية،
فالحات، إيطاليات لنساء صوًرا — يقولون كما — كانت ربما رافائيل رسمها التي مادونا
بني التباين وهذا أمريكية. جمال مسابقة يف الفائزات عند مما أكثر الروحية من فيها ليس
الغوطي الطراز عىل املنحوتة العذراء وبني — جسد وكلها — رافائيل تصوير من مادونا
لعذراء خلًفا إال ليست رافائيل مادونا فإن الرأي؛ ضالل إىل يدعو ملما — روح وكلها —
أبعد كان الذي السلف هذا األحوال؛ من حال بأية سلفها تهتك ال وهي الوسطى، العصور
العالم إىل وتطلعها الوسطى العصور تزهد يف نبالغ أننا والواقع مجرد. مبدأ عن يكون ما
إنسانية. وفيه وثنية، وفيه جدة، فيه النهضة فن أن نجد أساًسا هذا أجل ومن اآلخر،
محسوسة، املسيحية العقائد جعل إىل الفنية حياتهم أكثر وهبوا الذين النهضة فناني إن
يصبح ولم الوسطى. العصور يف سبقوهم عمن ورثوها وظيفة يؤيدون كانوا إنما مرئية،
الديني. الفن يختفي كاد حتى نسبيٍّا، الحديثة األزمنة ويف تدريًجا، إال بحتًا دنيويٍّا الفن
عرش، السادس القرن إىل ال الثابتة العديدة جذوره يف يرجع الحديث أن نجد أيًضا وهنا

عرش. الثامن القرن إىل ولكن

اإلنسانية طبيعة

اهتمامهم أكان سواء بثورتهم، واعني ثائرين اإلنسانيون كان فلقد أمر من يكن ومهما
حيث من حد أقىص إىل محدثون وهم األدب. أم الفن، أم الفلسفة، أم بالبحث، الرئييس
والفالسفة الباحثون كان وربما الوسطى. العصور رجال آبائهم ضد ثورة يف أنهم إدراكهم
وا عربَّ قد وأمثاله أرازمس فإن تعبريًا؛ أوضحهم — الضيق باملعنى إنسانيون وهم —
الذين أولئك البائسني، له املستعبدين أرسطو أتباع للمدرسيني، ازدرائهم عن حرٍّا تعبريًا
الوقت ينفقون الذين الخاملني أولئك وشيرشون، هوراس، لغة النبيلة، اللغة إىل أساءوا
نردِّد زلنا ما إننا اإلبرة. طرف عىل يستقروا أن يمكن الذين املالئكة عدد حول النزاع يف
الحق ومن بهم. يحيط كان الذي األفق من أفسح أمامنا األفق أن من بالرغم اليوم، نقدهم
الناضج املدريس املذهب عىل يثوروا ولم املتداعي، املدريس املذهب عىل ثورة يف كانوا أنهم

يسرتدوه. أن جدية محاولة يحاولوا لم الذي عرش، الثالث القرن يف
كانوا تقليًدا كواهلهم عن يُلُقوا أن عمًدا يجاهدون ثورة، يف كانوا الفن رجال وحتى
املذهب حالة تشبه التدهور من حالة يف املتأخر الغوطي املذهب وكان بعبئه. يشعرون
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باألساليب بوا يرحِّ لم األلب شمايل يقطنون كانوا الذين القوم أولئك وإن املتأخر. املدريس
التي والسخافات التعقيدات عىل ثائرين كانوا ألنهم إال الفنون كل يف الحديثة اإليطالية
من نسبيٍّا يخلو بسيًطا، كان بدايتها يف النهضة أسلوب إن املتأخر. الغوطي الفن يف تغلغلت
الكالسيكية النماذج يف عمد عن ويبحث الغوطي، الفن غزارة عمد عن ويتحاىش الزخرفة،

والنظام. البساطة عن
أن أحسوا ألنهم الصميم يف ثائرين السواء عىل والربوتستانت اإلنسانيون كان وربما
الوسيطة األزمنة أخريات يف بلغت قد والواقعي املثايل بني تفصل التي املألوفة الفجوة
امرئ كل إىل بالنسبة كانت — إلفها من بالرغم — الفجوة وهذه ظاهرة، سحيقة درجة
العصور خالل الوضوح شديدة كانت التي الفجوة وهذه إليه. يُطمأن ال أمًرا حساس
الجهد بذلنا مهما نستطيع ال درجة عرش الخامس القرن يف العمق من بلغت الوسطى
الوحدة، إىل يهدف يزال وال مسيحيٍّا، يزال ال املثايل كان سبب. إىل نردها أن التفسري يف
السلطة وانقسام املتوطنة، الحروب فهو الواقع أما واالستقرار. والنظام، واألمن، والسالم،
املوقرة، الثابتة الربانية الوحدة تمثل أن ينبغي التي البابوية يف حتى ذروتها، يف حتى

القالقل. فرتات من فرتة والنفوذ، الثراء عىل والتنافس
كانت — اإلنسانية نسميها التي والفلسفة الفنون يف املركَّبة الحركة هذه فإن ثَمَّ وِمن
كانت العيش أساليب من أسلوب عىل ثورة مقصودة، ثورًة — ما حدٍّ إىل كالربوتستانتية
يفتحون اإلنسانيني وكأن بالجميل. هو وال بالصادق، هو ال عقيًما، معقًدا، فاسًدا، تراه

أخرى. كثرية سارة أعماًال يؤدون كما العليل، النسيم منها ب يترسَّ نافذة
أجمعني الناس أنظار عن تختفي بدأت اإلنسانيني تشبيهات فإن ذلك من وبالرغم
والولع الزخرفة، يف الرغبة ينمي النهضة فن بدأ ما ورسعان لها. املخلصني عدا ما
أدق بعبارة ونستطيع عرش. الخامس بالقرن يليق كان مما اللون، وغزارة بالتفصيالت،
بالتفصيل تُغَرم مدرسة إىل الفنون أغلب يف انقسموا الظافرين اإلنسانيني إن نقول أن
يسري التطور نجد — مثًال — البناء فن ففي والزهد؛ االقتصاد إىل تميل وأخرى والخصوبة
بالبساطة وأُغرم عرش السادس القرن يف عاش إيطايل وهو بالديو، يف ممثًال ناحية يف
الكالسيكية نحو اتجه ثم املدارس، أساتذة توجيه أثر يف سارت التي الصارمة الكالسيكية
ناحية يف التطور سار كما «االستعمارية». باسم املتحدة الواليات يف نعرفها التي الجديدة
الروكوكو نحو عرش الثامن القرن يف ثم (الزخرفة) الباروك نحو مبارشة تتجه أخرى
فيها وتعزر املنحنيات فيها تكثر أساليب وهي الذوق)، من تخلو التي الزائدة (الزخرفة
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من فعًال أبسط األوقات من وقت أي يف يكونوا لم اإلنسانيني فإن الكتابة يف أما الزينات.
والدسامة االدعاء حيث من الذروة عندهم البحوث بلغت ما ورسعان املدرسيني. خصومهم
كفيلسوف. أرسطو محل أفالطون حل الخلط من يشء ويف الجامعات. أساتذة وعمق
النهضة تأخذها لم التي امُلثُل (وهي البساطة ُمثُل عن األدباء ابتعد الخيايل األدب يف وحتى
من بنوع أخذتا أدبيتني حركتني عرش السادس القرن يف لتجد إنك حتى الجد) مأخذ قطُّ
«التلطُّف بهما وأقصد — جدٍّا قريب عهد حتى مثله يتحقق لم نجاٍح يف والغموض الغلو
بني الحديثة الشعبية أدَّت وقد إسبانيا. يف العبارة يف «والتلميح» إنجلرتا يف التعبري» يف
القرن يف إنجلرتا يف امليتافيزيقيني بالشعراء أخرى مرة معرفتنا إىل الفكر رجال أنقى
منطق أو وضوح أو بساطة عىل قطًعا يكونوا لم الذين الشعراء أولئك عرش، السابع

واملثايل. الواقعي بني الخاصة فجوتها لنفسها النهضة خلقت ما ورسعان معقول،
اإلصالح حركة شأن ذلك يف شأنها فوضوية، الواقع يف تكن لم النهضة ألن ذلك
والعادات امُلثُل من مركَّب أو — سلطة حلول عىل النهضة ثارت فلقد الربوتستانتي؛
منقطعة األحوال من حال بأية الجديدة السلطة هذه تكن ولم أخرى، محل — والنُّظم
يجاهدوا أن عليهم كان كثوار اإلنسانيني إن ثم تعقيًدا. منها أقل أو سابقتها عن الصلة
إىل لجئوا ما كثريًا ذلك خالل ويف بائدة. سلطة شأن من الحط سبيل يف ا شاقٍّ جهاًدا
قواعد من والتحرُّر الجديدة، الرتبية يف بالحرية املطالبة حد إىل األقل عىل التحرير، لغة
يردد ببغاء مجرد يكون وال هواه، وفق يسري كي للفرد بالحرية واملطالبة املدرسية،
وكانوا بالطبيعة، وحكيم طيب اإلنسان بأن فعًال يؤمنوا لم اإلنسانيني أن بيد أرسطو.
املسيحي تقيُّد رضورة يرى ال كان َمن منهم الذين الربوتستانت، من مغاالة أشد ذلك يف
التقاليد من قطُّ يتحرروا لم اإلنسانيني إن شئت إن ُقل أخرى بعبارة أو الخلقية. بالقواعد
أو — السلطان عن تبحث كانت التي الوسطى، العصور سادت التي الطويلة الفكرية
أحلوا الواقع يف فاإلنسانيون السلف؛ من للمشاهري املدونة األعمال يف — الحل عن تبحث
الكنيسة، آباء محل والفلسفي، منها األدبي والرومان، اإلغريق كتابات من بقي ما جملة
شديًدا اهتماًما بالدين يهتمون كانوا وحيثما فحسبه الوسيط العرص وعلماء وأرسطو،
ما ورسعان اإلغريقي. أو العربي أصله يف حقة دراسة ودرسوه اإلنجيل بنص اكتَفوا
وبدءوا اإلعجاب، فيه يتبادلون الخاص مجتمعهم النفوذ من الثاني املحل يف وضعوا
نفس لديهم بَِرح ما أنه غري للمتون. الدراسية الحوايش يف ترتكز التي الحديثة العملية
ونفس االستنباطي، التفكري بل املجرد، التفكري عادة ونفس القديم، لسلطان التقدير

276



اإلنسانية (أوًال) الحديث: العالم صنع

املدرسني. عند نجده مما كريمة، غري بطريقة البحث وعن التجارب، إجراء عن العزوف
أشد مدرسيني كانوا بل الحديث، الحر العلمي البحث طالئع الواقع يف يكونوا لم إنهم

الدنيا. بشئون اهتماًما وأكثر غروًرا
رأيًا أؤكد أن به قصدت وإنما شديدة، مبالغة فيه السابقة الفقرة يف ذكرت ما إن
الحديث. باملعنى ديمقراطيني أو متحررين يكونوا لم اإلنسانيني العلماء أن وهو بعينه،
ما أكثر لديهم العلمية، بمعايريهم فخورين جد العلم، رجال من ممتازة فئة كانوا إنما
ارتكاب من الشديد والفزع والشحناء، والتملك، الغرور، الباحثني: عن عيوب من ُعرف
فضيلة وهي للباحثني، الكربى الفضائل إحدى من كبري قسط عندهم وكان األخطاء،
تحديد عىل القدرة ومن النقد، براعة من نصيبهم أما الشاق. العقيل للجهد العارمة الشهوة
عمالقة يكونوا فلم للباحث؛ يتوافر أن ينبغي عما يزد لم أنه املؤكد فمن وحلها، املشكالت
بعد. د تُمهَّ لم أرٍض عىل بطء يف يسريون رواًدا كانوا إنما اليوم. لنا يبدون كما الفكر يف
النظام، أدخلوا القديمة اللغات دراسة ويف ومعايري. نمًطا الحديث للبحث وضعوا لقد
أبجديٍّا. ترتيبًا املرتبة «القواميس» كاملعاجم به، مسلَّم كأمٍر تأخذها التي واألدوات والدقة،
هؤالء إنجازات من املشهور املثال برح وما والتاريخية. التحليلية النقد معايري روا طوَّ كما
مستهل يف البابوات كان حاالتها. أحسن يف طرقهم ح توضِّ التي الطيبة األمثلة من الباحثني
أساس عىل تقوم بالفعل كانت التي البابوية»، «املحكمة نفوذ أيدوا قد الوسطى العصور
صدرت أنها زعموا وثيقة وهي قسطنطني»، «هبة ب يُعرف بما بطرس، تقاليد من ثابت
وقد القسطنطينية، يف عاصمته يؤسس لكي روما يغادر وهو قسطنطني اإلمرباطور من
بروما، تحيط التي األرض عىل املبارش السلطان وأسلمه روما، يف البابا فيها استخلف
واسمه — األوائل اإلنسانيني أحد أثبت وقد الكنيسة»، «واليات ب بعد فيما ُعرفت والتي
الوثيقة لغة أن ذلك مزورة؛ الوثيقة هذه أن — ١٤٥٧م عام يف تُويف الذي فاال، لورنزو
وقد امليالد. بعد الرابع القرن مستهل يف تُكتب أن املمكن من كان التي اللغة تلك تكن لم
غري إىل إشارات بالوثيقة أن أثبت جميًعا. اليوم لنا مألوفة أصبحت بوسائل ذلك فاال أثبت

بويك. عربة إىل إشارة به وكانت خطابًا لنكولن إبراهام إىل أحد عزا لو كما زمانها،
الواضحة. سماتهم من سمة اإلنسانيني عند الشكيل امليتافيزيقي التفكري يكن ولم
القرون تلك يف الكربى» «املشكالت عن اإلجابة عىل املصممة املنظمة العقول أصحاب كان
لم الصور. من صورة أية عىل العقليني من وإما الدين، رجال من إما األوىل الحديثة
إنما أفالطونيني. مجرَّد والمرياندوال، وبيكو، فسينو أمثال من اإليطاليون اإلنسانيون يكن
يف يعتقدون الذين املرنة العقول أصحاب من كانوا الحديثة، األفالطونية أتباع من كانوا
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يف اإلنسانيني أن — عام بوجه — الحق ومن الفكر. يف املمعنة املدرسية الصوفية هذه
إىل أقرب كفيلسوف أرسطو، من يريحهم لكي بأفالطون بوا رحَّ قد أوروبا أنحاء أكثر
ووقع إليها. حاجة يف فعًال كانوا والتي مقدسة، بقائها برغم تحجرت التي املسيحية
من وليس أفالطون. تأثري تحت الشمال أبناء من وغريهم وكوليه مور وتوماس أرازمس
يحتموا لكي أرسطو سلطان عن تخَلوا إنما الرجال هؤالء بأن القائل الرأي أن يف شك
إىل يضيفوا لم أنهم املؤكد من أنه غري للمبالغة. محالٍّ يكون أن يمكن غريه سلطان يف

أساًسا. فالسفة الواقع يف يكونوا ولم قليًال، إال األفالطونية املعرفة
إىل اإلنسانية النظرة صميم من يقرتبون الذين والفنانون الخياليون الكتَّاب هم إنما
واملوسيقيون، واملثَّالون، رون، واملصوِّ ورسفانتيس، وشيكسبري، ورابليه، برتارك، الحياة:
املسيحية بني طريًقا سوا تلمَّ الذين هم هؤالء أمثال — أسماءهم نذكر نزال ال ممن
من يمحو كأنه يبدو الذي الجديد والتعقل الوسطى العصور من تحددت كما التقليدية
من — بعضهم استطاع عرش السابع القرن حل وملا وغموض. سحر من فيه ما كلَّ الكون
يحاول العلم كان الذي العالم يف والغموض الرهبة من شيئًا يُدِخل أن — ملتن أمثال
هذه ومنذ وديكارت. بيكون عالم يقبل أن أمكنه َمن الفنانني من قلَّ ولكن يوضحه. أن

الحديث. العرص يف نعرفه الذي العالم يف الثقة انعدام الفنان عند بدأ القرون
التقاليد ضد — ما بدرجٍة — عمد عن ثائرين كانوا الفنانني هؤالء أن رأينا وقد
— األهمية يف غاية أمر وهذا — ولكنهم السلطات، من سلطة نبذوا لقد الحديثة. املسيحية
قبول فإن خْلًقا؛ السلطة هذه خلقوا ربما بل أخرى، سلطة عن البحث إىل اضُطروا
الخيال رجال يكِف لم قديم روماني أو إغريقي كاتب أي سطَّر مما عبارة ألية الباحثني
يمس امرئ أي شأن ذلك يف شأنهم وروما، اليونان إىل الفنانون هؤالء رجع وقد هؤالء.
جديدة. صورة يف موادَّهم تشكيل أعادوا — العمارة كمهنديس — ولكنهم عقيل. أمر كل
شخيص— غري فنٍّا يبدو قد أنه من بالرغم — العمارة فن نحاكي أن نستطيع أننا والواقع
من ذلك يف مما بالرغم النُّظم، من لنظاٍم وفًقا الكتاب هؤالء بتصنيف نقوم أن أردنا إذا

مشقة.
بهذه بالديو اسم نربط أن ونستطيع — النهضة لعهد املعماريني املهندسني من
ضخامة)، (بال واالعتدال واالنتظام، البساطة، الكالسيكية نماذجه يف ُوجد َمن — الفئة
عهد يف واألدب الفن رجال من وكذلك خشونة). (بغري الرشيقة والزخرفة والهدوء،
كانوا القدامى أن ووجدوا السلطان، هذا نفس لديهم فألفى القدامى إىل رجع َمن النهضة
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لم الذي والخري، للجمال األعىل امَلثل ذلك — األساس يف — وجدوا إنهم أي «كالسيكيني»؛
أولئك — والرومان اإلغريق أن وجدوا الرسمية. الغربية الرتبية من اآلن حتى قطُّ يختِف
منظمني، مهذبني قوًما كانوا — نقرأهم أن نستطيع الذين وأولئك قدرهم، لهم الذين
املتحمس، أو قيد، بغري املنطلق أو الهائج، أو بالحويش، يثقون ال يشء، كل يف معتدلني
خيال رجال أنفسهم، زمام يسلكون دين، غري عىل ليسوا ولكنهم الخرافة من متحررين
الوصف. هذا يف يسرتسل أن املرء ويستطيع ضيق. أفق ذوي عقليني يكونوا ولم ناضجني،
هؤالء أن نذكر أن هنا ويكفينا — امُلثُل هذه أوجه بعض إىل نعود سوف أننا والواقع
الثقافة هذه يف وجدوا قد الكالسيكية والرومان اإلغريق بثقافة النهضة عهد يف املعجبني
من رأيه ذكرنا (الذي موري جلربت األستاذ يظن ما يروا ولم يشء، كل قبل «النظام»
هؤالء أمثال من أجياًال أن لوال فيها يُشاَهد أن املمكن من كان أنه الكتاب) هذا يف قبُل
وتطلع الوحيش، واالنطالق واللون، الخصب، به وأعني — ا تامٍّ كبتًا كبتوه قد اإلنسانيني

البعيد. والخيال الجريئة، املغامرة وإىل النجم، إىل الصغري األريض الكائن
الكالسيكيات. به تُفرسَّ قد الذي «الخصب» ليقابل «القصد» هذا عىل هنا وسنطلق
الخامس القرن أواخر يف النهضة أوج يف حتى الصفة هذه من آثاًرا تجد أن وتستطيع
من الخيال أصحاب الباحثني اإلنسانيني لدى وبخاصة عرش، السادس القرن وأوائل عرش
نفسه يمسك مونتيني أن من بالرغم منها، كبري جانب مونتيني وعند أرازمس. أمثال
حركة، أمست «املقتصدة» الكالسيكية وهذه االتجاهات. من اتجاه بأي ك التمسُّ عن دائًما
القرن يف فرنسا يف ازدهارها أوج وبلغت الحياة. طرق من طريقة أو جديًدا، أسلوبًا أو
امَلثل لهذا طيًِّعا مثاًال الوجوه من كثري يف عرش الرابع لويس عرص ويَُعد عرش، السابع

األعىل.
الوضوح، عرصه؛ يف الكالسيكي االتجاه ومادتها شكلها يف تبنيِّ بوالو من قطعة وإليك
املعايري عن واالبتعاد والشاذ، املألوف، غري يف الثقة وعدم القديم، الرأي واحرتام والوقار،

السائدة:

فئة إال قْدرهم من يَُحطَّ ولم قرون، لعدة باإلعجاب ظفروا قد الكتَّاب كان ملا
إلقاء فإن فاسدة) أذواق دائًما (فهناك الشاذة األذواق ذوي الناس من قليلة
كنت فإذا الجنون. أو النزق، باب من إذن هو الكتَّاب هؤالء قيمة عىل الشك
احكم وإنما معدوم، فيها الجمال بأن تحكم فال جماًال كتاباتهم يف تلمس ال
عىل حكمها يف تخطئ ال الناس جمهرة إن الذوق. وانعدام بالعمى نفسك عىل
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أفالطون أو هومر قيمة يف اليوم نشك نَُعد لم إننا األمر. نهاية يف القرائح إنتاج
قد قرنًا عرشين ألن الجدل؛ فيه انتهى أمر هذا إنما فريجيل. أو شيرشون أو
بهؤالء اإلعجاب مبعث عن البحث هي املسألة إنما عليه. حكمها عىل اتفقت
بأنك وتؤمن األدب، عن تتخىل أو ذلك تتفهم أن وعليك قرون. عدة يف الكتَّاب

جميًعا. الناس أحسه ما تحس ال دمَت ما االستعداد وإىل الذوق إىل تفتقر

كان فقد الهينة؛ األمور من البتة ليست واملسيحية «املقتصد» النقد هذا بني العالقة إن
العالقة هذه يمثل َمن خري كانوا ربما الذين الكالسيكي الفرنيس العرص يف الكتَّاب كبار
ا وحقٍّ الكاثوليكية. شعائر كل يؤدون كاثوليكيني األقل عىل كانوا أو مخلصني كاثوليكيني
لم إنه ثم الكاثوليكية. عىل منهم الكاتب يخرج أن الباطل التظاهر حب قبيل من كان
زنديًقا كان إذا عرش الرابع لويس بالط يف بالتقدير يظفر أن الكاتب عىل اليسري من يكن
دقيق بخيط إال ينفصلون ال األحيان من كثري يف كانوا الكالسيكيني أن غري متشكًكا. أو
املوَحى الديانات أشكال من شكل أي عىل هجوًما يشنون كانوا الذين أولئك العقليني، عن
— قراؤهم هؤالء من وأهم — وراسني بل وبوسويت، بوالو، أمثال أن الجيل ومن بها.
بنوع احتفاظهم مع الربوتستانت أو املتصوفني، أو املتحمسني، من يكونوا أن يمكن ال
غري إليهم يُعزى مما وكثري التذوق وهذا اتجاههم، من جانبًا يشكل كان الذي التذوق
اتفاًقا يتفق أنه يرون جميًعا كانوا الفرنسية، للدراما املشهورة األساسية كالقواعد ذلك،
دون حياتهم يف السري عن الناس وعجز بالغموض، واإلحساس العميق والشعور كامًال

طيبني. مسيحيني كانوا أنهم أحسوا لقد هللا. بعون االسرتشاد
ولم الدين لقواعد طبًقا مستنريين مسيحيني كانوا ولكنهم أكثرهم، كان وهكذا
حياتهم أخريات يف — راسني ندم كما — بعضهم ندم وربما إنجيليني، مسيحيني يكونوا
وربما لتقاليدها. اتِّباعه مع فيها مخلًصا التقوى إىل انقلب ثم الدنيوي، ماضيهم عىل
كالفنية ي ُسمِّ الذي جينسن، مذهب مثل هرطقات العالم هذا حافة عىل هناك كانت
وكالسيكيٍّا. ا جافٍّ للمسيحية تفسريًا الواقع يف كان والذي الكاثوليكية، الرومانية الكنيسة
نوع إىل الحد هذا فنيلون األسقف أمثال من املتسامحني األعضاء بعض تجاوز وربما
العاطفي لإليمان تمهيدية حركة كان ربما الذي السكون مذهب إىل أحدث، الهرطقة من
اإلنسانيني هؤالء كثرة أن غري عرش. الثامن القرن يف ُعرف الذي الطبيعي الخري يف
نحو يندفعون ال مسيحيني األقل عىل أو املسيحية، هامش عىل بالتأكيد كانوا الكالسيكيني
بطبعهم الجموحني لألفراد يشء كل قبل نظاٌم نظرهم يف الكنيسُة مسيحيني املسيح، تقليد
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ال وما يليق بما وشعور وتربية إحساس، من اإلنسانيني هؤالء عند ما يعوزهم كان الذين
يليق.

عند التفكري وطرائق الحياة أسلوب إىل ننظر أن — يغري ومما — اليسري من
بني وبخاصة الحديث، العقل تكوين يف مؤثرة غري باعتبارها الكالسيكيني اإلنسانيني
رجل أو — املدرسة يف األستاذ له يهتم أمًرا وباعتبارها اإلنجليزية، تتكلم التي الشعوب
مؤرًخا فإن ذلك ومع ومشاعرنا. تفكرينا يف خاصة يتغلغل ال ولكنه — إليوت س. ت. مثل
إىل تميل التي الكالسيكية» «الروح أسماه ما بأن زعم — هوتني — ممتاًزا فرنسيٍّا للفكر
وباعتقادها التبسيط، وباعتيادها املقاييس، من مقياًسا د، واملوحَّ واملنتظم، العاملي، اعتبار
«التنوير». نسميها التي العقلية الحالة تكوين عىل عاون ذلك كل واملعادالت؛ القواعد يف
القرن يف الكبار باألساتذة بالًغا تأثًُّرا تأثَّروا قد فولتري أمثال من الثائرين أن املؤكد ومن
الكالسيكية الروح بني بالعالقة يتصل الذي املوضوع هذا إىل نعود وسوف عرش. السابع
عىل عثروا أنهم عهدهم يف يعتقدون الكالسيكيون اإلنسانيون وكان «التنوير». وعرص
مركب مع يقف أن يمكن يشء عىل للتذوق، دقيق مقياس عىل معيار، عىل للحكم، قاعدة

املضطرب. العالم لهذا العميل التنظيم من كنوع جنب إىل جنبًا الوسطى العصور
ما وكثريًا الخصبة. األذهان ذوي اإلنسانيني نحو بمشاعرنا نميل األمريكيني ونحن
أبطال هم وهؤالء حياتنا. أسلوب صانعي — القصوى أهميتها لها بمعاٍن — نَُعدُّهم
الدراسة كتب يف حتى أعمالهم، نقرأ أن يشوقنا الذين الرجال أولئك األصيلة، النهضة
وليوناردو والبابوات. امللوك إىل وتحدَّث ورسم، ونحت، وزنى، قتل، الذي سليني، مثل —
وهندَّس الورق) (عىل والغواصات الطائرات واخرتع وكتب، وبنى، ر، صوَّ الذي دافنيش،
ملك الثامن وهنري فرنسا، ملك األول فرنسيس أمثال من ملوك أيًضا هناك ثم كذلك.
الرياضة صنوف بحذق يكتفوا لم والذين فحسب، امللوك بمظهر يظهروا لم الذين إنجلرتا،
حتى الغربي املجتمع يف العليا الطبقة يف السامية للمراكز عنها محيص ال التي والصيد
فطنة، عىل وكانوا القديمة، اللغات كذلك أجادوا ولكنهم ١٩٥٠م، عام يف املتحدة الواليات
الحال. بطبيعة ذلك جانب إىل عظاًما وعشاًقا املقال، كتابة أو الشعر قرض عىل قديرين
التقاليد. يرتسمون ال الذين الجذابني باألفراد تتربع بورجيا، كأرسة بأَْرسها، أَُرس وهناك
هناك كان لقد نعم املرء. يخطئها أن يمكن ال األفراد من الطراز هذا سمات إن
بأْرسها الروح إن بل وحماسة. اجتهاد يف األسمى إىل يهدف كان َمن العصور كر عىل
عرص يضطرم كان كما واالندفاع، بالحماسة، تضطرم أحيانًا كانت العصور بعض يف
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عظيم عٍرص يف تعيش عرش التاسع القرن أواخر يف مثًال أمريكا كانت فقد النهضة؛
الغربية ثقافتنا وصفوا قد التاريخ فالسفة أن سبق فيما الحظنا كما باالندفاع. يتصف
«فاوستية»، بأنها بعدها، ما إىل املظلمة العصور من أو بعده، ما إىل اليونان عهد من كلها
نوًعا أوجها يف وهي النهضة جهاد يف أن غري وقلقها. كفاحها يف «ديناميكية» «نوردية»،
عليه. واالنكباب املبارش الغرض تحديد من نوًعا النظر، تلفت التي الطفولة قساوة من

منها: واحًدا وإليك األمثلة. من ضخمة بثروة سليني ويمدنا
الشاب ذلك باريس من اختفى وبعدما كاترينا، بامللعونة صلتي قطعت «بعدما
زخرفتي بتنظيف أقوم أن عىل عزمت إيلَّ، اإلساءة عىل معها تآمر الذي املسكني البائس
من يمتدان كانا اللذين النرص، تمثايل كذلك أصقل وأن الربنز، من وهي لفونتنبلو،
إىل صحبت ذلك أجل ومن الخارجي. الباب يف الوسطى الدوائر إىل الجانبيتني الزاويتني
حية، الهيئة، جمال يف غاية وكانت عمرها. من عرشة الخامسة نحو يف مسكينة فتاة بيتي
شهيتها، يف رسيعة الحديث، يف ُمِقلة كانت فقد ما حدٍّ إىل ريفية كانت وملا حمراء. برشتها
تُدعى كانت أنها حني يف سكوزونا، اسم عليها أطلقت وقد الوحشية، من نوع عينيها ويف
الباب بهما أُزيِّن أن مت صمَّ اللذين النرص وتمثايل فونتنبلو أتممت وبمعونتها جيانا.
الظهر بعد الثالثة الساعة يف يونيو من السابع يف طفلة أنجبت هذه جيانا ومن الخارجي.
جيدي، جيدو السنيور النبع فوق رفعها وقد كنستانتيا، الطفلة وأسميت ١٥٤٤م. عام من
يف العادة ألن روحيٍّا؛ أبًا للطفلة وحده ووقف امللك. طبيب وهو املقربني، أصدقائي أحد
كانت ني األمَّ هاتني وإحدى روحيتان، ان وأمَّ واحد، روحي أب للطفل يكون أن فرنسا
أما مجيد. وشاعر فلورنسة، أعيان أحد أالماني، لويجي السنيور زوجة مادالينا، السنيورا
وهو بني، دل ريكاردو السنيور زوجة كريمة، أرسة من فرنسية سيدة فكانت الثانية األم
ما عىل وأبنائي بناتي أوىل الطفلة هذه وكانت معروف، وتاجر فلورنسة من مواطن كذلك
يل تَُعد ولم لرعايتها، أسلمتها التي عمتها، عنها رضيت بنفقة األم خصصت وقد أذكر،

ذلك.» بعد معرفة بها
لإلحساس الظاهر املطلق االنعدام أو الجنيس، االنحراف هنا انتباهنا يسرتعي وال
وعيه وانعدام بادية، بصورة نفسه يف فكره تركيز نظرنا يسرتعي إنما سليني. عند باإلثم

الصبيانية. براءته أعني — باالهتمام جديرين كأحياء أو كأشخاص، بغريه
ال سلطان، «كل» ينبذون الواقع يف كانوا الخصيب الذهن ذوي اإلنسانيني أن يبدو وقد
اإلنسان أن اعتقدوا أنهم بمعنى إنسانيني، كانوا وحدها. الوسطى العصور كنيسة سلطان
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هؤالء كان — «الفردية» شعارهم نفسه. مقياس امرئ كل وأن يشء، كل معيار هو
الوسطى. العصور رهبان إىل ينتمون الذين الجبناء «التابعني» يقابلون فرديني الرجال
يف يثقون كانوا ألنهم أنفسهم؛ عن صادًقا تعبريًا وا يعربِّ أن عىل يجرءون قوًما كانوا
نحبه الذي الرجال من الطراز ذلك كانوا أنفسهم. دخيلة يف يشء يف الطبيعية، قدراتهم
تكساس. والية من وكأنهم — يشء يف أنفسهم يضايقون ال رجاًال كانوا األمريكيني، نحن
العصور رهبانية من يسخر أن يحب كان لذلك؛ مثاًال أخرى مرة هنا رابليه ونذكر
يحرِّر وهو األرسطاطالييس، عملها ومن بالعفة، كها تمسُّ ومن خرافتها، ومن الوسطى،
ا، حقٍّ علمانيٍّا ديًرا كان تيليم» «دير ى يُسمَّ الذي وديره الهراء. هذا من والنساء الرجال
تشاء». ما «افعل السار: األمر هذا مدخله عىل نُقش وقد السواء، عىل والنساء الرجال يقبل
عاطفة كل من الحركة هذه تخليص يف املبالغة نتجنب أن لنا ينبغي أنه فأكرِّر وأعود
— الريايض وجهها من النهضة إىل نظرنا إذا — هؤالء النهضة رجال كان فلقد نبيلة؛
أوجهه وبخاصة الوسيط، العالم هدم عىل كثريًا عاونوا الحديث، العالم صانعي كذلك هم
مفر ال تراثنا من جانبًا تَُعد التي الفنية األعمال من كثريًا وأنتجوا والخلقية، السياسية
أوروبا أمم ألكثر وأدَّوا العمالقة، حد بلغوا قد كانوا عرش التاسع القرن حلَّ وملا منه. لنا
وظيفة الهامة؛ الوظيفة تلك — جيته انتظار يف كانت التي أملانيا خال ما — العظيمة
بل — اهتزَّ لربما شيكسبري فلوال تافهة؛ اإلشارة هذه تحَسبوا أال وأرجو الثقافة. أبطال
أن باإلمكان يكن ولم أيًضا، واعتزازنا بأنفسهم، الربيطانيني اعتزاز — بالتأكيد لخفَّ

آخر. محله يحل
التقينا ولو كأهدافنا، ألهداف يعملون البتة يكونوا لم هؤالء النهضة رجال أن غري
يف نرى سوف كما — ذلك يرجع وال قربانا. ذوي من نَُعدَّهم أن علينا لشق أحياء بهم
تكن لم بل عندنا، الحديث بمعناها الديمقراطية يستسيغوا لم أنهم إىل — اآلتية الفقرة
الفارق هذا إن ُقل أو ذلك، من أعمق وبينهم بيننا الفارق وإنما ما. فكرة عنها لديهم
معتقداتنا وراء إن شتى. بوسائَل عنه التعبري ويمكن الحياة. ميادين كل إىل يمتد األسايس
بني الرفاهية وانتشار النظام إمكان عن فكرة التفاؤل، من نوًعا الحديثة الديمقراطية
املطرد، بالتقدُّم اليوم نؤمن إننا النهضة. رجال لدى تكن لم فكرة وهي أجمعني، الناس
ويف األسايس الخري يف نعتقد ونحن األشياء. طبيعة من هو املستقبل يف أفضل وبزماٍن
اإلنسان بأن أسايس إيمان وهناك العادية. البرشية الكائنات عند الكائنة التعلم عىل القدرة
قلنا خداًعا، كلها ليست ببساطة املوضوع عن نا عربَّ وإذا ما، بصورٍة الكون مع ينسجم

سعداء. ليكونوا ُخلقوا قد الناس إن
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املعتقدات هذه تكون ال وربما الخطورة، يف غاية ضخمة تعميمات الواقع يف هذه
جديد عرص أعتاب عىل كنا وربما العرشين، القرن منتصف يف الناس أكثر بني سائدة
يف املتفائلة الديمقراطية معتقدات بالتأكيد كانت املعتقدات هذه ولكن جديد، وإيمان
نعرتف أن يجب النهضة عن العامة أحكامنا نهاية ويف عرش. والتاسع عرش الثامن القرنني
فوق — دامت وما آلرائنا، منبتًا كانت الحديث العرص من األوىل القرون هذه دامت ما بأنه
كانت قد إنه وحيث الكربى، التجارب ومن العظيم العقيل التخمر من قرونًا — يشء كل
تستطيع فإنك كذلك األمر دام ما أوروبا؛ أنحاء أكثر يف للفكر حرية — عام بوجه — هناك
الديمقراطيني من كنت فإن األيام. هذه يف ذهنك عىل يطرأ ما كلِّ من أمثلة تجد أن
العلوم أكسبت وقد تعتقد. ملا أصوًال اإلنجليز» املساواة «دعاة عند وجدت جاكسون أتباع
واإلثارة الجدة كانت كما حديثًا. اتجاًها العقلية الحياة الجغرافية واملكتشفات واملخرتعات،
اإلنسانيني أحد كان وقد ضئيل. بجهد دائًما توجد األقل عىل كانت أو املألوفة، األمور من
الناس بأن تقول التي الفكرة بها ص نلخِّ التي بالكلمة أمدنا الذي هو القرون تلك يف
األرض هذه فوق كامل مجتمٍع يف طيبًا تالؤًما يتالءموا أن ويمكن سعداء، يكونوا أن يمكن

الفاضلة». املدينة أو «الطوبى، هي الكلمة وتلك —
ويف «الطوبى» كلمة نستخدم إننا فيها. نفكِّر هنيهة نقف أن يجب الكلمة هذه وعند
األحالم، عن تنم املرء يخطئها ال نعمة طياتها يف تحمل والكلمة السخرية. من يشء نفوسنا
مور توماس سري «طوبى» ألن التعسف؛ من يشء ذلك يف وليس الواقعي. وغري واألساطري،
خاصٍّ منًحى ذا كنت وإذا أفالطون. «جمهورية» من الحديث التفكري إىل أقرب ليست
«الجمهورية»» من حداثتها يف أقل أيًضا «ليست أنها ذلك إىل أضفت والرتبية التفكري من
يأملون الذين املرنة العقول ذوي من وكالهما ميتافيزيقيني، مثاليني عمل من كالهما
السادس القرن أوائل اهتمام يمثل مور كتاب إن ما. بصورٍة الجسد الروح تتجاوز أن
هثلوداي رالف املالح بزيارتها قام جزيرة ذاتها و«الطوبى» الجغرافية باملكتشفات عرش
كليهما أن غري أفالطون. «جمهورية» من االقتصادية باملشكالت احتفاًال أكثر وهي —
اإلنسانية العالقات يف بالتحول دراية عىل يكن لم كليهما أن ويبدو روحه، يف متسلط
الذين الكتَّاب أكثر كان وربما التطور، رضوب من وتطوًرا بل مستمرة، عملية باعتباره
إن حتى بطبيعتهم، متسلطني الفاضلة املدائن أنواع من نوع اخرتاع عىل عامدين أقبلوا
بعيد بهدف أو الدولة، بزوال يكتبون فيما ينادون — ماركس كارل كان كما — كانوا

القصوى. الغاية واعتباره آخر فوضوي
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هنري يَدي عىل استُشهد كاثوليكيٍّا اإلنسانيني، الباحثني أحد مور توماس سري كان
اليوم نوليهم الذين الخصبة العقول ذوي اإلنسانيني أولئك أحد البتة يكن ولم الثامن،
ذلك النهضة أكسبوا الذين هم الخصبة العقول ذوو اإلنسانيون وهؤالء ا. خاصٍّ اهتماًما
املعرفة، إىل املتطلعون املغامرون، هؤالء كان بعيد. من جذابًا اليوم لنا يبدو الذي اللون
أن جاهدين حاولوا لقد العالم. يف وبمكانتهم بأنفسهم ثقة غري عىل صميمهم، يف املنفعلون
الذي األكيد األمن بذلك يتمتعوا لم إنهم يُذكر. نجاًحا يصيبوا لم ولكنهم بأنفسهم، يثقوا
ودائًما جديًدا، شيئًا يجرِّبون دائًما كانوا «املقتصدون». الكالسيكيون اإلنسانيون بلغه

جديًدا. أمًرا يحاولون
يسعون خاصة وطرق خاصة، وأهداف خاصة، غايات حال أية عىل لهم وكانت
فارًغا منطقيٍّا دورانًا َعدُّوه ما أجل من ال السلف، شأن من رون يحقِّ كانوا اتباعها. إىل
الذي — الشهوات حياة — الحياة من خوًفا َعدُّوه ما أجل من كذلك ولكن فحسب،
النهضة لعهد الحديث الطراز أفراد عند الجديد التفكري كان الوسطى. العصور عرفته
السادس القرن يف التجديد حركة قمة يف الخصبة العقول ذوو اإلنسانيون كان وقد —
يكن فلم بالحياة؛ استمتاعهم سبيل يف بوثنيتهم رصاحة ينادون هؤالء كان — عرش
أواخر يف ظهروا الذين املنحلني أولئك يشء يف يشبهون الفنانون وهؤالء اإلنسانيون هؤالء
أنفسهم. يمتعوا أن يحاولون عندما ُجنُوبهم الذنوب ارتكاب يؤرق الوسطى، العصور

املوت. رقصة ال الحياة رقصة يرقصون كانوا
اآلخرين يبز أن يجاهد راقص كل يتألقون. الراقصون وكان علنيٍّا، رقًصا كان ولكنه
رسمت التي الجماعات بني املنافسة وكانت االحتمال. عىل وقْدرته وحيويته صقله، يف
املجتمع عهود من سبق عهد أي يف عليه كانت ما وأشد أقوى عىل األرستقراطية حدود
االنتشار واسعة املنافسة تلك من أفتَك الصفوة بني املنافسة هذه كانت وربما اإلنساني،
البطل ويتمثل — البطولة عرص النهضة وكانت عرش. التاسع القرن أواخر يف ُعرفت التي
البطولة، حد املرء يبلغ لم وإذا وسجني. بل وباحث ومكتشف، مغامر، وجندي كفنان،

حياته. يف فاشًال كان
— التاريخي واألدب النقدي األدب من كثري حولها دار التي — العظيمة والكلمة
الجنون، حد يبلغ يكاد الذي املواهب جميع من املزيج هذا إىل تشري أنها يبدو التي الكلمة
الحديثة اإلنجليزية يف كمثيلتها وهي «الفضيلة»، عىل اإليطالية يف يدل ما هي الكلمة هذه
«الرجولة» تؤكد النهضة و«فضيلة» «الرجولة». يعني الذي الالتيني األصل من مشتقة
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العليا، الطبقة ُمثُل من أعىل َمثَل «الفضيلة» املعنى. هذا إىل الكثري وتضيف لدينا، بمعناها
التي الفروسية كُمثُل وهي إليه، يرتفع أن األدنى الطبقة من املوهوب الشخص يستطيع
قانونًا يؤكد أن يمكن — الفروسية كمثل — الفضيلة ومثل ما. درجٍة إىل منها اشتُقت
الجنتلمان، قانون إىل شديد يٍرس يف يتحول أن ويمكن املسيحية، عن ينحرف ال سلوكيٍّا
كاستجليوني بالدراسات ر يصوِّ كما منه، التهذيب جانب يف بُولغ وإن الحشمة قانون وهو
األدب إىل اإلشارة كثرة مع كإنساني، يكتب كاستجليوني وكان البالط». «كتاب مؤلفه يف
مرونة عن تنم التي عقيدته حيث من الوسطى العصور إىل ينتمي يكاد ولكنه القديم،
ره صوَّ الذي األمري إىل أقرب ره يصوِّ الذي واألمري األعىل. املثل صحة يف عقيدته العقل،

مكيافييل: معارصه ره صوَّ الذي األمري إىل منه الوسطى العصور يف سولزبري جون
تعلم عقلك عىل يطرأ ما كلَّ بإخالص لنا ُقل األلفاظ، سوى يكلفنا ال األمر دام «ما

أمريك.» به
أوتافيانو: سيدي فأجاب

أن بد ال أنه ذلك من عرفتها؛ أني لو سيدتي يا أخرى كثرية أموًرا أعلِّمه أن «أود
من أمر كل يف يشاورهم املهذبني، الرجال وأحكم أنبل من عدًدا رعاياه بني من ينتقي
من شأن كل يف آرائهم عن له التعبري يف املطلقة والحرية السلطة يعطيهم أن بد وال األمور،
يحب أنه جميًعا يلمسوا أن من يمكنهم سلوًكا معهم يسلك أن وعليه كلفة. بغري الشئون
الكراهية. موضع املغالطة طرق من طريقة كل يضع وأنه يشء، كل عن الحق يعرف أن
املرتبة ذوي من آخرين أفراًدا الشعب من يختار أن أنصح هذا، النبالء مجلس جوار وإىل
املدينة، بشئون يتعلق فيما النبالء مجلس مع يتفاهم شعبيٍّا، مجلًسا منهم ن يكوِّ األدنى،
والعامة النبالء ومن الرأس) بمثابة (وهو األمري من يتكون الطريقة وبهذه وعالنية. ا رسٍّ
تشمل ولكنها خاصة، األمري عن إدارتها تصدر موحدة واحدة هيئة األعضاء) بمثابة (وهم
امللكية، وهي كذلك، الطيبة الحكومات أشكال الدولة لهذه تكون وهكذا كذلك. اآلخرين

الشعب. وحكومة الصفوة، وحكومة
بها األمري يشغل أن ينبغي التي املهام أهم هي العدالة أن عىل أدله أن ذلك بعد وأحب
وتجربة. حكمة الناس أكثر ملناصبها يختار أن له ينبغي عليها الحفاظ ولضمان نفسه.
لم إذا النظر بُعد ألن الخري؛ بحب املصحوب الصحيح النظر ببُعد يتميزون الذين أولئك
انعدم وإذا مكًرا. أو دهاءً يكون وإنما يشء، يف النظر بُعد من يكن لم بالخري يُصَطحب
القانون تدمري إىل إال دائًما يؤديان ال التعبري يف وحذقه املدعي مهارة فإن الخري هذا
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منصب يف وضعهم الذي الرجل عىل القضاة أخطاء وزن يقع وعندئٍذ وهدمهما. والعدالة
القضاء.

واجب من هي التي هلل التقوى تلك كذلك تُولِّد العدالة أن كيف أعلمه أن أيًضا وأحب
آخر، يشء أي من أكثر يحبوه أن لهم ينبغي الذين خاصة، منهم واألمراء أجمعني، الناس
ويحبوه يكرموه وأن الصحيحة، الغاية نحو يوجهونها كما نحوه أعمالهم كل يوجهوا وأن
نفوسهم يف تنشأ أن املعقول من يكون حتى رخاء، يف وبخاصة زنيفون، قال كما دائًما،

النوائب.» بهم تلم عندما الرحمة يسألونه وهم بعد فيما الثقة
فالنغمة بتاتًا؛ صفاتهم عن غريبًا املسيحيني وإله زنيفون آراء بني املزج وليس
العليا الطبقة تستخدمها أن يمكن حتى فت ُخفِّ وقد األفالطونية، نغمة هي السائدة

الجديدة. اإلنسانية عن التهذيب قواعد يأخذ أن يهمه ممن حذوها يحذو وَمن —
بطريقة كان، أيٍّا بعمل، القيام تعني أن العملية الناحية من يمكن و«الفضيلة»
البطولة، مهارات هي الفضيلة تقدِّرها التي واملهارات آخر. فرد أي طريقة من أفضل
القيايس، للرقم ضاربًا غرائزه من بغريزٍة اإلنسان كان وربما القياسية، األرقام ورضب
الرقم فيه يرضب أن يريد امليادين من ميدان أي عىل كبري حدٍّ إىل يتوقف األمر وإنما
أن الحق ومن األخرى. األوجه يف كانت كما فوضوية ذلك يف النهضة كانت وقد القيايس.
وقمصان الصوم، يكن ولم د. التزهُّ يف القيايس الرقم لرضب مالئًما جوٍّا تكن لم النهضة
جوان دون ويَُعد جائز. ذلك خال فيما أمر وكل املألوفة. األساليب من والنسك، الشعر،
النهضة تقاليد إىل أقرَب — وحدها إسبانيا يف سيدات وثالث أللف بغزوه ُعرف الذي —

القياسية. األرقام رضب يف
السعادة. كل سعيًدا يكن لم القيايس للرقم رضبه يف جوان دون أن الواضح ومن
بائًسا رجًال جوان دون نجد الجديدة اإلسبانية بالصيغة تُروى كما األسطورة يف وحتى
تسميه الذي ذلك هو ليس شيطاني حافز العديدات معشوقاته حبائل يف الوقوع إىل يدفعه
أسطورية لشخصيٍة أخ جوان دون أن والواقع بالجنس. — أكثرنا يسميه كما — هوليوود
يريد كالهما فاوست، شخصية هي — أدبية شخصية النهضة بحلول أصبحت أخرى،
يستطيعان ال ولكنهما باملبالغة، تتسم كانت ذاتها إرادتهما إن بل مبالغة، فيه شيئًا
يف قديم من املسيحية تقاليد قدَّمتها التي بالطريقة تنتهي ال التي حاجاتهما يُشِبعا أن
يُشِبعا أن يريدان كانا إنما اآلخر. العالم إىل الصويف االنتماء من العديدة املختلفة صورها
أن غري الناس. من غريهما يريد كان كما الزمان، هذا ويف الدنيا هذه يف ماديٍّا، حاجاتهما
تكون أن بالخجل يشعرهما ملما إنه بل الناس، من غريهما حاجات تكن لم حاجاتهما
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إىل شديد قلق يف يسعيان كانا سدُّها. يمكن بحيث القلة من والروح الجسد يف مزاياهما
كانا ولكنهما الفاوستي. الرجل يف الشمال، أهل يف شبنجلر أمثال يجده نهائي ال يشء
هللا، طريق غري طريٍق عن ذلك كل يريدان فكانا صادًقا؛ تمثيًال اإلنسانية النزعة يمثالن

الذات. إنكار طرق من صوفية طريقة أية أو النرفانا، أو التأمل، طريق وغري
بمحاولة إال الواقعية الحياة يف يستشعرونه ال كانوا الحدود، بتجاوز اإلحساس وهذا
أسميناها التي الصفة يف املبالغة نحو املقصود االندفاع وبهذا القيايس، الرقم رضب
من بدرجٍة يتقيد املبالغة تحقيق نحو السعي هذا كان الجميلة الفنون ويف الخصب.
يشغل يزال ال النهضة فنان فكان والرومان؛ اإلغريق إنتاج إزاء يحسها الكل كان االحرتام
الحاجة يحس تجعله ال بمشكالٍت الدنيا هذه يف الواقعية الطبيعية األمور يصور وهو عقله
«كربى»، بأعمال يقوم أن يستطيع إنه مفهوم، غري أو تجريديٍّا، أو حوشيٍّا، يكون أن إىل
االعرتاف من لك مناص فال أنجلو بميخائيل إعجابك يبلغ ومهما أنجلو. ميخائيل كان كما
شعوًرا — سيستس كنيسة يف وحواء وآدم اإلله وصورة داود صورة — أعماله يف بأن
اإلله وضع مجرد أن والواقع الخارقة. والقوى البطولة لبلوغ البطويل وبالنضال بالجهد،
— «الفضيلة» صفات من ذلك مع البتة يخلو ال إله ولكنه الجاللة، صاحب القوي اإلله —
الخصبة العقول ذوو اإلنسانيون يقوم أن يمكن ملا مثاًال كان الكنيسة بسقف صورٍة يف
العصور ألن ذلك يكن ولم اإلنسانية. النزعات ذوي البابوات عقول يالئم كان كما بعمله؛
أو بتصويره الناس من هللا تقريب زيادة يف موسوسة كانت — أوجها يف وهي — الوسطى
العصور أوائل يف النحاتون يؤثرها التي املوضوعات من وكان الحساب»، «يوم ففي نحته؛
الفارس صورة يف قطُّ يبُد لم ولكنه الصورة، يف هللا ظهور من بد ال كان خاصة، الوسطى
يسوع، يف املادي التمثيل حرص إىل ميل هناك كان الوسطى العصور أواخر ويف الكامل.

اإلنسان. نوع من الواقع يف يكن لم هللا كأن والقديسني، والعذراء،
واملبالغة، الفذ، تحقيق إىل السعي صفة — النهضة صفات من الصفة هذه وتتضح
ذكرنا وقد الباحثني. أعمال يف حتى — رضوبها بكل الكتابة يف جلية بصورة — والعظمة
لم َمن الكتَّاب بني من ليس أنه والواقع واملقابلة. التعبري يف التلطف أساليب قبل من
صعب نفيًسا، يميس حتى نفسه، ن يكوِّ أن يف األدبية حياته مراحل من مرحلة يف يجتهد
العلمية، للتفصيالت تكدُّس أحيانًا ويصادفنا الخيالية. والصور التشبيهات كثري املنال،
العقل، يصدقها ال بدرجٍة صنوفها، بجميع التجارب وغرائب الغريبة، القديمة والحكايات
املدرسة إىل ينتمون الذين املتأخرون الفرنسيون الكتَّاب جاء وملا رابليه. عند نجد كما
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َعدُّوه رابليه، عند بالشكل التقيُّد وعدم الخصب هذا وأذهلهم املقتصدة، الكالسيكية
إىل متحرًرا الذهن، خصب إنساني مجرد كان إنما يكن. لم بالطبع أنه حني يف «غوطيٍّا»،
الفكر رجال من كرجل نفسه ارتاحت ملا عرش الثالث القرن يف عاش أنه لو حد، أقىص
مهنته وقدرته قلبه بكل مارس وإنما بالكتابة، اشتغل ملا عرش الثالث القرن يف عاش (ولو
الصفة هذه تظهر وأحيانًا جهل). من عليه هو ما — حق وجه بغري — يزعجه ال الطبية،
كما تُستساغ، ال مصطنعة صفة لكانت آخر عرص أي يف بدت أنها ولو نثري، أسلوب يف
الالتيني األسلوب أثر من ذلك إن تقول وقد براون. توماس لسري الرماد» «دفن يف نجد
األسلوب ولكنه شيرشون. يد عىل اللفظ وأناقة املعنى تكلُّف يف أوجه بلغ عندما البائد
وكان وعمد. قصد عن إليه يسعون كانوا يشء وهو مالئًما، يرونه الكتَّاب هؤالء كان الذي
العصور من عرص كل يف عيبًا هذا يكون وقد يقف. كيف يعرف ال النهضة عهد يف الكاتب
األوائل الكتَّاب عىل هذا يَصُدق وال خاصة، بصفة شائًعا األيام تلك يف كان ولكنه األدبية،
الكتَّاب عند كذلك نلمسها صفة هي وإنما وحدهم، رابليه أمثال من الخصبة العقول ذوي
ثمانني يف الحسناء» «امللكة ينظم الذي سبنرس، اإلنجليزي الشاعر بينهم ومن املتأخرين،

القصيدة. بذلك تنتهي وال فصًال،
اندثرت بعدما عاش رجل عمل يف تظهر هذه املبالغة صفة أن إىل أنوِّه أن أحب وأخريًا
األمريكان النقاد كل عليه أضفى الذي ولف توماس هو ذلك طويل، بوقت النهضة مزايا
ولم ١٩٣٨م. عام يف مات الشمالية، كارولينا من روائي وهو «النهضة» صفة ما فرتٍة يف
ذلك «النهضة»؛ وصف استخدام عن مندوحة لهم تكن ولم الصواب، حدود النقاد يتجاوز
«الزمان قصته يف يروي وهو عارمة. شهواته وكل شهوات، كلها كانت ولف رغبات أن
تحوي وكانت قويٍّا، اتصاًال باملكتبة اتصل — هارفارد يف طالب وهو — كيف والنهر»
صاعًدا جميًعا، يقرؤها ورشع مجلد، ماليني ثالثة أو مليونني من نحًوا الحني ذلك يف حتى
لحظات من عظيمة لحظة ويف ذاك. أو الكتاب هذا ليسحب املكتبة، رفوف بني وهابًطا
وقرصَّ محصوله. إىل ويضمه عقله، زوايا من زاوية يف مضمونه يسجل الذهن، تركيز

تعود، أن يمكن ال النهضة أن إال يعني ال هذا أن غري األول، املليون يتم أن عن حتى كثريًا
عرضها. حاولنا التي الصفة لنا يوضح ولف قراءة يف االنغماس أن يف شك من وليس

جميًعا كانوا الخصبة العقول ذوي اإلنسانيني هؤالء أن نحَسب أن لنا ينبغي وال
ينهك بعضهم كان فلقد هدوء؛ بلحظة قطُّ يستمتع لم منهم أحًدا وأن االندفاع، شديدي
أن عىل عاملهم اتفق ملا واإلرهاق الزوابع وسط طريقه يشق بعضهم وكان عمره. طال إذا
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بالكائنات يتعلق فيما الحكمة من نوع دائًما له كان بعضهم أن ويبدو الحكمة. يسميه
الحياة أسلوب عن ينشأ مما — حكمهم يف االتزان وحالة والحكمة الهدوء أن غري البرشية،
الوسطى، العصور يف الباحثني عند يماثله عما االختالف جد يختلف النهضة عهد يف
ويف كلها حياته يف — شيكسبري وينتمي بوالو. مثل «مقتصد» كالسيكي عند نجده وما
بأكثر يتصف كان الخصبة. العقول ذوي اإلنسانيني اسم عليه أطلقنا ما إىل — محيطه
حكمت إن ولكنك حكيًما، رجًال كان النهضة. نماذج أكثر يتأثر وكان النهضة، مميزات
— عليه للحكم وسيلة من لدينا ما كل هي كتبه أن حظنا حسن ومن — ُكتبه من عليه
عنده «النور». عرص يف تلمسها وال األرثوذكسية، املسيحية يف تلمسها ال مرارة لديه ألفيت
ديمقراطيٍّا. البتة يكن فلم مبتذل؛ هو وملا العدد، لكثرة احتقار من بأكملها النهضة عند ما
إىل يفتقر كان أنه املؤكد ومن مسيحيٍّا، كان شيكسبري أن عىل قاطع دليل لدينا وليس
الكون إىل أو القَدر، إىل ينظر ولم هللا. إرادة إزاء املسيحي مشاعر وإىل املسيحيني، حرارة
التي األمور من حتى أو اإلنسان، بها ُقصد التي األمور من أنها عىل األشياء طبائع إىل أو
الواضح ومن األمور، هذه تعديل يف البتة يعتقد لم أنه والظاهر البرش. امتحان بها ُقصد
بصورة مونتيني بحال شبيهة حالة إىل ينتهي وهو الطيبة، األسباب عن يبحث لم أنه
االضطراب أو الخصوبة درجة يف شيكسبري مبلغ يبلغ لم مونتيني أن من بالرغم مذهلة،
باملكان ليس ولكنه شبابه، يف لإلنسان ومثري بل ممتع، مكان عنده العالم الفكري. الجو يف

املعقول. باملكان ليس أنه املؤكد ومن الجميل،
يمكن التي االتجاهات من ليست الحديث العرص أوائل يف اإلنسانية النزعة إن
الحيوان، ينظم أن يريد الذي الطبيعي العالم أن قبل من ذكرت وقد وضوح. يف تلخيصها
شامًال؛ محكًما تصنيفه يكون أن يتوقع ال مختلفة أجناًسا يصنفهما أن أو النبات، أو
يمكن ال عمله أن يدرك وهو وتتداخل، تتنوع — الحياة واقع يف — أجناسه أن يعلم فهو
اإلنسانية واملعتقدات باألساليب أخذ َمن بعض أن نجد وكذلك الكمال. درجة يبلغ أن
فهناك مبارشة؛ املسيحية للتقاليد وفًقا يسريون كانوا بل ما، حدٍّ إىل باهلل موحدين كانوا
بعًضا نجد وكذلك مور. توماس القديس الواقع يف اآلن يَُعد الذي مور، توماس سري مثًال
العارش. الفصل يف لهم نتعرض سوف الذين العقليني من ا جدٍّ يقرتبون اإلنسانيني من
ذلك برغم اإلنساني االتجاه أن غري الكون. إىل اآللية بالنظرة االعرتاف من يقرتبون إنهم
التاريخية الغربية املسيحية عن يختلف إنه ما. حدٍّ إىل مستقالٍّ ووصفه عزله يمكن اتجاه
أنه ويف الوسطى، العصور مركَّب بكل يثق وال املدرسية بالنزعة يثق ال أنه يف عهده يف
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االتجاه عن يختلف وهو اإلنجيلية. النزعة ذات القديم العهد يف الربوتستانتية أوجه يمقت
كله ليس اإلنسان بأن تقول التي بالفكرة — يتشبث أن يريد أو — يتشبث أنه يف العقيل
بالحيوان»، كله ليس الواقع يف إنه «بل فحسب، الحيوانات أمهر وأنه الطبيعة، من جزءًا
رسميات عىل الطبيعي األمر ق بتفوُّ اإليمان إىل اإلنساني االتجاه انحياز من بالرغم وذلك

وتقاليدها. ومقدساتها، الوسطى، العصور
يقيس الذي املعيار ومركَّبه، بأكمله البرشي الكائن البرشي، الكائن يف يرى اإلنساني
وال (متدينًا) رفيًعا إنسانًا تكن ال شعاره: إن قلنا التبسيط يف نبالغ أن أردنا وإذا عليه.
— قبل من بينَّا كما — قيمها مجموعِة يف اإلنسانية كانت (آليٍّا). وضيًعا إنسانًا تكن
آخر غربي للقيم نظام أي يشمل مثلما املادي السلوك من متدرًجا فسيًحا مًدى تشمل
حني؛ كل يف به يُؤخذ دقيًقا معياًرا ليس ولكنه يشء، كل معيار اإلنسان يكون قد عظيم.
أكواب من قليًال يتناول أن يستطيع كما ش، توحُّ يف الخمر يرشب أن يستطيع مثًال فهو
يصلح النبيذ من قليًال يتناول أن كذلك ويستطيع وفطنته، ذكائه يف باعتدال فيلمع النبيذ
من نوع أي تعاطي عن اآلخرين يمنع أن ويحاول قاسيًا، امتناًعا يمتنع أن أو معدته، به
األقلية تلك قْطًعا مالت األخرية الخمسة أو األربعة القرون ويف الروحية. املرشوبات أنواع
تستهدف وكانت الثاني، السلوك نحو — إنسانية نفسها تسمي أن تحب التي — املهذبة
أشد كانت التي النهضة أيام يف اإلنسانية ولكن النفوس، يف البهجة يُدِخل الذي االعتدال
وأن رابليه، مع تعربد أن تستطيع كانت الحدود. هذه يف نفسها تحرص لم عربدة ذلك من
تتشكك وأن سليني، مع حماسٍة يف تنشط وأن أرازمس، مع تتعالم وأن مور، مع تتهذَّب
كما — مهذبني ورجاًال فاتنات سيدات تضم نابليونية تكون أن بل مونتيني، مع وتتسامح

فلورنسة. يف العظيم لورنزو بالط يف الحال كانت

اإلنسانية النزعة يف السياسية االتجاهات

اإلطالق». «فرتة السيايس التاريخ يف عليهما يُطلق ما كثريًا هنا نعالجهما اللذين القرنني إن
العصور دولة عن انبثقت قد القرنني هذين يف الحديثة الدنيوية الدولة أن الحق ومن
الحكومة ليست األرضية الوحدة كانت حيثما حتى الغربي، العالم أرجاء جميع يف الوسطى
حرة، مدينة أو أرايضأمري، هي إنما — جرمانيا يف الحال كانت كما — نعرفها كما القومية
لهذا عملية ظاهرة وأبسط الوسطى. العصور يف سابقتها عن مساحتها يف تزيد ال ربما
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يعززها — الجديدة األرضية الوحدة يف السلطة من وحيدة سلسلة وجود يف تتمثل التحول
أجورها، يدفع — والجند الرشطة من املسلحة، والقوة القضاء محاكم من متدرج نظام
كل يف اإلقطاع آثار بقيت وقد السلسلة. قمة يف يرتبعون الذين أولئك أمرها ويدبِّر ويديرها،
التسلسل وذلك الدقيق التنظيم ذلك لديها البتة يكن لم الحديثة الدولة وهذه تقريبًا، مكان
نواة عن االختالف أن غري الحديث. الجيش أساسه عىل يقوم أن يفرتض الذي السلطة يف
العادات، وقيود السلطات توازن ومن والواجبات، الحقوق من املعقدة الوسطى العصور
نهاية السوفيتية روسيا اعتربت أنت إن حتى — الحديثة الدولة إن ا. جدٍّ عظيًما كان
جماعة تنظيم املنظم املجنَّد، املجتمع ذلك األوقات من وقت أي يف تكن لم — تجسيدها
من هي إنما الكثريون. ناقدوها تصورها كما ع، تورُّ بغري الكفاية إىل يقصد الذي النمل،
والكفاية التقنني إىل الحاجة عن — ما حدٍّ إىل األقل عىل — نشأت قد التاريخية الناحية

التفرد. وإىل الرتاخي، وإىل الضالل، إىل اإلنسان ميل من الحد من يشء إىل والحاجة
التباين أوجه أوضحت أنت إذا بسيطة: بثنائية امَلثل نرضب أن أخرى مرة ونستطيع
الحديثة الدولة أن املباينة هذه يف وجدت (التلقائية)، والحرية (اإلرغام) السلطة بني
جانب إىل تنتمي — ديمقراطية األشكال هذه تكون عندما حتى — أشكالها جميع يف
ويمكن والجغرافية، التاريخية الناحيتني من متنوعة أشكال الحال بطبيعة وهناك السلطة.
جميًعا أنها غري غريها. من أكثر التسلط من املطلق الجانب من الدول بعض تقرتب أن

الوسطى. العصور أِلفته مما أشد األفراد أكثر عىل سياسية رقابة تمارس كانت
بلغته ما الرصاحة من السنوات تلك يف بلغت املطلقة الدولة نظرية أن املؤكد ومن
ضد رصاحة تقف أن تحب ال الحديثة الشامل الحكم نظرية أن (ويبدو آخر عرص أي يف
هوبز اخرتع وقد و«الديمقراطية»). «الحرية» ك جاذبيتها لها التي األلفاظ هذه أمثال
الوحش أو «لفاناتان» لفظة الحديثة للدولة عرش السابع القرن يف اإلنجليزي الفيلسوف
واستغل املتحررين، الكتَّاب بني سبَّة الحني ذلك منذ االصطالح هذا لبث وقد الضاري.
عهد من االحرتام من طويل ماٍض لها السياسية، النظريات صور من قديمة صورة هوبز
التي — الفكرة هذه حرَّف أنه غري التعاقد. نظرية وهي الوسطى، العصور حتى روما
التسلط يف نظريته وبني بينها وواءم — التحرر جانب يف الجملة وجه عىل استُخدمت
منهم سواء — أطرافه جميع عىل «قيود» يفرتضوضع قبُل من التعاقد كان قوية. مواءمة
نطاقه يف للفرد يمكن الحدود من نوًعا يشء كل فوق يقيم ولكنه — واملحكوم الحاكم
الحرب يتجنبوا لكي التعاقد يقبلون إنما األفراد جميع أن فريى هوبز أما يستقل. أن
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عىل بقي اإلنسان أن لو تسود أن بد ال التي املجموع ضد فرد كل يشنها التي املفزعة
أن فيكفينا هنا أما الطبيعة. حالة عن الفكرة هذه إىل نعود (وسوف الطبيعة» «حالة
يف قبل من لها يكن لم ربما أنها درجة إىل مؤملة الحالة هذه يَُعد كان هوبز أن نذكر
السلطة صاحب وهو السيد، خلق عىل بينهم فيما يتعاقدون األفراد وهؤالء وجود). الواقع
يف الفوىض محل النظام تحل والتي طاعتها، الجميع عىل تجب التي القوانني يسن الذي
السيد» وبني األفراد من مجموعة أي أو الفرد بني تعاقد هناك ليس «ولكن الطبيعة. حالة
إال الواقع يف هوبز يتحوط وال مطلقة، طاعة السيد يطيع أن الفرد وعىل املطلق، السيد
للفرد يكفل ولكي النظام، لحفظ يوجد إنما السيد أن هي وتلك فقط، واحدة ناحية من
غري الحياة وأمست الدولة الفوىضيف وسادت الغرض هذا تحقيق يف فشل هو فإن األمان،
هذا يف قلبه يَضع لم هوبز أن غري طاقته. بقْدر وأمنه حياته يحمي أن للفرد ُحقَّ آمنة،
وجوده. خلق الذي التعاقد فوق السيد إعالء مع قلبه يضع كان وإنما الفريض، التحفظ
املتحزبني أقدام تحت ثابتة أرًضا — نرى سوف كما — التعاقد نظرية تكن ولم
حافًزا أضحت لقد بل املطلقة، امللكية وهو النهضة، به تميزت الذي شكله يف املطلق للحكم
معاقل هناك كانت أنه بيد الديمقراطية. اآلراء إقحام إىل دفعت التي الحوافز أقوى من
املطلق امللكي بالحكم ينادون الذين أولئك إليها يلجأ والنظريات الحجج من بأْرسها
املتعلمني، األفراد لجميع ة ميرسَّ كانت التي الحديثة التاريخية املعرفة يف ويتلمسونها
اليونان تاريخ ومن — القديم العهد من وبخاصة — اإلنجيل من الحجة فاستمدوا
املعرفة بذور ومن بل األقل)، عىل الكاثوليك إىل (بالنسبة الكهان أدب ومن والرومان،
امليادين هذه ألن ندهش أن لنا يجوز وال السالالت. وعلم التاريخ قبل ما كعلم األوىل، الفجة
عرش، والثامن عرش السابع القرنني يف املطلقة امللكية لخصوم ا هامٍّ مصدًرا كانت بعينها
اإلنجيل من يقتبس أن كذلك يستطيع الشيطان أن عىل دائًما يدلنا العام اإلدراك أن ذلك

مرونتها. يف البالغة العقول أصحاب إال ينكره ال الذي األمر —
التي الحجج هذه من كبريًا عدًدا نستعرض أن يجدي ال ومما اململ من يكون وقد
الكتَّاب بني كمالها بلغت التي األبوة، نظرية الطيبة األمثلة ومن الحكم. إطالق عن تدافع
روبرت لسري «األبوة» كتاب وهو طويًال، وقتًا تمزيقه يف لوك أنفق الذي الكتاب يف اإلنجليز
له استحدثنا ملا املنحرفة املعقدة للوسائل كمثال الدراسة تستحق األبوة نظرية إن فيلمر.
ومن لالستخفاف. مدعاة ذلك من أشد هو ملا أو «التربير» ب التعبري الحارض الوقت يف
ا هامٍّ جانبًا نعالج نحن وإنما تراكمية، معرفة أو علمية، نظريات هنا نعالج ال أننا الجيل

اإلنسانية. العالقات جوانب من ا هامٍّ جانبًا أو الفكر، تاريخ جوانب من
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التي األسباب عن باللفظ يعربِّ أن إىل — عبارة أبسط يف — يسعى امللكي الكاتب إن
ملك يرأسها حكومة وهي الجديدة املركزية الدولة حكومة يطيعوا أن األفراد عىل تحتم
والبنوة األبوة عالقة بني املشابهة يستغل األبوية النظرية يف إنه األقل. عىل رمزية رئاسة
«األطفال» اسم الرعية عىل تطلق التي باالستعارات يتالعب وهو والرعية، امللك عالقة وبني
ويف — اليوم وحتى ذلك. شابه ما أو «الراعي» أو «األب» امللك يسمي كما «القطيع»، أو
بأن العامة األحكام بإلقاء املغرمون األوروبيون الزائرون يحكم حيث — املتحدة الواليات
نجد الحالة هذه يف حتى األحيان، من كثري يف اآلباء ينشئون الذين هم الواليات يف األطفال
هذا وأن الطفل، جانب من الطاعة عالقة هي العادية والبنوة األبوة عالقة بأن الشعور أن
أن غري واملكان، الزمان باختالف الشعور هذا قوة اختلفت وقد ا. جدٍّ قويٍّا يزال ال الشعور
هذه أن الكثريون ويرى للغاية. قوي الشعور هذا يعزِّز الذي الغربي الثقايف املرياث أثر
القديم العهد فيه ُجمع الذي العربي املجتمع كان وقد الحياة. حقائق من هي العالقة
مالئمة نصوًصا َلتجد وإنك املشددة، أبيه رقابة تحت فيه االبن للغاية، أبويٍّا مجتمًعا
القديم. العهد يف تنقلت حيثما طبيعي، غري وأمر الرشور، من رشٌّ األبناء عقوق أن تؤكد
إىل تمتد بل الجمهورية، أيام يف مطلقة قوة كانت كذلك الروماني املجتمع يف األب» و«قوة
األبوية السلطة فكرة انتقلت الوسيط املجتمع إىل الروماني القانون ب وبترسُّ االبن. حياة
السلطان. هذا حول نمت التي واملشاعر األبوة، سلطان املسيحية استغلت وكذلك الثابتة.
قسس عىل «اآلباء» اسم وأُطلق طويًال، والقطيع بالراعي التعبري من االستعارة شاعت وقد

الكنيسة.
الدولة ألن وبخاصة الدولة، إىل الكنيسة من االستعارة تمتد أن اليسري من وكان
استولت السواء عىل والربوتستانتية الكاثوليكية البلدان يف الجديدة النموذجية الحديثة
يف كانت التي البرشية، العواطف لب وعىل الروحي، النفوذ عىل — استطاعت حيثما —
هذا انتقل كيف اليقني وجه عىل نعرف وال الكنيسة. نظام يف ترتكز الوسطى العصور
أصحاب من يكونوا لم فيلمر أمثال أن فيه شك ال مما أنه غري وعمد. قصد عن النفوذ
الفكرة يجعل أن استطاع قد البابا إن قائلني أنفسهم يسائلون قد الذين العقلية امليول
إذا الدولة سلطان نعزز ال فلماذا نفوذه، تعزيز يف نافعة جد مقدس أب بأنه تقول التي
فيلمر كان ذلك من العكس عىل بل الشعب؟ أبو هو َمِلكنا بأن التأكيد عن نكفَّ لم نحن

املناقضة. اآلراء صحة يعتقد بني توم كان كما نظرياته، صحة يعتقد
قوة يف تعتمد التي الحجج من مجموعة عن عبارة هي األبوية النظرية أن غري
الذين أولئك إىل بالنسبة التدريب وأثر املنطق قوة عىل ال املشاعر، عىل كبري حدٍّ إىل إقناعها
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امرئ ألي صادقة أو صحيحة تكون أال ويمكن نظرية، وليست استعارة إنها يعتنقونها.
إذا وبخاصة إليه، بالنسبة األحوال من حال بأية أب امللك أن يشعر ال أنه لنفسه يزعم
من واحًدا نوًعا هناك بأن يقول أن يستطيع فإنه والتعقل اإلنسانية حدود املرء التزم
األيام تلك يف كانوا ربما والذي بيولوجيٍّا، نسميه الذي النوع وهو والبنوة، األبوة عالقة
فيها مراء ال لطاعٍة تربيًرا باعتبارها — األبوية النظرية تُنبَذ أن ويمكن طبيعيٍّا. يسمونه
اتجاه يف املشاعر تدفقت إذا أشد بصورة — للحكومة) املواطن من (أو امللك إىل الرعية من
يف أن وزعمت االستعارة، بهذه مضادة أخرى استعارة استبدلت أنت إذا وذلك صحيح،
زعموا حينما لوك أتباع فعله ما هو وهذا األخرى. لالستعارة ما الصحة من استعارتك
وإنما لرعاياه، أبًا ليس فامَلِلك الوكالة؛ عالقة هي وامللك الرعية بني الصحيحة العالقة أن
الحق كل فلهم ذلك يف أخفق فإن طيبًا، حكًما لهم ليكفل موجود وهو عنهم، وكيل هو
نظرية أن األمريكيني أكثر ويرى جدارته. تثبت ال عنه وكيًال املرء يفصل كما فصله يف
كانت األبوية النظرة أن فيه شك ال مما أنه غري ا. جدٍّ معقولة نظرية هذه الحكم يف الوكالة

العام. للرأي تمثيًال أكثر الطويل الغربي التاريخ خالل
يف الكتابة عند — تبدو الصور من صورة أية عىل األبوية النظرية أن والواقع
أكدوا قد املحدثني النفس علماء أن يعرف وكلنا خالدة. نظرية — االجتماعية العالقات
يكتبوا أن النفس لعلماء بد ال كان وكذلك باالبن. األب عالقة أهمية — بفرويد متأثرين —
يؤكدون أنهم الحق ومن األبوية. النظرية إىل أخرى مرة فرجعوا السياسية، النظريات يف
الثورة يف الرغبة يحس كما أبيه، عىل باالعتماد يحس فهو االبن؛ عند الشعور ازدواج
املعرفة مجموع إىل يضيفون أنهم ويزعمون علماء، أنفسهم يَُعدون أنهم الحق ومن عليه،
جفري مسرت أخرجه الذي الحديث الكتاب عىل يطَّلع أن القارئ أنصح ولكني الرتاكمية.
إىل وثقافتنا سياستنا يفرسِّ جورر مسرت أن ستجد األمريكي». «الشعب وعنوانه: جورر،
الذكور لحب عجيب فرويدي بتفسري علينا ويخرج أوديب، ومركَّب األب بمركَّب بعيد حد
تطبيق أن والعرشين الثالث القرن أبناء يجد أن ا جدٍّ املرجح ومن اللبن. لرشب األمريكان
تطبيق بها نرى التي بالدرجة األقل عىل السخافة من العتيق األبوة لتشبيه جورر مستو

فيلمر. روبرت سري
يعود ما الحجج هذه ومن املطلقة. امللكية جانب يف تُساق أخرى حجج وهناك
وذلك املتأخرة، اإلمرباطورية عهد يف ولكن الجمهورية، عهد يف ال الرومانية السابقة إىل
ومن ُمْطَلق. أمري رأسها وعىل بريوقراطي نظام عىل مستقرة الرومانية الدولة كانت عندما
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تعرض العبارة وهذه القانون». قوة له األمري يَرسُّ ما «أن ذاك حني شاعت التي الشعارات
الجمهوريني. نظر وجهة من إثارة الحجج أشد كانت وربما تامة، رصاحة يف األمر

امللوك «حق هي التاريخ تداولها التي املقدسة العبارة فإن أمر من يكن ومهما
هو امَلِلُك النظرية تفسري ويف الدين. عن زيغ هذا يف وليس األرض، عىل إله فامللك املقدس»؛
امللك وكفر. تجديف وهو هللا، إرادة عىل اعرتاض إرادته عىل واالعرتاض أرضه، يف هللا وكيل
العصور لسوابق طبًقا أوروبا ملوك أن والواقع — املقدس الزيت عليه هللا يَصبُّ َمن هو
بطبيعة — ونستطيع خاص، مقدس بزيت التتويج حفل يف يمسحون كانوا الوسطى

الحجة. هذه تحت املطلق امللكي الحكم تؤيد التي الحجج أكثر ندرج أن — الحال
املطلق الحكم عن تدافع التي اآلراء هذه جميع يف األساسية الحجج أن داللته له ومما
أسماه ما لنا ر تصوِّ التحريف من قليل مع التعاقد فكرة أن ذلك تقليدية؛ كلها الحديث
جون بها نادى التي اإلقطاعية املسيحية الدولة محل يحل الذي الجبار» «الوحش هوبز
املسيحي واألب الروحاني الراعي فكرة تتحور كذلك التحريف من قليل ومع سولزبري.

عصيانه. يجوز ال الذي األب امللك إىل
النهضة يف انحراًفا يَُعدونه ملا خاصة بصفة يدهشون الوسطى بالعصور املعجبني إن
العصور مبادئ من إن الوسطى. العصور عرفته الذي املقدس امللوك حق مذهب عن
يحكم الحاكم أن — اللفظي التعبري إىل بالنسبة حق عىل وهم — يزعمون كما الوسطى
الحق أن بمعنى ال املقدس بالحق يحكم إنه هللا. يشاء كما يحكم دام ما املقدس بالحق
ما فإذا الخلقية. الناحية من عدل الحق أن بمعنى ولكن فيه، يُمارى ال حق وهو ملك،
حق ولرعيته الحكم، يف حقه يفقد عندئٍذ فإنه املقدس للحق طبًقا يحكم ولم الحكم أساء
الذي ذا َمن نتساءل أن لنا بد ال وهنا يربرها. ما ولثورتهم الطاعة، واجب من التحلل
يحكم بأنه تقول الدولة يف الناس من فئة أن وهب هللا؟ إلرادة طبًقا يحكم امللك بأن يقيض
إن الصواب؟ إىل يهدينا َمن لها، طبًقا يحكم ال إنه تقول أخرى فئة وأن هللا، إلرادة طبًقا
بدرجٍة األسئلة هذه عن يجيب أن بوسعه كان الوسيط العهد ويف النهضة عهد يف التفكري
وضوًحا أقل هللا إرادة أن يف بعُد الشكوك تساورها لم نفوسهم ألن لنا؛ تتوافر ال اليقني من
إن املشكالت. هذه صفات من تكون أن الحال بطبيعة يمكن ال التي العلمية، الحقيقة من
يف هي هللا إرادة بأن اإليمان أشد يؤمن كان السواء عىل اإلنسانيني وعقل الوسيط العقل

األرض. هذه فوق الحقائق من حقيقة أية وضوح
دامغة — اإلنجليزية تتكلم التي الشعوب بني األقل عىل — اليوم نَُعدها التي الحجة إن
الجديد الطراز بأن تقول التي الحجة هي وتلك وجالء. وضوح يف قطُّ تُساق ال قاطعة
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بالسلطة يتمتع أن بد ال امللك وأن القديمة، امللكية الدولة من كفاية أشد امللكية الدولة من
ويضع العقل، يحكم ولكي اإلقطاعي، الذاتي الحكم من املتبقية اآلثار يمحو لكي املطلقة
يف رواج لهم يكون أن الحديثة الوسطى الطبقة من األعمال رجال يستطيع حتى املعايري،
«منفعته» ب النظم من نظام تربير إن طمأنينة. وأقوى أمنًا أكثر ظروٍف ويف أوسع سوٍق
ويظهر امللكية، عن دفاًعا الواقع يف ينشأ — لدينا مألوف الحجة سباق من نوع وهو —
الكتَّاب أكثر عند الحجة هذه أن بيد عرش. الرابع القرن أوائل يف دبوا بيري عند حتى ذلك
السياسة» «كتَّاب أن والظاهر األخرى. الحجج من بكثري تختلط هنا لهم نتعرض الذين
الكاثوليكية األحزاب فوق التاج يف ممثلة األمة وضعوا الذين الكتَّاب أولئك الفرنسيني،
أواخر يف نشبت التي الدينية الحروب يف ذلك فعلوا والذين السواء، عىل والربوتستانتية
التي الحديثة اآلراء هذه أمثال أذهانهم يف لديهم كانت أنه الظاهر — عرش السادس القرن

اليوم. بها نتحدث التي باللغة يتحدثوا لم أنهم غري قومية. نسميها أن يمكن
من أكثر األحيان من كثري يف الحق يف يَُعد الذي بودين جني الكتَّاب هؤالء خيار ومن
وله عديدة. اهتمامات وصاحب واسعة، معرفة ذا إنسانيٍّا، باحثًا بودين كان سيايس. كاتب
بالطرق ُعنوا الذين األوائل الكتَّاب أحد باعتباره التاريخية الكتابة تاريخ يف هامة مكانة
السيادة موضوع يف اتزانًا الكتَّاب أكثر السيايس التاريخ يف كان وربما املنظمة، التاريخية
عرش، السادس القرن أواخر يف كتب وقد معقول. معتدل رجل بطبيعته وهو الشائك.
األوائل، اإلنسانيني أيدي عىل بآرائه َلِحق الذي التحقري بعد قيمته أرسطو اسرتد عندما
مدافع إىل بودين وينتهي أرسطو. سياسة يف نلمسه الذي العام اإلدراك بقوة يتميز وهو
عىل يعلو — لبودين طبًقا — السيادة فصاحب السيادة؛ صاحب لألمري املطلق الحق عن
ذلك فيصف يسارع بودين أن غري القوانني. واضع باعتباره يعلو أن له بد وال القانون،
بقانون يرتبط الحال بطبيعة فاألمري الخلقية الناحية من أما فحسب. رشعي مبدأ بأنه
مستبًدا، حاكًما كان القوانني بهذه يتقيد لم هو فإذا اللياقة. وبآداب الطبيعة، وقانون اإلله
ويدعمها األبوية، الحجة كذلك بودين ويسوق األمر، ظاهر يف السيادة صاحب كان وإن

املألوفة. اإلنجيلية املقتبسات ومجموعة الرومانية األب» «قوة بنظرية
والكالسيكيني اإلنسانيني عند السيايس التفكري كل إن نقول أن اإلنصاف من وليس
اآلداب إحياء بداية منذ فهناك املطلق؛ الحكم ناحية إىل يميل الحديثة القرون أوائل يف
متابعة تتابعه أن يمكن واضح اتجاه النهضة عهد يف بمعناها والرومانية اليونانية القديمة
بروتس جعلت التي الفرنسية الثورة حتى الغربي السيايس التفكري يف املستقيم الخط
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من ليفي تجعل التي الكالسيكية» «الجمهورية ب اإليمان هو االتجاه وذلك أبطالها. أحد
بانعدام األحيان من كثري يف تتميز كما للملوك، الرومان بكراهية تتميز والتي أبطالها،

املتقلبني. الناس عامة يف الثقة
إننا غامضة. تكون أن ثَمَّ ِمن ويمكن تاريخها، لها بلفظٍة أخرى مرة نلتقي وهنا
بها نعربِّ أخرى طريقة إال ليس «الجمهوري» أن نحَسب أن إىل األمريكيني نحن نميل
— حزبينا بأن بالقول منَّا األحرار غرام عن كلية هذا ويختلف — «الديمقراطي» عن
الجمهوري «الحكم ولكن بالُعصيَّة، العصا تشابه يتشابهان — والديمقراطي الجمهوري
كذلك وظل — كان الذي السيايس، الروماني النظام ذلك يكون أن يَْعُد لم الروماني»
واالجتماعية. السياسية الناحيتني من أرستقراطيٍّا نظاًما — اإلمرباطورية تأسيس حتى
الوسطى العصور يف ذيوعها كان التي — األرستقراطية الجمهورية فكرة — الفكرة وهذه
ال بطبيعتها وهي النهضة. عهد يف تنتعش بدأت بسطها، يف أحد ع يتوسَّ فلم محدوًدا،
بني — يشء كل قبل — يسود مذهبًا كانت لقد بل الجماهري، عقائد من تكون أن يمكن
صفات من باعتباره — طيبة أرومة من منهم كان َمن وبخاصة الفكر، ورجال الفنانني
أنماط من نمط أي مع بطبيعته يتفق ال — معتنقيه عند — مذهب وهو األرستقراط.
أكثر تقريبًا، دائًما تحررية الكالسيكية الجمهورية إن املتكررة. العامية البسيطة، التفكري
منه بد ال الذي النظام أن تؤكد عندما األقل عىل — هي أو اشرتاكية، أو جماعية، منها
باملسئولية»، امللتزمني «النبالء جماعية عن عبارة — الدنيا الطبقات رعاية يتطلب للمجتمع
املحافظني». «ديمقراطية اسم عرش التاسع القرن يف اإلنجليز عليها أطلق التي الجماعية أو
من يتخلصوا لكي للمجتمع ثوري أسايس إصالح نحو يسعون رجاًال تجد حيثما إنك
إنما األوىل الحديثة القرون تلك يف الرجال هؤالء أن تجد أن بد ال الفقراء، بمجهود الفقر
متعصبًا نوًعا ليستوحون إنهم بل اإلنسانية، النزعة يستوحون مما أكثر الدِّين يستوحون

الدينية. الطائفية أنواع من
معينة. ملكية ضد صميمه يف يُصوَّب اإلنسانية الجمهورية أنواع من نوع وهناك
التفكري حدة من الكربى األهلية الدينية الحروب زادت عرش السادس القرن أخريات يف
وظهر ظاهرها. يف ديمقراطية النظريات من مجموعة عن وتمخضت فرنسا، يف السيايس
كلَّ املعارضة أشد يعارضون هوتمان وفرنسوا البواتي دي إتيان أمثال الهيوجونوت من
بدًال الشعب أيدي يف العليا السلطة تكون أن عىل وأرصوا امللكية، املطلق الحكم نظريات
دي األرجح عىل وهو — االستبداد» ضد «دفاع كتاب مؤلف وساق املطلقة. امللكية من
ليربر املقدس الكتاب وتاريخ الوسيط التاريخ من وكثريًا التعاقد نظرية — مورناي بليس
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املوضوع هذا يف كتب مما تستمد أن وتستطيع املستبدين. دماء وسْفك بل الفعلية، الثورة
دستورية حكومة إىل والحاجة اإلنسان حقوق مذهب بعُد فيما أمىس ملا ا جدٍّ قريبًا شيئًا
التي التقليدية اآلراء وهي ذلك، إىل وما القانون، وسيادة تمثيلية، برملانية هيئة أيدي يف
الثامن القرن إىل قطًعا تَُمتُّ ال الكتب هذه روح أن غري عرش. الثامن القرن سادت
أساسها حجٍج عىل كاملألوف العتمادها األقل عىل الوسيط، العهد من روحها ِبِصلة. عرش
الرجال هؤالء يكن ولم عويصة. دراسات من به تنوء وما اإلنجيلية، أو التاريخية السوابق
مطالب عدالة أن من بالرغم جماهرييني، يكونوا فلم األحوال؛ من حال بأية شغب مثريي
ألن امللكية ضد بالرضورة أنهم املرء ويحس نفوسهم، تحرك كانت التي هي الجماهري
لم إذ بالرضورة؛ جمهوريني كانوا كذلك ولكنهم وجههم، يف تقف كانت الفرنسية امللكية
أبعدهم وما الطبيعية»، «القيادة مبدأ بعضهم أقام وقد لالختيار. آخر مجال هناك يكن

ديمقراطيني. يكونوا ولم جمهوريني، كانوا فقد فرانكلني؛ بنيامني أو بني توماس عن
إليه أقرب األرستقراطية، الجمهورية هذه مركز إىل أقرب آخر نمًطا هناك أن غري
بريون، لورد أمثال رجاٍل يف عرش التاسع القرن يف عاش الذي النموذج قدَّم أنه بمعنى
األمريكي الرجل ذلك يف أو بلنت سكاون ولفرد مثل رجل يف العرشين القرن يف عاش بل
مثاًال يَُعد وكذلك تشابمان. جاي جون املرحوم وهو الطراز، هذا يمثِّل الذي العجيب
عام يف شنًقا مات نبيلة أرسة من إنجليزي رجل وهو سيدني، آلجرنون اإلعجاب إىل يدعو
الحكم» نظام بشأن «بحوثه تُنرش ولم الجمهوري، الحكم سبيل يف مستشهًدا ١٦٨٣م،
عن عبارة وهي القراء، من كبريًا جمهوًرا التايل القرن يف وجدت وقد ١٦٩٨م، عام يف إال
الربيطانية الكالسيكية صاحبت التي التهذيب قواعد ضوء يف مروي كامل، روماني تاريخ
عن تشفُّ ال وهي الشعبية، السيادة عن ويدافع املقدس الحق يهاجم وفيها طويًال. زمنًا
سيدني أن ولو املعتدلة. الدستوريني بلغة تتحدث الواقع يف فهي ثورية؛ اجتماعية مذاهب
جمهوري». «هراء آراءه يشوب ال املعتدلني لألحرار طيبًا مثاًال لكان التايل القرن يف عاش
عن يدافع وكان املقدس، الحق يف مذهبهم وضد الناشئني ستيوارت آل ضد سيدني كان
رذائل كل من وتخلو الرومانية الفضائل كل لها تكون إنجليزية حاكمة طبقة وجود

الرومان.
الجمهوريني من الفئة هذه إىل — السياسية آراؤه حيث من نفسه ملتن وينتمي
الجانب إىل منه املقتِصد الجانب إىل أميُل وهو وتطبُّعه، بطبعه إنساني وهو األرستقراط،
األدب من وهو باجيتيكا) (آريو النثرية كتاباته أهم أن يف شك من وليس الخصب،

299



ورجال أفكار

أن شك وال أخرى. حريات من عليها يرتتب وما الكالم، حرية عن يدافع الذي الكالسيكي
حرية عن الفصيح الدفاع أنواع من نوع من األوقات من وقت أي يف تخُل لم الغرب ثقافة
يف تومض رشارة كل تخمد بدرجٍة التحكم إىل تدعو قطُّ الثقافة هذه تكن ولم الكالم،
تدور التي باآلراء يبرش كان العجالة هذه يف حتى ملتن أن يف نشك أنَّا غري الحرية. سبيل
يكن ومهما الفرد. لحرية فائدة من عليه ينطوي وما يفعل» «دعه يقول: الذي املبدأ حول
جون وضعه الذي الكتاب «الحرية»، مع جنب إىل جنبًا باجيتيكا آريو قراءة فإن أمر من
إن حرج. من فيه مما بالرغم الفكر تاريخ يف البحث عىل ممتع تدريب ١٨٥٩م عام يف مل
بالرغم ولكنه إليه، يرمي ما إدراك سبيل يف تقف قد املتدفقة الكالسيكية ملتن فصاحة
يف وهو أمثاله. من وللرجال ولإلنسانيني، الناس، من للصفوة الحرية عن يدافع ذلك من
إليها يدعو والجهال، واملخطئني، للمتهورين، حتى للحرية يدعو الذي مل عن يختلف هذا

الناس. لعامة — إيجاز يف —
كتابته يف جلية واضحة والخلقية السياسية ملتن آراء يف األرستقراطية الصفة وتظهر
املبارش السهل «الطريق كتابه يف تبدو فهي أهميتها؛ يف باجيتيكا آريو مبلغ تبلغ ال التي
يقاوم فاشلة محاولة األول والكتاب «الهدامني». رسالته يف أو حرة»، مشرتكة دولة إلقامة
الفجة وآمالهم الطائفيني يمقت ملتن كان الحال وبطبيعة الثاني، شارل امللك استدعاء بها
يريح مستَقرٍّ إقامة يف املعتدلني البيوريتان إخفاق أن كما الدنيا. هذه يف السعادة تحقيق يف
إخفاقهم املسيحي، الذهبي بالعرص املؤمنني وطائفة اإلنجيليني طائفة بني ويقع النفس
واملثقفني املهذبني من الفرد حرية عن املدافعني من وكغريه الحقيقة: عن له كشف قد هذا
ولم الثقافة، وعن التهذيب عن الدفاع إىل الواقع يف قصد إنما أنه النهاية يف ملتن أثبت
تصويت يف الثقة يفقد أن األمر آخر يف وأوشك يفكرون. ال الذين الرعاع حرية إىل يقصد
يجعل أن إىل دفعه مبلًغا العقيدة بهذه وبلغ تأثريها. لها يكون جماعات أو أفراًدا، العامة
مناصب عىل تستويل ذاتي دوام لها هيئة املشرتكة للدولة تخطيطه يف الترشيعية الهيئة
ألقاب ألفرادها يكون أن دون الشيوخ بمجلس أشبه بذلك وتكون الحياة. مدى الترشيع

موروثة.
أقول ال التي امليول ذات هذه اإلنسانيني مدرسة به قامت عمل أكمل أن غري
الحكومة أنواع من شعبي نوع نحو تتجه حال أية عىل ولكنها بالضبط، يسارية إنها
وهو عرش السابع القرن رجال من إنجليزي لرجل كان الباب هذا يف عمل أكمل الدستورية،
ملدينة أو خيالية، مشرتكة لدولة صورة شكله يف والكتاب هارنجتن. لجيمس «املحيط»
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الدكتاتور فرضها التي الرقابة تفادي إىل الحاجُة الصورة هذه عليه أملت وربما فاضلة.
عبارة والكتاب الكتاب. فيه نُرش الذي العام وهو ١٦٥٦م، عام يف كرومويل الجديد
بأهمية خاصة بصفة فيها واعرتف ذهنه، فيها عَرص رسالٌة وهي الحكم. يف رسالة عن
اتزانًا متزنة فيها املصالُح دستورية بدولة تنادي وهي الطبقي، والبناء الثروة توزيع
شعبيٍّا تمثيليٍّا ومجلًسا الطبيعيني األرستقراطيني من للشيوخ مجلًسا وتضم صحيًحا،
الرسي، االقرتاع بينها من كثرية، حديثة آراء ولهارنجتن الشيوخ. اقرتاحات يرفض أو يؤيد
وقد العقليني، أعمال من يَُعد أن يمكن «املحيط» أن والواقع اإلجباري. العام والتعليم
وعقل كالسيكي، أسلوب صاحب كان هارنجتن أن غري عظيًما. التايل القرن يف تأثريه كان
من املعتدلني اإلنسانيني تفكري عصارة يلخص أن إىل أقرب الكتاب هذا يف وهو كالسيكي،

جديًدا. طريًقا يشق أن إىل منه السياسية، الناحية
كانت كما والتحديد الوضوح من اإلنسانيني طائفة تكون أن بالرضورة يمكن وال
فقد والعقليني؛ الربوتستانت بهما وأعني — الحديثة القرون أوائل يف األخريان الطائفتان
كان مسًعى وهو إليها، يستندون سلطة وعن معايري، عن يبحثون وهم اإلنسانيون كان
املثقفة الطبقات تمارسها التي األساسية النشاط رضوب من بأْرسه الغرب تاريخ خالل
بصفة إنساني يشء إىل يرجعون كانوا سلطان» «كل ينبذون أنهم يحَسبون وهم حتى
الناحية من يميلون هذا اتجاههم يف وكانوا — حيواني هو وال مقدس هو ال — خاصة
ألن املمكنة؛ والسلطات املعايري من عجيب ع تنوُّ األوىل نتائجه من يكون أن إىل العملية
يشء كل تشمل حتى تمتد أن يمكن املعنى واسعة كلمة البسيط بالتعبري «إنساني» لفظة

والحيواني. املقدس ذلك يف بما — تقريبًا —
تبويب يف منظَّم جهد من نبذله ما أن جيًدا ولعلمنا العرض لسهولة — ونستطيع
القرنني يف عاشوا الذين اإلنسانيني هؤالء بني نفصل أن — ناقًصا يكون أن بد ال األفكار
إحداهما: عىل أطلقنا طائفتني إىل تقريبية قسمة ونقسمها عرش، والسابع عرش السادس
حتى ما، بمعنًى الخصبة الطائفة من األوائل وأكثر «املقتصدة». األخرى: وعىل «الخصبة»،
الرجال أكثر كان حتى عرش السابع القرن حل إن وما املتنبهني، الباحثني من كانوا إذا
النظامية. أو املقتصدة الطائفة إىل ينتمون ممن خاصة بصفة اإلنسانية تهمهم الذين
الرجال أكثر إن نقول أن — األقل عىل البساطة من أو السذاجة، من يشء يف — ونستطيع
يكون أن للمرء تكُفل التي الحرية لديهم التمسوا والرومان اليونان إىل رحلوا الذين األوائل
نستطيع كما االنحرافات، من سلسلة امليول هذه كانت إن حتى ميوله، يساير وأن نفسه،
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بل والرومان، اليونان إىل الطريق األوائل لهم د مهَّ الذين — املتأخرين الرجال إن نقول أن
والهدوء، النظام، لديهم التمسوا — العادي املدريس الربنامج من جزءًا دراستهم جعلوا
الحرية من األقلية تمكِّن الغالبية بأن االعتقاد إىل تميل األوىل الطائفة والبساطة. والرتتيب،
أهوال عرفت التي الثانية، الطائفة أما بالغالبية. يأبهوا لم إنهم ُقل أو فردياتهم تنمية يف
مكانة لهم تكُفل التي وبالطرق بالجماهري، كربى عناية تُعنى فكانت الدينية، الحروب
كلتا تكرتث ولم السلطان. عن ومدافعني ملكيني كانوا إنهم إيجاز يف ُقل أو محرتمة،
الجانب وحتى الديمقراطية. قضية اليوم نسميه بما فعالة بصورة أو قلبيٍّا الطائفتني
آلجرنون مثل األرستقراطيون، الجمهوريون وهم اإلنسانيني، الكالسيكيني من الفرعي

ديمقراطيني. يكونوا لم سيدني،
الوسيطة، االتجاهات تحطيم يف واشرتكوا تَبىل، ال فنية أعماًال اإلنسانيون خلَّف وقد
إىل ترمي التي بمعايريها الحديثة الدنيوية الدولة إقامة يف إيجابي بشكل اشرتكوا كما
من اليوم نفوسنا يف نضمر ال الجملة وجه عىل ولكنا الكفاية. نحو وباتجاهها التسوية
البناة البتة يكونوا لم اإلنسانيني إن الدراسة. كتب به ثنا تُحدِّ ما بمقدار اإلنسانية النزعة
لهذين كان ما وبمقدار الحديث، العقل صانعي يكونوا لم كما الحديث، للعالم الرئيسيني
هم األكرب األثر أصحاب كان عليها، نحن التي الصورة عىل صنعنا يف أثر من القرنني

العلم. ورجال والعقليني، الربوتستانت
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احلديث: العامل صنع
الربوتستانتية (ثانًيا)

العقائدية، الصلة يف مالءمة وأوغسطني لوثر مارتن وبني أوغسطيٍّا. راهبًا لوثر مارتن كان
القديس عمل أن رأينا وقد سببية. عالقة الحال بطبيعة املالءمة هذه يف تكن لم وإن
شخصيته أن بيد الكاثوليكية، الكنيسة ُعُمد ِمن جعله قد كلها حياته شغل الذي أغسطس
كان والذي الكمال، إىل يهدف الذي الصويف الجهد ذلك عىل تنطوي — ذلك من بالرغم —
هذه يف األمور إدارة عواتقهم عىل تقع الذين قداسة األقل لألفراد املشكالت يقدِّم دائًما
آخر مظهر سوى — الهامة معانيها من بمعنًى — الربوتستانتية الحركة وليست الدنيا.
أو اآلخرة، والدار الدنيا هذه بني الشديد املسيحي التوتر أنه قبُل من بالتحليل بينَّا ِلما
وزوينجيل وكالفن لوثر بأن نذكر أن إىل املحدثني نحن بحاجة ولسنا واملثايل. الواقعي بني
العصور محاوالت عن وتنظيمها هدفها يف شديًدا اختالًفا تختلف حركاٍت يتزعمون كانوا
إقامة يف نجحوا أنهم وهو واحد لسبب وذلك القائمة. الدينية الشعائر إلصالح الوسطى
أن أخرى ناحية من ونستطيع إقامتها. يف قبُل من وهس وايكليف أخفق وقد الكنائس،
الفقراء». «اإلخوان ب فعلت كما تمتصهم أو تستأنسهم لم الكاثوليكية الكنيسة إن نقول
وشخصيات والقومية، االقتصادية، النُّظم لعبته الذي بالدور التذكري إىل بحاجة ولسنا
بل الوسطى. العصور يف اإلصالح وحركات الربوتستانتية الثورة بني التفريق يف الزعماء،
مشكالتها العمق من بلغت مهما — الربوتستانتية بأن التذكري إىل حاجة يف كنا ربما
التقاليد إىل برجوعها وأفئدتهم الناس قلوب اكتسبت قد — والسياسية االقتصادية
األمور من البتة الشكل وليس القول، هذا يَصُدق الشكلية الناحية من وحتى املسيحية.
يكونوا لم أنهم عىل جميًعا الربوتستانت املصلحون أرص وقد أهمية. بذات ليست التي
«الحق». املسيحية الكنيسة وهي األوىل، والكنيسة يسوع إىل يرجعون كانوا وإنما مجددين،
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االختالف جد يختلف — املحايد املشاِهد يراه عمًال باعتباره — احتذاؤهم كان وقد
مظاهر من مظهر مجرد هي الربوتستانتية كانت وإذا فرانسيس. القديس احتذاء عن
هناك بأن أنفسنا نذكِّر أن فيجب البدائية، اإلنسان بطبيعة االرتفاع يف املسيحية جهد
ويجب بها. االرتفاع ملحاولة عدة وطرائق البدائية، الطبيعة هذه فيها تظهر عدة طرائق
جديًدا — عرش السادس القرن أوائل بروتستانتية يف جديًدا كان عما أنفسنا نسأل أن
بعيًدا شوًطا بنا تسري هذه الجدة وعنارص قديًما. يحسبونه كانوا صانعيه أن من بالرغم
يكونوا أن من بدًال طائفية كنائس أمَسوا الربوتستانتية طوائف أن يف السبب تفسري نحو
اللوالرد كان كما الصور، من صورة أية عىل خفية حياة تحيا متزندقة جماعات مجرد

والهوسيت.
يف تخضع كانت ذاتها الرومانية الكاثوليكية الكنيسة أن أوًال نسجل أن يجب ولكنا
التي القالقل فرتة من للضغط — خاصة عرش الخامس القرن ويف — عرش الرابع القرن
قد الكنيسة مباني أن وكما الوسطى. العصور ثقافة تدهور إىل تشري الحني ذلك يف كانت
حياة اتجهت فكذلك نضجه، يف زاد الذي الغوطي الطراز عن الزاهية األلوان كثرة أخذت
عرص يف ساد الذي الدقيق االتزان ذلك وفقدت انحالًال، وأشد دنيوية، أكثر اتجاًها الكنيسة
رجال عدد وزاد األديرة، نُُظم وتنوَّعت الفارغ، جدلهم يف املدرسيون غاىل فقد أكويناس؛
الحياة. مرسح عىل ظهوًرا أقوى باتوا األقل عىل أو يشء، يف الدين من ليسوا الذين الدين
مبلغ السوء من يبلغ النظم من نظام أي هناك ليس إنه نقول أن عامة بصفة ونستطيع
فرنسا يف القديم فالنظام حملتهم. يف ناجحني كانوا إذا وبخاصة — خصومه يصوره ما
ذلك بتاتًا الثالث جورج يكن ولم الفرنسية. الثورة رجال ره يصوِّ كما السوء من يكن لم
إسكندر البابا كنيسة تبلغ ولم صورته. األمريكيون الثوار يرسم الذي املستبد الحاكم
تكن ولم املفرتي، البابا ذلك بلغ ما الُخلق سوء من البتة بورجيا) (رودريجو السادس
كصحفنا — التاريخ إن الربوتستانتية. الدعاية رها تصوِّ كما املظالم من الحمأة تلك البتة
يوجد الصحف يف الرواية يستحق ال الذي العادي ولكن الكربى. العناوين يحب — اليوم
عيشة عاش عرش الخامس القرن يف هادئ راهب أو قسيس من وكم هذا. من بالرغم

عرش. الثالث القرن يف أسالفه عاش كما مسيحية
املسيحية للحياة العام املستوى يف تدهور الواقع يف هناك كان فقد هذا من وبالرغم
الوسطى. العصور من األخرية السنوات يف — قممها يف أكيد وتدهور — املسيحية والنُّظم
التي العلنية الثورات هناك فكانت التدهور؛ هذا من الحياة النتشال الجهود بُذلت وقد
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كثريًا لتجد وإنك بوهيميا. يف وهس إنجلرتا، يف وايكليف ثورة وبخاصة لوثر، سبقت
هذه يف كامنة املتأخرون الربوتستانت إليها لجأ التي التنظيم طرق من وكثريًا اآلراء، من
ألم «املؤثرات». ب — دقة غري يف — املؤرخ يسميه ما شك غري من تجد وهنا الحركات.

عليه؟ هس بفضل — كارًها — نفسه لوثر يعرتف
اليوم نسميها التي بالوسائل داخلها من الكنيسة إصالح حركة ثانيًا نذكر أن ويجب
والتي عرش، الخامس القرن يف الدينية املجالس بها قامت التي الحركة وهي دستورية،
املفكرون هؤالء وكان كبريًا. قْدًرا السيايس الفكر مؤرخ يقدِّرها كثرية كتابات عن تمخضت
يزالون ال جرسون، جني ويمثلهم الوسطى، العصور من األخرية الفرتة يف الدين رجال من
شيئًا جرسون من تستمد أن وتستطيع الوسطى. العصور أفكار من إطار يف يعملون
باألرستقراطية، امللكية، عنارص فيه تمتزج مختلط، لدستور مقننة مشورة يكون أن يشبه
من العقالء للمعتدلني دائًما جذابة املقننة املشورة هذه كانت وقد املعتدلة. بالديمقراطية
وزمالؤه جرسون كان وقد فكتوريا. لعهد واإلنجليز منتسكيو إىل أرسطو من الرجال،
الوسيطة وبالعقيدة إرساف، غري يف يكون» أن ينبغي «فيما كامًال علميٍّا إيمانًا يؤمنون
أن معقول رجل أي يعجز ال جالءٍ يف للكون الصحيحة اإلدارة قدَّر قد هللا بأن الكاملة
اصطداًما تصطدم مجالس يف الواقع يف يجتمعون الدينية الحركة أعضاء كان وملا يدركه.
الديني. اإلصالح لحركة الطريق تمهيد نحو واجبهم أدَّوا قد بذلك فإنهم بالبابوات، عنيًفا
ولكنهم النيابي، املجلس تشبه الدين رجال من لهيئة البابا إخضاع يف يفلحوا لم إنهم
ينقصها كان واتجاهاتهم، ألفاظهم، أن غري الرومانية. للبريوقراطية النامية القوة وا تحدَّ
الدفعة تنقصهم كانت لوثر. كان كما الجماهري ميول إىل رصاحًة والرجوع والعنف املرارة
نألفها التي — الواقعية القوية اللمسة تنقصهم وكانت كالفن، بها تميَّز التي الثورية
العصور إىل كانوا وزمالءه جرسون إن نقول أن بهذا نريد وال ميكافييل. كان كما — اليوم
لتلك أمثلة كانوا إنهم نقول أن نريد وإنما الحديث، العرص إىل منهم أقرب الوسطى

الرقيقة. األلفاظ رجل املعتدل، واملصلح املثايل وجود الدائمة، الغريبة الظاهرة
العالقات عالم — العالم هذا يف عملية آثار لها تكون أن يمكن األلفاظ أن يف مراء وال
الداخيل االحرتاق آلة يف الغاز تشبه ذلك ويف وحدها، أعمال إىل تنقلب ال وهي اإلنسانية.
الجدل شكل إىل بشدة أنساق أن األول) الفصل (يف أبيت وقد وحده. يتفجر ال الذي
الكتكوت أو البيضة أسبق أيهما يف الجدل أقصد جدوى: ورائه من ليس الذي املعارص
كانت إذا عما التساؤل إىل حاجة بنا وليست للتاريخ. االقتصادي التفسري يف الجدل أي —
هي االقتصادية التغريات إن أم االقتصادية، التغريات إىل أدت التي هي الربوتستانتية اآلراء
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الربوتستانتي اإلصالح بأن القارئ أحذِّر أن وأود الربوتستانتية؟! األفكار إىل أدت التي
الكتاب هذا يف وأنا االقتصادية، الحتمية بشأن الجدل يف للعراك الكربى امليادين أحد هو
بها يؤدي التي الطريقة يف التغريات االقتصادية، التغريات أن ترى التي النظر بوجهة آخذ
الذي بأْرسه االجتماعي النظام يف هام عنرص اليومية، أعمالهم الغربي املجتمع يف الناس
التي الطبية املصطلحات استعرنا إذا — التغريات هذه الربوتستانتي. اإلصالح فيه أفلح
معرفة أسبابه نعرف ال املرض(سندروم) من جانب — املعاجم إىل القارئ رجوع تستحق
املكتفي اإلقطاعي االقتصاد تحويل عىل ترتتب التي كتلك الخطرية، التغريات إن كاملة.
وتعقبها تصاحبها أن ع تتوقَّ تغريات واسعة، تجارة عىل يقوم نقدي اقتصاد إىل بذاته
التغريات هذه تُصطحب أن نتوقع ال إننا البرشية. الحياة ميادين جميع يف خطرية تغريات
فإن فعًال؛ حدث كما اإلصالح، هذا مثل يعقبها أن أو بروتستانتي، بإصالح بالرضورة
يف — الحديثة األزمنة يف األوروبي غري االقتصاد من بسيطة أنواع يف مشابهة تغريات
أخرى. مختلفة تغريات صاحبتها وإنما بروتستانتي، إصالح يصاحبها لم — مثًال اليابان
— طويلة بفرتة ماركس يسبق — الربوتستانتية للثورة اقتصادي تفسري أبسط إن
القرن أواخر يف عاش الذي كوبت، وليام اإلنجليزي الثائر قويٍّا تعبريًا عنه عربَّ وربما
يف الكاثوليكية الكنيسة إن التفسري هذا يقول عرش. التاسع القرن وأوائل عرش الثامن
الواهبني تربعات من الوسيطة الدينية العصور خالل عريًضا ثراء أثرت قد مكان كل
امللوك تطلَّع وقد السماء، يف مكانة ألنفسهم يضمنوا أن إىل يتوقون كانوا الذين األغنياء
إىل املال، إىل ملحة حاجٍة يف باختصار كانوا ممن الحاكمة الطبقات من وأتباعهم واألمراء
يف ورفقاؤه لوثر بها جاء التي املجردة اآلراء فاغتنموا أصحابها، عىل وحقدوا الثروة، هذه
غبار ال أمٌر الكنيسة رجال أموال اغتصاب أن للعالم يربهنوا لكي وسيلة واتخذوها العمل،
سد من فتمكنوا واملمولني، التجار من الجديدة للطبقة عظيًما دينًا َمدينني وكانوا عليه.
وهكذا الكنيسة. من عليها استولوا التي األخرى وامللكيات األرايض من الدَّين من جانب
الحديث. العرص يف الرأسماليون خرج وعنها املال، يف جشعة جديدة حاكمة طبقة نشأت
فقد أملانيا يف أما اإلنجليزية. التجربة عىل االنطباق تمام ينطبق كله التفسري وهذا
الكاثوليكية الكنيسة تجريد من األساسيني املنتفعني هم األرايض أصحاب األمراء كان
يكن لم وإن ا هامٍّ دوًرا الديني اإلصالح َلِعب حيث — فرنسا ويف أمالكها. من الرومانية
فوق — هناك وليس الوضوح، هذا بكل االقتصادية املغامرات تكن لم — الظافرين دور
كانت كاثوليكية بقيت التي أوروبا أنحاء أكثر يف الحاكمة الطبقات أن عىل دليل — ذلك
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فقد الربوتستانتية؛ إىل تحولت التي األنحاء تلك من املال إىل احتياًجا أقل أو جشًعا أقلَّ
شهد قد اإلسباني التاج وحتى األملان. كان كما املال إىل حاجٍة يف اإليطاليون األمراء كان
إىل بحاجة أننا الجيل ومن حادة. مالية أزمة وعانى تترسب، وهي الجديد العالم ثروة

املاركسيون. به أمدنا وقد أدق. تفسري
املادية التغريات من كاملة سلسلًة — املاركيس للتفسري طبًقا — أوًال هناك كانت
تعزِّز العنرصية) التغريات هذه يف السبب عن نسأل ال اآلونة هذه يف (ودعنا االقتصادية
رجال — األقل عىل منه يفيد أو — الجديد االقتصاد هذا ويدير الجديد، التجاري االقتصاد
الربجوازية. طبقة هي النفوذ، أو الشهرة إىل تهدف طبقة طالئع وهم والتجار، املال،
التي القديمة، اإلقطاعية الحاكمة الطبقة مع يتعايشوا أن الرجال هؤالء بوسع يكن ولم
اإلقطاعية والطبقة األرايض. يملكون كأعياٍن مراكزهم والبدنية العقلية عاداتهم حددت
عىل الكنيسة وتعاون وتخدعه شأنه، من وتحط التاجر، عىل الرضيبة تفرض القديمة
باسم الربح وتحريم األسعار، اعتدال إىل تدعو التي الطبقية اآلراء تلك فرض محاولة
عىل الكالم عند تحليله لنا سبق مما التجارة إزاء الوسطى العصور اتجاهات وكل الربا،
أن إال يريد الجديد التاجر يكن ولم اإلنسانية. العالقات يف الوسطى العصور نظريات
حاميًا. أو أبًا لعماله يكون أن يريد يكن ولم أغالها. يف ويبيع األسواق أرخص يف يشرتي
عام حوايل بالفعل بدرت وقد العمل. صاحب يكون أن إال إليهم بالنسبة يُِرد لم إنه
الربوتستانتية يستغل أن الطبيعي ومن ملموسة. بصورة الحديث التاجر بادرة ١٥٠٠م
تنجح أن الطبيعي ومن مصالحه، تناقض اقتصادية طرًقا تفرض أن تحاول كنيسة ضد
يصيبوا لم حيث تفشل وأن الجدد، التجار كان حيث أوروبا من أجزاء يف الربوتستانتية
إسبانيا لبثت حني يف الربوتستانتية، تعتنق مثًال وهولندا املتقدِّمة إنجلرتا وكانت نجاًحا.

كاثوليكية. املتخلفة ونابيل
التفسري إىل جديدة قوة وبر ماكس املشهور الجرماني االجتماعي العالم أضاف وقد
الطبقي، للنضال تأكيده وبخاصة املاركيس التفسري من جانبًا يقبل وبر إن االقتصادي.
إىل الربوتستانتية النظرة أن يزعم أنه غري للربوتستانتية. الناشئة الوسطى الطبقة واعتناق
تربيًرا كونها ملجرد الجشعني املال ملحبي تَُرق لم الخلقية، الربوتستانتية امُلثُل وأن الحياة،
الربوتستانتية اآلراء هذه إن بل كوبت)، نظرية (وهي الكاثوليكية الكنيسة أمالك لسلب
وكوَّنت املال، لجمع وأهلتهم اعتنقوها الذين أولئك شكلت أنني هي — زعمه يف —
يفرضه عمل له أمرئ كل بأن لوثر فكرة إن جميًعا. نعرفها التي الوسطى الطبقة منهم

307



ورجال أفكار

النظريات تكوين عىل عاونت الفكرة هذه هللا، إرادة من العمل هذا أداء وأن اإلله، عليه
املصدر كان الذي هو الواقع يف كالفن أن غري الحديث. التاجر بها آمن التي األخالقية
ادخار األوىل القرون هذه يف تم الكالفنية البلدان ويف الخلقية. النظريات لهذه الحقيقي
العمل بكرامة تبرشِّ لم الكالفنية إن بعد. فيما الصناعية الثورة ل موَّ الذي املال رأس
دين من جزء والعمل العاطلة، األيدي يرتقب الشيطان ألن عليه؛ أرصت بل فحسب،
والربح الرحمن، رىض عىل دليًال العمل يف النجاح وكان الجبار. القوي لإلله اإلنسان
ناحية من أما الدخل. ن ويكوِّ ويجتهد يَِجدُّ الكالفني فإن ثَمَّ وِمن مرشوًعا. الحال بطبيعة
هي أو — الكنائس زينة أو الرياضة، أو التظاهر، أو البذخ، ع تشجِّ ال فالكالفنية اإلنفاق
يزيد الدخل كان وملا املتينة. الفاضلة الحياة رضورات يف إال الرصف تشجع ال بإيجاز
وهكذا التجارة. إىل يعود الذي املال رأس هو االدخار وهذا يدخر. فالكالفني اإلنفاق عىل
كل سعيد ذلك فوق وهو كذلك، الجنة يدخل ولكنه ثريٍّا، رجًال رأسماليٍّا، الكالفني يصبح
من شعوره ويؤذي عليه يتكرب كان والذي الديون يف استغرق الذي النبيل ألن السعادة

بالكالفني. ليس ألنه كذلك الجحيم عليه ُكتب وإنما فحسب، فقريًا يمِس لم قبُل
عرًضا عرضتها ولكني ما، حدٍّ إىل وبر نظرية األخريتني العبارتني يف ابتذلت لقد
لتفسري — اإلجمال وجه عىل — تُساق التي الحجج إن العريضة. خطوطها يف واضًحا
غري آخر أمًرا هناك أن غري للغاية. مقنعة اقتصاديٍّا تفسريًا ونموها الربوتستانتية نشأة
وسيكولوجيٍّا اجتماعيٍّا إليها أُضيف ما مع حتى — االقتصادية األعراض إن رضوريٍّا. ذلك
الربوتستانتية ارتباط كان ولو كافية. داللة املرضية الظاهرة عىل تدل ال — خفية بصورة
خريطة تنطبق حتى العصور، كل يف لتطابقا قويٍّا، ارتباًطا — ذلك فوق — والرأسمالية
نمو تصور التي الخريطة عىل الغنية الجديدة والتجارة البنوك مراكز تبني التي أوروبا
١٨٠٠م، عام بعد حتى قط، يحدث لم التطابق هذا مثل أن حني يف الربوتستانتية.
قبل الحديث، العرص أوائل ويف الجغرايف. التطابق إىل والتصنيع الربوتستانتية مالت عندما
وأوجزبرج وفلورنسة ميالن — الحديث لالقتصاد الكربى املراكز كانت اللوثري، االنفجار
للربوتستانتية. السابقة بالحركات قليًال إال تتأثر لم مناطق يف — املنخفضة واألرايض
فرنسا وشمايل الراين، وبالد الكاثوليكية، الشمال وبالد ووسطها، إيطاليا شمايل أن كما
الجديد، لالقتصاد رائدة كله عرش السادس القرن خالل لوثر بعد استمرت الكاثوليكي
غري وتقويتها، الرأسمالية الروح عىل اإلبقاء عىل عاونت الكالفنية أن يف شك من وليس
الربوتستانتية. الحركة نجاح البتة تفرس ال الرأسمايل للنظام الكالفنية الخلقية القواعد أن

الربوتستانتية. نجاح مصادر من واحًدا مصدًرا إال القواعد هذه وليست
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نسميها التي واملشاعر واملصالح العادات من املركَّب ذلك هو آخر، مصدر وثمة
إليه. أعود سوف موضوٌع والقومية الحديث. العالم يف القوية الدوافع أحد وهي القومية،
تدرس أن يمكن الربوتستانتي اإلصالح يف القومية مكانة أن إىل نشري أن هنا يكفي وإنما

الكربى. الجماهري وقومية الحاكمة، الفئات قومية ناحيتني: من
فعل كما الربوتستانتية مبدعي دوافع من شديدة سخرية يسخر أن املرء ويستطيع
بمذهب حديثًا أخذوا الذين زمانه أهل طريقة عىل هنري كان إنجلرتا. يف الثامن هنري
من ورجًال ورياضيٍّا باحثًا الوجوه، جميع من كامًال رجًال يكون أن إىل يتطلع — العقل
به يَُردُّ الكاثوليكية عن دفاًعا مجهول) كاتب له ألَّف (أو ألَّف ثَمَّ وِمن السياسة رجال
رسميٍّا لقبًا بمنحه البابا وكافأه البابيل»، الكنيسة «أرس عن الحديثة لوثر رسالة عىل
وأنشأ الرومانية الكاثوليكية بالكنيسة صالته يقطع رشع ثم الدين». عن «املدافع هو
التحول، هذا خالل ويف بروتستانتية. أسقفية وهي إنجلرتا» «كنيسة بعُد فيما أضحى ما
إىل إنجلرتا يف الرومانية الكنيسة تملكها كانت التي الضخمة الثروة من كثري ل تحوَّ
الكنيسة رأس نفسه هنري وأمىس امللكية. تيودور أرسة من الجدد واألعيان للنبالء هبات
اإلمارات من عرشات تواريخ يف ذلك مثل وحدث معينة. حدود يف بابا وكأنه اإلنجليزية،

الجرمانية.
فإن الضيقة؛ االقتصادية بالدوافع األخذ من نحذر أن — ذلك مع — ينبغي ولكنا
كذلك كانوا وإنما فحسب، جيوبهم ملء إىل يهدفون يكونوا لم وأتباعهم الحكام هؤالء
وأحكام الدين، رجال مزايا ويستبعدون الحديثة، البريوقراطية للدولة السبيل دون يمهِّ
مطلًقا تحرًُّرا تحررها من معنيَّ موقٍف يف تزعمه الكاثوليكية الكنيسة كانت وما الرشيعة،
كنائس بناء إىل يسعون كانوا الجدد الربوتستانت الحكام هؤالء العلمانية، الرقابة من
يف كالهما والثراء النفوذ كان إذا ولكن الدولة. يف اآلداب بوليس بمثابة تقوم أن يمكن
أو الثامن، هنري أمثال إن ضمائرهم؟ كذلك تكن لم فلماذا الحكام، لهؤالء بالنسبة خطر
فعًال يعتقدون مخلصني وطنيني كانوا لوثر، جانب إىل وقف الذي الجرماني هس فيليب
والظاهر أبدانهم. يستغلون كما مواطنيهم أرواح يستغلون كانوا الفاسدين اإليطاليني أن
إسقاطها إىل لنميل إنا حتى الدنيوية مصالحهم مع ا تامٍّ اتفاًقا تتفق كانت وطنيتهم أن
حملتهما من يحققا لم الشارع رجل الجرماني وزميله هودج جون أن حني يف حسابنا. من
غري بإخالصهما. غامًضا إحساًسا نحس فنحن ولذا عواطفهما. إرضاء سوى البابوية عىل

كسبه. حاالت يف حتى عقيدة عىل يكون أن يمكن املرء أن املؤكد من أنه
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وهولندا واسكتلندا إنجلرتا يف والربوتستانتية قطًعا، عواطفها أشبعت الشعب عامة إن
لتلمس وإنك البالد. تلك يف بالقومية الشعور عىل االنطباق تمام تنطبق كانت خاصة وأملانيا
الرصاع عن ُكتب ما أكثر ومن — باألملانية منها ُكتب فيما وبخاصة — لوثر رسائل يف
هم هنا واألجانب — واحتقارهم «األجانب» وكراهية عليها، والثناء أملانيا حب القائم،

عديدة. أجياًال إليه استمعنا الذي الحب ذلك — اإليطاليون
لقد … األرض وجه عىل — سيظهر أو — ظهر وسارق لص أكرب هي روما «ألن
رءوسنا نحني أن عىل أُرغمنا ولكنا سادة، لنكون هللا خلقنا املساكني. األملان نحن خدعنا
يف ألعوبة يكون أن عن التيوتوني الشعب يكفَّ أن آن وقد … الظاملني الحكام نرْي تحت

الرومان.» من الدين رجال أيدي
عجيًجا. ذلك من أقل تكن وإن أخرى، بروتستانتية بالٍد يف تسمعها عينها النغمة وهذه
والكاثوليكية. الوطنية بني تطابق الدفاع، سبيل وعىل بعد، فيما البلدان بعض أخذت وقد
والبولنديني. كاإلرلنديني لغريها، خضعت التي القوميات لدى االتجاه هذا صدق يف شك وال
كثري له تنظيم عاملي، بتنظيم دائًما احتفظت قد الكاثوليكية الرومانية الكنيسة أن بيْد
مثل األوقات من وقت أي يف قطُّ ق تحقِّ فلم الربوتستانتية أما الدولة. سلطة صفات من
هيئات، أو مؤتمرات، أو طوائف، اجتماع سوى الدولية اجتماعاتها تكن ولم التنظيم. هذا
الربوتستانتية أن ترون وهكذا السلطة. حتى أو «السيادة» صفات من صفة أية لها ليست
حقيقي. عاملي كيان وأي مطلًقا تتفق ولم الوطني، الكيان من معينة وأشكاًال تتفق كانت
التي القوة مصادر من كثريًا عرش السادس القرن يف الربوتستانتية وجدت فلقد إذن
عرش السادس القرن يف الربوتستانتية إن ثم السابقة. اإلصالح حركات تنقص كانت
املواقف من لكثري طبًقا نفسها وشكَّلت عدة، أشكاًال — يشء كل فوق — اتخذت قد
نجاحها نفرسِّ أن علينا ليشق إنه حتى الغرب، أجزاء من كثري يف املتنوعة املحسوسة
وطرًقا مبادئ إليها، تدعو التي الحياة طرق وبعض مبادئها، بعض وكانت واحد. بسبب
بعض تَدين الربوتستانتية إن العيش. وسائل الربجوازي الحديث األعمال لرجل تيرسِّ
ثرائهم من يضاعفوا أن وتابعيهم للحكام ت يرسَّ أخرى مبادئ وهناك للرأسمالية. الدَّين
أكثر وسياسية اقتصادية لدوافع الدَّين بعض تَدين الربوتستانتية أن غري ونفوذهم.
والسلوك الشائعة، والثقافة الشائعة، اللغة لتعزز جاءت الربوتستانتية وِقَدًما. بساطة
صبغتها اتخذت التي املحلية الجماعات وهي األمم، نسميها التي املحلية للجماعات الشائع
الكاثوليكية الكنيسة مع الربوتستانتية اختلفت ثم عرش. الثالث القرن يف حتى الخاصة
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عانت التي الخاصة متاعبها لها كانت التي الكنيسة وهي ناجًحا، واضًحا اختالًفا الرومانية
البابيل، وأرسها الدينية، املجالس بها قامت التي حركاتها لها كانت كما عديدة، قرونًا منها
الدنيويون وقادتها البسطاء، الناجحة ري السِّ وأصحاب الساخطون، املثقفون فيها وكان
أضعف خصومه أن املؤكد ومن هس. أو وايكليف من أقوى لوثر يكن لم وربما البارزون،

خصومهما. من
الربوتستانتية للحركة حدث الذي ما — التفسري بهذا أخذنا إذا — نتساءل ونحن
أحد الربوتستانتي اإلصالح أليس وديمقراطيتها؟ وحداثتها، وتقدُّمها، صحتها، حيث من
الحرية جانب إىل — هذا فوق — الربوتستانت ينضم ألم ثم الغرب؟ يف التاريخ معالم
التسلط، جانب إىل انضموا قد الكاثوليك أن حني يف الديمقراطي، الذاتي والحكم الفردية،
العصور إىل منتمني متأخرين والكاثوليك حديثني، لذلك الربوتستانت يكن أََولم واالمتياز؟

الوسطى؟
الربوتستانتية، املصادر تحليل من قدَّمنا ما ينقص بعنرص توحي األسئلة هذه إن
العليا. الخلقية بامُلثُل التأثر عىل الدائمة اإلنسانية القدرة الخصبة الحية املصادر هذه وأحد
استغلت كما الهائلة، البرشية القوى هذه استغلت قد الربوتستانتية الحركات أكثر إن
الكنيسة أن حني يف فيها، اهتمامهم يركِّزوا أن واملتشائمون الواقعيون يحب أخرى قًوى
وذلك املعنوية، القوى هذه الستغالل محكًما ناجًحا جهًدا تبذل لم الرومانية الكاثوليكية
الجهد هذا ِمثل الكنيسة بذلت وملا الغرب. يف الدينية الوحدة قضية عىل قاضية كانت لفرتة
األوان فات أن بعد ذلك كان الكاثوليكي واإلصالح لويوال أجناشيوس القديس أيدي عىل

الغربية. الدينية بالوحدة لالحتفاظ
كانت التي األلفاظ بعض فإن القائمة، النُّظم عىل هجوًما الربوتستانتية كانت وملا
مناشدتها من جانب وكان السلطان، ملقاومة تُستخدم التي األلفاظ تلك كانت تستخدمها
صدر يف الكامن اإليمان لوثر ناشد لقد السلطة. وضد وحريته، حقوقه الفرد، نحو يتجه
مناشدة بني اتفاًقا هناك إن النفوذ. أصحاب يفرضها التي الطيبة باألعمال مبتدئًا الفرد
مناشدة وبني الفردية) عن يتحدثوا لم الحني ذلك يف الناس (ألن للفرد الربوتستانت
قد الربوتستانتية أن — ذلك فوق — قبُل من ذكرنا وقد عرش. التاسع القرن يف الفردية
تحطيم عىل وعاونت الرأسمايل. للتاجر الفردية املبادئ عىل عونًا تطورها يف فعًال كانت
ذات امللكية البريوقراطية للدولة الطريق دت ومهَّ السياسة، يف الوسيط اإلقطاعي املركَّب

املستوية. والخطوط الكفاية
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صورها من صورة أية (عىل الربوتستانتية إخفاق أو نجاح أسباب فهم محاولة إن
من نوٌع محدودة، أرضية بمساحات ًدا محدَّ فهًما الكاثوليكية ضد أشكالها) شتى ويف
املتباينة العوامل كل إن النضج. حدَّ بعُد تبلغ لم التي االجتماعية العلوم يف الجذابة املرانة
أخرى. عوامل كذلك هناك إن بل الحاالت، من حالة كل يف أثرها لها لها تعرضنا التي
كل إن نقول أن مثًال نستطيع فال به. نقيس دقيق مقياس لدينا ليس أنه الواضح ومن
الشمال أهل إن كاثوليكيات. بقني السمراوات كل وإن الربوتستانتية، اعتنقن الشقراوات
الشعوب تكن ولم جميًعا. الجنوب أهل ينبذها لم وكذلك جميًعا، الربوتستانتية يقبلوا لم
نستطيع وال كاثوليكية. كلها الالتينية الشعوب تكن لم كما بروتستانتية، كلها الجرمانية
املزارعني وإن بروتستانت، انقلبوا األعمال وأصحاب املرشوعات أصحاب إن نقول أن

كاثوليًكا. جميًعا لبثوا والفالحني
إنجلرتا يف املحسوسة األمثلة أن وعندي بعض. من أهم العوامل بعض فإن ذلك ومع
تنترش الربوتستانتية أن عىل تدل الجرمانية والواليات واألرايضاملنخفضة وفرنسا وإيرلندا
للربوتستانتية كان فقد تطابقه؛ ال عندما وتفشل السائد، القومي الشعور تطابق عندما
فرنسيٍّا. رجًال نفسه كالفن وكان عرش. السادس القرن يف عظمى قوة مثًال فرنسا يف
يَُعدون الفرنسيني فإن الفرنيس، القومي الخلق عن الشائعة األمريكية اآلراء من وبالرغم
لم الفرنسية، الوطنية بؤرة وهو الفرنيس، التاج أن غري كغريهم. الطيبني البيوريتان من
إن عظيم. استقالل بالفعل قبُل من له كان فقد روما؛ عن انفصاله من أهمية له شيئًا يجِن
الشماليني الجرمان أكثر أن كما والربوتستانتية، الفرنسية بني يطابق لم الفرنسيني أكثر
األهلية الحرب أواخر يف فرنسا أن والواقع والجرمانية. الربوتستانتية بني طابقوا قد
الربوتستانتية بني طابقوا قد الفرنسيني، أوساط أكثر وأقصد عرش، السادس القرن يف
الكالفنية ومقاومة للهولنديني، الوطنية معناها كان الكالفنية إن ثم لفرنسا. والخيانة
الجنوبية األقاليم لتلك الوطنية معناها كان — الكاثوليكية للعقيدة اإلخالص أو —
وهذه — األقاليم لبقية منافسة كانت بل — بعُد تُهضم لم التي املنخفضة، البالد من
املباينة هذه إن عَرًضا وأقول املستقلة. الحديثة بلجيكا أمست التي هي الجنوبية األقاليم
الحتمية النظرية أصحاب تشوق مباينة الكاثوليكية وبلجيكا الربوتستانتية هولندا بني
من كانت املتجاورة الصغرية املساحات هذه ألن ببحثها؛ وتغريهم البسطاء، االقتصادية
تشابه عىل إيجاٍز يف كانت اقتصادياتها إن أي قرون، لعدة والصناعية التجارية املراكز

شديد.
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التاسع القرن وفردية عرش السادس القرن بروتستانتية بني عميقة هوة وهناك
أولئك إن الحركتني. بني تعادل التي الدراسية الكتب ألَّفوا الذين األمريكان عند عرش
حديثني الواقع يف يكونوا لم وكالفن، لوثر وبخاصة الربوتستانتية، ابتدعوا الذين الرجال
ألشري وإنما الثناء، أو للقدح الكتاب هذا يف «الحديث» لفظ أستخدم ال (وأنا روحهم يف
يؤمنوا لم بالتأكيد وهم التقريب) وجه عىل ١٧٠٠م عام منذ الغربية الثقافة صفات إىل
تبدو أن — التاريخية الناحية من إليها نظرنا إذا — يمكن الربوتستانتية إن بالحرية.
صنعت التي العوامل أحَد بحق تَُعدُّ وهي — والربوتستانتية مالمحها. يف جدٍّا وسيطة
قادتها. عن وبالرغم عنها بالرغم حديثة حركة إىل تقريبًا تحولت قد — الحديث العالم
مسيحية ومحاولة أخرية، وسيطة محاولة وأهدافها طبيعتها يف الربوتستانتية كانت لقد

عملية. بطريقة اإلنسان يف اإلله ف ترصُّ لتربير وأخرية، عظيمة محض

الربوتستانتية طبيعة

األسقفية الكربى الكنيسة عند العبادات فإن للربوتستانتية؛ متعددة صور الواقع يف هنالك
وسوف األوائل. املؤسسني أو املتزمتني، املوحدين عند العبادات مع القليل يف إال تشرتك ال
السادس القرنني يف ظهرت كما املختلفة الربوتستانتية أنواع نصنِّف أن قليل بعد نحاول
صفة عام بوجه الربوتستانتية عىل نضفي أن ذلك مع نستطيع ولكنا عرش. والسابع عرش

إيجابية. الصفة هذه أن غري سلبية، الخالف أوجه أكثر إن واحدة.
الذي التناقض أو الجذب أشكال من معنيَّ شكٍل عن تشفُّ الربوتستانتية حركة إن
عىل ثورة الربوتستانتية كانت األخرى. الغربية الثقافة صورة يف إليه اإلشارة لنا سبقت
والطقوس والقوانني، (كالتنظيم، سلطان ألي الخارجية الصفات تمتلك قائمة سلطة
ناشدتهم بل يطيعوا»، أو ذلك يف يعتقدوا «أال الناس الربوتستانتية ناشدت وقد والتقاليد).
وقوانني أفضل، رجاًال يطيعوا وأن أفضل أموٍر يف يعتقدوا أن — حماسة ويف — الواقع يف
وإىل اعتقاده، إىل الناس دَعوا ما أن عىل وكالفن، لوثر نجاًحا، دعاتها أرصأكثر وقد أفضل.
بروتستانتي هناك وليس مستحدثة، بدعة يكن ولم الصادقة، يسوع مسيحية هو طاعته،
يقرر أن فرد كل عىل عصيان وهو العصيان، حقيقة ينكر أن يستطيع األوىل السنوات يف
وكان عنها، التعبري عبارات أخطر يف رصاحة العصيان قضية لوثر عرض وقد به. القيام
للرجل يبدو املباالة عدم من نوع وهو الفلسفي، باالتساق املباالة بعدم يتصف عمل رجل

الغباء. رضوب من رضبًا املنطقي
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— دعواه يف لوثر يقول كما — وربه اإلنسان بني عقبة يقف البابوي القسيس دام وما
قسيس فرد كل وليكن وجوهنا. يف عقبة أخرى مرة يقف قد يشء أي من فلنتخلص
يرىض يشء، بكل العليم يشء، كل عىل القادر هللا، أن نفرتض أن الباطل الزعم ومن نفسه.
بينه العالقة يف لتتدخل — الكنيسة أعني — البسيطة البرشية الوسيلة هذه مثل قيام عن
أن امرئ كل يستطيع الذي املقدس، الكتاب يف نواياه أوضح قد هللا إن ثم مخلوقاته. وبني
دينيٍّا يرتتب ما بعض إىل لحظة بعد أعود وسوف القسس. وساطة دون بنفسه يطالعه
السياسية الناحيتني من أما الفرد. ضمري إىل املوجهة الشهرية اللوثرية الدعوى هذه عىل
كل ينصح كان إذ بالفوىض؛ يبرش إنما اآلراء بهذه يبرش الذي لوثر كان فقد والخلقية
كالقانون، — نفسه خارج كان ما كل يهمل وأن نفسه يف يشء إىل يصغي أن إنسان
الواقع يف كان لوثر أن غري املسيحية. من الوسطى العصور ومرياث والتقاليد، والعادات
يعتقد وهو كلها، وروحه وجرمانيته، وقلبه، ضمريه، نداء إىل يصغي أن املرء ينصح
كان ما مع االتفاق كل يتفق النداء هذا أن غاية أبعد إىل إنسانيٍّا ساذًجا جازًما اعتقاًدا
أكثر (وما إليه دعوته عن يكفُّ ال روحه، وكل وجرمانيته، وقلبه، نفسه، لوثر ضمري
الرجال ناشد قد لوثر إن الخواطر). بلبلة حد الدنيا هذه يف البساطة بها تبلغ التي األمور
لم وإن وهي هادئة، مصغرة صورة عىل — لوثر منهم كالٍّ أن يعتقد كان ألنه األحرار
الرجال أن الفالحني ثورة أثناء له تبنيَّ وملا حال. كل عىل لوثر تشبه أنها إال موهوبة تكن
يريدون فهم — االختالف كل يريده عما تختلف أخرى أموًرا يريدون كانوا إنما األحرار
يف يريدون عاجًال، األرض هذه عىل النعيم ويريدون واالقتصادية، االجتماعية املساواة
يريدون بل الزواج بمراسم القسيس قيام مجرد من أكثر شيئًا الجنسية العالقة شئون
من بنوع — طوًعا — أمدهم ذلك له تبني ملا — يريدوه أن لهم يحب لم مما الكثري
التي الكنيسة وهي اللوثرية، بالكنيسة أمدهم البائسني. القوم وهؤالء هللا بني الوساطة
فيما الخاص العميل ومذهبها وقسيسوها، وأساقفتها، ومعتقداتها، الخاصة، قوانينها لها
التي الحركة يربر أن يمكن ال بالعقيدة اإلقناع أن يرى لوثر وكان الطيب. بالعمل يتعلق
عىل الثورة فإن وإذن الدينية. الخلقية بالقواعد التقيد أو بالتعميد اإليمان عدم إىل تدعو

نفسه. هو سلطاته إقامة إىل بلوثر انتهت قد السلطان
الربوتستانت من كثريًا السابقة الفقرات — األقل عىل ت حريَّ أو — أثارت وربما
حتى الناس لتحرير محاولة باعتبارها حركتهم إىل ينظروا لم فهم األوىل؛ السنوات يف
الباطنية مصادرهم من حياتهم مصري جديد من ينسجوا أن ما بطريقٍة يستطيعوا
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السلطة إىل الناس لرد محاولة أنها عىل بها قاموا التي الحركة إىل نظروا إنما الخاصة.
هللا، كلمة قلبت قد الرومانية الكاثوليكية الكنيسة إن هللا. إىل الحق، السيد وإىل الحق،
الحية. األوروبية اللغات إىل تُرتجم أن ويمكن ميسورة، الحظ لحسن الكلمة هذه ولكن
كان الذي االحتكار صاحب يَُعد لم القسيس فإن القومية باللغة ميسوًرا اإلنجيل كان وملا
وايكليف — املصلحني كبار عمل وقد الالتينية. الرتجمة سوى هناك تكن لم عندما له
يف للمطبعة وأمكن واسع، نطاق عىل بلغاتهم اإلنجيل نرش عىل — وكالفن ولوثر وهس
امرئ كل بوسع وأمىس الجماهري، تكفي بأعداد اإلنجيل تُخِرج أن عرش السادس القرن
تقبل ال التي الحقيقية السلطة هو اإلنجيل بات ثَمَّ وِمن مقدس. كتاب يديه بني يكون أن

اإلنسان. كالم من وليس هللا كالم من فهو الجدل؛
والسلطة الحرية ملشكلة حل هي اإلنجيل قراءة أن يعتقدون يزالون ال الذين أولئك إن
عمد عن اتخذناها التي النظر وجهة من وأما املؤسسني». «طائفة فنسميها نرعاها أقلية
املرجع) (أو بالسلطة الناس أكثر يعنيه ما هو بالتأكيد ليس اإلنجيل فإن الكتاب هذا يف
املرجع وجدت األخري التعداد يف نيويورك مدينة سكان عدد حول جدل يف دخلت إن فإنك
«العشاء ل الحقيقي املعنى حول جدل يف دخلت إن ولكنك الكتب، أمهات من عرشات يف
نهائيٍّا، حالٍّ للمشكلة تجد ال بالتأكيد ولكنك اإلنجيل، من حجتك تعزِّز أن استطعت األخري»
املنشودة. ضالتهم — شديًدا تبسيًطا األمور تبسيط مع — اإلنجيل يف الناس وجد وربما
إىل واحدة خطوة النهائية الكلمة عن البحث اإلنجيل إىل الربوتستانت رجوع دفع وقد
ما» و«شخًصا ما، نقطٍة يف اإلنجيل يعنيه ما يقول أن بد ال ما» «شخًصا فإن الوراء،
منذ الرومانية والكنيسة والرشائع اآلباء، يؤديها كان التي األعمال يشبه بما يقوم أن بد ال
برأيه فاملستقل وإذن مفرسوه. به يمدنا إنما باملرجع، يمدنا ال اإلنجيل إن بعيد. زمان

الرأي. يف لغريه تابًعا أخرى مرة نفسه يجد
عاشوا هم إذا العالم، هذا يف الثائرين لكل العام املصري هي التبعية هذه ومثل
السياسيني، للثائرين العملية الناحية من دائًما السهل من كان وقد الثورة. نشوب بعد
التي السلطة محل تَُحلُّ السلطات من سلطة بناء يعيدوا أن االقتصاديني، والثائرين بل
قْدره له أمًرا الطاعة البلشفية وروسيا اليعقوبية فرنسا جعلت ما ورسعان عليها، ثاروا
بسبب الحق يف ذلك كان وربما ما، لسبٍب — الربوتستانتية الثورة أن غري واحرتامه.
تحَي لم — الدين ورجال الفالسفة يعالجها التي األبدية الحقيقة إىل السامق الطموح
حد إىل املتوترة نشأتها فأبقت الثورية. أصولها من أسفل مستًوى عىل ناجحة حياة قطُّ

315



ورجال أفكار

يف إال التربير يلتمسوا أن للناس تُِرد لم فهي أعماقها؛ ويف حدودها يف األقل عىل حية، كبري
مرتبًا. نظاميٍّا عامًلا كذلك أرادت ولكنها الناس، من األحرار سوى أحًدا تََر لم وهي إيمانهم،
أن — مثًال بوسيه ذلك عن عربَّ كما — الكاثوليكية النظر وجهة من معناه ذلك أن غري
بذلك تتحول وأنها األوائل املحتجني عىل وتحتج جديدة، مذاهب دائًما تولد الربوتستانتية
مبدأ إىل تستند ال ألنها وحدة لها تقوم أن يمكن ال الربوتستانتية وأن له، نهاية ال عالٍم إىل
إنها فنقول للربوتستانتية تقديًرا أكثر بصيغٍة ذلك عن نعربِّ أن ويمكن النهائية. الكلمة له
الذي السعي وهو األرض، عىل سماوي كماٍل تحقيق إىل السعي لفكرة الحقيقي الوارث
وبإصالح الصليبية، وبالحروب الصوفية، بالعزلة الوسطى العصور يف املسيحية عنه ت عربَّ
حتى الحقيقية الوريثة هي كانت الربوتستانتية إن ُقل أو األبدية. بالهرطقة أي األديرة؛

الدنيا. هذه إىل أقرَب آخر ببشري التنوير عرص جاء
األوىل الخطيئة يف القديمة املسيحية العقيدة قِبلت الكربى الربوتستانتية العقائد ألن
املظلم الجانب تصوير يف — نعلم كما — كالفن بالغ وقد مبدئي. سلبيٌّ عامٌّ حكٌم وهذا —
فيما التشاؤم شديدة املتطرفة والكالفنية الحيواني، اإلنسان إىل الكاثوليكية النظرة من
يقوم الذي لوثر مذهب وليس الدنيا، هذه يف طيبة حياة يحيا أن عىل اإلنسان بقدرة يتعلق
باتباعهم يستطيعون وأنهم طيبني، يُولدون الناس بأن إثباتًا باإليمان التربير أساس عىل
حتى — لوثر ك تمسَّ وقد الحياة، يف لهم مرشد خرِي عىل يعثروا أن الطبيعية رغباتهم
الطبيعي. اإلنسان َضعف بمبدأ — روما ضد األول نضاله يف فوضوية، لحظاته أكثر يف
الخري «يحفظ» الذي وهو «يخلقه»، ال الذي وهو اإليمان، اإلنسان يَِهب الذي هللا هو وإنما
املذهب بوادر — الهمجية الطوائف بعض بني — الربوتستانتية هامش يف لتجد وإنك له.
نسميهم َمن بني كذلك لتجد وإنك اإلنسان. عند الطبيعي بالخري ينادي جاء الذي الالحق
ليس بأنه يؤمنون فهم الواضحة؛ الفوىض من نوًعا الدينية» األخالق قواعد من «املتحللني
هذه أمثال كل دامت ما الفرد، يف البرشية الروح يقيد طقوس، أو ُحكم، أو قانون، هناك
الذي البرشي الروح نشاط من تَُحدُّ ثابتة صيًَغا إال ليست والطقوس، واألحكام، القوانني،
الدينية» األخالق قواعد عىل «الثورة بني ما نربط أن ونستطيع له. نهاية ال تنوًعا يتنوع
األخالق عىل «الثائرين ولكن اإلنسان، عند الطبيعي الخري بشأن أعقبتها التي األفكار وبني
عدًال يمكن ال الذي البرشي الروح وهذا املسيحية. الدين بلغة يتحدثون أنفسهم الدينية»

الدنيا. هذه يف عمله يؤدي مشخص إله هو املقدس، الروح كذلك هو نحبسه أن
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تلك يف تكن لم الربوتستانتية أن ذلك آخر؛ سلبي حكم بوضوح ذلك بعد ويأتي
القرنني يف املتأخرين العقليني فإن البعيدة؛ املعاني من معنًى بأي عقلية حركة القرون
أخرى استعارة استخدمنا إذا أو أمهم، الربوتستانتية أن زعموا عرش والتاسع عرش الثامن
أخذ الذي اإلسفني يف الدقيق الطرف هي كانت الربوتستانتية أن زعموا إنهم قلنا حدة، أقل
بصعوبات هنا نصطدم ونحن الكاثوليكية. «الخرافة» من فيحللها اإلنسانية يف يتغلغل
اإلقالل وأن العذراء، مريم وعبادة القديسني عبادة من الحد بأن آمنت أنت فإن التعاريف؛
والفنون املوسيقى تلعبه الذي الدور وتحوير باملوعظة، االهتمام وزيادة الطقوس، من
الدين علوم من لذلك تبًعا وأقللت ا، تامٍّ إلغاء إلغاءه حتى أو شديًدا تحويًرا الزخرفية
ُقورنت إذا — إذن فالربوتستانتية العقل، به يوحي مما ذلك تنفيذ بأن حكمت أنت وإن —
الثامن القرن يف إال يحدث لم التغريات هذه من كثريًا أن بيد عقلية. حركة — بالكاثوليكية
يف لها كان العقلية الحركة أن ا جدٍّ الواضح من كان عندما عرش، التاسع والقرن عرش
ُعْدت أنت وإن الكاثوليكية. الكنائس يف لها يكن لم ما األثر من الربوتستانتية الكنائس
لتعذر الحني ذلك يف دار الذي الديني الجدل عىل واطلعت ذاته عرش السادس القرن إىل

عقيل. محيط يف أنك تحس أن عليك
ألقى حيث وارتربج قلعة حوائط عىل السوداء البقعة شهدوا قد السياح ماليني إن
يعتقد لوثر كان فقد روحانيٍّا؛ الشك يثري ما هذا يف وليس الشيطان. عىل بامِلحربة لوثر
وكان إخالًصا. منه أكثر أوغسطيني أي ثبات عن يقل ال ثباٍت يف الطبيعة يجاوز فيما
قاومت وقد يذكره. ما كثريًا الذي يهوه كان كما حقيقيٍّا أمًرا كالفن عند الجبار اإلله
كما والشمس، األرض بصالِت تتعلق التي الجديدة العلمية النظرية األوىل الربوتستانتية
األمريكان الربوتستانت وللمؤسسني تقريبًا. األسباب ولنفس الكاثوليكية، الكنيسة فعلت
عرش. السادس القرن يف ثابتة جذور البيولوجيا أو الجيولوجيا يف يثقون ال الذين املحدثني
قد اإلنجيليني) مع الحال هي كما االستثناءات بعض وجود (مع الربوتستانت كان وإذا
ويف الساحرات، ويف الشيطان، يف عقيدتهم استمرت فقد القديسني، يف اعتقادهم عن كفوا
بمقدار والالمعقول، املعجزة معنى أحيت قد الربوتستانتية أن والواقع الظالم. جيوش كل
عما واالبتعاد العميقة، الدينية املشاعر تجديَد الفرد عند تعني الربوتستانتية كانت ما

الوسطى. العصور يف الكاثوليكية الكنيسة يف مطمئنة شكلية يَُعد كان ربما
الربوتستانت يبرش ولم متسامحة. — ثالثة ناحية من — األوىل الربوتستانتية تكن ولم
ممارسة أن — التاريخية الناحية من — الحق ومن يمارسوه. أو الديني بالتسامح األوائل
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شكل إن إنجلرتا. يف وبخاصة الربوتستانتية، البلدان يف أوًال تطورت قد الديني التسامح
ملَّت قد الكثرية املذاهب ألن نشأ إنما الديني التسامح أن يرى الذي الشديد التسامح
إنما يعتقدون ال الذين العمليني السياسة رجال وأن بينها، فيما الجدل حتى أو التقاتل
وأن الحماسة، بنار تحرتق تَُعد لم التي املنهوكة املذاهب مع يتالءموا أن استطاعوا
إن — كلها بالعملية شأن البتة لها يكن لم الديني بالتسامح تتعلق التي وامُلثُل النظريات
أمثال من الصادقة الدينية الجماعات إىل بالنسبة إجحاف وفيه يكفي، يَُعد لم الشكل هذا
إىل بالنسبة إجحاف كذلك وفيه إيجابي، خريٌ التسامح أن يرون كانوا الذين «الصحابة»
جاءوا الذين أولئك املؤمنني، وغري املؤمنني من النَِّحل جميع من والعمال الكتَّاب مئات
الديني التسامح عن يدافعوا لكي والنضال الجهاد بميسم اتسمت التي القرون هذه يف
غريهما أو كالفن، أو لوثر، هدف يكن لم الديني التسامح إن لذاته. مطلوبًا هدًفا باعتباره
الشك، وفوق التجريب فوق أنها أحسوا قضية سبيل يف الناجحني البارزين املكافحني من
التسامح، الناس يسميه الذي الرتاخي أو الجبن ذلك فوق — الحال بطبيعة — ثَمَّ وِمن
حتى األفراد لبعض فعًال طرأ قد خلقيٍّا خريًا باعتباره الديني التسامح عن الدفاع إن نعم
ذات الشخصيات عن يَصُدر كان الدفاع هذا ولكن الديني، اإلصالح من األوىل السنوات يف
ل، التعقُّ ونحو التسامح، نحو ميل األوائل اإلنسانيني بني هناك وكان الثانوية. األهمية
مس مجرد من بأكثر يتميز كان اإلنسانيني من كثريًا فإن ذلك ومع التشكك. ونحو بل
كأرازمس منهم، وكثريًا الربوتستانتية، عليه تنطوي كانت الذي الكمال نحو االندفاع من

الحق. التسامح سبيل يف العمل دوافع وإىل الشجاعة إىل يفتقر كان نفسه،
الربوتستانتية بأن القول إىل السلبية األحكام هذه رسد بعد حاجٌة بي تَُعد ولم
عن ُكتب ما أكثر وما الحديث، التقليدي األمريكي باملعنى ديمقراطية تكن لم األوىل
الكثري ويتوقف الحديثة. الغربية الديمقراطية ونمو الربوتستانتية الحركة بني العالقة
يف الفردية الحرية أهمية أكْدت أنت فإذا الديمقراطية؛ تعريف عىل — الحال بطبيعة —
يعتقد لم كليهما ألن الديمقراطيني؛ من قْطًعا يكونا لم وكالفن لوثر فإن الديمقراطية،
الفصل إىل (ارجع الخطيئة ارتكاب يف حرٍّا يُرتك أن العملية الناحية من يجب املرء أن
نقطة هي الديمقراطية يف املساواة أن رأيت أنت وإن الربوتستانتية). أشكال عن التايل
الكربى الربوتستانتية الجماعات أن أقوى بصورة لك اتضح الفرد، حرية وليست االرتكاز
والظافرين القديسني، من الصغرية، املمتازين الكالفنيني جماعة فإن ديمقراطية؛ تكن لم
االتجاهات من وقلَّ املانعة. باألرستقراطية ًكا تمسُّ الجماعات أشد من كانت بالخالص،
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عليهم ُكتب الذين أولئك إن لهم قيل الذين اإلنجليز البيوريتان عن ديمقراطية يقل ما
مسلكهم بأن فأجابوا الدنيا، هذه يف امللذات ببعض يستمتعوا أن األقل عىل لهم الجحيم
وميولها بالرأي تحكُّمها فإن اللوثرية عن أما املؤمنني. أنوف يف الكريهة بالروائح يفوح
أمرها أوائل يف كنيستها وكانت الفالحني. ثورة بعد كثريًا اتضحت قد األرستقراطية
أدَّت التي العوامل من كثريًا أن فأكرر أعود ولكني الربوسيني، األرستقراط لطبقة مالئمة

قصد. غري عن يكن لم وإن األوىل، الربوتستانتية عن جاء قد الحديثة الديمقراطية إىل
فإن استثناء؛ تاريخي علم حكم لكل أن كما استثناءات، سبقت التي ولألحكام
يف نشبت التي املجيدة» «الثورة أعني وال — عرش السابع القرن يف اإلنجليزية الثورة
السابع القرن من األربعينيات يف نشبت التي العظمى الثورة أعني وإنما ١٦٨٩م، عام
يف اليسارية الحركات أن ذلك الحديثة؛ للديمقراطية الرئيسية املصادر من كانت — عرش
واالقتصادية؛ والسياسية الدينية واآلمال األفكار بني مذهلة بصورة تجمع كانت الثورة
تحلل إىل تدعو وطوائف املسيح، عودة بعد الذهبي بالعرص تؤمن طوائف هناك فكانت
جماعات وهناك كالفن. من كالفنية أكثر طوائف وهناك الخلقية، القواعد من املسيحية
معناها من ا جدٍّ يقُرب بمعنًى السياسية الحرية إىل تهدف التي املساواة» «دعاة جماعة مثل
تكوين إىل (الداعني واملستقلني الربزبترييان، مثل الكربى، الجماعات إن بل عندنا، الحديث
وإىل الربملان، سيادة إىل تدعو واألساقفة امللوك عىل هجومها يف كانت الخاصة) الجمعيات
وإنك للديمقراطية. التنظيمي الجانب من كثري وإىل والدستور، اإلنسان، حقوق احرتام
وعن املساواة، عن ديمقراطية آراء الجماعات هذه من كثري بني — ذلك فوق — لتجد
نعرف إننا بأْرسه. الشعب رقابة فوق قراراتها تكون سلطة يف ديمقراطيٍّا الثقة عدم
خليج يف املشرتكة البيوريتانية املصلحة أقاموا الذين القادة روح أن املعرفة حق اليوم
كانت ورفاقه ونثروب سها أسَّ التي الحكومة أن كما ديمقراطية. تكن لم ماساشوستس
املقاومة روح نمت ما رسعان ماساشوستس يف حتى ولكن والقديسني. الصفوة حكومة
يف الكامل باملعنى — بروتستانتيٍّا زعيًما وليامز روجر يف لتجد وإنك األوليجاركية. لهذه

يشء. كل فوق ديمقراطيٍّا كذلك الواقع يف كان — عرش السابع القرن
إن — السلبية األحكام تراها التي العامة بالنظرة — القول أكرر أن يجب ولكني

روحهم. يف ديمقراطيني يكونوا لم الديني اإلصالح عهد يف الربوتستانت
الطبيعة، فوق فيما املدى واسع القوي االعتقاد بعض: إىل بعضه هذا كل ضممت وإذا
— دعاته األصح عىل أو — وخصومه املقدس الثالوث عىل تركيزه قوَّته من زاد ربما الذي
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الطوائف وكراهية األعىل، امَلثل نحو متجدد واندفاع بالخطيئة، شديد وإحساس الشياطني،
يف يشبه ال كلٌّ لك كان هذا كل ضممت إذا وعمليٍّا، نظريٍّا التسامح تنفي كراهية األخرى
«معونة بروتستانتية العرشين؛ القرن يف املستقرة الثابتة األمريكية الربوتستانتية الكثري
الدعاوى صنوف وكل أفريقيا، يف الديني والتبشري الكنيسة، وعشاء والكشافة، السيدات»،
اتجاًها األوىل الربوتستانتية كانت إنما العاملية. الحكومة إىل الخمر، تحريم من الطيبة،
منفًرا؛ أمًرا الربيء، املثايل أو الهادئ، املتعقل إىل بالنسبة كانت كما مستأنس، غري همجيٍّا،
العصور يف الناس يرى كان كما — يرون يزالون ال كانوا األوائل الربوتستانت ألن ذلك
أو اإلحصاءات تحده ال مبهم، جبار، إله يحكمه عالٍم يف مريبة وأموًرا عنًفا — الوسطى
بمقداٍر — كان عرش السادس القرن يف الربوتستانتي إن بل املشرتك. الحس أو العلوم
أشد عالم يف يعيش — املدرسيني إله من وإبهاًما ظالًما أشد الربوتستانتي اإلله كان ما
جاءت األوىل الربوتستانتية إن عرش. الثالث القرن يف الكاثوليك عالم من قلًقا وأكثر عنًفا
أن حني يف دامية. فظيعة نتائج إىل يؤدي والسيف سيًفا. لتشِهَر ولكن سالًما، لتقيم ال

السالح. تستخدم ال السيدات» و«معونة «الكشافة»

الربوتستانتية أشكال

عام. بوجه الربوتستانتية عن أساسية عامة أحكاًما أصدر أن يف اآلن حتى اجتهدُت لقد
— يقولوا أن الكاثوليك الكتَّاب من املرتفقون حتى يحب كما — عام حكٍم أوضَح أنَّ غري
وحدة هناك كانت فإن ؛ كالٍّ تكن لم أنها هو الربوتستانتية عن يصدره أن املرء يستطيع
يتصل فيما أما العامة، الروحية األحكام ويف املجردة األمور يف تُلتمس فإنها بروتستانتية
الجماعي، للوجود الخارجية واملظاهر واملالية، اإلدارة، وشئون الدنيوية، التنظيم بأمور
«التقويم املعروف األمريكي املرجع ذلك يف جاء وقد األلباب. يحريِّ املذاهب يف ع تنوُّ فهناك
وإذا دينية. هيئة ١٩٤٧م، ٢٥٦ عام يف القارية املتحدة الواليات يف ُوجد قد أنه العاملي»

يأتي: ما وجدت مثًال هللا» «كنيسة عنوان تحت املرجع هذا يف بحثت

هللا. كنيسة
(آندرسون). هللا كنيسة

السابع. اليوم هللا، كنيسة
(األصلية). هللا كنيسة
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هلل. الوحيدة الكنيسة

هلل. الوحيدة الكنيسة

مطبعيٍّا. خطأ األخريين السطرين يف التكرار وليس
يجد ال الربوتستانتية الكنائس تصنيف عاتقه عىل يأخذ الذي النظامي الباحث إن
الكتاب من الفصل لهذا اخرتناه الذي العنوان أن والواقع به. يقيس واحًدا معياًرا يديه بني
إن وذلك والواقع، يتفق ال خاص نسق عىل يدل قد — الربوتستانتية» «أشكال وهو —
أن وتستطيع الحريف. بمعناها الطيف) ألوان اإلنجليزي األصل يف (وهي األشكال أخذنا
االجتماعية، لقيمتها طبًقا — معني بلد يف األقل عىل — الربوتستانتية الجماعات تصنِّف
أو الرومانية، الكاثوليكية الكنيسة عن الديني ابتعادهم مقدار أو أعضائها، ثراء أو
هنا نأخذ وسوف املقدس. الكتاب أسس عىل قيامها مدى أو اإلنجيلية، حماستها درجة
تتبعان الناقدين عني يف وهما — واللوثرية األنجليكانية الكبريتني، الوطنيتني الكنيستني
الربوتستانتية، يف لليمينيني مثاًال — الدنيوية للقوى الدينية القوى تُخِضعان أي أراستس؛
ويالحظ لليساريني. مثاًال ثورة األشد والطوائف العظيم، للوسط مثاًال الكالفنية والطوائف

هنا. حسابنا يف ندخله أن نستطيع ال عرش، الثامن القرن يف تم تطوٌر «النظامية» أن
يف الحماسة تثري الكفاح، عىل تدل لفظة (األيراستي) أراستس إىل النسبة وكانت
املبدأ ذلك باختصار وهي «االشرتاكي». لفظة اليوم تثرينا كما بالتأكيد آبائنا عند الجدل
بينه يخلط أن القارئ أريد (وال الدين رجال من سويرسي رجل رعاية إىل ينتمي الذي
الكنيسة تَخرج أال إىل دعا وقد الهولندي). اإلنساني ذلك روتردام، مدينة ابن أرازمس وبني
الدولة، يف اآلداب رشطة هم الدين فرجال للدولة؛ التابعة الهيئات من هيئة تكون أن عن

الحكام. وكلمة هللا كلمة بني يعادلون الذين هم العلمانيون والوطنيون
أساسها معينة دولة يف الزمني تكوينها يف انحصارها بحكم — الوطنية الكنيسة إن
تحتكر تكن لم إنجلرتا يف الوطنية والكنيسة ما. حدٍّ إىل أراستية تكون أن بد ال — األمة
حركاٌت قديم من عارضتها وقد الصور. من صورة أية عىل البالد يف الدينية الحياة
كاثوليكية تكون كادت «مرتفعة» جماعات إىل الداخل يف وانقسمت قوية، انفصالية
يف بينهما ضخمة جماعة وجود مع موحدة، تكون تكاد «منخفضة» وجماعات رومانية،
هي الكنسية؛ املتناقضات من مجموعات كانت إنجلرتا كنيسة إن إيجاٍز يف وأقول الوسط.
األفكار يف فريد تنوع وفيها العاملية) (أو الكاثوليكية إىل تطلعات فيها مفردة كنيسة
وليس خصومها، أعني يف أراستية تبدو إنجلرتا كنيسة كانت الحالة هذه يف وحتى وامليول.
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األعيان عاشها التي الحياة لطريقة انعكاًسا األوىل القرون خال كانت أنها يف شك من
إنجلرتا لكنيسة كان وقد العموم، وجه عىل املحافظة والطبقات الناس من املستجدون
منه خرجت والفشل، النجاح من عاصف تاريخ وجودها من القالئل السنني عرشات يف
إنها فُقل شئت إن أو — التوفيق عىل اإلنجليز لقدرة كالسيكيٍّا مثاًال إليزابث عهد يف
— إذن — لوثر بعد األولني القرنني يف وحتى وجود. له ليس الصعاب بعض أن زعمت
كانت الربوتستانتي. للعالم مصغًرا عامًلا كانت وإنما بسيًطا، شيئًا إنجلرتا كنيسة تكن لم
لم إن املدنية السلطة تحرتم محافظة، بروتستانتية كنيسًة أساًسا اإلنجليزية الكنيسة
قريبة الطقوس ناحية ومن الدينية الناحية من وكانت أراستس، ملبادئ مسرتقة تكن
الدنيا، هذه لتطهري الربوتستانتية الحماسة تنقصها الرومانية الكاثوليكية الكنيسة من
كبري؛ حدٍّ إىل دقيق هنا باملرونة والتشبيه — املرنة رقابتها تحت ذلك مع أبقت ولكنها
قد الذين املتحفزين العصاة من جراًرا جيًشا — يَُمط أن يمكن األنجليكاني العقل ألن
املتحفزون العصاة هؤالء كان وقد السماء، إىل مبارشة أو جنيف، إىل أو روما، إىل يلجئون
أمر وهو ذلك، مع عاشت الكنيسة أن غري مختلفة. أوقات يف فعليني عصاة إىل يتحولون
املعجبني أولئك ويَرسُّ الخلقي، الكمال دعاة إىل وييسء املنطقية، العقول أصحاب يحري

الالعقليني. باإلنجليز
حينما ١٥٣٤م عام صدر الذي السيادة قانون من إنجلرتا لكنيسة املذهبي التاريخ إن
١٥٥٩م، عام يف إليزابث أصدرته الذي التسوية قانون حتى روما، عن هنري انفصل
بعًضا بعضها يعارض دينية أصول من بسلسلة تمر التي البرشية للجماهري فريد مثال
الناس كان حيث العرب؛ تاريخ يف مستحدثة أو فذة الظاهرة هذه وليست متعادلة. بقوة
وتَُعد تماًما. يفتحوها لم إذا عقولهم، يهيئون والفكري االجتماعي التحول عصور يف
تقليديٍّا مثاًال ١٩٣٨م عام يف الرسمي الشيوعي الحزب تكوين عىل طرأت التي التغريات
وكان هتلر، بفضل يؤمن أن بد ال ١٩٤٠م عام يف املخلص العضو كان فقد يعهده؛ كلنا
األلباب. تحريِّ التي التحوالت من كثري يف وهكذا ١٩٤١م، عام يف برشه يؤمن أن بد ال
وقد روسيا. يف حتى نسبيٍّا صغرية جماعة من الصفوة، من مكوَّنًا كان الحزب ولكن
بد ال وكان عرش. السادس القرن يف إنجلرتا يف التقلبات لهذه كلهم الكنيسة رواد تعرَّض
البابا، محل الثامن هنري حلول أوًال تقبل أن امللك، رعية العادية، الوادعة الرعية لنفس
أوضحها أخرى، قليلة وتغريات الكنيسة، صلوات يف الالتينية من بدًال اإلنجليزية واستعمال
هذه يف اليمنى امللك ذراع كرانمر، األسقف بالزواج امَلثل رضب وقد القسس. زواج إمكان
أصيلة. معرفة الجرماني اإلصالح وعرف الخارج، يف درس قسيس وهو الخطرية، األمور
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إن حدوده. تجاوز قد كرانمر بأن حكم هنري أن ذلك بعد املخلص الشعب عرف ثم
أن أراد إنه ينهدم. وهو الدين هذا يرى أن يريد ال كان الدين، عن املدافع لوثر، عدو
عام يف بشخصه هنري دفع فقد ولذلك البابا. تحب ال هنري، تحت كاثوليكيٍّا شعبه يكون
وطبًقا الستة». الفروع ذي الدامي «السوط ب ُعرفت التي الست املواد الربملان إىل ١٥٣٩م
الرشيعة بحكم الدينية مناصبهم يتولوا أن بعد الزواج، للقسس يجوز «ال الثالثة للمادة

املقدس. القربان مذهب وتأكَّد الشفوي، االعرتاف وعاد قبل». من لهم يجوز كان كما
وقد السادس. إدوارد الصغري ابنه خَلفه هنري مات وملا بداية. سوى ذلك يكن ولم
إىل القصري حكمه تحت الطيبة الرعية هت وتوجَّ الربوتستانتية، الطريقة عىل الطفل نشأ
يف أسهم ١٥٥١م عام ويف الكاملة. الربوتستانتية الطريقة عىل الصالة فيها تؤدي كنيسٍة
املتباعدة، األطراف بني فيها ق يوفِّ أن وحاول ذاته، كرانمر وضعها مادة وأربعني اثنتني
ولكن يتزوج. أن أخرى مرة للقسيس وأباح الكاثوليكية. املبادئ من الكثري نبذ ولكنه
نشأة نشأت التي ماري الكربى أخته بعده فجاءت ١٥٥٣م، عام يف خَلٍف بغري مات إدوارد
عادت املتأخرة، الدراسية الكتب يف الدامية» «ماري ب ُعرفت التي ماري وبعد كاثوليكية.
الرومانية. الكاثوليكية الكنيسة حظرية إىل — األقل عىل شكًال — كلها اإلنجليزية األمة
عما وضوحها يف كثريًا تقل ال قضيٍة سبيل يف واستُشهد باإلحراق، كرانمر عىل وُحكم
(وتُعرف القديمة وصلواتها عباداتها إىل الطيبة الرعية وارتدَّت عادة. االستشهاد يستحق
العرش عىل جلوسها بعد ١٥٥٨م عام يف تُوفيت ماري أن غري ماريا). وآف باترنسرت باسم
لم طويلة حياة لها ُكتبت التي إليزابث، الصغرى أختها وخلفتها فقط، سنوات بخمس

الربوتستانت. اإلنجليز قلوب يف بعيدة مكانة واحتلت وأختها، ألخيها تُكتب
الوطنية، بالكنيسة أخرى مرة االعرتاف تم عهدها ويف بروتستانتية، إليزابث وكانت
إىل يدعو تسوية قانون صدر كما البابا، مكان التاج يضع جديد للسادة قانون وصدر
تتعلق التي املواد من أخرى مجموعة وُوضعت اململكة. أنحاء جميع يف العبادة توحيد
اإلنجليزية. الكنيسة ميثاق تزال ال التي والثالثون التسع املواد وهي واملبادئ، بالدين
األرسار تستبعد دينية أصول وإىل باإلنجليزية، الصالة إىل املخلصة الرعية وارتدَّت
الرعية إن أي اإلنجليز؛ من القريبني أو الرسوليني القديسني عىل إال تبقي وال املقدسة
الكنيسة. يف خيَله يربط كرومويل الجيِل هذا أبناءُ رأى وقد أنجليكانية. الواقع يف أصبحت

عهدها. انتهى قد — األقل عىل — روما مع األزمة أن بيد ذلك رأَوا ربما نعم
عليها يستحيل — البالهة حد إىل املسئولية من تتحرر لم ما — املخلصة الرعية إن
السنوات تلك يف الدِّين أوامر أطاعت هي إن بها، تعرتف التي املتناقضة األمور تصدق أن
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نحاول عندما النهاية إىل ستواجهنا ملشكلة تقليدية حالة وهنا املتقلبة. والعرشين الخمس
مأخذ يأخذ الرعية من املؤمن الفرد كان إذا االجتماعية العالقات يف األفكار أهمية نقدِّر أن
اتجاًها بطبعه آثر وربما صوبه، لطار قبولها عليه يتحتم التي األفكار كل املطلق الجد
ما يعتقد فإنه ولذا عمل؛ بأي يقوم ألن الشجاعة أو الطاقة تنقصه كانت وإنما اتجاه، عىل
أن إلينا بالنسبة املهم فمن السلوك، هذا يسلكون الناس من الكثريون كان وإذا يصادفه.
الكنيسة إىل ه توجَّ وربما األفكار، هذه من فكرة بأية يأبه ال كان ربما السلوك. هذا نفهم
يكرتث لم أنه الطبيعي ومن ما. بعمٍل يقوم أن ملجرد السينما، دار إىل الناس يتوجه كما
القبيل هذا من كثرة هناك كانت وإذا التوجيه. صاحب إليزابث أو ماري أو إدوارد كان إن
الءموا وإنما البسيط، املوقف هذا الناس أكثر يقف لم وربما ذلك. نعرف أن املهم فمن
من يتضح واحًدا أمًرا أن غري كنهها. ندرك أن نستطيع ال معقدة خفية بطرٍق سلوكهم
تستطيع البرشية الكتل إن وحده: اإلنجليزي التاريخ من والعرشين الخمس السنوات هذه
وملا الدين، وأصول والفلسفات، املجردة، األفكار عىل تطرأ التي للتغريات نفسها تكيِّف أن
صاحب املخلص املثايل بوسع ليس بطرٍق ذلك تفعل وهي رصاع، من األفكار هذه بني
اإلنسانية. يف إلخوانه بالنسبة مثاليٍّا كونه عن تخىل إذا إال اللهم يعللها، أن الثابت الرأي
أملانيا شمايل بقاع أكثر يف الثابتة الوطنية الكنيسة هي اللوثرية الكنيسة أمست
بمبدأ لألخذ تقليديٍّا مثاًال — بروسيا يف وبخاصة — للغريب بدت وقد وسكنديناوة.
وتبث الخاضعني، الدين رجال طريق عن الدولة حكام يديرها شديد، تطرف يف أراستس
عن تكون ما أبعُد حقيقة وهي — بالطاعة باالستمساك القوي الجرماني اإلحساس ذلك
اللوثرية الكنيسة تأخذ ولم العامليتني. الحربني يف الحلفاء دعاية خلقتها بأسطورة وصفها
كما املوسيقى. تشجع دائًما كانت فقد األنجليكان؛ فعل مما بأكثر الكالفني بالتقشف
القربان ببقاء يسمح الكاثوليكية الدينية األصول من كاٍف وبقدر موقرة بطقوٍس احتفظت
نفسه لوثر كان وقد األخري، للعشاء معقولة عاطفية ذكرى مجرد وليس معجزة، املقدس
قال لقد الجامدة. كالصخرة يكون أن دائًما يحب وكان الشأن، هذا يف الجامدة كالصخرة
مبدأ ينبذ أن إىل مضطرٍّا نفسه ووجد رمز، مجرد الجسد وليس جسدي.» «هذا املسيح:
يحتل املبدأ هذا دام ما ولحمه، املسيح دم إىل والخبز النبيذ بتحول يقول الذي الكاثوليكية
لدم الفعيل الوجود هو اخرتاعه من آخر بمبدأ ونادى الكاثوليكية. العقيدة يف بارزة مكانة
يضع إنه املدريس. الجدل نسميه بما الرأي هذا عن ودافع األخري. العشاء يف ولحمه املسيح
يدل التي القديمة اللفظة محل لتحل العقيل» «الوجود معناه األول مقطعها جديدة لفظة
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العادي الرجل ويكفي تفكريه. نتابع أن علينا العسري ومن «التحول». عىل األول مقطعها
وجسده، املسيح دم «مع» والنبيذ الخبز هي العنارص أن يدرك أن يتعمق أن يريد ال الذي
بعض من واملذهب فحسب. الظاهر» «يف ال «بالفعل» كالهما ومعجز، طبيعي «وكالهما»
من وبالرغم املتناقضات، بني للجمع فارغ جهد وهو التوفيق، ملذهب نموذج النواحي
قوٌم قبُل من مات كما «التحول». ضد العقيل» «الوجود سبيل يف مات رجل من فكم ذلك
مادة من واالبن األب بأن القائلني ذلك يف معارضني واحدة مادة من الثالوث بأن يؤمنون

الشمولية. الدولة ضد الديمقراطية سبيل يف قوم مات وكما واحدة.
لتأثري نتيجة كان الذي الحياة أسلوب يزال وال الربوتستانتية. مركز هي والكالفنية
طريق الحظ لسوء هناك وليس الغرب. ثقافة يف بارًزا عنًرصا الدنيا هذه يف الكالفنية
عظيم كتاب لها وكان مؤسس، لها كان الكالفنية. فهم إىل يؤدي املعالم واضح سهل
هذا قراءة مجرد ولكن ١٥٣٥م. عام يف كالفن نرشه الذي املسيحية» الديانة «معاهد هو
باملاركسية. املال» «رأس كتاب قراءة مجرد يبرصك مما بأقل بالكالفنية يبرصك الكتاب
حتى جنيف يف الدين رجال لحكم تخضع جماعٍة ومن الكتَّاب من الكالفنية نََمت وقد
اجتهد ومهما املجتمعات. مئات يف والنساء الرجال آالف بجهد وذلك عاملية، ديانة أصبحت
النواحي من كثري يف ارتبطت بحركٍة يحيط أن يستطيع ال أنه يجد فإنه الفكر مؤرخ

عرش. السادس القرن منذ الغرب بتاريخ
لم الذي املتناقض، الرجل اإلثارة، سهل الجرماني، لوثر بني واضحة مباينة وهناك
تتوسع أن وتستطيع املنظم. املنطقي، البارد، الفرنيس، الفن وبني نظامية، تربية عىل ينشأ
والكاتدرائية أثينا يف البارثنون إىل بالنسبة ذلك تستطيع كما كتاب، يف التباين هذا رشح يف
تتغري أن «يريد رجًال ثائًرا، كان أيًضا كالفن أن عن تغفل أال عليك يجب وإنما شارتر. يف
الترصف تيسء كانت الرومانية الكاثوليكية الكنيسة أن يرى كان أيًضا كالفن ألن األمور»؛
كذلك كالفن كان كما األرض. إىل يسوع أرسل عندما هللا أراد ملا وفًقا تَِعش ولم الناس، يف

الصادقة. املسيحية إىل يؤدي طريٍق عن البحث رضورة يرى
أوغسطني القديس به قام فيما — غريه الكثريون وجده كما — الطريق هذا وجد وقد
أية تطبيق محاولة من جدوى هناك وليس لألرثوذكسية. الشامخ الطود ذلك أعمال؛ من
االجتماع. بعلم — األقل عىل — نبدأ أن أو كالفن، عىل النفساني التحليل طرق من طريقة
الكونية — املعتقدات من نظاًما كانت إليه انتهت كما الكالفنية أن الحق من كان وربما
والصناعية. التجارية الرأسمالية الوسطى الطبقة املالءمة كل يالئم — والخلقية والدينية
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بطريقٍة ماركس ر توفَّ كما وسطى لطبقٍة النظام هذا وضع عىل ر يتوفَّ لم كالفن أن غري
للناس يقدِّم لكي جهوده كالفن ه وجَّ وإنما الربوليتاريا. أسماهم ملن نظام وضع عىل ما

الحق. هللا كلمة أخرى مرة
يشء، كل عىل قادًرا كان — األوحد لإلله التقليدية بالصفات يتصف كالفن إله وكان
درجة إىل الكمال، درجة إىل الصفات هذه بكل اتصف أنه غري خري. كله يشء، بكل عليًما
الناس عليه يطلق فيما يتسامح أنه يتصور أن يستطيع ال املرء إن حتى إنسانية، غري
الزمان خالق ولكنه واملكان، الزمان خارج يقع ال هللا إن الحرة. اإلرادة وغروًرا صلًفا
خلق. ما بكلِّ كامل مطلق سابق علم عىل وهو خاللهما، يجري ما كلَّ وخالق واملكان،
أراد أو دبَّر، الذي وهو قبل. من يشء كل هللا قدَّر وقد يفعل. فيما اختيار أي للمرء وليس
«كائن» أعمال وصف محاولة يف املحدودة اإلنسانية األلفاظ هذه نستعمل أن صح إذا —
سقوط تدبري يبدو وقد عليه. ترتب وما آدم سقوط — الديدان نحن كثريًا عنا يسمو
أن الباطل االدعاء من إن أخرى مرة أقول ولكني الكامل. الخري وصفة يتفق ال أمًرا آدم
فيما الخري إال يفعل أن يمكن ال هللا إن هللا. أعمال عىل الحكم يف الدودية ألفاظنا نستخدم

خريًا. — هللا عند — تكون أن بد ال آدم خطيئة فإن لذلك يرى؛
شك من وليس جهنم. عذاب عليهم وُكتب اللعنة بالناس لحقت آدم خطيئة ومنذ
عصيان يف يتمثل الذي اإلنسان ادعاء عىل لإلنسان العقوبة من نوع اللعنة هذه أن يف
شجرة ثمرة من يأكل بأال رصيًحا إليه هه وجَّ الذي ربه أمر عىص أنه وتذكرون أوًال. آدم
قبل من عليه كتب قد هللا دام ما نفسه، يف يتحكم أن يستِطع لم آدم أن الحق ومن املعرفة.
يكن لم هذا يف هللا أن بدا وربما التفاحة، يقرض وهو آدم أسنان حرَّك الذي وهو الغرور
— كالفن نظر وجهة من — إننا أخرى: مرة أقول ولكني بسيطة. درجة إىل ولو عادًال
إن الضيق. البرشي العقل عىل املبني العدالة يف رأينا التفسري يف شديد تعسف يف نقحم

التفاحة. خلق كما املنطق خلق الذي هو هللا أن والواقع املنطق. «فوق» هللا
طريق عن بالخالص السعداء من للقلة يأتي لكي األرض إىل يسوع هللا أرسل ثم
آدم بني بعض يعطي أن وقرَّر الن قد هللا إن نقول حينما إننا أخرى مرة وأقول االختيار.
النعمة هللا كتب إنما الديدان. أو — البرش بصفات كبري حدٍّ إىل نتأثر إنما الخالص فرصة
طريق وعن ألوهيته كمال من بدافٍع الناس من صغرية لقلة خالٍص من عليها يرتتب وما
أكثرهم يكون أن املستبعد من وليس القلة، هذه تكون َمن وحده هللا إال يعلم وال يسوع.

املختارة». «الصفوة وهم الكالفنيني، من — كلهم أو —
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أن رأينا وقد أوغسطني. القديس قدرية من رصامة وأشد أثًرا أقوى كالفن قدرية إن
والظاهر بالقَدر. هلل ويحتفظ اإلرادة، حرية الناس يعطي أن كثريًا حاول قد هيبو أسقف
تكن لم إذا يلني: ال املنطق فإن ذلك ومع التنازل. هذا مثل إىل الحاجة يحس لم كالفن أن
باألفكار آخذ عندما معذور إذن فأنا يل، هللا كتب ما سوى خاصة، رغبات أو أفكار يل
إليها أشري التي الخلقي التوتر من الحالة تلك أن املؤكد ومن حياتي. يف ترد كما والرغبات
كنت فإن هلل. مقاومة أفعل أن أريد ملا مقاومتي إن واقعية. ليست اإلغراء» «مقاومة ب
إىل كله يرجع فإنما خالص، يل كان وإذا ذلك. يل أراد الذي هو هللا فإن الفاحشة، أريد
أن حقي فمن وإذن األمور، بمسري شأن الضمري أسميه الذي الوهم لذلك وليس هللا. نعمة

مطمنئ. بقلب اآلثام أرتكب
يف والكالفني املوقف. هذا يقف لم كالفن بأن التذكري إىل بحاجة القارئ أحَسب وال
العدالة ومن أشده. عىل الخلقي املسيحي الضمري ويقيم املنطق، يراوغ املواضع بعض
كبار كل عندها يِفرُّ التي النقطة أساًسا بعينها هي النقطة هذه إن نقول أن لكالفن
«إنني قولك: إن الكاملة، القدرية إىل يرجع الذي الخلقي االنعدام من املسيحيني املفكرين
منك زعٌم الواقع يف هو ذلك.» يريد هللا ألن أفعله إنما أفعله أن يمكن ما كلَّ أن أعلم
هي بالخالص الثقة إن عاجزة. آلة مجرد ولست هلل، مساٍو وإنك هللا، يريد ما تدرك بأنك
املتينة. املسيحية أسس من هو الذي للتواضع املبارش النقيض وهي الكربياء، آثام أكرب
يتصف نفسه كالفن كان لقد بل — التواضع بهذا يتصفون العظماء املسيحيون كان لقد
بني يسوي الذي املعنى وهو للتواضع، الشعبي باملعنى متواضعني يكونوا لم ولكنهم به.
عزم ذوي األحيان من كثري يف كانوا كما الخضوع. إىل ميل وهو عف، والضَّ التواضع

وسلطان.
رجُل فعله يريد ما هو فعله أريد ما بأن ثقة عىل أكون أن بوسعي فليس وإذن
رجل يفعله أن يريد ما هو أفعله أن أريد ما كان» «وربما الصفوة، من ليكون هللا اختاره
يف الحرص جد حريص أنني القارئ يالحظ أن وأرجو امللعونني. من ليكون هللا اختاره
أريد ما بأن أثق أن بوسعي ليس إنه املهملون املتأخرون كالفن أتباع قال وربما لغتي،
إرادة أقاوم أن أستطيع أنني يعني ذلك أن غري — أفعل أن هللا يريدني ما هو أفعله أن
إرادة «أقاوم» أن أستطيع ال إني أقول: اإليضاح من وملزيد للقدرية. نقض ذلك ويف هللا،
إرادة املعرفة» كل «أعرف أن — الصفوة من كنت إن حتى — قطُّ أستطيع ال ولكني هللا،
لحقتهم ممن أني عىل ذلك يدل فإنما هللا إرادة أعرف بأني اعتقدت لو أنني والواقع هللا.

327



ورجال أفكار

«عىل — والكالفنية هنا. يتناقض ال كان َمن املتواضعني الكالفنيني من قلَّ ولكن هللا. لعنة
قاطعة. بصورة التواضع تولد لم — أتباعها من العامة بني العام»، املستوى

لسان عىل يُجري وييل» القديس «دعاء يف برينز روبرت االسكتلندي الشاعر إن
ييل: ما األكرب الكالفني

السماء، يف تسكن َمن يا إلهي، يا
مشيئتك أرادت َمن يا

واحًدا، النعيم إىل ترسل أن
عرشات. الجحيم إىل ترسل وأن

إلهي، يا مجدك أجل من
رش أو خري أجل من وليس

أعمالهم. الناس يؤدي

طيب. كالفني مبدأ — ذلك برغم — ولكنه الفنان، سخرية يف املبدأ يعرض وبرينز
الذي — الروحاني الكربياء ذلك يقتحم وييل القديس نرى القصيدة من فقرات بضع وبعد

فيقول: قرون، ثالثة مدى يف الكالفنيني عند — وحدهم الخارجون يلمسه لم

مختار، مثال هنا، أنا
واسعة، عظيمة نعمتك أن للناس أُظِهر

محرابك، يف عمود هنا أنا
كالصخر، قوي

ومثال، وورع، رائد،
رعيتك. بي تقتدي

عليها أطلقت التي األخالق وهي واضًحا، اآلن الكالفنية أخالق إىل الطريق أصبح لقد
إنني براء. منها أنهم متوهمني البيوريتانية أمريكا يف املثقفني من األخرية القليلة األجيال
بعض إيلَّ قدَّم ولكنه هللا، إرادة أعرف أن — البيوريتان به يقول ملا طبًقا — أستطيع ال
هي اإلشارات وهذه الناس. صفوة من الفرد يسلكه الذي الطريق عىل تدل التي اإلشارات
نبذ وقد — الكالفني فإن أمر من يكن ومهما اإلنجيل. يف جاءت كما أساًسا كلماته يف
اإليمان وهو ذلك، من أعم مسيحيٍّا تقليًدا كلية ينبذ لم — التاريخية الكاثوليكية الكنيسة
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الكالفنية املجتمعات يف السلطان أصحاب وهم الشيوخ، أن إىل باإلضافة وذلك بالسلطان،
الناس. لعامة تكن لم هللا بإرادة املؤكد اإللهام من درجٍة عىل الكالفنية للعقيدة طبًقا كانوا
وشيوخ الدين رجال من بتعزيز — املسيحية والتقاليد املقدس الكتاب أوضح وقد
أن فعًال أراد لو البيوريتاني أن للشك مجاًال يرتك ال إيضاًحا للبيوريتان — الكنيسة
عن ال الشيطان، طريق عن ولكن الشهوة، فيه يثري الذي هو هللا فإن الفاحشة يرتكب
هي الشهوة وهذه واضحة). ولكنها كالفنية، ليست اللغة (وهذه وسيط بغري مبارشة هللا
يسبب الذي النوع من وهي هللا. لعنة لحقتهم الذين أولئك أحد ينتاب الذي النوع من
النوع من وهي بالخالص. يظفر ال ربما إذ — حياته بمستقبل بالًغا اهتماًما للبيوريتاني
القدرة َمَلك فعًال الخالص له ُقدِّر وإن فعًال. الخالص أراد إن كليًة كبته به يجدر الذي
برغم — الكالفني لدعاء األقل عىل أو للدعاء يستجيب الذي هللا إن شهوته. كبت عىل

الخطيئة. درء يف به يستعني َمن يعني — يُرد ال الذي قضائه
فالكالفنية تياراتها؛ بأقوى املسيحية، األخالق وإىل املسيحية، التقوى إىل نعود إننا
تنتمي التي املسيحية أو املثالية، املسيحية أشكال من شكل العيش أساليب من كأسلوب
ليس وهو الناس، بعض استبعادها ناقدوها عليها عاب ما وكثريًا اآلخر، العالم إىل
ذلك ومع صغرى. أقلية تتجاوز ال الصفوة أن عليها عابوا كما يشء، يف املسيحية من
التي امُلثُل من شيئًا الدنيا هذه يف الحياة إىل تمد ألن محاولة تمثِّل الواقع يف فالكالفنية
الدين رجال يجاوز ما إىل مده من بعيد زمان من التاريخية الكاثوليكية الكنيسة يئست
الروحاني، بالكربياء بالتأكيد يتصف كان كالفني من وكم العامة. الحياة ويف األديرة يف
اآلثُم يرتكب أن يقبل ال الكالفني إن غريهم. من أفضل كالفنيني بذلك يكونوا لم ولكنهم
أراد قد هللا بأن يقول الصارم املنطق أن من بالرغم وذلك ذلك. استطاع إذا طواعية إثَمه
يعدونه الذي السلوك يراقبون كانوا الحكم يف الكالفنيون كان وحيثما يأثم. أن لآلثم قطًعا

العقوبات. عليه ويوقعون ويمنعونه، ويحرِّمونه، آثًما،
عليهم، هللا يفرضه بما يقومون هللا، وكالء هذا يف كانوا أنهم أذهانهم يف الواضح ومن
الجهد عجز يف جازًما اعتقاًدا يعتقدون الذين — القوم هؤالء كان العملية الناحية ومن
حث سبيل يف شديدة بحماسة العاملني أولئك بني من — تغيري» «أي إحداث عن البرشي
الثورة قيام عىل وعاونوا مذهلة. درجة إىل ذلك يف نجحوا وقد سلوكهم. تغيري عىل الناس

الحديث. العالم خلق وعىل الصناعية
اليسري ومن الزهد، هو ووضوح جالء يف الكالفنيون أكده الذي املسيحي االتجاه إن
الذي باملتصوف ليس الكالفني إن به. يستخف أن أو الكالفني الزهد فهم املرء يخطئ أن
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يختار أن إىل يسعى هو وإنما الدنيا، هذه اعتزال وإىل الحيس اإلدراك سحق إىل يسعى
تلك من يحد أو يكبت أن وإىل الخالص، من تقرِّبه التي تلك الدنيوية شهواته بني من
عىل خروج فيه الضحُك الواقع، يف ا جدٍّ جديٍّا مكانًا الدنيا يَُعدُّ الكالفني كان تقربه. ال التي
والعذاب للجحيم مدخًال إال ليست ألكثرنا بالنسبة الدنيا هذه أن الكالفني ويعتقد النظام،
أن الكالفني ويرى كثريًا. تبتهج أال املحتمل فمن فعًال ذلك أحسست أنت فإن األبدي.
وفاخر وامليرس، والرقص، الخفيفة، املوسيقى — البرشي الجنس يألفها التي املرسات أكثر
وال الشيطان، يحبه الذي النشاط ذلك هي — وغريها املالعب وارتياد والرشاب، الثياب،
نشاط ولكنه يحب، ال أو فيحب البرشية األفعال بأداء يقوم ال هللا ألن هللا؛ يحبه ال أقول

الصور. من صورة عىل الرهيبة الجاللة تلك قْدر من يَُحطُّ
وإنما إثم. الجنيس االتصال أن — املسيحيني بعض يرى كما — الكالفني يَر ولم
ذلك واحدة، بزوجة الزواج نطاق خارج فيه املرء انهمك إذا إثم بأنه اإليمان شديد كان
الرأي الكالفنيون كتب فيما لتجد وإنك الكنيسة. وتباركه رشًعا به يرتبط الذي الزواج
بالجنس االحتفاظ هو الجنيس االتصال من اإلله إليه يرمي الذي الهدف بأن يقول الذي
ألنها املتعة هذه خطر يشتد وإنما الطرفان. بها يشعر التي الحسية املتعة وليس البرشي،
ليس وإنما الكربى. اآلثام من إثم وهو الزواج، نطاق خارج فيها التمادي إىل تؤدي قد
إنجلرتا يف وبخاصة ضخمة، أًرسا كوَّنوا الذين البيوريتان، بأن االعتقاد إىل يدعو ما هناك
األغلب يف يكن لم البيوريتاني إن أليم. بالواجب إحساس من بدافٍع ذلك فعلوا قد الجديدة،
يحب كان فقد القديمة؛ التزهد تقاليد أشكال من قوي بشكل الجسد شهوات بقتل يتمسك
بني من أن والواقع مريح. بيت يف يعيش وأن عميًقا، نوًما ينام وأن جيًدا، طعاًما يأكل أن
أهملوا أنهم آبائنا من البيوريتان عىل املحدثني األحرار املثقفني بعض أخذها التي املآخذ
الراحة وأسباب املادي، التجاري النجاح سبيل يف النبيلة، البدنية واملتعة الجميلة، الفنون

بابت. جورج أسالف بإيجاز كانوا إنهم أي — املبتذلة الدنيوية
الخلقية؛ الفضيلة وهي أخرى، مسيحية نعمة عىل بشدة ترضب كذلك والكالفنية
اتجاهاته بعض يف التطرف حد إىل يتغاىل ساٍم، أخالقي بقانون يتمسك الكالفني كان فقد
الديانات جميع لتقاليد وفًقا يسري أساسه يف يزال ال قانون ولكنه التفكري، يف جديته بدافع
طبًقا يعيش أن دائًما يحاول كان بالقدرية، إيمانه — بسبب أو — من وبالرغم الكربى.
لهذا والظاهرية الباطنية ولالتجاهات الناس، من غريه كذلك يفعل أن يهمه كما لقانونه،

قصوى. أهمية الجهد
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بني النضال يحس صدره»، يف األهلية «الحرب يحس كان الكالفني أن املؤكد ومن
التي الفكرة وهذه الدنيا. هذه يف اإلغراء وأسباب البيوريتاني بالضمري بعد فيما ُعرف ما
وأن يراقب أن — عليه يجب بل — يمكنه البرشي الوعي من أسمى جانب وجود ترى
تشتد كانت أثر وهو الغرب، يف قويٍّا أثًرا تركت قد األسفل، الجانب دوافع جماح يكبح
ملا وفرويد روسو أن والظاهر السائدة. النغمة هي الكالفنية كانت حيثما خاصة قوَّته
نفسيهما. يف حتى — الضمري يلعبه الذي الدور عن الفكرة هذه بجد يهزا أن يستطيعا

غري عدة أشكاًال اتخذت قد — الظاهرية اتجاهاتها يف — الخلقية الفضيلة وهذه
للحكم البيوريتانية نقاد يربزه الذي الحرمان وهو بالقوة، املفروض الرصيح الحرمان
وقد قطًعا، موجودة ذلك إىل وما والتمثيل للرقص الرصيح التحريم طريقة إن عليها.
يشغلوا لم — قبل من ذكرنا كما — ألنهم طبيعية بصورة األوائل الكالفنيون إليها لجأ
يعتقد كان الكالفني أن غري الفرد. بحرية أنفسهم، الديمقراطيون يشغل كما أنفسهم،
املذهب عىل الهجوم يؤكد لم إنه عباداته. من أساسيٍّا جانبًا املوعظة فجعل باإلغراء. كذلك
ما دفع كان األمر نهاية يف الكالفنية تأثري إن بل قبل، من املسيحية فعلت كما العقيل
تأكيد بكل يكن لم األوىل السنوات هذه يف الكالفني ولكن األمام، إىل العقيل املذهب نسميه
وهو الجحيم، نار من للخوف الخلقية وبالفوائد الجحيم، بنار يؤمن فهو العقليني؛ من
الشعوب بني قدراته أسمى يف يكن لم وإن طيب، مبرش وهو العاطفي، بالتحول يؤمن

البدائية.
مائًعا استخداًما نستخدمها أن األمريكيني نحن أِلفنا لفظة وهي — البيوريتانية إن
من مجموعة — الكالفنية الحياة أسلوب عىل إيجاز يف لتدل اللغة علماء عنه يرىض ال
أن نستطيع ال إننا الكيموية. بالدقة تُحلل أن الواقع يف يمكن ال التي اآلراء مجموعات
إىل نشري أن شديد شغف يف حاولنا وقد «التعريف»، ل العلمي باملعنى البيوريتانية نعرف
ولكنا البيوريتانية تاريخ من األولني القرنني يف البيوريتاني الحياة أسلوب عنارص بعض
نستطيع ال كربى شاقة مشكلة نجد الحالة هذه يف وحتى سطحيٍّا، املوضوع مس نعدو ال

ونتائجها. الكالفنية يف السياسية األوجه مشكلة وهي إهمالها،
بني القائم التوتر ذلك املسيحية يف التوتر أنواع من أن إىل سابق فصل يف أرشنا
الفرد شخصية عىل التغلب إىل وحاجتها خالدة، روًحا باعتباره الفرد بأهمية إحساسها
أو املجتمع، يف بالذوبان وإما هلل بالخضوع إما شخصه) بأهمية وشعوره أنانيته (أقصد
من أسلوبًا باعتبارها الحديثة الديمقراطية يف التوتر هذا من شيئًا لنلمس وإنا مًعا، بهما
الحرية بني بالتوتر عادًة عنه نعربِّ توتر وهو امُلثُل، من مثًال باعتبارها أو العيش، أساليب
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وأصحاب العظيم الربح أصحاب وزاد املنافسة، زادت الفرد، حرية زادت كلما واملساواة.
الفرد. حرية وقلَّت املضاربة، من الحد وزاد األمن، ازداد املساواة، زادت وكلما الخسارة،
كان كالفن أن وذلك خاص بشكل معقدة صورة يف الكالفنية يف قائم التوتر وهذا
القائمة. الكنيسة عىل تمرده ملجرد الفردية من بقْدر االعرتاف إىل مضطرٍّا — كلوثر —
كان ذلك يحقق ولكي تابعيه. أذهان يف الكاثوليكية الكنيسة سلطة يمحو أن عليه كان
ذلك إىل أشار كما — وأتباعه هو عاون وقد الفكر. يف االستقالل عىل يحثهم أن عليه
إن األعمال. رجال عند املتنافسة الفردية تشجيع عىل — وغريهم وتوني ولتش وبروتر
أو الذاتي، باكتفائه كامًال وعيًا الواعي الفرد نضال كان ضمريه مع البيوريتاني نضال
تعزيًزا كان الرهيب اإلله إزاء اإلنسان بصغار الكالفني شعور وحتى — اكتفائه بعدم
أن يمكن ال اإلنسان ألن تناقض— أدنى ذلك يف يكن ولم الحياة، هذه يف هنا الفرد ألهمية
سنواتها خالل الكالفنية عىل كان وأخريًا مجموعة. يف كواحد ال كفرد، إال باهلل الوعي يبلغ
يف تبلغ لم وهي فعالة، كديانة البقاء يف حقها ملجرد القائمة السلطة ضد تناضل أن األوىل
جنيف يف مبكر وقت يف بلغته الذي النفوذ ذلك األوىل سنواتها يف وأملانيا وإنجلرتا فرنسا
يتحتم وكان البقاء. لها ُكتب حيثما املتأخرة القرون يف حققته الذي األمن وذلك وبوسطن،
متحرًرا جنيف يف السلطان صاحب نفسه كالفن كان ولقد — السلطة تتحدى أن عليها

مكان. كل يف ألتباعه النصح يزجي وهو أحيانًا
ره صوَّ ما سبق كالفن بأن آمنت ربما بعض إىل بعضه كله هذا ضممت أنت فإن
لإلنسان، الصحيح الوضع أنه عىل عرش التاسع القرن يف االجتماعيون الدارونيون
الشيطان يتخلف بحيث الحياة، مناحي جميع يف للجميع الحرة الكاملة واملضاربة
الكالفنية يف تغوص أن إال عليك وال خاطئة. النظرة هذه أن غري الصفوف. يف بحق
تلمس لكي عرش السابع القرن يف بوسطن يف أو عرش السادس القرن يف جنيف يف العملية
من املجتمعات هذه تحكم كانت وجماعيته. نظامه يف الوجوه بعض من إسربطيٍّا مجتمًعا
لم عندنا. الكلمة بمعنى «ديمقراطيات» املجتمعات هذه تكن ولم الفضالء. من أقليٌة أعىل
كلتا يف الفقراء وجود يكن وإن االقتصادية، السلع إىل الجماعية فيها تمتد جماعات تكن
رعاية. إىل بحاجة كانت الفقراء أخالق ألن األقل عىل — العامة املسئوليات من الجماعتني
َمن كلُّ يعرف كما خاصة، اجتماعية أوضاع ذات ما بمعنًى الجماعات هذه كانت لقد بل
قوائم — املثال سبيل عىل — فهناك الجديدة؛ إلنجلرتا القديم االجتماعي التاريخ درس
املرتبة أو االجتماعي، الوضع أنواع من لنوع وفًقا مرتبة هارفارد يف الطلبة ألسماء قديمة
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ترتيبًا مرتبة ليست أنها نعلم إننا واضًحا. فهًما نفهمه أن نستطيع ال مما — االجتماعية
آبائهم. لدخل طبًقا حتى أو الدراسة، يف للتفوق وفًقا أو أبجديٍّا،

هنا القاطع النفوذ كان وربما الديمقراطية، نحو تميل امليزان يف الكالفنية أن غري
أية عىل كان فلقد برسبترييٍّا أم شعبيٍّا أكان وسواء الكنيسة، يف الحكم نظام لشكل هو
يف يشرتك أن الطيبة االجتماعية املكانة ذوي من الكنيسة أعضاء لكل يسمح نظاًما حال
آخر، سلطان أي أو األساقفة سلطان من متحررة األبرشية، شئون تتوىل التي االجتماعات
عرش السادس القرنني يف الحكم من النوع هذا ممارسة كانت وقد دينيٍّا. أو كان علمانيٍّا
أوليجاركية رضوب من واضًحا رضبًا تكون أن إىل أقرب الجديدة إنجلرتا يف عرش والسابع
الكالفنية التجربة أن غري املساواة. أساسها ديمقراطية يكون أن إىل منه «القديسني»
ألوان من لونًا كانت الكنائس، إنشاء مقاومة سنوات يف طرقت وقد — ذلك برغم —
إنجلرتا يف — الحكومة هذه وأمد الديمقراطية، الحكومة إىل انتقل ربما الذي التدريب
الكالفني رجوع عادة كانت ربما بل الحكم. أدوات أنواع من بنوع — األقل عىل الجديدة
مكتوب. دستور إىل للرجوع الناس أعدت التي هي املكتوبة هللا كلمة باعتباره اإلنجيل إىل

صحتها. من التثبُّت املرء عىل يشق التي العامة األحكام من حكم هذا أن غري
الطوائف من كبري عدد من يتألف الربوتستانتية الحركة من األيرس الجناح إن
يجعلها ما النفوذ من إلحداها يكن لم ألنه نظًرا باليسارية وصفناها وربما املناضلة.
الطائفة وهي «الصحابة» وحتى عظمى. دولة كيان عىل كيانها ينطبق مستقرة جماعة
إثارة أكثرها من قطًعا كانت والتي نجاًحا، الطوائف أكثر الوجوه من كثري من تُعدُّ التي
أن يريد الذي الكاتب ويرى العدد. قليلة دائًما بقيت الطائفة هذه حتى — لالهتمام
للكنيسة معارضتها إال اللهم نسبيٍّا القليل يف إال غريها مع تشرتك لم أنها الطوائف يصنف
القرن يف إنجلرتا وتَُعدُّ تنوعها. وكثرة عضويتها، وضآلة عامة، مشتتة معارضة القائمة
املشكالت النعدام فيه، يدرسها أن األمريكي يستطيع التي األماكن خري من عرش السابع
التي الرسائل أن نعلم ألنا الجرمانية؛ أو الالتينية تالبس التي املشكالت وهي — اللغوية
العرص يف بلغتنا تُكتب لم عرش السابع القرن يف الديني بالنزاع تتعلق التي تُحىص ال

الحارض.
هناك كان فقد الحديث؛ بنا لطال بالطوائف كاملة قائمة نقدِّم أن أردنا ولو
الساحات بعض يف الحفر اعتادوا بسطاء إنجيليون شيوعيون وهم — «الحفارون»
للجميع. األرض أعطى قد هللا أن بحجة — تقريبًا عندنا العامة الحدائق تشبه التي العامة،
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كانوا الذين عام» ألف بعد ذهبي بعرص «املؤمنون أو الخامسة» «امللكية رجال وهناك
لهم ُكتب قد وأنه نهايتها، من تقرتب كانت اإلنجييل الوحي من الرابعة امللكية بأن يعتقدون
أن تعتقد سلبية جماعة إىل ينقسمون وكانوا األخرية. امللكية أو الخامسة امللكية يف الدخول
إيجابية وجماعة املالئم، الوقت يف صادقة نبوءته يجعل الذي بالعمل يتعهد الذي هو هللا
الرضورة. ذلك اقتضت إن بالعنف النبوءة تحقيق عىل والعمل الخروج رضورة رأت
سياسية كانت الطائفة هذه أن غري مذهبها، يرشح واسمها «التسوية» طائفة هناك وكانت
هذه زالت وما امللهم، الحائط ذلك مجلتون، ليودوفيك أتباع هناك وكان دينية. منها أكثر
الصارم. الجد مأخذ نأخذه أن علينا يشق اسم وهو «املجلتونيان»، باسم موجودة الطائفة
والرتاسكيت، والحفارون، والساملونيون، والكوبينيون، والبديليان، البهمنيون، هناك وكان
املسيح بعودة املؤمنني من املتعددة والصور والكريستادلفيان، والفيالدلفيون، والتريون،
القادة أسماء أعني — األعالم أسماء وسيادة بالتغطيس، وحدهم البالغني بتعميد واملؤمنني
بحثًا النهاية يف الربوتستانتية تشقق يمثلون أنهم إىل يشري — الطوائف هذه يف األنبياء أو

النهائية. السلطة أنواع من نوع عن
هو أو الجنون» «حافة ى يُسمَّ كان ما إىل واضح بشكل الطوائف من كثري وينتمي
منذ يجد الذي النفس، وعالم االجتماع رجل كثريًا تشوق ودراستها الحافة. هذه يتجاوز
فهمها ومَلا الحديث، العرص سمات من لظنَّها الدراسة لوال أعراًضا مضت عام ثالثمائة
االجتماعية االنقالبات عالمات من يَُعدُّ وجودها مجرد إن صحيًحا. فهًما — لذلك —
اإلنسانية األمور يعالج أن يحاول الذي — املؤرخ يواجهون املتطرفني هؤالء إن الخطرية.
باالستياء يتصفون ألنهم خطرية؛ بمشكلة — حماسة أو استياء دون موضوعية معالجة
عنان يبلغ حتى الشغب يثريون باالعتدال، يتصفون ال إنهم الحارة. والحماسة الشديد
أنه يتخيل إنه نفسه. يف ينميها أن املوضوعي املؤرخ يحاول التي الصفات ويمقتون السماء،
للنفوس، إرضاء أكثر سريًا يسري كان التاريخ أن كيف ووضوح جالء يف يرى أن يستطيع
إنه املستحيل. يطلبون والذين للقالقل، املثريون هؤالء لوال إنسانية، وأشد قبوًال، وأكثر
ظفروا هم (إذا لالضطهاد استعدادهم — فيهم يَُرسُّ ال الذي الجانب يرى أن يستطيع
ذات بمكانة ظفروا هم (إذا وتسلطهم اآلخرين)، يضطهدوا أن منها يستطيعون بمكانٍة
تقدير عن وعجزهم ذواتهم، يف أفكارهم وتركيزهم والشموخ، العظمة وتوهمهم نفوذ)

يحيوها. أن الناس يستطيع التي الطيبة الحياة أساليب من املتنوعة الوفرة
املعتدل الرجل تفوت املتطرفني هؤالء عىل اللوم إلقاء من امليسورة الطريقة وبهذه
فهؤالء الواضحة؛ االستعارات أضعف وما للمجتمع. نفعهم إدراك عن ويعجز عظمتهم،
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املسري، عىل فتحثها الخيل تلدغ التي كالذبابة أو خمرية، الواقع يف ليسوا للزوابع املثريون
كذلك ليسوا ولكنهم االستعارات، هذه تصورهم كما أحيانًا إنهم املجتمع. طليعة وليسوا
إن األحيان. أكثر يف باًال لهم نلقي ال كنا وإن — جميًعا يذكروننا إنهم األحيان. أكثر يف
يف الراحة إىل يخلد أن يستطيع ال وهو األعىل، املثل حافز عن كرامٍة يف يستغني ال اإلنسان
يسريًا قْدًرا إال املتطرفني يقدِّر ال مونتيني كان املوضوعية. راحة كانت إن حتى — أمان

الثائرين: مبالغات عن يقول أن بوسعه فكان إنسان؛ أي شأن ذلك يف شأنه
حاالت من حالة أرى وإنما مائة. أو أعمال، ثالثة أو واحًدا، عمًال أرى ال «إنني
اإلنسانية عدم حيث من وبخاصة طبيعية، غري حالة وهي عامة، الناس يقبلها التي الفناء
يثريون وهم فزع. بغري فيهم أفكر أن أملك ال إني حتى اآلثام، أسوأ عندي وهما والخيانة،
من فيه املتجمعني األرشار هؤالء عمل إن كراهية. من نفيس يف ما بمقدار العجب من يفَّ

وخلل.» زلل من فيه ما بمقدار وشدتها الروح قوة عالمات
بعرص مجرًدا إيمانًا املؤمنني من كان الجامحة الطوائف هذه بعض أن ويبدو
ملسات بغري ولكن األرض، عىل بالنعيم يَِعدون كانوا إنهم أي — عام أللف يسود ذهبي
األغلب يف مستَمدة ثورية رمزية عىل تدل موضعها غري يف محسوسة بصورة أو محسوسة،
والكثريين منهم، الكثريين أن غري الجديد. العهد من األخري فر السِّ ومن القديم العهد من
غري يف اشرتاكيني تسميتهم عىل اتفقنا أن سبق كما كانوا حماستهم، يف املعتدلني من
األكرب اهتمامهم االشرتاكي. الفكر تاريخ يف تظهر التي الفئة تلك يمثلون وهم تحديد.
هذا ثروة يف يشرتكون طيبون رجال وإنما فقراء، وال أغنياء، ال — الفقر مشكلة بحل
يعودون إنما أنهم عىل يرصون وكثريون لهم. هللا أراد وكما الطبيعة لهم أرادت كما العالم
حتى الدين، لغة يستخدمون جميًعا وهم شيوعية. كانت إنها قالوا التي األوىل، الكنيسة إىل
املتأخرين أسالفهم عن كثريًا يختلفون ال الواقع يف إنهم اقتصادية. شئونًا يعالجون حينما
بعض يف يشرتكون كانوا وإن — التقليدية الكالفنية يعادون إنهم الوسطى. العصور يف
اقتسام يف تعتقد ال الكالفنية أن من اتضح ِلما وذلك — الكالفنية والخلقية الدينية امُلثُل

الثروة.
يف فردية أيًضا هي الجماعية الفئات هذه بعض أن نجد أن العجيب من وليس
البرشية الكائنات أن قبُل من بيَّنت وقد الفوىض. درجة إىل أحيانًا تصل لقد بل أساسها،
ولالشرتاكيني متعددة. منطقية متناقضات وسط سعيدة تعيش أن يظهر فيما تستطيع
العامة األحكام من فإن أمر من يكن ومهما فوضوي. جناح دائًما الحديث العرص يف
يف ى يُسمَّ كان ما إىل ميلهم األولني املتطرفني الربوتستانت هؤالء تربط التي الصحيحة
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التحلُّل هذا يف يعتقد الذي الفرد فكان الخلقية». الدين قواعد من «التحلل الحني ذلك
ا ردٍّ باإليمان التربير وهو الشديد، التطرف حد إىل األسايس الربوتستانتي االتجاه يف يسري
الواقع يف هو إنما أمر، وأي والعادة، القانون، أن يرى فكان بالعمل؛ بالتربير القول عىل
صحيح عنه نُصَّ ما أن عىل الباطني صوتُه دلَّه إذا إال اللهم إهماله يجب ثَمَّ وِمن «عمل»،
يهم ما كل هو الباطني الصوت األوىل. املضطربة األيام تلك يف عادة كذلك يكن لم وهو —
العملية الناحية من الواقع يف اتبعوا الخلقية» الدين قواعد من «املتحللني وبعض املرء.
إذا بأنه احتجوا وقد مطلقة. قدرية عن ينبثق إنه وقلنا قبل من تعقبناه الذي املنطق
ما كلَّ أن إذن الواضح من فإن الخالصني، من إنهم لهم يقول الباطني الصوت كان
وستفاليا يف ظفروا الذين — الثوار اتُِّهم وقد خالصهم. يعوق وال هللا، تقدير من يفعلونه
خصومهم جانب من — النفوذ من قصرية بفرتات عرش السادس القرن من األربعينيات يف
باألخالق دائًما املجددين يتهمون املحافظني أن من وبالرغم والفجور. الفسق أنواع بكل
أن فيه شك ال مما أنه إال الشعور، تصدم التي — خاصة والجنسية — املنحلة الشخصية
عادًة يَُعدُّ الذي السلوك يف منطقهم تابعوا قد الخلقية» الدين قواعد من «املتحللني بعض

املنطقي. التربير فوق
والثالث الثاني القرنني يف الهرطقة صنوف تكاثر ذكر عند قبل من أرشت وكما
الشباب، قوة عالمات من عالمة الوجوه بعض من هو التكاثر هذا أن إىل املسيحية، من
الناس أن عىل دليًال شبابها، قوة عىل دليًال الربوتستانتية الطوائف تكاثر كان فكذلك
كإعداٍد األقل عىل الدنيا، هذه يف أفضل حياة يف األمل املثمر الصارم الجد مأخذ يأخذون
الواقع يف وهي — الطوائف هذه كانت وقد اآلخر. العالم يف كاملة لحياة ورضوري واجٍب
يف التقليدية الربوتستانتية إىل ييسء قد التعبري هذا أن من بالرغم بروتستانتية، هرطقات
النعيم كأنه يبدو هدفها كان عندما حتى عارمة، طاقة عىل تشتمل — الحارض العرص

الباطل.
وحتى النجاح، عصيانها روَّض ١٧٠٠م. عام بحلول الربوتستانتية واستقرت
تتجمد ولم تقريبًا. مكان كل يف بالتسامح ظفروا أو االستقرار لهم تم الكالفنيون
وبخاصة التبشري، بحماسة تتصف تزال ال إنها بل بذاتها، تكتِف أو حتًما الربوتستانتية
املسيحيني من كثريًا إليها تضم تزال ال وهي البحار، وراء عمل من به تقوم فيما
الكنيسة أن كما القديم، عدوها الكاثوليكية ضد النضال عن توقفت قد أنها إال املتحمسني،
من كربى مصادر عرش السادس القرن منتصف منذ استجمعت قد ذاتها الكاثوليكية
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كثري يف دبَّ الذي الفساد ومن والمباالتها، دنيويتها مفاسد من وأصلحت الروحية، القوى
الكاثوليكية غزل نسجت أنها كما الوسطى. العصور أواخر يف الكنيسة يف املواضع من
يف أو الدينية قواعدها يف أساسيٍّا تحويًرا تحور أن دون ترنت» «مجلس يف قويٍّا نسيًجا
ال الروح بقوة أوروبا ورشقي أملانيا غزو بعثها بعد الكنيسة وأعادت وشعائرها طقوسها
أن يحتمل ال الربوتستانتية أن عاًما الثالثني حرب بعد الواضح من وبات السالح. بقوة
التاريخية أشكالها ويف أساسها يف الربوتستانتية تَُعد ولم أوروبا. يف أخرى بالًدا تكتسح
«أصحاب ك — ١٧٠٠م عام بعد انشقت التي نفسها الطوائف إن بل مكافحة. عقيدة
أن يمكن ما صميمها يف كانت — وأمريكا إنجلرتا يف و«النظاميني» أملانيا يف التقوى»
سعيًدا الفرد يكون أن إىل تهدف جماعات وهي «املواسية»، بالطوائف تجنٍّ بغري نسميه
اآلخر. والعالم العالم هذا غزو إىل تهدف مما أكثر الحال) بطبيعة املسيحية (بالطريقة
بالشجاعة قادتها واتصف القوية، بالعاطفة والنظاميون التقوى أصحاب اتصف وقد
الذي ه املوجَّ والعنف العاصفة املثالية الطوائف هذه عند تجد ال ولكنك واإلخالص. النادرة
أخرى، وجهة يتجه كان الدنيا هذه يف الكمال عن البحث إن األوىل. الربوتستانتية يف تلمسه

«التنوير». ب يُعرف أمىس ما إىل يتجه كان
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العارش الفصل

احلديث: العامل صنع
املذهبالعقيل

يمكن األلفاظ من أمثالها وكأغلب ل. التعقُّ هي: ضخمة، لفظة أخرى مرة نواجه إننا
تعزز األفكار من كمجموعة ا جدٍّ ا عامٍّ تعريًفا هنا نعرِّفها وسوف متعددة. بطرٍق تعريفها
تفكريًا يفكر عندما البرشي العقل بها يعمل التي بالطريقة يسري الكون بأن االعتقاد
خربته يف يقع ما كلَّ يفهم أن النهاية يف يستطيع اإلنسان فإن ثَمَّ وِمن وموضوعيٍّا، منطقيٍّا
األمر نهاية يف تهديه أن العقيل ويأمل ميكانيكية. أو حسابية مسألة — مثًال — يفهم كما
إىل منزلية آلة أية ويصون ويستخدم يصنع كيف له بينت التي عينها العقلية القدرات

األمور. من أمر بأي يتعلق يشء كل
ينبغي األمر توضيح ولكن العقيل. للمذهب رسمي غري توضيًحا إال سبق ما وليس
أشكال بعض عن حتى املسيحية، العقيدة عن الكامل العقيل انرصاف مدى لنا يُظِهر أن
للكون هللا تدبري فْهم عىل البرشي العقل قدرة تؤكد التي املدرسية املسيحية العقيدة
العقيل املذهب بني التوفيق صنوف كل الحال بطبيعة هناك إن األقل. عىل جزئيٍّا فهًما
تتجه العقيل املذهب دفعة أن غري التنوير». «عرص يف ببعضها نلتقي وسوف واملسيحية،
هناك «ليس وأنه الطبيعي، هو املعقول بأن القول إىل يميل العقيل إن املسيحية. عن بعيًدا
يتحول أن بد ال الذي باملجهول، إال األكثر عىل يعرتف ال وهو الطبيعي». فوق هو ما
عقله يف مجال هناك وليس الشخيص، لإلله مكان نظامه يف وليس املعلوم. إىل ما يوًما
وما فكره. معالم عىل يدل ما كثريًا بشدة اإلنسان يمقته ما إن لإليمان. الصويف لالستسالم

املستحيل». يف «االعتقاد هو شديًدا مقتًا العقيل يمقته
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يُبقي وال الكون. من بالطبيعي ليس وما هللا يَبُعد أن إىل يميل العقيل فاملذهب وإذن
يف وذلك النهاية، يف فهمه املمكن من أن معتنقوه يعتقد الذي الطبيعي، عىل إال املذهب
العلمية املعرفة نمو إن العلمي. البحث بطرق أكثرنا يعرفه ما طريق عن األحيان أغلب
وثيًقا ارتباًطا يرتبط بمهارة، العلمية الطرق استخدام واطراد — التاريخية الناحية من —
العقليني أكثر ألن ذلك العقيل؛ عني يف الكون وبصورة العالم، إىل العلمية النظرة باتساع
يف باعتقادهم ترتبط الحياة طرق من طريقة وهي شاملة، عاملية نظرة الواقع يف لهم
عالم وكل العقيل. املذهب يعتنقون ممن كانوا بالعلم املشتغلني العلماء من وكثري العقل.
الطريقة باستخدام إليها نصل التي املعرفة سوى صحيحة معرفة نملك ال أننا يعتقد
العلم أن غري املتشككني، من وإما العقليني من إما — املنطقية الناحية من — هو العلمية
ليسا أنهما إال تاريخيٍّا، مرتبطني كانا وإن — جدٍّا هامة ناحية وهذه — العقيل واملذهب

واحًدا. شيئًا قْطًعا
من طريقة بمعنى أو املرتاكمة العلمية املعارف من مجموعة بمعنى سواء — فالعلم
— كعلم — وهو بامليتافيزيقا. يعبأ ال — العلمية) الطريقة (أي املشكالت معالجة طرق
عن يجيب أن يحاول ال كعلم والعلم املعرفة. نظريات من بنظرية أو كوني بنظام يمدنا ال
والباطل، الحق أو اإلنسان، يف هللا وترصف اإلنسان، بمصري تتعلق التي الكربى املسائل
هوا يوجِّ أال يكادون كأفراٍد العلماء وبعض األسئلة. هذه يسأل ال هو بل والرش، الخري أو
اليومية حياتهم يف يسريوا أن ويكادون الكربى». «املشكالت ب يتعلق فيما واحًدا سؤاًال
العلماء بعض أن ذلك ومعنى األحيان. أكثر يف أكثرنا يفعل كما السلطان، أو العادة بدافع
(وهذه البرشي الجنس أبناء كأكثر ذلك يف فهم — تقلقهم أو امليتافيزيقا، تشغلهم ال ربما
الكتاب هذا ومؤلف — املحرتفون السيكولوجيون حتى القليل إال عنها يُعرف ال نقطة
القلق من كامًال تحرًرا يتحرر من البرشية الكائنات من الواقع يف ا جدٍّ قليًال أن يعتقد
العالم فإن أمر من يكن ومهما بامليتافيزيقا). االهتمام من األقل عىل أو امليتافيزيقي،
سلوكه عن يكفُّ الكربى» «املشكالت من مشكلة أية عن يجيب أن ويحاول يسأل عندما
بعمل يقوم كان وربما إضايف»، «عمل ب يقوم إنما تقدير أقل عىل وهو العالم. يسلك كما

«مختلف».
الفكرة ينبذون املحدثني املفكرين بعض أن الكتاب هذا من األول الفصل يف ذكرنا وقد
التقاليد تتحدى فكرة وهي القيم. أساس عىل مبارشة البتة يقوم ال العلم بأن تقول التي
وكل خرباته، كل يفرسِّ لكي عقله يستخدم أن بد ال اإلنسان أن ترى التي الطويلة الغربية
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حكم أي يصدر ال «عالم» ك العالم أن هو العلم مجال يف الثابت التقليد فإن ذلك ومع عامله.
إال هنا بوسعنا وليس الواقع، يف ا جدٍّ سحيقة املوضوع لهذا الفلسفية واألعماق القيم. عىل
االنحراف يف بينهم ليس منحرفني منحرفني؛ هناك أن نذكر وأن الثابتة، النظرة نسجل أن
مشرتك موضوع هناك كان وإذا املعتمدة. الثابتة للنظرة معارضتهم يف إال اللهم اتفاق
له شأن ال العلم أن يرى الذي العلوم يف األرثوذكيس املذهب يعارضون الذين أولئك بني
بل والجمال، األخالق، مشكالت يَُحلَّ أن يستطيع البرشي الذكاء بأن إيمانهم فهو بالقيم،
الدالئل أن والظاهر الطبيعية. العلوم مشكالت يَُحلُّ كما ناجًحا، فعاًال حالٍّ الدين، وأصول
بعُد. يصدر لم فيها األخري والحكم قائمة، تزال ال املشكلة أن غري رأيهم، اليوم تؤيد ال

حكم. فيها يصدر ال وربما
«املشكالت ل الحلول من كاملة مجموعة عادًة عنده — أخرى ناحية من — والعقيل
الذين املفكرين جانب من واملثابرة الزمن أن من ثقة عىل األقل عىل هو أو الكربى»،
األجوبة هذه تكون أن بد وال أجوبة، عن يتمخضا أن بد ال صحيًحا تفكريًا يفكرون
يف عرش والسابع عرش السادس القرنني يف نما كما — العقيل املذهب إن «صحيحة».
من ألقلية كان — ذلك فوق — إنه بل كامل، ميتافيزيقي نظام الواقع يف هو — الغرب
العقيل املذهب عىل نطلق أن األفضل من كان وربما الدين، عن بديًال — يزال وال — الناس
يشري مما إليهما، وما والوضعية، كاملادية، معينة، صفات — ديني شبه نظاًما باعتباره —
واملوازنة بهما. يتصل الذي والنظام والعادات العقائد من الكامل املركَّب إىل أدق بصورة
واملادية كالربوتستانتية؛ العام، االصطالح هو العقيل املذهب تقريبية: صورة تعطينا اآلتية
مع هللا يف االعتقاد حتى أو التوحيد، ومذهب بل — واإللحاد نعم — واإللحاد والوضعية،
طائفة أو األطفال، تعميد وجوب تُنِكر التي كالطائفة الطوائف، بمثابة هي الوحي، إنكار

«الصحابة».

الطبيعية العلوم

كانت والتي — الطبيعية العلوم نسميها التي العلوم أكثر بلغت ١٧٠٠م عام حل وملا
جعلت مرحلة — الطبيعية» «الفلسفة ب الرياضيات باستثناء الحني ذلك يف تُعرف
العلمية النُّظم أكثر بلغت السابقني القرنني ويف ممكنًا. أمًرا الضخم نيوتن تركيب
وإن كعلوم، النضج درجة األعضاء، وظائف وعلم الفلك، وعلم الطبيعة، وبخاصة املتفرقة،
باإلسكندرية كان ما أخرى مرة الدنيا إىل وعاد نهائية. علوًما الحال بطبيعة تصبح لم
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ووسائل واملجموعات، واملعامل، واملعلمني، الباحثني من مجموعة عام: ألفي منذ الهلينستية
العلوم. تقدُّم تالئم وعقلية اجتماعية بيئٌة بإيجاٍز هناك كان — واألفكار املعلومات تبادل
املدرسيني أسالفهم من الطبيعية للعلوم فائدة بأكثر اإلنسانيني من األول الجيل يكن ولم
مثل علماء ازدهر نهايته من عرش السادس القرن باقرتاب ولكن الوسطى. العصور يف
القرن فحسب، العبقريات قرن عرش السابع القرن وليس النهضة. فناني وسط جاليليو
قرن أيًضا هو وإنما وباسكال، وديكارت وهاريف نيوتن أمثال من رجال فيه ظهر الذي
وأكاديمية (١٦٦٠م). الربيطانية امللكية كالجمعية الكربى، العلمية الجمعيات تأسيس
الرشد، سن اجتماعي كنشاط العلم فيه بلغ الذي القرن هو (١٦٦٦م)، الفرنسية العلوم
ونرش الجمعيات، تضمهم الذين جد، يف العاملني من مئات تقدُّمه من ضاعف عندما

الخاصة. املراسلة نظم من عجيب ونظام الكتب،
لم فهو احرتاًما؛ العقلية املهن أكثر — ١٧٠٠م عام يف — بعد العلم يصبح ولم
تفسح ولم العرشين. القرن يف بلغها التي االجتماعية والقيمة والثروة املكانة إىل بعُد يصل
التي العناية تلك بمقدار إال الطبيعية للعلوم املجال يف الحرة والرتبية الكالسيكية الرتبية
وتطبيقاتها الرياضة تشمل كانت التي العلوم ملجموعة تعطيها الوسطى العصور كانت
كاٍف تقديٌر املعامل، يف وللعلم التجريبي، للعلم يكن ولم وامليكانيكا. املوسيقى يف املعروفة
جمهور عقول إىل ترسبت القديمة األزمنة تلك يف العلمية املعرفة أن غري العادية. الرتبية يف
أرجاء جميع يف العقلية األفكار نقل عىل عاونت التي الوسائل إحدى العلم وكان املتعلمني.

الغربي. العالم
دراسة ازدهرت ملاذا السؤال: هذا عن نهائية إجابة بساطة يف نجيب أن نستطيع وال
متعددة عوامل بالتأكيد هناك واملكان؟ الزمان من املعينة النقطة هذه يف الطبيعية العلوم
انشق ملاذا الربوتستانتية. مشكلة وهي مشابهة، مشكلة يف حدث كما ذلك، إىل أدت
بطريقٍة الغرب يف الكاثوليكية الكنيسة عىل عرش السادس القرن يف الربوتستانتي اإلصالح
جيلنا يفهمه عامل وهو الكربى، العوامل من أخرى؟ انشقاق حركة أية بها تسبقها لم
نقدي اقتصاد نمو هو وذلك االقتصادي، العامل تأكيده، إىل هنا يدعونا ال مما جيًدا فهًما
رجال أن الواضح ومن مرشوعات). أصحاب (أو رأسماليون أعمال أصحاب يديره معقد
يعوقه ال الذي العلم باملال، العلم تعضيد يريدون بالتجديد، مشغوفني كانوا هؤالء األعمال
ال الذي العلم التقدير، انحطاط أو املعاملة سوء من العلمية األعمال من كثريًا يالبس ما
هذه أكثر أن إىل ذلك يرجع وربما كله، هذا نلمس إننا الكالسيكية. الرتبية أهواء تقيده
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يف عليه كانت مما عرش الثامن القرن نهاية منذ بكثري أوضح بصورة تؤثر كانت العوامل
الحرف أصحاب من تعلموا العلم رجال أن إىل قبل من أرشت وقد األوىل. السنوات تلك
العلم، رجال من التكنولوجيني إفادة من اليوم نلمسه ما بخالف التكنولوجيني، ومن
رجال من كانوا وقلما أحيانًا، النبالء من بل السادة، من كانوا العلم رجال أبرز أن كما
إسبانيا كانت وإذا دينية. بحدود يتقيد ولم ا، حقٍّ عامليٍّا بدايته منذ العلم كان وقد األعمال.
أيًضا فهذا منهم، الكثريين وفرنسا إنجلرتا أخرجت حني يف العلماء، من قلة إال تُخِرج لم
االقتصادي والتنظيم الثروة أن نذكر أن كذلك ويجب ببساطة. نعلله أن نستطيع ال ا ممَّ
ولكنها العلم، قصة كل هي العالقة هذه وليست العلوم. بازدهار يرتبط املتزايد الحديث

منها. واضح جانب
الطبيعية العلوم نهض بني العالقة إليه نرد اإلقناع كل مقنع سبب هناك وليس
البساطة من بيشء أنفسنا نخدع أن نستطيع ولكنا فيها. تنشأ التي االجتماعية والبيئة
العلم ألن العلوم؛ نمو يف أثره له كان القرون تلك يف تقريبًا ثقايف انقالب كل إن فنقول
والوقائع، املحسوسات، عىل يعتمد — تجريًدا العلوم أكثر إىل يصل قد أنه من بالرغم —
التي الوقائع يف مضاعفة كل فإن ثَمَّ وِمن املختلفة. املادية األشياء يف العدد وفرة وعىل
املكتشفات إن الطبيعية. العلوم من علم أي إىل بالنسبة القصوى أهميته له إليها يستند
الفلك، يف العلمية البحوث ذاتها هي شجعتها التي — الحديث العرص بداية يف الجغرافية
للعقل التحديات وألوف الوقائع، ألوف لألوروبيني قدمت — والجغرافيا املالحة وفنون
القرون هذه يف بدأ الوسطى العصور يف البارود اكتشاف أن كما املعرفة. إىل املتطلع
وأدَّى تأثريه. ملقاومة الجهد بذل عىل استخدامه فحث حربية، عملية أغراض يف يُستخدم
بأن القول أكرر أن وأحب قوة. منه أشد مفرقعات الخرتاع الجهود بذل إىل بالتايل ذلك
وهذا «األشياء»، يف املضاعفة هذه أن غري العلم. من وليس واالخرتاع، التكنولوجيا من هذا
ومن ذاته، حد يف هذا كل معقدة، أشياء عىل الحصول لزيادة املحاولة وهذه بها، االهتمام

العلوم. نمو رشوط من عنها غنى ال رشوٌط الناس، عقول يف تأثريه حيث
األملاني االقتصاد برجل أشهرها ويقرتن — نظريات وهناك لذلك. طيب مثال والحرب
هو القرون تلك يف واسع نطاق عىل القومية الحروب نمو بأن تقول — سمبارت ورنر
تدفع لكي املال إىل الدولة حاجة دامت ما حديثًا، نَُعدُّه آخر يشء كل يف الجذري السبب
دامت وما كفاية، أكثر الدولة بناء تجعل التي الجهود تحث كانت محرتف جيش رواتب
دامت وما االقتصادي، التغريُّ عىل تحث القتال يف تُستعمل التي املادية األشياء إىل الحاجة
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ومن واالخرتاع. التكنولوجيا عىل تحث والدفاع الهجوم يف فتًكا أشد أسلحة إىل الحاجة
التي النظرية هذه املخلصني واألحرار الديمقراطيني إىل اإلساءة أشد تيسء أن الطبيعي
الديمقراطيون هؤالء فرشَع الحديثة؛ الحضارة مبعث هي املنظمة الحرب بأن تقول
الحديثة. الثقافة بظهور لها شأن ال الحرب أن تثبت التي الكتب تأليف يف واألحرار
سبق أيهما والبيضة، الكتكوت حول يثور الذي الجدل نوع من هراء الطرفني أن والواقع
الفنية والوسائل واملخرتعات، الجغرافية، املكتشفات مع الحروب تضافرت إنما اآلخر.
يف يؤثر منها كلٌّ عديدة، أخرى وعوامل واملكتشفات، الحديثة، الرتف وألوان األعمال، يف

الحديث. للعلم املادي الجو تهيئ مجتمعة وكلها اآلخر،
أشد يتأثر بالطبع وهو املادي، الجو هذا تعقيد أيًضا د معقَّ السيكولوجي والجو
الكثريون وهناك املعرفة، إىل املتطلعون دائًما فهناك «األشياء»؛ يف املضاعفة بهذه التأثر
يف والتنظيم بالصرب ُعرفوا رجال هناك وكان الجديدة. التجارب يتصيدوا أن يحبون الذين
يكدسون فكانوا الجمع، غرائز درجات من بدرجٍة اتصفوا وكثريون التفصيالت، تصنف
الصفات هذه قبُل من لديه كانت الوسطى العصور يف املدريس الباحث أن والواقع املواد.
أوًال فهو الطبيعية، العلوم تنمية تالئم عقلية حالة لخلق مطلوبًا كان ما وأما عالية. بدرجة
الحقائق، وجمع الدقيق، والبحث الصرب، مواهب العقلية، املواهب هذه تحويل يف الرغبة
الروائح، عالم — املوقر غري العالم إىل واألدبي الفلسفي البحث عالم — املوقر العالم من
وثانيًا جميًعا، اليوم نألفه مما ذلك إىل وما والحرارة، والربودة، واملقاييس، واألوزان،
وبخاصة السابقني، الكتَّاب لسلطان الشديد االحرتام من كبري قْدر عن التخيل يف الرغبة
أدق حتى مراجعة بعادة واألخذ — الوسطى العصور يف الحال كانت كما — أرسطو

والتحقيق. التجربة الختبارات وإخضاعها الطبيعية، الظواهر تفاسري
بإمدادها محرتمة الطبيعية العلوم دراسة تصبح أن إذن الرضوري من فكان
وقد وغاية، طريقة األقل عىل ولكنها ميتافيزيقية، تكون أن الرضوري من ليس بفلسفة،
إليه نعود سوف الذي بيكون، فرانسيس يَدي عىل وبخاصة القرون، هذه خالل ذلك تم
التحول فإن وتفرد؛ جدة من الساذج العالم فيه يراه ما يضللنا أال يجب ولكنا حني، بعد
من شيئًا تخلق معجزة ثورة الواقع يف يكن لم العالم إىل املدريس، من بل الباحث، من
اليوم إليهم ينظر الذين هؤالء الباحثني أسالفه عن الحديث العالم أخذ فلقد يشء؛ ال
الالزمة العادات وهي والعمل، التفكري يف الوئيدة العلمية العادات تلك كل االزدراء بعني
اإلنسان عليها حصل التي واملنطق الرياضيات وتراكم والدقة، الصرب، — الطبيعية للعلوم
العقل. لرتبية حياتهم يكرسون الذين والسيدات الرجال من العظمى والجماعة بمشقة،
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أن يجب الفلسفية، الناحية من محرتًما العلم لجعل بيكون محاولة إىل نأتي أن وقبل
القارئ عقل عىل طرأ ربما عامل وهو العلم، نهوض عوامل من آخر ممكن عامل يف ننظر
الرضوري من يكن ألم العلوم؟ لنهضة األساسية العوامل أحد «الحرية» أليست قبل. من
الوسطى، العصور عرفتها التي واملحرمات القيود صنوف كل من بتحرره يظفر أن للعالم

جاليليو؟ يف ترون وماذا واإلنساني؟ الربوتستانتي فعل كما
أو الفردية الحرية ودرجة الطبيعية العلوم ازدهار بني العالقة أن أخرى مرة لنذكر
أو واضحة ليست املجتمعات من مجتمٍع يف والخلقية الرشعية القيود من الجماعة حرية
زادت كلما مبارش: ارتباط بوجود االعتقاد إىل نرتاح قد األحوال. من حال بأية بسيطة
أن طبًعا الواضح من إذ العلوم؛ تقدُّم زاد األمريكيني) نحن نفهمها كما (الحرية الحرية
من فرد ينتج أن عىل يتوقف العلم دام ما عامًلا، يخرج ال جديد كل يحرِّم الذي املجتمع
الخيال، يف إال لها وجود ال املستبدة املجتمعات هذه أمثال أن غري جديًدا. شيئًا األفراد
تحكَّم التي أوروبا يف نما العلم أن عىل يدل الواقعي والتاريخ الغربي، العالم يف األقل عىل
امللوك هؤالء لرعاية بالكثري يَدين العلم وأن مطلقة، سلطة ذوو ملوك أجزائها أغلب يف
اإلنسان تسلط تعزيز يف نافع أنه فشيئًا شيئًا أثبت بعدما العلم أن والواقع ووزرائهم.
أنه تدريًجا العلم أثبت ما بعد لها العلم بقيمة املالكة الطبقات اقتنعت املادية بيئته عىل
أن املالكة الطبقات هذه يَُرسُّ وكان املادية. بيئته عىل اإلنسان تسلط تعزيز يف ينفع مما
يعرِّض لم الجاذبية قانون اكتشاف فإن أمر من يكن ومهما والحماية. املال العلماء تَِهب
نفس البتة هي ليست العلمي للبحث الحرية إن واضحة. طريقة بأية للخطر مصالحهم
العلماء أن يف شك من وليس الخلقي. أو السيايس، أو الفلسفي، أو الفني، للتجريب الحرية
العادة عبء من التحرر إىل حاجة يكونون ما أشد ولكنهم الحرية، من أنواع إىل يحتاجون

الخاصة». ميادينهم «يف القديم سلطان ومن الثقيل
أن غرابة فال عقب، عىل رأًسا السائدة املعتقدات يقلب اكتشاًفا العاِلم يعلن عندما
يف الشائقة والنقطة صوته. يُسِمع حتى الكفاح إىل يضطر وأن شديدة، مقاومة يالقي
تخرسه أن تريد التي الرقابة وأن صوته، إسماع من يتمكن أنه الغربي املجتمع تاريخ
إىل عائق من ما بطريقٍة تتحول قد الرقابة هذه إن بل أثر. لها يكون يكاد ال ضعيفة
نهاية يف الرقابة فإن جاليليو، حالة املشهورة، العلمية االستشهاد حالة يف وحتى حافز.
نفسه اإليطايل العالم وهذا مرسحية. إىل جاليليو عمل حولت أنها من أكثر تفعل لم األمر
بُني ولكنه الوسطى، العصور إىل الواقع يف رجع حتى منه، أسبق علماء عمل عىل بُني
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جميًعا؛ لنا معروفة والقضية كوبرنيكس. البولندي الفلكي ذلك أعمال عىل خاصة بصفة
وقائع تسجيل من مكَّنه جديًدا اخرتاًعا جاليليو اخرتعه الذي املقرِّب املنظار أن ذلك
بقع وبوجود الشميس، للنظام بنموذج إليه أوحى مما للمشرتي، توابع وجود مثل إضافية
نفسها. حول تدور الشمس أن عىل الظاهر بتناقصها دلَّت التي الشمس سطح عىل سوداء
التي رأينا) كما كذلك (وآريسرتاخ كوبرنيكس نظرية مت دعَّ غريها وكثري املالحظات وهذه
حول األخرى هي تدور التي الشمس حول فلك يف نفسها حول تدور األرض بأن تقول
تقول التي األخرى بالنظرية كامًال إلزاًما نفسها تُلِزم املسيحية العقيدة وكانت نفسها.
الرجال من كثري انحاز القوية املشاعر وبفعل حولها. تدور الشمس وأن ثابتة األرض بأن
— بنفسه املسيح فيه ى ضحَّ الذي املكان — كوكبنا أن ترى التي العقيدة إىل األذكياء
كانت جاليليو تعارض كانت التي اآلراء أن والواقع يشء، كل «مركز» يكون أن بد ال
ِعلم قبول بساطة يف ترفض موحدة كاثوليكية لكنيسة قْطًعا تكن ولم مؤتلفة، لفئات
بتجاهله إليهم جاليليو أساء الذين الجزويت جماعة املعارضة القوية الفئات ومن الفلك.
يلفت خليط جاليليو عارضت التي العصابة أن والواقع الجزويت. سبقت التي البحوث
جديًدا) شيئًا ليست بالتأكيد (وهي األكاديمية املنافسة ومن والجديد، القديم من النظر
نوع من أيًضا وربما بالجديد، الغرام مجرد ومن الصدد، هذا يف املصالح أصحاب بني
يكشف لعوالم — التعدد يف األقل عىل أو — الالنهائي يف األمل ألن امليتافيزيقي؛ القلق من
املحاكمة إىل جاليليو سيق وأخريًا والفزع. بالرعب الكثريين أصاب قد املقرب، املنظار عنها
جاليليو كتبه ما ولكن مذنب. بأنه عليه يُحَكم أن عىل اإلنكار وآثر التفتيش، محكمة أمام
لها سلطة أية عرش السابع القرن يف أوروبا يف تكن ولم يُمحى. أو يُلغى أن يمكن ال
مركزية نظرية انتصار فتأكد جاليليو، أذاعها التي األفكار هذه لكبح يكفي ما القوة من

الشمس.
الطبيعية» «الفلسفة هذه تعالجه كانت ما تنظيِم من ا جدٍّ اقرتب الذي الرجل أما
اللورد بعُد فيما أصبح الذي اإلنجليزي بيكون فرانسيس فهو عامة حدود يف الجديدة
يطمع وكان رحيًما. أو طيبًا يكن لم الناس. يحبه الذي بالرجل بيكون يكن ولم فريوالم.
— امللك أختام حامل بوظيفة انتهت التي — السياسية حياته تميزت وقد والثراء. النفوذ يف
استطاع َمن املتأخرين العلماء من وقلَّ بالخيانة. اتُّهم وأخريًا الضمري، وانعدام باالنتهازية
كان ذلك مع ولكنه به. يبرش الذي السلوك يحسن ال سيئًا، عامًلا باعتباره عنه يعفو أن
العلم، غزير وكان انقضائها، بعد جاء قد ميالده يكن وإن اإلنسانية، للنهضة بارٍّا ابنًا
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التالية األجيال يف به املعجبني إن بل اتجاه. كل يف للتقدُّم متحمًسا نشيًطا املواهب، متنوع
كتب الذي هو بيكون أن هي وتلك الفكر، تاريخ يف األفكار أعجب من بفكرٍة ناَدوا قد

شيكسبري. إىل عادة تُنسب التي األعمال
إىل ذه ونفَّ الجديدة» «األداة أو أرجانم» «نوفم أسماه عظيًما عمًال بيكون م صمَّ
مما ثقافتنا يف األخرية البذرية العظمى املؤلفات من وهو ١٦٢٠م، عام يف كبري حدٍّ
املعرفة» «تقدُّم كتابه يف قبل من ظهر قد آراء من تضمنه مما وكثري بالالتينية. ُكتب
العمل هذا إن نقول أن الرأي ضالل ومن ١٦٠٥م. عام يف باإلنجليزية أخرجه الذي
هذا كان إنما املدرسيني. والرجال أرسطو ضد املعارضة من نوًعا ليكون ُرسم قد الفريد
الدراسات وهي منهًجا، لها ويضع الجديدة العلمية الدراسات يصنِّف أن يف يطمع الكتاب
مفعم والكتاب بيئتهم. عىل جديدة بسيادة طريقها عن الناس يظفر أن يأمل كان التي
مفعم االستنباط، منطق وعىل الوسطى، العصور يف وتالميذه أرسطو عىل بالهجمات
االستقراء. واستخدام الوقائع، إىل والرجوع الحيس، اإلدراك دليل إىل بالرجوع بالنداءات

الجديدة»: «األداة كتاب من الهامة الفقرات بعض وإليكم

كل فإن ولذلك والفْهم؛ الحواس دقة مضاعفة أضعاًفا تفوق الطبيعة دقة إن
الناس ينغمس التي الرباقة املظاهر تلك وكل املموهة، والنظرات التأمالت، تلك

يالحظها. َمن هناك ليس وإنما الغرض. عن بعيدة فيها،
عىل عبثًا يُطبَّق كما للعلم، األوىل املبادئ عىل يُطبَّق ال املنطقي القياس إن
املوافقة يتطلب لذلك إنه الطبيعة. دقة مع يتكافأ ال ألنه املتوسطة؛ البديهيات

املوضوع. يتملك ال ولكنه الغرض، عىل
من واأللفاظ ألفاظ، من والفروض فروض، من يتألف املنطقي القياس
املوضوع)، جذور (وهي مضطربة ذاتها األفكار كانت فإن ثَمَّ وِمن ألفكار، رموز
يكون أن يمكن ال البناء فإن َعَجل، عىل الحقائق من تجردت قد كانت وإذا

حقيقي. استقراء يف ينحرص الوحيد أملنا فإن ولذلك ثابتًا،
الصحة. من تتجرَّد — الطبيعة يف أو املنطق يف سواء — أفكارنا إن
وأقل السليمة. باألفكار ليست ذاته، والجوهر وامليل، والعمل، والنوع، واملادة،
والجفاف، والرطوبة، والندرة، والغزارة، والخفة، الثقل، صفات سالمة منها
إليها. وما والشكل، واملادة، والعنرص، والنفور، والجاذبية، والفساد، والتوليد،

التعريف. محدد غري وهمي، كلها
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يف للبحث طريقتني سوى — هناك يكون أن يمكن وال — هناك وليس
البديهيات إىل الحواسوالتفصيالت من تقفز األوىل الطريقة واكتشافها: الحقيقة
نحو تسري — يتزعزع ال ثابتًا صدقها تَُعدُّ التي — املبادئ هذه ومن العامة.
العرص يف شائعة الطريقة وهذه الوسطى. البديهيات اكتشاف ونحو الحكم
وترتفع والتفصيالت، الحواس من البديهيات تستمد الثانية والطريقة الحارض،
هي وهذه األمر. آخر البديهيات أعم تبلغ حتى يتعثر، ال تدريجي صعود يف

بعد. تُجرَّب لم ولكنها الصحيحة، الطريقة

وربما االستقراء. عن بيكون فكرة عن إسهاب يف والعلوم الفلسفة مؤرخو كتب وقد
من الحظ إذا العالم أن يعتقد كان إذ ساذًجا؛ — نظرنا وجهة من — فيه رأيه كان
املعرفة هو نظام يف نفسها ترتِّب — ما بطريقٍة — الوقائع هذه أن وجد يكفي ما الوقائع
التفكري نسميها التي العملية أن يفرتض املدرسيني ضد جدله يف أنه املؤكد ومن الصحيحة.
الذي القياس، منطق بني يطابق ألنه شك غري من وذلك العالم. عمل يف دوًرا تلعب ال
أنه العادل الناقد تقنع فاحصة قراءة بيكون قراءة إن املجردة. العقلية والحركة يزدريه،
يف يفهم لم كان وإن ويسجلها، الوقائع يتصيد أن إال عليه ليس العالم بأن فعًال يؤمن لم

الخالق. العظيم العالم عقل يف يدور ما ا) جدٍّ جيًدا فهمنا (وليس نفهم كما الواقع
باملدرسيني يربطه ما صميمه يف هو بيكون نقاد ضلل ما إن ذلك! عن أبعده كان ما
بيكون كان إليها. ينتمي التي النهضة يف اإلنسانيني ويجيل مريرة، حربًا حاربهم الذين
إىل ثَمَّ وِمن «اليقني»، إىل السبيل وجد أنه وظن الكربى». «املشكالت ل حلول عن يبحث
والعالم اتفاق. إىل يصلوا أن دون طويًال فيها الناس تجاَدل التي األمور تلك يف االتفاق،
الذي املطلق بالصدق تتصف التي النظريات إىل يهدف ال — نرى سوف كما — الحديث
الكلمة بمعنى «االسميني» من الطبيعي بميله وهو ذلك. إىل فيهدف بيكون أما يتغري. ال
أنه بيد بحواسه، يدركها التي «األشياء» بواقع يبدأ فهو تقريبًا؛ الوسطى العصور يف
التي الحسية املعارف تيار وسط الثابتة الصيغ من صيغة إىل يصل لكي طريًقا يتلمس
االعتقاد. أو التفكري بمجرد عفًوا، يعرفونها إنهم الوسطى العصور يف الواقعيون يقول
باألفكار وينتهي االسمية باألفكار يبدأ أن يريد بيكون إن قلنا الرشح يف ا جدٍّ تبسطنا وإذا

الواقعية.
التي والتسجيالت املالحظات من صابرة طويلة بسلسلة ذلك يحقق أن يريد وهو
كانت مدرسية مصطلحات أستخدم هنا وأنا — «األحداث» من تدريًجا «املادة» فيها تربز
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للمصطلحات بيكون كراهية من وبالرغم العارض. من والثابت — نفسه بيكون تُغِضب
أو «الشكل، تعني التي اللفظة استخدام عىل مرَغًما نفسه يجد فإنه القديمة الفلسفية

كربى: أهمية ذات فقرة وإليكم الصيغة».

مثلما إال الشكل عن يختلف ال واليشء ذاته، اليشء هو اليشء «شكل» كان ملا
صلته حيث من اليشء أو الداخل، عن الخارج أو الواقع، عن الظاهر يختلف
يرتتب فإنه كذلك األمر كان ملا بالكون، صلته حيث من اليشء عن باإلنسان
إال الحقيقي الشكل أنها عىل تُؤخذ أن يمكن ال الطبيعة أن بالرضورة عليه
كلما يتزايد وكذلك الطبيعة، هذه تناقصت كلما دائًما يتناقص الشكل كان إن

الطبيعة. هذه تزايدت

املحرتف. الفيلسوف ميادين عىل معتديًا كنت ذلك بعد أسرتسل أن حاولت وإذا
فيما لوك أسماه ما و«الواقع» «الظاهر» مثل ألفاظ يف يسبق أنه بيكون يعد لم وربما
فيها تختلف ثانوية صفة املثال، سبيل عىل اللون، إن أي — و«األويل» «الثانوي» ب بعد
العلمية. بالطرق موضوعيٍّا قياًسا قياسها يمكن أولية صفة والكتلة الحسية، انطباعاتنا
أو «القوانني» من املتأخرون العلماء به قصد ما تعدو ال بيكون «أشكال» كانت وربما
وهي معرفتها، النهاية يف تمكن لبيكون بالنسبة األشكال هذه أن غري املتشابهة». «الصور

مطلقة. أمور الواقع يف
مؤرخ إن حتى واملكتشفات باألسماء االزدحام يف اآلن يبدأ املتفرقة العلوم دور إن
والسياسة. الحرب مؤرخ عادًة إليه يحتاج عما عددها يف تقل ال صفحاٍت إىل ليحتاج العلم
أحرزته الذي التقدُّم الرياضة علوم واصلت لقد إيجاز. يف نلخص أن إال هنا يسعنا وال
التي الجديدة املشكالت تجابه أن عنده استطاعت ا حدٍّ وبلغت الوسطى، العصور أوج منذ
السادس القرن أواخر يف ستيفن سيمون فلمنج اخرتع وقد والطبيعة. الفلك علماء عرضها
كالصفر أنه إال الحيل، من حيلة يكون أن يعدو ال يكن وإن وهو العرشي، الحساب عرش
ذات يف اللوغاريتمات نابري جون االسكتلندي الرياضيات عالم واخرتع عنها. غنَى ال حيلة
تعديًال — ثانية إليه نعود سوف الذي — ديكارت أدخل التايل القرن ويف تقريبًا. الوقت
عنها التي الديكارتية، املتساوية األبعاد باسم اليوم نعرفها التي النافعة الحيلة تلك يف
أن كما الشارع. رجل حتى اليوم يفهمها أن يستطيع التي البيانية الرسوم تلك انبثقت
االحتماالت ونظرية الهندسة دفع — األدباء من كأديب أساًسا نعرفه الذي — باسكال

هامة. قوية دفعة
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هؤالء ومن — جاليليو كبلر، براه، تيكو كوبرنيكس، شهرية: أسماء الفلك يف وتتابعت
معرفة بدأت كما واضحة، بصورة الشميس نظامنا يف الشمس مركزية عن نظريتنا انبثقت
جاليليو تلخيص أن كيف قبل من ذكرنا وقد الكوكبي، النظام عن خارًجا العظيم الكون
نرش طرق من جيدة طريقة املحاكمة هذه وكانت — محاكمته إىل أدى كله لذلك وتثبيته
الذي الكون فكرة وضعا أنهما وجدنا جاليليو قاله ما إىل كبلر قاله ما أضفنا وإذا آرائه.
الثابتة السماوات ذلك يف يشبه وال قطًعا، «يتحرك» ولكنه الرياضة، لقوانني طبًقا يسري
سبيل عىل كبلر قوانني من قانون أول بنيَّ وقد أرسطو. عن ُرويت التي تتغري ال التي
ألرسطو طبًقا تدور كانت (وإذا كاملة دوائر يف الشمس حول تدور ال الكواكب أن املثال
أو الدقيقة باملالحظات يتقدم أن ألحد كان وما كاملة. دوائر يف دورانها يكون أن بد فال
الشمس بيضية، أشكال يف تتحرك وإنما تتحرك)، ال أنها إلثبات يلزم الذي املعقد الحساب
غري املخروطية، الصور دراسة من البييض الشكل اإلغريق عرف وقد املراكز. أحد فيها

الطبيعة». قوانني من «قانون أي من للتثبت محاولة عىل قطُّ يطبقوها لم أنهم
الفلك علم أخذ أنه والظاهر والحماسة. بالرؤى مليئًا أملانيٍّا، بروتستانتيٍّا كبلر وكان
املسيحية. العقيدة يف أو التشكك يف املغالني خال فيما زمانه أهل كل فعل كما الجد، مأخذ
رياضية يتبنيصالت أن يحاول وفيه الكون» «عجائب أسماه مستفيًضا مرشوًعا وضع وقد
بحسابه قام محًضا مجرًدا ثابتًا العالقات يف تتابًعا تثبت صالت والشمس، الكواكب بني
الهرم، «األفالطونية»: الكاملة األجسام وهي — القديمة اليونان يف الفيثاغوريون قديم من
سطًحا. العرشين ذو والجسم سطًحا، عرش االثني ذو والجسم األضالع، ومثمن واملكعب،
بعض بني املسافة قدَّر فقد — األولية الحقائق يف أخطأ قد أنه كبلر اكتشف ملا ولكن
عىل نحصل أن نستطيع ال وربما نظريته. عن تخىل — خاطئًا تقديًرا والشمس الكواكب
للكون، نظرية عن يبحث كبلر كان هذه. من أفضل العلمية الطريقة ألهمية مركزة خالصة
أو أفالطون يفعل كان كما تماًما للعالم، الحقيقية الطبيعة عن الحقائق من مجموعة عن
— القياس أو — املالحظة تصحيح فإن العالم، تدريب تدريبه كان ملا ولكن أكويناس.
يف تقف ال الواقعية األولية الحقائق إن جديد. من ويبدأ طريقته عن يتخىل أن عليه حتَّم

الواضحة. الصورة بهذه الفيلسوف وجه
وهنا والبرصيات. امليكانيكا فرعاه: وبخاصة الفيزياء، علم اكتمل القرون هذه ويف
هي املائل بيزا برج من الساقطة األجسام مع وتجربته بالغة. أهمية لجاليليو نجد أيًضا
تسقط األجسام بأن قال قد أرسطو وكان العلم. تاريخ يف شيوًعا النظريات أكثر من
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وقد الخفيف. الجسم يسقط مما أرسع يسقط الثقيل فالجسم وأوزانها؛ تتناسب برسعة
يكن لم مسلكهما أن والحظ املائل، بيزا برج من الوزنني هذين مثل جاليليو أسقط
نظرياتنا ر طوَّ ًما، تقدُّ أكثر ورياضيات وبتجارب املالحظات، هذه ومن أرسطو. قال كما
هي أرسطو نظرية أن أخرى مرة ويالحظ املركبة. الحركة وعن الرسعة عن الحديثة
التي املستقيمة والحركة البيضية، األشكال من بدًال الدوائر — «كامل» يشء عن نظرية
تعقيًدا ذلك من أكثر فهي الحديثة العلمية النظرية أما املتحرك. الجسم طبيعة تحددها
إىل بالنسبة دائًما تُراجع أن ويجب عنها، للتعبري أعقد رياضة إىل بحاجة وهي بكثري،

فعًال. تقع بها) تتنبأ (أو تفرضها التي الحركات كانت إذا نرى لكي املالحظة
اخرتع جريك فون اسمه وأملاني البارومرت، اخرتع تورشيل اسمه آخر إيطايل وهناك
وغريها العدسات يف التحسن اطراد عىل عاونوا مجهولون كثريون وعمال الهوائية. املضخة
ومساعده بويل ودرس ممكنًا، أمًرا األدق واملالحظة املقاييس جعلت التي اآلالت من
باكتشاف انتهت والتي عاًما استغرقت التي العملية وبدأ األخرى، والغازات الهواء هوك

الحديثة. الكيميا وتأسيس األوكسيجني
إىل الطبيعة، وراء يكمن ميكانيكي عظيم مبدأ إىل البحوث هذه كل أشارت وقد
ولكنها العليا، الرياضة حدود يف إال صياغتها يمكن ال التعقيد شديدة قواعد من مجموعة
النظرية هذه ألهمت وقد آلة. إال هي إن كلها الطبيعة أن إىل تشري قواعد ذلك مع
العظيم االكتشاف وليس بالبيولوجيا، اليوم نسميه الذي امليدان يف الباحثني بالرضورة
علماء قدَّمها التي التقدُّمية اآلراء لتأثر محاولة إال عرش السابع القرن يف الفسيولوجيا يف
الواقع يف هو اإلنسان قلب بأن تقول التي تجربته هاريف نرش ١٦٢٨م عام ويف الطبيعة.
أن بورييل وبنيَّ معني. نظام لها دورة يف ويسري القلب من يخرج اإلنسان دم وأن مضخة،
املنظار استُخدم وأخريًا آيل. «بعمل» تقوم العضالت وأن رافعة، إال هي إن اإلنسان ذراع
أشهر كان وربما امليكروبية، الكائنات باكتشاف أوليٍّا نًرصا وحققا املقرِّب، واملنظار املكربِّ
العاملني من كثريًا أن غري ليوينهوك، فان الهولندي الرجل األوائل امليكروسكوبيني هؤالء
يف — العلوم نمو يف دائًما يحدث كان كما — عاونوا اليوم نذكرهم ال والذين أهمية األقل

محدوًدا. تفسريًا معناها تفسري ويف صرب، يف الوقائع تجميع
قانون تحت ضخم، علمي عام حكم تحت األعمال هذه كل يضم رجل يظهر وأخريًا
بني وتربط وترشح، تبسط — الطبيعية العلوم حدود يف تزال ال — موحدة قاعدة أو
استغرقت التي البحوث يلخص واحد عام قانون يف متفرقة عامة قواعد أو كثرية قوانني
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قانونًا ليس العلم) حدود يف زلنا (وما الجديد والقانون اإلنسان. وقت من الساعات ماليني
خاطئ أنه — نتصور فيما — يتبنيَّ أو يُعدَّل سوف أنه املؤكد فمن يتغري؛ ال كامًال، نهائيٍّا،
يزال ال ولكنه أخرى. بحوث وإجراء الكايف الوقت مرور بعد وذلك جوانبه، بعض من
هذا ينجز جاليليو وكاد املؤقتة. االسرتاحة أو املستوية، األرض بمثابة وهو «نسبيٍّا»، ثابتًا
يف أساسيٍّا إسهاًما أسهموا كبلر مثل غريه كربى شخصية عرش االثني زهاء أن كما العمل،
يشء كل ضم الذي الرجل كان — حال كل عىل — نيوتن ولكن العظيم، العام الحكم هذا
العاملية». نيوتن «آلة عليها أطلق التي الكربى اآللية الصورة منه ن وكوَّ بعض إىل بعضه
القرن وهو قدَّسه، الذي القرن عىل نعقده سوف الذي الفصل يف نيوتن إىل نعود وسوف

عرش. الثامن
اإلنساني الفكر يف يؤثر أن بد ال نيوتن حققه الذي كهذا ضخم عام حكم أي إن
ويف الفلسفة، يف — العلوم خارج مجاالت يف صًدى له يكون أن بد وال طرق، بعدة
العلم بأن القول نكرر أن بد وال واألدب، الفن ويف بل األخالق، ويف الدين، علوم
قد الحديث، العالم يف األقل عىل العلم، حققه ما ولكن كونية، بنظرية يمدنا ال — كعلم —
ديانات لها متنوعة، مجموعة القرنني هذين يف العلماء كان وقد ميتافيزيقيات. إىل تُرجم
هو هللا أن يرى بأن اإلغراء يقاوم أن يستطيع ال بعضهم وكان مختلفة. ونظريات متنوعة
رياضياته أن يرى أو يرون)، فيما دخًال لإلغراء أن يحسبوا لم ربما (بل األول امليكانيكي
الحقيقة أنواع من نوًعا املعمل يف يتصيد أن أو كله، واملوت كلها للحياة املفتاح هي
ولم وديانته علمه بني باعد التقي، الرجل ذلك بويل، كروبرت بعضهم إن بل املطلقة.
مطمنئ وهو اليوم حتى يقفه أن العلماء من كثري يستطيع موقف وهو بينهما، يمزج

سعيد.
إىل أساًسا تُرتجم كانت املتزايدة العلمية املعارف مجموعة فإن أمر من يكن ومهما
أن كيف الحديث العالم أوائل يف العلماء أظهر وقد بالتعقل. هنا نسميها العالم نحو نظرة
من كثريًا أن وكيف متنوعة، كثرية طبيعية ظواهر تحت تنطوي النظام من عظمى درجة
لم — وغروبها الشمس رشوق مثل — العام بإحساسه طبيعية اإلنسان يراها التي اآلراء
أثِر يف شديًدا تباينًا يتباينان والواقع الظاهر إن فعًال. يحدث كان ملا دقيقة أوصاًفا تكن
أرسطو قال كما البتة ليس الضخم العالم نظام بأن يوحي أثرهما أن والحق منهما. كلٍّ
لكلمة طبًقا بالتعليل أو باإليمان، إدراكه يمكن ال النظام هذا وأن املسيحيون، واآلباء
يقوم دقيًقا، فحًصا البرشية الثقافة يف يشء فحصكل بإعادة إدراكه يمكن وإنما منقولة،

العقل. قدرة املعروفة، الخادعة القدرة بتلك اإلنسان به
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الفلسفة

إىل منه أقرب الفيلسوف إىل كان ألنه الفصل؛ هذا بيكون فرانسيس يتصدر أن يمكن
لبلوغ تخطئ ال طريقة وعن املطلق الحق عن يبحث كان أنه قبل من ذكرنا وقد العالم،
الغربي الفكر يف األكرب تأثريه أيًضا كان وربما الفكر، من بيكون موقف أن غري الحق،
نفع ذا كان حكمه من كثريًا أن من وبالرغم االستقراء. وبطل االستنباط عدو بصفته كان
املبرشِّ عمل جملته يف كان عمله فإن العقليني، نسميهم الذين الناس من الصنف لذلك كبري

كامًال تمثيًال يمثل الذي الرجل عمل األقل عىل زمانه يف كان وكذلك الطبيعية. العلوم يف
وأعني عرش، السابع القرن يف العقيل للمذهب الكامل الفلسفي التطور عادية غري بدرجة
ديكارت كان ريايض. كعالم عَرًضا اسمه ذكرنا الذي ديكارت رينيه الفرنيس الرجل به
كان املعارف. متنوع — النهضة سنوات يف لهم تعرضنا الذين الشخصيات من ككثري —

متنوعة. ودراسية علمية اهتمامات ذا رجًال
األفالطونية وعىل الوسطى، العصور يف املدرسية عىل انشق ديكارت أن من وبالرغم
الفلسفة يف أوجها يف وهي النهضة أنتجت ما كلَّ تقريبًا كانت التي املخففة الغامضة
بالتأكيد ثوريتها من الرغم عىل — أفكاره وصاغ الفلسفة، بلغة تحدَّث أنه إال الرسمية،
ذلك يف شأنه بسيًطا، مفكًرا يكن ولم فلسفي. بأنه فرد أي يميزه قالب يف — ما حدٍّ إىل
يجده لم شيئًا عنده يلتمسوا أن اليوم حتى الشارحون ويستطيع الفالسفة، كبار كل شأن
عىل ويمكن للدكتوراه. رسائل اليوم حتى فيه تُكتب أن يمكن األقل وعىل قبل، من أحد
أفاد بما نهتم آخر، موضع أي يف نحن كما هنا، فنحن نبسطه؛ أن هنا ألغراضنا حال أية
يترسب لم ديكارت بأن نقر أن ويجب عظيم، مفكر أي عمل من العاديون املتعلمون
الذين الرجال أولئك أحد اعتباره غامضة عامة بطريقة استثنينا إذا املتعلمني، غري إىل
الرسمية الفلسفة مشكالت يألف لم الذي العادي للرجل يقدم إنه التنوير. لعرص دوا مهَّ
كتب فقد ذلك ومع الفالسفة. كبار أكثر يقدمه الذي املشكالت من الرضب ذلك الشائكة
كما تُقرأ أن يمكن ترجماتها يف حتى ومؤلفاته، جافة. تكن وإن واضحة فرنسية بلغة
عام يف نرشه الذي الطريقة» عن «حديث الهامة الفلسفية أفكاره وأساس اإلنسان. يتوقع

١٦٣٧م.
طور يف متعلم عالم املتعارضة، واألفكار بالطوائف ميلء متعلم عالم يف ديكارت نشأ
ووضوح جالء يف قرر وقد جديد، نوع من مركب إىل الشائعة املدرسية من واضح انتقال
إلنهاء ُولد قد وأنه بالكون، يتعلق فيما مضطربة عقلية حالة يف ومعلميه معارصيه أن
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سلطان كل نبذ من تقدُّمه يف بها مر التي الخطوات بنفسه وصف وقد االضطراب. هذا
يبني أن يستطيع الذي العميق املطلق األكيد الثابت الحق أنه ظن ملا اكتشافه إىل للقديم

يقول: عليه،
مقدار أقل فيها أفرتض أن يمكنني التي اآلراء كل أنبذ أن يل ينبغي أنه … «ورأيت
بعد يتبقى كان إذا أتأكد لكي وذلك مطلًقا، بطالنًا باطلة اآلراء هذه باعتبار الشك من
رأيت إني حيث ومن ثَمَّ، وِمن شك. أي البتة يحوطه ال كان مما اعتقادي يف يشء أي ذلك
فعًال هذا مثل يشء يوجد ال بأنه الفرض إىل أميل كنت فقد أحيانًا، تخدعنا حواسنا أن
املنطقية، املغالطات يف ويقع التفكري، يف يخطئ الناس بعض كان وملا لنا. يعرض مما
باعتباره قبُل من للتدليل اتخذته تعليل كل نبذت فقد الهندسة، موضوعات أبسط يف حتى
ما (أو األفكار نفس أن رأيت ملا وأخريًا للخطأ. كغريي معرَّض أني العتقادي وذلك باطًال،
حينما نيام، ونحن كذلك ممارستها تُمكن اليقظة يف نمارسها التي أمور) من لنا يعرض
لنا) يعرض ما (كل األشياء كل أن افرتضت فقد صادقة، الوقت هذا يف إحداها تكون ال
أوهام يف مما أكثر الصدق من فيها ليس اليقظة، أثناء يف قبل من عقيل يف دخلت التي
أعتقد أن فيها رغبت التي الحالة يف وأنا — الحال يف الحظت لذلك تبًعا ولكني أحالمي.
ما. شيئًا التفكري هذا فكَّر الذي أنا أكون أن منه بد ال مما أن — يشء كل بطالن يف
ما الداللة ومن التأكيد من فيها موجود» إذن أنا أفكر، «أنا الحقيقة هذه أن الحظت وملا
انتهيت ذلك الحظت ملَّا أرسفوا، مهما ريبة، بأدنى يهزوها أن املتشككني عىل معه يستحيل
كنت التي الفلسفة مبادئ أول باعتبارها أقبلها أن — وسوسة غري من — أستطيع أني إىل

عنها.» أبحث
الجرأة بلغت مهما الرفيعة الفلسفة لغة هي هذه أن األذهان يف يتضح أن ويجب
ال الذي املتشكك أو الصادق، املتشكك يسأل وقد القديمة. للتقاليد تحديه يف بديكارت
العبارة هذه من ديكارت ولكن موجود.» إذن أنا أعرق، أنا نقول: ال «وملاذا إليه: نرتاح
اإلله. بلغ حتى به سار فلسفي نظام بناء يف اسرتسل موجود» إذن أنا أفكر، «أنا الشهرية:
أعني ال «أنا تأمالته: من السادس الفصل يف ديكارت يقول — شخيص غري بعيد إله وهو
عجب وال هللا.» وضعه الذي املخلوقات نظام أو نفسه، هللا غري آخر شيئًا بالطبيعة اآلن
وأن األوىل، شكوكه من تخلَّص قد الفيلسوف أن تشعر لم الكاثوليكية الكنيسة كانت إذا

أعدائها. صفوف إىل املنتمني من الحني ذلك منذ اعتربته قد الكنيسة
بيكون فعل مما أوضح العقيل للمذهب األساسية النظرية عن ديكارت عربَّ وقد
الساذجة تأمالتنا يف بدا كما املهوش املضطرب املكان بذلك العالم وليس كبرية. بدرجة

354



العقيل املذهب الحديث: العالم صنع

فيها بما املسيحية، التقاليد عالم هو العالم ليس وكذلك العام. اإلدراك أوحاها التي األوىل
فيها وبما بها، التنبؤ يمكن ال التي ومعجزاته األمور، مجرى يف يتدخل كامن إله من
وليس بل الوسطى. العصور وسائل من معقولة غري وأكداس معقول، ال آخر عالم من
الناشئة الربيئة النهضة يف ره صوَّ الذي الجديد األفالطوني العالم ذلك هو أيًضا العالم
ضخم عدد الواقع يف العالم إنما األوهام. عنهم زالت أن بعد خلفهم وَمن الحياة عشاق
يف يوقعنا ما التعقيد من تبلغ جذابة أنماًطا مكونة وتتحد، تدور، مادية، جزيئات من
فإن ذلك ومع لديكارت، السابقة الفلسفية اآلراء وكل الزائف، العام اإلدراك رضوب كل
متسق، نغم يف دورها وتؤدي القواعد، من واحدة ملجموعة الواقع يف تخضع الجزيئات
يكشف الذي فاملفتاح وإذن الهنديس. ديكارت رينيه عقل يعمل كان كما بانسجام وتعمل
كل يف نفكر أن لنا وينبغي الرياضة. علم هو خرباتنا يف واملضطرب الغامض عن لنا
نخطو أن ويجب التعاريف. يف الحرص مع الرياضية، املسائل يف نفكر كما مشكالتنا
التناقض، وعدم الوضوح — يشء كل فوق — ننشد ونحن ل، وتعقُّ بعناية خطوة كل
ولم الجدل. ملجرد نجادل أن ودون املدرسية البحوث متاهات يف أنفسنا نزج أن دون
ندركها التي األولية الوقائع يزدري وكان بيكون، كان كما لالستقراء عبًدا ديكارت يكن

العقيل. باملذهب يؤمن برجل يليق كامًال ازدراء بالحواس
مجال املثال سبيل عىل لديه فكان امليادين؛ من بكثري يهتم املعارف، متنوع كان
ولكنه العصبي. الجهاز عمل يف الدراسات ببعض قام ألنه الفسيولوجيا؛ تاريخ يف ضيق
الروح مقر عن يبحث الواقع يف كان صابًرا، املعمل يف باحثًا وليس فيلسوف، كالعادة هنا
يف الروح مقر وجد أنه وظن األخرى). الفقريات تمتلكها ال باإلنسان، خاصة ظنها (وقد
ما وقٍت يف أهميته له كانت حي عضو آثار من أثًرا اليوم نعدها التي الصنوبرية، الغدة

أسالفنا. عند
يف ورَّطه قد نظامه ألن الجسد؛ يف للروح مكان إيجاد املهم من أن ديكارت رأى وقد
هنا نكتفي وسوف الشكلية. الفلسفة تاريخ مستقبل يف قصوى أهمية ذات فنية مشكلة
وبركيل، لوك، إىل يتابعها أن القارئ ويستطيع املشكلة. هذه إىل القارئ نظر نلفت بأن
تحرِّك مشكلة ليست وهي العرشين. القرن ويف بل عرش، التاسع القرن قلب يف وكانت
الفلسفة مؤرخ أن كيف يبنيِّ طيب مثال الواقع يف وهي الفالسفة. حرَّكت مهما العالم،
مختلفتني، طريقتني يستخدما أن يجب الجماهري يف تأثريهما حيث من األفكار ومؤرخ

مختلفة. موضوعات يف اهتمامه منهما كلٌّ يركز وأن
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إىل موجود» إذن أنا أفكر، «أنا األول: مبدئه من ديكارت انطلق إذن إيجاز ويف
حيس عالم مع الواضح الفكر فيها يتباين املعرفة نظريات من ونظرية سيكولوجيا
ما الصلة، بعض بالفكر يتصل ذلك مع ولكنه ما، درجٍة إىل الفكر عن يخرج مضطرب
قصد وربما — تفكرينا ه توجِّ الروح إن املطلق. الجنون حاالت من حالة يف املرء يكن لم
ذلك كان وربما يفعل، ما عىل الجسم تدل وهي — تفكرينا «تصنع» أنها ديكارت بذلك
ديكارت اعتربها فقد األخرى الحيوانات أما ما. صورٍة عىل العصبي، الجهاز طريق عن
الفعل نسميه ما إىل تكون ما أقرب بطريقٍة — تستجيب آالت، مجرد قاطعة بصورة
يرصف إنما املعنى. بهذا آالت فليسوا الناس وأما البيئة. بواعث إىل — املنعكس الرشطي
القوانني معقوليتها يف تشارك التي األرواح وهي أرواحهم، طريق عن شئونهم الناس

واإلله. والرياضيات، العلمية،
والجسد، الروح يف الثنائية هذه يعالجوا أن ديكارت منذ الفالسفة من كثري حاول وقد
القرن يف الشعبية املستويات إىل املوضوع هذا وهبط والحس، الفكر أو والروح، املادة أو
اإلنجليزي الفيلسوف املشكلة حلَّ وقد لبوزويل. جونسن» «حياة يف نلمس كما التايل،
عربَّ وقد نتصوره» ما هو «الوجود وأن لها، وجود ال «املادة» أن قرَّر عندما بركيل جورج
إن وقال موجود»، إذن أنا أفكر، «أنا قوله يف ديكارت فعل كما التينية بعبارة ذلك عن
الذي املرض هذا عىل جونسون سام ثار العام وبإدراكه اإلله. عقل يف فكرة هو كله الواقع
وصاح الطريق، يعرتض عموًدا ركل بوزويل رواه ملا وطبًقا توجد. ال املادة إن يقول:

أعارضه.» سيدي يا «هكذا وثبات: حزم يف قائًال
إال تنشأ أن يمكن ال أخرى، مشكلة يف الالمعقولة املعضلة اتجاهات تظهر وإنما
وهذه أعرف، ما بكلِّ تنبئني تفكريي عمليات إن هذه: وهي الديكارتي، الفكر تتابع يف
ثم األعصاب أطراف تسجلها التي الحسية االنطباعات عىل معلوماتها يف تعتمد العمليات
تلك العصبية، األطراف هذه خارج يقع ما «فعًال» أمس ال ولكن املخ. إىل منها تنتقل
لم وربما — زائفة الرسائل هذه كل كانت وربما مخي. إىل تأتي التي التلغرافية األسالك
أنا وْهم. سواي َمن وكلُّ العالم، يف الوحيد الشخص أنا كنت وربما ما، يشء هناك يكن
بالطبع موقف وهذا آخر. موجود هناك يكون أن يتحتم وال — موجود إذن «أنا» ف «أفكر»
الديكارتية الثنائية تثريها التي كلها املشكلة ولكن للفلسفة، الجنونية الحافة عىل يقع
املتناقضة زينو قضية إىل يضمونها يكادون فالسفة اليوم ويوجد حل، الواقع يف لها ليس
باعتبارها الكتاب، هذا من الثاني الفصل يف اإلغريق تفكري عىل الكالم عند إليها أرشنا التي

عقليٍّا. لغًزا تكون أن تعدو ال مشكلة
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وإن القرون، تلك يف الوحيد العقيل الفيلسوف هو ديكارت أن نظن أن ينبغي وال
الدولة فيلسوف باعتباره به التقينا الذي هوبز، كان فلقد لهم؛ مثال خري كان ربما يكن
والفالسفة املؤرخني من وكثري ديكارت. كان كما كامًال عقليٍّا النواحي، من كثري يف الجبارة،
هذا ومثل العقيل، املذهب مقابل التجريبي أسَموه الذي املذهب يضعوا أن املفيد من رأَوا
الديكارتية. الثنائية يف ترد التي النظر ووجهة املصطلحات الواقع يف «يقبل» التصنيف
من «املثايل» الجانب أو الفكر، أو بالعقل، يتصل ما يؤكدون الذين أولئك هم العقليون
البدني املادي الجانب يؤكدون الذين أولئك فهم التجريبيون أما والجسد. الروح قطبي
عىل العقلية والفلسفة التجريبية الفلسفة حال: كل عىل والجانبان القطبني. من الحيس
معنًى له ليس العالم أن رأيا ذاته، لوك إىل هوبز، إىل ديكارت، إىل بيكون، من السواء،
التقدُّم يف صورة أوضح يف نلمسه الذي الكامن النمط عىل ينطوي وألنه معقول، ألنه إال
أحد عند الروح إن نقول أن نستطيع أخرى وبعبارة القرنني. هذين يف والعلمي الريايض
الحال بطبيعة وهناك آخر. فيلسوف عند املادة تفعله ما نفس تفعل كانت الفالسفة
ولوك، هوبز أمثال من رجال يراها كان التي العاملية النظرات يف وعظيمة كثرية فوارق
التجريبي واملذهب العقيل املذهب ولكن فيها. يتفقون ال التي الفلسفية املشكالت من وكثري
ذلك مشرتك: هام واحد يشء — ذلك برغم — الواقع يف فيهما الحديثة القرون أوائل يف

صميمه. ريايضيف معنًى وهو — معنًى له العالم أن يريان أنهما
ا حدٍّ اليهودي عرش السابع القرن فيلسوف بسبينوزا بلغ العقيل املذهب أن والواقع
يهودية أرسة إىل سبينوزا باروخ وينتمي أفالطون. عند بلغ كما العميق العقل فراغ من
الفيلسوف يعتنقها التي الشعبية لآلراء حياته كل كرَّس وقد هولندا، يف استقرت برتغالية
النفوس أصحاب يرى كما — النجاح يقيس عالم يف ينجح أن رفض وقد يتحيز. ال الذي
ديكارت أمثال من الرجال كافأ الذي القرن ويف مبتذلة. همجية بمقاييس — الحساسة
يف العدسات قطع من ُقوتَه وكسب سبينوزا، انرصف بهم، الشديدة الجماهري بحفاوة
آرائه بسبب اليهودية الكنيسة طردته وقد له. اإلتقان شديد كان عمل وهو — الهيج
فكَّر ميتافيزيقيات — زمانه غرار عىل — وكتب معيشة، أبسط وعاش لألصول، املخالفة
هذا. الفالسفة لفيلسوف حقيقيٍّا تحليًال نحاول أن هنا بوسعنا وليس دقيًقا. تفكريًا فيها
الصيغ فيه واستخدم رياضيٍّا، عرًضا عرضه وقد األخالق، علم يف مؤلفاته أشهر كان وربما
سبينوزا عىل ويُطلق الكامل. الخري وإىل هللا إىل يصل لكي الريايض للعرض الظاهرية
مثل إىل بالنسبة فيها شعور ال باردة الصفة هذه أن غري الكون» بألوهية «املعتقد أحيانًا
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يجاوز ال ذلك مع وهو واحد، آٍن يف وبعيد كامل إله عن للبحث املتحمس الرجل هذا
عقلية». محبة هللا حب «إىل صويف، استسالم إىل العقل ويقوده البرشي، الناقص إدراكنا
ال نفسه، بها هللا يحب التي عينها هللا محبة هي لإلله األفئدة يف العقلية املحبة «وهذه
عندما عنه، يعربِّ أن البرشي العقل لجوهر يمكن ما بمقدار ولكن نهائي، ال هو ما بمقدار
التي الالنهائية املحبة من جزء هلل الفكرية العقل محبة إن أي الخلود؛ صورة يف إليه ننظر
حريتنا، أو بركتنا، أو خالصنا، يكون أنى بوضوح ندرك ذلك ومن نفسه. بها هللا يحب
ما هي الربكة أو املحبة وهذه للناس. هللا حب يف أي يتغري؛ ال أبدي هلل حب يف يكون إنه

باملجد.» املقدس الكتاب يف ى يُسمَّ
امرئ أي بالتفات جدير فهو املوجز؛ العرض هذا سبينوزا نعرض أن العار ومن
العذب، الثائر الرجل مزاج املثقفني، بإعجاب يظفر دائًما كان مزاٍج يف يتغلغل أن يريد
نحن وأما العقلية. األمور يف املذهل الثبات عىل القادر الرجل العالم، هذا إىل ينتمي ال الذي
قد — بالرياضيات وباشتغاله العظيم، العلوم م تقدُّ يف — سبينوزا أن نذكر أن فيكفينا
الوسطى، العصور يف مفكر أي يَُمتُّ كما بصلٍة، اآلخر العالم إىل تَُمتُّ فلسفٍة إىل وصل

التصوف. مجاهل إىل تؤدي التي الطرق أكثر وما

السياسية األفكار

الفصل يف ناقشناه الذي النوع من األغلب يف هي األوائل للعقليني السياسية األفكار إن
العقيل ألن املقدس؛ امللوك حق نظرية تشبه التي النظريات خاصة هوبز نبذ وقد السابق.
يعتقد كان ذلك مع ولكنه التقليدي. املسيحي باملعنى مقدَّس هو ما ينكر أن عليه يتحتم
يف فكرنا إذا عنها الكشف يمكن التي «الصحيحة» السياسية للعالقات نظام بوجود
يريدون جميًعا الناس إن يقول الذي كالفرض — البرشي بالسلوك تتعلق معينة فروض
عىل ويرتتب أمن. لهم يتوافر ال الطبيعة حالة يف الناس بأن القائل والفرض أوًال، األمن
سيًدا ليقيموا عقًدا ويضعون يتجمعون الناس أن — هوبز يرى كما — «عقًال» ذلك
أمثال من املفكرين إن الطبيعة. يف الناس خلق من ولكنه مقدس، سيد كأي مطلًقا عليهم،
يعمل وكلهم زمانهم، يف العقيل بالتيار متأثرين إنسانيني كانوا وبودين وهارنجتون هوبز
النظرات وهي التنوير، عرص لسياسة الطريق دوا مهَّ وقد التفكري. من تقليدي إطار يف
الكامل التفاؤل إىل يصلوا لم ولكنهم مبارشة، وراثة األمريكيني نحن نرثها التي السياسية

عرش. الثامن القرن فالسفة به اتصف الذي
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وهو ميكافييل. كتاب هو القرون هذه يف السيايس التفكري يف واملبتَكر الجديد إن
فوق يشء أي وجود لفكرة البات اإلنكار يف العقليني أسميناهم الذين أولئك كل مع يتفق
باًال يلقي ال ومكيافييل اليومية. الناس شئون يف يتدخل إله أي هناك أن أو الطبيعي،
للكشف النهضة بتطلع يبدأ وهو الخلقي. النظام وراء هللا بأن الوسطى العصور لفكرة
الواقع يف أيًضا لديه أن نرى وسوف لها. وفًقا سلوكهم الناس يسلك التي الطريقة عن
الواقع يف هناك أن غري لها. تبًعا يسلكوا أن للناس ينبغي التي الطريقة عن ثابتة آراء
ألنه ملكيافييل بالكثري َمدينون إننا عنه: قال حني بيكون فرانسيس به عليه أثنى ملا أساًسا
أخرى وبعبارة يفعلوه. أن للناس ينبغي بما ينبئنا أن من بدًال الناس يفعل بما أنبأنا
يقوم الذي العمل نوع من هو مكيافييل عمل من األقل عىل جانبًا إن نقول أن نستطيع
نقطة ذلك باعتبار الحقائق، جْمع وعىل املالحظة، عىل ينبني فهو الطبيعي العالم به
اإليطاليني كراهية عىل الوطنية، عىل قائم تفكريه وبعض املوضوع، يف تفكري كل يف البداية
املحدثني. العقيل املذهب خصوم من البتة ليس وهو إيطاليا. سادت التي األجنبية للدول
كبيكون، أيًضا ولكنه الوسطى. العصور سمات من كثريًا نفسه يف يحمل كبيكون وهو
بعضها ويضم يجمعها التي الحقائق يحلل أن يحاول «األمري» كتابه صفحات يف وبخاصة

بامليتافيزيقا. أو باألخالق يأبه أن دون بعض إىل
كتابًا يزال ال الكثريين عند ولعله — الشهري الصغري مكيافييل كتاب نُرش وقد
سنوات. بأربع مؤلفه وفاة بعد أي ١٥٣١م؛ عام «األمري» اسم عليه أُطلق الذي — شائنًا
مكيافييل تفكري عن صادقة صورة يعطينا ليفي» عىل «تعليق كتابه إىل باإلضافة وهو
الفرد الحاكم بها يستطيع التي الوسائل وصف يف مكيافييل يرشع «األمري» ويف وطريقته.
يبني أن يحاول ال وهو مؤكدة. بطريقة يقويه وأن كحاكم، بنفوذه يحتفظ أن األمري) (أو
هو وما الحق هو ما أو الطاعة، مربرات أو األمراء، أفضل أو الطيب، األمري يفعله ما
رشوط توافرت إذا وهي: فنية مشكلة لنفسه يحدِّد هو وإنما السياسة. يف ا حقٍّ الباطل
وإليك األوىل. الرشوط تُضِعف أو تعزِّز، أو تحفظ، التي األخرى الرشوط هي فما معينة،

الصدد: هذا يف عبارته
األمري يعتنقها التي واآلراء اآلداب عليه تكون أن ينبغي فيما نبحث أن علينا «بقي
أشعر فإني املوضوع هذا يف كتبوا قد الكثريين أن أعرف كنت وملا وأصدقائه. رعيته إزاء
التي الخطوط عىل أسري ال مالحظاتي يف كنت إذا أقول أن أريد فيما مدعيًا أَُعدُّ قد أني
يل بدا فقد الفِطن، القارئ ينفع قد شيئًا أكتب أن نيتي يف كان ملا ولكن غريي. رسمها
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ألن الحقيقة؛ هذه عن تتخيله ما دون املوضوع يف الواقعة الحقيقة أتابع أن األحكم من
أي لها أن ُعرف أو أحد يشهدها لم التي والجمهوريات اإلمارات من كثريًا خلق قد الخيال
طريقة عليه تكون أن يجب عما االختالف كل تختلف العيش طريقة إن إذ حقيقي؛ وجود
إىل السبيل يعرف إنما فعًال يعمل ما دون يعمل أن ينبغي ما يدرس َمن إن حتى العيش،
وسط حتفه يالقي طيبًا يكون أن وسيلة بكل يحاول الذي الرجل إن بقائه. إىل ال سقوطه،
أن بنفوذه، يحتفظ أن يريد الذي األمري عىل تحتم ثَمَّ وِمن الطيبني. غري من العديد العدد
… لحاجته طبًقا استخدامها عن يمتنع أو معرفته يستخدم وأن سيئًا يكون كيف يتعلم
وإذا بدولته. احتفاظه بدونها يتعذر التي الرذائل مساوئ بارتكاب يعبأ أال ينبغي إنه ثم
الدمار إىل تؤدي فاضلة تبدو التي العادات بعض أن رأينا املوضوع يف النظر أنعمنا نحن

األمري.» رفاهية وإىل األمن إىل يؤدي الرذائل من يبدو مما اآلخر وبعضها ُطبِّقت. إذا
هل العامة. النظرية هذه صحة املحسوسة املشكالت يف ليخترب مكيافييل ويستطرد
بخيل؟ أو جواد إنه عنه» «يُقال أن ينبغي وهل بخيًال؟ أو جواًدا يكون أن لألمري ينبغي
األمور يف أو، كطبيب — مكيافييل ذلك عن ويجيب الرحمة؟ أو القسوة أحكم: وأيهما
العنارص عىل يتوقف ذلك كل — بأن — عام إدراك عنده إنسان كأي البسيطة، العادية
من أعقد موقف وهو اإلنساني، املوقف يف األخرى «االتجاهات» عىل أو املوقف، يف األخرى

الرجل: تعبري من نموذًجا نقتبس أخرى مرة ودعنا رياضية. بمعادلة عنه يُعربَّ أن

يُخَىش أن أو بأسك، يُخَىش مما أكثر تَُحبَّ أن األفضل هل السؤال، هذا ينشأ وهنا
كان ملا ولكن وذاك. هذا تكون أن األفضل أن والجواب تحب؟ مما أكثر بأسك
تختار أن لك بد ال كان إن تَُحب أن عىل بأسك يُخىش أن لك فآمُن عسريًا هذا
للجميل، ناكرون إنهم عامة: الناس عىل تَصُدق املالحظة هذه ألن األمرين؛ أحد
دمت وما الكسب. يف جشعون األخطار، بتجنب مشغوفون مخادعون، هوائيون،
دام ما وأبناءهم وحياتهم، وملكهم دماءهم يهبونك معك، جميًعا فهم لهم نافًعا
إن الحظ. أقبل إذا عليك ينقلبون ولكنهم قبل، من ذكرت كما بعيًدا، الحظ
أن بد ال آخر، استعداد بأي يقوم وال بألفاظهم، بالثقة يكتفي الذي األمري
بعظمِة يشرتيها وال بثََمِنها، املرء يشرتيها التي الصداقة ألن الدمار؛ إىل ينتهي
وال صاحبها، يمتلكها ال صداقة ولكنها ثوابها، الواقع يف تلقى ونُبلها، روحه
رجٍل إىل اإلساءة يف تردًدا أقل فالناس الحاجة؛ عند بها يستنجد أن يستطيع
يمكن املسئولية من برباط ترتبط املحبة ألن يخشونه؛ رجل إىل منهم يحبونه
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حني يف الخاصة. املصلحة بذلك أوحت كلما — أرشاًرا الناس دام ما — يَُهن أن
تهاون. قطُّ فيه يكون ال الذي العقاب بخشية يُصَطحب الخوف أن

إذا — تُمكِّنه بطريقٍة منه الخوُف يُكتَسب أن األمري عىل فيجب ذلك ومع
من الخوف ألن الكراهية؛ تجنُّب من األقل عىل — املحبة معها يستحق ال كان
الغاية هذه يحقق قد األمري أن والواقع يتالزمان. قد له الكراهية عدم مع امرئ
الرضوري من بات وإذا ونسائهم. ومواطنيه رعيته ملكية باحرتام اكتفى هو إذا
وينبغي العامة. والقضية السليم، التربير وجد ما، فرٍد عىل باإلعدام يحكم أن
نسيان إىل أرسع املرء ألن غريه؛ ملك إىل يده يمد أال — يشء كل فوق — له
عىل لالستيالء الباطلة الدعاوى إن ثم مرياثه. فقدان نسيان إىل منه أبيه موت
الحجة يعدم ال فإنه االغتصاب عىل يعيش األمري بدأ ما وإذا . قطُّ تنعدم ال امللك
باإلعدام للحكم الباطلة الدعاوى أن نجد ذلك عكس وعىل اآلخرين. لنهب قطُّ

استنفاًدا. وأرسع ندرة أكثر

منتصف يف للقارئ وذاك، هذا بني أو باطلة، أو صادقة الفقرات هذه تبدو وقد
التي األفكار ندرس أن النفس علماء عوَّدنا فقد جديدة؛ تبدو ال ولكنها العرشين، القرن
غري عليها، الحكم من أهم دراستها لعل بل عليها، نحكم كما السيئة الناس بأعمال تتعلق
أن من وبالرغم مكتوبًا. كالًما مكيافييل صاغه حينما الجدة كل جديًدا كان كله ذلك أن
الطبيعة لثبات مكيافييل وصف من أفضل سلوًكا يسلكوا لم الوسطى العصور يف الناس
وقد السلوك، هذا وجود ذكر من أكثر يفعلوا لم الكتب ألَّفوا الذين الناس فإن البرشية،
أنهم كله، هذا من وأهم األخالق، قواعد عن النحرافها وامتعضوا ضدها، خاصة وا برشَّ
وجوده. إنكار عليهم شق وإن البرشية، للكائنات بالنسبة طبيعي غري سلوك أنه اعتقدوا
يف الغربية، املسيحية الثقافة محيط يف األقل عىل مبتكًرا، مكيافييل كان فقد وإذن
أدائه يف رشع بما يقوم أن النواحي بعض من يحاول وهو الواقعي. السيايس تحليله
صورة يف املالحظات هذه وترتيب دقيقة مالحظة الظواهر مالحظة — الطبيعيون العلماء
املستقبل يف بالظواهر الصحيح التنبؤ من تمكِّن عامة) أحكام أو موحدة، (أشكال قوانني
ونستطيع ميدانهم. يف العلماء نجح كما ميدانه يف ينجح لم أنه غري معني. محيط يف
دراسة عىل العلمية الطريقة تطبيق يف فيها مكيافييل فشل مواطن ثالثة هنا نذكر أن
تُطبَّق أن البتة يمكن ال أنها يعتقد َمن وهناك تام، بنجاح بعُد تُطبَّق لم (وهي السياسة

السياسية). العلوم دراسة عىل نافًعا، تطبيًقا
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— قدَّمتها التي القصرية املقتبسات يف حتى — أوًال ملستم قد أنكم إال أحسب ولست
ناكرون بعامة الناس إن يقول وهو البرشية. الطبيعة إىل متشائمة أو وضيعة جد نظرة
أن — العلمية الناحية من — املستحيل من كان وربما مخادعون. هوائيون، للجميل،
هذه تشبه التي واملشكلة البرشية. الكائنات عىل القبيل هذا من معقوًال ا عامٍّ حكًما نصدر
حكًما يصدر أكثرنا أن غري معنًى، ذات غري — العلمية النواحي إحدى من — هي املشكلة
مختلفة نظرات هناك أن بيد عام. بوجه البرشية يف إخواننا عن — امليزان يف يضعه — ما
نظرات وهي لهم، الشديد االحتقار إىل الزمالء يف الواثقة املحبة بني ما الخط طول عىل
يمكن ال أنه إال — بها يأخذون الذين لألفراد ونافعة حكيمة األحيان أغلب يف تكن وإن —
وربما البالغة، السخرية يف شديدة مغاالة فيها مكيافييل ونظرة العلمية. باألحكام وصفها
اآلراء وهي بالتقوى، تتصف التي املسيحية العامة اآلراء عىل التمرُّد ما حدٍّ إىل إليها دعا
الكائنات عىل حكمها يف متشائمة الواقع يف ليست األوىل الخطيئة ملبدأ قبولها برغم التي
أراد قد مكيافييل أن ويبدو خالصهم. بإمكان اهتماًما أكثر الحقيقة يف هي بل البرشية،
الواقع يف كان وربما الرشير، الحكيم الرجل بمظهر يظهر وأن العام، الشعور يصدم أن
سيكولوجية مشكالت تجد وهنا أوفر. كماًال يريد إنما ألنه متشائًما أو معكوًسا، مثاليٍّا
املايض، بشخصيات يتعلق فيما تستحيل وتكاد األحياء، دراسة يف حلها علينا يشق خطرية،
موقًفا جالء يف يقف وهو الرجاء، خائب املثقف الرجل بمظهر يظهر مكيافييل أن والواقع

عهده. يف تقليدية ثقافة املثقف أو الناس، عامة من الرجل أو السوقي، يقفه ال
الحارة. اإليطالية بوطنيته شديًدا تقيًدا يتقيد إنما مكيافييل تجرُّد أن هو الثاني واألمر
رسالة هو إنما الحكم. فن يف علمية أو أكاديمية رسالة هدفه يف «األمري» كتاب وليس
رسالة وهي عرش. السادس القرن يف فيها شاع الذي باألسلوب إيطاليا يف الحكم فن يف
يف ومنفعة واجب فهو منها؛ األجنبي وطرد إيطاليا توحيد واجب أداء عىل األمري تحث
إيطاليا، لخالص حارٌّ دعاء هو إنما ملكيافييل «األمري» كتاب يف األخري والفصل واحد. آٍن
الوطنية تَُعدُّ كانت التي املتأخرة األجيال عند لسعته مكيافييل اسرتداد يف سببًا كان وقد
تشويه أيًضا هذا أن إىل اإلشارة من أكثر إىل بحاجة هنا ولسنا نبيلة. قضية اإليطالية
تتغري أن أراد ولقد حقيقتها. عىل هي كما األمور يرى لكي بذله الذي مكيافييل لجهد

التجرد. درجة يبلغ أن يستِطع لم إنه حتى اإليطاليون، يتغري أن وأراد األمور،
ويف الدولية العالقات يف معينة بتجربة مر قد مكيافييل أن من بالرغم إنه أقول وأخريًا
املؤلفات هذه كتب أنه إال البريوقراطية، أو الوظائف مستوى عىل األخرى الحكم شئون
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ورعة كتابة يكتب أال محاوًال الجهد بذل أنه وكما األكاديمية. العزلة يشبه يشء يف الشهرية
فكذلك ظنه)، يف — كتب فيما سولزبري جون فعل (كما لها وجود ال برشية كائنات عن
من نكبة األخري االتجاه وهذا دنيويٍّا. رجًال وإنما أكاديميٍّا، عقليٍّا يكون أال يف الجهد بذل
لكي طاقته فوق جهًدا يبذل مكيافييل فإن االنحرافات؛ أنواع أسوأ من وانحراف النكبات،
بالقديم يتمسكون الناس وهؤالء قرون، لعدة مشاعرهم يف الناس صدم وقد دنيويٍّا، يكون
يف هو بالرش— بنصحه أو — بالرش الرجل اشتهار مجرد وإن الضمري. لديهم انعدم وإن
نلمسها التي الكاوية املرارة هذه عىل تحتوي ال العلمية واملعرفة فشله، عىل دليل ذاته حد

مكيافييل. تفكري يف
سلوك دراسة يف جهوًدا بذلوا الذين الرواد أحد بحق يَُعدُّ مكيافييل فإن ذلك ومع
يُحكم قد الجهود وهذه الحرشات. أو الغازات سلوك العالم يدرس كما املجتمع يف اإلنسان
قرون بعد تبدو قد اليوم نعرفها كما االجتماعية» «العلوم أن كما مقدًما، بالفشل عليها
الحارض العرص يف كنا ملا ولكن أحيانًا. فيها الناس يسري التي املقفلة الطرق من قالئل
كثريًا إن نعم ملكيافييل. بالجميل االعرتاف من لنا مندوحة فال دراستها، بمتابعة ملزمني
الحظ فقد اإلغريق؛ عند السيايس التفكري يف ورد منه كثريًا وإن قبُل، من قيل قد قاله مما
ودون السياسية الحياة يف الناس يسلكها التي السلوك أنواع بعض — مثًال — أرسطو
البرشية، الطبيعة عن الصغرية واملقاالت الحكم عن كامًال أدبًا هناك أن كما مالحظاته.
يف ُكتب ما أكثر أن إال كُرب. وما منها صُغر ما حماقاتهم وعن ونقائصهم، الناس ِحيَل وعن
يشبه وهو الجماهري. حكمة أنواع من نوع أو العام اإلدراك قبيل من هو إنما السبيل هذا
دائًما يحاول أن يجب العلم ولكن القديم. اإلنسان عرفه الذي الخربة بمجرد بالجو التنبؤ
نافعة مصطلحات وهي — ما حدٍّ إىل قوية مصطلحاٍت يف يصوغ وأن يقيس وأن ينظِّم أن
يكون وقد مستقيمة. غري عبارات يف الجماهري حكمة تضعه ما — األمر نهاية يف ا جدٍّ
وقد الجو. تقلبات معرفة يف بالخربة املحنكني الرجال من دقة أقل األوائل الجو علماء
األمر. آخر يظفر أن بد ال املنظَّم العلم أن بيد عمليني. غري أو مبالغني أو سذًجا يكونون
ما نحو يتجه فهو حساسيته؛ فيها تزداد التي األوىل مرحلته يف كالعاِلم ومكيافييل
السياسة يف يكتبون عندما الناس يستخدمها التي الرباقة األلفاظ هذه خلف فعًال يقع
دراسة يدرس إنه األمور. هذه يف االعتباطية التأمالت ببعض يقنع ال وهو األخالق. يف أو
ال وهو فعًال. قائم هو ما ليكتشف ولكن حق، هو ما ليكتشف ال املشكالت، بعض منظمة
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يفشل وهو يتجرد، أن ينبغي كما تجرُّده يف أو هادئ، بمزاج االحتفاظ يف النجاح كل ينجح
العالقة «بعض» لها األخالقية وُمثُلهم الناس آراء أن يدرك أن يف — يشء كل فوق —
مكيافييل فإن أخرى وبعبارة بسيطة. طارئة العالقة هذه كانت إن حتى — بأفعالهم
السياسة علوم يف املختصني املدربني كتابنا بعض فيه يقع يزال ال الذي الخطأ يرتكب
يف فعًال العمل بهذا يقومون ال ألنهم الطيب بالعمل الناس اعرتاف ينكر وهو واألخالق،

حياتهم.
السلوك دراسة حاولوا الذين أولئك إىل مجاله يف بيكون فرانسيس ينتمي وكذلك
من األول الفصل يف يرسم وهو الفسيولوجيا، أو الترشيح العاِلم يدرس كما البرشي
السيكولوجيون بالًغا اهتماًما به اهتم ملوضوٍع العريضة الخطوط الجديدة» «األداة كتابه
يتأثر التي للطريقة املنظمة الدراسة به وأعني — هذا عرصنا يف والسياسيون االجتماعيون
إن أخرى مرة وأقول التجريبية. وغري املنطقية غري بالعوامل عمله يف البرشي العقل بها
كما صافيًا» ضوءًا ليس البرشي «اإلدراك أن الظهور يف ثقافتنا بدأت منذ عرفوا قد الناس
باألهواء، يتصفون الناس وأن التفكري، تولد الرغبة أن قديٍم من عرفنا وقد بيكون. قال
إن حتى مختلفني، معنيني إىل يؤدي وبما الغامضة، بالتعبريات مليئة ذاتها لغتنا إن بل
تحليل ولكن شائًكا. وعًرا يظل إليهما الطريق ولكن توجد قد واملوضوعية الدقة يف الرغبة
من محاولة يزال وال لإليحاء، مصدًرا يزال ال «األوثان» عنوان تحت الوعورة لهذه بيكون

اإلنسان. عند التربير أنواع لتبويب املنظمة املحاوالت أفضل
الناس: عقول عىل تخيم التي األوهام) (أو األوثان من أصناف أربعة إىل يهتدي وهو
القبيلة وبأوثان املرسح». و«أوثان السوق»، و«أوثان الكهف»، و«أوثان القبيلة»، «أوثان
عند الحواس أجهزة يف ذاتها، البرشية الطبيعة إىل أصولها يف ترجع التي األخطاء يعني
معايرينا أن الواقع يف يعني يشء» مقياسكل هو اإلنسان «أن ب والقول عقولهم. الناسويف
قريبًا شيئًا بيكون يعني الكهف وبأوثان ذاتيٍّا. اختالًفا االختالف إىل تميل العلوم يف حتى
وهو عنها، وتصدر شخصياتنا تصوغها التي األخطاء وهي لألهواء، العادي املعنى من
وبأوثان العنيف. العالم هذا يف لنفسه اإلنسان يشقه الذي الصغري الكهف ذلك يعني
بني املتبادلة اإلثارة تلك أو واإلعالن، الدعاية مغالطات نسميه أن يجب ما يعني السوق
وهي االجتماعي االتصال أنواع من نوع أي عند أو التجمهر، عند تحدث التي الناس
الناس يراكمها التي األخطاء بيكون يعني املرسح وبأوثان يتجمعون. عندما الناس أخطاء
الفكر، ورجال الفالسفة أخطاء هي وتلك — للكون نظامي تفسري وضع يحاولون عندما
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بيكون إن نقول أن علينا يسهل التي األخطاء وهي النُّظم، بناء عن تنشأ التي األخطاء
التالية: العبارة يف األخري الوثن هذا وصف وقد فيها، وقع قد نفسه

الفلسفة، يف اليقينية األقوال من الناس عقول إىل انتقلت التي األوثان هناك «وأخريًا
أرى ألني املرسح؛ بأوثان األوثان هذه أسمي وأنا للتجربة. الخاطئة القوانني من وكذلك
إبداعها من عوالم تمثِّل عديدة، مرسحيات سوى ليست إلينا انتقلت التي النُّظم كل أن
املذاهب عن أو وحدها، اآلن السائدة النُّظم عن أتحدث وال واقعية. غري مشهدية بطريقة
بنفس بعُد وفيما اآلن يُؤلَّف قد املرسحيات هذه مثل ألن وحدها؛ القديمة والفلسفات
الخالف رقعة اتسعت وإن األخطاء أن أرى ألني إليها؛ أرشت التي املصطنعة الطريقة
الكاملة النُّظم يف هذا أرى كذلك ولست كبري. حدٍّ إىل متشابهة دوافع عن تنشأ بينها،
بالتقليد، تواترت التي وأولياتها، العلوم مبادئ من كثري يف أيًضا أراه ولكني وحدها،

واإلهمال.» والتصديق،
بطرق الوجوه بعض من شبيهة طرق تطبيق محاولة بأن القول إىل بحاجة ولست
تطبيق عند بها أتت التي الثمرة تؤِت لم اإلنسانية العالقات دراسة عىل الطبيعية العلوم
االجتماعية العلوم عىل إجماع هناك ليس اليوم وحتى الطبيعية. العلوم عىل الطرق هذه
ها. حقَّ فنغمطها «الحقيقية» العلوم وبني بينها نوازن أن قطًعا الشائع من يكن وإن —
يهدفان الواقع يف كانا لبيكون التجريبي واملذهب لديكارت العقيل املذهب أن وكما
فكذلك العالم، يف املمكنة العالقات بكل أكيدة معرفة وإىل كونية، نظرية تكوين إىل
السيايس التفكري بشأن الوسطى العصور آراء عىل انشقوا الذين أولئك أكثر أن نجد
نقائص عن ما بشكٍل نظرهم يف يخرج السياسة يف نظاًما يضعون أنفسهم هم كانوا
يف والخلقي السيايس التفكري أن املقبل الفصل يف نرى وسوف تُمارس. كما السياسة
النتيجة ولكن عقلية تيارات إىل عرش الثامن القرن يف قطًعا تحول الحديثة األزمنة أوائل
األصح عىل أو أخرى، سياسية أيدولوجية كانت ما بمقدار السياسة يف علًما تكن لم
الناس يغريِّ لم فما الشكوى. سبيل عىل هذا نذكر ال وإنا األيدولوجيات. من مجموعة
ستظل امليتافيزيقية والنُّظم السياسية األيدولوجيات فان أساسيٍّا تغيريًا طبيعتهم من
تتعلق التي األفكار مجموعة يف نعيش زلنا ما فنحن البرشية؛ الروحية للحاجات رضورية
يف ثمارها وآتت الحديثة القرون أوائل يف أُعدت التي املجموعة وهي الكربى» «املشكالت ب

عرش. الثامن القرن
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عرش. والثامن عرش الخامس القرنني بني فيما الغربي املجتمع يف الحديثة الثقافة تكوَّنت
كثريون أيًضا وأعتقد والنساء، الرجال من املتعلمون كان عرش الثامن القرن حلَّ وملا
يستحق وعما العالم، وعن أنفسهم عن معينة معتقدات إىل وصلوا قد املتعلمني، غري من
يف أسالفهم بها يتمسك لم معتقدات وهي — فيها أداؤه يمكن وما الدنيا، هذه يف العمل
جديدة، عنه أفكارهم دامت ما جديًدا، لهم بدا عاَلم يف يعيشون كانوا الوسطى. العصور
من كان الغربي املجتمع أكثر فإن الجدة؛ كل جديدة الحال بطبيعة تكن لم أفكار وهي
الكتاب هذا يف األساسية األفكار ومن ١٤٠٠م. عام يف كان كما ١٧٠٠م، عام يف املسيحيني
كان األخرية والقرون عرش الثامن القرن يف والنساء الرجال فيه يعتقد كان مما الكثري أن
ذلك من أخف عبارة ويف التقليدية. املسيحية العقيدة يف الهامة النواحي وبعض يتفق ال
ومع أساسيٍّا». تحويًرا املسيحية العقيدة ر «حوَّ قد «التنوير» إن نقول أن نستطيع وقًعا
التنظيم عىل أثرها يقترص ولم بقي. قد املسيحية من كبريًا جانبًا أن الواضح فمن ذلك

للكنائس. الشكيل
عينني؛ ذي لكل واضًحا فيه، لبس ال بسيًطا تغيريًا هناك فإن أمٍر من يكن ومهما
وهي الغرب، يف منظمة واحدة دينية هيئة سوى عرش الثالث القرن يف يكن لم أنه ذلك
مئات بضع فعًال هناك كان فقد عرش الثامن القرن يف أما الكاثوليكية. الرومانية الكنيسة
الكنيسة كانت حيث فرنسا مثل أقطار يف وحتى الغربي. املجتمع مجموع يف املذاهب من
من العديدة األلوف مئات هناك كانت السيادة صاحبة الظاهر يف تزال ال الكاثوليكية
امللحدين، ومن الوحي إنكار مع وحده باهلل املؤمنني من معروف غري وعدد الربوتستانت،
لخطر تعرض َمن منهم وقلَّ فيه. يعتقد ال وفيما يعتقد فيما رصيح وكلهم واملتشككني،
تضللنا أال وينبغي الوسطى. العصور يف أمثالهم عىل توقع كانت التي العقوبة من جسيم
فإنما اضطهدوهما؛ الذين الكاثوليك أيدي عىل البار ودي كاال إعدام ضد فولتري رسائل
الفعالة الوحدة تفتت وكذلك الغرب. يف األقل عىل «الشاذة» الحاالت من حالتهما كانت
الفروق بأن القائل الرأي عن تدافع كتابات هناك كانت ١٧٠٠م عام حلَّ وملا للمسيحية.
وأن بحق، تنفصالن والدولة الكنيسة وأن التسامح، موضع تكون أن «ينبغي» الدينية
ًدا ممهَّ كان الطريق أن والواقع الدينية. العقيدة يمس فيما يشاء بما يؤمن أن للمرء
الصدق «بعض» هناك بأن تنادي التي كالفكرة عرش الثامن القرن يف سادت التي لألفكار

املسيحية. غري الديانات يف حتى — الديانات كل يف
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الشيوع من الحارض العرص يف لألمريكيني بالنسبة األفكار هذه أمثال باتت وقد
والنساء الرجال كان ما مع تناقضها ومقدار جدتها، مقدار يدركوا أن عليهم يتعذر بحيث
معياًرا تتضمن أفكار وهي الوثوق. من الدرجة بنفس صدقه يفرتضون قالئل قرون منذ
مثل عن البحث عن التخيل إىل تدعو وال — دينية أو كانت ميتافيزيقية — للحقيقة جديًدا
الوحي، من الحقائق هذه أن يعتقدون الوسطى العصور يف الناس وكان الحقيقة، هذه
باعتبارهم يتبعونها ال وقد بل الناس، أنظار عن تغيب وقد بها. اإليحاء يف كاملة وهي
ثم الصدق يعرف أن أو حق»، «عىل يكون أن لإلنسان يمكن ال ولكن آدم. لخطيئة ورثة
ثمرة فهم الزنادقة؛ إحراق فْهم يمكن الوسيطة األفكار هذه ضوء ويف سلوكه. يف يعارضه
ملعونون، ذلك فوق إنهم ثم السليمة. الثمرة يفسدون فقد وشأنهم تُركوا وإذا فاسدة،
عىل بأنفسهم الرض أوقعوا قد فهم يشء؛ يف يرضهم ال الواقعة الحياة عن وإقصاؤهم
عنك يختلف َمن كل فإن صواب، عىل أنك عرفت لو إنك أخرى وبعبارة قبل. من أنفسهم
تسمح أن يمكنك وال الخطأ. ال الصواب يلزموا أن الناس وعىل خطأ. عىل يكون أن بد ال

األذى. بالغ تكون أن دون باالنتشار الخاطئة لألفكار
يف ونموه انتشاره بداية يف كان الديني التسامح تعليل أو تربير أن من وبالرغم
التربير أنواع أن ومع واضحة. الرئيسية الدفاع خطوط أن إال عرش، الثامن القرن أوائل
من أعمق جديًدا ا حقٍّ هناك أن ثالثة: فروض أحد إىل تنضم فإنها التفصيل يف تختلف قد
النهاية يف املسيحية العقيدة يقتلع فيه تسامحنا إذا حق وهو التقليدية، املسيحية الحقيقة
منقوص، غري كامًال للناس به يُوحى ال الحق وأن شديًدا، تحويًرا يحورها أو جذورها من
وبذل البحث، طريق وعن والخطأ، التجربة طريق عن تدريًجا عنه الكشف ينبغي وإنما
— األوىل األيام تلك يف به تمسك َمن قلَّ فرٌض وهو — الثالث والفرض البرشي. الجهد
الحقيقة رضوب كل وأن األمور، هذه مثل يف تام وثوق أو ثابتة حقيقة هناك ليس أنه هو
أن غري املطلقة. الحقائق إىل تنتهي أن يمكن ال والدراسة والتفكري الوحي وأن «نسبي»،
من إلينا تحدر الذي املسيحي املرياث يف يشء نبذ يف األقل عىل تتفق كلها الفروض هذه

أفضل. ويشء جديد يشء إىل تؤدي أنها تزعم كلها وهي الوسطى. العصور
عرش السابع القرن أخريات يف واضًحا ظهوًرا األساسيات يف االختالف ويظهر
فرنسا يف األدب رجال بني األهمية عديم ظاهرها مجادلة يف عرش الثامن القرن ومستهل
القدامى بني «النزاع بالعربية وهو بالفرنسية، اسمها عادة تحمل مجادلة وهي إنجلرتا، ويف
وعنوانها الشائقة، سويفت رسالة اإلنجليزي الجانب يف الباقية آثارها ومن واملْحَدثني».
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انتَهوا قد والرومان اإلغريق أن يعتقد الجانبني أحد أن الكتاب وموجز الكتب». بني «معركة
ميادين ارتادوا الذين العمالقة كانوا وقد تُبارى. ال تفصيلها ويف عمومها يف ثقافة إىل
فالثقافة مبعدة؛ عىل حذوها نحذو أن إال بوسعنا ليس التي األمثلة ووضعوا البرشية الثقافة
أن الكفران ومن اإلنساني. أو العلماني الفردوس من نوع هؤالء إىل بالنسبة الكالسيكية
اآلخر الجانب أما األرض. فوق ثانية مرة يظهر سوف الثقافة هذه مثل أن املرء يعتقد
تكون أن إىل أقرب أنها بيد ا، حقٍّ عظيمة كانت والرومان اإلغريق إنجازات أن يعتقد فكان
أو تعادلها قد الحديثة والثقافة يتجاوزوها. أن املحدثني لألوروبيني أُتيح قياسية أرقاًما
علينا يتفوقون القدماء بأن التمسك من جدوى أي هناك وليس ميدان. كل يف تَفُضلها
ارتفاعهم. عىل فنسمو أساسهم عىل نبني وأن بأعمالهم، ننتفع أن نستطيع ألننا قطًعا؛

التقدُّم، مبدأ هو ا، جدٍّ هام ملبدأ األوىل األشكال من هو النزاع يف املحدثني وموقف
وإنما تدهوًرا، أو وهًما الجدة يرى ال الذي املبدأ وهو اليوم، جميًعا األمريكيون يألفه الذي
التغري هذا حدث كيف ندري ال ونحن ما. نوٍع من عاملية لخطة طبًقا الطبيعي السري هي
وبطيئة معقدة كانت العملية أن يقينًا نعلم نحن وإنما النظر. وجهة يف الثوري األسايس

أساسية. عقلية مكونات ثالثة فيها نلمس أن نستطيع عملية وهي نسبيٍّا
تحت وُمثُلها املسيحية عبادات يف حدثت التي التغريات من الكربى السلسلة تلك األول
اإلنسانية البطولة من األكرب نصيبها الربوتستانتية للحركة كان وقد الربوتستانتية. اسم
رواية تاريخها وقصة العجيبة. والنهايات واملصادفات الكفاح ومن اإلنساني، والضعف
مؤرخ أن غري الكرام. مر عليها نمر أن إال كهذا كتاٍب يف نستطيع ال ولكنا جذابة،
من يوِهن «محلوًال» كونها يف تنحرص للربوتستانتية الكربى األهمية أن يرى قد الفكر
وقد األيام. تلك يف تأثريه حاالت أقوى يف املحلول هذا كان وقد الوسطى، العصور سلطة
الغربي املسيحي العالم بها احتفظ التي الشكلية الوحدة الربوتستانتية الحركة حطمت
صغرى ومذاهب بالعرشات كربى مذاهب أو مجموعات وأقامت عام، وخمسمائة أللف
دت مهَّ وقد مجاله. يف الكاملة الدينية بالسلطة املطالبة لنفسه يبيح منها كلٌّ باملئات،
الديني؛ الشك إىل الطريق فرعية ومذاهب رئيسية مذاهب إىل بانقسامها الربوتستانتية
من كبري عدد وجود أن يرى باملنطق، يتمسك الذي أو الشك، إىل يميل الذي العقل ألن
دليًال يكون أن يمكن — الحق احتكار يزعم منها كلٌّ — املتضاربة املتناقضة املعتقدات
وبخاصة — الربوتستانتية كانت إيجابية أكثر ناحية ومن يُحتكر. حق هناك ليس أنه عىل
عند الوطنية املشاعر تقوي التي الدعامة بمثابة — واللوثرية األنجليكانية صورتها يف
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لكل إلًها هللا برح وما األرض. تقسيم أساس عىل تقوم التي الجديدة القومية الدول أعضاء
يؤثِر ولكنه كلية)، املسيحية عن التخيل معناه لكان ذلك غري قيل (ولو البرشي الجنس
كأطفاله الدنماركيني أو الربويسيني أو اإلنجليز فيعامل املعاني، من بمعنًى قوم عىل قوًما
ليس وإدارتها اليومية الدينية الحياة ممارسة يف الجديدة الوطنية الكنائس وهذه املدللني.
العصور يف القديمة للكنيسة كان الذي النوع من عاملية أو دولية حياة يف نصيب لها
من متناقًضا مزيًجا لها املوالني يف عت شجَّ خاصة الكالفنية والربوتستانتية الوسطى.
— البيوريتانية الحياة كل يف يربز شوق وهو — اآلخر العالم يف باهلل االتحاد إىل الشوق
الربوتستانت ولكن املادية، حياته يف وينجح يكافح الذي للرجل بحت دنيوي واحرتام
ال سلطٍة ويف اإلنجيل، وحي ويف األوىل، الخطيئة يف واعتقدوا جديًدا. عامًلا يخلقوا لم األوائل
والخطة التجربة عمليات عىل تسمو سلطة ذلك مع ولكنها روما، يف البابا يف قطًعا تنشل
قوانني البتة يشبه ال كامن، بإله يؤمنون الربوتستانت وكان العادية. الحياة يف تقع التي

الناس. من للصفوة املقيم وبالنعيم الجحيم، بنار يؤمنون وكانوا الرياضة.
تطبيق مجرد من أكثر كانت — التحول صنع يف الثانية القوة وهي — واإلنسانية
مع تشرتك وكانت الدنيوية الحياة عىل الغامضة التحررية أو الربوتستانتية الروح
تشككت وقد الوسطى. العصور معايري من ى تبقَّ ما عىل املدمر تأثريها يف الربوتستانتية
من إيجابيٍّا عصيانًا كانت املستقرة. املدرسية الفلسفة ويف املبارشة العادة سلطان يف
(مستعينني باهًرا إتقانًا وسائلهم فنانيها بعض أتقن وقد والباحثني. الفنانني جانب
فنٍّا وأنتجوا الوسطى) العصور طرائق عىل تدربوا ممن أجيال صنعتها التي بالطرائق
يدعون قوًما خياليني، معيشتهم، يف أحراًرا مغامرين، كانوا منهم وكثريون ا. جدٍّ عظيًما
يتحتم التي املعايري وهي والكاتب، للفنان الحديثة املعايري وضع عىل فعاونوا اإلثارة إىل
تأثريها ولكن األنانية، عن معربة عمليٍّا، نافعة وغري تقليدية، غري تكون أن بالرضورة
واضحة، صورة بأية املسيحية امُلثُل من َمثًَال لديها الفضيلة تكن ولم كاسح. ذلك برغم
تتصف كما — اإلنسانية وتتصف الريايض. الشباب إليه يتطلع الذي امَلثَل كانت وإنما
وعىل الدين رجال سلطة عىل اإلنسانيون ثار فقد فيها؛ الغور بعيد بتناقض الكالفنية
بأن تقول التي الجديدة بالفكرة يؤمنون أنهم أعمالهم يف األقل عىل ويبدو التقاليد. عبء
ولكنهم فحسب. يكتشفونه وال عندهم، الحق و«يصنعون» معايريهم، «يصنعون» الناس
عليهم سلطوهم الذين القدماء، لألساتذة التقديس موقف وقفوا — كمجموعة — ذلك مع
كان بما محدود وعي عىل وكانوا الوسطى. العصور قدسته سلطان كأي مطلًقا سلطانًا

369



ورجال أفكار

يميلون املتعلمني، من ممتازة فئة كانوا الجماهري. بني واآلمال األفكار انتشار من يُنتظر
ولم املعاني. من معنًى بأي ديموقراطيني يكونوا ولم وامللكية، األرستقراطية امُلثُل إىل

وحدهم. لهم ذلك كان إن إال اللهم أفضل، مكانًا تكون أن يمكن الدنيا أن يعتقدوا
أقلَّ الهدم، عوامل من عامًال كذلك كان — الثالثة القوة وهو — العقيل واملذهب
اإلنسانية، أو الربوتستانتية من العرصالحديث من األوىل السنوات يف قوة وأضعف وضوًحا
التقليدية الكاثوليكية املسيحية من العقليون نبذ وقد األمر. نهاية يف وأقوى أهم ولكنه
من الطبيعي فوق ما بإبعاد يكتفوا لم وهم اإلنسانيون. أو الربوتستانت نبذ مما أكثر
«العالم أو الطبيعة إطار يف بكليته نفسه اإلنسان لوضع استعداد عىل كانوا بل العالم،
ظن وقد والباطل. الحق بمعايري يسرتشد أن عليه اإلنسان بأن ا حقٍّ آمنوا كما املادي»،
الناس وأن وأكيدة، ثابتة املعايري هذه أن الحديث عرصنا من األوىل القرون يف العقليون
وجدوا قد الوسطى العصور يف املسيحيون كان إذا ولكن يصنعوها. ولم «اكتشفوها» إنما
العقل، يذكرها ال أزمنة منذ هو كما كان وفيما القديم، وسلطان العادة، يف املعايري هذه
واالختالفات والعادات، الظواهر، وراء املعايري هذه اكتشاف إىل يسعون كانوا العقليني فإن
الحقيقة العقيل التفكري فيه يجد الذي الدءوب بالبحث اكتشافها إىل ويسعون الظاهرة،
به ليس العقيل واملذهب املتنوعة. السوقية واأللوان األشكال ذات الظواهر وراء الرياضية
التشكك بك بلغ إن إال اللهم — واإلنسانية الربوتستانتية يف الظاهرة املتناقضات من يشء
أنواع من نوع أي يف يفكر أن املرء يحاول أن التناقض من ترى يجعلك ا حدٍّ الواقعي
املذهب كان السنوات هذه يف وحتى الدنيا. هذه يف اإلنسان خربة يف يقع فيما املرتبة النُّظم
الطبيعية. العلوم أنجزته ما إىل البطيء النمو يف اآلخذ نفوذه من بالكثري يَدين العقيل
العجب، إىل يدعو كماًال كامل للكون نظام بلوغ يف نيوتن يد عىل العلم نجح ملا وأخريًا
الصحيح، التنبؤ من للناس مكَّن أنه بمعنَى عملية فائدة وله رياضيٍّا، اختباره يمكن نظام
تختلف كونية ولنظرية الجديدة، العقلية العاملية للنظرة ا معدٍّ املرسح بات هذا حدث ملَّا
الرجلني هذين نظريات كانت كما أكويناس، توماس سنت أو أوغسطني سنت نظرية عن

امليالد. قبل الخامس القرن يف اإلغريق نظرية عن تختلف
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الثامنعرش: القرن
جديدة كونية نظرة

للقرون يؤرخون َمن كلَّ تواجه صعوبة عرش الثامن القرن يف تواجهه الفكر مؤرخ إن
للمؤرخني شاملة قوائم تُِعدَّ أن تستطيع فأنت باملواد. مغرًقا نفسه يجد إنه األخرية. القالئل
الكتابات يتقن أن يستطيع الحي الضمري صاحب الباحث أن كما الوسطى. العصور يف
امليادين جميع يف املكتوب كمية ولكن والرومان. اإلغريق من إلينا وصل َمن لكلِّ األصيلة
يعولهم أن يمكن الذين الصنوف جميع من الكتَّاب تكاثر ومع الطباعة، اخرتاع مع —
جماعة أية وترهق بل الفرد، الباحث ترهق — املادية بيئته عىل سيطرته تتزايد مجتمع
واآلراء. األذواق يف أفسح مجاًال يبدو فيما ذلك فوق هناك أن كما الباحثني. من منظمة
جميع من اآلراء تتضاعف الربوتستانتية الطوائف عدد بها تَضاعف التي الطريقة وبمثل
تراكمها تواصل «الرتاكمية» املعرفة أن كما «الالتراكمية». املعرفة ميادين كل يف الصنوف
باملطبعة الرتكيب وهذا الفسيح املجال هذا تفسري أمكن وربما الهندسية. املتوالية يشبه بما
وتأخذ تتحلل أن بد ال التي صحفنا يشبه ال (وهو الخرق من املصنوع الجيد وبالورق
الدورية الكتابات حتى لنا بقيت وقد قرن. نصف من أقل يف منه اإلفادة يمكن ال شكًال
وربما كلها). مقروءة عرش، التاسع وأوائل عرش الثامن القرن يف ُدوِّنت التي والطارئة
وما أيدينا، بني ما عىل نعتمد ولكنا كعرصنا. الجوانب متعددة الوسطى العصور كانت
كلها نُرشت الكونجرس مكتبة يف ورسالة كتاب ماليني ثمانية عن ينيف ما هو أيدينا بني

١٧٠٠م. عام منذ — جدٍّا ضئيلة نسبة خال فيما —
املعلومات كمية من محدودة نماذج عىل تقوم أن بد ال العامة أحكامنا فإن وإذن
العظيمة البذرية للعقول حتى االهتمام ه نوجِّ أن نستطيع ال ونحن امليسورة. الضخمة
فعلها تفعل وهي األفكار عىل نركِّز أن علينا يتحتم ألنه الوقت؛ هذا حتى استطعنا كما
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يتجه بأن القارئ عىل نشري أن إال بوسعنا وليس اسًما. تحمل ال التي الناس جهرة يف
الثقايف، مرياثنا عىل األخرية اللمسات وضعوا الذين والنساء الرجال أولئك عمل نحو بنفسه
صورتها انعدام ُقل أو بها، تتميز التي الحديثة صورتها الغربية ثقافتنا أكسبوا والذين

األمور. هذه يف املتشائمني من خاص طراز من كنت إن حديثًا

التنوير عمالء

بعد نعود سوف أنَّا والواقع واحدة، عبارة يف «التنوير» تلخيص نحاول أن الحماقة من
والجدة األساسية الفكرة بأن القول فنستطيع اآلن أما الفراغ. وملء الظالل رسم إىل حني
«االعتقاد هي إنما — كونية نظرية تجعله التي الفكرة أقصد — «التنوير» يف للنظر الالفتة
كان الكمال حاالت من حالة الدنيا هذه يف هنا تبلغ أن يمكن البرشية الكائنات كل بأن
بعد وحدهم ولهم النعمة، حالة يف للمسيحيني إال تتيرس ال أنها الغرب يف اآلن حتى يُظن
أمام خادعة بساطة يف — الشاب الفرنيس الثائر جست، سنت ذلك عن عربَّ وقد املوت».
السماء يف جديدة ليست أوروبا.» يف جديدة فكرة السعادة «إن قال: حني الديني املجمع

أمريكا. يف حتى ا جدٍّ وجديدة أوروبا، يف جديدة هي وإنما الحال، بطبيعة
ألفي من يقرب ملا نتيجة يكن لم البرشي للجنس الكمال تحقيق يف اإلمكان وهذا
بعد تتحقق للسعادة أخرى صوًرا ارتأت التي السابقة للوثنية وال املسيحية، من عام
فإن عرش الثامن القرن يف يستحدث أن من الكمال لهذا بد ال كان وإذا السنني. آالف
الجديد اليشء وهذا يحدث. أن بد ال — جديًدا اكتشاًفا أو جديًدا، اخرتاًعا — جديًدا شيئًا
القرن أواخر يف عاشوا الذين اإلنجليز من اثنان ألَّف فيما تلخيص أحسن تلخيصه يمكن
القرون أوائل يف تم الذي التمهيدي العمَل واحدة بؤرة يف جمَعا اللذان وهما عرش، السابع
— حياته فيه نيوتن أنفق الذي العمل بدا وقد ولوك. نيوتن هما الرجالن ذلكما — الحديثة
وقوانني الكواكب بني للعالقة العظيمة الرياضية وصياغته التكامل لحساب إتمامه وخاصًة
أن كيف األقل عىل يبني أو الطبيعية، الظواهر كل يفرسِّ كأنه ملعارصيه بدا — الجاذبية
للتفسري. يخضع أن يمكن البرشية الكائنات سلوك فيها بما الظواهر هذه يماثل ما كلَّ
حيث املحرية امليتافيزيقيات من البسيطة الواضحة التفكري طرائق استخلص فقد لوك أما
بنيَّ أنه والظاهر العام. لإلدراك طيبًا امتداًدا — يبدو فيما — فجعلها ديكارت، بها ألقى
عظيًما نجاًحا نيوتن فيها نجح التي النواحي بها تُطبَّق أن يمكن التي الطريقة للناس
األفكار، من العظيمة املجموعات تلك مًعا ولوك نيوتن وضع وقد البرش، شئون دراسة عىل
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هذه أمثال عليه كانت ما التنوير إىل بالنسبة كانت التي «التفكري»، ويف «الطبيعة» يف
التقليدية. املسيحية إىل بالنسبة والقدرية والخالص النعمة مجاالت يف املجموعات

إىل بالنسبة أنها حني يف العاقبة، سليمة فكرة التنوير إىل بالنسبة «الطبيعة» كانت
بالتأكيد عاجزة إليه، املرء يطمنئ ال شيئًا دائًما كانت التومايس، للمسيحي حتى املسيحي،
أولئك كان — حال أية عىل — التنوير عرص ومنذ السماء. معونة تدركها لم إذا دائًما
كل يفيدون البرشية الكائنات عىل للتأثري محاولة يف «الطبيعة» مصطلح يستخدمون الذين
الرومان عند الطبيعي القانون نناقش كنا عندما آنًفا إليه أرشنا الذي الغموض من الفائدة
عرص يف الرجل إىل بالنسبة الطبيعة الروماني). العنرص عن السابق الفصل إىل (ارجع
ولكن وضوح، بكل موجود عالم وهو فيه، يعيش الذي الخارجي العالم هي كانت التنوير
مما تقريبًا يشء كل أن والواقع األحوال. من حال بأية «طبيعيٍّا» يكن لم فيه يحدث ما كل
(الواقعي) «الطبيعة» عالم يف تقريبًا يشء كل اللحظات، من لحظة يف يوجد ومما يحدث،
كل — املجتمع يف لتنظيمها طبًقا البرشية «الطبيعة» عالم يف األقل عىل أو — الخارجي
فعليٍّا اشرتاًكا عرش الثامن القرن يف التنوير عرص يف اشرتك رجل إىل بالنسبة هذا من يشء
ورجال النبالء وامتيازات املجتمع، ومواضعات الطبقية، فالفوارق طبيعي»؛ «غري حماسيٍّا
وبطبيعة طبيعي. غري ولكنه قائًما، كان ذلك كل — والقصور األكواخ بني واملفارقة الدين،
«العادي»، أو «الطيب» بمعنى «الطبيعي» يف يفكر التنوير حركة يف العضو كان الحال
كما نيوتن طبيعة أن هو واملهم العادي». «غري أو «السيئ» بمعنى الطبيعي» «غري ويف
جمال يف البسيط املستقر املنظَّم العمل هي كانت املتعلمني وأنصاف املتعلمني إىل ترسبت
كل فإن البرش، شئون يف «الطبيعة» هذه فهمنا ما وإذا صحيًحا). فهًما ُفِهم (إذا للعالم

طبيعي. غري سلوك ذلك بعد يكون فال لها، طبًقا أعمالنا ننظم أن هو علينا ما
أو واضحة تكون ال التي الطبيعة (وهي الكامنة الطبيعة هذه عمل نفهم إننا
«العقل» يسميه أن التنوير رجال يحب كان بما املدربني») «غري إىل بالنسبة محسوسة
الرياضة، يف يكون ما أوضح والعقل لعلم. اسًما يكون يكاد عندهم العقل وكان —
— التنوير حركة عمالء يزعم كما — والعقل فيها. إال أوًال األفراد عند يظهر لم أنه والواقع
اكتفى الذي الخاطئ وبالعقل بل العقل، بغري الواقع، إىل الظاهر من النفاذ من يمكننا
فعًال «ترشق» الشمس أن نعتقد قرون، عدة — العام باإلدراك اكتفوا كما — الناس به
العقل وكذلك والشمس. األرض بني الصحيحة العالقة نعرف فنحن بالعقل أما و«تغرب».
اللحم وأن شعوبهم، آباء ليسوا امللوك أن إىل يهدينا البرشية العالقات عىل يُطبَّق عندما
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إن الخنزير لحم وأن الجمعة، أيام يف جيد فهو الخميس أيام يف جيًدا طعاًما كان إذا
البرشية النُّظم عن الكشف من يمكِّننا والعقل لليهود. أيًضا مغذٍّ فهو لألميني مغذيًا كان
ونصبح لها نخضع فسوف النُّظم هذه إىل اهتدينا ما وإذا «الطبيعية». البرشية والعالقات
الخرافات، بفعل األرض هذه فوق تراكم الذي االضطراب يمحو العقل إن سعداء. قوًما

العقليني). شياطني هي (وتلك واإليمان واإللهام،
من الوثبات، من السلسلة هذه أو الوثبة، هذه صحة مدى يف نبحث أن اآلن يهمنا وال
ولوك نيوتن قرأ الذي الجيل أن هو املهم وإنما اإلنسانية. العالقات إىل الجاذبية قانون
الجيالن إليه تمادى الذي الحد إىل لوك أو نيوتن يتماَد ولم الوثبة. هذه وثب الذي هو
يشء يف مجدًدا يكن لم نيوتن فإن بها؛ يُؤخذ حجة إليهم رجعت التي الثالثة األجيال أو
محدث غري بأنه امليادين هذه أمثال يف يشتهر إنه بل طبيعي، كعالم الخاص عمله خارج
يهتم ما أكثر يهتم كان الذي — لوك أما اإلنجييل. األدب يف جوالته يف مستنري وغري
عرض من رجًال حريًصا، شخًصا كان فقد السياسية، والنظريات واألخالق، النفس، بعلم
القديمة. الحكمة تثبيت يف األقل عىل جزئية خدمة تخدم عنده الجديدة الطرق الطريق،
انقالبيٍّا — بالعقل اإليمان — الجديد باإليمان برشَّ الذي األول الجيل يكن لم وكذلك
من العاديني للمتعلمني ويرسَّ أشاع قد الجيل هذا إن نعم املبسطة. املتطرفة طريقته يف
أطلق الذي عرش، السابع القرن أفكار — الزمان هذا يف بالتأكيد النساء ومن — الرجال
وجه عىل إلنجلرتا كان وإذا الفرنسيني، من وأكثرهم العبقريات». «قرن وايتهد ألفريد عليه
الفرنسيني أن إال التنوير، أفكار أنبتت التي البذرية العقول من األوفر النصيب العموم
األماكن ويف بل وروسيا، أوروبا أنحاء يف األفكار هذه نقلوا الذين هم — يشء كل فوق —
فولتري، الفرنسيني هؤالء وأعظم العالم. أنحاء جميع يف الغربي للمجتمع النامية الخارجية
معروضة التنوير عرص بها بدأ التي اآلراء كل التسعني عىل تربو التي مؤلفاته يف تجد الذي

مواضعه. من كثري يف وذكاء فطنة فيه واضًحا عرًضا
ألن إليها، انتهى التي األفكار أقول وال التنوير، عرص بها بدأ التي األفكار وأقول
إليه ينتمي كما التنوير، أجيال من املعتدل الجيل أو األول الجيل إىل ينتمي فولتري
تأثريًا متأثرين هؤالء زال وما الوحي، دون باهلل يؤمنون الذين واإلنجليز وبوب، منتسكيو،
يف املقتصدة» «اإلنسانية ب وأسميناه الثامن، الفصل يف حللناه الذي الذوق بتيار بالًغا
القواعد و«بأن وباالحتشام، بالتقيد، يؤمنون بَِرحوا ما وهم عرش، الرابع لويس عرص
والجمايل. االجتماعي التوازن عىل تحافظ التي القواعد وهي تُبتكر» وال تُكتَشف قديمة،
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الطرق يحبون ال وهم والجمايل. االجتماعي التوازن املتزمتة، العتيقة الطرق يحبون ال وهم
الكنائس خاصة يكرهون وهم باإلرغام، يُطبَّق ُت التزمُّ كان إذا وبخاصة املتزمتة، العتيقة
التايل الجيل أما يحبون. ال مما يسخرون وهم أنجليكانية. أم كانت كاثوليكية القديمة،

منها. بالسخرية حتى يُسمح ال اعرتاض محل القديمة الطرائق أن فريى
العمل ذلك وهو ١٧٤٨م، عام يف نرشه الذي ملنتسكيو، القوانني» «روح كتاب ويحدِّد
وبالرغم التحول. نقط من نقطة املعتدل، األول الرعيل عن صدر الذي الضخم االجتماعي
األخرية، سنواته يف البطولة لعبادة موضًعا ١٧٧٨م، عام حتى عاش قد فولتري أن من
االنقالبيني كأكثر وهم االنقالبيني. من األغلب يف كانوا ١٧٥٠م عام بعد الجدد الرجال فإن
— إيجاز يف — أو واحدة، معينة فكرة تثبيت وإىل واحد، جانب إىل التحيز إىل يميلون
االعتقاد من يسريون أنهم إال بالدين، الرئييس اهتمامهم كان وإذا طائفيني. يكونوا أن إىل
وهذا الرصيح. واالتحاد املادية إىل ثورتها، يف هادئة عقيدة وهي الوحي، دون اإلله يف
إيجابية عقيدة هو وإنما التشكك، صور من صورة األحوال من حال بأية ليس اإللحاد
التي الربيئة التفرقة من يسريون فهم النفس علماء من كانوا إذا أما كربى. آلة العالم بأن
أساس عىل متكامل إنسان بناء إىل الثانوية والصفات األولية الصفات بني لوك بها يفرِّق
نظريات جوهر إن أي آلية. بطريقٍة عليها يقع ما ل تسجِّ نفٍس يف تؤثر التي اإلحساسات
معروًفا كان إليها، وما املنعكسة، الرشط أفعال ونظريات العرشين، القرن يف السلوكيني
يف واضًحا تلخيًصا تتلخص التي النظر وجهة عند يلتقيان وهلباخ هلفيشيس وكان لهم.
من كانوا وإن المرتي. ملؤلفه واآللة» «اإلنسان وهو شأنًا، أقل زميٍل وْضع من كتاب عنوان
لنظام طبًقا الحكم يف يعتقدون (الذين الفرنسيني الفيزيوقراط مع ساروا االقتصاديني
مبسطة، تكن وإن قوية قاعدة وهي عاملنا، يف الكربى البسائط إحدى ليصوغوا الطبيعة)
الجماهري بني طويًال شاعت التي الشعارات ليضعوا أو يسري»، دعه يعمل، «دعه هي وتلك
الذي سميث آدم أما التكاليف». وبأقل القليل، يف إال تحكم ال التي هي حكومة «خري مثل
فهم عامة، االسكتلندية املجموعة وأما ١٧٧٦م، عام يف األمر أول األمم» «ثروة كتابه نرش
األول الرعيل إىل بمزاجه ينتمي رجًال معتدًال، سميث وكان ذكرنا. التي للقاعدة استثناء
املطلقة. الحرة االقتصادية املنافسة يف مذهبيٍّا اعتقاًدا يعتقد يكن ولم التنوير، حركة من
روسو بظهور أو صارمة». «فردية وجعلوها مبادئه بسطوا الذين هم أتباعه كان وقد
االجتماعية بيئته من الكامل العاطفي النفور يف يندفع أن الثاني الجيل هذا استطاع أخريًا
تنادي كانت التي «الطبيعة» تمليه ملا طبًقا كليٍّا تجديًدا تجديدها إىل ويسعى والثقافية،
جليٍّا. واضًحا نداءً أمثالهم، من واألدباء واألطفال، البدائيني، واملتوحشني السذج، الفالحني
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وهما — أخريًا التنوير عرص يف سادا قد اللذان العنرصان كان الثالث الجيل صعد وملا
التي الحرجة السنوات ويف نضجهما. تم قد — العاطفي والرومانتيكي العقيل الكالسيكي
عىل األفكار، من املجموعتان هاتان أو النظرتان، هاتان تضافرت الفرنسية الثورة سبقت
تفصيًال أكثر تحليًال مقبل فصل يف نحاول وسوف القديم، النظام يحطما لكي األقل
أن نذكر أن هنا ويكفينا روسو. عند أكملها عىل نجدها التي الرومانتيكية، الحركة ألهمية
رجال أكثر عند له انفصام ال ارتباًطا العقل يف ارتبطا قد والرومانتيكية العقيل املذهب
إدانة عىل فقط والعاطفة العقل يتفق ولم عرش. الثامن القرن يف التنوير عرص يف الغرب
العقول من كثري يف اتحدا لقد بل عامة، املستنريين وغري والقسس للنبالء القديمة الوسائل
الرجال من الطيب القلب صاحبة الذكية األغلبية «حكم وهي الجديدة، الطريقة العتماد
التنوير لحركة السذج األتباع من «الطبيعي» الرجل أن والواقع الفساد». يلحقهم لم الذين

سليمني. ورأسه قلبه فكان واحد، آٍن يف بالطبيعة وعاقًال بالطبيعة فاضًال كان
كانت لقد بل قائمة. تكن لم والعقليني روسو بني الفوارق أن هنا أزعم ولست
ثورة الرومانتيكية وكانت الدراسة تستحق وهي ناصًعا، عنها والتعبري حقيقية، فوارق
وهو — أبيه عىل الطفل ثورة كانت الثورة أن نالحظ أن لنا األهم من ولكن التعقل. عىل
فكرة نبذ كليهما أن ذلك أسايس؛ أمر يف تنحرص واملشابهة باألب. كبري َشبَه عىل طفل
حد ال ما إىل حاله يصلح أن يمكن األرض عىل اإلنسان بأن آمن وكالهما األوىل، الخطيئة

معينة. بيئية تغريات حدثت إذا — الطيبة الحياة يحيا أن يستطيع وأنه — له
الرومانتيكي املذهب وصاحب العقيل املذهب صاحب إىل استمع قد ثالثًا جيًال إن
بريطانيا بناء وأعاد الفرنسية، والثورة األمريكية الثورة صنع الذي وهو السواء، عىل
ولقد عرش. التاسع القرن عرفها التي املتقدِّمة الكونية النظرية أسس ووضع ثورة، بغري
والواقع األحوال. من حال بأية اتفاق عىل ليسوا متنوعة، صنوٍف من الرجال هؤالء كان
سبيل يف األخري، النزع حتى للنزاع الفرنسية الثورة أوج يف كالسيكيٍّا مثًال رضبوا أنهم
تبحث أن أردت أنت وإذا األفكار. يف دة املجسَّ السلطة ولكنها — شك غري من — السلطة
ودانتون، والفييت، بني، وتوم جفرسن، وتوماس آدمز، جون بني املشرتك العامل عن
عليك لشقَّ الحركة، هذه قادة من وغريهم جراي، ولورد بالس، وفرانسيس وروبسبيري،
يمكن ملا العريضة الخطوط إىل اإلشارة بمحاولة هنا نكتفي وسوف جدوى. غري يف األمر
عرش الثامن القرن أواخر يف األمام، إىل املتطلع املتعلم، العادي الشاب نظرة عليه تكون أن
بأوسع املجتمع ونحو اإلنسانية، العالقات نحو الشاب هذا مثل نظرة الغربي، العالم يف

الكلمة. معاني
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الذي عرش الثامن القرن يف وحتى خيايل. شخص بالرضورة هو الشاب هذا مثل
األرستقراطي فالشاب ثابتة؛ ووطنية إقليمية طوابع هناك كانت العاملية النظرة فيه سادت
(من اليانكي الفتى الكثري يف يشبه يكن لم بالفرنسية فولتري يقرأ الذي املستغرب الرويس
دون األلوهية يف املعتقدين اإلنجليز ويف لوك يف يكتشف الذي املتحدة) الواليات رشقي
خاصة الجرماني والشاب الجحيم. نار يذكر حني يخطئ كنيسته قسيس أن كيف الوحي
يقنع ال الذي املتسائل العميق الروحاني الجرماني ذلك ١٧٨٠م عام حلَّ عندما حتى كان
بداية يف بالفعل وكان الفرنسيون. وأعداؤه جريانه به نادى الذي الضحل بالتعقل قطُّ
مستحيل. يشء يُقاس، ال يشء أعظم، ويشء أكثر، يشء إىل تؤدي التي الجرمانية الطريق
أن هنا ينبغي وإنما القومية، إىل بعد فيما كثريًا نتعرض فسوف أمر من يكن ومهما

وتجريد. تبسيٍط عمليَة رصاحٍة يف نحاول
الجديدة. الكونية النظرية عن الكشف نحاول أن قبل منها بد ال أخرى كلمة ة وثمَّ
املؤكد ومن عرش، الثامن القرن بحلول النواحي من كثري يف الحديثة العصور نبلغ إننا
األلوف، بني ما بصورٍة األفكار انتشار «حقيقة» بشأن خطرية مشكلة أمامنا تَُعد لم أننا
الطبقات بني من أو املفكرين، بني من نَُعدَّهم أن يمكن ال الذين الكثرية، املاليني، بل
بطبيعة تتعلق تَُحلَّ لم عديدة مشكالت وهناك االصطالح، هذا معنى ضاق مهما الحاكمة
عند اليوم تواجهنا التي الجوهر، حيث من املشكالت، جميع هناك أن والواقع انتشارها.
التي األدلة بعض ولدينا عام، رأي هناك كان أنه األقل عىل نعلم ولكنا العام. الرأي دراسة

سائدة. كانت التي العقائد تثبت
بلغت نهايته يف أنها من بالرغم القرن، مستهل عند طفولتها يف الصحافة كانت
كانت وقد وفرنسا. املتحدة والواليات إنجلرتا يف وبخاصة الحديثة، صورتها يشبه شكًال
املطبوعة الكلمة أن تعني عرش الثامن القرن خالل القصرية العجالة أو الرخيصة الرسالة
التي الدورية املكتبة أن غري نسبيٍّا، مكلفة الكتب وبقيت واسًعا. انتشاًرا تنترش أن يمكن
وبدأ بدايتها. يف كانت املتطوعة األخرى الفئات وبعض االجتماعية النوادي تتناوبها كانت
ولم الغرب. بالد يف السكان من به بأس ال عدٍد بني ينترش اآلن والقراءة الكتابة تعلم
استطاعوا املتقدِّمة البلدان يف املهرة العمال كان وإن تقرأ، أن حينئٍذ الجماهري بوسع يكن
تام جهل عىل يبَق ولم قرءوا. وقد يقرءوا. أن نهايته عىل يرشف عرش الثامن والقرن
البدء إمكان لهم الفرنسية الثورة ت يرسَّ وقد الريف. أهل جمهرة سوى والكتابة بالقراءة
قوية وسطى طبقة وجود هو — حال أية عىل — هنا واملهم والكتابة. القراءة تعلُّم يف
األقطار. هذه كل يف التنوير، حركة ألفكار وتُخِلص العديدة، املاليني قيل كما تبلغ قارئة،
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العمالء هؤالء ويَُعد األفكار، انتشار عمالء نضج عرش الثامن القرن شهد وأخريًا
فقد — واحد السم جميًعا نُخِضعهم أن بوسعنا وليس الحديث، العرص خصائص من
املتأخرة الجماعة مثل معني، لهدف أحيانًا تنتظم متطوعة فئات يف يتمثلون كانوا
مثل اجتماعي، وتأمني اجتماعية لطقوس وأحيانًا املتحدة، الواليات يف للصالونات املعادية
الرسمية غري الحديث جماعات مثل التسلية، ملجرد وأحيانًا العديدة، األخوية الجماعات
عرش الثامن القرن يف الغربي املجتمع أن والواقع «الصالونات». ب الفرنسيون يسميها التي
وبخاصة الزوال، إىل يميل عرش الثامن القرن أخذ وملا الجماعات. وجود بوفرة يتميز كان
عن بعيدة منها بدت التي تلك حتى — الواقع يف الجماعات هذه كل أصبحت فرنسا، يف
الجديدة، األفكار النتشار عوامل — التدخني) نادي (أي «الطُّبَّاق» كجماعة األفكار، تاريخ
البورجوازيون هؤالء كان الحال وبطبيعة الحني. ذلك يف ثورية الواقع يف كانت التي
عىل كانوا ولكنهم التافه، الحديث يف وينغمسون الورق، ويلعبون ويرقصون، يتغزلون،
الجماعات. هذه أمثال تألفه كانت مما خطًرا أشد ثقافيٍّا جهًدا ذلك مع يمزجون األرجح
ليست وهي «الوطنية»، يسمونه منهم العرصيون كان بما تتسم كانت مرساتهم وحتى
ألعاب من لعبة الفرنسيني وعند التنوير. لحركة اإلخالص هي وإنما بمفهومنا، وطنية
نسبة «البوسطون» يسمونها اإلنجليزية» الهويست «لعبة أشكال من شكل وهي الورق،
اآلراء عن للدفاع جريئًا موقًفا عرش الثامن القرن من الثمانينيات يف وقفت التي املدينة إىل

الجديدة.

املستنري إيمان

بأوسع — كان فيه ما كلِّ وإىل العالم إىل الغرب أهل نظرة عىل طرأ الذي التغريُّ إن
الفردوس إىل املوت بعد الطبيعة فوق املسيحية تراه كما الفردوس من ًا تغريُّ — املعاني
وجيزة. فرتة بعد األقل عىل أو — الحارض الوقت ويف األرض، هذه فوق املعقول الطبيعي
حديث أسايس بمبدأ نبدأ أن هي التحوُّل هذا عظمة من بها نتحقق طريقة أوضح أن غري
العامليتني الحربني من بالرغم التقدُّم، يف العقيدة إن التقدُّم. مبدأ وهو — نزاع بغري جديد
تمثل تزال ال الثالثينيات، يف الخطرية االقتصادية األزمة من وبالرغم جيلنا، يف وقعتا اللتني
األمريكيني من ا جدٍّ القليل إن حتى األمريكي، الشباب عليه ينشأ الذي األسلوب من جانبًا
— الحال بطبيعة — الناس أحس وقد مسبوقة. غري كانت العقيدة هذه أن كيف يدرك َمن
معينًا تحسنًا وعرفوا ما. عمٍل أداءِ يف األخرى «تَفُضل» طريقة هناك أن الزمان قديم من
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الجماعة بأن وعي عىل جماعة يف كأعضاء — يشء كل فوق — كانوا كما الفنية، الِحيَل يف
انحطاط. حالة أو ازدهار، حالة يف هي إليها ينتمون التي الخاصة

قوم كان هنا الخامس. القرن يف أثينا عن عرفناه ما إنجاٍز يف نستعرض دعنا ولكن
أفضل بطريقة كثرية أعماًال يؤدون بأنهم تام وعي عىل قوم عظيم، جماعي عمل غمرة يف
«أضخم حربًا البلبونيز حرب يُسمي ثيوسيديد ويكاد بها. يؤدونها أسالفهم كان مما
بركليز ألقاه الذي التأبني خطاب ويف قبل. من الناس فيها قاتل حرب أي من وأفضل»
واضحة فكرة ذلك مع تجد ال ولكنك اليوم. نعرفها كما التجارية» «الغرفة ملسات من ملسة
السنوات تلك يف األعىل، إىل األدنى من تطور كعملية أو الكون، نظام من كجزء التقدُّم عن
التاريخ من األخرى األوجه إىل نظرك وجهت أنت ولو بنفسها، الواثقة أثينا ثقافة من

للتقدُّم. مبدأ يكون أن يشبه مما ذلك من أقل هو ما لوجدت والوسيط القديم
الشائعة األساطري وضعت وقد اإلنسان. ملصري منظمة عديدة مرشوعات تجد إنك نعم
يف البعيد، املايض يف وأفضلها اإلنسان بني عصور أسعد املتوسط البحر حوض يف الوثنية
جميًعا. نتخيلها التي عدن جنة هي له العربية الرتجمة عرص أبطال، عرص ذهبي، عرص
التاريخ، سري عن متنوعة دقيقة أفكار الروماني اإلغريقي العالم يف املثقفني بني وشاعت
عىل — وانتشاًرا قبوًال النظريات هذه أكثر ومن الدورية، النظريات من سلسلة وبخاصة
تَِحلُّ حديدي، عرص يتلوه فيض، عرص يتلوه الذي الذهبي العرص نظرية — املثال سبيل
بغري عالم — أخرى مرة الدورة تدور ذلك وبعد جديد، ذهبي عرص ثم الكارثة، بعده
تتعلق التي الهندية باألفكار صلة األفكار هذه لبعض تكون أن ا جدٍّ املحتمل ومن نهاية.
بني لقاء إىل تشري وأنها ذلك، شابه وما نهاية، ال ما إىل الحدوث وتكرار األرواح، بتناسخ
عن أفكارنا قطُّ تشبه ال — الحال بطبيعة — وهي عرفناه. ما لوالها والغرب الرشق
حديدي. عرص يف يعيشون أنهم يحَسبون قوم خاصة بصفة فيها يعتقد وكان التقدُّم.
ذهبي عرص يف تُعتقد كانت التي باألفكار شبيهة بها املؤمنني إىل بالنسبة باختصار وهي

التقدُّم. يف عقيدة عىل ال االنحالل، أو «التدهور» يف عقيدة عىل تقوم التي سابق،
الطبيعة يف التقدُّم عن نظرية لديها تكن لم التقليدية املسيحية أن قبُل من ذكرنا وقد
التنوير، عرص يف النظرية هذه اتخذتها التي الواضحة بالصورة األقل عىل — الدنيا هذه يف
بني العالقات مشكلة العويصة، الدقيقة املشكلة إىل الفصل هذا نهاية يف نعود وسوف
يف جدٍّا وثيقة العالقة أن عَرًضا هنا نذكر أن ويمكن والتنوير. التقليدية املسيحية عقيدة
بفرويد املتأثر لزماننا يفرسِّ قد ما وهو — املسيحية ابن حقيقته يف التنوير وأن الواقع،
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عاطفيٍّا أساًسا املسيحية يف إن بل التقليدية، باملسيحية شديد عداء عىل التنوير كان ملاذا
الرسمية الكونية النظرية فإن أمر من يكن ومهما التقدُّم. يف االعتقاد عن كثريًا يفرتق ال
فوق اإلنسان مسري إىل بالنسبة الوثنية اآلراء إىل واضح بشكل أقرُب التقليدية للمسيحية
سقوط قبل الرباءة حالة وهو — أوًال األفضل وكان التنوير، عرص آراء إىل منها األرض
ا حقٍّ يستطيع إنه األرض. عىل الجنة إقامة يعيد أن يستطيع ال وهو اإلنسان، هوى ثم آدم.
عىل تاريخية بأعمال حتى أو فعلية، «عملية» بأية ذلك يكون وال نفسه، شأن من يرفع أن
نعمة طريق عن الخالص وهي الطبيعة، تتجاوز بمعجزة يكون وإنما الصحيح، الوجه

األرض. هذه فوق يقوم أن قطًعا يمكن ال الفردوس إن هللا.
بداية عرش السابع القرن أواخر يف واملحدثني» القدماء بني «النزاع يف الحظنا وقد
شديد العريضة خطوطه يف وهو — واملبدأ األمور، هذه يف املفكرين بني العام الجدل
الثقافة يف شديدة برسعة يترسب — األمريكيني عند التقدُّم عن الشعبية باآلراء الشبه
وبغري األحوال، من حال بأية باإلجماع قبوله يكن لم وإن عرش، الثامن القرن يف الغربية
ما الرباهني من — املثال سبيل عىل — فولتري عند تلتمس أن وتستطيع بتاتًا. معارضة
عرص من الدورة يف «أدنى» ١٧٥٠م عام فيها يكون التي بالدورات، آمن أنه عىل يدل
وذلك — بالتقدُّم إيمانه نظرية عىل الدالئل من تجد أن تستطيع كما عرش، الرابع لويس
كوندورسيه كتاب يعطينا حال أية عىل األخري القرن نهاية ويف التنوير. عرص عرصه، يف
أنفسهم بها الناس رفع التي العرش للخطوات شامًال كامًال وصًفا البرشية» الروح «تقدُّم
تنصهر التي للتاريخ الفلسفة هذه إن األرض. فوق الكمال حافة إىل األوىل الهمجية من
عام وخمسمائة ألف بعد جاءت تمييز غري من األرضية» «املدينة ب املقدسة» «املدينة فيها

أوغسطني. سنت بعد
وفيما ذلك، كل بها يتم التي بالطريقة يتعلق فيما اليشء بعض غامض وكوندورسيه
ونستطيع منها. أعىل أخرى إىل مرحلة من اإلنسانية تدفع التي املحركة بالقوى يتعلق
ملاذا تفرسِّ أن تحاول التقدُّم عن مقنعة عامة نظرية هناك تكن لم إنه إجماًال نقول أن
العضوي التطور عن داروين آراء أمست حتى تفصيًال التقدُّم خطوات تحدث وكيف
يف املفكرون يؤثره كان الذي والتفسري االجتماعية. العلوم يف مرجًعا التايل القرن يف
تمكِّن التي التنوير زيادة وإىل العقل، انتشار إىل يرجع التقدُّم أن هو عرش الثامن القرن

أفضل. بطريقة بيئتهم عىل السيطرة من الناس
والتكنولوجي العلمي التقدُّم بني التاريخي االرتباط وجالء وضوح يف نلمس وهنا
من العلماء عمل كان عرش الثامن القرن بحلول والثقايف. الخلقي باملعنى التقدُّم وفكرة
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العالم سلوك عن العامة األحكام من كبرية مجموعة عن ض تمخَّ قد نيوتن إىل كوبرنيكس
كمعرفتنا األقل عىل للعامة معروفة ١٧٥٠م عام يف كانت عامة أحكام وهي — املادي
— ذلك فوق — الواضح من وكان الذري. النشاط وميكانيكا النسبية عن العامة باألحكام
العصور يف أسالفه أحكام من وأصدق أفضل كانت النيوتونية العامة األحكام هذه أن
كان ربما الذي — املادي التقدُّم نوع كان القرن انتصف ملا أنه ذلك من وأهم الوسطى.
ملموًسا؛ واضًحا — التقدُّم يف للعقيدة البحتة العلوم من أثبت مصدًرا املفكرين غري عند
قبل، ذي من أرسع عام كل رحالتها يف العربات تطرقها أفضل طرق هنالك كانت فقد
القرن نهاية يف هناك كانت لقد بل املياه، كدورات منزلية واضحة تحسينات هناك وكانت
برغم — ١٧٨٧م عام يف ولكن البالونات، يف ناقًصا ا حقٍّ الغزو وكان الفضاء. غزو بداية
اإلنجليزي القنال يعرب أن حاول عندما حديثة مميتة بمغامرة فرنيس رجل قام — هذا
ببرصه يرجع أن يستطيع عرش الثامن القرن يف العجوز الرجل إن إيجاز يف وأقول جوٍّا.
القادرة، واآلالت األدوات أو الراحة، وسائل فيه للناس تتوافر لم زمانًا فرياها طفولته إىل
يف عليه ذلك كان الذي الحد إىل املعيشة، مستوى أو املادية، البيئة مستوى فيه يرتفع ولم

شيخوخته.
عند القدرة ازدياد وإىل الرتاكمية املعرفة نمو إىل التقدُّم نظرية به تَدين ما يكن ومهما
ميتافيزيقيات. بل أخالق، نظرية فهي الطبيعية، بيئتهم من املادية الثروة إنتاج عىل الناس
إليه هدفت ما إىل وأقرب وأسعد، أفضل، يصبحون — النظرية لهذه طبًقا — الناس إن
يف الخلقي التقدُّم عن الفكرة هذه تتابع أن حاولت أنت وإن ثقافاتنا. أفضل يف العليا امُلثُل
املسيحية باآلراء دائًما عِلق الذي الغموض نوع يشبه بيشء التقيت املحسوسة، تفصيالتها
بأن تقول التي الفكرة صحة يثبت دليل نفسه هذا يف كان وربما — الفردوس عن
صورة يف النعيم» أو والجحيم والحساب، «املوت، كنظرية يكون أن يعدو ال التقدُّم مبدأ
الرش، فيها ينتفي حالة سعداء، فيها كلهم الناس يكون حالة إىل يسوقنا والتقدُّم حديثة.
زائدة، رسعة يف التقدُّم عن األصيلة عرش الثامن القرن لفكرة طبًقا ذلك إىل يسوقنا وهو
حال بأية البدنية الراحة مجرد السعادة هذه وليست الناس. من جيلني أو جيل خالل
وإمكان التقدُّم عن تحدثوا الذين أولئك أكثر إن قلنا إذا الدقة عن نبعد وال األحوال. من
املسيحية األخالق من قريبة حدود يف يفكرون كانوا عرش الثامن القرن يف اإلنسان كمال
الناس، من طيبة نيته كانت ملن األرض عىل السالم حدود ويف املتأخرة والعربية واإلغريقية

التقليدية. الفضائل ووجود التقليدية، الرذائل كل وانتفاء
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هذا كان وقد األرض هذه فوق بالتقدُّم لإليمان العريض األساس عن هذا ويكفينا
نحاول الذي التنوير عرص يف العادي للرجل العقل وكان العقل. بانتشار سيتم التقدُّم
فهم إىل الناس يسوق الذي هو العقل الجديد. لعامله الكربى الرس كلمة هو نتتبعه أن هنا
سلوكه يصوغ للطبيعة وبفهمه الكربى)، الثانية الرس كلمة هي عنده (وهذه الطبيعة
التقليدية املسيحية أفكار ظل يف بها قام التي العابثة املحاوالت يتجنب وبذلك لها، طبًقا
لم الحني ذلك يف والعقل الطبيعة. يناقض مما والسياسة األخالق يف يحالفها وما الخاطئة
الطبيعية الفلسفة نرش تاريخ (وهو ١٦٨٧م عام حوايل فجأة الوجود يف ظهر شيئًا يكن
كاد َمن املغالني املحدثني من هناك كان بأنه االعرتاف من بد وال لنيوتن). الرياضة ملبادئ
من تخبًطا كان األخطاء، من ضخمة سلسلة كان ١٧٠٠م عام حوايل سبق ما كل أن يعتقد
إىل يعزو أن إىل يميل كان املستنري املتوسط املفكر ولكن مظلمة. حجرة يف املرتبك اإلنسان
نسميه ما بأن االعتقاد وإىل طيبًا، تمهيًدا األرض تمهيد فضل القدامى والرومان اإلغريق
يف وبخاصة — الكنيسة ويف العقل. يطور أخرى مرة بدأ قد الديني واإلصالح النهضة
أو الظالم، مصدر املستنريون وجد — وخلفائها الوسطى العصور يف الكاثوليكية الكنيسة
ألي ليس الذي الشيطان — موجزة عبارة يف — وجدوا طبيعي، غري كبًحا الطبيعة كبح
فيكفينا اآلن وأما قصوى. أهمية له ألن املوضوع؛ هذا إىل نعود وسوف عنه، غنًى دين
يسايره، أن امرئ لكل يمكن يشء العقل أن يعتقد كان املستنري الرجل أن نسجل أن
املسيحية سيطرة بفعل ضامًرا، كان بل مكبوتًا، العقل كان معيبة. بائسة قلة خال فيما
أن أخرى مرة يستطيع العقل فإن عرش الثامن القرن يف اآلن أما طويًال. أمًدا التقليدية
واستطاع ولوك. نيوتن أمثال من لرجال أداه ما الناس لكل يؤدي وأن سلطانه، يسرتد

أنفسهم. وعىل بيئتهم عىل يسيطرون كيف للناس يبني أن العمل
تفعل كيف أو فعلها، الطبيعة فعلت كيف للناس يبني أن استطاع العقل ألن
غري وعاداتهم بنظمهم الفعل هذا سبيل يف الوقوف عن الناس كفَّ إذا فعلها الطبيعة
عليها يخرجون كانوا التي الطبيعية بالقوانني يبرصهم أن يستطيع العقل إن الطبيعية.
رضوب وجميع املالحة، وقوانني الجمركية بالتعريفة يحاولون مثًال فكانوا جهالتهم؛ يف
الثراء. من أوفر نصيبًا لبلدهم يكفلوا وأن بالدهم، تجارة «يحموا» أن االقتصادية، اللوائح
يسري أن امرئ لكل أمكن لو أنه يدركوا أن استطاعوا األمور هذه عىل العقل سلطوا وملا
األثمان بأرخص فاشرتى طبيعيٍّا)، عمًال عمل (أي الخاصة االقتصادية ملصلحته وفًقا
األقىصمن الحد (طبيعيٍّا) حرٍّا تطبيًقا والطلب العرض بتطبيق لتوافر األثمان بأعىل وباع
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االقتصادي النشاط لتنظيم محاولة وكل بل الجمركية، الحواجز أن وألدرك الثروة. إنتاج
عىل بذلك تحصل صغرية قلة إال ينفع وال «أقل» إنتاج إىل تؤدي إنما السيايس، بالعمل

طبيعي». «غري احتكار
يعتقدون كانوا التي الشياطني يخرجوا أو يطردوا أن أجيال عدة الناس حاول وكذلك
ويربطونه، بالسياط، املسكني املجنون يلهبون فكانوا ما. بطريقٍة املجانني يف تسكن أنها
عىل يتسلط الذي العقل ولكن الشياطني، يطردوا لكي الطقوس رضوب بكل ويقومون
عىل يعمل الذي والعقل شياطني. هناك ليس أنه للناس يبنيِّ أن يستطيع الدين مشكالت
يف طبيعي اضطراب الجنون أن يثبت أن يستطيع والسيكولوجية الطبية البحوث مستوى
عىل ف يُخفَّ أو يُعالج أن يمكن «مرض» باختصار هو له، يُؤسف البدن) يف (وربما العقل

العقل. استخدام من بمزيد األقل
عىل ويُقِسمون األديرة، بنُظم يلتحقون قرون لعدة والنساء الرجال كان وأخريًا،
الرهبان أن يبنيِّ والعقل راهبات. أو رهبانًا حياتهم ويحيون والفقر والطاعة، الطهارة،
يزالون ال ربما كانوا وإن نشأتهم، يف املستنقعات فوا وجفَّ الحقول روا طهَّ ربما كانوا وإن
إرساًفا تعني العموم وجه عىل الرهبانية أن إال والحني، الحني بني نافعة أعماًال يؤدون
الطبيعي غري من أنه يبنيِّ العقل أن ذلك من وأوضح اإلنتاجية. اإلنسان قدرة يف عظيًما
الديني التربير وأن الجنيس، االتصال عن بتاتًا تمتنع أن البدن صحيحة البرشية للكائنات
املجنون. عىل تستويل التي الشياطني فكرة كهراء هراء كان الطبيعي غري السلوك هذا ملثل
والعادات الفاسدة، للعقائد نموذجيٍّا مثاًال النظام هذا بدا الرهبانية عىل العقل قىض وملا

الجديد. املجتمع يف الرهبانية تختفي أن بد وال السيئة. األداء وطرق السيئة،
هذا عن ذكرنا وقد العالم. يفرسِّ نظام لبناء املستنري الرجل عند ذلك كل تضافر
املستنريون رشع وقد النيوتوني». اآليل «العالم هو نافًعا، اصطالًحا قبل من النظام
نيوتن وبفضل الجديدة. اآللة هذه فْهم يف — البرشية بالعالقات يتعلق فيما وبخاصة —
خطوطها يف الطبيعية العلوم وكل بل والكتلة، والجاذبية، الشميس، النظام فهموا وأسالفه
بالعالقات يتعلق فيما أما التفصيالت. إمداد ملجرد إال مطلوبًا البحث يكن ولم العريضة.
أن يكفي ما عرفوا أنهم من بالرغم نيوتن، مستَوى بعُد فيها يبلغوا لم فإنهم اإلنسانية
مخطئني كانوا — التقليدية املسيحية تأثري تحت — املستنريين غري أسالفهم أن عىل يدلهم
والنُّظم القوانني من مجموعة وضعوا وقد بل اإلنسانية، للعالقات إدراكهم يف الخطأ كل
االجتماعية العلوم يف نيوتن مستوى إن أسوئها. عىل مرذولة الفروض، أحسن عىل ناقصة
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اجتماعي علم يف املستنري معرفة ص يلخِّ الذي الرجُل بعُد يظهر ولم مختفيًا، يزال ال كان
الحقيقي، الذهبي العرص ألنفسهم يكفلوا لكي يطبقوه أن إال الناس عىل ليس منظم

وراءنا. ال أمامنا يقع الذي الفردوس — الواقعي والفردوس
بدأ فقد كونية، بنظرية املستنريين تَُمدَّ أن عىل قادرة تَُعد لم التقليدية املسيحية إن
حدَّده الذي — الخليقة تاريخ أن يبني لكي الجيولوجيا من يكفي ما يعرفون الناس
تكن لم ولكن االحتمال. بعيد الطوفان قصة وتاريخ — ٤٠٠٤ق.م بعام أرش األسقف
املسيحية يف التثليث مبدأ خذ الجيولوجية. املعرفة نمو الناس ينتظر أن إىل حاجة هناك
يكون بأن يسمح ال محرتم ريايض نظام أي فإن املبدأ؛ هذا ضد كانت الرياضة إن مثاًال.
امليت إحياء أمكن إذا توقفت؟ فلماذا املعجزات، عن أما واحد. آٍن يف وواحًدا ثالثة الثالثة
اليوم، نألفه الذي الجدول يف وهكذا عرش؟ الثامن القرن يف يُحيى ال فلماذا األول القرن يف

الحني. ذلك يف وجريئًا جديًدا كان والذي
— حال أية عىل — يتخلوا لم التقليدية باملسيحية إيمانهم يهتز لم الذين أولئك ولكن
بينهم ومن القرن، من األول النصف يف املستنريين وأكثر هللا. فكرة عن واحدة مرة
بوجود يؤمنون — الجمهور أمام األقل عىل — كانوا وبوب، كفولتري عظيمة شخصيات
درجة إىل ومحددة العالم عن محسوسة عقيدة املذهب هذا وأصبح الوحي، عدم مع هللا
يرادف ال املذهب هذا فإن وبعده، الحني ذلك يف املجادالت بعض استثنينا وإذا كبرية.
وجود يف والعقيدة املذهب هذا بني نفرِّق أن وينبغي الالأدرية). (أو التشكك أو اإللحاد
أكثر إله وجود يعني األخري املذهب هذا إن إذ الطبيعة؛ وراء من إيحاء به اإليحاء مع هللا
من بمعنًى األقل عىل كامن ولكنه اإلنسان، صفات له تكون أن يتحتم ال إله تشخيًصا،
كل يف هللا وجود مذهب من مستَمد املذهب هذا وندعوه. له نصيل بأن وجدير املعاني،
الروح عن تتحدث التي الفلسفية املثالية ومن العالم، ذرات من ذرة كل يف وتغلغله مكان
ثابت يقني عىل الوحي نفي مع هللا بوجود املعتقدين أن والواقع هللا. عن تتحدث مما أكثر
واضح ممكن انعكاس أقرب هو املذهب هذا بارًدا. بعيًدا اإلله هذا يكن مهما بوجوده،
الشخص هو املذهب هذا يف واإلله للقانون، وفًقا ويدور للنظام، يخضع الذي نيوتن لعالم
صانع بغري آلة هناك تكون كيف إذ اآليل؛ العالم هذا وتحريك والبناء، التدبري، عن املسئول
املبدأ هذا أصحاب إن نقول أن نستطيع الفني االصطالح ويف سبب؟ بغري ونتيجة لها،
املستمدة والحجة األول»، «السبب من املستَمدة الحجة قديمتني، بحجتني هللا وجود أثبتوا
اآليل، العالم منه بد ال الذي اإلله هذا يدير بعدما ولكن التنفيذ. قبل «التدبري» رضورة من
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الذي العالم هذا صنع الساعة صانع يشبه الذي اإلله هذا يشء. أي به يصنع أن عن يكفُّ
أوضحها التي للقوانني طبًقا األبد، إىل تدور أن لها وأراد األبد، إىل وأدارها الساعة، يشبه
جزءًا هللا خلقهم لقد وشأنهم مرتوكون العالم هذا يف الناس إن قبل. من نيوتن املسرت
أن عىل تدلهم التي الخاصة باملوهبة إمدادهم مع حياتهم يحيوا أن لهم ودبَّر آلته، من
فائدة هناك ليست أنه الواضح ومن عقولهم، باستخدام الحياة يف يسريون كيف يعرفوا
أن — أراد إن حتى — يستطيع ال والذي الساعة، صانع يشبه الذي اإلله لهذا الصالة من
سيناء، صحراء يف ملوىس يظهر لم اإلله هذا أن الواضح ومن يداه. صنعت فيما يتدخل
ابن. له يكون أن يمكن ال بل — املذنبني الناس ليخلص األرض إىل األوحد ابنه يرسل ولم
أن ومجرد شيئٍّا. يفعل ال الذي اإلله من نوع له، البتة رضورة ال كإله بدا أنه والواقع
أن بد ال التي للطريقة شائق مثال إطالًقا العواطف يُشِبع ال إلًها ألنفسهم ارتَضوا الناس
كانت اإلله وجود عدم إىل مسيحي إله من الوثبة ألن تدريًجا؛ العقلية التطورات بها تتم
التوفيق أنواع من نوًعا كان الوحي إنكار مع هللا وجود إثبات مذهب ولكن مستحيلة.
عن الشهرية فولتري حكمة وتنم العاطفة. إشباع أو العقل إلقناع يكفي ال يُرىض، ال الذي
املجددين ولكن قاتل. ضعف عن اخرتاعه» من بد فال موجود غري هللا كان «إذا وهي: هللا
طريق عن يألفون بالفعل كانوا فقد الخرتاعه؛ رضورة يروا لم التايل الجيل من الثائرين
ما بمقداِر األقل عىل أبديٍّا، أزليٍّا اآليل العالم يكون أن املمكن ومن الالنهائي. فكرة الرياضة
عنه بعيًدا إلًها هناك أن يعرف أن امرئ ألي يمكن وكيف يعرفوا. أن كبرش للناس يمكن
عن كلية يخرج هللا كان إذا الوحي؟ إنكار مع هللا وجود إثبات مذهب أصحاب يتصور كما
من األفكار؟ من كفكرة عقولنا داخل يف حتى أو الداخل يف يكون فكيف املخلوق العالم
أن يمكن ال الكبري العالم وهذا — تكفي فالطبيعة بد؛ منه ليس إلًها يكن لم أنه الواضح
ولنجعل باهلل، عقولنا شغل عن فلنكفَّ وإذن أبديته، يف لدراسته الكايف الوقت لنا يتوافر

الدين. علوم هراء كل من يخلو األخالق من نظاًما عقل، ديانة ديانتنا
رضورة ال هللا أن رأوا الذين املاديني املعتدلني، العصاة نظرة كانت األقل عىل هذه
الكاثوليكية الكنيسة إله كان إن وبخاصة إيجابي، رش هللا أن ورأَوا آخرون، وجاوزهم له.
تكن ولم لهم، إله ال قوًما أو امللحدين، اسم ح تبجُّ يف أنفسهم عىل وأطلقوا الرومانية.
عبارة العالم أن وعرفوا له، وجود ال املسيحيني إله إن عرفوا فقد شك؛ عقيدة عقيدتهم
عىل البرشي العقل باستخدام كامًال فهًما يُْفهم أن يمكن حركتها، يف املادة من نظام عن
— إلحادهم كان كما — ماديتهم وكانت الطبيعية. العلوم وضعتها التي القواعد أسس

385



ورجال أفكار

اإليمان، أشكال من معينًا شكًال كانت التشكك. صور من صورة تكن ولم إيجابية، عقيدة
يف يتكون عالم معرفته، تُمكن عالٍم يف اإليجابية العقيدة وهذه الدين. أنواع من ونوًعا
ومع الغربية. الثقافة عنارص من عنًرصا الحني ذلك منذ بقيت املادة، من ذرات من النهاية
نوًعا يقبل يزال وال قبل من الناس من كم الدقة وجه عىل بتاتًا يعرف ال أحًدا فإن ذلك

العقيدة. هذه أنواع من
نبذوا السواء عىل وامللحدين، الوحي، إنكار مع هللا بوجود االعتقاد مذهب أصحاب إن
الذي العظيم القرن هو عرش الثامن القرن كان زمانهم. يف كانت كما املنظمة املسيحية
العداوات رضوب كل عن رصاحة املرء يعربِّ أن فيه أمكن الذي القرن األكلريوس، عارض
عهد يف العرص» «روح بفضل وذلك والربوتستانتية، الكاثوليكية املسيحية ضد واإلحن
وبفضل الرشطة، كفاية ولعدم الرقابة، يف وللتهاون الرخيصة، الطباعة وبفضل التنوير،
الديانة عىل الهجمات هذه القديمة الحاكمة الطبقات بها قابلت التي بارتياح املوافقة
كان وهولندا، إنجلرتا مذهًال، تحرًرا املتحررين القطرين ذينك يف مرشوًعا كان وما القائمة.
أحست الرومانية اإلمرباطورية منذ مرة وألول أملانيا. وواليات فرنسا إىل يٍرس يف يترسب
الفرنسية الثورة جاءت وملا ذاتها. ثقافتها داخل يف الشديد للهجوم تتعرض أنها املسيحية
مرة املسيحيون وعانى األوروبية. القارة بلدان يف وبخاصة شديدة، مرارة الهجوم هذا بلغ

املقصلة. عىل يستشهدون املرة هذه وكانوا العقيدة، سبيل يف االستشهاد أخرى
باهلل املؤمنني من أكانوا سواء — العقل دين الجديد، بالدين املؤمنني كل عىل وكان
اإلله نبذوا وإن حتى الرش، مشكلة مع يتصارعوا أن — املاديني من أم الوحي دون
اإلنسان آيل، عالم وجود افرتضوا إنهم معقدة. مشكلة إليهم بالنسبة وكانت املسيحي.
قدرة وجود افرتضوا وكذلك الطبيعة، لقوانني وفًقا يسري العالم وهذا بالتأكيد، منه جزء
القوانني هذه يفهموا أن بممارسته الناس يستطيع العقل، اسم عليها أطلقوا اإلنسان، عند
لهذه سلوكهم يف باالنصياع الناس ويستطيع مضبوطة. منظمة قوانني وهي الطبيعية،
القرن عالم يف صالوا حيثما ولكنهم وسعادة. سالم يف مًعا يعيشوا أن الطبيعية القوانني
الرشور هذه فهل الرش، صنوف كل ورأَوا مكان، كل يف وبؤًسا نضاًال وجدوا عرش الثامن
عىل طبيعية غري فهي بالتأكيد؛ كال، الرحيمة؟ الطبيعة الطبيعة، وقوانني يتفق مما
لهذه تسنَّى كيف ولكن باقتالعها. الحال بطبيعة مشتغلني املستنريون فكان اإلطالق،
أدنى؟ األعىل أصبح وكيف يميسطبيعيٍّا؟ أن الطبيعي لغري تسنَّى كيف تظهر؟ أن الرشور
كان املسيحية أن بيد للمسيحية. دراستنا عند قبُل من املشكلة بهذه التقينا لقد
هللا. عند والخري الشيطان وجود بني التوفيق صعوبة من بالرغم شيطانها، األقل عىل لها
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أمامهم كانت فقد النيوتوني اآليل العالم نظرية الكونية، النظرية قبلوا الذين أولئك وأما
تعديل يف الواضحة رغبتهم — برروا األقل عىل أو — أعلنوا عندما تعقيًدا أشد مشكالت
أي يف السهل من ليس أنه والواقع مقرر. أوتوماتيكي كامل بالفعل هو يشء تحسني أو
روسو يكن ولم الطبيعي. غري إىل تحول يحدث أن الكون بوحدانية يقول طبيعي مذهب
جميع صميم يف كشفها التي الطبيعة فإن وبالعقل، النيوتوني اآليل بالعالم معجبًا نفسه
الشفقة القلب، من الصادرة التلقائية الشفقة باملحبة، املشوبة الشفقة هي كانت األشياء
وقد والفالحني. والهمجيني، كاألطفال، الفاسدين، غري البسطاء األشخاص يُظِهرها كما
بالفساد. املدنية تأتي أن قبل املايض، يف — يشء كل فوق — الطبيعية الحالة هذه وجد
جرؤ رجل أول إن الرش. أصل يصف أن روسو يحاول التفرقة» أصل يف «بحث كتابه ويف
«هذه ويقول: سوًرا، حولها ويقيم األرض، من رقعة العامة امللكية من يقتطع أن عىل
ف ترصَّ «ملاذا» روسو يفرسِّ وال الطبيعة. حالة نهاية عن املسئول الوغد هو ذلك — يل.»

الطبيعية. غري الطريقة بهذه هذا الطبيعة ابن
أفكار عندهم كانت فقد الرش، أصل مشكلة حل عن عجزوا قد املستنريون كان وإذا
العادات يف يتجسد تاريخيٍّا نموٍّا الرشَّ وَعدُّوا عرصهم. يف والرش الخري عن ا جدٍّ ثابتة
اإلنسان صنع فيما أي الطبيعية؛ البيئة يف وبخاصة البيئة، يف أي — والنُّظم والقوانني،
— القوانني» «روح منتسكيو كتاب بعد وبخاصة — الطبيعية البيئة أن وأدركوا باإلنسان.
كلها تكن لم األمراض بعض أن وعرفوا وافرة. ة ميرسَّ أو مجدبة، قاسية تكون ما كثريًا
البيئة عىل السيطرة من يتمكنوا أن تعشموا ولكنهم االجتماعية. البيئة نتيجة يظهر فيما
البيئة أن وظنوا االجتماعية. البيئة عىل يسيطروا أن تعشموا أنهم والواقع الطبيعية.
القضاء من بد ال كان ربما أنه حدِّ إىل سيئة سيئة، تقريبًا كلها كانت لعهدهم االجتماعية
فتنبئوا عنيًفا. سيكون القضاء هذا أن األغلب يف يعتقدوا ولم وفروعها. جذورها يف عليها،

إرهاب». «عرص ب يتنبئوا لم ولكنهم فرنسية»، «ثورة ب
البرشية؛ الطبيعة ويف البرشية، الكائنات يف كامن بيشء والخري بالبيئة، الرش وعادلوا
هذا حماية هو الخري إىل إعادته إىل والسبيل سيئًا. املجتمع فيجعله طيبًا، يُولد فاإلنسان
السبيل إن نقول محسوسة بطريقة أو املجتمع. يجلبه الذي الفساد من الطبيعي الخري
يخضع أن من بد وال الطريقة. إىل يرشدنا والعقل املجتمع. إصالح هو األفراد إصالح إىل
لم إن معقوًال؟ املوروث النُّبل هل معقوليته. المتحان نظام وكل عادة، وكل قانون، كل
الوراثي النُّبل إن عليه. اإلبقاء من بد فال كذلك كان وإن إلغائه، من بد فال كذلك يكن
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يف األقل عىل املستنريين أكثر رءوس يف العقل يترصف كما العقل لحكم يتعرض عندما
التي األوىل األعمال من فكان معقول؛ غري أنه يتبني عرش، الثامن القرن من الثمانينيات
النبالء. ألقاب إلغاءُ فرنسا بناء إلعادة ُدعيت التي الفرنسية» الوطنية «الجمعية تها أدَّ

والسياسية الخلقية املشكالت تعرضفيها التي الكربى األشكال من بشكٍل نلتقي وهنا
امرؤ يعلن وقد الوراثة»، ضد «البيئة ب جميًعا نعرفه الذي الشكل وهو للمحدثني، نفسها
طيب»، «يشء وقسوة آالم من عليها يرتتب وما الحرب أن يرى أنه ثبات يف حني بعد حينًا
الغربي املجتمع أهل أن غري سيئ»، «يشء املادية راحتنا أسباب أن من غريه ويشكو
يختلفون وإنما ا، رشٍّ يرونه وملا خريًا يرونه ملا العريضة الخطوط عىل األغلب يف يتفقون
قوة لها، ورثة باعتبارنا نحن، نؤكد كما التنوير، حركة وتؤكد الرش. إللحاح تفسريهم يف
أننا — االعتقاد إىل نميل األمريكيني نحن أننا أقصد — االعتقاد إىل ونميل البيئة. تأثري
الصحيحة، والرتبية والنُّظم، والقوانني، الصحيحة، «التنظيمات» نضع أن استطعنا لو
أما الطيبة. الحياة من ا جدٍّ قريبة صورة عىل بعض مع بعضها البرشية الكائنات لعاشت
ويف يُولدون فالناس البرشية؛ الطبيعة إىل التفسري يعزو أن إىل فيميل املسيحي التقليد
املسيحية أن الحق ومن الخطيئة. يف يُولدون فهم الرش، إىل يجنحون يجعلهم يشء باطنهم
يف االعتقاد معناه ليس هذا ولكن املسيح، به لنا جاء الذي الخالص إمكان يف املخرج ترى
ومناهجها. الرتبية خطط ورسم القوانني وضع بإمكان اإليمان معناه وليس البيئة، أثر

صورته يف حتى — البيئة أثر يف الحديث االعتقاد أن ندرك أن هنا املهم ومن
نختاره الذي الطفل بأن يقول وال املعقول. غري التطرف إىل يذهب لم — األوىل املستبرشة
أية يف يتشكل أن لبيئته بتناولنا يمكن الجدد املواليد من عدد بني من عشوائيٍّا اختياًرا
علماء كبار من عاِلًما أو عظيًما، موسيقيٍّا أو الثقيل، الوزن من مالكًما فيكون — صورة
قد عرش الثامن القرن يف النفس علم إن نعم مجنون. رجل إال بذلك يقول ال الطبيعة،
مضمون التجارب فيه تصب فارغ وعاء البرشي العقل أن واعتقد لوك من الحبل التقط
يفرسِّ لم بيضاء صفحة يُوَلد العقل أن يرى كان الذي النفس علم حتى ولكن الحياة،

تأثري ملذهب الصغار األبناء ألحد عبارة وإليكم البرش. بني التام بالتماثل البرشية املساواة
أوين: روبرت وهو عرش، الثامن القرن به تميز الذي البيئة

أشدها إىل استنارة أكثرها ومن أسوئها، إىل الصفات أفضل من — عامة صفة أية «إن
الصحيحة، الوسائل بتطبيق بأْرسه، للعالم بل مجتمع، ألي تُوَهب أن يمكن — جهالة
شئون يف النفوذ أصحاب — كبري حدٍّ إىل — عليها ويسيطر فيها يتحكم وسائل وهي

الناس.»
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يبلغ أن يستطيع أنه يعتقد ال أوين فإن «عامة»؛ لفظة هي هنا الرئيسية والكلمة
وهل كبرية، مجموعات يف ذلك يستطيع أنه يعتقد هو وإنما فرد، لكل نوعية معينة نتائج
وتكييفهم الناس يف للتأثري تُبذل التي الجهود كل وراء تكمن التي اآلراء عن كثريًا يبعد هذا

الحارض؟ الوقت يف
رسعة يف يأتي أن يتعشم َمن لكلِّ رضوريٍّا يزال ال البيئة أثر يف االعتقاد أن والواقع
سطح عىل البرشية للكائنات الفعيل السلوك يف بتغريات واسع» نطاق «وعىل معقولة
طريق عن يتم أن يمكن التغريات هذه مثل أن يرى َمن اليوم الناس من وقلَّ األرض.
النتائج بأن يؤمن أن يمكن وال التقليدي، بمعناه بالدين أو الطبيعة، فوق قوى تدخل
نستطيع ال إننا متهوس. رجل إال البرشي الكائن يف ساليل إجراء بأي ممكنة الرسيعة
والرجال النساء «نصنع» أن لنا بد ال إذ عاجلة؛ برسعة أفضل ورجاًال نساءً «نُولد» أن
التي التنوير حركة تفاؤل عن ينم ألوين آخر ا نصٍّ هنا وأُوِرد املوجودة. املواد من األفضل

النابليونية: العاملية والحروب الفرنسية الثورة أهوال عنده تظلمها لم
العادات عىل أظفارهم نعومة منذ األطفال لتدريب تُوضع أن يجب الخطط «وهذه
والخداع)، املغالطة عادات يكتسبوا أن دون الحال بطبيعة يحول (مما نوع كل من الطيبة
هذه مثل إن نافعة. وجهة أعمالهم توجه وأن عقلية، تربية ذلك بعد يربَّوا أن ويجب
لكل السعادة من مزيد يف الفعالة امللحة الرغبة بطابع تطبعهم الرتبية وهذه العادات
من لحزب أو الطوائف، من لطائفة االستثناء» ظالل من «ظل أي دون ذلك يتم وأن فرد،
أيًضا تكفل الرتبية وهذه العادات وهذه األجواء. من جو أو البلدان، من بلد أو األحزاب،
تقوم ال اإلنسان سعادة ألن الجسم؛ ونشاط والقوة، الصحة، — ممكن استثناء أقل مع —

العقل.» وهدوء البدن صحة أسس عىل إال

التنوير حركة برنامج

مما اآلن حتى لنا يبدو قد كما الرأي يف اتفاٍق عىل يكونوا لم التنوير حركة رجال إن
بعد، ثغرته تلتئم لم انقساًما صفوفهم، يف عظيًما انقساًما أن والواقع تحليل. من تقدم
النبل ضد العقل أن عىل يُجِمعوا لم املستنريين كل فإن اآلونة؛ هذه يف بوضوح ظهر قد
وتبني الطبقي. التمييز عن االستغناء يف الرغبة عىل يجمعوا لم أنهم املؤكد ومن املوروث،

األفراد. باختالف تختلف وسائل للعقل أن العملية الوجهة من
الذين أولئك بني كان فيما املستنريين صفوف يف الكربى التفرقة تتبني أن ويمكن
— النفوذ أصحاب — واملوهبة الحكمة أصحاب من النسبية القلة أن يعتقدون كانوا
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سعيًدا، فرًدا — معاَلًجا أو معاِلًجا — امرئ كل يصبح بحيث البيئة تعالج أن يمكنها
محًوا ومحوها القائمة، البيئة تحطيم هو املطلوب كل أن يعتقدون كانوا الذين وأولئك
األوىل الفئة وكانت الكاملة. البيئة خلق يف تلقائيٍّا تعاونًا امرئ كل يتعاون وعندئٍذ ا، تامٍّ
أصحاب من الواقع يف — أجمعني للناس والحرية الديمقراطية بُمثُل تشدَّقت مهما —
يميلون عرش الثامن القرن يف السائدة والنُّظم بالفكر الخاص املجال يف وكانوا السلطان.
يسميه ما عىل أو املدربني، املدنيني واملوظفني العقالء الحكام عىل آمالهم يعقدوا أن إىل
االعتقاد إىل تميل كانت فقد الثانية الفئة أما املستنري». «االستبداد نحو الحركة املؤرخون
معقول شخص والشارع، الحقل يف الرجل الناس، عامة من الرجل العادي، الرجل بأن
حكمتهم اتباع يف أحراًرا يكونوا أن هؤالء ألمثال أرادوا وقد البرش. أفراد كأكثر سليم،
وبحكم بالرأس، وبالتصويت الديمقراطية، بالطرق اإليمان إىل يميلون وكانوا الفطرية.
وأن سيئة، حكومة كل أن يعتقدون متفلسفني فوضويني منهم املتطرفون وكان األغلبية.

الحكومات. أنواع كل إلغاء من للناس بد ال
جرمي حياة يف نلمسه املتعارضني، املوقفني هذين لحقيقة ا جدٍّ واضح مثال ولدينا
وضع من شبابه يف بنتام فرغ وقد أثًرا. التنوير حركة فالسفة أقوى من وهو بنتام،
يعمل أن ينبغي يشء كل إن قال الكثريين: عند ومعقوًال واضًحا، النفعي مذهبه صيغة
الصيغة هذه أرفق قد كان وملا الناس، من عدد ألكرب السعادة من قْدر أكرب عىل للحصول
فقد فعليٍّا، قياًسا السعادة «قياس» ل — زمالؤه عنها ريض كما عنها ريض — بطريقة
كانت العتيقة. الطالحة البيئة محل تَُحلُّ صالحة بيئة ليقدم إليه بحاجة كان ما عنده كان

االجتماعية. الهندسة ميدان يف مدهشة األعمال مرشوعات لديه
الحاكمة الطبقات اقرتحه الذي العمل بهذا يقوم أن بنتام عند األوىل الفكرة وكانت
أرسة من نفسه هو كان وقد — كذلك عرفهم الذين والتجار اللوردات وكبار بريطانيا، يف
فهؤالء املفكر؛ الرجل ذلك شلبرين اللورد عىل الرتدد كثري ضيًفا كان كما ناجحة، تجار
هؤالء أن غري املستنري. العالم يف يجري كان ملا أكفاء وهم ويتحدثون يطلعون الرجال
أن الواضح من كان أنه والواقع — القديم النظام ظل يف خاصة امتيازات لهم كانت الرجال
بنتام ووجد — الشخصية الوجهة من صالحة بيئة لهم تبدو كانت السيئة القديمة البيئة
القرن بواكري يف يرشع نراه ثَمَّ وِمن املقرتحة، بإصالحاته األخذ عىل حثهم عن عاجًزا نفسه
ديمقراطي إىل ل تحوَّ حتى طويل زمن يمِض ولم الشعب، نحو االتجاه يف عرش التاسع
الحني بني االنتخاب وبإجراء للجميع، االنتخاب بحق متمسًكا بالديمقراطية، اإليمان شديد
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عندئٍذ الديمقراطية. دوالب أجزاء وببقية األفراد، بني دوريٍّا الحكم انتقال لضمان والحني
عىل املمتازة الطبقة يحث أن يستِطع لم الذي بالتعديل ستقوم الجماهري بأن بنتام آمن
من هؤالء ويخرج قادة، وإىل معلمني، إىل حاجة يف الحال بطبيعة والجماهري به. القيام
وقد األرستقراطيني، غري من املتعلمني بنتام أتباع من نسبيٍّا صغرية فئة صفوف بني
الحربة رأس بمثابة إال ليسوا هؤالء أن غري الفلسفيني». «االنقالبيني اسم عليهم أطلق

الحكومة. أعمال تحتكر الحكماء من ممتازة فئة وليسوا للديمقراطية،
العقل أن غري املستنريين. صفوف يف حدث الذي االنقسام ذلك لحظة منذ ذكرت وقد
االختيار هذا مثل يواجه قلما األمور، هذه أمثال يفهم لكي — الحظ لسوء — البرشي
صف من خفٍة يف يقفز أن يستطيع البرشي العقل أن والواقع اثنني. صفني بني البسيط
البيئة بأثر املؤمنني بني قدَّمناه الذي والتمييز باملتاهة. أشبه مسريه يصبح حتى صف إىل
مخططني، أو مهندسني، أو (فالسفة، القلة بواسطة البيئة معالجة إىل يركنون الذين
البيئة تقدِّم أن الجماهري من يتوقعون الذين وأولئك ثاقبة)، عقول أصحاب أو فنيني،
يستحق التمييز هذا — األغلبية تصويت طريقة الديمقراطية، بالطريقة الرضورية املعدلة
عرش. الثامن القرن إىل بالنسبة وبخاصة أولية، تقريبية صورة يعطينا تمييز وهو البيان،
االنطباق تمام ينطبق ال األقل، عىل آخر بسيط ثنائي تبويب إىل الواقع يف هنا نحتاج ولكنا
توقع الجديدة البيئة أن يعتقدون الذين أولئك بني التمييز هو وذلك السابق. التمييز عىل
يشء ذلك برغم ولكنه يستسيغونه، سوف إرغام وهو — اإلرغام من نوًعا الناس عامة عىل
يعتقدون الذين وأولئك — منظمة جماعة يف ببعض بعضهم يربط ما حدٍّ إىل خارجي
النظام ظل يف الناس وأن قوانني، أو نظًما الواقع يف تتطلب ال قد الجديدة البيئة أن
والثانية تحكمية، األوىل والنظرة الذهبية»، «القاعدة ل وفًقا تلقائيٍّا يعيشون سوف الجديد

فوضوية. أو تحررية،
والسلطة التحكمي املوقف األمور أكثر يف يقفون املستنري باالستبداد املؤمنني إن
والسلطة سليم السلطة مبدأ ولكن سيئة، سلطة إليهم بالنسبة الكنيسة، سلطة «القديمة»،
الواقع يف هي بل — موضعها يف سلطة املستنري العقل استخدام عىل مدربني رجاٍل أيدي يف
يعتقدون كانوا — ذلك برغم — بالسلطة املؤمنني هؤالء من كثريًا ولكن منها. بد ال سلطة
شئون معالجة يف تماًما أحراًرا يكونوا أن ينبغي األعمال رجال أن االقتصادية الشئون يف
عنه يدفعون كانوا ما أن والواقع النقابة. سلطة أو الحكومة قيود من أحراًرا أعمالهم،
املرشوع لصاحب الحرية مجرد وإنما األفراد، لجميع الحرية يكن لم االقتصاد يف حتى
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أو املصنع بها وأعني — الصغرية اململكة داخل يف وأما التصنيع. رجل أو االقتصادي،
التي التفكري، عىل والقدرة الكفاية، وتلك التنظيم، ذلك وجود من بد فال — التجاري العمل
أوضح الذي — نفسه أوين روبرت كان وقد التنوير. حركة يف التحكمي الجانب مع تتفق
باسكتلندا النارك نيو يف للنسيج مصنع ملكية يف مساهًما — البيئة تأثري نظرية جالء يف
مصنًعا األيام تلك يف املصنع هذا وكان إدارته. عىل يقوم وحده وكان كبريًا، ربًحا يدر
وتقوم املمتازة، العمل رشوط فيها تتوافر ا، حقٍّ نظيفة للرشكة بيوت تحوطه نموذجيٍّا،
العمال. ألبناء ميرسة أوين، روبرت يؤثرها كان التي التجريبية التقدُّمية املدارس فيها
هي أوين كلمة وكانت الصناعية». «الديمقراطية فيه تتوافر لم النارك نيو مصنع أن غري

الحدود. أبعد إىل أبوي نظام يف أبًا أوين وكان البيئة. يعالج الذي هو أوين القانون.
السلطة من أعىل، من تدبريًا به، معنيٍّا تدبريًا املدبرة للبيئة أوضح بمثال بنتام ويمدنا
اللذة عن يبحثون الناس أن هي بنتام بها نادى التي األساسية واملبادئ األبوية. الحكيمة
الطبيعة). يف الجاذبية لفكرة الظاهر التشابه هنا تالحظوا أن (وأرجو األلم ويتجنبون
رس فإن ثَمَّ وِمن خلقيٍّا. خريًا باعتبارها قبولها من بد فال واقعة حقيقة هذه دامت وما
القواعد مع يتفق الذي العمل يؤدي بحيث والعقاب للثواب نظام وضع يف هو الحكم
العمل به ويؤدي األلم، إىل يؤدي مما أكثر اللذة إىل بالفرد دائًما واالجتماعية األخالقية
اللذة. إىل يؤدي مما أكثر األلم إىل به واالجتماعية األخالقية القواعد مع يتفق ال الذي
ويزيد يبوب وأخذ واآلالم، للملذات حساب قائمة وأعد ذلك، تفصيل يف بنتام واستطرد
للقيم تقديًرا كان الحال بطبيعة فعله وما واآلالم. امللذات من املختلفة األنواع ويقيس
أن وتبني الجاد، العقل صاحب املتفلسف، الرقيق، اإلنجليزي، املهذب الرجل يحرتمها التي
بها نادى التي الخلقية القواعد كانت كما مسيحية، بها نادى التي الخلقية القواعد أكثر
مقياًسا العادية املجتمع بنظم يثق ال بنتام أن غري املسيحية. عىل الثائرين الغربيني أكثر
الخري من قْدر بأكرب تأتي ال التي األعمال ما بشكٍل يثيب املجتمع إن واأللم. للذة صحيًحا
أن غري الفرصة. لها أُتيحت إذا ذلك تفعل التي األعمال عىل ويعاقب الناس، من عدد ألكثر
وضع عىل يتوفروا أن بنتام أمثال من لرجاٍل بد وال الفرصة. هذه يتيح ال الحرية مجرد
كالرسقة — الجريمة أن إىل يرشدنا العقل فإن ثَمَّ وِمن جديد. ومجتمع جديدة، خطط
يف تأتي وكذلك أشد، بألم فيها يقع ملن تأتي ألنها جزاءها، تلقى أن من بد ال — مثًال
لهم) تحدث أن يخشون (فهم بالرسقة يعلم َمن لكلِّ أشد بألم والقلق الخوف صورة
باإلثم، تتعلق التي األفكار أن إىل يهدينا العقل ولكن السارق. عىل بالنفع تعود مما أكثر
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موضوًعا نعالج هنا إننا هراء. يف هراء بالرسقة يتصل مما ذلك إىل وما والندم، واللعنة،
الجزاء عليه يُوقع وأن السارق عىل القبض يُلقى أن بد ال الحساب. موضوعات من بسيًطا
به إليه عادت الذي الكسب) (أو اللذة عىل السارق ذهن يف العقوبة وزن يزيد بحيث
يعود بأن للسارق إغراء ذلك كان الخفيفة، العقوبة من أعظم اللذة كانت فإذا الجريمة،
الحال كانت كما ا، جدٍّ قاسية العقوبة كانت إذا أي — أشد األلم كان وإذا الجريمة. إىل
يُسحق أنه أو شهيد، بأنه السارق شعر — الحني ذلك يف اإلنجليزي الجنايات قانون يف
من كله والهدف الطريقة. بهذه يصلح ال أنه املؤكد ومن العصاة، من أنه أو سحًقا،
العقوبة تتناسب أن بد ال كان ثَمَّ وِمن املجرم، بإصالح الجريمة تكرار منع هو القانون

الجريمة. مع
تبدو كما ساذجة، اليوم لنا تبدو بنتام قدمها التي السيكولوجية التفصيالت إن
وكثري اإلصالح، روح املعرفة حق نعرف ولكنا عملية. غري وضعها التي الدقيقة الخطط
نصوص يف الواقع يف ُوضع قد النُّظم إصالح يف ينجزوه أن وأتباعه بنتام حاول مما
الكاسحة النتائج يف نأمل ال ونحن كبش، لرسقة يُشنق َمن اليوم تجد فال جامدة. قانونية
برغم — برحنا وما طرائفه، من كثريًا نستخدم برحنا ما ولكنا بنتام، فيها أمل التي
من خطتها تُوضع التي النُّظم تعديل عىل آمالنا من كثريًا نعقد — الطيبة ديمقراطيتنا

الجديدة. القوانني يف واضح بنتام وأثُر أعىل.
عند يظهر مما أوضح صورٍة يف التحرر جانب يأخذون الذين عند االنشقاق ويظهر
يبلغ ربما الفكر من تياًرا القرن هذا خالل لنلمس وإنا التسلط، جانب يأخذون الذين
الثائر. الكاتب ذلك جدوين، وليام ١٧٩٣م عام يف نرشه الذي السياسية» «العدالة يف قيمته
كان وقد الدينية، األخالق بقواعد التقيد عدم إىل علمانية بدعوة يكون ما أشبه والكتاب
يرغموا وأن يطيعوا، أن يحاولون ألنهم إال الخطأ يرتكبون ال الناس أن يعتقد جدوين
يفعله أن فعًال أراد ما بحريٍة امرئ كل عمل إذا أما ثابتة. قوانني يطيعوا، أن عىل غريهم
والتعصب األهواء من كامًال تحريًرا جميًعا الناس تحرَّر وإذا اللحظات، من لحظة كل يف
غريه، يؤذي أن يحب ال العاقل الرجل فإن عاقًال؛ ترصًفا يترصفون عندئٍذ فهم والجهل،
أدى إنسان من يَغار أن أو به، ينتفع أن يستطيع مما أكثر السلع من يجمع أن أو
لقد حتى الفلسفية، الفوىض مبدأ املبدأ، هذا يف جدوين واستطرد أداءه. يستطيع ال عمًال
صور من صورة ذلك باعتبار زمنيٍّا، توجيًها يوجهها لألوركسرتا قائد وجود يف عارض
يرضبون فإنهم وشأنهم العازفون ترك ما فإذا له، مربر ال استبداًدا بالعازفني االستبداد

قائد. بغري أفضل أداء ويؤدون طبيعية، نغمة
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أكثر عند معقولة غري — امُلثُل من َمثًال باعتبارها حتى — دائًما الفوىض بدت وقد
إنها نعم األهمية. عديمة باعتبارها نلفظها أال يجب ال — ذلك برغم — ولكنا الناس،
تبلغ ال التي اآلراء من كثري يف أسايس عامل ولكنها الجنون، حد عند تطرفت إذا تقف
يُرفض ال الذي األمل من وكنوع كهدف — دورها لها كان وقد التطرف، من الدرجة هذه
كَمثَل وهي ذاتها. ديمقراطيتنا يف وإنما فحسب، االشرتاكية من عديدة رضوب يف ال — كله
الحكم. من كبري لقْدر يخضع الذي هذا عاملنا يف ما بطريقٍة بحيويتها تحتفظ امُلثُل من

التحرر، لجانب املنحازين أكثر سلكه تمهيًدا أفضل طريق — حال أية عىل — وهناك
الطرف نحو بغتة بها تميل مستقيمة غري طريقة لبعضها كثرية، فروع له طريق وهو
يف الشهرية الوثائق من لوثيقة دقيق فحص من لنا بد وال السلطة، طرف املقابل، اآلخر
يف روسو نرشها التي االجتماعي» «العقد وثيقة وهي البحت، السياسية الفلسفة تاريخ
القراء بعض ويجدها أجياًال، الصغرية الرسالة هذه حول الجدل ثار وقد ١٧٦٢م. عام
املحكية، الجماعية جانب يف آخرون ويجدها الفردية، الحرية جانب تعزِّز وثيقة أساًسا

الحديث. العرص يف الشامل الجماعي للحكم العقلية السوابق من وسابقة
اتجاه وكل األوىل، وأعماله السياسية. الطاعة مشكلة يتناول صميمه يف روسو إن
حرٍّا، اإلنسان «يُولد يقول: افتتاحية رنانة عبارة ويف الفوىض. أسميناه ما إىل تهدف ميوله،
استبدال إىل اضُطر أنه هو روسو عند الجواب ملاذا؟ مكان.» كل يف باألغالل يُكبَّل ولكنه
قبل من ذكرنا فقد الطبيعة؛ حالة عن تخىلَّ «ملاذا» يهمنا (وال الطبيعة بحالة املدنية حالة
يف أحًدا يُِطع لم اإلنسان إن الرش). ملشكلة مقنع منطقي جواب يوجد ال أنه مرة من أكثر
املدنية حالة يف أما ورغباته. الشخصية نزواته أطاع إنه فُقل شئت إن أو الطبيعة، حالة
كان فإن نفسه، دخيلة من مبارشة تنبعث ال أنها يعرف التي األوامر طاعة من له بد فال
هي بل النفس، تَُرسُّ ال مهينة تجربة وهي مثله، شخًصا يطيع أن عليه تحتَّم رقيًقا مثًال
القرن يف قائمة كانت التي املجتمعات وحتى إنسانية. وغري طبيعية غري الواقع يف تجربة
يف قطُّ يعاون لم ورجاًال وضعها، يف قطُّ يعاون لم قوانني يطيع أن عليه كان عرش الثامن

املخرج؟ فأين له. حكاًما اختيارهم
أن يحاول كما للطاعة السيكولوجية العوامل يحلِّل أن يحاول روسو أن الحظتم ربما
استخدمنا وإذا واحد. آٍن يف السيئة، والطاعة الطيبة الطاعة بني التفرقة عىل قراءه يحث
الحارض، عرصنا تالئم وسيلة ولكنها إليها، يلجأ أن بوسعه يكن لم ربما لإليضاح وسيلة
— العادية املألوفة السياسية الحياة يف حتى — الواقع يف يطيعون ال الناس إن قلنا
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لسيده، العبد كطاعة أخرى، «برشية» إرادة يطيعون ال أنهم يشعروا أن أمكنهم إذا إال
اإلرادة وهذه منها. جزءًا إرادتهم تَُعدَّ أن يمكن ما نوٍع من أعىل إرادة يطيعون وإنما
الوجوه جميع من لالسميني بالنسبة العامة اإلرادة وهذه العامة». «اإلرادة روسو يسميها
من بمجموعة عاطفيٍّا ارتباًطا ارتبط َمن كل أن بيد خيال. مجرد — الحال وبطبيعة —
روسو يتحسس مما ملحة يدرك أن إال يسعه ال األمة، إىل الكلية إىل األرسة من املجموعات،
االجتماعي والعقد االجتماعي. العقد يخلقها روسو عند العامة اإلرادة إن الطريق. إليه
التعاقد يف يدخل املجتمع أعضاء من عضو كل إن حيث من هوبز، نمط عىل يسري عنده
أراد كما مْطلق ُمْلك إىل الحكم تحول ال ذلك عن الناتجة املجموعة ولكن آخر، فرد كل مع
الحكم من إعفاؤها يمكن لها، عميالت باعتبارها حاكمة سلطات أية تعامل وإنما هوبز،

األمور. أفضل هو اإلعفاء هذا أن العامة اإلرادة رأت كلما
يمكن الفرد إرادة إن بنفسها؟ تعرف أن العامة اإلرادة لهذه يتسنى كيف ولكن
إليها؟ استمع أو املتحدة» «الواليات شهد الذي ذا َمن ولكن يفعل، ما بمراقبِة إدراكها
امليتافيزيقيات تخدعهم ال الذين أولئك عند األمريكي» الشعب «إرادة ل يكون معنًى أي
ثم الصور؟ من صورة بأية يدركوا أو يسمعوا أو يشهدوا أن يريدون وإنما املثالية،
مجموع من املائة يف وخمسني خمسة عىل يحصل وطني انتخاب يف املرشح كان إذا
إن تقول أن تستطيع أال املائة، يف وأربعني خمسة عىل يحصل غريه كان وإذا األصوات،
انتخابًا يُنتَخب الكونجرس كان إذا أو األمريكي»؟ الشعب «إرادة يمثل املنتَخب املرشح

الشعب؟ إرادة أصواته تمثل أال صحيًحا، حرٍّا
الديمقراطية يف يعتقد فكان القاطع؛ بالنفي ألجاب الثاني السؤال هذا روسو ُسئل لو
صغرية، سويرسية مقاطعة يف أو اليونانية، الحكومية املدينة يف الحال كانت كما املبارشة،
مشرتكة مصلحة ذا واحًدا شعبًا يكون أن يمكن ال فرنسا مثل كبريًا ُقطًرا أن يرى وكان
إال ليس صحيحة دولة يكون أن يمكن الواسع الُقطر ألن اإلنكار وهذا عامة. وإرادة
عهد يف ساد الذي اإلخالص أنواع من لنوع شائًقا ومثاًال روسو، لتفكري ملتوية صورة
ليس ولكنه روسو، عىل التعليق عند دائًما إليه يُشار شيئًا الكالسيكية، لألشكال النهضة
مائة من أمة بأن يقر أنه فرضنا فلو األول، السؤال إىل بالنسبة أما كربى. أهمية بذي
«نعم» يقول: غامًضا. جوابًا يقدِّم كان روسو فإن أمة، تكون أن يمكن مليونًا وخمسني
ا» «حقٍّ يمثِّل األصوات من املائة يف وخمسني خمسة عىل يحصل الذي املرشح كان إذا
أهمل ما وكثريًا اإلرادة. هذه يمثل ال كان إذا «ال» ويقول: املتحدة، للواليات العامة اإلرادة
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عىل دائًما األغلبية إرادة إن تقول التي النظرية يؤيد أنه وحَسبوا روسو تفسري الناس
هذا. بمثل يقل لم أنه والواقع صواب،

و«اإلرادة الفرد» «إرادة قوله: فوق لروسو جديًدا اصطالًحا نضيف أن لنا وينبغي
شكل بأي ما قراًرا الجماعات من جماعة تصدر عندما الجميع». «إرادة هو وذلك العامة»،
إسربطة، يف يفعلون كانوا كما الدروع بصك حتى أو التصفيق أو بالتصويت األشكال، من
الجميع، إرادة أن حني يف «صحيًحا»، القرار كان إذا موجودة تكون العامة اإلرادة فإن
إذا موجودة تكون إنما املتنورين غري األنانيني األفراد إلرادات اآليل املجموع مجرد وهي
نقطة نبلغ هنا إننا والبطالن؟ الصحة يقرِّر الذي ذا َمن ولكن «باطًال»، القرار كان
اليائسة. بالحرية البرشية الكائنات من كثري عندها يحس نقطة وهي قبل، من بلغناها
أن تستطيع ال وأنت والباطل. الصحيح بني يميز كيموي اختبار هناك ليس أنه الجيل ومن
روسو ويكتب الجميع. وإرادة العامة اإلرادة بني بها تميِّز علمي اختبار «عملية» ب تقوم
قرار يكون الجديدة، إنجلرتا مدن إحدى يف كاجتماع الصغرية، املجموعة أن يعتقد كأنه
املجتمعني»، «إحساس تعكس صورة مستفيضة حرة مناقشة بعد الواقع يف فيها األغلبية
النهائي االختبار ألن كذلك؛ يكون أن يتحتم ال األمر ولكن العامة. لإلرادة ممارسة ويكون

الظاهر. ويجاوز باإليمان، يتعلق اختبار
ولكنك مستحب. غري بمعنًى الفلسفة، يف ومغرًقا مربًكا عرضناه الذي هذا تجد وقد
أنه ترى أن تستطيع العامة، اإلرادة ميتافيزيقيات يف روسو مع تسري أن رفضت إن حتى
أولئك أن الحر الديمقراطي املجتمع يف يالحظ فهو عميقة؛ سيكولوجية حقيقة يتلمس
يمثل أنه لهم يتضح عندما طوًعا يقبلونه مقرتح إجراء يف األمر أول يف عارضوا الذين
املائة يف والخمسني الخمسة رغبات تقبل املائة يف واألربعني الخمسة إن أي العامة؛ اإلرادة
هذا أن من وبالرغم كلها. املائة يف املائة رغبات العملية، ولألغراض الواقع»، «يف باعتبارها
أنه إال املقصودة، بالصالبة يتصفون الذين األشخاص من لكثري عاطفيٍّا كالًما يبدو قد
نرىض ال وقد العملية. هذه يشبه يشء ُوجد إن إال حية ديمقراطية الواقع يف هناك ليس
رفضنا إن ولكننا الفردية». «إرادتنا ل تحقيًقا عارضناه الذي الرجل انتخاب عن تماًما
فيما أضحينا املوقف هذا تقف جماعة منا تكوَّنت وإذا عصاة. أمسينا االنتخاب هذا قبول
السخرية، عىل تبعث التي صورها أسوأ يف الالتينية أمريكا جمهوريات من جمهورية يشبه
يف — روسو يعنيه ما يشبه ليشءٍ الخيايل القبول فإن وإذن مستقرة. ديمقراطية يف ال
مجتمع أي الستقرار رضوريٍّا أمًرا يبدو العامة» «اإلرادة ب — األقل عىل األوقات بعض

حر.
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العقد عىل ع أوقِّ عندما إنني بخطوة. ذلك بعد األكرب روسو غموض يقع وإنما
الطبيعية حريتي عن أتخىل ما) مجتمٍع يف بمولدي مجاًزا ذلك كان إن (حتى االجتماعي
أفعل لم فإن العامة، اإلرادة طاعة حرية الكربى، الحرية عىل ذلك لقاء وأحصل البسيطة،
مثل يف الطاعة عىل وإرغامي الذاتية. إلرادتي عبًدا الواقع يف وكنت الحق، عصاة من كنت

فيقول: بوضوح روسو ذلك عن ويعربِّ يل، تحرير الواقع يف هو الحالة هذه
يحتوي أن بد ال عابثة، صيغة مجرد االجتماعي التماسك يكون فلكيال «وإذن
يُكِسب أن وحده يستطيع الذي الوحيد الرشط عىل — بالنص ذلك يكن لم إذا حتى —
مجموع من يُكره أن يجب العامة اإلرادة طاعة يرفض َمن كلَّ أن أعني — قوة الكل
نرغم أن الرضوري من يكون قد إنه قولنا ذلك يعدو وال الطاعة، عىل املواطنني زمالئه

«… حرٍّا يكون أن عىل الفرد
واضحة التشبيه) (أو والحجة به، بدأنا الذي التحرر نحو امليل عن كثريًا بُعدنا لقد
الفرد. حرية عىل القيود وضع عن يدفع أن يريد َمن كلِّ جانب إىل تقف الواقع، يف ا جدٍّ
عادية، جرمانية عقيدة إىل وهردر كانْت أمثال من عديدين مفكرين أيدي عىل تحولت وقد
دائًما كانت وقد الطاعة. لتربير الصور من صورٍة عىل الجرمانية السلطات واستخدمتها
يف كلية بالفرد تضحي وكأنها الخطر، من يشء عىل واألمريكان الغربيني لألوروبيني تبدو
سيدًة العامة إرادته عنده يجعل الذي الحد إىل لتحليله روسو متابعة ولكن الدولة. سبيل
الفكر طريق عىل سار إذا البرشي، العقل يبلغه أن يمكن ملا شائق مثال بالخيانة تُوصم ال
عىل األساسية العاطفية اعرتاضاته رجًال فرديٍّا، شاذٍّا، كشخص— روسو كان وقد املجرد.
املبرشين أحد ذلك برغم ولكنه بثورو. تذكرنا الفرد عىل كان نوٍع أي من النظام ضغط

الحديث. الجماعي باملجتمع
املتطرفة الخصائص تلك من خصيصة االجتماعي» «العقد يف الغموض هذا وراء إن
الشاب إن عرش. الثامن القرن ألبناء الكاملة الخربات بني من نستخلصها أن نستطيع
هذا كل أفكاره يمزق لم عرش الثامن القرن من الثمانينيات يف التنوير لحركة املتحمس
وضد التقاليد، وضد القائم، النظام ضد الشاب هذا كان نفعله. أن نحاول الذي التمزيق
كل ألن العام؛ واإلدراك والحرية، والعقل، الطبيعة، يؤيد وكان والخرافة. الخطأ أسماه ما
شكَّل الذي ما ولكن املتقدِّم. العالم هذا يف األمل إىل يدعو جديًدا إليه بالنسبة كان ذلك
القديم؟ محل تَُحلُّ سوف كانت التي األشياء األمل، إىل تدعو التي األفضل الجديدة األشياء
به اتصف الذي التفكري نوع أو «العقل»، هي اآلن حتى بها التقينا التي الصيغة إن
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من القرن اقرتاب مع — ولكنا «املتفلسفون». به يتصف كان الذي التفكري ونوع نيوتن،
نلتقي خاصة، معاٍن عىل التأكيد مع قديمة ألفاظ أو جديدة، ألفاظ لقاء يف نبدأ — نهايته
عظيًما شيوًعا روسو وشيوع القلب. اإلشفاق، الحماسة، الحساسية، األلفاظ: هذه بأمثال
ذلك بعد يصبح لن العقل إن الرأس. ملعارضة وحده يتقدم القلب نرى ١٧٦٠م عام بعد
إىل والشعور، العاطفة، تهدينا وإنما الجديد، العالم يرسم الذي املهندس أو املرشد، هو
لالرتياب. محالٍّ يكون أن يف العقل ويبدأ جديد. من لنبني مًعا بها نعمل التي الطريقة

الفكر، يف وحده يتحكم املجرد العقل كان إذا
خسيسة، أنانية يف محصوًرا يعيش فسوف
وحيًدا، منفصًال واحدة، دوامة يف يتحرك
مصلحته. غري أخرى مصلحة يحس ال

يف تصدرها التي الرومانتيكية، الحركة يف النظر القادم الفصل إىل نرِجئ وسوف
العنارص أحد أصبحت حتى شافتسربي، أمثال من إنجليز وكتَّاب عرشروسو الثامن القرن
املتأخرة التنوير حركة نفهم لكي ولكن الحياة. إىل عرش التاسع القرن نظرة يف الرئيسية
«الطبيعة» ك األفكار، بعض أكسب العاطفة نحو التحول هذا أن نالحظ أن من لنا بد ال
الطبيعة تَُعد لم النيوتوني. اآليل العالم يف «الطبيعة» لون عن االختالف جد يختلف لونًا
باملعنى كانت إنما الرياضية. األسس تلك عىل أو النظام، ذلك أو السابق، الوضوح بذلك
يد ته مسَّ الذي أو يد، تمسه لم الذي الخارجي العالم ألكثرنا، «الطبيعة» تحمله الذي
البتة يقوم ال تلقائيٍّا، متوحًشا، يُستأنس، ولم أطرافه، تُشذَّب لم عامًلا خفيًفا، ا مسٍّ اإلنسان
الطبيعة من األساس يف التحول لهذا السياسية املقتضيات هنا وتهمنا رياضية. أسس عىل

الرومانتيكية. الطبيعة إىل الكالسيكية
أو والعاطفة، العقل بني الثنائي االنقسام أن — ترى فيما مصيب وأنت — ترى وقد
والشعور التفكري إن السقيم. التفكري يف املألوفة الصيغ أنواع من نوع والقلب، الرأس بني
تنصهر وعواطفنا أفكارنا أن ذلك ينفصالن؛ ال البرشية الكائنات أعمال من عملني ليسا
تكون أن ملجرد التوضيح، تستحق — ذلك برغم — التفرقة أن غري آراء. من ن نكوِّ فيما
يتضمن عرش، الثامن القرن أواخر من ملموًسا طيبًا مثاًال وإليكم التحليل. أدوات من أداة
معرتًفا جماعة اآلن باتوا وقد — املحرتفون االقتصاديون استطاع نجابهها. زلنا ما مشكلًة
الفقراء معونة أن «يثبتوا» أن — جديًدا نظاًما يكن وإن املحَرتم نظامها لها جماعة بها،
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حتى إنسان، لكل سيئ أمٌر األرسة، ونفقات املأوى بها للمنتفعني تُقدِّم التي والصدقات
الحجج كانت ١٧٩٨م عام يف السكان» مبادئ يف «مقالة مالتس نرش وملا ذاته. للمنتفع
زاد رزءه، الفقري عن خففت كلما إنك فقيل تشكلت، قد االقتصاديون بها أدىل التي
هذا النفعيون والتقط جميًعا. حالهم وساءت العمال، يصيب ما وقلَّ لألطفال، إنجابه
املعانني الفقراء بعزل يقيض بريطانيا يف العمال إلعانة نظام وضع عىل وعاونوا الرأي،
إىل أدَّى ربما الكامل واملنطق الناظرين. تَُرسُّ ال بهم خاصة بيوت يف اآلخر الجنس عن
الغرب أن غري عيشهم، يكسبوا أن يستطيعوا لم إذا جوًعا يموتوا حتى الفقراء عن التخيل

باالقتصاد. فيه املشتغلني بني من كان إن حتى املنطق، هذا قطُّ يتبع لم
مما الواقع يف هو األمر هذا يف االقتصاديني تفكري هل نناقش أن إىل بحاجة ولسنا
يسريون أنهم يزعمون كانوا أنهم هو املهم وإنما تقاليدنا؟ يف «العقل» يعني ما مع يتفق
نستطيع ال «إننا كهذا: شيئًا الخصوم وقال زعموا. ما خصومهم قِبل وقد — العقل وراء
إذا البرشي العنرص مستوى ارتفع ولربما تفكريكم، سلسلة يف الخطأ موضع نرى أن
ونحن الفقري. لحال نأسف إننا حجتكم. نقبل أن نستطيع ال ولكنا العاجزين من ر تطهَّ
التدريب، ينقصه كسوًال، الفقري كان ربما خطأ. عىل أنكم نحس ألننا خطأ عىل أنكم نعلم
تواله إن وحتى نهاية، ال ما إىل الدفاع يطَّرد أن املمكن ومن «… أن غري عاجًزا، شاذٍّا،
الفقري إن أي التفكري. ويف الحجة، يف يتعثر أن بد فال القلب لشعور املتحيزين أخلص
لم الفرصة ألن فعًال الفقر يف وقوعه عن ودفاًعا الطيبة، الحياة يف حقه عن دفاًعا يلقى
الحديثة بالحجة املدافعني أحد أدىل وربما البيئة). بأثر املنادين حجة (وهي قطُّ له تُتَح
الطلب زيادة معناه الفقراء معيشة مستوى رفع أن وهي — أوين روبرت فعل كما —
األساسية الحجة ولكن االقتصادي. التقدُّم اطراد وإمكان الضخم، الصناعي اإلنتاج عىل
قسوة فيه العمال بيوت بإنشاء األمر معالجة أن «نحس» أننا وهي: كانت، كما بقيت

شديدة.
التنوير حركة أخريات يف مالوا للعقل املشايعني إن عام بوجه أخرى مرة وأقول
فكانوا للقلب املشايعون أما والتسلط. والتخطيط، املستنري، االستبداد جانب تدعيم إىل
الحرية طريق عن الذاتي الحكم جانب األقل عىل أو الديمقراطية، جانب تدعيم إىل يميلون
ولكن املتوسطة، الطبقة أبناء من كبري عدد جانب من «الطبيعية» والتلقائية الفردية:
ال — والشعور التفكري بني الخالف أوجه إظهار عند آنًفا ذكرنا عندما — املوقفني هذين

السياسية. نظراتنا يف مختلفة بقًوى يتحدان وإنما ينفصالن،
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ننعته الذي األمريكي الرجل تفكري عرضناها التي الصعوبة هذه بلبلت ولطاملا
— األمريكي الديمقراطي التقليد يعزِّزها — عواطفه أن ذلك «املتحرر». أو «التقدُّمي» ب
الحرة، املناقشة بعد القرار بإصدار لهم فيسمح الناس، يف الثقة جانب إىل بشدة تنحاز
يؤلفونها. التي الجماعات يف الناس عامة يملكها التي الحق صفة بإظهار لهم ويسمح
تعززه — أخرى ناحية من — عقله أن غري بحكمه، يثق وأن بالشعب، يؤمن أن يريد إنه
بالخرافة، يؤمن الشارع رجل أن إىل يرشده األمريكيني من املثقفني عند التفكري عادات
تسوقه التعقيد، درجات من درجة أي من املوضوعي التفكري عن عاجز الذوق، منحط
األحرار حزب إن محسوًسا: مثاًال نقدم أخرى مرة ودعنا مستحبة. أو كريمة غري دوافع
املضللني، املثقفني ومن األثرياء، ومن األرشار، املحافظني السياسيني من قلة أن يرى
لهذا الحقيقي العدو أن عليهم يلح ما شيئًا ولكن الجنوب. يف كرو جيم عن مسئولة
الرجل بأن يحتجون فهم ثَمَّ وِمن منهم، الفقراء وبخاصة الِبيض، مجموعة هو الزنجي
عندما نراهم عندئٍذ وحتى االقتصادية. النُّظم بسبب الزنجي يخىش إنما الفقري األبيض
الرجل بحكمة تثق ال أو تثق هل وهو: واقعيٍّا، سؤاًال يجابهون بعينها مشكلًة يعالجون
الرتدد ولهذا السؤال. هذا عن األكيدة اإلجابة يستطيعون ال وهم نيته؟ وحسن العادي

التنوير. عرص إىل األقل عىل ترجع عميقة، تاريخية جذور

املسيحية والتقاليد التنوير حركة

كليهما عن أم القلب، عن أم العقل عن صادرة أكانت سواء التنوير، حركة آراء إن
حكمة عىل وافقنا نحن وإذا القائمة. النُّظم هدم عىل بجالء تعمل كانت متضافرين،
أن وجدنا والفهم» الحواس دقة من مضاعفة أضعاًفا أعظم الطبيعة دقة «بأن بيكون
ذلك عن ويتمخض «تبسطها». أن بد ال االجتماعية النُّظم يف للتفكري إنسانية محاولة أية
أقل ثَمَّ وِمن تعقيًدا، أشد دائًما وجدناه الواقع به ُقورن إذا مخطط، أو واضح، نمط
إنسان أي إن نقول أن نستطيع أبسط عبارة ويف املفكرين. من كثرية صنوف عند كماًال
كإدارة — األشياء أداء يف الواقعية الطريقة من أفضل طريقة يف يفكر أن يستطيع تقريبًا
مصلحة إدارة أو القدم، لكرة فريق تدريب أو تعليمي، منهج رسم أو النوادي، من ناٍد
اعتقدت إذا إنك فعًال. يؤدي فيما النقص مواضع إىل يشري أن كناقد ويستطيع — حكومية
الريايض التفكري أفضل يف ما بمثِل تُدار أن بد ال اإلنسانية الشئون كل أن خاص بوجه
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ملا هدًما النقاد أشد تكون فقد ولوك، ونيوتن ديكارت تعمقت أنت وإذا ووضوح، دقة من
للنقص، مواضع ١٧٥٠م عام يف تجد أن استطعت وربما الحارض، عرصنا يف حتى يجري
فال اآلن. تجد مما أكثر الوسطى، العصور عن تخلفت معقولة غري وبقايا واالنحراف،
كذلك اإلصالح يف امللحة رغبتك يصدم وإنما فحسب، معقول غري التثليث مبدأ لك يبدو

أخرى. إىل مدينة من العملة وقيمة املكاييل، اختالف
يشء فيها هدامني» «نََقدة ك سمعة لهم عرش الثامن القرن يف املفكرين أن والواقع
االهتمام حساب عىل املجرد التفكري إىل بانرصافهم خاصة يتهمون وهم املبالغة، من
من بات بعنفها املتمدن العالم الفرنسية الثورة صدمت وبعدما التجريبية. بالتفصيالت
فالسفة عىل اللوم إلقاء الشعبية، الدوائر ويف بل املحافظة، الدوائر يف العرصي التفكري
مكانه. عن يشء كل ولقلقلتهم الناقدة بنظراتهم القديم النظام لهدمهم عرش الثامن القرن
فالسفة أهملها التي ونقائصهم الحقيقية البرشية الكائنات ميول ظهرت العدم هذا ويف
فالسفة عىل الهجوم حركة وتزعم املجرد. اإلنسان بحقوق النشغالهم عرش الثامن القرن
أخذ الذي تني مثل عرش التاسع القرن كتَّاب من كثري فيها واستطرد بريك، إدمند التنوير
الفرنسيني فطنة ولخصت املبسطة، املجردة الكالسيكية» «روحها الفرنسية الثورة عىل

بقولها: بوضوح املوقف هذا الشعبية

… فولتري غلطة إنها
… روسو غلطة إنها

أضحى الذي الشائك، املوضوع هذا يف الحديث يف نستطرد أن هنا نستطيع ال إننا
التفكري لنوع النسبي والتأثري التاريخ، يف األفكار مكانة بشأن الكالسيكي للجدل محالٍّ
كتبوه ما كان إذا فيما الشك إىل اليوم نميل إننا عرش. الثامن القرن فالسفة به قام الذي
«أعراًضا» نعده أن إىل نميل إننا األخرى. نواحيه من منظًما قويٍّا مجتمًعا يُضِعف قد
كتبوه ما أن فيه شك ال مما أنه غري له. مبدئية أسبابًا منه أكثر االجتماعي لالنحالل
يف معارضة ألثارت ذلك لوال بمشكالت يتعلق فيما وتوحيدها العقول تجميع عىل ساعد
الناس إحساس التنوير عرص فالسفة شحذ لقد حني. إىل حني ومن مختلفة مناسبات
هذا يضخم مقياٍس وإىل والباطل، للحق معني معيار إىل دائًما بإحالتهم وذلك بالضيم،

شدته. ويظهر الضيم
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عنه نجيب أن نستطيع ال سؤال وهو الواقع، يف ضخم سؤال اآلن يهمنا ما أن والواقع
الثامن القرن رآها التي العاملية النظرة هذه بني الصلة ما هو: السؤال وذلك كاملة، إجابة
السؤال هذا عن نجيب أن السهل من إنه أقول أخرى ومرة التقليدية؟ واملسيحية عرش
تقدمت وقد النقيض. مع النقيض اختالف الختالفهما أو بينهما، لالنطباق مطلق بتأكيد
ميسرت، دي وجوزيف بريك، أمثال من لرجاٍل التنوير حركة وبدت كهذه. إجابات بالفعل
الخري بأن القائل املبدأ عرش، الثامن القرن يف ساد الذي باملبدأ اهتمامه يُركِّز َمن ولكلِّ
كانت كما صميمها يف املسيحية ضد أساسية، هرطقة اإلنسان عند السليم والعقل الطبيعي
ولكنها وهلفيشيس. هلباخ أمثال من الدين لرجال األشداء املناهضني ألسنة عىل كذلك
الدين رجال عند أو عرش، التاسع القرن يف املسيحيني االشرتاكيني أمثال من أناٍس عند
أو امتداد حركة — املثال سبيل عىل هوملز هاينز جون — املعارصين األمريكيني األحرار
العاملية النظرة ألن معقد؛ أمر أخرى مرة هنا والحقيقة إليه. املسيحية قصدت ملا تحقيق
عىل تحتوي وممثليها، الرئيسيني ورثتها األمريكيني نحن أنفسنا نَُعدُّ التي التنوير، لحركة
مجاالت يف جديًدا يَُعدُّ كلٍّ يف مختلطة السواء، عىل مسيحية غري وعنارص مسيحية عنارص

العاملية. النظرات
لفظة إن يسرية. بكلمة القارئ نحذِّر أن النقطة هذه عند الرضوري من يكون وقد
املوسوعة كتَّاب وعىل فولتري، أمثال رجاٍل عىل مضبوط غري تطبيًقا أحيانًا تُطبَّق «متشكك»
سوء الحال بطبيعة وهذا بأْرسها. التنوير أسميناها التي النظرة وعىل الكربى، الفرنسية
رجال ضد إنه نعم متشكًكا. يكن لم عرش الثامن القرن مزاج فإن للكلمة. استخدام
يؤمنون كانوا إن — القرن هذا «فالسفة» ولكن التطرف. حاالت يف مادي وضعي، الدين،
كبرية مجموعات الحال بطبيعة وهناك الطريف. بعاملهم آمنوا — التقليدية باملسيحية
شعبية. حركة أبًدا التشكك يكون وال قطُّ يتشككون ال املثقفني، ومن بل الناس، من
من دقيق خيط وهناك واسع، نطاق عىل فكرية شعبية حركة التنوير حركة كانت وقد
الوسطى. العصور يف يتقطع كان وإن اإلغريق، عرص منذ امتد الحقيقي الفلسفي الشك
أشهر مونتيني شخص يف ويبدو النهضة. عرص يف أخرى مرة الظهور إىل الخيط ويعود

صيتًا. وأبعدهم األدباء من املتشككني
دافيد وهو مشهور، محرتف فيلسوف عرش الثامن القرن يف الواقع يف هناك وكان
بدأ حدٍّ إىل واملادة بالفكر تتعلق التي الديكارتية باملعضلة سار الذي االسكتلندي، هيوم
هجومه يزال وال — الوحي عن املدنيني املتسائلني أحد هيوم كان بالتأكيد. الشك معه
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إثبات مذهب عن وكذلك — املسيحية خصوم بها يلوذ التي األسلحة أحد املعجزات عىل
اللون هذا يف الصحاب كثري كان ولكنه الطبيعية»، «الديانة أو الوحي، إنكار مع هللا وجود
املطلق الثابت اليقني بمعنى — الصدق عن يتساءل عندما ابتكاًرا أكثر وهو النشاط. من
هيوم عند العقل إن العلم. رجال إليها وصل التي العامة األحكام صدق — امليتافيزيقي
من التثبُّت يمكن ال صورٍة عىل للواقع تقرير أو نقل األقل عىل هو أو كالحواس، ذاتي
العقلية الناس قدرات يف املتشككني من كغريه — هيوم وجد ولقد األمر، نهاية يف صحتها
وهكذا األرض. هذه فوق للحياة أثبت أساًسا والعرف والعادات التقاليد يف — والخلقية
دون القديم يف يعتقد كان إذ — فريد بشكل زمانه أهل موقف يناقض موقٍف إىل انتهى
أسلوبه يف كانت إذ قراءته؛ عند القرن هذا «فالسفة» من تحَسبه فقد ذلك ومع الجديد،
يف ذلك يكن وإن الناس، أعمال يف العاطفة بمكانة يعرتف وهو عرش، الثامن القرن ملسة
ذلك كان ما بمقداِر املتشكك ذلك صميمه يف يكن لم هيوم إن فريد. فذ بشكل حماسة غري

ل. التعقُّ ملَّ الذي ل املتعقِّ
حركة روح أن وهو أخرى، مناسبات يف أبرزت فيما القول أكرِّر أن إىل بحاجٍة ولست
يف القسيس «إن جفرسن: توماس ويقول املنظمة. املسيحية للديانة معادية كانت التنوير
يف سيئاته عىل يعينه املستبد، الحاكم حليف دائًما وهو الحرية. أعداء عرصمن وكل بلد كل
الحال بطبيعة «القسيس» لفظ هنا جفرسن ويستعمل اآلخر.» هو لسيئاته حمايته نظري
وإنما قط، مبالغة عبارته يف وليس الدين. رجال من رجل أي عىل به ليدل عام بمعنًى
الجزويت» بعض نلتهم «دعنا يقول: عندما ناحية من فولتري بني وسًطا موقًعا تقع هي
أخرى، ناحية من الطبيعية» و«الديانة افرتاًسا) ذلك من أشد هو ما التطرف من (وهناك
إسكندر أمثال من الكاثوليك بعض به أخذ الذي الوحي إنكار مع هللا يف االعتقاد مذهب أو

املسيحية. تهاجم عندما اشتعاًال تكون ما أوضح كانت التنوير حركة نار إن بوب.
حركة يف املسيحية من ى تبقَّ ما مقدار ما وهي األساسية، املشكلة إىل ننتقل أن وقبل
بأن العلم من لنا بد ال الجديد، اإليمان هذا يف املسيحية عاشت حد أي وإىل التنوير،
القديم، الدرب عىل سارت — واليوم بل — الحني ذلك يف املسيحية الجماعات من كثريًا
تتأثر ال عيشة أحيانًا وتعيش املنابر، فوق ومن الجرائد صفحات عىل أحيانًا الهجوم ترد
حركة جانب نحو ساحقة بدرجة يميل الغرب يف عرش الثامن القرن وأدب الحديثة. باآلراء
كانت — وبني جفرسن إىل وفولتري بابل من — نذكرها التي واألسماء الجديدة. التنوير
وعاشت القرن خالل ظهرت كالبوالنديست صغرية جماعات أن غري الهجوم. نحو تتجه
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الَوَرع. أساسه كان وإن النقد عىل ينطوي الذي التاريخ بتدوين وقامت القديسني، عيشة
الجموع وظلت العادية. صلواتها وإقامة التعليم مهمة أداء يف القائمة الكنائس وواصلت
ترعى السنوات هذه كل خالل واألرستقراط الوسطى الطبقات أبناء من كبري وعدد الغفرية

املسيحية. التقاليد
ويف األمريكية ومستعمراتها بريطانيا يف و«الورعني» «النظاميني» حركة يف وظهرت
هذه وكانت العقلية. الناحية إىل البتة تميل ال الربوتستانتية من جديدة صورة أملانيا
به. هللا أمر ما وتنفيذ األرض عىل السالم إقامة يف رغبتها حيث من إنجيلية الحركات
أهداف نحو الحديثة األزمنة يف املسيحيني من كثري فعل كما األمر نهاية يف واتجهوا
املسيحية. التقاليد سادت التي األساسية اآلخر العالم فكرة عىل أبَقوا ولكنهم إنسانية،
أن الواقع يف نستطيع ونحن والسياسية. االجتماعية نظرياتهم يف ثائرين البتة يكونوا ولم
الذي التعميم وهو إيحاء، فيه كما مغامرة فيه الذي التعميم لنوع كمثال — عرًضا نذكر
آمنوا وهالفي ليكي أمثال من املؤرخني أن — الفكر تاريخ من يستمده أن املرء يستطيع
االستقرار عوامل من عامًال كانت الدنيا الربيطانية الطبقات بني النظاميني شعبية بأن

الفرنسية. الجماهري بني انترشت التي الثورية النظرة نوع عن رصفتهم التي
العالم يف تقريبًا دائًما نواجه كما عرش الثامن القرن يف نواجه — بإيجاز — إننا
به تميزت الذي فيه «التعدد» ذلك أو الرأي، اختالف من الفسيح املدى ذلك الغربي
التي القديمة اآلراء ألن عرصنا؛ من اقرتبنا كلما الزيادة يف يطرد التعدد هذا وكأن ثقافتنا.
يموت، ما اآلراء هذه من وقلَّ جديدة. آراء دائًما إليها تنضم القديمة الجماعات يف تتمثل
هناك يزال ال إنه يقولون بتاتًا. يختفي حتى ا جدٍّ طويًال وقتًا يستغرق منها يموت وما
بيت أبناء أحد هو بريطانيا لعرش الحق الوارث أن جازًما اعتقاًدا يعتقدون إنجليز
فهمها يف نجاهد التي التنوير فحركة وإذن ١٦٨٨م. عام يف األبد إىل ُطرد الذي ستيوارت،
سلسلة هي إنما الِقَدم. كلَّ قديمة أخرى عقيدة تقتلع الجدة كل جديدة عقيدة ليست
غاية يف ولكنه — آخر جزء وهي وحديثها، قديمها والنظرات، واالتجاهات، التجارب، من
العاشق يرى كما الحديثة الثقافة لب أو عصارة منها تتكون التي األجزاء من — األهمية

والبساطة. للسالم املفتون
املسيحية، من التنوير حركة يف ما مقداِر مشكلة املشكلة؛ دقة تدرك أن وتستطيع
والقانون الطبيعة نحو سميث وآدم أكويناس توماس سنت نظرة بني وازنت أنت إذا
النظرة عند املرء يقول أن امليسور من ألنه تُعقد؛ أن تستحق املوازنة وهذه الطبيعي.
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يقول الذي االقتصاد رواد أحد باعتباره سميث آدم إن التقليدي للرأي وطبًقا األوىل
ويمنع األسعار، يحدِّد الذي التحكمي االقتصاد من تماًما النقيض عىل هو العمل بحرية
السخف ومن االقتصادية. العالقات يف الوسطى العصور نظريات من ذلك وغري الربا،
سميث أن غري سميث، وآدم أكويناس بني فوارق هناك ليست إنه نقول أن الحال بطبيعة
تعديالت يُدِخل وهو اإلنسان. عند الطبيعي الخري يف يعتقد يكن ولم فوضويٍّا، يكن لم
وهو نظامه، صلب يجعلها التي األعمال لرجال االقتصادية الحرية نوع عىل حتى كثرية
يف الرضورية موارده بغري األقطار من ُقطًرا يرتك أن حدِّ إىل التجارة بحرية يسمح ال
يراها التي الرقابة فهي عليها يعرتض التي االقتصادية الرقابة أنواع أما الحرب. زمن
الرأسمايل يستطيع مصطنعة رقابة فهو «االحتكار»؛ يرى، كما وأسوأها للطبيعة، مناقضة
يكون أن يمكن محصول عىل يفرضوها أن القانون يميزهم الذين الرأسماليني مجموعة أو
يف ذلك يمكن ما بقدِر للمجتمع نافع مستًوى عىل والطلب العرض قانون بتطبيق سعره
النظام يف األساسية الرذيلة الواقع يف هو االحتكار هذا والندرة. العرق عالم هذا؛ عاملنا

يهاجمه. كان الذي التجاري
يعتقد كمثله وكان املناسب». «الثََّمن يف يعتقد — أكويناس كان كما — سميث كان
نظاًما الفردي والرشاء البيع يف تتمثل التي ظاهرها يف الفوضوية العمليات وراء أن
عىل وأكويناس سميث عند فذلك يفعلوا لم فإذا له. ينصاعوا أن الناس عىل يجب طبيعيٍّا،
النظام يقلبوا أن عناٍد يف يحاولون األفراد بعض أن إىل يرجع إنما األمر صميم يف السواء
املسيحية اآلمال ومن قائم، الطبيعي النظام ولكن الخاصة، القريبة ملصلحتهم الطبيعي
تفرض — أكويناس عند — الطبيعة أن الحق ومن له، الخضوع الناس يتعلم أن املقبولة
رفضها رقابات وهي األسعار، تحديد حدَّ األحيان بعض يف تبلغ معينة، اجتماعية رقابات
يف يختلفان وهما الطبيعة. يف عالجية قدرة بوجود يؤمنان الرجالن وكان بالذات. سميت
إنهما املعونة. هذه لتوجيه الطرق أفضل ويف الطبيعة، إليها تحتاج التي املعونة مقدار
طبيعة يف هو وإنما األمر، ظاهر يف يبدو كما كامًال ليس بينهما الخلف ولكن يختلفان،
عن يستطيع الذي االحتكار، هو الطرفني عند طبيعي» «غري يشء أكرب ولكن الطبيعة.
شخصيٍّا بها يفيد بطريقة السوق عىل يسيطروا أن أفراد مجموعة أو واحد فرد طريقه

مصَطنع. قحٍط من
حد؛ عند تنتهي ال التنوير وحركة التقليدية املسيحية بني الشكلية الشبه أوجه إن
املجموعات أنواع من نوع لتقديم والرجال النساء من كثري فيه يشارك مجهود كليهما ألن
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ونُُظم الخلقية، القيم نُُظم من نظام وكالهما الكربى»، «املشكالت عن لإلجابة املنظمة
بكر كارل ويُظِهر األديان. من ِدين منهما كالٍّ إن فُقل شئت إن أو والغايات، الوسائل
عرش». الثامن القرن لفالسفة السماوية «املدينة كتابه يف فائقة برباعة هذه املشابهة أوجه
كصورة كاملة دينية صورة لها التنوير حركة عقيدة أن هي بكر عند الرئيسية والنقطة
منهما لكلٍّ املسيحية، يف التحديد كهذا محددة والنعيم» والجحيم البعث ويوم «املوت
يف السماوية املدينة إن نعم الدنيا. هذه يف كفاحنا من الهدف هو األعني أمام فردوس
املستقبل يف أجل — املستقبل يف تقع أنها هو املهم ولكن األرض، مقرها عرش الثامن القرن
هذا يف اآلن يتحقق ال ذلك مع األمل هذا ولكن كوندورسيه، أمثال من رجال عند القريب
نذكر أن يجب (ولكنا بأجسادهم الفردوس بهذا سينعمون الناس أن الحق ومن املكان.
املجدي من وليس املسيحية). العقيدة صميم من هما بالجنة والتمتُّع «الجسد» ب البعث أن
يف الفردوس كان وربما املرتقب، النعيم يف للحياة املحسوسة التفصيالت بسط نحاول أن
األسايس الجانب أن غري املسيحيني. فردوس من روحانية وأقل مادية، أكثر التنوير حركة
النعيم يف كالهما — والجسد والروح األمل، وخيبة الرش، انتفاء هو تلك ويف الجنة هذه يف
أكثر وإىل — املسيحيني من كثري إىل بالنسبة ذكرنا الذي هذا كان وربما الجنتني، كلتا يف
وهي الوصف، تفوق هؤالء عند النشوة للفردوس. هزيل تصوير — روحانية املسيحيني
األهداف كل يف هي كما — ذلك مع — أهدافهم ولكن معينة. لحاالت انتفاء مجرد ليست
بل تخضع، أن بد ال الدنيوي، الرجل نظر يف أو الخارجية، العني نظر يف — الصوفية
املسيحيني ألكثر بالنسبة الجنة أن املؤكد ومن العيش. تستحق الحياة يجعل ما كلَّ تلغي،

وللعوز. للكفاح، ونهاية غامضة، سعادة تكون أن تعدو ال
الناس إن بمفرده. رجل أي من أقوى لسلطٍة تخضع العقيدتني كلتا يف والنتيجة
ليتحتم إنه بل لها، طبًقا أنفسهم وا يكفُّ وأن السلطة هذه تدبري يفهموا أن يستطيعون
التدبري. هذا من يغريوا أن يستطيعون ال ولكنهم الجنة، بلوغ أرادوا إن ذلك عليهم
وبالرغم بالحتمية. يؤمن كالهما التنوير، وحركة املسيحية الديانتني، أن ذلك ومعنى
الفرد إىل بالنسبة حتميته من تخفف العملية الناحية من كليهما فإن اإليمان هذا من
عىل للفرد ترتك قواعد وهي الباطل، وضد الحق سبيل يف النضال إىل تدعو خلقية قواعد
الخالص أن كما الفلسفي، العقل توازي املسيحية والنعمة الشخصية. الحرية م توهُّ األقل
ليست والطقوس كالتنظيم أموٍر يف حتى واملوازنة الفلسفية. االستنارة يوازي املسيحي
الثورة من األوىل السنوات يف تام وضوٍح يف ذلك ويتبني األحوال. من حال بأية مصطنعة
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تضم كانت التي — اليعقوبية النوادي حذت عندما ١٧٨٩م، عام يف نشبت التي الفرنسية
أن تكاد درجٍة إىل املسيحية الدينية الطقوس حذو — الحديث بالدين املؤمنني األعضاء
ومحاوراتهم املحبة، وأعياد ومواكبهم، الجمهورية، أناشيدهم لهم فكانت هزلية: تكون
ومن الجمهورية». الصليب «عالمة لديهم وكانت بل مذهبهم، لرشح والجواب بالسؤال
الوحي دون هللا بوجود علنًا املؤمنني لدى نلمسه ما الدينية األشكال لبقاء الرائعة األمثلة
الرئيسية والنقطة والحني. الحني بني يفعلون كانوا كما الصلوات، يف يسرتسلون عندما
بوجود املؤمن نظر يف الساعات صانع يشبه الذي باإلله يتعلق فيما — حال أية عىل —
بعد تركه ثم الطبيعي، للقانون طبًقا الحركة إىل العالم دفع أنه هي — الوحي دون هللا
األثر عديم يبدو اإلله هذا ملثل والدعاء قواعد. من لنفسه العالم يضع ملا وفًقا ليسري ذلك
إىل ويرس سهولة يف يتحول الوطنيني الفرنسيني اليعقوبيني قلوب يف ولكنه خاصة، بصفة

منتقم. إله
اإليمان وهذا التقليدية املسيحية فيه تشرتك فيما النظر يلفت ما أهم فإن ذلك ومع
دنيا فهي الدنيا؛ هذه يف نابيًا ليس اإلنسان بأن الشعور هو التنوير، حركة إيمان الجديد،
بالرغم — اإلنسان وإن لإلنسان، الطيبة الحياة لتحقيق — املعاني من بمعنًى — ُخلقت
يف املستنري عند والجهالة املسيحي، عند األوىل الخطيئة هو جوانبه، من جانبًا أن من
يستطيع — األرض هذه فوق الطيبة الحياة بلوغ وبني بينه يحول عرش، الثامن القرن
عنارص من الطيب العنرص لهذا نفسه يكيِّف أن الجاد والعقيل الخلقي بالجهد ذلك مع
حركة وعقيدة املسيحية إن للطبيعة. أو الربانية، للعناية أو لإلله، أو الكون، يف التدبري
يهدف كالهما اإلنسان. شأن رفع إىل بشدة تدعو التي الفعالة العقائد من كالهما التنوير
وإىل السالم، إىل يرميان أساسية، خلقية أهداف ولكليهما ما. بطريقٍة القوي التطهري إىل
حياة وإىل الفردية، والحرية االجتماعي التعاون وإىل باعتدال، الجسد حاجات إشباع
كالهما كان وملا واحدة. صورة عىل الرذيلة يتخيل وكالهما كئيبة. ليست ولكنها هادئة
من يفيد — الفضيلة صورة من يفيد مما أكثر الصورة هذه من يفيد فإنه مكافًحا، دينًا
ذلك وغري والكربياء، واالستهتار، واألنانية، والغرور، والغرية واآلالم، القسوة، ضد كفاحه

جميًعا. نعرفها التي الكثرية الرذائل من
رضبًا التنوير حركة عقيدة كانت إذا بالتوازن. املقارنة عند نحتفظ أن يجب ولكنا
العصور يف التاريخية املسيحية نظر وجهة من فهي لها، وتطوًرا املسيحية، رضوب من
عقيدة إن باهلل. كفر الكالفنية نظر وجهة ومن للمسيحية، تحريًفا أو زندقة، الوسطى
اإلنسانية، بالصالة إليه الوصول يمكن شخيص، إلله معقوًال مجاًال تُفِسح ال التنوير حركة
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يدرسون عندما عنها الناس يكشف التي القواعد من قاعدة أية أو حدود، به تحيط ال إلًها
عقيدة إن الطبيعي. فوق الطبيعي غري بوجود تسمح ال وهي بيئتهم، ويدرسون أنفسهم
إىل — تميل عامة املجرد التفكري ومع الطبيعية العلوم مع الوثيق تحالفها بسبب التنوير
العقليني، املسيحيني من املتطرفني أشد من حتى معقولية أكثر تكون أن إىل — ما حدٍّ
مستحيًال. أمًرا املسيحية التجربة يف نجده الذي الصويف االستسالم هذا تجعل أن إىل وتميل
«البارد»؛ والتعقل «العاطفية» املسيحية بني ليس الفارق فإن هنا؛ الفهم نيسء أال وأرجو
العقليني من كثريًا أن كما التنوير، حركة إيمان يف َرست حارة عواطف الواقع يف هناك فإن
ما. حدٍّ إىل موضوعها يف وكذلك العاطفة، «نوع» يف الفارق ينحرص إنما حساسون. قوٌم
مشاعر مع انسجاًما أقل التنوير حركة اعتربت إذا بينهما الفارق تصوغ أن وتستطيع

وِقَدمه. التعبري هذا بساطة من بالرغم املسيحية، من نفسه» عىل «املنطوي
هذه فوق التنوير حركة جنة تكون أن التافه باألمر ليس أنه أخرى مرة وأكرِّر
مبدأ نفسها إىل الحركة هذه عَزت وقد املستقبل. يف تكن وإن الدنيا، هذه يف — األرض
بعيدة نظر وجهة من وتستطيع لإلنسان. الكمال إمكان مبدأ من عليه يرتتب وما التقدُّم،
يف اإلنسان بمكانة كثريًا يحفل كليهما التنوير وحركة املسيحية إن تقول أن كافيًا بُعًدا
ولكن سعيدة. لنهاية يعد كليهما وإن للتاريخ، فلسفة الواقع يف لكليهما وإن التاريخ،
القرن يف الناس تخيلها كما صورته يف األقل عىل واحد آٍن يف ويتعجل يبسط التقدُّم مبدأ
التقدُّم. من املادي الجانب بشدة يؤكد املبدأ وهذا املعنوية. اإلنسان رحلة — عرش الثامن
العاقلة البرشية الكائنات لتحرير نتيجة التقدُّم يتم أن يتوقع — يشء كل فوق — وهو
شيدته ما أكثر ومن بل والسلطة، والعادات، والتقاليد، القانون، قيود من بطبيعتها الطيبة
عند الطبيعي بالخري يقول الذي املبدأ وهذا عام، وسبعمائة ألف يف التقليدية املسيحية
نتيجته أن ذلك التنوير. حركة يف األساسية الزندقة التقليدي املسيحي عند هو اإلنسان
ذكرنا وقد الفرد. سلوك عىل الخارجية القيود كل إلغاء — الفلسفية الفوىض هي املنطقية
عملية ناحية من الواقع يف قصدت هامة حركة عرش الثامن القرن يف توجد لم أنه قبُل من
أو التقدُّمي التفكري رضوب بأكثر لصق نحوها امليل ولكن نحوها، واتجهت الفوىض إىل
ذاتها، حد يف خري والحرية خطأ. عىل واملجموع حق، عىل الفرد إن فقيل الديمقراطي،

رضوري. غري — الفروض أحسن عىل — هو أو ذاته، حد يف رش للقواعد والخضوع
كان وبطريقٍة قريب، وقت ويف الدنيا، هذه يف بالفردوس التنوير حركة وعدت لقد
يكن ولم نفسه، يف الكامنة الشهوانية العريضة للقوى «طبيعي» انطالق الفرد عند معناها
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الجانب هو هذا إن األقل عىل ُقل أو الحرمان. عىل النفس وتدريب الذات إنكار معناها
غري الجانب أو الحركة، يف التطرف هو أو التنوير، حركة من املبتذل املتفائل، السهل،
جميًعا يكونوا لم املستنريين أن بيد وأخطارها. نقائصها من شيئًا يعلمنا الذي املعتدل
الدماء، سفك إىل وجالء وضوح يف لتدعو تأِت لم التنوير وحركة السذاجة. بهذه متفائلني
ظل يف التنوير حركة بأحالم حلَّ ما نرى وسوف والدموع. والَعرق، الشاق، العمل وإىل
والثورة األمريكية الثورة حماسة أمثل، بعالم املتفائلة الحماسة تلك أعقبت التي املتاعب

الفرنسية.
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بأن يقولون املفكرين من كثريًا جعل حدٍّا الفرنسية الثورة من األوىل األيام يف التفاؤل بلغ
البطيء وللتقدُّم للنضال، كسجل إال يوجد ال عندهم التاريخ ألن نهايته؛ بلغ قد التاريخ
تَُعد فلم واألهداف؛ املرامي وتحققت اآلالم، انتهت فقد اآلن أما اآلالم. طريق عن األمام إىل
وهل حال إىل حال من تغريُّ هناك وليس نضال هناك ليس دام ما التاريخ، إىل حاجة ة ثمَّ
تَُعد ولم أهوال، من فيه بما املايض تجاوزنا قد فإننا أمر من يكن ومهما تاريخ؟ للسماء
مضطر بأنه كندرسيه شعر فقد ولذلك جديًدا. عهًدا يبدأ اإلنسان إن ذكراه. إىل حاجة بنا

اإلنسان. تقدُّم لقصة روايته عند التاريخ إىل لرجوعه املعذرة تقديم إىل
البرشي. الجنس تاريخ يف الكربى الثورات من ثورة بلغنا قد أننا إىل يشري يشء «كل
هًدى عىل بمرشد إلمدادنا الثورة، هذه من نتوقعه أن ينبغي فيما لتنويرنا أنسب يشء أي
دت مهَّ والتي سبقت التي الثورات قصة من لذلك أنسب يشء أي الحركات، هذه وسط
ثورة الثورة هذه تكون أن لنا تكُفل اإلنسانية لالستنارة الواقعية الحالة «إن الثورة؟ لهذه
يكون ولكيال قوانا؟ كل استخدام عىل قادرين نكون أن لذلك يتحتم أال ولكن سعيدة».
يمكن ولكي باهًظا، الثورة هذه بها وعدتنا التي السعادة هذه لتحقيق ندفعه الذي الثَّمن
أن علينا يتحتم أال نتائجها، يف أتم تكون ولكي أوسع، نطاق وعىل أرسع بشكل انتشارها
للتغلب لدينا الوسائل وأي نخشاها أن يجب عقبات أي البرشي العقل تاريخ يف ندرس

العقبات.» هذه عىل
انتحاًرا، وفاته كانت وربما أشهر، ببضعة تدوينها بعد السطور هذه كاتب مات وقد
اسم الثورة إبَّان عليها أُطلق باريس، ضواحي إحدى يف يقع سجٍن يف اإلجهاد، شدة من أو
أن يحاول كان الديني» «املجمع يف معتدًال عضًوا وباعتباره املساواة». «ضاحية هو جديد
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من خصومهم كل عىل الظافرون املتطرفون أصدره الذي اإلعدام أو بالنفي الحكم من يفر
القرن «أزمة عنوان تحت الكتاب هذا من الثالث الفصل يف أوردناه ما إىل (ارجع املعتدلني
بألفني ذلك قبل كوركريا يف مشابهة ألحداٍث ثيوسيديد رواية من مقتبسات من الرابع»
عاملية حرب نحو الطريق بداية يف الغربي العالم كان الحني ذلك ويف عام). وثالثمائة
حتى ١٨١٢م عام يف إليها جذبت حرب وهي عاًما. وعرشين خمسة من نحًوا استغرقت
الجنس فيه اشتبك ما أكثر وكانت املنعزلة. الفاضلة الجديدة املتحدة الواليات جمهورية

الدماء. وإراقة النفقات حيث من حروب من البرشي
أصدائها يف كانت التي — الفرنسية الثورة ملجرى هنا نتعرض أن نستطيع وال
وبالنسبة لصانعيها بالنسبة الفرنسية الثورة كانت فحسب، فرنسية تكن ولم غريبة،
بالفعل أُجريت الثورة ففي التنوير؛ حركة أفكار عىل للربهان أساًسا كذلك، لخصومها
الثورة ضت تمخَّ وقد الطيبة. الجديدة البيئة وإقامة السيئة القديمة البيئة إلغاء تجربة
وقع. قد خطأ أن الواضح من وكان دامية. حرب وعن نابليون، وعن اإلرهاب، حكم عن
تكمن التي اآلراء أن بساطة يف البتة يستنبطوا لم البرشي الفكر قادة فإن ذلك ومع
لنا تيرسِّ النتائج وهذه عديدة، نتائج إىل وصلوا لقد خطأ. عىل كلها كانت التجربة وراء
القارئ إىل سنقدم القادمة الفصول ويف والعرشين. عرش التاسع القرنني من الكثري فْهم
التنوير، لحركة األساسية باألفكار اإليمان يف استمروا الذين أولئك إىل تقريبيٍّا تقسيًما
األفكار هذه هاجموا الذين وأولئك املحتشمة، الوسطى الطبقة يالئم تعديًال تعديلها بعد
تغلغلت كما األقل عىل األفكار، هذه هاجموا الذين وأولئك أساسها، من خاطئة باعتبارها
لم أو تشوهت، ولكنها أساسها، يف صحيحة باعتبارها — عرش التاسع القرن مجتمع يف
وجهات إن قلنا السياسة من التعبري استعرنا وإذا كاٍف. بُعٍد إىل تتقدم لم أو تتحقق،

يسارية. أو يمينية أو وسًطا كانت النظر

وتعديلها الجديدة الكونية النظرة تكييف

التقدُّم. مبدأ عرشهي التاسع القرن يف العامة العقيدة عليها قامت التي األرضالثابتة بقيت
عرش؛ الثامن القرن يف كان مما أثبت بدا الجديدة الكونية النظرة يف املبدأ هذا أن والواقع
يقف حدٌّ األمام إىل املسري لهذا يَُعد ولم السعادة، اطراد ويف ن، تحسُّ يف البرشي فالجنس
لهذا املحسوسة واملعايري القيم بعض إىل قليل بعد نتعرض وسوف الدنيا. هذه يف عنده
التي والثورات الحروب يف املؤسسية األحداث كانت إذا أنه إىل نشري أن هنا ويكفي املسري.
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ينطلق وال مسريه، يف يضطرب قد التقدُّم بأن أوحت قد عرش الثامن القرن أواخر يف نشبت
و١٩١٤م ١٨١٥م عام بني نسبيٍّا الهادئة الفرتة يف فإن أعىل إىل منتظم مستقيم خط يف
يف يسري ال كان ربما التقدُّم. أنواع من بنوع اإليمان تؤيد كافية مادية دالئل هناك كانت
واضح. تقدُّم هذا برغم ولكنه — األخالق ميدان يف وبخاصة — منتظم أو مستٍو خطٍّ

من مرحلة بلغنا وقد ظاهر. توقُّف بغري ُقُدًما ري السَّ واصال أوًال والتكنولوجيا فالعلم
اقرتب وملا القديم. إىل الرجوع محاولة إىل حاجة معها لنا تَُعد لم العلم، تاريخ مراحل
هي الفوازييه بها جاء التي الجديدة» «الكيمياء أمست نهايته من عرش الثامن القرن
مصريًا الفرنسية الثورة يف عانى قد نفسه الفوازييه أن من بالرغم وذلك الحديثة، الكيمياء
للعالم طبًقا — ١٨٠٢م عام ويف الرشد، سن الجيولوجيا بلغت وكذلك كندرسيه. كمصري
العلوم أن من وبالرغم مرة. ألول «البيولوجيا» لفظة استُخدمت — لرتيه الفرنيس اللغوي
وضعها تم قد العريضة األسس أن الحق من فإن كثري، عمٍل إىل بحاجٍة تزال ال البيولوجية
املورفولوجية والدراسات الحيوان بتصنيف يتعلق فيما وبخاصة ١٨٠٠م، عام بحلول
الشهرية قائمته كومت أوجست ن دوَّ القرن منتصف وقبيل األجسام. برتكيب تتعلق التي
يف األقدم العلوم وكانت كمالها. أو و«نضجها» موادها، عىل سيطرتها برتتيب بالعلوم
الرياضيات من تمتد وهي عليها. للسيطرة أطوع كانت مادتها دامت ما أكمل، نظره
الحياة» «علوم أما والسيكولوجيا. البيولوجيا وإىل والكيمياء، الطبيعة إىل ثم الفلك، إىل
قائمته، به يختتم ِعلم وهناك بها. الالئق املستوى بعُد تبلغ فلم — كومت نظر يف حتى —
ِعلم وهو الطموح، كومت ظن يف األقل عىل التكوين، طور يف ولكنه بعُد، يُولد لم ِعلم وهو
ييسء كان الذي الخلط ذلك واإلغريقية، الالتينية من خليط من مكوَّنًا اسًما عليه أطلق
اإلنسان علم إن االجتماع. علم أو «السوسيولوجيا» هو االسم وهذا دائًما، الكالسيكيني إىل

العلوم. باقي ج يتوِّ أن بد ال
يف بنمو يُصطحب كان العلوم يف النمو هذا أن نالحظ أن هنا ألغراضنا األهم ومن
الغربيون بدأ نظرة تعززت وهكذا الستخدامها. الالزمة التجارية واملرشوعات املخرتعات
املادي بالتقدُّم ب ترحِّ عقلية حالة وهي عرش، الثامن القرن باكورة يف بها يتمسكون
تنوًُّعا أشد وغذاء أفضل، وبسباكة الكربى وباملدن االنتقال برسعة ب ترحِّ كما وتتوقعه،
ًما تقدُّ كان وإنما االمتياز، صاحبة للقلة — ذلك فوق — التقدُّم هذا يكن ولم وفرة. وأكثر
وكان األيام. من يوم يف نصيبًا منه ينال أن — درجة الناس أدنى حتى — فرد كل يأمل
رقعة، أوسع نطاق عىل استمرارها، يتوقعون والجميع اإلنجازات، بهذه يفخرون الجميع
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أنها — ضيق بأفق — أحيانًا األمريكيني نحن نحسب نظرة وهي الناس، من عدًدا وأكثر
فكان الصناعية؛ بالثورة يُسمى ما منذ الغربي العالم تمثل أنها حني يف األمريكيني، تمثِّل
وكانت أمريكا. يف األوسط الغرب ربوع يف نجد كما تماًما الثراء عن الباحثون إنجلرتا يف
باسمها ت تسمَّ التي كاملدينة جديدة مدينة النواحي من ناحية كل من إنجلرتا يف ليفربول
ترى أن الغربي العالم يف تقريبًا مكان كل يف تستطيع وكنت املحيط. عرب أوهايو والية يف
القدرة ازدياد فإن يكن، لم أم ًما تقدُّ ذلك أكان وسواء حولك. من تتضاعف «األشياء»
يُغِمض أن امرئ ألي يمكن ال بحيث الوضوح من كان املفيدة السلع إنتاج عىل البرشية

عينيه. عنه
عىل يثبت أن عرش التاسع القرن منتصف يف يستطيع أخرى ناحيٍة من املرء وكان
و١٨٥٣م ١٨١٥م عامي بني وفيما وسياسيٍّا. خلقيٍّا ًما تقدُّ هناك بأن معقوًال إثباتًا األقل
الرق وكان عادية. استعمارية حرب مجرد كانت وإنما هامة، حرب أوروبا يف تشتعل لم
رقيق وتحرر املتحدة. الواليات يف اإللغاء وشك وعىل اإلنجليزية، املستعمرات يف أُلغي قد
يف العفة، إىل الخمر، تحريم من الطيب، السلوك رضوب كل كأن وبدا روسيا. يف األرض
مستوى عن املرأة مركز ارتفاع رسعة يف يأمل أن سبنرس لهربرت وأمكن التقدُّم. سبيل
بطريقٍة عليها، يمسكون الناس بات األقل عىل أو قيمة، البرشية للحياة وأمست ل. التجمُّ
طيب صًدى القاسية، والعقوبات العنيفة، الرياضة لرضوب يَُعد ولم مثيل. لها يسبق لم
هناك يكون أن الغرب يف مكان أي يف املستحيل من أضحى ١٨٥٠م عام ويف الغرب. يف
القرن يف الحال كانت كما بالسحر التهديد يف نجده الذي البرشي السلوك لذلك محل
الجديد. العالم يف ماساشوستس إقليم يف صوره بأبشع ظهر تهديد وهو عرش، السابع

كان وإن البيولوجية. عمل يف نجده التقدُّم ملبدأ عرش التاسع القرن قدَّمه ما أعظم إن
أجيال لعدة كان العاملني من كبريًا ا صفٍّ أن إال الشهرة، أغلب — وبحق — يحصد داروين
الكوكب هذا فوق الحياة أن الجيولوجي البحث وأوضح العضوي. التطور فكرة يبني
ذلك عىل توافر ملا السنني ماليني ومنذ بل السنني، ألوف منذ ا، جدٍّ طويل عهد منذ قامت
يف تعقيًدا واألشد حركة األكثر العضوية الكائنات أن املتحجرة البقايا من وتبني الدليل.
الحياة أشكال وأن نسبيٍّا، متأخر وقت يف جاءت إنما الفقريات مثل العصبي جهازها
مع صعود شبه يف الحياة كأن الصخور فحص من وبدا عام. بوجه بسيطة كانت األوىل
عىل — الجو يف كانت العضوي التطور فكرة فإن وهكذا ذروتها. يف واإلنسان الزمن، م تقدُّ
من التطور وسار عرش. الثامن القرن أواخر منذ — املفكرون يتنفسه الذي الجو يف األقل
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يربط أن — قبل من نيوتن استطاع كما — داروين واستطاع اإلنسان. إىل البحر أصداف
يمكن عامة نظرية يف املفصلة الدراسات من املستَمدة والنظريات الحقائق مجموعة بني

العادي. املتعلم الرجل إىل تصل أن
األحوال. من حال بأية التطور يف داروين نظريات تحليل محاولة محل هذا وليس
تعني املجال، هذا يف يهمنا الذي العادي، الرجل إىل بالنسبة النظريات هذه كانت وقد
كما فصيلتها، أفراد مع الدوام عىل تتنافس الحية العضوية الكائنات كل إن كهذا: شيئًا
ويف للحياة. املجال وعىل الطعام عىل العضوية الكائنات من األخرى الفصائل مع تتنافس
للحصول تهيئة أفضل املهيئة العضوية الكائنات أفراد تعيش البقاء أجل من النضال هذا
عيشة أفضل — عام بوجه — األخرى الطيبة الحياة وسائل وعىل الطعام من وفرة عىل
مالئًما نسًال وتخلف وأقدرها، اآلخر الجنس من جاذبية األفراد أكثر عىل وتحصل وأطولها.
العضوية الكائنات ألن مولده؛ عند الفرد حظ من صميمه يف هو التكيف وهذا مثلها.
فهذا — الظاهر يف عفويٍّا يسريًا، اختالًفا صغارها يختلف التكاثر هذا ويف عدًدا، تتكاثر
بصفة األحسن إىل متطورة العضالت من عضلة لديه أو قليًال، أقوى أو قليًال، أطول فرد
الخلف يف االستمرار إىل تميل الحظ بحسن تحدث التي االختالفات وهذه وهكذا. خاصة،
نجاًحا أكثر وهو االستقرار، إىل األنواع من نوع أو جديد صف يميل ثَمَّ وِمن حال، أية عىل
العضوي والكائن عنه. تطور الذي النوع من الحياة أجل من للنضال تهيئة وأفضل
منها. أسبق نوع عن تطور وإنما القردة، عن يتطور لم البرشي» «الكائن باسم املعروف
يكن وإن الدوام، عىل تسري العملية وهذه للتطور. نرص أعظم النضال من اإلنسان وخرج
فيما الحارض الوقت يف هو وبيده، قامته، وبانتصاب بعقله، واإلنسان، شديد. بطء يف
العضوية الكائنات من كغريه أنه غري الكونية. العملية هذه ابن املفضل؛ التطور ابن يظهر
الديناصور فشل كما يفشل وقد «يتقهقر»، قد الجيولوجية السجالت عليها تدلنا التي
هي بإيجاز هذه منه. أنسب عضوي كائن محله ويَُحلُّ قبُل، من منقرض) زاحف (حيوان

الفكتوري. العرص يف شاعت كما داروين نظرية
متفائلة — األحوال من حال بأية — ليست الداروينية األفكار أن نرى وهكذا
وأوضحوا باألمل. مليئة وجدوها األفكار هذه أكثر قِبلوا الذين أولئك ولكن بالرضورة.
األفكار وطبعوا بالجاذبية. ى يُسمَّ ما مبلغ الصدق من يبلغ بالتقدُّم ى يُسمَّ ما أن
بقرن ذلك قبل نيوتن أفكار فعلت كما تماًما الطبيعية، العلوم بطابع والسياسية الخلقية
إىل أدَّى قد ١٨٥٩م عام يف لداروين األنواع» «أصل نرش أن الحق ومن القرن. ونصف
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تالميذه نرشه بعدما وبخاصة — داروين كتاب وظهر والدين، العلم بني شديد رصاع
التكوين لِسفر الحريف التفسري مع يتعارض ال أنه املسيحيني من لكثري — له املتحمسون
األشكال من شكل بأي األخرى الحيوانات عن يختلف اإلنسان أن يُنِكر ولكنه فحسب،
قد املركزي العصبي لجهازه املحض الطبيعي التطور أن وهي واحدة، ناحية يف إال —
وأن خلقية، أفكار له تكون أن من مكَّنه كما الرمزي، التفكري يف االسرتسال من مكَّنه
املفكرين وبني — عرصنا يف يتخذ أنه ويبدو بعُد. ينتِه لم الرصاع وهذا له. إلًها «يخرتع»
من اإلنسانية» «العلوم أو «اإلنسانية» لفظة عنه تعربِّ نضال وهو آخر، شكًال — األقل عىل

أخرى. ناحية من «العلوم» ولفظة ناحية،
اإلنسان مكانة بشأن الرصاع هو ليس هنا األكرب اهتمامنا فإن أمٍر من يكن ومهما
العلوم بني القائمة الحرب هو وليس بل عرش، التاسع القرن يف نشب كما الطبيعة يف
وإىل بل واالقتصاد، الفلسفة، إىل امتد قد داروين كتاب تأثري فإن الدينية؛ والعلوم البحت
أن هنا ويكفينا أخرى، مرة به نلتقي وسوف الواقع. يف الوليدة االجتماعية العلوم كل
الواقع، يف ا جدٍّ بطيئة عملية كان وأتباعه، داروين أظهره كما العضوي التطور أن نذكر
البقايا منذ الزمان إىل بالنسبة هو — تنيسون إىل هومر من — كله التاريخ إن حتى
البقاء، أجل من والنضال العام. إىل بالنسبة دقائق بضع بمثابة األوىل الكامربية الحجرية
يسوده بمستقبٍل اإليحاء عن تكون ما أبعَد كانت الداروينية، األفكار أسلحة وكل بل
داروين مذهب مقتضيات فإن ثَمَّ وِمن اآلمال. وخيبة اآلالم وانتفاء والتعاون، السالم،
تؤيد أن إىل منها تعارض أن إىل أقرب والسياسة األخالق إىل بالنسبة — باختصار —
التحول إمكان أكدت التي الحركة تلك التنوير؛ حركة بها آمنت التي االستبشار فكرة
املعنوية، الروح يرفع مما كانت كلها العملية نتائج فإن ذلك ومع األفضل. نحو «الرسيع»
األوروبي الرجل نظرة عن بوضوح املعربِّ سوى يكن لم سبنرس هربرت أن املحتمل ومن
يمكن بحيث خفيفة قسوة «فيه الطبيعة نظام إن قال عندما املتوسط، األمريكي أو
بها يتم التي الطريقة يفرسِّ التطور أن بالتطور للمؤمن وظهر ا.» جدٍّ رحيًما يكون أن
بصورة منه مفر ال طيبًا أمًرا التقدُّم هذا يجعل التطور إن بل فحسب، ذلك وليس التقدُّم.

واضحة.
الدارويني النضال من الجافة األوجه بني للتوفيق وسائل — ذلك فوق — هناك وكانت
يُعتَرب أن فيمكن والسالم؛ اإلنسانية إىل تدعو التي التنوير حركة وتقاليد الحياة أجل من
بني األشكال من بشكل متساميٍّا الدنيئة العضوية الكائنات بني البقاء أجل من النضال
بالنسبة وبخاصة — يمكن ومخالبها» بأسنانها املتوحشة «الطبيعة ف البرشية؛ الكائنات
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يف متعاونة مساملة بسهولة تميس أن — املدينة يف نشأ الذي الناجح األعمال رجل إىل
ويف اإلنتاج يف يتنافسون كانوا آنئٍذ فالناس فكتوريا؛ لعهد إنجلرتا يف الثقافية املجاالت
الخطر من يخُل لم آخر تفسري وهناك الهمجي. الحروب نضال يف ال األخالق، سمو
البرشية الحياة يف الدارويني النضال يعترب الذي التفسري وهو التنوير، حركة تفاؤل عىل
يف ليس أو وليس، — القومية الحكومات بني وبخاصة — منظمة جماعات بني نضاًال
«الكائن هذا داخل يف أو املنظمة، داخل يف أما الحكومات. هذه يف األفراد بني األول، املقام
ولم التعاون، ساد فقد عليه، يطلقوا أن املفكرون هؤالء يحب كان كما السيايس» العضوي
وهذا واإلنجليز. األملان بني ال — مثًال — وإنجلرتا أملانيا بني املنافسة كانت املنافسة. تَُسد
الدعاة كل بني قبوًال يلقى كان الداروينية، األفكار تطور قبل حتى التفسري من النوع
املتطرفة كالقومية — التفسري هذا ومقتىض تريسكي. إىل نيتشه من القرن، هذا يف األملان
لها. تعديل مجرد وليس بأْرسها، عرش الثامن القرن ونظرة يتفق ال — عليها يقوم التي
القرن يف املتعلمني أكثر إىل بالنسبة — حال أية عىل — كان الدارويني التطور إن
ولكنه التنوير، حركة من ملرياثهم وتعزيًزا التقدُّم، ملبدأ وتثبيتًا تبويبًا — عرش التاسع
القوة، يف اآلخذة األفكار تملُّك زيادة عىل — القرن هذا شمس أفول مع — أعان ربما
القومية أفكار بني والعالقة املتعلمني هؤالء لخيال العنرصي، أو القومي السمو أفكار
جميًعا الناس أن ترى التنوير حركة كانت تحليلها. يف األمور أشق من التنوير حركة وُمثُل
يف أثر لها ليس سطحية، فوارق هي إنما — اللون كفوارق — الفوارق كل وأن سواء،
بكليتها عاملية الحركة كانت فقد ثَمَّ وِمن الطيبة؛ الحياة وعىل التثقيف عىل اإلنسان قدرة
املفكرين أسالفه عهد وخان القومية، املذاهب فخ يف عرش التاسع القرن ووقع نظرتها. يف

ينمو. أن منه نعاني زلنا ما الذي القومي للتقسيم وسمح التنوير. حركة يف
إىل يستند والقومية العاملية بني التباين هذا أن األذهان يف جيًدا يتضح أن وأرجو
القرن لكتَّاب لها مباينة أخرى أفكار وإىل عرش الثامن القرن لفالسفة معينة عامة أفكار
التحيز ضد الحكيم» «ناثان كتب الذي لسنج بني مثًال يظهر الذي التباين — عرش التاسع
التمييز عن فيه يدافع العنرصية» الفوارق عن «مقاًال كتب الذي وجوبينو العنرصي،
واألخالق الدولية، العالقات يف ا جدٍّ يسريًا فارًقا هناك فإن الواقعي العمل يف أما العنرصي.
ولم القرنني، يف األخري امللجأ هي الحرب وكانت الثاني. والعهد األول العهد بني الدولية،
أن الحق من وليس بل اآلخر. القرن يف منها أفضل القرنني أحد يف الدبلوماسية تكن

سابقيهم. ترصيحات من أنبل كانت عرش التاسع القرن يف الدبلوماسيني ترصيحات
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باالنتماء اإلحساس اتخذها التي الهامة الصورة تلك إال صميمها يف القومية ليست
عند بدايتها منذ الثقافة لهذه كانت وقد الحديثة. الغربية ثقافتنا يف األقوام من قوم إىل
الضخمة الجماعة تلك مثل إىل األرسة من الجماعية، الحياة يف غزارة القدامى اإلغريق
العديدة الجماعات هذه بني ومن الوسطى. العصور يف الرومانية الكنيسة يف الكاثوليكية
تلك نوع وعىل اإلدارية، السياسية األرضية الرقعة أساس عىل باطراد تقوم كانت جماعة
تعبري وهو اآلباء»، «بلد أو األمهات»، «بلد أو «الوطن»، لفظة عليها تنطوي التي العواطف
أن املتخصص االجتماعية والعلوم التاريخ لطالب ا جدٍّ املفيد ومن الغرب. يف شيوًعا أكثر
اندماًجا باعتباره — األقوام من قوٍم إىل باالنتماء الشعور الخاص؛ الشعور هذا يدرس
الزمان يف املتباينة املساحات من سلسلة يف — واملصالح والعواطف األفكار من ملجموعة
أيام يف فرنسا ويف اإلمرباطورية، روما ويف — مثًال — الخامس القرن يف أثينا يف — واملكان
الباحث إن الثالثة. الجمهورية عهد يف وفرنسا فولتري، نظر يف وفرنسا دارك، جان القديسة
ويف القومية، الجماعة إىل االنتماء عواطف ونقاء غزارة يف فروًقا شك غري من يجد سوف
للجماعات املعادية املشاعر وغزارة مدى ويف االجتماعية، الطبقات بني املشاعر هذه توزيع

جرٍّا. وهلم الخارجية) (الجماعات األخرى القومية
ألن املوضوع؛ من الجانب هذا نؤكد أن بد وال مشابهات. كذلك يجد سوف ولكنه
ثقافة يف بغتة ظهر الذي الشيطان أو كالوغد تكن ولم مفاجئًا، جديًدا شيئًا تكن لم القومية
القومية مساملة. ديمقراطية تقدُّمية، القومية، فكرة نقيض عىل كانت التي التنوير، حركة
بصفة — نتيجة معينة أرضية وحدات يف ترتكز والشعور التفكري من قديمة طريقة
عام إىل ١٥٠٠م عام (من الحديث الغربي العرص من األوىل الثالثة للقرون — خاصة
أكثرها يكن وإن مطلًقا، ثبوتًا ثابتة الوحدات هذه وليست التكوين. سنوات وهي ١٨٠٠م)
رضبنا إذا أيرلندة أو املثال، سبيل عىل فرنسا مثل — الحديثة األزمنة خالل نسبيٍّا ثابتًا
أن الواقع ويف القومية. به نخترب خارجي واحد اختبار هناك وليس «مظلوم». ببلد املثل
الحديثة الدول عىل يسيطرون الذين أولئك سياسة ألن كافيًا؛ اختباًرا عامة تعترب اللغة
أعضاء عىل الواحدة اللغة تتيحها التي الظاهرة الوحدة بسط محاولة نحو تتجه كانت
ظاهر بشكل نلمس وكندا بلجيكا مثل لغتني أهلها يتكلم التي البالد ويف القومية. الجماعة
وأسرتاليا. هولندا مثل األخرى النواحي من تشبهها التي البالد يف نجده ال وتوتًرا ضغًطا
عدة أهلها يتكلم لدولة الوحيد، املثال تكون وتكاد بل الكالسيكي، املثال سويرسا تزال وال

ألبنائها. بالنسبة اآلباء» و«بلد حقيقية، أمة بأنها امرئ كل ويعرتف لغات،
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وكثريًا سنوات، لعدة تمتد إنسانية واقعية لعالقات د معقَّ تشابك من تتكون األمة إن
أو بدني أساس وجود انعدام عىل باإلرصار املحدثون األحرار ويُغرم قرون، لعدة تمتد ما
عدا فيما جثمانية، أو نفسية فطرية، «قومية» صفات وجود وانعدام للقومية، فسيولوجي
وأملانيا، كفرنسا أمم منهم تتألف الذين األفراد بني عفوي عادي توزيع من نجده ما
يُولدون ال واإلنجليز الغزل، يف فطرية بمهارات يُولدون ال الفرنسيني إن املتحدة. والواليات
بشعور وال ُشقًرا، األملان يُولد وال كامل. عام سيايس بإدراك مزوَّدين للقانون طائعني
الناس به يُطبع مما وكثريًا الرتبية، أن غري صادًقا، يكون قد ذلك كل بالتسلط. فطري
الصفات بأن الناس إلقناع عديدة سنوات فْعَلها تفعل ظلت وآرائهم مشاعرهم يف بقوة
البيئة أن بيد الوراثة، ال للبيئة، نتيجة القومية تكون وقد الحياة. حقائق من هي القومية
الصفات عصيان تعديلها يف تعيص قد الطويل التاريخي التطور ينشئها التي الثقافية

البدنية.
املميز شكلها اكتسبت قد الواقع يف بل تعززت، قد القومية أن يف ة مشاحَّ وال
نطلق التي دة املعقَّ البرشية العالقات مع وتفاعلها التنوير حركة ألفكار نتيجة الحديث،
إىل داٍع غري من — مجردة عبارة يف تقول أن تستطيع وربما الفرنسية». «الثورة عليها
قال ملا طبًقا العامة اإلرادة أو والديمقراطية، الشعبية، السيادة ذات األمم إن — التجريد
ذكرنا وقد السيادة. ذات القومية للحكومة تربيًرا سيايس واقع إىل تحوَّلت قد روسو،
«العقد كتابه يف عرش الثامن القرن يف روسو استعملها التي العقل لغة وراء أن قبُل من
الثامن القرن يف ما ألكثر «االسمية» الحدود يتجاوز الجماعة بإرادة شعوًرا االجتماعي»
يُوصف شعور وهو أجزائه، مجموع من أكرب السيايس الكل بأن شعوًرا ل، تعقُّ من عرش
قومية جماعة عىل بخاصة تسلط إذا — الصويف الشعور وهذا التصوفية، بالنزعة بحق
وتستبدل الجماعة. أعضاء كل فيها يشرتك وُمثًُال رموًزا القومية فكرة يُكِسب — معينة
الجماعة لحياة األخرى املنظمة األشكال وكل املسيحية ا حقٍّ لها املتحمسني عند بالقومية
تكون أن تعدو ال املتوسط الرجل عند القومية أن يف شك من وليس األحيان. من كثري يف
منطقية غري تكن وإن حقيقية صحبة يف مًعا وعقله قلبه يف تسكن التي العقائد من عقيدة
قد — مثًال القومية الوطنية أو كاملسيحية — العقائد هذه بعض أن بمعنى منطقية (غري
ضخامة مدى يف نبالغ أن العسري من فإنه ذلك ومع متعارضة). أخالقية ُمثُل عىل تنطوي
التي — عالقاتهم يف — املحدثني الغربيني من كثري عند — الدولة عبارة تشغله الذي الجزء

أْرستهم. حدود يف تقع ال التي الجماعات مع — وعي عن تصدر
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بني فيه ووازنَّا السابق، الفصل يف رشحناه الذي املشابه الديني املوقف أن والواقع
املوقف هذا عرش، الثامن القرن فالسفة تخيَّلها كما السماوية» و«املدينة التقليدية املسيحية
منظمة محددة أرضية وحدة نجد هنا اآلباء». «أرض ديانة يف ًدا تجسُّ أقوى يكون أن يمكن
غامضة إنسانية من بدًال تساندها التي السياسية القوى االستغالل كل تستغل بحيث
إشباع ويمكن واملساواة». واإلخاء «الحرية ك مجردة أفكار من وبدًال مستواها، رفع يطلب
الجماعة مصري وبني أنفسهم بني عاطفيٍّا يطابقوا حتى البداية منذ باملذهب املواطنني
للنصوص املوقرة والقراءة الوطنية، واألناشيد بالعلم، تحيط التي الشعائر وإن القومية.
والتوافق رسالة، لألمة أن عىل واإلرصار (القديسني)، القوميني األبطال وتمجيد الوطنية،
إذا — منَّا الفرد أن درجة إىل أكثرنا يألفه ذلك كل — العاملي والنظام األمة بني األسايس
السالم إلقرار آخر اقرتاح أي أو للعالم موحدة حكومة قيام يؤيد للعاملية متحمًسا يكن لم
حتى القومية الديانة هذه مدى تدرك أن أردت إن ولكنك باًال. إليه يلقي يكاد ال — العاملي
بالحاجة إحساس أي القومي، بالظلم إحساس أي يوقظها ال حيث املتحدة، الواليات يف
رالف كتاب يف لنكولن مذهب عن الجذاب الفصل فاقرأ عندنا، ليست األرض من رقعة إىل
بالصالة هوا توجَّ قد الناس أن تجد وسوف األمريكي» الديمقراطي الفكر «سري جربائيل

مماته. بعد لنكولن إىل فعًال
للسيادة الجديدة املذاهب اتخذتها التي العملية» «األشكال أحد فالقومية وإذن
من وكثري تتفق القومية الواقع. عالم يف اإلنسان، كمال وإمكان والتقدُّم، الشعبية،
وازدياد تتفق النفسية الناحية من وهي الحديثة. الغربية الجماعة حياة يف العنارص
بالبلدان الشخصية واملعرفة العاملية التجربة تعوزها كانت التي الوسطى الطبقة نفوذ
الرجل من املجرد اإلخالص أن تجد طبقة كانت بها. ِعلم عىل النبالء كان التي األخرى
تكفل لكي االستعداد أهبة عىل عندها األمة طبقة مدارها، فوق جمعاء لإلنسانية املفكر
هي األخرية الصفة (وهذه أحيانًا موضعه غري يف يكن وإن دائًما مشرتًكا» ذاتيٍّا «احرتاًما
القومية اإلنجليزي). اإلنساني بروك كالتون الوطنية به عرَّف الذي الصارم التعريف
والواقع الصناعية. الثورة وأواسط أوائل يف االقتصادي التنظيم وحقائق االتفاق كل تتفق
أوجه كل وا فرسَّ كما — القومية وا فرسَّ قد للتاريخ االقتصادي للتفسري املتعصبني أن
يف اإلنتاج لوسائل االقتصادي للتنظيم نتيجة بكليتها أنها عىل — األخرى البرشية العالقات
من يسطع الحق بنور أحسست أنت فإذا الحديثة. الصناعية الرأسمالية من األوىل املراحل
والرأسمالية الربيطانية الرأسمالية بني رصاًعا كانت واترلو بأن تقول التي العبارات مثل

هنا. تطالعه مما يشء النور هذا يطفئ لم فلربما الفرنسية
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اقتصادية كوحدة األمة تنظيم من تتحقق التي املكاسب فإن نظرنا وجهة من أما
القومية، الحكومة إطار يف تصدر التي القوانني رضوب كل منها يزيد مكاسب وهي —
وما املكاسب هذه — االستعمارية التجارة يف العلم حماية إىل واملكاييل األوزان تقنني من

ها». «تفرسِّ ال وهي بالقومية، نسميه ما تعزِّز إنما عليها يرتتب
التي عمومها يف املتفائلة الكونية بالنظرة تكيَّفت قد إجماًال القومية إن أقول وأخريًا
الغربيني املتعلمني أوساط إىل الكونية النظرة هذه ب بترسُّ عرش الثامن القرن سادت
املالءمة كل تالئم وبصورة واضح، بشكل التكييف هذا تم وقد عرش. التاسع القرن يف
عمل؛ من مازيني القومي اإليطايل الرجل به قام فيما التنوير، لحركة الطيبة اآلمال
بالفردية تُوصف أن يمكن سلسلة يف منها بد ال خلقة إال هي إن مازيني عند فاألمة
بينها قامت ملا قوميات أنها تحس التي الجماعات كل تحرَّرت وإذا فاإلنسانية. فالقومية
لألجانب الكراهية يُظِهروا لم اإليطاليني إن حروب. بالتأكيد بينها نشبت وملا مشكالت،
ممزقة وكانت أجنبي، لحكم تخضع كانت عرش التاسع القرن مستهل يف إيطاليا ألن إال
ويف عداوة. تضمر وال قطُّ حربًا تشن ال الحرة إيطاليا إن مصطنعة. صغرية وحدات إىل

مازيني: عبارة
اإلنسانية. أفراد هي فاألمم األمم؛ مجموعة بني يصُدق الواحدة األمة عىل يَصُدق ما «إن
القوميات العالم. يف رسالتها األمة بها تؤدي التي األداة هو الداخيل الوطني والتنظيم
أو العمل تقسيم — اإلنسانية داخل يف — تمثل لكي سماوية بإرادة تقوم وهي مقدسة.
يُنظَّم أن يجب الدولة حدود يف وتوزيعه العمل تقسيم أن كما الشعوب، لصالح توزيعه
أعينها نُْصب الغاية هذه القوميات تضع لم فإذا املواطنني. لجميع نفع أكرب يحقق لكي
هلكت. — األنانية وهي — الرش يف استغرقت وإذا السقوط، ومآلها الجدوى عديمة فهي

الخري.» إىل وعادت نفسها عن رت كفَّ إذا إال أخرى مرة تنهض ولن
نجد حيث العرشين؛ القرن منتصف يف ما حدٍّ إىل واقعية غري اآلراء هذه تبدو وقد
من ضئيل جانب عىل مازيني به اتصف الذي الحمايس املثايل املزاج أصحاب من الناس
االستعمار لسلطان تخضع تزال ال التي البالد استثنينا إذا إال اللهم — بالقومية الشعور
العاملية وامُلثُل القومية بني بها التوفيق يتم أن يمكن التي الوسائل إحدى ولكنها الغربي،
مثل إىل — مخففة صورة يف — الفرنيس أو اإلنجليزي العادي الرجل وصل وربما الحرة.
أمتنا أبناء ويستطيع الناس، بني واإلخاء املساواة تتم أن األمر نهاية يف بد ال التسوية: هذه
القومية ولكن أفضل. أوضاع إىل املتمدن غري العالم بقية يقودوا أن الحارض الوقت يف
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صور إن لها. تعديًال ال التنوير، حركة أفكار عىل هجوًما تميس حتى تندفع أن يمكن
األخرى باملجموعات وتهِبط السادة، مرتبة إىل قومية مجموعة تَرفع التي العديدة القومية
مختارة، واحدة بمجموعة كلها األرض إسكان إىل تهدف التي أو العبيد، مرتبة إىل جميًعا
الثامن القرن وُمثُل تتفق ال القوميات هذه ِمثل — املجموعات من غريها عىل والقضاء
األملانية الصورة ليست التنوير، حركة مع تتعارض التي القوميات هذه بني ومن عرش.
وأشدها شهرة الصور أكثر سوى فقط باألمس النازية العقيدة يف ذروتها بلغت التي

النجاح. من اقرتابًا
األرض، هذه فوق التقدُّم يف العقيدة العامة عقول يف عزَّزت قد الداروينية أن ذكرنا
وكذلك البرشية. القدرات إىل املتفائلة التنوير حركة نظرة مع كافية مواءمة نفسها وواءمت
مع — مازيني ألَّفها التي النظرية الكتب ُمثُل يف األقل عىل — تتواءم أن للقومية أمكن
يف بل — متبادل تسامح يف معقولة عيشة يعيشون أحرار أفراد من مسالم عالم فكرة
القرن يف والعاطفية العقلية الحياة يف ثالث عظيم تيار كذلك وهناك — متبادلة محبة
«النثر عرص يف السائدة االتجاهات إىل بالنسبة تعقيًدا أشد مشكالت يعرض عرش التاسع
ثقافة عىل ثارت التي الكربى «الرومانتيكية» الحركة تيار — التيار هذا أن غري والعقل».
— بدايته يف عرش التاسع القرن بها تميَّز التي االتجاهات من وهي عرش، الثامن القرن
عن شديًدا انحراًفا الواقع يف ليس الغرب لتاريخ العريضة الصورة يف التيار هذا حتى
والنساء الرجال من العامة اتجاهات يف أثره حيث ومن األغلب، يف ولكنه التنوير، حركة

التنوير. لحركة استمرار األرض، فوق اإلنسان لنشاط الكربى»، «املشكالت إزاء
التاسع القرن مستهل يف عاش الذي الجيل أن يف شك من — أوًال — هناك وليس
الحديث الغربي الرجل به يحس مما أكثر االزدراء من فيها نظرة آبائه إىل نظر قد عرش
الذي فالشاب مبارشة؛ سبقه الذي للجيل الحارض الجيل احتقار هو عادي، احتقار من
يف كان الذي بوب مثل لكاتب احتقاره يف وردزورث مع اشرتك بوردزورث التأثر كل تأثَّر
الذي — ١٨١٦م عام يف الفرنيس والشاب بشاعر. البتة وليس ناثًرا، مغروًرا، ضحًال، رأيه
َجدِّه من شديد باشمئزاز أحس — متحمًسا كاثوليكيٍّا أصبح ثم املنفى، يف ُولد ربما
الجيد، الحديث ويحب الدين، رجال ويمقت الندم، يعرف ال فولتري أتباع من وكان املسن،
معكوًسا، املألوف األجيال نظام نجد الواقع يف هنا الساقطات. والنساء الجيد، والطعام
يَُعدُّ الذي هو الجديد فالجيل العرشين؛ القرن منتصف يف وضوًحا أقل بصورة يبدو كما

والحدود. بالقيود يؤمن ال منحالٍّ القديم الجيل
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أو الكالسيكية إن نقول الثقايف، التاريخ يف املألوف املصطلح ويف مجردة، عبارة ويف
القرن مستهل يف رومانتيكية حركة أعقبتها عرش الثامن القرن يف الجديدة الكالسيكية
املثالية، أعقبتها التنوير، حركة يف والتفتيت االسمي، واملذهب املادية، وكذلك عرش، التاسع
اإليمان مذهب أن كما عرش، التاسع القرن أخريات يف العضوي، الكل عىل والتأكيد
أغلب يف واملناداة وآخر، حني بني والتشكك اإللحاد، يف واإلمعان الوحي، إنكار مع باهلل
إحياء يف ع التوسُّ أعقبه عرش، الثامن القرن يف سلطاتهم من الدين رجال بتجريد األحيان
األذواق إىل االنتقال إن موجزة عبارة يف وأقول عرش. التاسع القرن يف املسيحية الصور

الثقافة. أوجه من كثري يف الرسيع للتحول التقليدية األمثلة من هو الرومانتيكية
كبريًا قسًطا نال وقد — دراسته قيمة أو التحول، هذا حقيقة أنكر أن أريد ال وإني
لدالكروا، وصورة لواتو صورة بني الفارق إن اآلداب. طالب من وبخاصة الدراسة من
النابي عرش الثامن القرن طراز عىل كنيسة وبني لالمارتني، وقصيدة لبوالو قصيدة وبني
وأهم الهامة. الحقيقية الفوارق من هو إنما الجديد، الغوطي الطراز عىل وكنيسة ذوقه، يف
الجامد العقل من أو الواقعي، املذهب إىل االسمي املذهب من الفلسفة يف االنتقال ذلك من
من التقينا وقد فيه. مبالًغا جديٍّا مأخذًا الجمود تأخذ أال عىل املرن، العقل إىل الفلسفة يف
يتفرع الثنائيات وككل اإلغريق. عهد منذ الفلسفة يف األسايس الثنائي االنقسام بهذا قبُل
الدقيق، بالتحليل قمنا نحن إذا نلمسها محرية عديدة اتجاهات إىل الثنائي االنقسام هذا
العريضة الخطوط نرسم لكي برهة نقف أن ويجب حال. أية عىل فوائده له انقسام ولكنه
القلب فلسفة إىل عرش الثامن القرن يف العقل فلسفة من الفلسفة بها مرَّت التي للخطوات

عرش. التاسع القرن يف
يُستمد أن يمكن العميقة املعرفة ميادين يف عرش الثامن القرن يف التفكري اتجاه إن
اإلدراك أن بنتام ويرى خاصة. بصفة واضح ولكنه متطرًفا، يكون قد الذي بنتام، من
حواسنا تجعلنا اإلنسانية العالقات مستوى ويف فيه. الجدل يجوز وال حقيقي الحيس
كائن كل فإن هنالك. ما كلُّ وهذا وغرينا. نحن وهي البرشية، الكائنات بوجود وعي عىل
قولنا: وليس أفراد. تجمع هو إنما األفراد لهؤالء تجمع وكل اجتماعية، ذرة أو فرد، برشي
تشعر ال الجماعة فإن وادعاء؛ هراء سوى ذلك إىل وما األمة» و«روح العامة»، «اإلرادة
األجزاء، مجموع يكون أن حتى يكاد ال والكل الفرد. يستطيع كما تعمل أو تفكِّر وال
خيال، الوسطى) العصور يف االسمي املذهب هنا تذكروا أن (وأرجو الحالة هذه يف والكل

العقل. إنشاء من هذا برغم وهو نافع، خيال ولكنه
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الذي كانْت، األملاني بالفيلسوف — عادة يَُظن كما — املوقف هذا عن االبتعاد بدأ وقد
عسري محرتف فيلسوف وكانْت إنتاجه. فرتة عرش الثامن القرن من الثاني النصف يُعترب
ممثل وخري نموذج أحسن اليوم املتوسط املتعلم الرجل إىل بالنسبة زال ما وربما الفهم.
مفكِّر مثايل، وتأثريه مزاجه يف إنه قلنا واملثايل، الواقعي بني بالتمييز أخذنا وإذا للفالسفة.
أن وكما املتطرفني. من البتة يكن لم — آخر ميدان يف سميث كآدم — ولكنه العقل. مرن
إىل االقتصادية الفردية بمبادئ ساروا الذين هم عرش التاسع القرن يف سميث آدم تالميذ
عرش التاسع القرن بداية يف األملاني هيجل أمثال من كانْت تالميذ كان فكذلك التطرف حد
وبالرغم كاألملان، التفصيالت كثري غامًضا كان كانْت أن من وبالرغم األقحاح. املثاليني هم
حركة أبناء من ابٌن الواضح من كذلك فهو املالئكة، جانب إىل واضح بشكل انحيازه من
ثنائية الديكارتية؛ الثنائية يف هيوم أحَدثه الذي املنطقي التطوير أزعجه وقد التنوير.
يف فرشع الخارجي، العالم مع البرشي العقل اتفاق يف تشكك إىل لها وتحويله واملادة الروح
— إيجاز يف — اتفق وقد الناس. من كبريًا عدًدا بعمله وأرىض الفلسفي، اليقني ينقذ حزٍم
متقلبة اتفاقية أحكاًما إال يعطياننا ال واإلدراك نستقبلها التي التجارب أن عىل هيوم مع
عقل نوعان: عنده والعقل عنه. يبحث كان الذي اليقني العقل يف وجد أنه بيد مؤكدة. غري
هو وما حق هو ما األخالقية البصرية طريق عن — ذلك بغري — لنا يبني الذي وهو عميل،
بطريقٍة صحيحة أحكاًما ما بطريقٍة يصدر الذي البحت والعقل معني، موقف يف باطل
اإلدراك بني التفرقة أن الواضح ومن إليها. نصل أن العادي الحساب بمجرد نستطيع ال
والفلسفة الدين علوم عن ذكرنا ما إىل (ارجع والعرض املادة بني التفرقة عني هي والعقل
األسس عن تختلف أسٍس عىل تفرقة إنها أي السادس) الفصل يف الوسطى العصور يف
العام إدراكنا يف نستخدمه عما مختلفة كذلك كانت وربما العلم، رجال إليها يستند التي

االسمي. املذهب أصحاب إليها يلجأ التي األسس عن قْطًعا مختلفة وهي أسس، من
إىل كانْت من يمتد األملان الفالسفة من صفٍّ بني رائعة سرية «العقل» ل كانت وقد
شهرة، أوسعهم وهو هيجل، عىل اهتمامنا نركِّز أن هنا ونحب وهيجل. وشلنج فخت
العاملية، الروح من رسالة هيجل عند العقل نواحيه. من كثري يف ا جدٍّ نموذجيٍّا مثاًال ويَُعدُّ
العالم، تحكم التي العليا الحقيقة أو سبينوزا، إله يكون يكاد الذي الكامن اإلله من رسالة
له مبدأ ذلك عىل يدلنا كما قبله، من املثاليون فيها وقع التي الورطة يف هيجل وقع وقد
وقد حقيقي، املعقول وأن معقول الحقيقي بأن قوله وهو غريه، من أكثر به نستشهد
العالم هذا أن إىل انتهى عندما ليبنتز، هو عرش، السابع القرن نهاية يف له مواطن سبقه
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روايته يف بشدة فولتري هاجمه الذي الحكم وهو املمكنة، العوالم أفضل يكون أن بد ال
قادر يشء، بكل عليم إله بوجود يجزم الذي الدين رجل أن قبُل من ذكرنا وقد «كانديد».
يكن ولم وعرة. مسألة الرش نشأة مشكلة أن يجد نواحيه، كل من فاضل يشء، كل عىل
اإلنسان عنه يكشف إله بوجود يعتقدون ممن حال أية عىل الواقع يف الفالسفة هؤالء
بل بمخلوقاته، شخصية صلة عىل ذلك بعد اإلله هذا يكون ثم الطبيعة، تجاوز بطريقة
فيما «هللا» لفظة استخدموا مهما الوحي، إنكار مع هللا بوجود يؤمنون ممن يكونوا ولم
وهذه الحواس)، تدركه أن يمكن ال يشء (وهي روًحا أو مبدأ، يقدِّمون هم إنما يكتبون.
يف يقعون ولكنهم الناس، إىل الفرئان من كله، العالم تحرك التي بالقوة أشبه يشء الروح
كل فإن ثَمَّ وِمن عملها، تؤدي أن بد ال الروح أن ذلك الدين. رجال معضلة تشبه معضلٍة
يضايق هو بل كثريين، أفراد إىل ييسء الجدل هذا ومثل ُوجد. ملا وإال حق، موجود هو ما

يثريه. الذي املفكر األحيان أغلب يف
األرض عىل األشياء بعض يغريِّ أن أراد وطنيٍّا أملانيٍّا كان إنما قَدريٍّا، هيجل يكن لم
األملانية. العادات شأن من ويرفع الفرنسية، العادات قْدر من يحطَّ أن — مثًال — وأراد
أسماه ما بإطالق وذلك — منها خرج أنه ظن أو — املنطقية معضالته من خرج وقد
مستقرة. أو ثابتة غري ولكنها كاملة، بخطٍة والزمان التاريخ، يف تعمل العاملية» «الروح
«الجدلية». بالطريقة ُعرفت ماركس، كارل تلميذه شهرتها من زاد التي العملية، وهذه
هذا يف وهو تماًما، عكسها ما بطريقٍة تثري اإلغريقية كالحرية ما فكرًة الروح تضع
مجسدتان وضدها، الفكرة اإلغريقية. الحرية فكرة عكس وهو الرشقي، االستبداد املثال
تنظمها الكفاح رضوب من عظيمة سلسلة يف تتصارعان البرشية، والشهوات اإلرادات يف
«الحرية املثال هذا يف وهي املركبة»، «الفكرة تصدر أخريًا الكفاح هذا ومن العاملية، الروح
وطرائقه آرائه يف تمثيل أفضل هيجل يمثِّل ال نموذج ييل وفيما الجرمانية املنظمة»
بنوع فعًال تتضح ال أنها أكثرنا يفرتض محسوسة وقائع يعالج النموذج ألن وذلك —

هيجل: به يقوم الذي العمل
األوىل الثمرة فيه ترى ألنها عني، كلَّ يَُرسُّ الذي األملاس هو األرض جواهر خري «إن
والضوء الفكرة) (عكس بالثقل (الفكرة) الضوء التقاء عن تتولَّد التي املركبة) (الفكرة
الثانوية الهوية أما األول، العنرص هوية يمثِّل والهواء — كاملة حرية حرة هويته مجرد،
ناحية من — املعدن أما الجوهر. شفوف كان ثَمَّ وِمن الضوء، يف الكامنة السلبية فهي
الكثافة طريق عن بذاته مستقل وجود يف يرتكز فيه الجزيء ألن معِتم، فهو — أخرى

العظمى.» النوعية
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بينهما، للفارق توسًطا وليست وضدها، الفكرة بني توفيًقا ليست املركَّبة الفكرة إن
أن ظن ربما هيجل أن الحق ومن سار. كفاح عن يتولَّد الجدة، كل جديد يشء ولكنها
أن غري الكاملة. املركبة الفكرة أو العملية، نهاية كانت العلمي نضجه من الربوسية املرحلة
ذاتها، الشكلية الفلسفية املثالية أن فهي تفوتنا أال ينبغي التي إلينا بالنسبة الهامة النقطة
هذا يف تتالءم أن بد ال كانت املتغري، عىل واملستقر املتحرك، عىل الثابت تأكيد إىل تميل التي
والتطور. والتقدُّم، والتغري، وبالتحول، بالزمان، القوي الشعور مع عرش التاسع القرن

مركز لها كان فقد نجاحها؛ إلينا بالنسبة املثالية الفلسفات هذه تفصيالت من وأهم
تغلبت — العلمية الدوائر يف وبخاصة — إنجلرتا ويف القرن، بداية منذ أملانيا يف الصدارة
بريطانيا. يف قوية تقاليد له كانت الذي التجريبي املذهب يف املمثلة املقاومة عىل تدريًجا
— مثاليون وكلهم — وبواسنكيه وبراديل، جرين ه. ت. كان نهايته عىل القرن أرشف وملا
رويس جوشيا مثالية صدى تردَّد املتحدة الواليات ويف بالتأكيد. املحرتفني الفالسفة أبرز
الرزين؛ البسيط املنطق بلد فرنسا، املثالية غزت لقد بل الجامعات، وكرايس املنابر فوق من
األملانية، اللغة يف يتميزان كما و«العقل» «اإلدراك» بني بسهولة تميز ال اللغة كانت حيث
فلسفية مدرسة بوسع يكن لم عرش، التاسع كالقرن الفكرية الحرية من كثري فيه قرٍن ويف
أشكال فازدهرت وحدها. لطريقتها وفًقا األمور تسري أن — الحال بطبيعة — كانت أيٍّا
عقول عن تصدر التي الفلسفات من وغريها والرباجماتية، والوضعية، املادية، من عديدة
حاول سبنرس هربرت اإلنجليزي املفكر أن والواقع أملانيا. يف حتى ازدهرت عمًدا، جامدة
نوًعا عديدة أجياًال وظل العلمية، التطورية عرش التاسع القرن ملادية «التلخيص» من نوًعا

عام. بوجه «املتقدِّمة» للشعوب الثقافيني األبطال أنواع من
التاسع القرن أواخر يف هناك وكان — العادي املتعلم الشخص أن ذلك من ويتضح
التي سنة املائة يف غريَّ قد — الغربي العالم يف الطراز هذا من األشخاص ماليني عرش
فيما أكدنا وقد الفكرية. اتجاهاته من كثريًا الفرنسية والثورة األمريكية الثورة أعقبت
هيجل إىل مثًال بنتام أو لوك من األكاديمية، الشكلية الفلسفة يف حدث الذي التحول سبق
عامة عىل حتى بالغ تأثري قطُّ لها يكن لم الشكلية الفلسفة إن تقول وقد وبوسانكيه.
الفلسفة أن وهي الخاصة: الحقيقة هذه القول هذا إىل تضيف أن وتستطيع املتعلمني
بحت، أكاديمي تخصص موضوع إىل التحول بسبيل كانت عرش التاسع القرن بحلول
هناك أن غري املتعلمني. عامة عن انقطاًعا يزداد بذلك فكان األساتذة، إال يراه يكاد ال
كل يف والنساء الرجال وكان والدين. واألدب، كالفن، االختبار، من أخرى كثرية صنوًفا
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الثامن القرن يف وأمهاتهم آبائهم قْدر من الحط إىل عرش التاسع القرن يف يميلون ذلك
الواقع يف قطُّ يفكِّروا أو يشعروا لم ضحلة، معرفتهم نثريني، سطحيني، ويعدونهم عرش،

كاملة. حياتهم يعيشوا لم قوًما كانوا عميًقا. تفكريًا أو شعوًرا
يشرتكان القرنني كال إن الحقيقة: هذه أمام باهتة تصبح الفوارق هذه فإن ذلك ومع
وكالهما األرض، هذه فوق هنا التقدُّم يعتقد وكالهما الحديثة. الكونية النظرة أساسيات يف
السعادة يضاعف مما هنا النُّظم من نظام كل يف يحدث أن يمكن أساسيٍّا انقالبًا بأن يؤمن
الرومانتيكية والعنارص ن. بالتحسُّ يؤمن متفائل الصميم يف وكالهما اآلالم. من ويخفف
الصارم املنطق يف ينبغي ربما عرش الثامن القرن عىل عرش التاسع القرن ثورة يف واملثالية
العاطفة، وإحياء الوقوع. مستحيل أمًرا البرشي الكمال بإمكان املتفائلة العقيدة تجعل أن
مبدأ بها ينادي التي الفردية يجعل أن بد ال كان العضوية بالكليات والشعور والخيال،
انقالب يف العريضة واآلمال اإلصالح، بمرشوعات الساذج البسيط واالرتباط يعمل» «دعه
أمثال بعض الناس بعض استخرج وقد شيوًعا. أقل أموًرا البرشي، السلوك يف سيايس
يفعل لم الشارع رجل ولكن العقل، وعرص النثر عرص ضد الثورة من النتائج هذه
الهمجية، واملالهي الوحشية، الطبيعة مناظر عرش التاسع للقرن الطبيعة تمثل وقد ذلك.
التي والتسوية والنظام التقليدي، والفن الهادئة، الحقول من بدًال تدبري، بغري والوفرة
حليًفا القرنني كال يف كانت الطبيعة أن غري عرش. الثامن القرن يف طبيعية تبدو كانت
ذلك بعد لهم تكون فال الطبيعيني غري خصومه كل عىل تتغلب تكاد لإلنسان، مواسيًا
عام يف األنثروبولوجيا يف األمريكي العالم مورجان لويس كتب وفيما رجعة. أو عودة

مورجان: يقول الزمان. من بقرن ذلك قبل كندرسيه كتب ملا صًدى ١٨٧٧م
واالمتيازات، الحقوق يف واملساواة املجتمع، يف واإلخاء الحكم، يف «الديمقراطية
تتجه الذي املستوى املجتمع، يف التايل األعىل املستوى إىل يشري ذلك كل التعليم، وتعميم

مطردة.» بخطوات واملعرفة، والذكاء، التجارب، إليه

فكتوريا عهد يف التوفيق

املتوسط للرجل العاملية للنظرة العريضة الخطوط رسم محاولة يف أن يف شك من ليس
يوَجدون ال الغالب يف األوساط ألن عسريًا؛ أمًرا عرش التاسع القرن يف الغرب أهل من
حقائق من حقيقة كذلك هو العرشين القرن يف نلمسه الذي ع التنوُّ إن ثم الحياة. يف
إىل بالنسبة العظيم القرن هو عرش التاسع القرن فإن ذلك ومع عرش، التاسع القرن
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«السالالت لتلك حتى املعايري وضع الذي هو اإلنجليزي فالرجل اإلنجليزية؛ والقوة النفوذ
هو الوسطى الطبقة من العادي اإلنجليزي الرجل كان تمقته. كانت والتي منه» األدنى
الوريث كان لإلنسان. تمثيًال وأكثرهم أمًال، وأعظمهم املايض، القرن يف اإلنسان بني أنجح
املعادية للمبادئ املتنوعة االتجاهات كاملة ممارسة مارس ولكنه التنوير، لحركة الواضح
وفنانوه وواعظوه شعراؤه ب ورحَّ الفرنسية. الثورة ضد املعركة قاد وقد الحركة. لهذه
تقاليده تكن ولم الرومانتيكية. الحركة جلبته الذي للشعور الجديدة باألعماق جميًعا
يأملون كانوا الذين ألولئك مشجعة تكن ولم بالكمال، اإليمان جانب إىل تميل بالتأكيد
كان — البرشي السلوك يف معني) نهج عىل يسري (الذي الرسيع التحول يف األمل أشد
فيه تتنافس عالم يف دولة وأقوى أعظم يف عضًوا الصناعية، الثورة من املنتفعني أكرب
الرجل ألن النقص؛ عقدة ملسات من ملسة عن تنم أن إىل بحاجة وطنيته تكن ولم الدول.

بالبحث. جدير التنوير حركة بمرياث فعله وما العالم، قمة يف كان اإلنجليزي.
العالم أنحاء كل يف الناس أن والواقع املادي. م بالتقدُّ يؤمن اإلنجليزي الرجل كان
تؤدي أن بد ال واملخرتعات االقتصادية املرشوعات بأن يسلِّمون الحني ذلك يف كانوا الغربي
اآللية بالِحيَل كامًال تزويًدا مزودة الفاضلة» «املدائن وظهرت الراحة. وسائل من مزيد إىل
األمريكي بالمي إدوارد فإن ثَمَّ وِمن اإلنتاج. يف باستغاللها تنتهي كانت ما كثريًا التي
الجنات هذه أشهر ١٨٨٩م عام يف نرشه الذي الوراء» إىل «النظر كتابه يُعترب الذي —
آلية حيلٍة من تتعجب بدعها التي وينكل فان رب البطل شخصية أن يتخيل — اآللية
مع املتنبئني ولكن املوسيقى. من فيٌض الحجرة يف يتدفق أن أزرارها أحد بضغط يمكن
الحديدية للسكك التحمس من األوىل الدفعة يف باكويل تنبأ فقد أحيانًا؛ يخطئون كانوا ذلك
فوق يتحرك سوف يشء كل ألن والشوارع؛ العامة الطرق فيه ستنعدم العرشين القرن أن
يُخِجله يكن لم تحقيقه. من بد ال أمًرا املادية الرفاهية الفكتوري الرجل واعترب القضبان.
الناحية من اآلالت منتجات يف البادي بالنقص كثريًا يأبه ولم مريحة، عيشة يعيش أن
هذه أن يرون كانوا الذين وموريس رسكن أمثال من فنانني بوجود يعلم وكان الجمالية.
ما هناك ليس ولكن لها، يُرثى درجٍة إىل كئيبة كانت باآلالت املصنوعة الرخيصة السلع

الرشاء. عن بيده أمسك قد بذلك علمه أن عىل يدل
الرفاهية هذه تدفقت ملاذا يعرف بأنه تامة ثقٍة عىل فكتوريا عهد يف الرجل كان
خاصة بصفة موهوب عقيدته يف الربيطاني الشعب أن ذلك العظمى. بريطانيا عىل املادية
يف — الشعب هذا كان الشاق. العمل وحب واالخرتاع، التفكري، وقوة االبتكار، عىل القدرة يف
أن يعتقد كذلك كان ولكنه للنجاح. الرضورية اإلنسانية الصفات يملك — موجزة عبارة

428



املتقدِّمة الكونية النظرة (أوًال) عرش: التاسع القرن

باألعمال للقيام والسياسية االجتماعية والوسائل النُّظم، من مجموعة يملك الشعب هذا
عهد يف الكربى العقيدة إىل ذلك ويسوقنا ثمارها. تؤتي لكي املواهب لهذه الالزمة املختلفة،
الحال بطبيعة ذلك يكن ولم يعمل». «دعه بمبدأ تأخذ التي االقتصادية املذاهب يف فكتوريا
جميًعا ليسوا املسيحيني إن كذلك أقول ولكني اقتصاديني، جميًعا كانوا األعمال رجال ألن
الكالسيكية األمثلة من مثًال املوقف هذا يف لدينا أن والواقع الدين. ألصول الدارسني من
تطوًرا، االجتماعية العلوم أكثر هو االقتصاد الفكر. رجال وضع من ملبادئ العامة التخاذ
األقل. عىل الكتاب هذا ضخامة يف مجلد إىل كله لرسده يحتاج الذي الخاص، تاريخه وله
أمر من يكن ومهما عَرضيٍّا. كان معه لقاءنا ولكن الكتاب، هذا يف قبُل من به التقينا وقد
القرن يف — صحيًحا توجيًها الثروة وتوزيع اإلنتاج توجيه بكيفية تتعلق التي اآلراء فإن
والتي التقاليد أو العام اإلدراك بها يوحي التي اآلراء مجرد أقول وال — عرش التاسع
إطار يف كامًال تطوًرا املتطورة اآلراء وإنما العيش، كسب طرق من معينة بطريقة تتصل
إيجاٍز يف وأقول ا. عامٍّ شيوًعا شاعت اآلراء هذه — والخلقية السياسية نتائجه له نظري

قويٍّا. اقتصاديٍّا عنًرصا الفكتورية الكونية النظرة يف إن
رشكات يف بحريتهم املشرتكني األفراد أو األفراد، أن وهو بسيط، األسايس واملبدأ
الذي الرجل منها يفهمه الذي باملعنى االتحادات يف املشرتكني أقول (وال مشرتكة مساهمة
يشاءون ما يبيعوا وأن يشرتوا، وأن يصنعوا، أن يجب عرش) التاسع القرن روح يمثل
لقانون طبًقا املنافسة هذه حرية واملعايري األسعار تُحدِّد وإنما شاءوا. طريقة وبأية
ومن الجاذبية). كقانون أساسه يف أنه يظن الفكتوري كان قانون (وهو والطلب العرض
ويتوزع السلع، من األقىص الحد — الطبيعة بقانون — يتوافر هذه املنافسة عمليات مثل
بموهبته كسبه ما عىل بالرضورة فرد كل فيحصل االجتماعية، العدالة من األقىص بالحد
تقريبًا، الحكومة سلطات من ل تدخُّ أي دون االقتصادي النشاط يستمر أن ويجب وعمله.
العقود تنظيم أنواع من نوع هناك يكون أن إىل — حال أية عىل — األعمال رجل ويحتاج
طيب وْقع عادة لها يكون بها يقومون التي األنانية األعمال أن من وبالرغم األقل، عىل
كما واجبة، إذن الخداع ومقاومة أحيانًا. حدوده يتجاوز بعضهم أن إال املجتمع، عىل
جانب من اإليجابية القوانني أن إال العقود. لتنفيذ الحكومة ممثيل إىل حاجة هناك أن
انسجام يف بالتدخل لها يسمح أن ينبغي ال — مثًال — لألجور أدنى حدٍّ كتقرير الحكومة،
يف قبل من بالفعل وضحت القديم، االقتصاد يف حتمية نتيجة الواقع يف وهناك الطبيعة.
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تجاري تنظيم بأي سوق أي عىل السيطرة أو — االحتكار أن وهي سميث؛ آدم مؤلفات
ذلك يف وهم — وأتباعهم القدامى االقتصاديني من كثريًا أن غري الرشور. أعظم هو منفرد،
الحكومات «خلق» من الواقع يف االحتكار أن اعتقدوا — األبرار التنوير حركة أبناء من
تُركوا لو األعمال رجال أن واعتقدوا تعمل. مما ذلك إىل وما والتعهدات للرتاخيص نتيجة
سميث آدم أن من بالرغم وذلك طائعني، أنفسهم تلقاء من االحتكار يخلقون ال ألنفسهم
كلما التجار أن يالحظ أن إال يََسعه لم — سليم طيب إدراك عن عنه ُعرف بما —
يف وبخاصة — اتضح وملا االحتكار. ألوان من لونًا يشكلوا وأن يتحدوا أن حاولوا تجمعوا
امتد الطريقة، بهذه يوجد كان التوكيل، أو االحتكار، أن — عرش التاسع القرن يف أمريكا
تنفيذها عدا فيما — الحكومة سيطرة إىل تحوير غري من يعمل» «دعه االقتصادي: املبدأ
القانون، يحرِّمه أن يمكن التجارة من يَُحدُّ الذي االحتكار إن له. ليخضعها — للعقود

املنافسة». «تحتم أن للدولة يمكن كما
رجال إىل بت ترسَّ كما الكالسيكية االقتصادية النظرية هي مخترصة، صورة يف هذه،
من معارضة القى املبدأ ولكن نسبيٍّا. مبسطة صيغٍة يف عرش التاسع القرن يف األعمال
محاولة يف العمال يرتدد ولم التايل. الفصل يف سنبني كما األقل، عىل املفكرين بعض
منذ عمالية نقابات يف أنفسهم بتنظيمهم وذلك العمل، يف والطلب العرض قانون انتهاك
االبتكار وعىل لنفسه املرء معاونة عىل االعتماد اتجاهات بعض فإن ذلك ومع القرن. بداية
العاملة. الطبقات إىل بت ترسَّ االقتصادي، للنشاط الحكومة بتنظيم الثقة وعدم الفردي،
التجاري املجتمع يف املقدسة والعقيدة األعىل، امَلثل يعمل»، «دعه القديم: املبدأ يزال وال
سلوكه يكيِّف أن إىل اضُطر قد املجتمع هذا أن من بالرغم وذلك — أمريكا يف واملهني
التقليدية. االقتصادية بالنظرية يأخذ الذي العالم عن يكون ما أبعَد واقعي لعالم طبًقا

رائع مثال يعمل» «دعه مبدأ: عىل الدولة تسري بأن تنادي التي النظرية أن والواقع
العالقات نظريات بني العالقة مشكلة جيًدا، فهًما قطُّ تُفهم لم التي املعقدة، للمشكلة
نفس هي ليست قبُل من ذكرنا كما العالقة وهذه الدنيا. هذه يف الواقعية والحياة اإلنسانية
الناس شئون يدرسون ممن كثريًا أن والواقع املهندس. وعمل الجاذبية قانون بني العالقة
السياسية، النظريات صاحب الفرنيس سورل جورج موقف يشبه موقًفا يقفون اليوم
يكتسبون األساطري بهذه واملؤمنون «أساطري». القبيل هذا من النظريات يسمي الذي
األساطري أن بيد الوجوه. من كثري من نافعة األساطري ويجدون عقيدتهم، من الشجاعة
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يف والعقل يتفق ال الذي التفسري هذا إىل نعود أن ويجب للواقع. تحليلية تعميمات ليست
بالنظريات يتعلق فيما وبخاصة واحدة، جملة التفسري نلفظ أن العسري ومن مقبل. فصل
وجه خري عىل املشكلة يفهم أن األمريكي الرجل استطاع وربما الضخمة. االجتماعية
مجمع يف ١٨١٤م عام يف جميًعا. نألفها التي النظرية وهي الواليات، حقوق نظرية من
بعد ينقِض ولم باالنفصال. وهدَّدت النظرية إىل الجديدة إنجلرتا واليات لجأت هارتفورد
من الجنوبية الواليات تمنع لكي نفسها الواليات هذه حاربت حتى الزمان من قرٌن ذلك
السياسية الجماعات أن إجماًال يُقال أن ويمكن النظرية. نفس إىل التجائها من تفيد أن

الواليات. حقوق نظرية إىل آخر إىل حني من لجأت تنويع أشد املتنوعة األمريكية
نتوقع فإنا الواليات، حقوق كنظرية تكييفها يمكن يعمل» «دعه نظرية: كانت فإذا
األحيان بعض يف الفردي االبتكار ويؤيدوا الدولة تدخل يف يعارضوا أن األعمال رجال من
ولكنهم يرونها، كما الخاصة ومصالحهم تتفق السياسة هذه مثل أن يجدون عندما
التجاري املجتمع وحتى كانوا. وهكذا مصلحتهم، يف ذلك كان إن الدولة تدخل يقبلون
البالد يف ينرش أن عرش التاسع القرن منتصف يف استطاع الذي املجتمع ذلك الربيطاني؛
الحكومة قوانني من بأكملها مجموعًة كبري عناء دون َقِبَل — الحرة الدولية التجارة مبدأ
العمال، ونقابات املداخن، وتنظيف األطفال، وتشغيل باملصانع، تتعلق التي التنظيمية
بداية من تقريبًا الربيطانية التلغرافات مت أُمِّ وكذلك بنتام. وحي من وأكثرها إليها، وما
يُبِد لم — املتحدة والواليات أملانيا يف وبخاصة — أخرى أقطاٍر ويف ١٨٥٦م. عام يف األمر
وبالتفصيل (بل العموم وجه وعىل املبدأ، حيث من قط استياء األعمال رجال مجتمع
وكان الجمركية. بالرسوم ُعرف الصارمة الحكومية السيطرة أشكال من شكل من أحيانًا)
الناس أعىل هم املتحدة الواليات من الغربية الواليات يف حماسة بالفردية املنادين أشد
ذها. وتنفِّ الفيدرالية الحكومة نفقاتها تدفع التي الداخلية» «اإلصالحات ب املناداة يف صوتًا
الذي االتجاه أن من بالرغم أنه عىل دلَّت األمريكية التجربة إن إجماًال نقول أن ويمكن
الحكومة، وإنفاق والساسة، بالسياسة، التشهري هو األمريكي الرجل يسلكه أن يُنتظر
الفيدرالية للحكومة السماح رفضت قد األمريكية الجماعات من ا جدٍّ صغرية قلة أن إال

الجماعات. هذه عىل املال بإنفاق
الكالسيكي االقتصاد نظريات عن ذكرنا الذي التعديل هذا كل بعد فإننا ذلك ومع
قط تتفق ال االجتماعية الحياة وقائع أن إدراكنا وبعد — األهمية غاية يف تعديل وهو —
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عن بعيًدا — النظرية هذه أو — املثل هذا اندفاع نلمس كله هذا بعد النظريات، هذه مع
الحياة يف يدخل ال يعمل» «دعه مبدأ ولكن الفردية. الحرية اتجاه ونحو السلطة، اتجاه
يشجع األسلوب هذا من جزءًا باعتباره ولكن مطلًقا، مذهبًا باعتباره فكتوريا عهد يف
جديدة، طرًقا يجرِّبوا أن يمكنهم الذين أولئك — األعمال رجال حياة يف وبخاصة —
طرًقا حاول َمن الرجال من أن التشجيع هذا ومعنى املغامرة. يستطيعون الذين وأولئك
معناه ناجحون. هناك كان كما فاشلون، هناك كان أنه ومعناه ناجحة، تكن لم جديدة
ومركزه املادي مستواه — مستواه يرفع أن يريد البرشية الكائنات من عدًدا أن ا حقٍّ
أن — نرى سوف كما — معناه كان فعًال. ذلك يستطيعون ممن أكرب — االجتماعي
لتعوض االجتماعي والعمل العقائد أنواع من نوع إىل ما، قوٍة إىل ماسة كانت الحاجة
الذرية» «مبدأ ساخرين: األملان املثاليون عليها أطلق التي الفردية وهي املتطرفة، الفردية

الغرب. يف واالجتماعي االقتصادي النشاط نواحي من كثري يف
والواقع الخلقية. االقتصادية الفكتورية العقيدة هذه لبَّ يعرفون األمريكيني وأكثر
عدة ولها الوحشية»، «الفردية فنقول: عنها بها نعربِّ نفوسنا إىل محببة عبارات لدينا أن
وهناك آنًفا. ذكرنا مما والسياسيني، والسياسة، بالحكومة، عامة الثقة عدم منها أشكال،
َمن يعني و«هللا وحدك»، زورقك يف «جدِّف مثل: الشعبية، الِحكم من كربى مجموعة
كعنرص «الحكومة» يف هذا الثقة انعدام إىل يشري مما ذلك غري وكثري أنفسهم»، يعينون
له، التأييد مجرد إال التاسع القرن يف يجد ال الغرب، ثقافة يف األساسية العنارص من

الطبقات. جميع بني وانتشاره
االعتقاد درجات من درجة الغربي العالم أنحاء كل يف يشهد عرش التاسع القرن إن
«الحقوق مبدأ يف والتأييد النظري التربير أنواع من نوًعا يجد الذي االعتقاد الفردية، يف
الطبيعية الحقوق كانت وقد الواقع، يف ا جدٍّ قديم املبدأ هذا أن رأينا وقد الطبيعية».
وإنما إطالق، وبغري بل مساواة، بغري ولكن لألفراد، ِملًكا الوسطى العصور يف — مثًال —
بالعقل الحقوق والتقت األفراد. فيه نشأ الذي بأْرسه والتقاليد العادات مركَّب من كجزء
أمًرا اإلنسان» «حقوق أصبحت نهايته عىل القرن أرشف وملا عرش، الثامن القرن تفكري يف
الذي السيايس املفكر باختالف يختلف الحقوق لهذه املحسوس املضمون وكان مألوًفا.
املتحدة الواليات يف وبخاصة للحقوق، وإعالنات قوانني يف ِصيغ ولكنه بها، يطالب كان
دون الحقوق يملك أنه األغلب يف يحس فكتوريا أيام يف اإلنجليزي الرجل وكان وفرنسا.

عنها. رصيح تعبري أي إىل الحاجة
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يسلك أن يستطيع — فرد وكل فرد أي — الفرد أن هو هذه الحقوق فكرة وجوهر
أن تريده ال واألغنى األقوى األفراد مجموعات أو األفراد أن من بالرغم معينة مسالك
معينًا مسلًكا سلوكه يف تتدخل أن ينبغي ال التي الجماعات ومن املسالك. هذه يسلك
التي املنظمة الجماعة هي «الدولة» أن والواقع الدولة. نسميها التي القوية الجماعة تلك
إليها. بًا مصوَّ عرش والتاسع عرش الثامن القرنني يف الحقوق مبدأ اتخذه الذي الشكل كان
عنها (ويُعربَّ االقتصادية املرشوعات وحرية الكالم، حرية عادًة تتضمن الحقوق وكانت
عىل مفهوًما ا حقٍّ تضمن كما األحيان، غالب يف االجتماع وحرية «االمتالك») بحرية عادة
أن يف املرء حق يف له صورة أبسط الحق هذا ويتخذ للمعيشة، معنيَّ أدنى مستًوى يف األقل
املسيحية للصورة الحديث املعادل أساسها يف هي األفراد حقوق عن الصورة وهذه يعيش.
وهي اإلنسان. كرامة عن اإلنسانية والصورة إنسان، كل عند الخالدة الروح قداسة عن
وغموض. عمق من املسيحية املشاعر يف ما أكثر من تجردت — مجردة معادلة صورة
أن كما الغربية. التقاليد يف محسوسة املبتذلة، بل العامة، الوحشية» «الفردية فكرة ولكن

فيها. وجود له ليس األفراد لحقوق الشامل اإلنكار
مطلقة، ممارستها يف ليست الحقوق هذه أن يذكروا أن إىل بحاجة األمريكيون وليس
أي ملكية عىل تستويل أن تستطيع — املثال سبيل عىل — الدولة وأن تتغري، ال ثابتة
— املالك تعوِّض أن بد ال مجتمعنا نوع يف الدولة كانت وإن — العام البني للصالح فرد
حرية من تَُحدَّ أن األخالق لحماية تستطيع املتطوعة، العديدة والجمعيات بل الدولة، وأن
به يختص أن — إيجاز يف — املرء يستطيع الذي املحدود املجال وأن الكالم، يف الفرد
بحاجٍة كذلك ولسنا األحيان. بعض يف تقريبًا كله يتالىش أن يمكن املبدأ هذا ظل يف نفسه
العهد منذ — منه يقرب فيما أو — املايض القرن يف الضيق املجال هذا أن نذكر أن إىل
أحسن تعريًفا تجد أن تستطيع وال املتحدة الواليات يف حتى انكمش قد األوسط الفكتوري
رضورة يف يعتقد فكتوريا عهد يف املخلص املتحرر الرجل كان التي املجاالت عن تعبريًا
كتابات ويف ١٨٥٩م. عام يف الحرية» «عن مل جون مقال من الفرد إىل بالنسبة تقديسها
العتيقة الفردية عن يدافع محافظ رجل كتابة يشبه مسامعنا يف اليوم صداها أجزاء مل

الجديد». «القانون ضد
الرجل إلحساس أوسع إدراًكا تدرك أن تستطيع وأنت التفكري، يف مغرق مل أن غري
ليس ألنه أحد؛ يقرأه لم وإن االجتماعيني، املؤرخني كل يذكره كتاٍب من العادي الفكتوري
سمايلز، لصمويل نفسك» «عاوْن هو الكتاب هذا املعاني. من معنًى بأي العظيم بالكتاب
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«أصل كتابه داروين فيه نرش الذي تقريبًا الوقت نفس يف ١٨٦٠م عام يف نرشه الذي
الحرية»: «عن مقاًال مل فيه ونرش األنواع»

مانعة سلبية الحكومة وظيفة أن إدراًكا ونزداد يوم بعد يوًما لنا يتضح …
الحياة، حماية — الحماية إىل أساًسا ترجع فهي فعالة؛ إيجابية منها أكثر
السنة الخمسني يف الرئيسية اإلصالحات كانت فقد ثَمَّ وِمن وامللكية. والحرية،
هناك ليست ولكن الترشيعات، بعض وإبطال إلغاء يف أساًسا تنحرص األخرية
أو الحرص، عىل واملستهرت الجِد، عىل الكسول يحمل أن يستطيع قانون أو قوة
هذه بإحدى يتصف أن يستطيع فرد كل كان وإن الصحو. عىل الرشاب مدمن
وإنكار العمل عىل الحرة قدراته باستعمال وذلك أراد، إن كلها بها أو الصفات
شكل عىل تتوقف ال وقوَّتها الدولة قيمة أن تثبت الخربات كل أن والواقع الذات.
مجموع إال ليست األمة ألن أبنائها؛ صفات عىل تتوقف ما بمقدار دستورها
صفة إن … األشخاص تقدُّم مسألة إال ذاتها املدنية وليست الفردية، الظروف
يف تالئمها التي نتيجتها تجد أن بد ال — الطبيعة بحكم — األمة يف الجماعة
ُحكًما يُحكم أن بد ال النبيل الشعب مستواه. املاء يجد كما وحكومتها، قوانينها
أن والواقع نبيل. غري ُحكًما يُحكم أن بد ال الفاسد الجاهل والشعب نبيًال،
الفردي العمل نتيجة هي — سيايس نمو هي ما بمقدار أخالقي نمو الحرية
الطريقة تكون وقد — الحر الذاتي واالستقالل الحر، الفردي والنشاط الحر،
يشء كل أن حني يف نسبيٍّا، قليل خطر ذات نفسه خارج من املرء بها يحكم التي
ليس ذالٍّ العبيد أشد إن داخله. من نفسه بها يحكم التي الطريقة عىل يتوقف
ذلك هو وإنما عظيم، رشٍّ من ذلك يف مما بالرغم مستبد، حاكم يحكمه الذي ذلك
— يزال ال وربما — كان لقد ورذيلته. وأنانيته، األخالقي، جهله فيه يتحكم الذي
الحرية نحو خطوة أعظم أن يَحَسبون وطنيني، ون يُسمَّ َمن الخارج يف هناك
يف عادة يمثل إنما الحاكم هذا أن ناسني املستبد، الظالم الحاكم قتل هي
يف املستعبَدة األمم ولكن يسودهم، الذين البرش ماليني شديد وإخالص صدق
الضالل دام وما النُّظم، أو السادة يف استبدال بأي تتحرر أن يمكن ال صميمها
فإن فيها، وتنحرص الحكومة، عىل فقط تتوقف الحرية دامت وما قائًما، القاتل
عملية دائمة نتيجة إال له تكون ال — ثَمنه يكن مهما — االستبدال هذا مثل
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«خيال يف أخرى إىل صورة من انتقاًال يكون أن يعدو ال التحول كأن محدودة،
وهي الفردية. الصفات إىل تستند أن يجب للحرية املتينة األسس إن الظل».
أساس هو وذلك القومي. والتقدُّم الجماعي لألمن الوحيد األكيد الضمان كذلك
ملجرد ال أحرار، أنهم ون يَُحسُّ اإلنجليز إن اإلنجليزية. للحرية الحقيقية القوة
كل ألن بل كربى، بمشقة بنَوها التي الحرة النُّظم تلك ظل يف يعيشون أنهم
كانت كبرية — ما درجٍة إىل نفسه يف املوضوع جذور عنده املجتمع يف عضو
طريق عن ال بها ويتمتعون شديًدا ًكا تمسُّ بحريتهم يتمسكون وهم صغرية. أو
الناشط وعملهم الثابتة حياتهم طريق عن كذلك وإنما فحسب، الكالم حرية

أحراًرا. أفراًدا باعتبارهم

ومنها — التقليدية الفكتورية العقائد من هائل قْدر الصغرية الفقرات هذه ويف
معهود اتجاه وهو أجزائه، مجموع سوى يشء أي يكون قد الكل بأن االسمي اإلنكار
الفوىض يوازن الذي العامل هذا من أشدَّ وضوٍح يف يضع سمايلز ولكن الحني. ذلك يف

يقول: بها. برشَّ التي الظاهرة الفردية
نشاط — األجانب عند اإلعجاب موضع طويل ألمد كان ما نعرض وهكذا …»
العمل — القائمة للسلطة — ذلك برغم — جماعية طاعة مع الفردية، للحرية صحيح
قانون الوطني، للقانون الجميع عند املتشابه الخضوع مع لألشخاص، الطليق الناشط

«الواجب»».
الفكتورية» «األخالق الشهرية بالعبارة بفطنته شو وصفه الذي ذلك هو والتوازن
األخرية العرش السنوات جيل عليه ثار الذي األمر ذلك وهو الوسطى»، الطبقة «أخالق أو
من كذلك كانوا الذين الثائرون، هؤالء كان وربما عنيفة، ثورة عرش التاسع القرن من
ِضعاًفا رواًة الفكتوري، النجاح وميادين الفكتورية األذواق إليهم أساءت الذين املثقفني
الفكتوريني الرواية كتَّاب إىل مبارشة قصدت إن فإنك ذلك ومع الفكتورية. األعمال لحقيقة
والطبقة الوسطى الطبقة يف األقل عىل — الفرد أن لوجدت — ترولوب إىل وبخاصة —
دقيق، اجتماعي تدريب وهو للسلوك، صارم بقانوٍن يتقيد — الحاكمة والطبقات العليا
عن الجماعة يف نفسه وادماج النظام، عىل املجتمعات جميع يف الحال بطبيعة يوجد وهو
يف الحال بطبيعة يوجد وهو دقيق، اجتماعي تدريب طريق عن يتم التكيف وهذا رغبة.
املجتمع يف االقتصادية الحياة أن واملفروض الصور، من صورة عىل املجتمعات جميع
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للنظام. تخضع كانت االجتماعية الحياة أن حني يف نسٍق، غري عىل تسري كانت الفكتوري
السلطة. بتأكيد يوازن الحرية تأكيد وكان

إنه السلوكي. الناموس بهذا يتعلق فيما شديد تفصيل يف ندخل أن إىل بحاجة ولسنا
وعىل منَّا، قْربها عىل وهي ذاتها، الفكتورية الثقافة مخلفات يف املبارشة الدراسة يستحق
أن الحديث األمريكي وجد وربما العرشين. القرن منتصف يف عنَّا بعيدة منَّا، جزء أنها
والسلطة نسبيٍّا، الكبري بحجمها األُرسة ا. جدٍّ عنه غريب لألْرسة واألخالقي االجتماعي البناء
وندرة للذكور، اإلناث وإخضاع األطفال، لها يتعرض التي الصارمة والرتبية لألب، الكربى
يعامل أن باله عىل يطرأ كان ما شفقة الفكتوريني اآلباء أكثر إن منه. والفزع بل الطالق،
بتلر صمويل كتاب إن األمريكية. األرس أكثر يف العرصي السلوك وهو «التسامح» ب أطفاله
الفكتوري األب يرسمها التي والصورة ا، جدٍّ مفكر ثائر تأليف من هو الجسد» «طريق
مجتمع أي يف ينشأ أن يمكن ال كان بتلر رسمه الذي األب ولكن وشاذة، باطلة تكون قد

آخر.
التي املمتازة) (أي «العامة» املدارس أو الداخلية، املدارس واصلته األرسة بدأته وما
العليا الطبقة أبناء األقل عىل بها يلتحق كان التي األمريكية، الخاصة املدارس تناظر
ترويضها حيث من الوجوه، بعض من إسربطية املدارس هذه كانت وقد الوسطى. والطبقة
خاصة بصفة املراهقون كان وربما جماعة. أو فريق، يف عضو صورة عىل وصياغته للفرد،
أبناءها تصوغ اإلنجليزية «العامة» املدارس كانت العام. النظام عىل الرتويض إىل بحاجة
يعرف الذي اإلنجليزي — هوليوود أفالم ويف اإلنجليزية الروايات يف املألوف النمط عىل
يستطيع الذي اإلنجليزي الضمري، يملك ألنه رشطي؛ إىل يحتاج ال الذي اإلنجليزي واجبه،
هناك وكان للمجتمع. الرضر بالغ يشء عمل يحب أن يمكن ال ألنه يشاء، ما يفعل أن
الذين العصاة هم وهؤالء الصورة. هذه عىل صياغتهم تمكن لم أبناء الحال بطبيعة دائًما
الذي بالقْدر إال العام للنظام يخضعوا لم والذين القصية، العالم أنحاء إىل بعضهم انتقل
والذين ملبادئهم، طبًقا الفكتوريون احتملهم جماعة وهم بالشذوذ، يُوصمون يجعلهم
القرن، طريف أحد يف شييل الشاعر مثل وفروعه، أصوله بأْرسه، النظام بعضهم هاجم

منه. اآلخر الطرف يف سوينربن والشاعر
دعت الذي الحياة، أجل من الدارويني النضال ذلك الهمجية، الفوىض فإن وإذن
الفوىض هذه — الحاكمة الطبقة من املتوسط اإلنجليزي الرجل االقتصادية املعتقدات إليه
له ه تَُعدُّ كانت الذي واللباقة األدب عالم النظامي؛ بالعالم الرجل هذا عند توازن كانت
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التوفيق هذا يف االستقرار عدم من عديدة عنارص وجود من وبالرغم وأرسته، تربيته
الفرتات تلك من بفرتة فيهما دام اللذين الجيلني أو الجيل خالل نا أمدَّ فإنه الفكتوري،
فرتات من فرتة خمول، غري من سالم فرتة وهي الغربي. التاريخ يف االتزان من النادرة
العصبي. واالنهيار املعدة، وقرحات القالقل، من حال أية عىل خلت والتجريب التحول

لرجال املناهضة الحركة بقيت وقد ما. ناحيٍة من املسيحية مع توفيًقا التوفيق وكان
وبخاصة الغربي العالم أنحاء جميع يف حية — التنوير حركة إليها دعت التي — الدين
الطاعة تَُعد لم حيث الغربية الثقافة يف ثابتة جذوًرا لها واتخذت الكاثوليكية، البلدان يف
له تعرض الذي الشديد االضطهاد بعد ولكن القانون. بحكم مقررة الظاهرة الدينية
الناحية إىل امليزان مال الفرنسية، الثورة يف املسيحية» من «التحلل حركة إبَّان املسيحيون
واضحة إشارة إليه أشار ميل وهو املثقفة، الطبقات بني األقل عىل املسيحية، نحو األخرى
عام يف نرشه الذي املسيحية» «قداسة كتابه يف شاتوبريان الرومانتيكي الفرنيس الكاتب
أن غري باملسيحية. «بصدق» يتأثر لم شاتوبريان إن نقول أن ف التعسُّ ومن ١٨٠٢م.
يف يؤثِّر أنه ظن وما أذهله، ما أما كتابه. يف أبرزه الذي ذلك بالتأكيد يكن لم صْدقها
الغوطي ماضيها وأساس الدينية، طقوسها يف الحركة وصفة املسيحية، جمال فهو جيله،

األذهان. يربح ال الذي
القرن يف املسيحي اإلحياء يمثل شاتوبريان بأن متأثًرا القارئ نرتك أن يصح وال
للتوفيق معاديًا واضح، بشكل العرص لروح معاديًا اإلحياء هذا كان وحيثما عرش، التاسع
االحتجاج إن التايل. الفصل يف نتعرضله سوف فإنا هنا، نعرِّفه أن حاولنا الذي الفكتوري
ثابتًا كان العرص روح مع به تقوم الكنائس كانت الذي املسيحي التوفيق ضد املسيحي
سواء االحتجاج، هذا يهمل أن عرش التاسع للقرن منصف لدارٍس يمكن وال وصارًخا.
مما أنه غري الخالص». «جيش من بوث الجنرال من أم نيومان أم ميسرت عن صادًرا أكان
الشعوب أن من وبالرغم الربوتستانتية، األقطار يف وبخاصة — اإلحياء هذا أن فيه شك ال
التفاؤل أن ذلك كبري؛ حدٍّ إىل ذاته حد يف توفيق الواقع يف هو — منه تخُل لم الكاثوليكية
يتغلغل التنوير، حركة به تتميز الذي التفاؤل ذلك البرشية، الطبيعة إىل بالنسبة األسايس
العقلية الحركة مع التوفيق يف الرغبة مع جنب إىل جنبًا عرش، التاسع القرن مسيحية يف
ِقْست أنك ولو املسيحية، الرءوس ِبَعدِّ اكتفيت أنك ولو األبدان. إراحة نحو االتجاه ومع
عىل باملواظبة أو املطبوعة، باألناجيل أو املعمورة، أنحاء جميع يف املبرشين عمل بانتشار
كل ألن املسيحية؛ القرون أعظم كان عرش التاسع القرن أن إىل النتهيت األحد، مدارس
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بطبيعة — املتفائل البرشية كمال بإمكان املؤمن ويستطيع السمو. إىل تشري الدالئل هذه
من املؤلَّف الجديد املركَّب هذا وأن تهمنا، التي هي الدالئل هذه بأن يتمسك أن — الحال

الكمال. هذا تحقيق مراحل من مرحلة هو إنما التنوير وحركة املسيحية
مسيحية طوائف بأية يتميز ال — املؤرخ نظر وجهة من — عرش التاسع القرن إن
النظاميني طائفة بلغته ما النجاح من بلغت طائفة قطُّ فيه تنشأ ولم كربى. جديدة
قمته. أوج إىل والعقل النثر عرص صعد عندما عرش، الثامن القرن يف الورعني وجماعة
تسرتعيان — املسيحيون والعلماء املورمون — جديدتان أمريكيتان جماعتان هناك وكانت
والهرطقة املنشقة، الدينية الجماعات تضاعف كان ربما ولكن العددية. الوجهة من النظر
ذلك كان ربما رشقية، عصارات من املؤلَّفة االتجاهات تلك وبخاصة الهرطقة، ضد
«املوحدة» الجماعات الناجحة املثقفة الطبقات بني وازدهرت سلف. عهد أي من أقوى
جماعات وهي يسوع، عبادة يف املقدس الرس صفة رصاحة تنِكر كانت التي و«العاملية»
— األقل عىل الظاهر يف أو — اآلخر الطرف ويف فيها. قوي عقيل تأثري عن تشفُّ كانت
الطقوس إىل العودة من عنها ُعرف بما وأمريكا، إنجلرتا يف العليا» «الكنيسة حركات قامت
املسيحية. للوحدة إحياء يكن لم — لونه كان أيٍّا — املسيحي اإلحياء فإن ثَمَّ وِمن والتقاليد.
كان كما االتجاهات متنوع العمارة فن يف كان كما الدِّين يف كان عرش التاسع القرن إن

الكهربا. يف
الطبقة من الناس عامة إىل بالنسبة منه بد ال أمًرا كان الكنيسة ارتياد أن بيد
العنارص أن الفكتوري التوفيق معنى كان وقد هنا. بها نهتم التي الطبقة وهي الوسطى،
للمسيحية، املعارض املتطرف املوقف ذلك تقف أن ذلك بعد يمكن ال املجتمع يف الرئيسية
عداوة أمست وقد عرش. الثامن القرن يف املتنورين من كثري وقفه الذي املوقف وهو
رجًال أن ولو ١٨٠٠م. عام يف الرئاسة اعتىل ملا مضجعه تقض املنظمة للديانة جفرسن
الكنائس ضد رصيًحا موقًفا وقف عرش التاسع القرن منتصف يف عاش جفرسن مثل
وليس األقطار. أكثر يف السيايس العمل بساطة يف نفسه عىل ألنكر املنظمة املسيحية
املحلية، الجماعة كنيسة يف الصالة يؤدي عندما النكشري طاحونة صاحب أن هذا معنى
ويف علنًا املنافقني من قريته، كنيسة يرود عندما السنوية الفائدة ذات األسهم حامل وأن
الحوافز فيه تكثر مجتمٍع يف وجوده من بد ال كان النفاق هذا مثل فإن تامة، رصاحة
عىل ولكنَّا املتشابه. الشكيل الديني السلوك إىل تدفع التي العمل وضواغط االجتماعية
وامُلثُل حياتهم بني التباين يزعجهم ال كان هؤالء الكنيسة رواد أكثر أن نعتقد حني حق
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لم إن بعيد. أمد منذ الدنيويني املسيحيني عرفنا قد فإنا أمر من يكن ومهما املسيحية.
املسيحية. ظهرت ما منذ يكن

تلك يكون أن يعدو ال فقد أعيننا أمام الفكتوريني املسيحيني هؤالء يُِربز ما أما
ذلك ومع بعد. فيما جاءوا الذين برناردشو أمثال من املفكرون بها هاجمهم التي الرباعة
عن وعاجزين ينبغي، مما أكثر مستقيمني العرشين القرن منتصف يف لنا يبدون فهم
صهيون إىل مطمئنني املألوف، مع مريحة تسويٍة إىل الوصول عن اإلنسان عجز إدراك
لتعقل إدماجهم أن غري نظرنا. وجهة من ا جدٍّ محظوظني كانوا وربما يجب. مما أكثر
يظهرون وكانوا األكمل. الوجه عىل يتم لم عرش التاسع القرن بعاطفة عرش الثامن القرن
تفكري إىل ا حقٍّ يحتاج إنما هللا بأن اقتناًعا وأقل األصفياء، العقليني سطحية يف األقل عىل

ناحيتنا. من عميق
التاسع القرن يف الغربي العالم يف واالجتماعية السياسية الحياة أشكال يف ويظهر
يف التقليدية امللكية إىل املتحدة الواليات يف التقليدية الديمقراطية من شديد، ع تنوُّ عرش
الخامس القرن يف األصغر بالعالم شبيًها — ما بمعنًى — الغربي العالم كان وقد بروسيا.
وليست وأثينا. وطيبة، إلسربطة، مماثلة قوميات من يتكون وكان بهالس. شبيًها —
يف يحس املرء فإن ذلك ومع أوسع. نطاق عىل الحكومية املدينة إال القومية الحكومة
اتجاهات مجموعة من نوًعا هناك أن القديمة هالس يف يحس مما أكثر الحديثة أوروبا
األقطار، مختلف يف قطُّ كامًال اتفاًقا تتفق ال اتجاهات وهي مكان، كل يف سائدة عامة
ذلك مع ولكنها املختلفة، البلدان يف األخرى التيارات مع العالقة نفس عىل البتة وليست
واحد نوٍع من غربي ووعي غربية، ثقافة فهناك األحوال؛ من حال بأية أسطورة ليست
اسم كلها االتجاهات مجموعة عىل يطِلق أن يف املاركيس يرتدد وال عرش. التاسع القرن يف
أيًضا يسود كان االتجاهات هذه من كثريًا أن يدرك املرء كان وإذا الوسطى». «الطبقة

التسمية. هذه استعمال من إذن رضر فال والدنيا، العليا الطبقات بني
وقد والدين، األخالق يف كان كما عرش التاسع القرن يف توفيق السياسة يف هناك كان
رأينا كما برامجها، ويف السياسية آمالها يف منقسمة كانت ذاتها التنوير حركة أن ذكرنا
لشئون الحكيمة األقلية تناول أن يعتقد كان — بنتام مثل — أحيانًا الواحد الفرد أن
العام. باالنتخاب حكامها اختيار عىل الجماهري بقدرة يعتقد كما كبري، نفع فيه البيئة
يف تَقطع وال تَبُتُّ ال بآراء يتمسك أن النجاح من يشء يف عرش التاسع القرن استطاع وقد
هو أهله عند مخرج أفضل وكان للجميع، الحرية يف يعتقد كان الشائكة. املعضلة هذه
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حر فاملرء خلقية؛ مسألة واالستهتار الحرية بني والتفرقة استهتار. بغري بالحرية اإليمان
وِمن يوقف. أن ينبغي ما وهو االستهتار، معناه الخطأ فعل ولكن الصواب، يفعل أن يف

الخلقي. بالناموس ترتبط الفكتوري العهد يف السياسة أن ترون ثَمَّ
مفر ال التي البداية هناك أوًال، كهذا: سيايس دستور — إيجاز يف — للفكتوري كان
إخوة، أحراًرا، األمر نهاية يف الناس جميع يصبح بتطبيقه الذي التقدُّم، بمبدأ منها
صورة بأية عنف وال فقر، وال تطوعي، سار والعمل رضيبة، وال رشطة، ال متساوين؛
وهذا الفلسفية» «الفوىض أسميناها التي الفاضلة املدينة باختصار هي — الصور من
وبالتوسع بالرتبية يتحقق وسوف — الزمن بنا يُطل مهما — يأتي أن بد ال املثايل املجتمع
إنجلرتا يف حتى خطورتها احتمال برغم — الديمقراطية وكانت الديمقراطية. يف التدريجي
«موجة يف عرش التاسع القرن يف الرجل إىل بالنسبة عرش التاسع القرن من الستينيات يف
وسط البتة ليست بالٍد يف حتى األخيار األحرار من الرجل وكان تأكيد. بكل املستقبل»
الديمقراطية امُلثُل تحقيق بأن يؤمن أوروبا، رشق ويف أملانيا، يف الفكتوري، التوفيق حركة
املؤهلني خري فإن الراهنة اللحظة يف أما الحوادث. بمجرى يتم أن بد ال األمر نهاية يف
هم املؤهلني خري وليس شديد. بطء يف املتقدِّمة الجماهري عىل كأوصياء يحكموا أن ينبغي
طبقة أي من الرجال هم وإنما النبيل، الدم عروقهم يف خفَّ الذين القدامى، األرستقراط
العملية. املشكالت مواجهة يستطيعون أنهم املهن أو األعمال يف بنجاحهم أثبتوا الذين
يف يعتقد وكان املنافسة، تعني التي الحرية ولكنها الحرية يف يعتقد الفكتوري كان
السباق، يف متساوية بداية فرد لكل تعطي التي الفرص يف املساواة ولكنها املساواة،
خلت ربما أو للرابحني فيها جوائز ال األقل عىل أو — فيها سباق ال التي املساواة وليست
وأن الفقراء، اآلباء أبناء سبيل يف عقبة يقف مجتمعه بأن وعيه ازداد وقد الرابحني. من
عىل القرن أرشف عندما — عام بوجه كذلك شعر ثم أسطورة. إال ليست املتساوية البداية
عن يتمخض قد السباق هذا وأن جميًال، شيئًا يكون قد العظيم الحياة سباق أن — نهايته
وبحاجة اإلسعاف، محطات إىل وبحاجة تطهري، إىل بحاجة الطريق أن إال أفضل، أبطال
إيمانه وازداد البغيضة. الِحيَل من ذلك وغري والتجمهر، التسلل، ضد صارمة قواعد إىل
بذلك والقيام الفعلية، االقتصادية التفرقة من والتخفيف الصغري، معونة يف الدولة بتدخل
يمثِّل الذي الرجل فإن ذلك ومع الرفاهية». «دولة اسم جميًعا عليه نطلق الذي العمل
أو الحرية بني الخيار عند — الديمقراطية بأن ذهنه يف وضوح عىل كان القرن منتصف

والسالمة. الصحة لنفسها أرادت إن الحرية جانب إىل تنحاز أن بد ال — املساواة
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ما نصف أن ذلك من وأشق ا. حقٍّ الفكتوري يراه كان فيما ننظر اآلن حتى كنا لقد
الناحية هذه عىل عامة قليلة أحكام من أكثر نحاول أال هنا بنا ويجدر جميًال. يراه كان
خطرية فروق فقط هناك ليست أنه أخرى مرة التحذير مع الغربية، الثقافة نواحي من
يشء كل فوق هناك كان وإنما الثقافية، التجمعات من وغريها االجتماعية الطبقات بني
ذلك ومع غريها. يف منه الجمالية الشئون يف أوضح كان ربما الجنسيات، يف عظيم فارق

ذكرهما: من خطر هناك ليس حكمان أو واحد عام حكم األقل عىل فهناك
يف قْلت وربما األذواق. معايري يف مألوفة غري بدرجٍة شديدة اختالفات عرص هذا فأوًال:
حاالت من حالة يف كانت األذواق وإن معدومة، كانت املعايري إن التجني: من يشء
كما والثقافة الفن يف يتصف كان العرص إن اإلنصاف من يشء يف قْلت أو الفوىض.
غني، تنوع عن ض تمخَّ الذي وبالتنافس الفرد بحرية االقتصادية الحياة يف يتصف
املوقف حقائق تدرك أن تستطيع فإنك أمر من يكن ومهما ا. حقٍّ جيًدا كان أفضله
الغرب، بالد يف الحني ذلك حتى املرء كان العمارة. فن كموضوع موضوع يف بوضوح
طراز أي عىل يعرف فوقها، ما إىل املباني أدنى من بناء أي إقامة يف يرشع الذي الفرد
الطراز أن الحق ومن حوله. من الناس يبني كان كما يبني أن بد ال ألنه مبناه؛ سيقيم
أيًضا الحق ومن الكالسيكي، للطراز الغوطي الطراز تخىلَّ عندما وبخاصة ، تغريَّ قد
كباريس مدٍن يف الوسطى العصور أبقت وقد الطرز. هذه يف بطيء ع تنوُّ هناك كان أنه
تقريبًا وأكثرها األوىل، الحديثة املباني وسط النظر تلفت بصورة تربز مخلفاٍت ولندن
استوىل عرش التاسع القرن بتقدُّم ولكن استعماريٍّا. األمريكيون يسميه الذي الطراز عىل
وكانت الخاصة، أو العامة املباني يف سواء االختيار، نسميه ما ا تامٍّ استيالءً املباني عىل
هذا حتى ولكن القرن، مستهل يف الجديد الغوطي الطراز من املدى قصرية دفعة هناك

ا. عامٍّ يكن لم الطراز
طبيعيٍّا نَُعدُّه األمريكيني نحن زلنا ما الذي املوقف ذلك إىل األمر انتهى وأخريًا
مهندًسا واستشار أرسته استشار حسنًا، بيتًا يبني أن املرء أراد إذا واضح. بشكل
أو كود، رأس طراز يكون هل — الطراز حول كبري حد إىل االستشارة وتدور معماريٍّا،
التيودور مثل الخشب من نصفه يكون وهل املزرعة، بيت أو الواحد، الطابق ذي البيت
وهل أفريقيا. جنوب يف الهولندي الطراز أو الفرنيس، القرص طراز عىل أو اإلنجليزي،
تقع التي املباني نأخذ أن اإلنصاف من وليس ذلك. آخر إىل إرسالية، أو مسكنًا، يكون
عرًضا لنا األمر تعرض ولكنها يشء ألي نموذج أنه عىل للسيارات األمريكية الطرق عىل
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ذا كوًخا تبني فقد — حدود لذلك فليس السجق لشواء مكانًا تبني أن أردت إن إنك قويٍّا:
أسد أو دربي، قبعة شكل عىل أو البحار، كالب جلود من املصنوعة اإلسكيمو كأكواخ قبَّة
مراحل من مرحلة أية يف يبِن لم اإلنسان إن ذاته. املشوي «السجق» شكل عىل أو ضخم،
ولم ١٨٠٠م. عام منذ فعل كما األلباب يحريِّ تنوًعا متنوعة أشكال عىل البرشي التاريخ

البناء. فنون يف بالفوىض تكون ما أشبه هذه غري أخرى ثقافة أية يف مدنه تكن
هذا مع جنب إىل جنبًا عرش، التاسع القرن يف نما قد أنه الحق من كان ربما وثانيًا:
القبيحة األشياء بازدياد املثقفني بني االنتشار واسع شعور األذواق، يف الشديد ع التنوُّ
يف املباني يرى كان األثيني أن يفرتض من الناس من هناك وليس حولهم. من
واحد. لتقليد طبًقا منشأة الطراز، موحدة كانت املباني هذه ألن قبيحة؛ األكروبول
العامة املباني موضوع يف األمريكيني بني اإلجماع أنواع من نوع بأي تظفر لن ولكنك
يف ما يفوق التخطيط يف اتفاق فيها واشنطن أن من بالرغم وذلك — واشنطن مدينة يف
ناقًصا. إلينا وصل الذي املاضية العصور سجل كان وربما أخرى. أمريكية مدينة أية
من الشكوى ُمرَّ شَكوا قد الغربي التاريخ عصور كل يف املفكرين أن املؤكد من أنه غري
انحطاًطا ملس قد أفالطون أن يف شك من وليس الناس. كثرة وذكاء وأخالق، عادات،
االنطباع أن بيد آخر. شعبي يشء كل يف االنحطاط هذا ملس كما الشعبية، األذواق يف
إىل الذوق أضاف قد أنه — له ورثًة باعتبارنا وعنَّا — عرش التاسع القرن عن العام
عزلت والتي االجتماعية، الجماعات بني تفصل كانت التي األخرى الكثرية العنارص

وحدها. الجوانب من جانب يف مثقفة طبقة خاصة بصفة
أو — الذوق من أدنى حدٌّ عرش التاسع القرن يف هناك كان أنه فالراجح ذلك ومع
ذوق — أخرى مرة ذلك وأقول — وهو الناس، جميع بني — مشرتك عامل األقل عىل
صلبة األشياء تكون أن يحب الفكتوري كان زوجته. وذوق األعمال، يف الناجح الرجل
خياليٍّا، وكان والتقشف. القلة، ويمقت الوفرة، يحب وكان املظهر. من ضئيل قْدر فيها
يفخر كذلك كان ولكنه األشياء، من الغريب بالبعيد املباالة شديد الواقع، من هاربًا
من لون كل العرص أدب ويف والرواية. التسجيل عىل وبقْدرته بالواقع، الشديد بإحساسه
بريون مثل الضالة النفوس عن الصادرة الرومانتيكية والسخرية التربم من الطيف ألوان
«وطبيعة» ترولوب، به اتصف الذي الهادئ املهذب العام اإلدراك إىل األوروبيني، وتالميذه

نظام. أو نسق غري عىل يكن وإن موجود يشء كل املغامرة، زوال
بها. خاصة نكهة لها وأصبحت جيًدا، مزًجا أجزاؤها امتزجت التي الفوىض ولكنها
أنظارنا اسرتعى املايض، العرص هذا إىل الحارض عرصنا من بأبصارنا رجعنا نحن وإذا
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الذي الواقع من الخيايل الفرار وبرغم فيه، األذواق ع تنوُّ برغم عرش، التاسع القرن أن
الوحدة أنواع من نوًعا يبلغ األساسيات، حول منازعات من فيه قام ما وبرغم به، اتصف
عرش التاسع القرن يف الرجل عند كان «ازدهار». وعرص اتزان، عرص وهو التناقض، برغم
بحاجٍة يكن ولم اليوم. نحن نحسه ال التفاؤل) مجرد من (أعمق «االنتماء» ب إحساس
ما كثريًا والتي — البسيطة الوظيفية الفائدة وراء أو الوهمية، األساليب وراء االحتماء إىل
من الفرار محاولة إىل بحاجة يكن ولم اليوم. نفعل كما — اإلنسانية صفة فيها تنعدم

الفرار.
البارثينون أجد كما عرش، التاسع القرن لثقافة رمًزا أجد أن أحاول عندما أتردَّد وإني
محطة أقول هل عرش. الثالث للقرن رمًزا شارتر كاتدرائية أو بركليز، عهد يف ألثينا رمًزا
يف ليس أعىل؟ من نيويورك) (يف مانهاتن منظر أو الكبري؟ املصنع أو الحديدية؟ السكة
واإلنجازات عرصللصناعة مجرد يكن لم عرش التاسع القرن ألن إنصاف؛ الرموز هذه أحد
ال ولكني األنواع، جميع من العامة املباني يف بقوة عرش التاسع القرن انهمك لقد املادية.
القرن مجهود من كبري جانب كان وملا رمًزا. يكون أن يصلح املباني هذه من مبنًى أجد
بعد — كان فربما األفراد، حياة عىل واألهمية، والسعادة، الراحة، أسباب إدخال يف بُذل قد
ليون أو مانشسرت أو لندن مثل كبرية مدينٍة يف الجيدة السكنية الشوارع أحد — هذا
الخاصة للمنازل صت ُخصِّ التي الشوارع هذه أحد كان ربما بولتيمور، أو درسدن أو
عرش. التاسع للقرن رمًزا يكون أن يصلح أوروبا، يف يسمونها كما «الفيالت» أو املنفصلة،
من فوىض تجد كما — والنظافة والهدوء، والخرضة، املكان، وسعة الراحة، تجد هنا
يجب الشارع هذا أن ترى فإنك الثائرين عىل يعطف ممن كنت وإن البناء. فن يف األذواق
األحياء شوارع فإن هذا، من دعك ولكن الفقرية. األحياء شوارع من شارع مع يوازن أن
األحياء هذه تختفي أن يأملون فكانوا «الفيالت»، ساكني أذهان يف ماثلة كانت الفقرية
ولكن الفور. عىل كثريًا األوضاع تغيري يستطيعون ال أنهم يعتقدون كانوا وإن ما، يوًما
الوسطى الطبقة وباعتبار القرن. منتصف يف حتى خواطرهم تزعج كانت األحياء هذه
يمكنها ال مضمون غري قصريًا حكمها كان فقد السيادة صاحبة الطبقة هي الفكتورية
من يوم يف اإلقطاعيني األرستقراطيني عند كانت التي بالنفس الثقة رزانة اكتساب من

األيام.
الفيالت. شوارع مثل إىل يحولوها أن الفقرية األحياء شوارع ساكنو يود كان وكم
إىل الجماعات أنواع كل وجود الكتاب من الفصل هذا خالل شديًدا تأكيًدا أكدنا وقد
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للقرن. نموذج أفضل لتكون اختيارنا عليها وقع التي الفكتورية الوسطى الطبقة جانب
كالربوسيني أو كالربيطانيني، نفسها من ثقٍة عىل وطنية، جماعات هناك: كان فقد ولذلك
البالد كل إليه الوطن يستعيد بأن ينادون الذين كأولئك أو األمريكيني، أو — مثًال —
البولنديني. أو كاألرلنديني أفرادها ويستشهد يشكون، الذين أولئك أو بلغته، تتحدث التي
أخالق ذات وأخرى وضعية، وجماعات الدين، رجال ضد ثقافية جماعات هناك وكانت
مسيحية أخالقها أن عىل ترص ولكنها املسيحية، الكنيسة ترتاد ال بأنها تفخر خاصة،
وأكثرهم املتعصبني، من صغرية جماعات هناك وكانت األرثوذكس. كأخالق األقل عىل
االتجاهات من واحد لنوع أو واحدة لناحية حياتهم يكرِّسون تعصبهم، يف املعتدلني من
بدفع كالقائلني االتجاهات، يف غريهم مع يتشابهون ذلك عدا فيما ولكنهم االجتماعية،
والنباتيني، الدينيني، واملتصوفني عليها، يقوم عما النظر بغض األرض قيمة عىل الرضيبة
القائمة من ذلك غري إىل للخمور، واملحرِّمني الحيوان، أو األطفال عىل للقسوة واملعارضني
هؤالء غري وهنالك والعرشين. عرش التاسع القرنني يف الصالحة» «القضايا من الطويلة
تبذل التي الجماعة وهي — بروًزا الجماعات هذه من أقل ليست وهي — املثقفني جماعة
تشكيله. تعيد أو فيه، نفسها وجدت الذي الغريب الفوضوي املجتمع تنبذ لكي ا شاقٍّ جهًدا
املتعلمني أكثر عند األساسية العقيدة هو إذن املتقدِّمة الكونية النظرة أسميناه ما إن
آمالها تقيس كانت الذي املعيار وهو عرش، التاسع القرن يف ونساء، رجاًال الغرب، أهل من
عقيدة َقِبلت الكونية النظرة وهذه التعليم. ناقصة أو املتعلمة غري الجماهري حتى به
عىل الحصول ويف الدنيا، هذه يف هنا اإلنسان كمال إمكان ويف التقدُّم، يف التنوير عرص
حدَّتها العقائد هذه عن أزال قد عرش التاسع القرن أن بيد األرض. هذه فوق السعادة
املسيحية العقيدة أزالت عندما — الوجوه بعض من — حدث كما املبارش، واتجاهها
لعودة — متفائلة إمكانيات تكن وإن — املفزعة اإلمكانيات البدائية املسيحية عن املتأخرة
التنوير حركة أمل مع التوفيق موقف الفكتوري ووقف قريب. وقٍت يف ثانية مرة املسيح
وحرص، بطء يف الجماهري تعليم وعملية التدريجي م التقدُّ فكرة يؤيد فكان وبطولتها؛
الذين الناس من الكامل االجتماعي الضغط وضع من صارًما خلقيٍّا ناموًسا يؤيد كما
أنه يحس كان ما حساِب عىل ذلك يكون أال عىل التجريب، وحرية الجماعات، يؤلفون
وجه يف إغالقها عدم مع للمواهب املستقبل أبواب فتح ويعضد مطلقة، خلقية أحكام
عىل ذلك يكون أال عىل األرض عىل السالم ويؤيد االجتماعي، والوضع املوروثة الثروة
لالنقالبيني، تكون أال عىل والديمقراطية بل — القومية وكرامته الوطني رشفه حساب
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واإلخاء «الحرية تأخذ التي الديمقراطية يؤيد ال فهو اشرتاكية؛ ديمقراطية تكون وأال
— الفكتوري يرى كان كما — تأكيد بكل يستطيع املرء إن حرفيٍّا. مأخذًا واملساواة»
سعيًدا، ناجًحا، ذلك مع يكون وأن عرصيٍّا، شخًصا متنوًرا، حرٍّا، ديمقراطيٍّا، يكون أن
وكان مرتاحني. سعداء ناجحني «بعد» الجميع يصبح لم حيث الدنيا هذه يف حتى مرتاًحا،
جميع فيه يميس الذي اليوم يأتي فسوف لضمريه. عظيًما خالًصا هذه «بعد» لفظة يف
وأصحاب املحظوظني واجب من فإن الحارض الوقت يف أما آنئٍذ. يساره مثل يف الناس
سبيل يف — باملحاولة لغريهم يسمحوا أن أو — ممكن هو ما للخطر يعرضوا أال االمتياز
الغني «البورجوازي» األقل عىل أو الغني، الرجل وجود إن مستحيل. هو ما عىل الحصول
عن تعربِّ سخيفة مجازات بأية يوحي أال يجب عرش، التاسع القرن عالم يف اعتدال، يف

الِخيَاط. َسمِّ ِيف الَجَمل دخول صعوبة
بالرغم — نفسه من الواثق الفكتوري هذا عن الحديث نرتك أال أرى فإني ذلك ومع
بالكائنات إيمانه ورثة بأننا نعرتف أن دون — بالنفس الثقة هذه من الواقع يف غريتنا من
عليه أدخلنا إيمان املطلق، التنوير حركة بتفاؤل ُقورن إذا معدَّل إيمان وهو — البرشية
اإليمان هذا تلمس أن تستطيع وأنت عنه. نتخىل أن كدنا ربما بل التعديل، من كثريًا
بني تلمسه كما الوجوه، بعض من أفضلها ويف صورة، أوضح يف مل ستيوارت جون عند
الفكتوري. التوفيق يف تتمثل كما التنوير حركة عىل انشقوا قد املثقفني أكثر فإن املثقفني.
أصحاب الفنانني من غريهم وكثري وديكنز، وتنيسون، لنجفلو، أمثال أن الحق ومن
عىل أو الظافرة، الوسطى الطبقات مع منسجمني — النواحي بعض من — كانوا الخيال،
طرٍف يف تضعهم شديدة معارضة الطبقة هذه تمثِّله ما لكلِّ معارضني يكونوا لم األقل
يستظلون ممن واألخالق» السياسة «رجال من كثري هناك ليس ولكن لها. مضاد آخر

رائًعا. نموذًجا مل كان هؤالء ومن التنوير؛ حركة براية
ما وكثريًا بنتام. عند أثري وتلميذ عصامي، اسكتلندي رجل مل، جيمس ابن وهو
ضد — التنوير لحركة مخلص بأنه ينادي حياته طوال وكان لبنتام. الحفيد بمثابة كان
عمله يف يتأثر العقل بقوة ثابتًا إيمانًا مؤمنًا أخالقها، يف ال الدينية قواعدها يف املسيحية
(وقد خاصة الجرمانية املثالية أو الفلسفية، باملثالية يثق ال العام، وباإلدراك بالتجربة
متحمًسا مصلًحا وكان هيجل). قراءة محاولة بعد االشمئزاز من بيشء أحس إنه مرة قال
اآلخرين وسائل يف وبالتسامح للجميع، بالحرية يؤمن للجماهري. املادية الحالة لتحسني
إحساًسا أحس رجًال — كله هذا فوق — كان وربما وسائله. مع اصطدامها عند حتى
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«الحرية» مصطلح عنه يعربِّ البرشية للحياة الرضورة كل رضوريٍّا شيئًا هناك أن عميًقا
مل فإن ذلك ومع معناه. من خلًوا يكون ما كثريًا الذي الشكيل، املصطلح ذلك وهو
منه. كثري يف عدَّل أو الروحاني، َجده من َوِرثه عما تراجع الذي الرجل بعينه هو هذا
التعقل تخفيف إىل انتهى وكولردج وردزورث أمثال من الرومانتيكيني الشعراء وبتأثري
العاطفية، واالستجابات الثابتة، غري باألمور الشعور طريق عن التنوير حركة يف الصارم
ذلك يف شأنه األوهام، من وليست الحياة ثروة من تزيد أموًرا باعتبارها و«الالمعقول»
بكارليل فيها تأثَّر وجيزة فرتة به مرت لقد بل فيه، عاش الذي الجيل أبناء من العامة شأن
بالحرية، يؤمن كان معتدل. تعقل إىل عاد ما رسعان ولكنه يجذبه، التصوف أن فاعتقد
فحسب، ذلك وليس الديمقراطي، اسم العمر أخريات يف نفسه عىل أطلق فقد ذلك ومع
أن بد ال الحكومة بأن اإليمان إىل انتهى ألنه الوجوه؛ بعض من أيًضا االشرتاكي اسم بل
واملعوقني. الفقراء مركز من إيجابيٍّا ترفع لكي وإنما فحسب، العقود تنفذ لكي ال تتدخل
العقيدة مرسات أن واألخالق» الواجبات «علم كتابه يف قرَّر الذي بنتام خليفة نفعيٍّا، وكان
جون ولكن الدِّين. نفعية ضد حكمه أصدر هذا أجل ومن العقيدة، هذه آالم من أقل هللا يف
مذهب وهو به، الخاصة «املانيكانية» من نوًعا حياته أواخر يف اعتنق — ذلك مع — مل
هذه يف جميًعا تجنيدنا إىل ويرميان أكيدة غري معركة يخوضان الرش وروح هللا بأن يقول
يخىش اإلنسان كمال بإمكان آمنت التي املدرسة خلف الذي الرجل هذا وكان املعركة.
العادية البرشية الطبيعة «أن الحوايش إحدى يف وأبان األغلبية، ظلم إمكان الخشية أشد

ا». جدٍّ ضعيفة
كأوضح عرش التاسع القرن يف للتحرر الرئييس املبدأ عن عربَّ قد هذا، برغم مل، ولكن

قال: قبل. من آخر فرد أي عنه عربَّ ما
يف عضو أي عىل بحق السلطة ممارسة أجله من تُمكن الذي الوحيد الغرض إن …»
عنده ما فإن لآلخرين، األذى دون الحيلولة هو العضو، هذا إرادة ضد متمدن، مجتمع
العمل عىل إرغامه بحق يمكن وال الكايف. بالضمان ليس — خلقي أو مادي — خري من
وألن سعادة، أكثر يجعله ذلك وألن العمل، بهذا يقوم أن له األفضل من ألن االمتناع أو
أسباب وهناك والصواب. الحق من حتى أو الحكمة، من — اآلخرين رأي يف — العمل هذا
إلحاق أو إلرغامه ال رجائه، أو إلغرائه، أو معه، التفكري لتبادل أو معه، للجدل طيبة
عنه صدِّه يف نرغب الذي السلوك فإن ذلك نربِّر ولكي آخر. مسلًكا سلك هو إن به األذى
أي سلوك من الوحيد الجانب إن آخر. لشخص األذى يسبب أنه بالحساب يتبني أن بد ال
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أما باآلخرين. يتعلق الذي الجانب ذلك هو للمجتمع، ينقاد أن فيه له ينبغي الذي إنسان،
عىل نفسه، عىل سيد الفرد بحق. مطلق فيه استقالله فإن وحده يخصه الذي الجانب يف

عقله.» وعىل جسده،
بل تبسيط، أشد مبسًطا املنال، بعيد أمًرا اليوم املفكرين من لكثري هذا يبدو وقد
بأي اليوم نثق ال إننا سليم. غري فيه التفكري كان ربما أو خاطئًا، توجيًها موجًها وربما
تيارات العرصية، التيارات اكتسحتهم ممن كنا إن األقل عىل السيادة، أنواع من نوع
املطلق التقديس فإن املطلقة، باألحكام نؤمن زلنا ما األقل عىل كنا وإن الفلسفية. النسبية
أمثال فإن ذلك ومع بها. نتمسك التي املطلقة األحكام من ليس نفسه عىل الفرد لسيادة
منتصف يف أمريكا يف هنا بالتأكيد شائعة زالت ما هنا مل عنها يعربِّ التي املعتقدات هذه
وأن يحدد، أن يحاول الذي الناس من الفرد ذلك عىل نعطف زلنا وما العرشين، القرن
زلنا وما الغرب. تقاليد من تقليًدا يَُعدُّ الذي التفرد ذلك قيمة، له يجعل وأن تفرده، يقرر،
وقد األمن إىل بحاجة كنا إن حتى السلطان، واحرتام لآلباء، والخضوع التجنيد، نمقت
ال البرشي الجنس من الفرد إىل ننظر زلنا وما الجميل. الحر الدارويني النضال مللنا
إننا املغامر. الجوال الحر كالحيوان ولكن النمل، أو النحل كجماعة جماعة يف كعضو
عن ورثناه الذي والعاطفي العقيل الرصيد عىل ما حدٍّ إىل نعيش — باختصار — زلنا ما

الغرب. يف والفلسفة األخالق تقاليد كل عن الواقع يف أو — املايض القرن
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التاسععرش: القرن
اليسار اليمنيومن من اهلجوم (ثانًيا)

الطائفة لتلك العيش مصادر يف حدث الذي للتغري الكامل التطور عرش التاسع القرن يشهد
اللمسات كذلك ويشهد الكتَّاب، بها وأعني املفكرة، الطبقات من العظمى األهمية ذات
بد وال املثقفني. نسميها التي املعينة الصفات ذات الحديثة الفئة تلك خلق عملية يف األخرية

الغرب. يف للفكر تاريخ أي يف العناية املوضوعان هذان يلقى أن
لهم بد ال كان — باحثني أم اِصني قصَّ أم كانوا ُشعراء األنواع، جميع من الكتَّاب إن
الخاصة، أمالكهم من دخٍل عىل يحصلوا أن املبكرة الحديثة األزمنة حتى اإلغريق أيام منذ
الدولة به تعينهم أو الرومان، «امليسناس» كان كما األثرياء رعاتهم به يعينهم املال عىل أو
وبعد األديرة. نظام كان كما الهيئات من هيئة أو أتيكا، يف املرسحية كتَّاب كان كما
املؤلفون تمكَّن حتى الكتب سوق تدريًجا اتسعت عرش الخامس القرن يف الطباعة اخرتاع
تاجًرا الكاتب وأمىس الطبع، حقوق لحفظ نظاًما يضعوا أن من فشيئًا شيئًا والنارشون
املخاطرة من كبريًا جانبًا عاتقه عىل أخذ الذي النارش مع بالتعاون نتاجه ببيع له مرخًصا
الكاتب كان التي والصحافة عرش، الثامن القرن يف والصحيفة املجلة، ظهرت ثم التجارية.
لفئات طبًقا بالقطعة أخرى وأحيانًا «ماهية»، ك أحيانًا يتقاضاه، راتب نظري فيها يعمل
وما ناقًصا، يزال ال الطبع حق كان فقد انتقال؛ فرتة هنا يَُعد عرش الثامن والقرن معينة.
نجاًحا. فيها العاملني أكثر إىل بالنسبة حتى تجزي ال والصحافة أهميتهم، للرعاة برحت
املكافحة العاملة الطبقات عن يعربِّ ا خاصٍّ مصطلًحا اإلنجليزي جرب» «شارع عتَّم وما
يف وبخاصة — الناس من طبقة نََمت فقد ذلك ومع املكتوبة. الكلمة صناعتها كانت التي
حقيقية. سوٍق يف تكتبه ما بيع عىل سيئة، املعيشة تكن مهما تعيش، — وفرنسا إنجلرتا



ورجال أفكار

بعد فيما منه ضاعت ثروة وهي قلمه، من أثرى َمن أول سكوت وولرت سري كان وربما
الجديد الناشئ العمل يف روية بغري إسهامه بسبب — توين مارك من ضاعت كما —

واسع. نطاق عىل بالنرش يتعلق الذي
صت وُخصِّ الكاملة. الحديثة مكانتهم للكتَّاب أضحت عرش التاسع القرن انتصف وملا
إىل يرقون ال ملن كان كما السوق، يف الرائجة الكتب يكتبون الذين ألولئك الكربى املكافآت
اليومية، الصحيفة واكتملت عليه. يعيشون ضئيًال يكن مهما كْسٌب هؤالء نجاح مستوى
أحرار. وكتَّاب وموظفون األجور يتقاضون مراسلون بالكتابة يمدُّها الدورية، واملجالت
الطراز من مرسحيٍّا مديًرا الرجل كان وقد الربح، تدر شيكسبري بظهور الدراما وأخذت
الناجحة املرسحيات من العائد النصيب أصبح الفكتوري العرص حلَّ وملا تأكيد. بكل األول
أخرى فرصة هناك كانت ثم هوليوود. إىل الطريق يتضح هنا ومن نسبته. يف يزداد ا حقٍّ
بذلك وأعني الورق، فوق بعض إىل بعضها الكلمات بضم عيشهم يكسبون الذين ألولئك
مهنة يكن ولم املهد، يف يزال ال كان ١٨٥٠م عام يف اإلعالن أن غري التجاري. اإلعالن

االحرتام. كل محرتمة
من وبخاصة املالية اإلعانات تستمد البحت، العلم فيها بما العلمية، الكتابة وبقيت
إىل تحولت قد عرش التاسع القرن يف كانت املعونة تقدِّم التي الهيئات أن بيد الهيئات.
عالم ويف الدولة. رقابة تحت األوروبية القارة يف عادة وكانت دينية، منها أكثر علمانية
العالم أعضاء به ب يرحِّ للدخل ثانويٍّا مصدًرا كان التجارة من نوع تطور الدراسية الكتب
بحتًا، صافية ثقافة املثقفني بقية — اإلجمال وبوجه حال أية عىل — وظلت الدرايس.
والكنيسة كالدولة — الجماعات مختلف من املعونة تتلقى ويعلمون، يعقلون الذين أولئك
كما — بقي فقد القانون أما نسبيٍّا. وضئيلة ثابتة مخصصات عىل — إليها وما والكلية
الطب وأما آخر. عمل كأي الفردية للمنافسة تخضع علمية مهنة — قرون منذ كان
بحلول أمىس فقد الحديثة، األزمنة بداية حتى حال بأية علمية مهنة يكون يكاد ال وهو —
حيث من — كالقانون — كان وإن املهن، أجلِّ من مهنة عرش التاسع القرن منتصف

الخاصة. املرشوعات من االقتصادية، العيشة
به وأعني نسبيٍّا، إهماًال أُهمل الذي الساحر امليدان ذلك نقتحم أن هنا نستطيع وال
القرن يف املحرتفني الكتَّاب أن وهي واضحة، نقطة إىل أرشت وقد املهن. سوسيولوجية
أولئك كل وأن للكلمة، بائعني باعتبارهم االقتصادية املنافسة تيار جرفهم قد عرش التاسع
كانوا املقصود والتدبري التفكري من نوًعا األسايس عملهم كان الذين — عامة بصفة —
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وهؤالء عرش. التاسع القرن يف الفردية االقتصادية املنافسة تيارات نحو تدريًجا ينجذبون
األرجح، عىل ونسبيٍّا بالتأكيد، اإلطالق عىل سبق عهد أي من عدًدا أكثر الحني ذلك يف
ولم واملعلمني، الوعاظ سوى يظهر فيما ذلك عن يشذ ولم السكان، مجموع إىل بالقياس
دائًما يحسون بذلك، يفخرون مثقفني، املثقفون بقي فقد ذلك ومع كذلك. كلهم يكونوا
إىل النظرة من بنوع — مثًال كالصحافة املنافسة فيها تشتد التي املجاالت يف حتى —
التجاري النجاح أن غري املادية. السلع ويشرتون يبيعون الذين أولئك عن يفصلهم الحياة
يف العمل مثل الثقافة هامش عىل تكون أن يمكن التي امليادين يف وبخاصة العظيم،
الناجح، الكاتب ضمري يُقِلق أن إىل املعارصة أمريكا يف يميل والدعاية، واإلعالن، هوليوود،

اليسار. نحو ويدفعه
االجتماعية الناحية ومن االقتصادية الناحية من املثقفني مركز يف التحول هذا وأهمية
تجارية دوامة يف يندفعون أنهم — نظرنا وجهة من — ليست الغربي العالم يف ما حدٍّ إىل
لم الغرب يف املثقفني ألن ذلك غريهم؛ عن واالنفصال الرزانة يفقدون وأنهم سوقية،
من عرص أي يف الدنيا هذه يف والحرارة الرتاب عن معزولة عاجية أبراج يف قطُّ يعيشوا
القرن يف واضح بشكل ت تمَّ التي — العملية هو الحديث العالم يف الجديد وإنما العصور.
كبري، جمهور عىل ما حدٍّ إىل عيشهم يف يعتمدون املثقفني جعلت التي — عرش التاسع

خاصة. بصفة بالكتَّاب ذلك فعلت والتي
الكتَّاب أكثر يقود أن الناس من الكثرة عادة عىل االعتماد هذا من توقعنا وربما
بإيجاز يقودهم — يجدونها كما اإلنسانية العالقات قبول وإىل الجمهور، مراءاة إىل نجاًحا
من املاليني ماليني بني من أن يف شك من وليس الناس. من غريهم مع التشابه نحو
الفرار عىل ملعاونته إثارته، أو العادي الرجل تسلية ملجرد ُكتب ما املطبوعة الكلمات
كلَّ أن إال الفكتوري. العهد يف التوفيق نظرة ولتأييد أهوائه، ولتثبيت العالم، هذا من
تقريبًا، الكتاب وكل مرياثنا، من جزءًا نَُعدُّهم الذين الرجال من تقريبًا اليوم ندرس َمن
االفتتاحية وكاتب السائدة. األمور «هاجموا» قد والعارضني، املنسيني الكتاب من وكثري
الكتاب كبار عتب وقد ما. يشء «معارضة» من الحديث العالم يف له بد ال — كالواعظ —
انظر فشل. من فيه تردى ما البرشي الجنس عىل العرشين والقرن عرش التاسع القرن يف
— الحال بطبيعة — هؤالء كان لقد ونيتشه؛ وماركس، وثورو، وإمرسون، كارليل، إىل
إخوانهم إىل يُنِسبوا أن دون كذلك يكونوا أن لهم كان وما أخالقيني»، «سياسيني كتَّابًا
صليبيني أنفسهم الرواية كتَّاب كان وكذلك والغباء. والخمول، والرش، الخطأ، البرشية يف
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بأنهم يرصحون حينما الصفة هذه فيهم تكون ما وأوضح هجومهم). يف متحمسني (أي
دريزر. أو زوال الفور عىل نذكر وهنا علميٍّا. تحليًال البرشي السلوك يحللون

الحديث، الغربي العالم يف املثقفني بدور تتعلق التي الثانية النقطة من نقرتب وهنا
الخاص الفرع بلغه ما حتى يبلغ لم االجتماع علم فروع من فرٍع يف رئيسية مشكلة وهي
إال نحتاج وال واألفكار. والعلم، املعرفة، بسوسيولوجيا االجتماع علم يف ويُعرف — باملهن
الشعبية السوق عىل يعتمد الذي للكاتب الحديث املوقف بشأن واحدة مالحظة إضافة إىل
قرائه، إىل ييسء أن الكاتب هذا مثل به يقوم عمل أريح كان ما وكثريًا لسلعته، الكبرية
«ركن يقرءون الغافلني نجد حيث — أمريكا يف وبخاصة — غفلتهم مقدار لهم يبنيِّ وأن
ال» «الُجهَّ ِكتاب رشاء عىل يُقِبلون ال الُجهَّ وحيث بالغ، برسور منكن ملسرت الغافلني»

فريجونه. لويس ملسرت
قْدٌر الغربية الثقافة من العام آالف للثالثة — األحوال من حال بأية — لدينا وليس
عرَّفها كما املثقفة» «الطبقات بهم وأعني — املثقفني اتجاهات عن الحقائق من كاٍف
ملجتمعاتهم، الكونية النظرة إزاء — الكتاب هذا مقدمة يف أوردناه تعريًفا بومر األستاذ
للمثقفني. االجتماعي الدور عن نظرية أو مقنع تفسري أي إىل بعُد نصل لم أنا كما
هذا يف والحني الحني بني ذكرناهما وقد لنظريات، وبدايات املعارف، من شذرات لدينا
األيام يف منهم كان َمن استثناء مع ربما — كفئة املثقفني إن نقول أن ونستطيع الكتاب.
إخوانهم مجموع عن بانفصالهم وعي عىل دائًما كانوا — املسيحية من املقدسة األوىل
أعضاء بعض كان وقد الطبقي». «الوعي ب قويٍّا إحساًسا يحسون كانوا أي البرشية؛ يف
حتى العصور، كل يف االجتماعية املراتب مستويات من مستًوى أعىل يف املثقفة الطبقات
يكتبون، وال يقرءون ال ممن الجديدة الحاكمة الطبقة كانت عندما املظلمة العصور يف
األجور حيث من بعضهم وكان َعْمد. عن الثقافة تعادي كانت التي إسربطة يف حتى أو
أكثر يف واملعلم الوسطى العصور يف الريفي األبرشية قسيس مثل لم، السُّ أسفل يف الفعلية

العصور.
بله — معينة لفرتة حتى فعال، أثر ذا ا عامٍّ حكًما نُصِدر أن ا حقٍّ العسري من أنه بيد
املثقفة الطبقات باتجاه يتعلق فيما بأْرسه الغربي التاريخ مجرى عن شيئًا نقول أن
ال كنا وإن لم، السُّ أعىل يف ثوار دائًما هناك كان وقد مجتمعاتهم. يف القائم النظام إزاء
املسيحيني اآلباء إىل أفالطون من ظاهر والتتابع املظلمة. العصور يف عنهم القليل إال نعلم
فربما ذلك ومع هذا. يومنا يف العديدين املثقفني والثائرين ووايكليف أبيالرد إىل األوائل
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يِعظون، الذين أولئك من حتى العظمى والغالبية بل املثقفة، الطبقات من الكثرة كانت
للنُّظم التابعني من التعليق ويكتبون التحرير، بأعمال ويقومون ويخطبون، ويعلِّمون،
«أن وهو الكلمة، معاني من معنًى بأبسط محافظني هي، كما لألمور واملؤيدين السائدة،
بالتأكيد سلوكهم يف قراؤهم أو إليهم املستمعون كان وقد به». املساس دون لدينا ما نرتك
الغرب يف الفكر تاريخ ندُرس هنا كنا ملا وإال واملحافظني، املجتمع لنُظم الطائعني من
األدب الثائر، لألدب العديدين القراء أن ا حقٍّ املحتمل ومن غرب. هناك كان ملا وإال —
الذي الحد إىل البتة يتأثروا لم — الحديث الغرب يف حتى — القائم النظام يهاجم الذي
يأخذون أو رات املطهِّ أنواع من نوًعا يتناولون كانوا إنما ثائرين. أنفسهم هم يجعلهم
التي املواعظ يف النفسية الراحة يجدون أسالفنا كان كما النفسية، الراحة أسباب من سببًا

الجحيم. نار عن عليهم تُلقى
كان املثقفة الطبقات من الخالق» «الجزء أن الواضح من فإن أمٍر من يكن ومهما
متحمًسا حوله، من كان الذي العالم عىل ساخًطا التنوير حركة بداية منذ عام وجه عىل
بالرغم — اتفاق عرش الثامن القرن فالسفة بني فيما وكان ذلك، بإمكان ومقتنًعا إلصالحه،
وأن الفور، عىل يقوم أن يمكن اإلصالح بأن — الوسائل يف الفوارق بعض وجود من
إذا امرئ كل يراها والعقل) الطبيعة معايري (هي ملعايري طبًقا يُصاغ أن يمكن املجتمع
«أصحاب من املستنريين غري يمقتون كانوا املستنريين من املثقفون وهؤالء عقله. استنار
كانوا الذين املثقفني من القلة وتلك التقليديني، والنبالء القسس بهم وأعني — االمتياز»
ويضعون االمتياز» أصحاب غري «من املستنريين غري يحبون كانوا ولكنهم — يعارضونهم
يف الحياة عىل يدربوهم أن يريدون كانوا الذين الناس عامة هم وأولئك ثقتهم، فيهم

الفاضلة». «املدينة
ولكنهم ثورتهم، يف يزالون ال الخالقون املثقفون كان عرش التاسع القرن حلَّ وملا
نحو القديم، الدين نحو اليمني، نحو ُمثُله يف بعضهم اتجه وقد موحدة. زمرة يعودوا لم
من ونوع السلطة، أنواع من نوع نحو شبابها، اسرتدت التي أو القديمة األرستقراطية
السعادة، وإىل بل والهدوء، الرقة إىل الناس أكثر يتحول لكي املحدد التخطيط أنواع
أشكال من شكل نحو اليسار، نحو بعضهم واتجه الحال، هذه عىل دائًما يبَقوا وأن
نفس مع يصطرعون القرن بتقدُّم أخذوا الخالقني املثقفني أن ذلك من وأهم االشرتاكية،
املتعلمني بهم وأعني — ويرعونهم يدللونهم عرش الثامن القرن فالسفة كان الذين القوم
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القرن كتَّاب نبذ وقد مثقفني. نَُعدَّهم أن نستطيع ال الذين الوسطى الطبقة من العاديني
التي املعايري أكثر — كبري حدٍّ إىل — ونقرؤهم نذكرهم زلنا ما الذين عرش التاسع
الكتَّاب هؤالء كان الفكتوري. العرص يف التوفيق تمثل إنها وقلنا السابق الفصل يف بينَّاها
حقيقي التقدُّم بأن االقتناع وبخاصة اتجاهاتها، بعض يف الوسطى الطبقات يشاركون
ق. وبالتدفُّ وبالتطور بالتاريخ اإلحساس يف يشاركونهم ا جدٍّ األقل عىل وكانوا وممكن.
مثل تكرمها ال أسماء لها اخرتعوا الذين خاصة، بصفة الوسطى الطبقات يمقتون ولكنهم
الوسطى، الطبقات أنجزته بما يفخر الذي الكاتب وحتى الرعاع). (أو «الفلسطينيني»
الفلسطينيني، من عادة يَُعدُّونه الشعب عامة من والفنانون الجمال عشاق كان الذي الكاتب
تفكريه يف خاضًعا يكن لم عرش، التاسع القرن «خالصة» كتب الذي سبنرس هربرت حتى
العالم بأن مؤمنًا بشدة، الدين لرجال معارًضا كان وإنما قانًعا، يكن ولم السائد، للنظام
أن يستِطع ولم ويتألم، ويشكو يحتج بإيجاز سبنرس كان الجسيم. اليشء الخطأ من به
أن ودون — الثناء يلقي وقلما — اللوم يلقي أن دون التحليل أو الوصف يف يستطرد
الكتَّاب من نتوقعها أصبحنا التي املرارة تلك باختصار عنده كانت وقلقه. ضيقه يُظِهر
الحالة نحو بالفعل ُقُدًما يسريون عرش التاسع القرن يف الخالقون املثقفون كان الجادين.
كما بطبيعته يشكو أن املثقف من املرء يتوقع حيث املعارصة؛ أمريكا يف بلغوها التي
أو كلياتنا، عيوب قراءة يف ويرشع منشور كتاب أي يفتح أن املرء يتوقع وحيث يتنفس،
اقرتاب أو الدولية، العالقات يف الشقاق أسباب أو السطحية، الرتبة إتالف أو أَُرسنا، أزمات
فرنيس كاتب نرش وقد املثقفني. دور من الشكوى حتى لتجد إنك بل نهايتها، من ثقافتنا

املثقفني؟» دهى «ماذا عنوانه: كتابًا سنوات بضع منذ بندا جوليان اسمه ممتاز
أو تثني أن ذاتها حد يف يمكن ال الرتاكمية املعرفة أو فالعلم، مبالغون؛ شك ال إننا
كما األيام. تلك يف العلمية الكتابة من كبري قْدر هناك كان وقد تجزع، أو تأمل أو تلوم،
وإن اإلصالح، بقصد ال النفوس، عىل الرسور إدخال بقصد يعملون قد الفنانني بعض أن
فإنه ذلك ومع العالم، هذا عن األحكام من حكًما تضمن ربما الفن من األكرب الجانب كان
منهم والكتَّاب — وإنتاًجا خْلًقا األكثر املثقفة الطبقات أن اإلجمال وجه عىل الحق من
الطبقات عند الحياة أسلوب تلفظ الفرنسية الثورة منذ التقريب وجه عىل كانت — خاصة
أولئك هنا ننىس وال — الطبقات هذه أفراد بني السائدة القيم وتنبذ الغرب يف الوسطى
من العظمى الكثرة يؤلفون وهم مكانتها، إىل ويتطلعون الطبقة هذه يقلِّدون كانوا الذين

العرص. هذا يف العاملة الطبقات
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اليمني من الهجوم

لسهولة — عرش التاسع القرن يف التقليدية املعيشة طرق عىل الهجوم أنواع م نقسِّ سوف
عن االصطالحان هذان تولَّد وقد اليسار. من وهجوم اليمني من هجوم إىل — البحث
أن املحافظون أو امللكيون اعتاد عندما القرن، مستهل يف الفرنسية الربملانية الحياة
إىل واالنقالبيون الدستوريون املصلحون ع وتجمَّ الجلسة، رئيس يمني إىل جماعة يجلسوا
يدفع أن يريد اإلجمال وجه عىل «اليسار» ألن داللتها؛ لها رمزية إشارة هذا ويف يساره.
واألهداف أكمله، عىل منها الغرض يتحقق حتى ١٧٨٩م» وعام ١٧٧٦م عام «مبادئ
من أقل مجتمًعا إجماًال «اليمني» ويريد الفرنسية، والثورة األمريكية للثورة الديمقراطية
هذين بني الفوارق ترسم التي العريضة الخطوط وهذه كبرية. بدرجة ديمقراطية ذلك
السياسة، يف حتى تعقيد من اآلراء يف ما لقياس — الحال بطبيعة — تكفي ال املصطلحني
محددة نقطة ليس واليمني اليسار منه نقيس الذي الوسط أن وهو واحد، ألمر وذلك
قبُل من إليه أملعنا الذي واملساواة الحرية ُمثُل بني الديمقراطي الجذب ألن واضحة؛
اليسار إىل التقسيم أن غري تعقيًدا. األمر يزيد لألمن األعىل امَلثل أن كما دائًما. موجود
الفصل يف وضحناه الذي املوقف عىل الهجوم بني للتمييز كوسيلة — هذا برغم — واليمني
كاملة دائرة يكون أن يمكن منحٍن التقسيم خط أن الحظنا إذا وبخاصة ينفعنا، السابق،
الثالثة الفرنسية الجمهورية من األخرية السنوات يف النظر يلفت ومما الطرفان. فيلتقي
كثريًا متطرف، ويسار متطرف يمني السيايس املصطلح يف وهما والشيوعيني، امللكيني أن
الفضيلة حماسة يف يمقت كالهما كان فقد معينة؛ مشكلة يف واحد جانب يف صوَّتوا ما

ثوريٍّا. تغريًا يريدوا لم الذين السوقة من الجامدين
يميزون تجعلهم سليمة غريزة من لديهم كان بما — عرش الثامن القرن فالسفة إن
لو ألنك هجماتهم أشد إليها هوا ليوجِّ الرومانية الكاثوليكية الكنيسة أبرزوا — أعداءهم
فإن العادي، اإلنسان عند والعقل الطبيعي بالخري — الفالسفة هؤالء فعل كما — آمنت
اآلراء مجموعات من املزيد ولكن املناقض. اآلخر الطرف يف تصبح إذن األوىل الخطيئة فكرة
واملذهب الطبيعي، فوق ما ينكر الذي الطبيعي املذهب — التنوير حركة تضمنتها التي
القائمة، الثابتة واملراتب التقاليد وكراهية األرض، فوق األكيد التقدُّم يف واالعتقاد املادي،
ذلك كل — األحيان بعض يف مًعا واملساواة الحرية يف أو املساواة، أو الحرية يف واالعتقاد
أن قبُل من ذكرنا وقد املعادية. اآلراء من مجموعة املنظمة التقليدية املسيحية يف وجد
الكنائس أن نرى وسوف املسيحية. وليدة نواحيها بعض من هي ذاتها التنوير حركة
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لم الكنائس هذه حتى — مثًال — واألنجليكانية الكاثوليكية الرومانية محافظة، األشد
القرن منذ حدثت التي للتغريات جزئيٍّا نفسها تكيِّف أن األحوال من حال بأية ترفض
نظامان الجديدة» و«الروح «املسيحية» إن نقول أن ا حقٍّ الرأي خطل ومن عرش. الثامن
التوفيق عنارص من أن السابق الفصل يف الواقع يف الحظنا وقد يتداخالن. ال القيم نُُظم من
وقد بروتستانتية. أو كانت كاثوليكية الكنيسة، ارتياد بتقليد االحتفاظ فكتوريا عهد يف
املتحدة؛ الواليات يف وبخاصة بالديمقراطية، يؤمنوا أن بد ال املسيحيني أن ذلك عىل ترتَّب

متعصبة. أقلية استثناء مع الديمقراطية يف الجميع يعتقد حيث
أشد من كانوا مفكرين والحني الحني بني القائمة الكنائس أخرجت فقد ذلك ومع
أقدر، أو أفصح، هو َمن بالتأكيد هؤالء بني من وليس وثباتًا. صالبة الديمقراطية خصوم
سافوي من املوظف فهذا ميسرت؛ دي جوزيف من أحَسب، فيما الواقعية عن بُعًدا وأكثر بل
األبدية، الحقائق أنه يعتقد كان ِلما زمالءه يرد أن حاول الفرنسية الثورة أقصته الذي
الرش أسس واضعي أحد وَعدَّه بيكون فرانسيس إىل أشار البصرية نفاذ من كبري وبقْدر
األمريكيني من وقلَّ طيب». جديد يشء ظهور باإلمكان «أن الدقة وجه عىل وهو الحديث،
السخط عليه ويستويل بل الدهشة، تتواله أن دون كالتالية فقرة يقرأ أن يستطيع َمن
املعتقدات: بهذه آمن َمن ثقافتنا رجال بني من أن ندرك أن املهم فمن ذلك ومع والحنق.
هناك ليس إذ األنظار؛ يلفت خطأ ذاته الرئييس بيكون) (مؤلف مؤلفه عنوان «إن
إليه يصل لم ما إىل بها نصل أن نستطيع جديدة» «أداة بالعربية أو أورجانم» «نوفم
األداة حلل الذي — التعبري هذا جاز إن — الحقيقي ح املرشِّ هو أرسطو إن أسالفنا.
السخرية من يشء يف يبتسم أن إال املرء يستطيع وال لنا. وأظهرها أبصارنا تحت البرشية
البرشية الروح إن املقدس. الكتاب هذا عن التعبري وْلنَدَع جديد». «رجل ب يَِعُدنا رجٍل عىل
بها. مما أكثر البرشية الروح يف يجد أن امرؤ يستطيع وال … دائًما بعينها هي هي
ينظر التي بالطريقة معرفة ذلك يف وليس األخطاء، أكرب لهو ممكن ذلك أن تظن وألن
آالٍت تَُعدَّ أن يمكن مكتشفات املعينة العلوم بعض يف توجد قد … نفسه إىل اإلنسان بها
التفاضل حساب كان فقد الكمال؛ حد العلوم هذه إلبالغ الصالحية كل تصلح حقيقية
العقلية الفلسفة يف أما الساعات. صناعة يف نافًعا الرتس كان كما الرياضة، علوم يف نافًعا
يف جديدة أدوات كذلك توجد ال أنه كما جديدة أداة توجد أن يمكن ال أنه الواضح فمن

عامة.» اآللية الفنون
البابوية السلطة عن دفاع هو إنما البابا» «عن ميسرت أخرجه الذي الضخم الكتاب إن
عالم يف تسلطي نظام عن عام بوجه ودفاع الخطأ، عن البابوية عصمة عن بل الواقع، يف
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الربوتستانتية أضعفِت «بعدما قال: فيما جاء واألعمال. العقائد فوىض إىل يتحلل أنه أحسَّ
بني الحق شيوع من ما، بدرجٍة املرسفة أو املعاِرضة األخرى املذاهب وألوف والتفلسف،
اآلن.» فيها نفسه يجد التي الحالة عىل يبقى أن البرشي الجنس يستطيع ال الناس،
بني وبخاصة مفاجئ، إصالح أي يف يأمل يجعله لم الذي الحد إىل واقعيٍّا كان أنه والظاهر
فهو األمل عليه عقد ما وأما البعيد. املايض يف ساكسون األنجلو إىل تاريخهم يرجع قوٍم
كاثوليكية زالت ما التي البالد يف النظاميني الحكماء الرجال من نواة مكانها يف تَثْبت أن
قائمة وتبقى العلمي، والتقدُّم العقيدة وانعدام املادية، زوبعة وسط وذلك صميمها، يف

مفر. منه يكن لم الذي االنهيار بعد رشده إىل العالم لتعيد
عليه وتنطبق الناس، إىل اإلساءة عن عادة بها نعربِّ بلفظٍة ميسرت نصف أن ويمكن
يكون أن يمكن ال الجديد أن يؤمن الذي الرجل أو «الرجعي»، هي وتلك حرفيٍّا، انطباًقا
الوسطى العصور يف الكاثوليكي املركَّب وأن جديًدا، يكون أن يمكن ال والطيب طيبًا،
لتلمس وإنك التاريخ، أثر من يفر أن يستِطع لم ميسرت حتى ولكن العصور. لكل صالح
نخطئه. ال الذي عرش الثامن القرن طابع الواضح القوي املحكم أسلوبه يف األقل عىل فيه
عرصه يف لإلنسانيني ازدرائه ويف العاطفية، للحماسة كراهيته يف أنه ذلك من وأكثر
كان الذي التسلط ذلك املرارة، من يخلو ال الذي الكاثوليكي التسلط مظاهر عن يشفُّ
يف بها يوحي التي الطريقة تالحظوا أن وأرجو ذاتها. الكنيسة يف الرقيقة النفوس يؤلم
للكتاب يُرتك أن يَحُسن يشبهه وما الجديد» «اإلنسان عن التعبري أن إىل السالفة الفقرة
الطبيعة عن األفكار بعض لديه أن وجدت كافية بعناية ميسرت قرأت لو إنك ثم املقدس.
بريك. عند نجده مما التعصب، ويف التقاليد يف الكامنة اإلنقاذ وقوة للمجتمع، «العضوية»
بأن االنطباع فينا يرتك وهو بريك، طريقة من تسامًحا أقل ميسرت «طريقة» أن غري

اطراد. بغري ولكن ثابت مجتمع هو إنما الطيب العضوي مجتمعه
غريبًا نموذًجا يكون أن العرشين القرن يف األمريكيني أكثر نظر يف ميسرت يعدو وال
فهم يف املشقة هذه مثل يجدون — الحظ لسوء — األمريكيني وأكثر آخر. عالم من
وقد آرائه. عىل والعطف بريك، إدمند األيرلندي الرجل هو للديمقراطية، نقًدا أعمق رجل
الثورة يف «تأمالت كتبه أعظم ونرش عرش، الثامن القرن من الثاني النصف يف بريك عاش
األساسية املعتقدات يف البحث عىل املفكرين أقدر من وهو ١٧٩٠م. عام يف الفرنسية»
املعارضة من معنيَّ لنوٍع العظيم املصدر عرش التاسع القرن طوال وظل التنوير، الحركة
نشأ مخلًصا وأنجليكانيٍّا بروتستانتيٍّا، بريك وكان العرص. التجاهات القديم عىل املحافظة
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الثوار قضية أيَّد وقد الربيطاني. العموم مجلس يف طريقه وشق اإلنجليزي التأثري تحت
إىل أشار البداية منذ ولكنه البالد، هذه يف طويًال أمًدا طالعناها خطٍب يف األمريكيني
وقٍت يف نفسه من وجعل الفرنسية. الثورة عىل تقيض قد التي االحتماالت من أنه ظن ما
عنيف رصاٍع إىل الخطوة هذه قادته وقد لها. املناهضة الفكرية الحركة يف زعيًما مبكر
روًحا يَُعدونه جفرسون لعهد األمريكيني أكثر وجعلت عرصه، يف املتقدِّمني املفكرين مع
يزال وال بريك. عىل ا ردٍّ بني لتوم اإلنسان» «حقوق وكانت الجهالة. ظلمة تغشاها مظلمة
ذلك ومع حجًة، أقوى كان بني بأن الشعور إىل يميلون هذا يومنا إىل األمريكيني أكثر
اليسار؛ حزب من بنفسه الواثق الديمقراطي من حتى إليه االلتفات يستحق بريك فإن
نَُعدَّها أن تستحق التي اإلنسانية للعالقات التحليل ببعض قام أنه يرون الكثريين ألن
علينا يشق وقد االجتماعية، العلوم يف الرتاكمية املعارف من الضعيف ملحصولنا إضافات
نواة — ذلك فوق — بريك عند زالت وما املسهب. أسلوبه من املحصول هذا نعترص أن
العلمي. باملعنى تراكمية معرفة صورة تُخترصيف أن يمكن ال املسيحية العقيدة من صلبة
املثاليني من معني نوع عمل من صميمها يف هي الفرنسية الثورة أن يرى بريك كان
يعتقد لم بريك إن التنوير. حركة إليها تتطلع كانت التي العظيمة باآلمال تشبَّعوا الذين
إىل حاجة هناك ليست وأنه البائد، عهدها يف فرنسا يف يُرام ما عىل كان يشء كل بأن
من بريك يكن لم الفرنسية. والسياسية االجتماعية الحياة مستوى لرفع ما بعمٍل القيام
يف اإلرهاب عيد وبحلول السيايس جدله بمواصلته كان وإن الرجعيني، من الطراز هذا
جمود مثل يف فيها يبدو التي والحني الحني بني املقاالت يكتب بأن قمينًا كان فرنسا،
ُقُدًما السري من بدًال — أنهم هو الفرنسية الثورة لزعماء بريك نقد وأساس ميسرت.
من سطح تقوية أو ذلك، إىل ما أو قائم سور بناء إعادة أو معيب، اتجاه إصالح ومحاولة
الجدة كل جديد آخر بناء إقامة ثم فعليٍّا هدًما كله البناء هدم يقرتحون كانوا — السطوح
الوحيد البناء هو كان القديم البناء ولكن الفالسفة. من معلموهم تصميمه لهم رسم
فإن النظريات، رجال لتصميم طبًقا البناء عىل يتفقوا أن للناس أمكن لو وحتى املوجود؛
االتفاق. هذا مثل عىل يكونوا لم الواقع يف ولكنهم الوقت، بعض يستغرق أن بد ال البناء
مأًوى بغري الفرنيس الشعب وبقي شنيًعا، انهياًرا انهار قد القديم البناء أن حدث ما وكل
كبري حدٍّ إىل يشيَّد أن من األمر نهاية يف الجديد للبناء بد ال وكان الزوابع. من يُئويهم
ولكن مأًوى. بغري الجديد العالم يف العيش يستطيعون ال الناس ألن القديمة؛ املواد من
صاحب رجل يد عىل بنائه من بد ال وكان القديم، الجديد البناء هذا يُشيِّدوا لم الفالسفة
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وكان — األمر اقتىض إن تسلطية بطرٍق األمور ينجز أن يستطيع رجل اإلرادة، قوي نفوذ
عام بني فيما يكتب كان الذي بريك أن الحق ومن بونابرت. نابليون هو الرجل ذلك
نابليون، مثل دكتاتور بظهور خاصة بصفة وتنبأ األفق يف ملح قد ١٧٩٠م وعام ١٧٨٩م

١٧٩٩م. عام يف نهائيٍّا السلطة عىل استوىل الذي
القارئ يعني قد ولكنه بريك، يُنِصف ال السابقة الفقرة يف أوردناه الذي التشبيه إن
من أن والواقع الحيوان. اإلنسان بشأن املسيحي بتشاؤم بريك يبدأ تحليله. متابعة عىل
الذي اإلنسان عند الطبيعي بالخري يبرشِّ كان الذي روسو املقت أشد يمقته كان ما بني
فإن املجنون». الوطنية الجمعية سقراط «بأنه وصفه الذي روسو أو الحضارة، تلوثه لم
إىل — بريك يرى كما — دائًما يميلون وميولهم شهواتهم لدوافع تُركوا إذا الناس عامة
يفعل ال أكثرهم فإن ذلك ومع الحيوان. سلوك يسلكوا أن وإىل والخداع، والغش، التخبط،
سليم. مجتمٍع يف معالجتهم دائًما تُمكن املجرمني من والشواذ اليومية. حياتهم يف ذلك
الذين و«بطبيعتهم» صميمهم يف السيئني للناس رائًعا مثاًال لنا يقدِّم املدني املجتمع إن
أن ذلك من نستنبط أن ويجب الهادئني. سلوك األقل عىل أو الطيبني، سلوك يسلكون
بعضويته — يتحطم ال — ينجو اإلنسان إن تماًما. روسو به قال ما عكس هي الحقيقة
ذلك. إىل وما والقانون، السائدة، واالتجاهات واملواضعات للتقاليد وباتباعه املجتمع، يف
الذي االضطراب وبني بينه يحول الذي الوحيد اليشء هي والسياسية االجتماعية وبيئته

فيه. يتمرغ
واملؤسسات النُّظم من األكرب الجانب نهدم أال علينا يتحتم أنه ذلك عىل ويرتتب
الحق ومن املدني». «املجتمع نسميها التي اإلنسانية العالقات تناول يف املطروقة والطرق
الجديدة الوسائل رضوب كل يبتكر أن يمكنه الصحيحة املواهب لديه نابه إنسان أي أن
تحسينات لكانت تطبيقها أمكن لو التي النظرية التحسينات تلك األمور، هذه لتناول
قليل ومحاولة الطريق، هذا عىل حذٍر يف السري بوجوب ينادي بريك أن غري ا. حقٍّ واقعية
حاول وقد «بأْرسه». املدني املجتمع تغيري محاولة وبعدم الواحد، الوقت يف التغريات من
من يشء كل تغيري إىل وسَعوا الشامل. االنقالب هذا فعًال ١٧٨٩م عام يف الفرنسيون
إىل ذلك يف ورجعوا املركزية، الحكومة وبناء األساقفة، انتخاب إىل واملكاييل املوازين نظام

العملية. التجربة ألصحاب االنقياد من بدًال النظريات أصحاب
ونوع ما، حدٍّ إىل العادة األقل عىل هو القويم الطريق عىل الناس عامة يبقي ما إن
منه، جزء أنه يحس الذي املجتمع وبني بينه الفرد يوجده الذي العاطفي التطابق من
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بد ال التي األمور من هو إنما أردنا، إن نحدثه أن يمكن الذي باألمر الشعور هذا وليس
مباني أحد عن تُروى التي القصة ليقدِّر بريك كان وما طبيعيٍّا. تدريجيٍّا نموٍّا تنمو أن
أن الكلية تقليد من يصبح الغد من «ابتداء يقول: إعالنًا علَّقت التي الجامعية الكليات
تماسك إىل يدعو ما إن الكلية.» مؤسس بتمثال يمرون عندما قبعاتهم املستجدون يخلع
مخطًطا، شيئًا وليس الكلمة لهذه البسيط باملعنى معقوًال شيئًا ليس بريك نظر يف املجتمع
«الدستور أن يعتقد الواقع يف كان إنه بل جديد. كدستور الورق عىل مسطوًرا شيئًا وليس
تُدِخل أن — تقدير أحسن عىل — تستطيع إنك املعنى. من البتة يخلو اصطالح الجديد»
ال عضوية بعملية الشجرة تُطِعم أن تستطيع كما الدساتري، من دستور يف عنارصجديدة

آلية. عملية
هو إنما سبق. فيما استخدمناها التي اللغة يستخدم لم الحال بطبيعة بريك إن
«العقد املقدس: املبارك االصطالح فيها بما عرصه، يف السائدة االصطالحات يستعمل
فنحن الفكرة؛ لهذه يكسبه الذي املختلف املعنى نالحظ أن لنا ينبغي ولكن االجتماعي»،
وضوح بكل هي بتصورات نعالجها وإنما بنتام، أو لوك بحساب املصالح نعالج ال معه

الوسطى. العصور يف املسيحية تقاليد من
تهمنا ال التي باألمور تتعلق التي الثانوية والعقود عقًدا. إال الواقع يف املجتمع «ليس
ل يفضِّ ال شيئًا الدولة نَُعدَّ أن ينبغي ال ولكنا شئنا. متى تنحل أن يمكن آخر بعد حينًا إال
نأخذه ال كهذا، تافًها شيئًا أو التبغ، أو املنسوجات أو والبن، الفلفل تجارة يف رشكة اتفاق
إىل ننظر أن يجب بل يريدون، عندما منه يتحللوا أن وللرشكاء املوقوتة، املصلحة مأخذ إال
الحيواني للوجود إال تخضع ال أشياء يف رشكة ليست ألنها االحرتام؛ من آخر بنوع الدولة
كل يف رشكة الفنون، كل ويف العلوم، كل يف رشكة هي إنما زائلة. مؤقتة لطبيعة الضخم
الرشكة هذه مثل غايات أن وبما الكمال. أسباب من سبب كل ويف الفضائل من فضيلة
بني ولكن فحسب، األحياء بني ال رشكة تميس فإنها عديدة، أجيال يف تتحقق أن يمكن ال
العقد يف بند هو إنما حدة عىل دولة كل يف عقد وكل املستقبل. وأبناء واألموات األحياء
ويربط العليا، بالطبائع السفىل الطبائع يصل الذي العقد األبدي، للمجتمع العظيم البدائي
يوقف فيه حنث ال قَسم يباركه ثابت التفاق وفًقا املنظور، غري والعالم املنظور العالم بني

له.» املحدد مكانه يف واملعنوية املادية الطبائع من طبع كل
مشهورة أخرى عبارة يستعري بريك أن كيف لنرى آخر ا نصٍّ نورد أن ونستطيع
لألفكار ويخضعها الطبيعية»، «الحقوق وهي: التنوير حركة عبارات من — ومتفجرة —

املساواة. وعدم بالسلطة تتعلق التي التقليدية
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بل — توجد قد التي الحقوق وهي الطبيعية، الحقوق بفضل تقوم ال الحكومة «إن
أشد، بوضوح توجد الحقوق هذه ا. تامٍّ استقالًال الحكومة عن مستقلة — فعًال توجد هي
املجرد كمالها أن غري الحكومة. عليه تكون مما املحرر الكمال درجات من أعىل وبدرجة
فهي الحكومة أما يشء. كل إىل تحتاج يشء كل يف بالحق تنادي إذ فهي العميل؛ عيبها هو
هذه سد يف الحق وللناس البرشية». «الحاجات تَُسدَّ لكي اإلنسان حكمة ابتدعتها حيلة
الحد إىل املدني املجتمع يف الحاجة نذكر الحاجات هذه بني ومن الحكمة. بهذه الحاجات
األفراد، ميول إخضاع إىل فقط حاجٍة يف ليس املجتمع إن كافية. بدرجة الناس ميول من
رغبات ه توجَّ أن إىل — أفراده يف الحال هي كما — مجموعه يف كذلك حاجة يف هو وإنما
وال ميولهم. إخضاع وإىل إرادتهم، تَُحدَّ أن وإىل أخرى، وجهة األمور من كثري يف الناس
اإلرادة لهذه الخضوع مع وظيفته، بممارسته ال أنفسهم»، من «بقوة إال ذلك يتم أن يمكن
القيود أن نجد املعنى وبهذا يُخِضعها. وأن منها يحد أن واجبه من هي التي امليول وتلك
والقيود الحريات ولكن حقوقهم. بعض هي حرياتهم، وعىل الناس، عىل تُفرض التي
تقوم أن يمكن وال لها، حرص ال بتعديالت وتسمح والظروف، األزمنة باختالف تختلف
األساس.» هذا عىل مناقشتها من حماقة أشد هو ما هناك وليس مجردة. قاعدة أية عىل
حُسنت وإن الناس من الحمقى أن هو — بريك قول عىل بناء — فرنسا يف حدث وما
يحاولوا لكي العسكريني القادة استدعاء إىل أدَّت التي املالية األزمة فرصة انتهزوا نياتهم
الفرنيس الرجل إن منه. كبري جانب تحطيم يف نجحوا وقد القديم، الفرنيس املجتمع هدم
توازنه، اختل الثابتة، القديمة الوسائل عىل االعتماد عىل قادًرا يَُعد لم الذي املتوسط،
الطبيعية النتيجة هو اإلرهاب حكم وكان اعتداء، إىل الخيبة هذه فحوَّل آماله، وخابت
لقال حيٍّا اليوم كان بريك أن ولو يُحتمل. مما أضخم املجتمع يف تغريات إحداث ملحاولة
هذا من العرشينيات يف تكوَّنت التي أمريكا يف الخمور تهريب عصابات بأن شك غري من
الرشاب عادات عن التخيل عىل الناس إرغام ملحاولة طبيعية نتيجة كانت أمريكا يف القرن

القانون. بتعديل القديمة
يف بل والتجريب، التجدد بإمكان يؤمن كان فقد رجعيٍّا؛ يكن لم بريك أن غري
تَْعُد لم اقرتحها التي وإصالحاته القديم». عىل يبقي لكي اإلصالح «يريد كان حتميتهما.
االتجاه أن والواقع وأوين. بني أمثال من القلقني االنقالبيني طريق يف عقبات تكون أن
أعماقه يف ألنه عليه؛ البتة يُعطف ال رجًال بريك يف يرى أن بد ال الحقيقي اإلصالحي
هذه فوق سعداء يكونوا أن يمكن جميًعا الناس أن البتة يؤمن ال وهو متشائم، رجل
رسمه الذي العقيل التخطيط عىل اعرتاضاته يضع إنه األوقات. من وقت أي يف األرض
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نسميه ما به يتميز مما عباراٍت يف كبري حدٍّ إىل مستنريًا كان الذي عرش الثامن القرن
(التي البرشية للجماعات العضوية الطبيعة عن تعربِّ ألفاظ يف — الرومانتيكي» «اإلحياء
لفظة وهي و«األهواء»، بل والعواطف، التقاليد، حدود يف اآللية)، الطبيعة مع تتعارض
أقدم صفة هذا وراء أن غري عرش. الثامن القرن فالسفة عند «اإلثم» مع ترتادف تكاد

أساسها. يف وأكويناس أوغسطني مشاعر وهي أقدم، املشاعر من ملجموعة
كان الذي نيومان، الكاردينال هو وذلك ذكره. من بد ال آخر مسيحي مفكر ة وثمَّ
يف العليا للكنيسة األنجليكاني اإلحياء يف كربى شخصية أصبح ثم أكسفورد يف زميًال
كان أكسفورد». «حركة باسم تُعرف التي الحركة وهي عرش، التاسع القرن مستهل
يرَض ولم والسلطة. اليقني إىل بالحاجة قويٍّا إحساًسا أحس خياليٍّا، حساًسا، شابٍّا نيومان
كما — نيومان وجد وقد الكاثوليكية. الكنيسة إىل ١٨٤٥م عام يف تحوَّل حتى نفسه عن
التنوير، حركة فلسفة يف عدوَّه — املسيحيني من املحافظني وكل بل وبريك، ميسرت وجد
لكي «التحرر» لفظة يستعمل أن عرش التاسع القرن منتصف يف استطاع قد يكن وإن

يقول: يمقتها. التي اآلراء مجموعة بها يسمي
بحكم — هي ألمور الفكر تعرض أو الزائفة، الفكر حرية بالتحرر أعني «إنني
وِمن ناجحة، نتيجة إىل الفكر فيها ينتهي أن يمكن ال مما — البرشي العقل تكوين
يمكن ال بها املوحى واملذاهب اآلراء بأن يقيض التحرر إن … موضعه غري يف فهو ثَمَّ
السيايس االقتصاد فإن ولذلك معقوًال. أمًرا ذلك يكون وأن العلمية النتائج تعرتض أن
أخالقي نظام من نتعلم قد أو والغنى، الفقر عن املسيح به قال ما يقلب قد — مثًال —
«حكًما هناك أن أو العقل، حاالت أسمى لبلوغ العادة يف أساسية الجسد حاالت أفضل أن
يف األفراد حرية يف تتدخل بأن جديرة سلطة األرض فوق ليست إنه أي عادًال؛ شخصيٍّا»
عىل منهم فرد كل يشاء كما ومضمونه، باإلنجيل يتعلق فيما ألنفسهم والحكم التعليل
من ليست مادي اشرتاك إىل تحتاج التي — مثًال — الدينية املؤسسات فإن ولذلك هواه.
أو الوطني الضمري اسمه يشء يوجد ال بأنه تؤمن التحرر حركة إن يشء. يف املسيحية
الوطنية السلطة وأن السيايس، الواجب مقياس هما املبارشة والفائدة املنفعة وأن القومي،
الشعب وأن الدين. لحرمة انتهاك ذلك يف يكون أن دون الكنيسة أمالك يف تترصف أن لها
وِمن الجهل. وليدة والرذيلة املعرفة، وليدة الفضيلة وأن … املرشوع السلطة مصدر هو
املياه، ومجاري والتهوية، الحديدية، بالسكك والسفر الصحفي، واألدب الرتبية، فإن ثَمَّ
السكان يميس أن إىل تؤدي كامًال، تنفيذًا ذت نُفِّ إذا املثال سبيل عىل هذه الحياة، وفنون

خلق.» وعىل سعداء
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قبوله إىل حتى أو التحرر، عىل هجومه إىل ترجع ال حال أية عىل لنا نيومان أهمية إن
بذلها التي املذهلة الجهود إىل ترجع ما بمقدار عميًقا، عاطفيٍّا قبوًال التقليدية املسيحية
هنا. فهمي تسيئوا أال وأرجو الفكتوري. العرص وروح تفكريه بني ق يوفِّ لكي وضوح بكل
للتعبري مقصوًدا جهًدا يبذل لم قْطًعا وهو لزمانه. تبعية عرفنا َمن أقل كان نيومان فإن
بما بصرية وأنفذ أذكى الرجل كان وإنما معناها، قلب إىل تؤدي قد عبارة يف رسالة عن
يقف أن من بريطانيته، يف أمعن مغاليًا بريطانيٍّا كان وربما بل حوله، من يجري كان
أن حتى أو طيبًا، يكون ال الجديد أن وهو ميسرت، وقفه الذي اليقيني الرصيح املوقف
نرشه الذي املسيحية» مذهب تطور عن «مقاله يف نيومان ذهب وقد ممكن. أمر الجديد
صادقة، املقدسة التقليدية صورتها يف املسيحية أن عىل اإلرصار حد إىل ١٨٤٥م عام يف
الوقوف ضد نفسه ن يحصِّ إنه ا حقٍّ تتطور. وأن تنمو وأن تتغري أن بد ال فهي ولذلك
بطبيعة بلغت قد ألنها التطور مستوى فوق الكنيسة إن يقول فال كامًال، نسبيٍّا موقًفا
هي ما بمقداِر تتطور أن « بدَّ «ال الكنيسة ولكن مقدسة. مؤسسة ألنها الكمال حد الحال
عىل األعىل العالم يف األمر «إن الحياة. سنة هي هذه ألن األرض؛ هذه فوق برشية مؤسسة
أن بد ال الكمال تبلغ ولكي التطور، معناها فالحياة األسفل العالم يف هنا أما ذلك، غري

األحيان.» من كثري يف «متطوًرا» تكون
أخطاء أكرب من هي العقيدة هذه مثل أن يعتقد نيومان إن بل طيبًا، تغري كل وليس
تنطوي بالتقدُّم تبرش التي الحياة ألن والفساد؛ التطور بني نميز أن ويجب املتحررين،
يبني بسيط علمي اختبار أي نستخدم أن باستطاعتنا وليس بالفساد. التهديد عىل أيًضا
يكون ومتى ًما تقدُّ يكون متى أي األسوأ؛ إىل يكون ومتى األحسن إىل التغري يكون متى لنا
وهذه االستنتاج. عىل قدرتنا نيومان أسماه ما عىل ذلك يف نعتمد أن يجب إننا فساًدا.
١٨٧٠م، عام يف نرشه الذي املوافقة» «قواعد كتابه يف خاصة بصفة بسطها التي الفكرة
سوف الذي للعقل امُلعارض املذهب من األكرب الجانب سبقت التي املبكرة األفكار من هي
سيكولوجي تفسري عن يبحث كان نيومان إن إيجاز يف وأقول التايل. الفصل يف ندرسه
التي الصدق معايري من النوع ذلك تتجاوز التي للعقيدة تربير عن شئت) إن قل (أو
وليس كذلك. العام اإلدراك وبني بل الطبيعية، العلوم وبني بينها الحديث اإلنسان يربط
أساسها يف هي نيومان بها قال التي االستنتاج عىل القدرة إن نقول أن األنصاف من
املؤكد فمن العقيدة». «إرادة وهو جيمس، وليام به نادى الذي الشهري العميل الرأي ذلك
أن عىل يرص أنه غري فيه. العقيدة نريد فيما نعتقد أن يجب إننا يقول ال نيومان أن
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التي األفكار من أكثر بيشء تسرتشد أن يجب األرض هذه فوق الكاملة اإلنسانية الحياة
مزيج هو شيئًا هناك وأن معمله، يف التجريبي العاِلم بها يهتدي التي بالصدق تتعلق
والحس الجمايل، الحس بني عملية» و«معرفة «تصوًرا» األمريكيني نحن نسميه ما بني
طريق عن إليها نصل التي املعرفة إن الواقعية. للمشكالت املحسوسة والتجربة الخلقي،
بالحبل أشبه البحت باملنطق إليها نصل التي املعرفة إىل بالنسبة هي االستنتاج عىل القدرة
واحًدا ولكن قوي، كالهما الصلب. من املفرد القضيب إىل قيس إذا خيوط عدة من املفتول
تختلف االستنتاج عىل القدرة إن بسيطة. واحدة قطعة من يتكون الذي هو فقط منهما
منها الجمالية الشئون يف األحيان أكثر يف — مثًال — أقوى عندهم وهي األفراد، باختالف
الذي كذلك عاملي اختبار لها يكون أن األمور هذه أمثال يف يمكن وال الخلقية. الشئون يف
معني نوع صدق بها نثبت وسيلة هناك وليست العلوم، عىل تطبيقه عند املنطق يف نجده
ليس ولكن مدرَّبة. غري أو ناقصة االستنتاج عىل قدرتُه لشخص الجمال أو األخالق من
العامة الفكرة فإن ذلك؛ عكس عىل األمر بل صدق، األمور هذه يف يوجد ال أنه ذلك معنى
بالحكم تتصل التي األمور هذه يف متشككة أو متشائمة تكن لم العصور خالل للبرش
نشعر ولن بهم. التقت كلما والحكماء، والفنانني، بالقديسني اعرتفت قد بل القيم، عىل
من نتوقع كنا إذا إال العلم وقائع عىل أحكامنا من صحته يف أحط القيم عىل حكمنا أن
يف كنا إذا إال أي تتغري؛ ال مطلقة، كاملة، تكون أن الناس يبارشها كما املسيحية حقائق

صالًحا. اليقني يكون ال حيثما يقينيني الواقع
السياسة، يف املحافظة اتجاه إىل نيومان عند االستنتاج عىل القدرة ممارسة ساقت وقد
الذي النظري الهيكل ولكن والسياسية، االجتماعية العالقات يف القائم النظام تعزيز ونحو
االتجاهات تكييف وهو املتحررة، الكاثوليكية أحيانًا ى يُسمَّ ملا الهياكل أفضل من هو أقامه
األخذ من مزيد ونحو الديمقراطية، درجات من أعىل درجة لتالئم قصد عن املسيحية

التنوير. حركة أهداف ببعض
من — للهجوم تصدوا الذين للمفكرين كأمثلة ونيومان وبريك ميسرت اخرتنا وقد
حركة معتقدات عىل — والسيكولوجية الكونية األمور إىل والتقليدية املسيحية النظر وجهة
فاصًال ا حدٍّ نرسم أن الحال بطبيعة العسري ومن العقل. بحكم تأخذ التي املتفائلة التنوير
الدنيوية الناحية من آرائهم عن وا عربَّ الذين املحافظني من وغريهم الرجال هؤالء أمثال بني
عىل مسيحيني املحافظني أكثر يكون أن بد وال الدينية. الناحية من عنها وا عربَّ ما أكثر
الواقع يف هناك أن غري الغرب. يف السائدة العقيدة هي املسيحية دامت ما الظاهر، يف األقل
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«شمول ب أو «التسلط» ب القائلني نظر وجهة من اليمني، من الديمقراطية عىل هجمات
لهؤالء نتصدى وسوف تقليديني. أو مسيحيني األمر حقيقة يف يكونوا لم الذين الدولة»
القرن إىل تمتد جذورهم كانت وإن العرشين، القرن يف األكرب تطورهم كان وقد قليل. بعد
تصدر كانت كما — عرش التاسع القرن يف عقلية معارضة أهم صدرت وقد عرش. التاسع
من وقت يف ساد يشء أفضل يَُعدُّونه يشء إىل الرجوع أرادوا مفكرين عن — قبل من
يعارضون ما هي األمر صميم يف األرستقراطية وكانت األرض. هذه فوق هنا األوقات
الكالسيكية الصورة وهي الطيبني، الحكماء حكم هي فاألرستقراطية الديمقراطية؛ بها
املسيحية الحياة بتعديلها قامت كما الروماني أو اإلغريقي املهذب الرجل عن املتوارثة

واإلقطاعية.
يختلفون الذين املفكرين هؤالء أمثال منظمة معالجة هنا نعالج أن بوسعنا وليس
حتى عرش التاسع القرن حل إن وما الشديد. اهتمامهم نواحي يف وبخاصة بريك أمثال عن
يف منه مفر ال أمر الصور من صورة عىل الحكومة بأن اقتنعوا قد منهم الكثريون كان
النواحي من ناحية يف التفوق رضورة نحو ًها موجَّ كان األكرب اهتمامهم أن ويبدو الغرب.
الديمقراطي للمجتمع تمهيًدا — الجماهري يف التحكم أو الثروة تكوين عىل القدرة غري —

املقبل.
املتحررين، صف يف عادة نضعهم ممن السياسيني املفكرين كبار من اثنني أن والواقع
وكان الفئة. هذه إىل — ما ناحيٍة من — ينتميان توكفيل، دي وأليكسس مل جون وهما
بالتمثيل االهتمام شديد وكان األغلبية»، «تعسف من بالخطر يتعلق فيما القلق شديد مل
نبيًال رجًال توكفيل وكان األقلية. أحزاب حرية لحماية املرشوعات من غريه ويف النسبي
نُظم يدُرس لكي عرش التاسع القرن أوائل يف املتحدة الواليات عىل وفد مثقًفا فرنسيٍّا
عنوان تحت األمريكي للمجتمع كالسيكيٍّا وصًفا ليكتب وطنه إىل عاد ثم عندنا، السجون
من بحق الكتاب ويعترب ١٨٤٠م. وعام ١٨٣٥م عام بني فيما أمريكا» يف «الديمقراطية
بعض من املتحررين مؤلفات من مؤلف كأي األمريكيني، نحن إلينا املحببة الكتب تلك
وعن الحرية، عىل للمساواة إيثارنا وعن عنَّا، القلق يساوره كان توكفيل أن بيد النواحي.
مستقبل عىل الخطر وعن والروحانية، الثقافية األمور يف واالمتياز الدقة يف ثقتنا انعدام
بل — كبرية بدرجة مباالتنا عدم ويف العظمى، قوَّتنا يف يلمسه الذي الخطر الغربي، الرجل
كان الكالسيكي. الرجل بها يتميز كان التي التقليدية التفوق لنواحي — بشدة كراهيتنا
تصويرنا منا ره وينفِّ الوقوع، قريب الكمال يف األمريكية اآلمال ه تحريِّ كريًما، أرستقراطيٍّا
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املقبلة، بعظمتنا تنبأ ولكنه صواب، عىل دائًما األغلبية بأن إيماننا ويصعقه املساواة، ملبدأ
وبني بيننا بالرصاع — بصريته فيها تنفذ التي عباراته إحدى يف — الواقع يف تنبأ بل
أن بيد عظتنا. يف الروحية األهداف فوق املادية األهداف نضع أن يخىش وكان روسيا،
الناقدين من كثري خالف عىل وكان عنه. يِغب لم األمريكي» «الحلم يف النبيل الوجه

الضيق. من شيئًا لنا يسبب الذي االستعالء بأسلوب قطُّ يكتب ال األوروبيني
عن تام وضوح يف عربَّ مني، هنري سري اسمه إنجليزي كاتب ذلك بعد متأخًرا وجاء
«الحكومة كتابه يف عنده الثقة انعدام كاد وقد الديمقراطية. يف األرستقراطية ثقة انعدام
كتابة يحرتف مني وكان شديًدا. ذعًرا يكون أن ١٨٨٥م عام يف نرشه الذي الشعبية»
الدراسات هامش عىل كثري بعمل وقام القديم، الرشعي التاريخ يف ص تخصَّ التاريخ،
إىل بالنظر البرشية، تطور سري خط أن أقنعته دراساته ولكن (األنثروبولوجيا). اإلنسانية
ال معينة بالتزامات البدء يف الفرد ربط من يتجه لها، ممثل أعىل باعتباره الغربي الرجل
وما يعمل ما لنفسه يقرِّر أن يف الحديثة الفرد حرية إىل طواعية أو وعي عن قطُّ يؤديها
التعاقد». إىل املستقرة املكانة «من هو الشهرية مني عبارة يف اإلنسان تقدُّم إن عليه. يكون
يف العمالية االتحادات نشاط داللة فهو املايض القرن من الثمانينيات يف أزعجه ما وأما
صوتها عال التي االشرتاكية والدعاية أملانيا، يف االجتماعي الضمان وترشيعات بريطانيا،
االستقرار وأمان الحرية، عىل األمن يؤثِرون الناس بعض أن عىل ذلك داللة مكان، كل يف
استخدموا الذين الغرب يف األوائل الكتَّاب كبار أحد مني وكان التعاقد. حرية أخطار عىل
مني كان القائمة». «الحالة عن للدفاع اإلنسان حرية عن عرش الثامن القرن آراء بعض
من االنقالبيون به برشَّ بما يبرشِّ عرش، التاسع القرن من الثمانينيات يف املحافظني يمثل
من يوم يف كان الذي يعمل» «دعه مبدأ: إن عرش. الثامن القرن من الثمانينيات يف قبل
مذهب هو وأمىس باالشرتاكية، مهدًدا اليوم بات املستقر، التجاري النظام د يهدِّ األيام
فإن ذلك؛ يف تناقض هناك ليس أنه والواقع الرأسمالية. الوسطى الطبقة من املحافظني
بناء يف متضمنة املتطور املجتمع يف تجدها سبق وقت يف ت تمَّ التي الناجحة التغريات
أولئك فإن — قطًعا الغربي املجتمع كان كما — تطوره املجتمع واصل وإذا املجتمع.
يف انقالبيٍّا كان ما معارضني أنفسهم يجدون املقرتحة الجديدة التغريات يشجعون الذين
وال القليل، يف إال تحكم ال حكومة ١٧٩٠م عام يف يريد بني توم كان وقد مىض. وقٍت
عام يف بذلك ناديت أنت وإن النافع، مجراها تجري أن للطبيعة وتسمح القليل، إال تكلف

بني. توم مثل انقالبيٍّا يَُعدُّوك ولم القدامى الجمهوريني من َعدُّوك ١٩٥٠م
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حقائق إدراك إىل يسعى كان ألنه ميسرت؛ من أحكم رجًال يبدو نيومان أن وكما
مني من أحكم تبدو املحافظني من أخرى مجموعة هناك كانت فكذلك االجتماعي، التطور
الذين املحافظني الديمقراطيني من تتألف املجموعة وهذه املذعورين. السادة من وغريه
مرد وليس االسم. هذا عليهم أطلق الذي البلد إنجلرتا، يف لهم صورة أحسن عىل ظهروا
املحافظني من أكرب بدرجٍة عمليون قوٌم املحافظني الديمقراطيني أن إىل بالضبط ذلك
الصفة من عنده رجًال بينهم دزرائييل بنيامني وجود من بالرغم — أنهم فالواقع األقحاح؛
أو كولردج، الشاعر مثل األحيان أغلب الوزراء رئيس مركز إىل يرتفع ألن يؤهله ما العملية
متسامحني، قوًما املبدأ، عىل ثابتني مثاليني األغلب يف كانوا — موريس د. ف. مثل قسيسني
نطلق أن أحيانًا يقبلون بعقيدتهم، وعي عىل مسيحيني األحيان أكثر يف كانوا نظريني،
يف يعجزون الناس أكثر أن بريك مع يعتقدون كانوا املسيحيني»، «االشرتاكيني اسم عليهم
قطيًعا إال ليسوا باختصار الناس وأن الطيبة، الحياة إىل أنفسهم يهدوا أن عن الحرية ظل
حركة وآراء الصناعية الثورة — ظنهم يف — أدت وقد الراعي. عن له غنى ال الغنم من
املصانع، أصحاب وهم — سيئني رعاة ظهور إىل الناس بني املساواة عن الخاطئة التنوير
الرعاة فهم الناس إليه يحتاج ما أما الصحافة. ورجال الشغب، ومثريو السياسة، ورجال
الرشوط وتوافر املصانع بنظافة الحكومة مفتشو يحتفظ بأن يتكفلون الذين الطيبون
األكمل. الوجه عىل يسري يشء كل وأن اجتماعي، ضمان للعمال يكون وبأن فيها، الصحية
املتعلمون الكريمة، األرس أبناء وهم للشعب، الطبيعيون القادة هم الطيبون الرعاة وهؤالء

أخرى. مرة الكالسيكي السيد إىل بالعودة صيحة وتلك —
تسميتهم يربر وما — املحافظني الديمقراطيني نفوس إىل مقرَّبًا كان الذي املبدأ إن
الصحافة كانت وإذا االختيار، حرية فعًال أُعطوا إذا الناس أن هو — بالديمقراطيني
مثل يف فعًال الناس الختار النظر، وجهات لكل مفتوحة العام الرأي وسائل وكل واملدارس
أولئك الصالحني، الرعاة الديمقراطي بالتصويت أنفسهم تلقاء من الحرة الظروف هذه
الفضالء الحكماء أن يزعمون وهم عليه. والتدريب الحكيم الحكم موهبة لديهم الذين
فهم غيبتهم، يف املعركة تدور أن من خطر يف الغرب بالد يف عرش التاسع القرن يف ا حقٍّ
من وللمنحرفني ولليساريني، الرعاع، لزعامة تركوها وقد السيايس، النضال حلبة خارج

الصادقني. زعماءهم فيهم الناس لوجد بالحق للناس تقدموا أنهم ولو الناس،
املبتذل، الخلط وعىل النظام، الفوىضيف عىل يعرتضون املحافظون الديمقراطيون كان
كذلك يعرتضون كانوا منهم وكثريون املال. تحصيل إىل يسعى الذي املجتمع خشونة وعىل
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الديمقراطية الوسائل عىل سخطهم جام يصبون كانوا الذين أولئك ولكن زمانهم. قبح عىل
حد يف موجزة كلمة يستحقون الجمالية الناحية من عرش التاسع القرن يف تطورت كما
التنوير. حركة التجاهات رفضهم أو لقبولهم وفًقا نصنفهم أن السهل من وليس ذاتهم.
أنفسهم يسمون اإلنجليزي، موريس وليام مثل ا، حقٍّ املرنة العقول أصحاب بعض وكان
تتغلغل لم وأنها مقدارها، يف النقص هي الديمقراطية مشكلة أن ويزعمون اشرتاكيني،
وأنه سيئة، جديدة بيئًة ونساء رجال من العاديني األفراد حول َخلقت وأنها كافيًا، تغلغًال
الجماهري عند الطبيعية والحكمة الطبيعي للخري نسمح لكي البيئة هذه تغيري الواجب من
لهذا طيبًا مثاًال كان ربما محافًظا نفسه يَُعدُّ كان الذي رسكن جون أن غري بالظهور.

الطراز.
أُسست التي أكسفورد كليات إحدى لها اسًما هذا «املحافظ» رسكن اسم اتخذت وقد
يف للدراسة العمال أبناء من للقادرين الفرصة تتيح لكي عرش التاسع القرن نهاية يف
ملعارضة مركًزا عدة سنوات رسكن كلية وبقيت الحاكمة. الطبقات جامعة الجامعة؛ هذه
السياسية املعارضة أشكال نستخلص أن العسري من أنه والواقع األصيل. املحافظني حزب
وربما معني. باسم شكل كل نختص وأن عرش التاسع القرن يف الواقع لألمر والخلقية
األسايس شعورهم يرتكز كان الذين أولئك إىل حق بغري ا منضمٍّ الشأن هذا يف رسكن كان
الحصول كراهية كان اهتمامه مركز أن ويبدو الجمالية. األمور يف لعرصهم باملعارضة
الذي بالتكريم أو املادية، باملعايري النجاح يقيسون كانوا الذين أولئك وبعض املال، عىل
الحاالت هذه أمثال يف وهو مبتذًال. تنافًسا أفراده يتنافس مجتمٍع يف املرء عليه يحصل
هذه من يخلصنا — زعيم عن يبحث ككارليل األوقات بعض يف ويكاد كارليل، يشبه
«ليس النصني: هذين من االجتماعي الجمايل نقده عىل تحكم أن وتستطيع املادية. الحمأة
القيمة.» لألشياء الجريء الرجل امتالك هي «الحياة وقوله: حياة.» هناك إنما ثراء، هناك
عىل اتفاق عىل كانوا عرش التاسع القرن يف الديمقراطية للثقافة الجماليني النقاد إن
قضت قد اآللة وأن وافرة، بكميات قبيحة» «رخيصة أشياء أخرجت أنها اعتقادهم يف األقل
وأنها قديًما، الحرف أصحاب يحسه كان الذي النوع من الخالق العمل يف متعة كل عىل
كل إال له تهيئ لم ألنها العامل فراغ أوقات حتى مت سمَّ وأنها ثقيًال، عبئًا العمل جعلت
املخرج، بشأن اتفاق عىل يكونوا ولم تسليته. وسائل يف حتى ضخًما إنتاًجا تنتجه تافه
عىل يزالون ال الذين أمثالهم من الفساد، يلحقها لم التي الِقلَّة بأن يؤمن كان أكثرهم ولكن
بسيطة خاليا وهناك هنا يخلقوا وأن الصفوف، يتصدروا أن بد ال والفاضل، بالجميل علٍم
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فيه يُجَر لم الذي العظيم القرن هو عرش التاسع القرن كان وقد والحكمة. الجمال من
تكوَّنت التي املثالية الجماعات فيه وجدت الذي القرن االجتماعية، التجارب من القليل إال
عثرتهم. من الساقطني تقيل أن يمكن معنيَّ نوع من االجتماعية البيئة أن عىل للربهان
أدت التي األسباب من كانت املتحدة، الواليات يف ميسورة شاسعة مساحة هناك تزل ولم
ماساشوستس، يف بروك» «مزرعة هناك كانت فيها. الجماعات هذه من الكثري تأسيس إىل
وجماعات إنديانا، يف الجديدة» «االنسجام وجماعة نيوجريس، يف االشرتاكية» و«الجماعة
موريس، س أسَّ وقد فشلهم. وأسباب الناس آمال من رائعة قائمة ن تكوِّ أخرى كثرية
أمام مخلًصا وبرشَّ اليدوي، للعمل دكاكني عدة املستقلة، املوارد أصحاب السادة من وكان
من «أنباء كتابه يف الفاضلة مدينته ر وصوَّ الجديد، الرأي إىل املتحولني من صغرية جماعات
الكبرية املدن ومن اآلالت من فيها الناس تخلص ١٨٩١م، عام يف نرشه الذي مجهول» بلد

والفنون. الحرف عليها تقوم خرضاء بهيجة أرض فوق أخرى مرة وعاشوا القبيحة،
غري من — نجد الجمالية الناحية من الديمقراطية خصوم من نف الصِّ هذا ويف
عىل الفردوس إقامة إمكان يرون ال الذين أولئك من الشواذ، من مجموعة أكرب — شك
السادس القرن يف التحقوا الذين املتعصبني من النوع ذلك وهم واحدة، بصورة إال األرض
تزيد بدرجٍة املطمئنني الربجوازيني إىل يسيئون إنهم املتطرفة. الدينية بالطوائف عرش
من الرعاع عليه كان ما بالفعل هدَّدوا الذين أولئك إن األهمية. يف مرتبتهم عن أحيانًا
من يكونوا لم املدن ضواحي يف فيها يتحصنون كانوا التي الصغرية بيوتهم يف طمأنينة
يف الفاضلة املدائن يخططون الذين االشرتاكيني يكونوا ولم رسكن، أو موريس أمثال
النقد نرتك أن بنا يَخلُق ال فإنه ذلك ومع ماركس. أتباع كانوا إنما الصغرية، املجتمعات
وقوائم ليفربول، أو مانشسرت يف الفقراء أحياء إن االستخفاف. بهذا للديمقراطية الجمايل
املدن، خارج السيارات لراكبي تُقام التي والفنادق البنزين، ومحطات «السجق»، شواء
هي أمريكا يف الكربى السيارات طرق طول عىل تصطف التي الفقرية الطبقات «وكبائن»
األوقات. من وقت أي يف األرض هذه فوق اإلنسان شيدها التي األشياء أقبح من بالتأكيد
ثم منه. اإلقالل حتى أو القبيح استبعاد يحقق لم التقدُّم هذا فإن تقدُّم، هناك كان فإن
وغري باللني يتصفون كانوا منهم الكثريين أن من بالرغم — ذلك فوق — النقاد هؤالء إن
والجوائز الحوافز مشكلة القصوى، األهمية ذات املشكلة أوجه يف اهتمامهم ركَّزوا عمليني،
يزال وال — مال واالشرتاكي الرأسمايل الفكر إن الحديث. املجتمع يف العمل لقاء تُمنح التي
و«الكفاية» األجور حدود يف العمل مشكلة يف البحث نحو — حق بغري يميل اليوم حتى
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ذلك — فورييه أو موريس أمثال أن غري — فحسب املصانع تنظيم يف الفني باملعنى —
يف قصورهم من بالرغم أفضل، علم عىل كانوا الرجال من — املثايل الفرنيس االشرتاكي
هذه يف الرضوري العمل نحو الناس تحويل مشكلة أن إىل فأشاروا الدنيا. شئون معرفة
وأجزاء دوالرات مشكلة مجرد وليست إنسانية، معقدة، كاملة، مشكلة هي إنما الدنيا،
ويحبون بل يملوا، أن يحبون ال الناس أن إىل أشاروا الكفاية. اتجاهات مشكلة أو الدوالر،
بالعمل يتمتعون وأنهم باملهارة، يفخرون وأنهم وجميًال، نافًعا عمًال أدَّوا أنهم يشعروا أن

مجموعات. أو فرق يف
فالحظ البلد بهذا حلَّ غريبًا أن مجهول» بلد من «أنباء كتابه يف موريس يتخيل
الحظ القبيحة، لندن ضاحية تقوم كانت حيث كنزنجتن؛ غابة الجميلة، العامة الغابة يف
الغريب لهذا املرشد فيقول مبتهجون، وهم الخنادق يحفرون األشداء الشبان من عصابات
مرشده يذكِّره دهشته، عن الغريب يعربِّ وعندما الخنادق. حفر يف باملنافسة يتمتعون إنهم
التي عرش التاسع القرن يف وكامربدج أكسفورد يف التجديف جماعات أن من يعلمه بما
وقد بالغ. رسور يف البدني العمل رضوب أشق تعاني كانت ثمانية، ثمانية تعمل كانت
الذي «العمل» مقدار أن لك تبني األمر تدبرت إن ولكنك عاطفيٍّا، سخيًفا الدرس هذا يبدو
يبني أن بسهولة يمكن القدم كرة فريق به يقوم أو الكلية يف التجديف جماعة به تقوم
يريدنا وال ريايض، لهو إىل العمل يحول ما السحر من هناك وليس لإلسكان، مرشوًعا
استخدام مشكلة هي حقيقية، مشكلة هناك ولكن السحر. هذا وجود يف نعتقد أن موريس

املجتمع. يف أثرها لها بطرٍق الفائض الناس نشاط
حتى بهم أنفسنا شغلنا الذين الديمقراطية نقاد بأن قويٍّا جدًال تجادل أن وتستطيع
باألمر ليس (وهو البحت العقلية التاريخية االهتمامات ذوي من كانوا الفصل هذا يف اآلن
الهجمات إن فيه. اليوم نعيش الذي العالم يف قويٍّا تأثريًا الواقع يف يؤثِّروا لم ولكنهم التافه)
غري قاعدة من الواقع يف جاءت مبارش ال فعَّ أثر لها وكان الديمقراطية إىل هت ُوجِّ التي
الهجمات إن والجمال. الخري إىل تتطلع التي الكالسيكية الفكرة قاعدة أو املسيحية قاعدة
اتجاهاٍت إىل تستند كانت كما أحيانًا إليها تستند كانت القواعد هذه غري من جاءت التي
ننسبها الذي السند ذلك وهو — إليه تستند كانت ما أشد ولكن الغربية، تقاليدنا يف أخرى
أية عىل البيولوجيا فيها تتحكم عنرصية أو وطنية املانعة، القومية سند هو — اآلن إليه
هبَّت التي الشاملة الحركات تلك العرشين القرن يف ضت تمخَّ الهجمات هذه وعن حال.
أُصيبت التي — ذلك إىل وما اإلسبانية والفالنجية والنازية الفاشستية — «اليمني» من

تَُمت. لم ولكنها ١٩٣٩م عام حرب يف بالعجز
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األنظار إليها جذبت خالبة مسألة اليميني الشامل للحكم الفكرية األصول مسألة إن
فاجنر أن نزعم أن القول سخف من أنه إىل أخرى مرة القارئ أنبِّه أن أريد وإني قبل. من
إن فيها. السبب أو عليها امللوم أنه أو األملانية، النازية الحركة عن املسئول هو مثًال —
الرسطان نفرسِّ أن نستطيع ما بمقداِر إال شامًال كامًال تفسريًا تُفرسَّ أن يمكن ال النازية
دائًما لها تكون الحركات هذه أمثال أن نعلم إننا شامًال. كامًال تفسريًا األطفال شلل أو
جاءت أين من نرى أن ونستطيع كبرية، أو كانت صغرية مسألة، كل يف اآلراء من مجموعة
عىل الثابتني امليتافيزيقيني استثناء مع الناس كل هذا يكفي وقد املسائل، لهذه بالحلول

عقائدهم.
أزعجت قد القومية نسميها التي والعواطف األفكار مجموعة أن قبُل من الحظنا وقد
القومية الدول داخل يف وحتى إخوة. يكونوا أن جميًعا للناس يريدون كانوا الذين أولئك
التقاليد قلب يف تقع التي الدول يف وحتى التنوير، حركة بآراء بالًغا تأثًُّرا تأثرت التي
غربي تقع التي األصغر واألقطار وفرنسا، وبريطانيا، املتحدة، الواليات — الديمقراطية
نمط غرار عىل مواطن كل وتشكيل القومية، الوحدة مطالب أن نجد — أوروبا وشمايل
أفذاذًا الناس يكون وأن الشخصية ع وتنوُّ الفردية، الحرية من اإلقالل إىل يؤدي مما قومي،
املتحدة، الواليات فيها بما العظمى، الديمقراطية الدول أكثر إن ثم القوميات. هذه داخل
يقطنها أراٍض امتالك نتيجتها كانت ناجحة ع توسُّ بحركاِت عرش التاسع القرن يف قامت
هذه يف املواطنني بني مكان كل يف ساد وقد شتى. وثقافات مختلفة ألوان ذوو أقوام
حياتهم طرائق بأن شعور العرشين القرن أوائل ويف عرش التاسع القرن يف الديمقراطيات
ذوي األقوام هؤالء عىل الطرائق هذه يفرضوا أن أمكن إن واجبهم من وأنه وأسمى، أفضل
يَُعدُّونه كتَّابه كان ما يربِّر األبيض» الرجل «واجب عن بأكمله أدب ونشأ السمراء. البرشة

عنه. مندوحة ال تحويًال الغربية الثقافة إىل العالم بقية تحويل األحيان أغلب يف
َمن هناك كان أشدها عىل فيها الديمقراطية التقاليد كانت التي البالد يف وحتى
وأنه الغرب، مستوى إىل ترتفع أن الواقع يف يمكن ال الغربية غري الشعوب هذه بأن يعتقد
املساعدة تقبل أن حتى أو الدوام، عىل أحط وضع يف تبقى أن الشعوب هذه مصلحة من
ومن جرانت، وميديسون ستودارد لوثروب أمثال األمريكيني من ُصعق وقد قتْلها. عىل
القيام برضورة وناَدوا الصاعد» اللون «تيار من ُصعقوا كيد، بنيامني أمثال الربيطانيني
اإلنجليزي الرجل وكان آنئٍذ. حتى سادت التي البيضاء العظيمة األجناس لحماية بعمٍل
أثَروا الذين األعمال أصحاب من ولكنه النظريات، أصحاب من ليس وهو رودس— سيسل
واالسكتلنديني اإلنجليز أخرى بعبارة (أو ساكسون األنجلو أن يعتقد — أفريقيا جنوب يف
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بوسع ليس والسيايس األخالقي الرقى من مستويات بلغوا قد واألمريكيني) ويلز وأبناء
ما األرض يف ينترشوا وأن يتحدوا، أن واجبهم من فإن ثَمَّ وِمن يبلغها، أن آخر شعب أي

الدنيا. مللء يمكن ما بأرسع يتكاثروا وأن استطاعوا،
بآرائهم حوا رصَّ الذين اليمينيني من الديمقراطية ملناهضة طريق أوضح أن غري
بنظام بعُد فيما وأخذهم وطنيتهم، تدل وال واإليطالية. األملانية التجربة يف ظهر ومارسوها
واإليطاليني. األملان بني السياسة يف العايل املستوى عن فطري عجز عىل الشمولية، الدولة
نموٍّا نََمت عديدة اتجاهات وهناك عديدة. تاريخية لعوامل مركَّبة نتيجة سياستهم إنما
القرن يف الشمولية املجتمعات ظهور تفسري عىل تساعد املاضيني القرنني يف تاريخيٍّا
التاسع القرن يف الفكر اتجاهات إىل هنا اهتمامنا ه نوجِّ وإنما الدولتني. هاتني يف العرشين
العقالء من محدودة قلًة أن الحق ومن والفاشستية. النازية ظهور عىل عاونت التي عرش
املعادية القوى هذه فيه تسري كانت الذي االتجاه تبيَّنت التي هي عرش التاسع القرن يف
«دعاة من إنه عرش التاسع القرن يف مفكر أي عن الحديث عند قلت ولو للديمقراطية.
ولكنا الحكم. يف ف تعسُّ فإنه ثَمَّ وِمن زمانه، غري يف املصطلح استعمال لكان الفاشستية»
شجرة، إىل البذرة كنمو حتميٍّا نموٍّا تنمو ال اإلنسانية والنُّظم املعتقدات أن تذكرنا إذا
الحكم أصل عن البحث أن عرفنا سابقة، لخطوة حتمية نتيجة ليست التالية الخطوة وأن

يضللنا. لن عرش التاسع القرن يف (الشمولية) الشامل
التي التاريخية القومية يف يتمثل الذي البسيط االتجاه ذلك املؤكدة االتجاهات ومن
يف وبخاصة — القومية هذه إىل ويُضاف الغرب. يف عامة صفة أنها قبل من ذكرنا
الناحية من هم األملان بأن اإليمان وهي «العنرصية»، نحو ا جدٍّ قوي اتجاه — أملانيا
تناسق، مالمحهم يف أقوياء، ُشقر، فهم — البرشي الجنس من خاص نوع البيولوجية
هذا أن الخارج من الرائي ويرى السيادة. له ُقدِّرت الذي البرشي الجنس وهم فضالء.
اللون. شقر أغلبيتهم يف حتى ليسوا فاألملان االجتماعية؛ األساطري أمثلة من واضح مثال
إىل وتدفعهم واضًحا تأثريًا الناس يف تؤثِّر التي األساطري تلك األيام هذه يف اعتدنا قد ولكنا
ويف الثابتة. العلمية الحقائق مع يتفق ال مما األساطري هذه كانت إن حتى املشرتك، العمل
الجرماني العنرص تميز التي األفكار لهذه حديث أدبي قوي مصدر أول «إن العبارة: هذه
الكونت هو عرش، التاسع القرن يف عاش فرنيس رجل كتابات إىل يرجع الجرماني واللون
طويًال تاريًخا الغرب يف أن والواقع إليه. يُشار ما كثريًا السخرية من يشء جوبينو»، دي
«الفاتح». باللون يتصل األقل عىل فهو فعًال، األشقر باللون يتصل لم إن الذي لالمتياز
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وكل اللون شقر أبولو أمثال من اآللهة ر تصوِّ األساطري كانت القدامى اإلغريق بني وحتى
الفنية التقاليد يف وحتى اللون. أي «فارنا» يسمونه ما عىل يتوقف الهند يف املنبوذين نظام
ولسنا اآلثمني، املذنبني من شقرة أشد القديسني لتصوير معينًا اتجاًها نلمس املسيحية
السمر. من فضيلة أكثر يكونوا أن إىل يميلون الشقر كان إذا العلمية الناحية من ندري
اآلراء من وغريه الرأي هذا أن الحق من أنه غري معنًى، له ليس أساسه يف واملوضوع
األملان املؤرخني أحد كتب وقد للديمقراطية. املعادين النازيني عقيدة يف دخل قد املشابهة

ييل: ما ١٨٤٢م، عام يف مبكر، وقت يف
بالغريزة يترصف دائًما كان — وفرنسا أيرلندة يف تطور كما — الكلتي الجنس «إن

ا.» حقٍّ املقدسة واآلمال األفكار بدافع إال نعمل ال األملان نحن أننا حني يف الحيوانية،
«االنحالل بني يفرِّق أن املنخفضة األرايض لثورة األمريكي املؤرخ ملوتيل وأمكن

الجرمانية». و«الطهارة الكلتي»
يف أهمية وأكثرها االتجاهات أقوى الواقع يف كان ربما والذي الثالث، االتجاه أما
صفوة من صغرية وجماعة الحاكم سلطة تأكيد فهو السواء، عىل والفاشستية النازية
عرش، التاسع القرن يف ثابت أساس أيًضا الفكرة ولهذه بالحاكم، تحيط التي الحزب
املقدس الحق كفكرة عتيقة أفكار لظهور عودة مجرد — ما ناحيٍة من — الواقع يف وهي
الفكتوري الكاتب من أفضل عرش التاسع القرن يف للفاشستية أصًال نجد ال وربما للسلوك.
«األبطال كتابه يف تجد فإنك األوقات. من وقٍت يف بالتقدير يحظى كان الذي كارليل توماس
مبدأ إىل تشري كثرية مواقَف الزنوج» «مشكلة ويف نياجارا» «رضب ويف األبطال»، وعبادة
والثبات، الدوام، إىل والحاجة العاقلة، لألقلية الغبية األغلبية خضوع ورضورة الزعامة،
األمر بداية يف كارليل وكان أحمق. تنافًسا األفراد فيه يتنافس الذي مجتمعنا يف والطاعة،

يقول: مطالبه، يف معتدًال
هاتان — الرائدة والطبقة الحاكمة والطبقة الدين، ورجال «األرستقراطيون
واملتحدتان بينهما، التوفيق إىل تسعيان واللتان األحيان، بعض يف املنفصلتان املجموعتان،
هذين دون مجتمع يقم لم — املقدس امللك وهو — امللك ومعهما، أخرى، أحيان يف

يقوم.» ولن الحيويني، العنرصين
يف وبخاصة — الديمقراطية وصعود نهايته من عرش التاسع القرن باقرتاب ولكن
برضورة نادى وأخريًا الصارمة. بالسلطة اإليمان إىل دعواه يف تدريًجا تحول — بلده
الذي األقوال، ال األعمال رجل الحربي، بالدكتاتور أو املدرب، العاملي العسكري الحاكم

األوامر. إصدار إال عنده ليس
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بناة أحد الديمقراطية، أعداء أفصح من رجل ذاتها أملانيا يف ظهر القرن أواخر ويف
نيتشه، فردريك هو الرجل ذلك قصد. غري عن قطًعا كان وإن ا، حقٍّ النازية األيديولوجية
أخالقي صميمه ويف حد، أقىص إىل مثقف ولكنه ما، حدٍّ إىل العقل سليم غري رجل وهو
هوهنز إمرباطورية يف بدا الذي والتكلَّف، واالنحراف القبح، يحتمل أن يستطع لم حساس
رائًعا مثاًال — الفكر دقة من لديه ما بكلِّ — نيتشه كان الصاعدة. الربجوازية ولرين
القطيع عىل والسخط باأللم، الشعور عىل تَُحدُّ ال قدرة يملك الذي الحديث املثقف للرجل
من وليس اآلالت. صنعتها التي الوسطى الطبقة دنيا قبح من والفزع حوله، من البرشي
نفسه. إىل أبغض وزمرتهم وجوبلز وجورنج هتلر أن لوجد عاش لو نيتشه أن يف شك
حتى القيم يف النظر إعادة وإىل «السوبرمان»، إىل حياته يف دعا أنه هو الواقع أن غري
من هجوًما ذلك يف وكتب املنحطة، الربجوازية الدعة عىل النبيل العنف أخرى مرة يتغلب

يقول: الحياة، يف الديمقراطي األسلوب عىل الهجوم أنواع أشد
النظام إىل الداعية القوى كل بسببه هلكت نظاًما العصور كل يف الديمقراطية «كانت
الشكل هي الحديثة الديمقراطية إن … املاشية من قطيع إىل البرش تحويل أو التحرر، …
القومي والحزب االشرتاكي، الحزب املعارضني: الحزبني إن … الدولة لفساد التاريخي
كلٌّ جدير — املختلفة أوروبا أقطار يف عليهما تُطلق التي األسماء كانت ما أيٍّا أو —
جميع مساواة إن … منهما كلٍّ يف الدافعة القوى هما والرتاخي فالحسد باآلخر؛ منهما
قلوب يف تتأجج التي األحقاد يحُجب الذي الستار هذا األكذوبة، هذه هللا، أمام األنفس
األخرية، الثورة هي أصبحت والتي القنبلة، تشبه التي العتيقة الفكرة هذه أجمعني، السفلة
هو هذا — االجتماعي النظام كل هدم إىل يؤدي الذي الجديد واملبدأ الحديثة والفكرة

(املسيحي).» الديناميت
قبل اليمينيون إليه يدعو الذي الحكم لشمول كامًال دستوًرا كتب نيتشه أن والواقع

قال: كامل، بجيل الحكم عىل استيالئهم
وترك السالم … الربوسيني الضباط أبناء عىل يتوقف األملانية الثقافة مستقبل «إن
ومعاونة السيادة، أما احرتام. أي أوليها التي السياسة هذه ليست — وشأنهم اآلخرين
إن … أملانيا يف به أعبأ أن يمكن الذي الوحيد اليشء فهما االنتصار، عىل األفكار أرقى
أنعمنا وإذا الحالتني. كلتا يف بعينها هي األكفاء من والعالم الجندي تجعل التي الرتبية
عروقه يف ترسي الصادق الجندي غرائز من يخلو حق عالم هناك ليس أنه لنا لتبني النظر
عىل السالم فرتة تقُرص أن لكم وأُوثر جديدة، لحروب وسيلة السالم بحب أوصيكم …
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إن اإلحسان. إليه انتهى مما أكثر بأعماٍل انتهت قد والشجاعة الحرب إن … تطول أن
شجاعتكم.» أنجتها وإنما عليها بعطفكم اآلن حتى تنُج لم الفرائس

يف عرش التاسع القرن طريقة عىل اليمينيني جانب من الهجمات إن إيجاز يف وأقول
ا جدٍّ العسري ومن كثرية، متنوعة — فكتوريا» عهد يف «التوفيق طريقة أعني — الحياة
هجوم وهو التقليدية، املسيحية ثمرة من الهجوم فهناك معني؛ لنظام وفًقا نرتِّبها أن
ومعقوليته. اإلنسان عند الطبيعي الخري مبدأ العظيم، التنوير حركة مبدأ عىل يرتكز
مجتمٍع يف القائمة املسيحية والسلطة و«التحيز» التقاليد، أهمية يؤكد هجوم وهناك
للمنافسة حبه يف — بإهماله عرش التاسع القرن يف املجتمع يتهم هجوم وهناك منظم.
صادر هجوم وهناك سيايس. حيوان اإلنسان بأن تقول التي األساسية الحقيقة — والتقدم
مبارشة انحدرت التي امُلثُل — القديمة األرستقراطية امُلثُل يف تتمثل التي النظر وجهة عن
الديمقراطيات نحو يوجه هجوم وهو — الكالسيكية التقاليد ذات املقتصدة اإلنسانية من
األقليات من الغرية ونحو عقل، بغري يضجون الذين الزعماء وراء السري نحو تميل التي
من هجوم وهناك األغلبية». «عسف إىل وتجنح األقليات، كل من يكن لم إن األرستقراطية،
يكرِّس الجديد املجتمع أن يرى الذي الجمايل الذوق والثقافة، السليم الذوق نظر وجهة
إىل تشري التي تلك وبخاصة أخرى، هجمات وهناك القبيح». «الرخيص إلنتاج نفسه
نستطيع مما أوسع عرش التاسع للقرن دراسة يف إال وصفه يمكن ال مما الشمويل، الحكم
تأخذ أن أردت إن ولكنك الهجمات. لهذه شافيًا وافيًا مختًرصا نقدِّم أن يمكن وال هنا.
«ماديته». هو عرصها عىل الهجمات هذه كل تعيبه ما إن تقول أن فبوسعك مفرد، بلفظ

اليسار من الهجوم

صنعه ما عىل اليسار من عرش التاسع القرن هجمات إن نقول أن ا جدٍّ عام بوجه نستطيع
حتى السياسية الديمقراطية مد خالصتها كانت التنوير حركة بمثل الفكتوري التوفيق
هذه وليست يشء، كل فوق االقتصادية والديمقراطية االجتماعية، الديمقراطية تشمل
الدائم التوتر من يعانون اليساريون كان فلقد التبسيط؛ رضوب من رضبًا إال الصيغة

الوسط. رجال كان كما والسلطة الحرية ُمثُل بني
املتاعب أن يزعم الذي والحديث الكتابة من معني قْدٌر عرش التاسع القرن ويف
هذين ووسائل ١٧٨٩م وعام ١٧٧٦م عام يف الرجال آراء أن من نشأت إنما الحقيقية
عالج وأن البسيطة، اإلنسان حقوق إىل العودة إىل بحاجة وأننا ا، حقٍّ تُتَّبع لم العامني

475



ورجال أفكار

الحقوق، إعالنات — القديم النوع من الديمقراطية من مزيد هو الديمقراطية مشكالت
الدوائر بني واملساواة ي، الرسِّ واالقرتاع للجميع، االنتخاب، وحق املكتوبة، والدساتري
يف وهذا ذلك. وغري للجميع، اإلجباري املدني والتعليم الوظائف، يف والدور االنتخابية،
يف امليثاق» «أصحاب مثل «االنقالبيني» ب عادة نسميهم الذين الناس موقف هو األساس
الديمقراطية إن يقولون إنهم عرش. التاسع القرن من واألربعينيات الثالثينيات يف إنجلرتا
التعبري عن لنتج ذلك، وغري اإلنسان حقوق من فيها بما كامًال، تنفيذًا ذت نُفِّ إذا السياسية
واقتصادية اجتماعية مساواة يكون أن يشبه يشء حر، تعبري املختلفة اإلنسانية اآلمال عن
يكون سوف وإنما ا، جدٍّ فقري هناك يكون ولن ا، جدٍّ غني هناك يكون لن عمومها. يف
القرن أخذ وملَّا إجماًال. املساواة تسوده مجتمع حدود يف الجزاء يف صحيح ع تنوُّ هناك
إىل بحاجة هذه التسوية عملية أن فشيئًا شيئًا يحسون االنقالبيون أخذ نهايته من يقرتب
«القانون ويسمونه األمريكيون يألفه الذي النوع ذلك من االجتماعي الترشيع من املساعدة
يف وباتوا الدولة، ل بتدخُّ مؤمنني األقل عىل أو جماعيني، االنقالبيون أمىس ثم الجديد».

اشرتاكيني. خصومهم نظر
يف األحرار حزب رشع حيث بريطانيا يف لها صورة أفضل يف العملية هذه وتتمثل
إىل املحافظون واضُطر االشرتاكية، الترشيعات يؤيد عرش التاسع القرن من الثمانينيات
مل جون حياة وتثبت يعمل». «دعه الكالسيكي: املبدأ عن دفاًعا يكون أن يشبه يشء
جماعي سيايس موقف إىل يٍرس يف يُساقوا أن يمكن بنتام أتباع أن كيف أخرياتها يف
كثريًا تأثَّر أكسفورد، يف املحارضين أحد وهو جرين، ه. ت. مثل رجل كان وربما ف. مخفَّ
الخدمة ويف الربملان يف وضعوا الذين الشباب تشكيل عىل وعاون املثالية، األملانية بالفلسفة
مثاًال كهذا رجل كان ربما اليوم، نعرفها كما ما حدٍّ إىل االشرتاكية بريطانيا أسس املدنية
هجوًما إال ليس ١٨٨٨م عام يف نرشه الذي السياسية» الواجبات «مبادئ وكتابه أفضل.
النفعية االسمية اآلراء أن جرين يرى الربيطانية. الراديكالية وسياسة ميتافيزيقيات عىل
األخرى، الذرات مع عمياء مكافحة يكافح اجتماعية، ذرة مجرد الواقع يف الفرد تجعل
وعن الدولة عن الخاصة وفكرته ا. حقٍّ اجتماعيٍّا حيوانًا املعاني من معنًى بأي وليس
بمعنًى و«واقعيتها» الفرد، عىل العاطفية سيطرتها تؤكد االجتماعية الجماعات من غريها
هو وإنما الشمولية، الدولة دعاة من يكن لم جرين أن غري األملاني. املثايل املعنى يشبه
مباراة يف الحكم من أكثر يشء عنده الدولة واجباته. جانب إىل الفرد لحقوق مجاًال يفسح
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تلغي ال ولكنها املباراة يف أفضل دوًرا يلعبوا لكي مهارة واألقل الضعاف تعني إنها عادلة.
الجماعي. التدريب أنواع من نوع أجل من كلية املباراة

إىل يدعو الذي أو الجماعي والعمل الفكر من تياًرا أن هي هنا تهمنا التي والنقطة
املختلفة األجزاء يف القوة من مختلفة بدرجاٍت عرش التاسع القرن أخريات يف ظهر التدخل
يزال وال التيار. هذا أحست التي األقطار آخر املتحدة الواليات وكانت الغربي. املجتمع من
التقليدية، حرياتنا تحطيم إىل دعوة ويَُعدُّونه يقاومونه، الراسخني األمريكيني من كثري
الهوى يمازجه ال الذي التحليل يزال وال أمريكي»، غري و«اتجاًها «اشرتاكية» ويَُعدُّونه
الرجل عىل ا شاقٍّ أمًرا بالفرد الخاصة الشئون من وغريه العمل يف الدولة تدخل ملشكلة

األمريكي.
وحزب الفابيون إليه يدعو الذي السياسة من النوع ذلك إن نقول أن اإلنصاف ومن
يف الجديد» «القانون ودعاة فرنسا، يف الثالثة» «القوة إليه وتدعو بريطانيا، يف العمال
االنقالبيون أولئك حتى إليها دعا التي السياسات وتلك االتفاق كل يتفق ال املتحدة، الواليات
الفارق إن قولنا من كبري رضر هناك وليس عام، مائة منذ سبنرس هربرت مثل املعتدلون
علم عىل نكون أن ينبغي ولكنا الديمقراطي. التقليد عىل «االشرتاكي» التفكري تأثري يمثل
يختلف الجديد» القانون أو الثالثة القوة أو الفابي «االتجاه نحو التطور بأن واضح
تحديًدا وأكثرها «االشرتاكية» معاني من معنًى أفضل يَُعدُّ يزال ال عما شديًدا اختالًفا

ماركس. كارل سها أسَّ التي املعينة الدينية الطائفة بمعنى االشرتاكية —
أو والثقافة، الكونية، والنظرة املعدلة، الديمقراطية الحياة طريقة بني الفوارق إن
املاركيس واملوقف الغرب، يف املعارصة اليسارية االتجاهات يف تتمثل كما الدين، حتى
الخطوط بعض إىل نشري أن إال هنا بوسعنا وليس الواقع. يف ا جدٍّ عظيمة األصيل،
نذكر أن أوًال يجب ولكنا عليها. نسري أن الفوارق هذه تحليل عند ينبغي التي الرئيسية
مشرتك واحد أصل إىل يرتدا أن يمكن السواء عىل الالماركسية واليسارية املاركسية أن
ينبذ كالهما هامة. نواٍح يف التقليدية املسيحية يعارض كليهما وأن التنوير، حركة يف
وكالهما أساسها. يف متفائلة البرشية الطبيعة إىل نظرة بها ويستبدل األوىل الخطيئة فكرة
هذه فوق السعيدة الحياة فكرة إىل ه همَّ يوجه وكالهما الطبيعة، فوق ما عنرص يستبعد
يف الثابتة التفرقة تسوده الذي الطبقي املجتمع فكرة يلفظ وكالهما فرد، لكل األرض
املمكن من أنه نذكر أن اإلنصاف ومن الدخل. يف العظيمة والتفرقة االجتماعي الوضع
وأن التقليدي، املسيحي التشاؤم درجات من درجة يقبل أن الالماركيس لليساري اليوم
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تكاد فال — صالبة أشد مذهب وهي — املاركسية أما مسيحيٍّا. الواقع يف نفسه يَُعدَّ
وضعية تبقى أن من لها بد وال إلهي، دين أي أو املسيحية مع رصاحة تتفق أن تستطيع

ثبات. يف ومادية
املجموعتني هاتني بني الرئيسية الفوارق من هي املذهب يف الصالبة هذه أن والواقع
آرائه مستويات من مستًوى أعىل يف حتى — الديمقراطي فاليساري املعتقدات؛ من
الحرية وجود برضورة القديم الحر اإليمان من أدنى بحدٍّ األقل عىل يحتفظ — الجماعية
متأثًرا يكون ال حينما وحتى واالخرتاع. التجريب وحرية الجديدة، األفكار لقبول الفكرية
يعرف وهو التنوع، طريق عن التقدُّم فكرة يلتزم نجده فإنا الفرد، «حقوق» ب بالشعور
الشعارات من الكثري تفهم أن وتستطيع جديدة. آراء لها ليست كجماعات الجماعات أن
يزال ال الديمقراطي اليساري إن يتحاشوها. أن املثقفون حتى يستطيع ال التي والعناوين
للتعصب الوحيد املجال أن أو يقني، هناك ليس أنه هي الوحيدة اليقينية الفكرة بأن يؤمن

املتعصبني. مع التسامح عدم هو
الرصاحة كل رصيحة عرش التاسع القرن طوال كانت جماعة هناك أن الحق ومن
يف التنوير حركة إىل وحيها ويف أصلها يف ترجع أنها يف — ملحوظة أقلية تكن وإن —
استخدام وإىل الفردية، الحرية شأن من الحط إىل انتهت فقد ذلك ومع عرش، الثامن القرن
هم وهؤالء والتماسك. واإليمان، والطاعة، النظام، إىل والدعوات الشموليني، شعارات أكثر
ليدل دقة بغري يُستعمل ما كثريًا الوضعية مصطلح إن «الوضعيني». ب يسمونهم من
الثابتة العلم أرض عىل وتقف الطبيعي، فوق ما تلفظ التي العقيدة وليصف املادية، عىل
أوجست الفرنيس الرجل اتباع يعني التاريخية الناحية من االصطالح أن غري «الوضعية».
واضع إنه وقلنا قبُل من به التقينا الذي الرجل وهو واألخالق»، «السياسة يف كومت
إىل بالدعوة يكتِف لم كومت ولكن «نضجها». ل وفًقا الطبيعية العلوم ترتِّب التي القائمة
فشل بعد وبخاصة — األخرية سنواته يف يسعى كان فقد رفيع؛ مستًوى عىل اجتماٍع علم
التقدُّم، يف الرسمية العقيدة أساس عىل يقوم الكنيسة من نوع إنشاء إىل — ١٨٤٨م ثورات
وكان مسيحي. إله يف رسمي وبشكل بشدة االعتقاد وعدم واإلنسانية، الطبيعية، والعلوم
املنظمة كنائسها لها كانت التي الوضعية، العقيدة هذه يف األكرب الكاهن نفسه كومت
والعلم، باإلنسان، إيمانها تشاركها أخرى متنوعة جماعات من انترشت والتي بها، الخاصة
تماًما، بعُد ينقرضوا لم الذين الدينيني، الوضعيني هؤالء بني نخلط أال ويجب واملستقبل.

بعد. فيما لهم نتعرض سوف الذين الحارض، الوقت يف املنطقيني» و«الوضعيني
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كومت أتباع من الوضعيني خال فيما — الديمقراطيون اليساريون كان وربما
أحدث يف حتى دائًما، يحتفظون — ديمقراطيني) الواقع يف ليسوا (الذين وأرضابهم
يُغِرق أن يحاول الفكر نُُظم من نظام بأي القديم الثقة انعدام من بيشء لهم، صورة
اليساري األهمية. كل له كلٍّ يف خلية مجرد الفرد يجعل وكأنه الجماعة، يف الفرد
تلك الفرد، حقوق جهاز من كبري لجانب صادق باحرتام أعماقه يف يحتفظ الديمقراطي
تامة شجاعة يف — امللكية عىل تطبيقها عند وبخاصة — إنكارها إىل يميل التي الحقوق
يحقق أن ويأمل والثورة، الطبقي النضال حتمية يعتقد ال إنه الفكرية. مواقفه بعض يف
أفضل وإدارة املجتمع، يف االستقرار من ومزيًدا واالقتصادية، االجتماعية املساواة من مزيًدا
طريق عن يحدث الذي التحول ذلك طوًعا، التحول بطريقة الحكومة، ويف الحرة األعمال يف
يؤمن الحديثة املصطلحات بلغة وهو العادية. الديمقراطية بالوسائل يتم الذي الترشيع
اإلصغاء إىل ميًال يزداد — الحديثة السنوات يف وبخاصة — وهو وباإلصالح، بالتدرج
اسم هنا عليه أطلقنا الذي النوع من نقاد التنوير، حركة يف األساسية األفكار نقاد إىل
الالعقليني. عن التايل الفصل يف ندُرسه سوف الذي النوع من ونقاد اليمني، من املهاجمني
عرصنا يف الروسية والشيوعية والفاشستية النازية يف الشمولية املجتمعات شاهد وبعدما
أن من أبهظ ثََمن املطلقة، والسلطة والتجنيد، الناس بني التوحيد أن النهاية يف آمن هذا

الغرب. يف املتنافس املجتمع دوامة ضد واألمان النظام سبيل يف ندفعه
االستالينية أو — واملاركسية الشيوعية. أو املاركسية االشرتاكية إىل أخريًا نصل ثم
عنيف، ر تطوُّ نظرنا وجهة من هي القواعد رسم يف بالتتابع أخذنا إذا املاركسية اللينينية
الشكل إزاء تقف وهي التنوير. حركة يف العاملية للنظرة منحرف، فْهم هي ُقل أو
من الكالفنية موقف — النواحي بعض من — التنوير حركة يف الرئييس الديمقراطي
— املقارنة يف أفضل ذلك كان وربما — أو الرومان، الكاثوليك عند التقليدية املسيحية
كل واحد رسمي كنيس تنظيم ظل يف يقبلون الذين األنجليكان إزاء الكالفنية موقف
اإلنسانية املادية املذاهب من مذهب املاركسية — التقديس إىل التوحيد من العقائد صنوف
تقوم حتمية، متزمتة، يقينية، عنيفة، هذا اتجاهها يف وهي عرش، الثامن القرن يف املتفائلة

التوجيه. من ثابتة أسٍس عىل
التي املعتقدات نُُظم عىل يقترص أن ينبغي «الدِّين» ب التعبري أن تشعر كنت وإذا
«فوق أو مادي»، «غري يشء بوجود تؤمن األقل عىل أو أرواح، أو آلهة، أو هللا، بوجود تؤمن
والدين. القومية الوطنية بني نقارن عندما الطريق عىل معنا لست إذن فأنت الطبيعي»،
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أية عىل الغرب يف الديني تاريخنا من املستمدة املصطلحات الكتاب هذا يف طبَّقت قد إنني
الحق — الكربى» «املشكالت ب تتعلق التي املعتقدات من األهداف واضحة منظمة مجموعة
يعتقد فيمن تؤثر مجموعة — ذلك إىل وما الكون، ونظام اإلنسانية، والسعادة والباطل،
له تقدِّم (أي الدنيا هذه يف فكري بتوجيه تَُمدُّه أنها األوىل ناحيتني: من األقل عىل فيها
عن الجماعات من جماعة يف الوجدانية باملشاركة ه تَُمدُّ أنها والثانية ملشكالته)، الحلول
وبخاصة املعاني، بهذه — واملاركسية املشرتك. العمل رضوب من وغريها الطقوس طريق
ِدين وهي اليوم، عالم يف فعالية األديان أشكال أقوى من هي روسيا، يف تطورت كما

فهمه. يف الجهد يبذل أن متعلم لكل ينبغي
كتُبها فلها للدِّين؛ البسيطة املطالب من مطلبًا وضوح بكل تَُسدُّ املاركسية إن
األرثوذكسية التقاليد يف وهي — الدينية األحكام تعادل التي نصوصها ولها املقدسة،
جاء التي واإلضافة، والتأويل، الرشح، مع وإنجلز، ماركس كتابات عن عبارة األصلية
انحرافاتها، كذلك ولها األهمية، حيث من كثريًا أقلَّ بدرجٍة ستالني بها وجاء لنني، بها
األمر أول ارتبطت التي عرش التاسع القرن يف «املراجعة» حركة إىل أهمها يرجع التي
دكتاتورية من عليها يرتتب وما «العنيفة» بالثورة استبدلت والتي برينشتني، إدوارد باسم
واالقتصادية االجتماعية (املساواة) الديمقراطية تحقيق األصيلة املاركسية يف الربوليتاريا
يف وهو «التدرُّج»، إىل «املراجعة» حركة وتحولت املرشوع. السيايس بالعمل «تدريًجا»
عند التدرُّج يكن ولم «الشيوعيني»). (إزاء اليوم «االشرتاكيون» يقفه الذي املوقف أساسه
الربجوازية انضمام والكتساب الربجوازية، مخاوف من للتهدئة حيلة مجرد عنه املدافعني
تاريخيٍّا تصحيًحا كوتسكس أمثال من القادة أذهان يف كذلك كان وإنما الحركة، إىل
الربوليتاريا بها تقوم عنيفة ثورة حتمية عن املاركسية التنبؤات فشل ملقابلة منه بد ال
هنا نجد ال املاركسية، عن انحرفت أو انشقت أخرى كثرية جماعات وهناك الغرب. يف
الضعف عالمات من عالمة بالرضورة االنحرافات هذه أمثال وجود وليس لذكرها. مجاًال
من هي االنحرافات هذه أن لوجدت املسيحية نشأة يف فكَّرت لو أنك والواقع الحركة. يف
مما أكثر الحياة عالمات من يَُعدُّ الذي الفكري التخمر واستمرار املاركسية، حيوية دالئل

واالنحالل. التفرق عالمات من يَُعدُّ
العظيم العمل إن للمذهب. األرثوذكيس الشكل يف أنفسنا نحرص أن هنا علينا ويجب
االقتصاد. علم يف رسالة الشكل حيث من وهو املال»، «رأس كتابه هو ماركس به قام الذي
من االقتصادية للنظريات دراسة مجرد ليس نفسه الكتاب هذا أن الواضح من أنه غري
وبرنامج االجتماع، نُُظم من ونظام للتاريخ، فلسفة هو وإنما الضيقة، املهنية الناحية
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— املذهب هذا إىل تُعزى التي القواعد بقية إىل باإلضافة — وهو السيايس. للعمل
يف «بمفرده» آخر كتاب أي لنا يقدِّم مما أكثر كاملة، نظامية كونية نظرية لنا يقدِّم
أية من وأوضح» «أحكم يشء فاملاركسية التنوير؛ لحركة األرثوذكيس الديمقراطي االتجاه

عرفية. ديمقراطية
ماركس، فيه عاش الذي عرش التاسع للقرن الواضح الطابع تحمل املاركسية إن
والتطور، والنمو، التغري، عن ا جدٍّ رصيحة فكرة أساس عىل تقوم وهي فيه. وكتبَا وإنجلز،
بأن اعتقاده عدم أو ماركس اعتقاد (أما مكان كل يف صحيحة نهائية حقيقة باعتباره
وإن شائق فموضوع الالطبقي، املجتمع بلوغ عند تنتهي أن بد ال التطورية العملية هذه
التغري حقيقة كانت وقد بعد). فيما إليه نعود وسوف الرئييس، باملوضوع ليس يكن
الرفيعة. األمور بهذه يتعلق الذي الغربي التفكري كل يف الرئيسية املوضوعات أحد وأهميته
هذه يف والحياة املوت أمور تجنُّب محاولة إىل يميل التفكري من األفالطوني الطراز وكان
من وأكثر والتغري. الزمان فوق آخر عاَلم يف نمارسها البرشية، الحيوانات نحن ألنا الدنيا،
أنواع عن بحثوا األوىل الحديثة القرون يف العقليني أمثال من الدنيويني الفالسفة أن هذا
التقدُّم فتجد — األقل عىل ظاهرها يف — املاركسية أما تتغري. وال مطلقة تكون املنطق من

التغري. لغز عن اإلجابة ذاته التغري يف تلتمس أن وتحاول والتغري، املسري، يف
«الجدل» هي هيجل أستاذه من ماركس استمدها التي اللغز عن املحددة واإلجابة
النظرة «تكثيف عن الكالم عند السابق الفصل يف الشأن هذا يف ذكرناه ما إىل (ارجع
الجديد املركَّب وتَولُّد بضدها الفكرة التقاء عملية ولكن وتعديلها»). الجديدة الكونية
مادي، غري يشء وهي الروح، أسماه الذي الدافع تحت تتم كانت — هيجل عند — منهما
العام، واإلدراك الحواس، تستطيع ال يشء األقل عىل هي أو معنًى، أو فكرة، أو قوة، أو
الهرم أخذ أنه — وافتخار زهو يف — ماركس وزعم كنهه. تدرك أن الطبيعية، العلوم أو
قاعدته عىل معقوًال صحيًحا وضًعا ووضعه قمته عىل يضعه أن بغفلته هيجل حاول الذي
يتم ماركس نظر يف التغري إن املادي». الجدل إىل املثايل الجدل ل «حوَّ إنه أي العريضة؛
التغيري هيجل. بها قال التي السخيفة العاملية الروح خطة ليست ولكنها لخطة، طبًقا
كغرينا منه، أجزاء بكليتنا أيًضا نحن الذي بنا، يحيط الذي العالم بمعنى باملادة، يلحق
نسميه أن ويمكن — املادي العالم هذا يف يحدث الذي والتغري األخرى. الحيوانات من
املادية، ورفاهيتنا كلها، حياتنا يحتم) (أو يحدِّد — فيها نعيش التي البيئة بساطة يف
لفظة هي هنا الرئيسية والكلمة الكون. إىل ونظرتنا والباطل الحق عن وفكرتنا ونُُظمنا،
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الجدلية» «املادية أن يرى كان الذي ماركس، عند أثرية كلمة وهي «يحتِّم»، أو «يحدِّد»
يرتادفان. يكادان تعبريان التاريخية» و«الحتمية

عرفه الذي النوع من — الحال بطبيعة — هي الحتمية البيئية العوامل هذه وبعض
كان ما نحو يتجه ماركس ولكن املثال. سبيل عىل كاملناخ — الزمان قديم من الناس
التي الطريقة أو اإلنتاج» «وسائل يسميها أساًسا أرسخ البيئة نواحي من ناحية يَُعدُّه
كل يرتتب املادية الظروف من األساسية املجموعة هذه وعىل ُقوتَهم. بها الناس يكسب
القطعان يرعون الذين فالبدو البرشية؛ املجموعات حياة ويف اإلنسان، حياة يف آخر يشء
والعادات، القوانني ويطيعون األَُرس، ويكوِّنون ويرشبون، يأكلون اآلسيوية املراعي فوق
الذي الحتمي للتطور طبًقا ذلك كل معني، بِدين ويؤمنون ويقاتلون، الزعماء، ويتبعون
مهارة املاركسيون الباحثون أبدى وقد الرعوي. البدوي املجتمع يف اإلنتاج وسائل عن ينشأ

املجتمعات. مختلف عىل محسوًسا تطبيًقا اآلراء هذه تطبيق يف غزيًرا وعلًما فائقة
خطة له رسم الذي الغربي، بمجتمعه يشء كل فوق يهتم نفسه ماركس وكان
يف اإلنتاج وسائل هي األساسية وقاعدته الجدلية، لطريقته طبًقا االجتماعي للتغري شاملة
االقتصاد هذا حتَّمه الذي املجتمع إن الوسطى. العصور يف بذاته مكتٍف إقطاعي اقتصاد
اإلقطاعيني النبالء من السادة طبقة تعول أن عليها الرقيق من طبقة يتطلب كان اإلقطاعي
األوضاع من صارم مدرَّج نظام املجتمع لهذا وكان الدين. رجال من بهم يحيط ومن
السادس الفصلني يف قبُل من عنها تكلمنا الكون وعن اإلله عن بعقائد ويؤمن االجتماعية،
ومبدأ «الفكرة». أو «املوضوع» هو اإلقطاعي واملجتمع الريفي االقتصاد وهذا والسابع.
حتى يكن وإن — مخلوق أي ذهن يف فكرة وليس «مادي»، يشء ماركس عند التغري
بعًضا ألن يحدث إنما املادي التغري بأن االعرتاف من له بد ال كان األمر، واقع يف ماركس.
صوره أبسط يف هو الحديث العالم به بدأ الذي والتغري ويتصورونه. يريدونه الناس من
طبقة تتكوَّن تدريًجا التغري هذا وباستمرار رأسمايل. اقتصاد وبداية والتجارة، املال،
املتوسطة والطبقة القدامى اإلقطاعيني النبالء وبني بورجوازية. أو متاجرة طبقة جديدة،
آخر ماركيس تعبري الطبقي (والنضال ال فعَّ طبقي» «نضال يحدث أن بد ال الجديدة املالية
بعد خاصة بصفة بروتستانتية فلسفة وهي فلسفتها، الجديدة وللطبقة ا). جدٍّ مشهور
إىل والحاجة الربح، ومرشوعية املنافسة، فضيلة إىل الخاصة نظرتها ولها الزمن، من فرتة
فلسفة باختصار لها كان — النبالء وسلطة امللكي النفوذ لتفادي السياسية الديمقراطية
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«ضد هو الربجوازي، الديمقراطي املجتمع وهذا التجاري، االقتصاد وهذا كاملة. للحياة
بعد — و«ضدها» «الفكرة» بني الطويل النضال بلغ وقد الفكرة». «ضد أو املوضوع»
والفرنسية األمريكية الثورتني يف ذروته — وهولندا إنجلرتا يف مبدئية برجوازية انتصارات

عرش. التاسع القرن يف للبورجوازية الكامل واالنتصار
البورجوازية هذه فإن األحوال؛ من حال بأية بذلك ينتِه لم الطبقي النضال ولكن
وأخذت جديدة، فكرة أو «مركَّبًا»، وكوَّنت املهزومة، النبالء فلول مع اتحدت الظافرة
والطبقات نفسه، النضال وهذا «الربوليتاريا». هي جديدة، معارضة» «فكرة مع تناضل
نظام ظهور هو اإلنتاج، وسيلة يف آخر لتغري املادية النتيجة كان بالنضال، قامت التي
البورجوازية إىل انضم وقد واملالية. الصناعية للرأسمالية الحديثة والصورة املصانع
طبقة فظهرت املصانع، وأصحاب الصناعة رجال والتجارة املصارف صاحبة القديمة
تهبط لهم، الظاملني أعني تحت املصانع يف اآلن العمال تجمع لقد أقوى. جديدة رأسمالية
عليهم تمسك التي األجور مستوى مجرد إىل الرأسمايل لالقتصاد الصارمة القوانني بهم
تحت ويصبحوا الخفاء، يف يكن وإن ينتظموا، أن األقل عىل يستطيعون ولكنهم رمقهم،
األوىل»، «الفكرة أو البورجوازية نجد واآلن كامل. طبقي وعي عىل املاركسية القيادة
ماركس أعلن (وقد األخرية الطبقية املعركة يخوضان الفكرة»، «معارضة أو والربوليتاريا
النرص تحقق وبذلك ١٨٤٨م) عام يف الشيوعي» «البيان يف األمر أول النظرية هذه خطوط

للربوليتاريا.
نحاول أن بوسعنا ليس التعقيد يف غاية اقتصادي بتحليل النرص هذا ماركس وأكد
بقوانني اإلنتاج أن يبني أن إىل ساقها التي الحجج من يهدف وكان دقيًقا. تتبًعا تتبعه
تؤدي الطلب عن العرض يف زيادة إىل آخر إىل حني من ينتهي أن بد ال الرأسمالية املنافسة
الربوليتاريا، إىل أعضاؤها ويتحول الضعيفة، الرشكات خاللها تدهور التجارة يف أزمة إىل
كل يف معاناتها برغم — العاملة الطبقة أن غري قوة. وتزداد الباقية الرشكات وتتضخم
حتمية عن ماركس عربَّ شهرية عبارٍة ويف بأًسا. وتشتد عدًدا تزداد — األزمات من أزمة
والغني فقًرا، أشد الفقري يصبح أن وهي االقتصادي، القانون إليها يؤدي التي النتيجة
تنظيمها تم وقد — الربوليتاريا بأس فيها يشتد كربى، أزمة تأتي وأخريًا غنًى. أشد
الربوليتاريا، دكتاتورية تتهم وهكذا اإلنتاج. وسائل عىل وتستويل — الطبقي وعيها وكُمل
أصحابها من واملصانع، النقل، ووسائل واملواصالت، البنوك، تسحب ذلك غضون ويف
املرحلة تأتي وعندئٍذ الجديدة، الربوليتاريا حكومة أيدي يف وتسقط وتؤمم، البورجوازيني،
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شئت إن ُقل أو — أخرى طبقات توجد ال األموال رءوس أصحاب وبتصفية األخرية.
رصاع هناك يكون أن يمكن ال وإذن الظافرة. الربوليتاريا طبقة هي واحدة، طبقة تبقى
لكي إال رضوريٍّا — املاركيس للتحليل طبًقا — يكن لم كله الدولة جهاز دام وما طبقي.
الدولة إىل حاجة تبقى فلن الطبقي، النضال يف املعارضة الطبقة املتحكمة الطبقة ترغم
إىل األمر آخر ونصل الدولة تذوي عندئٍذ ورضائبها. وجيوشها، ومحاكمها، بُرشطتها،
ماركس أن والواقع املاركسية. الديانة يف األرض فوق الفردوس أو الالطبقي، املجتمع
غموض عىل كانوا املتأخرون اح والرشُّ إنجلز وحتى فردوسه، بتفصيالت يهتم لم نفسه
عرش، التاسع القرن يف ُعرف الذي بالتقدُّم مؤمنني باعتبارهم ولكنهم املوضوع، هذا يف
وربما يتغري. ال ثابت أنه عىل الفردوس إىل حتى ينظروا أن يريدوا لم فإنهم له، مخلصني
الطبقات كنضال الالإنساني املرير النضال بأن يؤمن املاركيس إن نقول أن استطعنا
املنافسة بطريق يستمر سوف التقدُّم أن إال الالطبقي، املجتمع بظهور ينتهي سوف

املباراة. تشبه التي األلم، من الخالية الكريمة،
مجرى يَِرس ولم الشيوعي» «البيان إعالن منذ عام مائة من أكثر اآلن انقىض وقد
الرفاهية بني يتنقل الذي الرأسمايل دورة أن الحق ويف ماركس. رسمه كما التاريخ
نحو اتجاه هناك كان أنه املؤكد ومن اشتدت. ربما األزمات وأن استمرت، قد واألزمات
حتى واحدة وبصورة باطراد يحدث لم ذلك أن إال الضخمة الصناعة يف املال رأس تجميع
بأن تقول التي النظرية أن يف ة مشاحَّ وال واألمريكي. والربيطاني األملاني االقتصاد يف
لتنظيم تتدخل والحكومة تصُدق. لم فقًرا يزدادون الفقراء وأن غنًى يزدادون األغنياء
ما درجٍة إىل ميٌل الصناعية األقطار كل يف ظهر وقد املتحدة. الواليات يف حتى الصناعة
عام يف الحال بطبيعة نشبت وقد الدولة». «اشرتاكية األحيان من كثري يف ى يُسمَّ ما نحو
الحركة — يحبه ال نفسه ماركس كان بلد وهي — صناعيٍّا املتخلفة روسيا يف ١٩١٧م
الروس وأقام املاركسية. الرعاية تحت الحكم عىل استولت التي الوحيدة الكربى الثورية
الروسية. الدولة تاليش عىل دليل أي اآلن حتى هناك ليس ولكن الربوليتاريا، دكتاتورية
سوف عظمى أمٍة يف نجاحها بمجرد الثورة بأن افرتض قد ماركس أن والواقع
(والظاهر لذلك تبًعا العالم أنحاء جميع يف ثم الغربي، املجتمع بقية يف األقل عىل تنترش
بريطانيا وهي زمانه، يف ًما تقدُّ األمم أكثر يف أوًال تشتعل سوف الثورة أن ظن ماركس أن
ال الدولة أن يزعموا أن — الحال بطبيعة — املخلصون املاركسيون ويستطيع العظمى).

العالم. أرجاء كل يف الثورة تشتعل حتى املحارصة روسيا يف تذوي أن يمكن
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ماركس تنبؤ صحة مقدار يف بالنظر أوًال هنا نهتم ال فإننا أمر من يكن ومهما
وأتباعه عظمى، دولة يف الحكم عىل استولت قد أساسها وضع التي الحركة فإن باملستقبل؛
املجتمع أجزاء من كثري يف قوة لهم — املذهبية الخالفات بسبب انشقاقهم من بالرغم —
إنها قلنا القارئ تصدم اللفظة هذه كانت وإن — األديان من ِدين املاركسية إن الغربي.
اليوم تتنافس التي — اإلنسان بها يسرتشد التي املبادئ مجموعات من كربى مجموعة

لها. الغرب أهل بوالء تظفر لكي
غري قوة تكن وإن يشء، كل عىل القديرة الجدلية املادية قوة هو املاركيس واإلله
الديانات يف اآللهة شأن ذلك يف شأنها يشء، كل عىل قادرة الجدلية املادية إن مشخصة.
ما بكلِّ «الحتمية» لفظة استعمال يف يرتددون ال أنفسهم واملاركسيون األخرى. املتقدِّمة
العلم. قوة هي عندهم وقوَّتها وكالفن. أوغسطني سنت إياها حملها قوية معاٍن من تحمل
ولكن صحيًحا. يكون أن بد فال ولذلك علمي؛ نظام النظام هذا أن عىل يرصون وهم
لهم يؤدي مؤلَّه علم هو وإنما والعيادات، املعامل علم ليس عنهم الخارج نظر يف علمهم
عىل قبضوا أنهم لهم يؤكد إنه أي عرش. الثامن القرن لفالسفة املؤله نيوتن علم أداه ما

نفوسهم. فتطمنئ العالم مفتاح
العاملية. الربوليتاريا ثورة إىل تؤدي أن املاركيس نظر يف بد ال إذن الجدلية فاملادية
بل جهد. من الرأسماليون يبذله أن يمكن ما كلِّ من بالرغم ذلك إىل تؤدي سوف وهي
وسائل عليه تمليه الذي العمل طريق متبًعا — الرأسمايل سلوك سلك كلما الرأسمايل إن
ومورجان روكفلر آل يعمل وال للربوليتاريا. النرص اقرتب — ظلها يف يعمل التي اإلنتاج
يشعر املاركيس يجعل ال ذلك أن الجائز ومن يعملوه. أن الجدلية املادية تريدهم ما إال
يشري الربوليتاريا نجم بأن التأكيد أن كما أمثالهم. نحو أو نحوهم العطف من بمزيد
سيادة من التأكُّد أن قبُل من رأينا وقد قدريٍّا. املاركيس يجعل ال لهم ق محقَّ نٍرص إىل
الدنيا معمعان يف للنزول استعداًدا املؤمن يزيد كان — الكالفني نظر يف — هللا إرادة
نفسه ينقذ دائًما كان الكالفني أن ورأينا تسود. أن يف هللا إرادة إعانة سبيل يف والكفاح
كان إن حتى — الديدان من دودة يكون أن يعدو ال الذي البرش من الفرد أن يف بالتشكك
يف كتبناه ما إىل (ارجع هللا إرادة ا حقٍّ يعرف ال قد — كالفن كنيسة يف مخلًصا عضًوا
حتى عنده يكن فلم املاركيس أما الربوتستانتية). أشكال عىل الكالم عند التاسع الفصل
لسلوكه املنطقي التأييد ألوان من لونًا يلتمس لكي املسيحي التواضع من البقية هذه
علم يعلم — نفسه وماركس — املاركيس إن يراه. كما الحق سبيل يف كمناضل الواقعي

485



ورجال أفكار

ال ولكنا قبل. من لها ُقدِّرت التي بالطريقة فعلها تفعل أن بد ال الجدلية املادية أن اليقني
تفعل أن الجدلية للمادية يسمح الصفوف، خلف جالًسا بمذهبه املؤمن املاركيس نشاهد
بالتقدُّم مؤمنًا ونجده ملبدئه، متحمًسا داعية نراه ذلك من العكس عىل بل بدونه، فعلها
يخلق أن الخاصة بجهوده يستطيع أنه وجدنا بمسلكه حكمنا ولو الخلقية، الناحية من
االعتقاد أن نلحظ أن إال بوسعنا ليس إنه أقول أخرى ومرة البرشي، السلوك يف اختالًفا
أمًرا — كثريًا يشبهه الذي للكالفني يبدو كما — للماركيس يبدو الحتمية يف امليتافيزيقي

اإلرادة. حرية يف السيكولوجية العقيدة مع االتفاق كل يتفق
من لنا تبنيَّ كما املاركيس الفردوس إن قلنا بالدِّين املاركسية تشبيهنا تابعنا وإذا
حالة األرض، هذه فوق هنا بلوغها الناس يستطيع حالة وهي الالطبقي، املجتمع هو قبُل
يف والنار) الجنة ويف الحساب يوم يف تعتقد (التي األخرى املتقدِّمة الديانات مع تشرتك
بماديته، يفخر املاركيس أن الحق ومن البرش. رغبات فيها تُشبع أال يمكن ال أوضاٍع تصور
ينِكر وهو الالطبقي. املجتمع يف تُشبع سوف «الكريمة» اإلنسانية الشهوات كل أن ويعتقد
التي — الصوفية الصورة تلك مع النواحي من ناحية أية يف يتفق فردوسه أن إباء يف
ويطفئها الشهوات «كل» عىل املرء فيه يتغلب كمكان للجنة املثقفني املسيحيني بني سادت
لتلك محالٍّ وليس سمجة بيئة ليس الطبقي املجتمع فإن ذلك ومع روحيٍّا. بها ويتسامى
هناك أن والواقع السوقية. الرأسمالية امُلثُل وبني بينها املاركيس يربط التي الحسية املتع
املاركيس إن للبيوريتانية. الشائع العام باملعنى املاركسية يف (متطهًرا) بيوريتانيٍّا وجًها
الخشنة، املبتذلة املتع ويحتقر البحت، األبيقوري الحياة جانب يحتقر — كالفني كأي —
نفسه ماركس كان وقد ما. شيئًا منها األرستقراطية هذَّبت التي املتع هذه من وكثريًا بل
وعورة من الصناعي املجتمع يف مما رسكن أو كارليل يجفل كان كما يجفل أخالقيٍّا، رجًال
جنته، يف (الحسية) الوضعية الجوانب أحد ينقذ أن جاهًدا املاركيس ويحاول ف. وتعسُّ
الربرة األبناء يفعل كما ويتقدمون يتنافسون الالطبقي املجتمع يف الناس أن عىل ويرص
فهو — األخرى الجنات ويف — املاركيس جنة يف ا حقٍّ النظر يسرتعي ما أن غري ثقافتنا. يف

الشهوات. وإبادة والفشل، الرصاع اختفاء فكرة
الفكرة عام بوجه توازي الربوليتاريا ودكتاتورية الثورة فكرة بأن القول ويمكن
املاركيس أن وهو أخرى، مرة أذكره واضًحا فارًقا هناك أن غري الحساب. يوم عن املسيحية
عن ال الطبيعية القوى طريق عن تتم سوف إنقاذه إىل تؤدي سوف التي الكارثة أن يعتقد
هي وامللحد، املؤمن بني يميِّز الذي واألمر النعمة، حالة إن الطبيعية. فوق القوى طريق
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يقول كما — «العلمية» الحدود أو املاركسية، الحدود يف العالم يرى أن عىل قْدرته مجرد
وهذا — الروحاني املسيح به ويقابل بعقله ره يتصوَّ مسيح عنده وماركس املاركيس.

دجال. مسيح الحال بطبيعة هو املاركيس عند األخري
كما — يتوازن الباطني النور وبامتالك الحق»، «معرفة وب باالنتماء الوعي هذا إن ثم
املؤمن تربط التي الرمزية األعمال بعض بأداء — الدينية الهيئات أكثر يف الحال هي
يقرأ إنه عقيدته. له أن كما كتُبه للماركيس إن أقول أخرى وبعبارة كلها. املؤمنني بجماعة
الحزب. واجبات وعليه الحزب، بطاقة ولديه املجتمعات، ويرود املقدسة، املاركسية كتُبه
الحزب خارج من العليم الرجل يدهش وال جواب. سؤال ولكل مفتاح، أمر لكل وعنده
وبيولوجيا بل ماركسيٍّا، وتاريًخا شيوعية، موسيقى الشيوعية روسيا يف أن عرف إذا

ماركسية.
التجربة من النوع لذلك واضح ماركيس مرادف هناك ليس أنه الحق من كان وربما
وجًها أن سابق فصل يف ذكرنا وقد «الضمري». لفظة يف املسيحي يبلوره الذي الدينية
نضالها يف اآلثم اإلنسان عند الفردية الروح مجاهدة يف يرتكز املسيحية أوجه من بأكمله
كذلك مغرقة الخالص عن وفكرتها الفردية يف مغرقة عقيدة املسيحية إن هللا. مع العنيد
الحال بطبيعة ليس صادًقا تحقيًقا لذاته الفرد تحقيق أن فرتى املاركسية أما الفردية. يف
ولكنه النحل، أو النمل مشاركة تشبه التي االجتماعي الكل يف اآللية املشاركة مجرد يف
جماعية، عقيدة املاركسية — الكاملة والجماعية الفرد بني التامة املطابقة يف األقل عىل
املسيحية. يف مثيلتها مع وثيًقا تشابًها تتشابه أن يمكن ال الفرد خالص عن وفكرتُها
مع جيًدا تالؤًما تتالءم ال هذه الضمري فكرة تكن ومهما ضمريه، للماركيس فإن ذلك ومع
جالء يف الفكرة هذه وتتمثل الضمري، عذاب يعاني أن يمكن املاركيس فإن الجدلية املادية
تاريخ دراسة مشقة تحملت أنت وإن توسلر. آلرثر الظهرية» وقت «الظالم بطل يف كاٍف

فيها. كذلك الفكرة َللمْسَت نفسه، كوسرت مسرت حياة
ناحية من أو البحت، النظرية الناحية من — األكرب بالعمل وإنجلز ماركس قام وقد
السوفييتي العميل التطبيق أن من وبالرغم مستوياتها. أعىل يف املاركسية الدينية األصول
فإن الرئيسية، املاركسية املعتقدات ملجموعة أساسية إضافات ستالني وإىل لنني إىل عزا قد
املفكرين. من ال املنظمني من اعتبارهما إىل ترجع أهميتهما أن يرى الخارج من امُلشاهد
نعم بولس. القديس يف اندمجا كما ناجًحا دمًجا والعامل املفكر بعُد تدمج لم واملاركسية
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القرن من األوىل السنوات يف الرشيرة الغربية الرأسمالية اآلراء بنجاح ُووِجه ملَّا لنني، إن
التحليل إىل أضاف ماركس، لها تنبأ كما تتحطم لم األقل عىل اآلراء هذه وبأن العرشين،
بعدما — الغربيني الرأسماليني من وغريهم اإلنجليز أن مؤداها طبيعية نتيجة املاركيس
يفعلون، عما يُسألون يوم الحساب، يوم لوا أجَّ — مواطنيهم استغالل يف الذروة بلغوا
— للنني طبًقا — كان نفسه هذا أن غري العالم. بقية وباستغالل االستعمارية، باإلمربيالية
املرحلة وهي للرأسمالية، منها مفر ال التي النضج حالة هي فاإلمربيالية ملاركس؛ تأييًدا

الربوليتاريا. ثورة تسبق التي األخرية
ناجحة لثورة تنظيمه يف كانت للماركسية لنني أداها التي الكربى الخدمة أن والواقع
بها برشَّ — عنيفة ثورة تنظيم من للرجل بد ال كان بذلك يقوم ولكي متخلف. بلد يف
األشخاص من أقليٌة نريانها تُشِعل ثورة — أكاديمي بأسلوب يكن وإن دائًما، ماركس
شكوك ضمائرهم تَخز ال الخفي. بالتآمر طويلة سنوات خربة لهم اليائسني، املدربني
وغري واألمانة، الرقيق، اإلنساني الشعور أو العمل، مرشوعية عن ديمقراطية» «بورجوازية
املجردين، للمصلحني بالكراهية إحساس من عنه ُعرف ما بكلِّ ماركس، كان وقد … ذلك
أتباع بعض نظر يف — لنني فإن وإذن املتآمرين. املحرتفني الثائرين عن قْطًعا يرَض لم
وقد ها، رسِّ عن كاشًفا كان ما بمقداِر الصحيحة للماركسية شارًحا يكن لم — ماركس
منهم هناك كان (وقد آخر بعالٍم يؤمنون الذين املستبرشون، الرحيمون، املاركسيون كان
من امُلشاهد عني يف منطقية غري تبدو قد النظرة هذه كانت وإن اآلخر، بالعالم يؤمن من
املقصود، الواقعي السلوك ذلك فيه؛ رأفة ال الذي لنني سلوك أن يرون هؤالء كان الخارج)
منه وأسوأ — لنني إن يتجاوزوه. أن أرادوا الذي الرشير الربجوازي العالم قبول معناه
باإلدراك عنها يُعربَّ التي الخبيثة األوهام لتلك — نظرهم يف — استسلما قد — ستالني

والنجاح. العميل، والسلوك العام،
تنادي التي وسياسته األصليني، الشيوعيني نظر يف إال مفكًرا يكن فلم ستالني أما
القصوى، أهميتها لها ملاركس عملية نتيجة إال الواقع يف ليست واحد» بلد يف «االشرتاكية ب
بطبيعة برهن وقد نظرية. ال سياسة باعتبارها ستالني عىل أُقِحمت قد أنها والظاهر
وتقاليد طويل تاريخ ذات قومية حكومة يف املاركسية للعقيدة ناجح منظِّم أنه عىل الحال
مع الكامل، بمعناه الرويس والتاريخ الروسية، الثقافة دمج عىل وعاون عميقة، وطنية
ماركس بكارل ترتبط والتي اإلنسان ومصري العالم بمعنى تتعلق التي اآلراء مجموعة
بعض من ستالني كان لقد ا. جدٍّ مثرية كانت وربما أخرية موازنة ة وثمَّ إنجلز. وفردريك
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يسوع أن جليٍّا اتضح عندما املسيحية، أوائل يف املنظمني مركز يشبه مركٍز يف النواحي
تلك والنار، والجنة الحساب يوم يف املسيحية املعتقدات كل وأن فوًرا، األرض إىل يعود لن
ستالني لعهد روسيا ويف آخر. وعامًلا بل آخر، وتوقيتًا تتفق أن بد ال املعقدة، املعتقدات
ومنافسة، وبؤس، فشٌل، الحارضة روسيا ففي الالطبقي؛ املجتمع تأجيل من بد ال كان
يف الحياة وقائع يُلِبس أن من لستالني بد ال وكان كربى. واقتصادية اجتماعية وتفرقة
نجح. حدٍّ أي إىل يوم ذات نعرف وسوف ماركس. عند الرئييس التفاؤل رداء الدنيا هذه
أنه خاصة بصفة نالحظ فإننا الحديدي، الستار من اآلخر الجانب عىل ونحن اليوم، أما
وصالبته الشيطاني العدو إرصار تأكيد وهي الواقع، يف ا جدٍّ قديمة حيلة يستخدم كان

الرأسمالية. هو العدو وذلك —
أساسه يف هو الدنيا هذه يف املاركيس عند والجمالية الخلقية القيم مستوى إن
األقطار يف متقدِّمة دوائر وهناك طفيف. مرير بيوريتاني تحريف مع رأسمايل، برجوازي،
املعايري ضد والجمالية الخلقية الثورة من مختلفة أنواع مع املاركسية تتحد حيث الغربية
ولكن — عرش والتاسع عرش الثامن القرنني يف الربجوازية األوساط سادت التي التقليدية
لفالسفة والعقلية املادية الكونية النظرة ورثة من املاركسية أن والواقع روسيا. غري يف
يتصور نفسه ماركس كان وقد رشعية. الورثة هؤالء أكثر من بل عرش، الثامن القرن
يتصور — سميث آدم بمجتمع عجيبًا شبًها شبيًها صحيًحا أداء وظيفته يؤدي مجتمًعا
الجماعة رفاهية يف طبيعيٍّا سلوًكا سلك إذا فرد كل فيه يسهم — مجتمًعا ثَمَّ وِمن اقتصاًدا،
بني الفلسفية الفوىض هي املاركسية، إليها ترمي التي والغاية األعىل وامَلثل عملها. وتيسري

التنوير. حركة أكدتها االتجاهات أحد وذلك متساوية، حرة برشية كائنات
فيها تُستخدم الدكتاتورية من انتقالية وحالة العنيفة الثورة هي الوسيلة أن غري
جهاز فيها ويقوم الجماهري، بني الدقيق النظام ويسودها صارًما، استخداًما العليا السلطة
التي التنوير، حركة مع شديًدا اختالًفا املاركسية تختلف وهنا كامًال. الشمويل املجتمع
بعض تخجل — الفرنسية والثورة األمريكية كالثورة بثوراٍت اعتزازها برغم — كانت
عىل السياسية الثورة تَُعدُّ كانت والتي املقصلة، ومن الشائنة التعذيب وسائل من اليشء
هذه يف الوسائل أن غري ذلك. له أمكن إن اإلنسان يتجنبه منه، بد ال ا رشٍّ الفروض أحسن
لبلوغ بُذلت التي املاركسية الجهود اليوم حتى تتجاوز ولم الغابات. يف أثرها لها الدنيا
طبقة أيدي عىل صارًما استخداًما استخدامها تتجاوز لم السلطة، الفوىضباستخدام حالة
روسيا يعادي ال عالٍم يف االستمرار من الروسية التجربة تمكَّنت لو وحتى صغرية. حاكمة
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ق تحقِّ أن تستطيع ال إنك األرض. فوق املاركسية الجنة تنشأ أن يحتمل فال سيايس ككيان
يف أما املحض، العقل من هيجيلٍّ عالٍم يف إال عكسها تحقيق بمحاولتك الغايات من غاية
مسلك يشبه مسلًكا البرشية الكائنات فيه تسلك مجتمًعا تبني رشعت إن فإنك الدنيا هذه
الكائنات هذه فيه تسلك مجتمٍع إىل تصل أن املحتمل غري فمن ذلك، يمكن ما بقْدِر النمل
بني عرش الثامن القرن يف قام الذي التوتر لتخفيف املاركسية املحاولة إن األسود. مسلك

األصيلة. الديمقراطية املحاولة من نجاًحا أقل الجملة وجه عىل كان واملساواة الحرية

الخالصة

تتعلق كثرية اعتبارات إىل — داٍع غري من — بنا أدَّت قد عرش التاسع القرن دراسة إن
فيه ُولد الذي القرن من أبعَد إىل املاركسية أوجه بعض تابعنا وقد العرشين. بالقرن
يف لها تعرضنا التي التوتر أنواع أو املبادئ، هذه تلخيص إىل نعود أن بنا ويجُدر املذهب.

اإليجاز. من يشء يف وذلك السابقني، الفصلني
التوفيق اسم عليه أطلقنا — ثابتًا يكن لم — اتجاه عرش التاسع القرن يف نشأ
وبقومية معتدلة سياسية بديمقراطية االحتفاظ إىل التوفيق هذا سعى وقد الفكتوري.
ومسيحية صارم، خلقي ناموس يزنها العمل يف كربى اقتصادية فردية وبحرِّية معتدلة،
حدث التوفيق هذا أساس عىل القائم الغربي املجتمع ويف الكنيسة. بارتياد تؤمن تقليدية
الدنيا للطبقات توافر ذلك ومع كربى، مادية فوارق وحدثت عظيم. وعلمي صناعي تقدُّم
كان كما قبل، من عرفته مستًوى أي من أعىل املادية الناحية من املعيشة من مستًوى

والجمالية. الفكرية الناحيتني من حي متنوع ازدهار هناك
القرن يف حدث الذي باالزدهار قارناه إذا والجمايل الفكري االزدهار هذا أن غري
وربما بل األسلوب، وحدة تعوزه أنه وجدنا الخامس، القرن يف أثينا يف أو عرش، الثالث
عجيب ع تنوُّ فيها ساد الزمن من فرتة كان عرش التاسع القرن ألن العرض؛ وحدة أعوزته
والتوتر أشده، عىل كان فيه التطرف عامة، بصفة التنوع عصور من عًرصا وكان الفكر، يف
اإليمان ضد باهلل واإليمان الحرية، ضد والسلطة التجديد، ضد التقليد — أوضحه عىل فيه
إىل األضداد هذه يف نسرتسل أن ونستطيع — لإلنسانية الوالء ضد لألمة والوالء باآللة،
هذه بني العسري التوازن يحفظ أن ما بطريقٍة عرش التاسع القرن واستطاع طويل. مًدى
شهد وقد األساس. يف تختلف التي الطيبة للحياة امُلثُل وهذه املتعارضة، اإلنسانية اآلمال
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كربيان حربان االضطراب هذا عىل ويشهد التوازن. هذا اضطراب فيه نعيش الذي القرن
ُمثُل بني بنا ا خاصٍّ التوازن من نوًعا نعبِّد أن اليوم نحاول ونحن عظمى. اقتصادية وأزمة
نفس هي الواقع يف تكن وإن — عرش التاسع القرن ُمثُل بني كان مثلما الرصاع من بينها

أساسها. يف امُلثُل
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أن يعتقدون عرش الثامن القرن يف التنوير حركة يف — األقل عىل — املتطرفون كان
كلُّ فيه يُنتفى مجتمع كامل، مجتمٍع يف العيش يف قريب عما تبدأ سوف البرشية الكائنات
النظرة وهذه خريًا. جميًعا الناس ه يَُعدُّ ما إال فيه يبقى وال ا، رشٍّ جميًعا الناس ه يَُعدُّ ما
تواضًعا األقل اآلمال يف النظرة هذه صدى إن ُقل أو أساسية. قاعدة تحليلنا يف تعترب
الحياة، هذه من يصيبه فيما الشخيص االرتقاء عىل الغربي العادي الرجل يعقدها التي
وكان األساسية. قاعدتنا يكون أن ينبغي حياته، أثناء يف امللموس االجتماعي التقدُّم وعىل
يف الرش بقي عاًما وخمسني مائة انقضاء مجرد إزاء تصمد أن املتفائلة النظرة لهذه بد ال
النظرة لهذه بد ال وكان سبق. عهد أي يف كان كما وسائًدا حيٍّا — يظهر فيما — نهايتها
من عليها ترتب وما عاملية، لحرب نتيجة كانتا عظيمتني أزمتني برغم تعيش أن من
وقد اإلنسان. عىل اإلنسان قسوة من ذلك غري والكثري والشح، واملرض، املوت بسبب آالم
الفرنسية الثورة شنتها التي الحروب نضال بها وأعني — األزمتني هاتني أوىل أن رأينا
التوفيق أسميناه الذي األول التفاؤل استعادة عىل عاونت — عاًما ثالثني مدى يف ونابليون
يف نسميه والذي عاًما ثالثني دام الذي النضال وهي — الثانية األزمة وأما الفكتوري.
جاءت قد أنها قبل من رأينا فقد الثانية، العاملية والحرب األوىل العاملية الحرب بالدنا
تُدِخل ناشطة فعلها تفعل اآلن وهي املتشائم، والنقد املتشائمة املشاعر من آخر بفيٍض
مقربة عىل زلنا وما الديمقراطي. الحلم وهو عرش الثامن القرن مرياث يف جديًدا تعديًال
يف النقاد استطاع وربما واضحة. رؤية نراها أن نستطيع ال بحيث الحركة من شديدة
الخاصة. وثقافته الخاصة، عقيدته — له كان العرشين القرن أن يروا أن ٢٠٠٠م عام

أبناء الغرب يف زلنا وما الثانية، األزمة تخطَّى قد الحلم أن بوضوح اليوم نرى ولكنا
يكونون قد إنهم ذلك. بغري يحدثونكم الذين االنهيار دعاة تصدقوا وال عرش، الثامن القرن



ورجال أفكار

قد الديمقراطية نسميها التي والقيم اآلراء مجموعة من األكرب الجانب فإن صواب؛ عىل
هذا من أموٍر يف باملستقبل نتنبأ أن اآلن نستطيع ال فنحن املقبلة؛ السنوات يف يختفي
القرن يف موجوًدا كان الذي األسايس، التفاؤل بقاء فإن الحارض الوقت يف أما القبيل.
الواليات يف وبخاصة محارضة، أو مجلة، أية ويف صحيفة، أية يف يتبني عرش، الثامن
الغرب يف الناس عامة إىل بالنسبة األسايس النمط هذا يف املختلفة الصور تزال وال املتحدة.

ذاته. حد يف النمط من أهمية أقل
بينهم كانت جديد. طراز من معقدة تيارات املثقفني بني ُوجدت قد أنه الحق ومن
١٩١٤م عام قبل وحتى أعظم. كماٍل عن الجاد والبحث املر، والتشاؤم اليأس، من موجات
وجهد مقصودة، فكاهة من فيها كان بما التسعينيات، يف الشهرية الفرتة تلك هناك كانت
يمكن التي التدهور حقيقة واكتشاف اإلرضاء، عسري ملوًال يبدو لكي املرء يبذله شديد
لم ستاره يسدل املايض القرن كان حينما الغربي العالم أن غري التاريخ. وجهة تكون أن
كان لقد بل األصفر». «الكتاب ره صوَّ أو وايلد أوسكار تصوره الذي العالم مجرد يكن
ظهرت التي الناهضة فرنسا عالم والتقدُّميني، روزفلت تيدي عالم الفابيني، عالم كذلك
أدخلت وقد املستبرش. الرصاع فيه يضطرب يزال ال عامًلا كان درايفوس. قضية فيها
حركة يف األمل يمازجه الذي واالشمئزاز بالرعب الشعور املثقفني نفوس يف ١٩١٤م حرب
الحرب، إبَّان الحني ذلك يف نُرشت التي الروايات أشهر يف تظهر ا حقٍّ راديكالية يسارية
إىل ُعْدنا كأننا ظهر القرن هذا من العرشينيات حلت وملا باربوس. لهنري «النار» وهي
إىل أساءت بلفظٍة «االعتدال» عن هاردنج عربَّ وقد أخرى. مرة القديمة الحياة يشبه يشء

الناس. أكثر يريده كان ملا صادقة صورة كانت ولكنها الرفيعة، العقول أصحاب
من يكن وإن — أوضحها ومن الفكر. يف جديًدا طراًزا كانت أخرى تيارات وهناك
تاريخية نُُظٍم إىل تتطلع التي التيارات — التاريخ هذا يف أهميتها عىل نحكم أن العسري
من الغرب يف الفكر رجال إن التاريخ. بفلسفات تسميتها عىل نبقي أن من لنا مناص ال
ال الذين املتنبئني من آخرين كثريين إىل اليوم، وتوينبي سوروكني إىل باألمس شبنجلر
يف ال املستقبل، يف يحدث سوف ما عىل دليًال املايض، من دليًال يتلمسون كثريًا، لهم نقرأ
حينما املقبلة القرون يف ولكن فحسب، يعيشها أن املرء يأمل التي القالئل السنني عرشات
املفكرون. هؤالء به تنبأ ما صدق عىل بشخصه يحكم أن اليوم األحياء من أحد يستطيع ال
الفرتة بني ما هي موازنة وخري معلًَّقا. عليهم الحكم يزال ال متنبئون الكتَّاب هؤالء أكثر إن
من املؤرخني بعض ولكن الحارض، والعرص املنهارة الرومانية اإلمرباطورية من األخرية
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تحدي مجابهة يف أخفقت لحضارات أخرى كثرية أمثلة أيديهم بني يجدون توينبي أمثال
عىل — ليسوا هؤالء التاريخ وفالسفة اليوم. نواجهها أننا يرى التي املتعصبة» «القومية
الحارضة مدنيتنا أن يرون إنهم البرشي. الجنس مستقبل يف بتاتًا أمٍل بغري — حال أية
جديدة ثقافة أن إال التقليدية، الغربية الثقافة بشكل احتفظت إذا بالهالك عليها يُحكم قد
يف الدور يلزم الذي التبادل أساس عىل تقوم فلسفتهم إن أنقاضها. عىل تظهر أن بد ال
عظيم» «فجر إىل ظالم من تطوُّر حال، كل عىل تطوُّر فهو مسريه يف تخبط مهما ر تطوُّ
إىل النهوض وشك عىل ولكنا مادية، هوة يف اليوم وضعنا إىل ميل وهناك أعقابه. يف يأتي
التي و«األثريية» هريد، جريالد إليه أشار الذي الوعي» «سمو فإن ثَمَّ وِمن روحاني، ارتفاع
يشء يف تشرتك كلها سوروكني، بيترييم بها نوَّه التي الفكرية» و«الثقافة توينبي، بها قال
إليه. وتدعونا املادي، غري النعيم من حالة تصف أن الثالثة املصطلحات وتحاول واحد،

يَثبُت ال وقد يَثبُت قد العرشين القرن إىل ينتمون الذين هؤالء التاريخ فالسفة إن
من جزءًا ليس وعملهم العلوم، مناهج ليست ومناهجهم ماركس. من تنبؤهم يف أدقُّ أنهم
يأخذون — ماركس مثل — أنهم نالحظ أن هو إلينا بالنسبة واملهم الرتاكمية. املعرفة
تطور هو الصورة هذه عىل التاريخ واستخدام الشاملة. الكونية النظرية مأخذ التاريخ
الحديث العرص يف واالحتفاظ الطبيعي، فوق ما ترفض التي الحديثة الفكرة عن نشأ
الطبيعة فوق وما — الطبيعة فوق ما يستطيع الذي اليقني ويف يشء بكل العلم يف بالرغبة
اليقني، بهذا عرش الثامن القرن أمد قد النيوتوني اآليل العالم إن به. نا يَُمدَّ أن — وحده
تعليًال األرض، هذه فوق والتغري، والنمو، العضوية، الحياة حقائق تعليل يف أخفق ولكنه
بهذا عرش التاسع القرن يف العضوي التطور عن الداروينية األفكار أمدتنا وقد مقنًعا.
نفهم وإنما الكواكب، نظام يسري كيف فقط نفهم ال فأصبحنا واضح، بشكل التعليل
الذي واملفتاح حدثت. التي بالصورة املرجانية عب والشُّ والفرئان البرش نما كيف كذلك
معرفة التاريخية الفكرة أصحاب عند هو يكون سوف وما كائن هو ما معرفة إىل يرشدنا
أنك ولو املستقبل. إىل يمتد ثم — باملايض يبدأ أن دائًما يمكن البياني الخط إن كان. ما
عىل لعرفت — تاريخها عرفت أنك لو أي — والثقافات الجماعات تطورت كيف عرفت

الناس. بعض إليها يطمنئ معرفة وهي تكون، سوف صورة أية
بالتاريخ. الثقة من النوع هذا يقبلوا أن بطبعهم يستطيعون ال كثريون أناس هناك
ويعتقدون واملكان. الزمان من نكتسبها التي الخربة مجرد تجاوز رضورة يرون وهم
إن أما املبتذلة. «الصريورة» من متحررة البحت «الكينونة» يف والحق هللا وجود رضورة
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لك بد فال الحديثة، العلمية املعالجة وطرق النظر وجهات صحة عام بوجه قِبلت أنت
العلم مع األساسية» فروضها «يف تتفق التاريخية الطريقة هذه أن عىل توافق أن من
ناحية، من وتوينبي سوروكني أمثال بني ما تفصل التي الفجوة فإن ذلك ومع الحديث،
ومن بالتأكيد، األداء حيث من الواقع، يف ا جدٍّ عميقة أخرى، ناحية من الطبيعيني والعلماء
أن تحاول ال «علوم» — أوًال — الطبيعية فالعلوم األرجح؛ عىل واألهداف الطريقة حيث
النظرات بتنوع يؤمنون كاملة برشية» «كائنات باعتبارهم العلماء (إن كونية نظرة تكون
التنوير حركة لتقاليد وفًقا يسريون بريئني «ماديني» منهم الكثريون يزال وال الكونية.
للكاثوليكية، مخلصون كاثوليكيون بل للمسيحية، مخلصون مسيحيون وآخرون مبارشة،
خاصة مقنعة غري غريبة كونية نظريات يخرتعون — وجينز أدنجتون مثل — وغريهم
ال — ثانية ناحية من ونحن علومهم). وبني بينها ما بطريقٍة شغف يف يربطون بهم،
التنبؤية العامة األحكام وضع من يمكِّننا املجتمع يف اإلنسان تاريخ من كافيًا قْدًرا نعرف
يف — ذلك فوق — املختلفة والصور الجوية. األرصاد علماء حتى يستطيع كما طويل ملًدى
— باختصار — فأنت علميٍّا. الحارضإدراًكا الوقت يف ندركها أن من تعدًدا أكثر الصدد هذا
وليس يفعل، أن العالم يستطيع كما املايض يف البياني الخط بداية د تحدِّ أن تستطيع ال
من يشء ويف التقريب، وجه عىل ترسمه أن إال تستطيع وال مكانه، تَحُدس أن إال بوسعك
والخط األمام. إىل كثريًا نخطو أن قبل العمل، من صابرة أجيال إىل بحاجة واألمر االجرتاء.
دائًما هناك ألن محددة، بطريقة اآلخر الطرف إىل يسري أن يمكن» «ال ذلك فوق البياني
التنبؤ يمكن ال مما حقيقية، جدتها جديدة اتجاهات ظهور إمكان — ثالثة ناحية من —
التجريديني التاريخ فالسفة أحد بطبيعته وهو — ماركس أن قبل من ذكرنا وقد به.
حْدس يف خاصة بصفة أخفق وقد التنبؤ، سيئ أنه الجملة وجه عىل أثبت قد — هؤالء
بدًال روسيا يف ثورته قيام إىل أدَّت التي العوامل فيها بما — الجديدة العوامل من عدد
بالحضارات تفتك التي باألمراض كاٍف علٌم لدينا وليس العظمى. بريطانيا يف قيامها من
ويستطيع أنفسنا. يف عنها نكشف أن نستطيع حتى األمراض) هذه مثل هناك كانت (إن
كما ثقافتنا يف مزعجة أعراٍض إىل يشريوا أن بالتأكيد توينبي أمثال من املهرة املؤرخون
األعراض. هذه تعنيه ما الواقع يف نعرف ال ولكنا املتأخرة. الرومان ثقافة يف إليها يشريون
عندنا الطالق بني كاملوازنة — األعراض هذه مثل من القلق فإن أمر من يكن ومهما

النفساني. االكتئاب مرض حافة عند يوقفنا — الرومان عند والطالق
من الحارض الوقت يف يوازنها التاريخ فالسفة أكثر بها يأخذ التي الحتمية إن
تتعلق التي باألفكار تعبأ ما أشد تعبأ التي الحتمية عدم أنواع من نوع أخرى ناحية
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وهذا املصري. دون «املسري» ب نفسه الحارضيشغل عرصنا ألن — والنمو والتغري، بالتدفق،
هذا عدا فيما — التي الرسمية الفلسفات من كثري يف يظهر الذي التطوعي االتجاه هو
السنة الخمسني يف ظهرت التي الفلسفات وهي بينها، فيما بينًا اختالًفا تختلف — االتجاه
األمريكيني ديوي وجون جيمز وليام ويف الفرنيس، برجسون ويف نيتشه، يف — األخرية
الغربيني، املثقفني بني العرصية طابع هي القريب أمس منذ برجسون فلسفة وكانت
والتدفق التغري من فلسفًة عباراٍت، من ذلك شابه وفيما الخالق» «تطوره يف وجدوا الذين
كان فيما الرومانتيكيني مع االتفاق تمام يتفق برجسون كان صًدى. نفوسهم يف تلقى
نشري أن العسري ومن التنوير. حركة تقاليد يف مقبول أو مستساغ غري دائًما يرونه هؤالء
باملخ، متعلًقا منتهيًا، بائًدا، الرومانتيكيون يراه يشء إنه — اليشء هذا إىل الدقة بوجه
اإليجاز عن االعتذار من يشء يف — حاولنا وقد فيه، خيال ال ا. جافٍّ جامًدا، النفس، يضايق
اآلراء مجموعة نلخص أن — عرش الحادي الفصل يف التنوير حركة برنامج عن الكالم عند
كلمة تحت يعشقونها التي اآلراء ومجموعة الرأس كلمة تحت الرومانتيكيون يمقتها التي

«القلب».
«التطوعات» وأكثر «الرأس» أمور من «الحتميات» أكثر فإن أمر من يكن ومهما
يحتمي أن يستِطع لم الفكر دقيق عرصيٍّا باعتباره برجسون، أن بيد «القلب». أمور من
ولذلك الحديث؛ للفكر د املعقَّ املرياث يلفظ وهو والبدائي، الفطري، إىل بسيطة عودة يف
ونواحيه الفكر وكهوف اليانعة، العاطفة العاملني، يف ما بخرِي يحتفظ أن يحاول نراه
أنواع من لنوع — نفسه الفكر إلعطاء الجهد هذا أن والواقع املنطقية. الدقيقة الخفية
هذا إن أقول واملغامرة، املخاطرة صفة — والدعة باألمن عادة العقليني غري يربطه النشاط
املرحوم به وأعني العرشين، القرن فالسفة أبرز عند الرئيسية املوضوعات من هو الجهد
ولعل — ديوي جون عند (الرباجماتية) العملية الفلسفة كانت وقد هوايتهد. نورث ألفرد
هذه كانت — الرسمي الفلسفي الفكر يف األمريكيون به أسهم ما أهم هي الرباجماتية
أن يعتقد جيمس كان فيه. الثبات وصفة املنظم التفكري تأكيدات أيًضا تعارض الفلسفة
ولم تريد. ما لك يحقق الذي التفكري هو الجيد والتفكري اإلرادة. أدوات من أداة الفكر
ما كلَّ بأن يقول يجعله الذي الحد إىل منطقيٍّا أو فوضويٍّا أو متشائًما الحال بطبيعة يكن
جيمس عند الخري املريد. ألفرد نظر وجهة من األقل عىل طيبًا يكون أن بد ال املرء يريد
إنجلرتا يف أعماقه من املحرتم الرحيم املتسامح الحساس املثقف الرجل خريًا يراه ما هو
والنافع الخري أن يف مل جون مع ويتفق واملضطرب، الغريب يحب كان لعهده. الجديدة

497



ورجال أفكار

بل التنوع، أن يرى جيمس كان االحتمال. بعيدة مصادر من ينبع قد املفيد والجديد
يف كذلك كانت األقل عىل أو بالنتائج، تأتي وهي عملية، الواقع يف هي املتصارعة والكثرة

١٩٠٠م. عام
أن يعوزه لم — الحديثة القرون من كغريه — العرشين القرن إن أقول وأخريًا
املقاالت وكتَّاب الفالسفة أعماله يستلهم أن يظهر فيما يستطيع عظيًما طبيعيٍّا عامًلا يجد
ذلك نيوتن. يف عرش الثامن القرن وجدها التي القيادة لديه ويلتمسون عامة الفكر ورجال
إدراك مستوى فوق الطبيعة يف كعالم عمله كان الذي أينشتني، ألربت الطبيعة عالم هو
لم أينشتني فإن الجمهور عامة إىل بالنسبة أما العلماء. زمالئه من قلة خال فيما الجميع
الفكرة يمثل النسبية، يمثِّل الذي الرجل كان وإنما عرصنا يف القبيل الساحر مجرد يكن
مختلفة، أزمنة يف أو مختلفة أماكن من للمشاهدين مختلفة تبدو األشياء بأن تقول التي
معينة برسعة يتحرك الذي الرجل وأن عنه، الباحث نظر وجهة عىل يتوقف الحق وأن
ليس أنه أي أخرى. برسعة يتحرك آخر رجل عليه يراها مما شديد خالف عىل األمور يرى

نسبية. حقوق هناك وإنما مطلق»، «حق باختصار هناك
يف حدث الذي العظيم العلمي التطور الجمهور عقول يف أينشتني اسم ص يلخِّ وكذلك
الفصول يف الحديثة للعلوم املفصل بالتاريخ نعبأ لم ونحن القرن. هذا من األول النصف
تآلفها الحارض العرص هذا يف واصلت قد الطبيعية العلوم أن امرئ كل ويعرف األخرية،
ومهما الرتاكمية. صفتها واصلت وأنها االقتصادية، واملرشوعات التكنولوجيا مع املثمر
وبوهر، وبالنك، أينشتني، أمثال من والرياضة الطبيعة علماء أعمال فإن أمر من يكن
فيما كربى جديدة رئيسية نظريات صورة عىل العرشين القرن مستهل يف أثمرت قد
إن يقولوا أن العلوم نارشي بني العرصي التفكري من أمىس حتى الطبيعي، بالعالم يتعلق
الذرية، وامليكانيكا النسبية، إن نقول أن اإلنصاف ومن عهدها»، «انتهى قد نيوتن طبيعة
الفلسفية ذرته عرف ملا ديمقريطس بُِعث (ولو املعقدة املحرية للذرة املتقدِّمة والدراسات
طبيعة يف تعديًال أدخل قد ذلك إن نقول أن اإلنصاف من بها)، لِحق الذي بعد البسيطة
من واضح عنرص عن تنم الذرية امليكانيكا كانت وإذا جديًدا. إليها أضاف كما نيوتن
القديم التنبؤ أن معناه ليس ذلك فإن املفردة، الذرة سلوك يف التنبؤ استحالة عنارص
الواقع يف نيوتن طبيعة إن الذرات. كتالت يف — اإلحصائية الناحية من — له وجود ال
بالنسبة الجديدة للطبيعة الحقيقية األهمية أما التقريبي. العمل من كثري يف نافعة تزال ال
تتعلق التي الساذجة األفكار هدم عملية يف األخرية اللمسة وضع عىل عاونت أنها فهي إلينا
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ر تتصوَّ كانت التي األفكار وهي عرش، التاسع القرن يف سادت والتي العلمية بالسببية
عن ساذجة بأفكار ترتبط كانت والتي د، محدَّ آيل نمط عىل قائمة العالم يف العالقات كل
وقد ومعقدة، ا جدٍّ دقيقة العلم مناهج عن الحديثة العلمية النظريات إن العميل. االستقراء
عن نظرياته لنا تقدِّمه الذي البيان وأن ما حدٍّ إىل خالق فنان هو الخالق العالم بأن أقرت
من وأهم األصل. طبق للواقع صورة مجرد وليس ما، درجٍة إىل عقله عمل من هو العالم
مطلًقا، ا حقٍّ ليست نظرياته أن — يعرف أن بد ال أو — يعرف الحديث العالم أن ذلك
إلينا انحدرت التي الغربية. الفلسفة من األكرب الجانب وبمعنى الديني باملعنى ا حقٍّ ليست
مؤرخ نظر وجهة من هي األخرية الثالثة القرون أو األخريين القرنني من خاص بوجه
وهي جديد، يشء ما ناحيٍة من هي الذرية القنبلة إن الجدة. عنارص من وأهم أبرز الفكر

جديدة. بطريقة تتفجر
بقوة وطبًعا العنارص قوة أن نسجل أن إال هنا نريد ال فإننا أمر من يكن ومهما
«نهاية وإىل اإلنسانية، هدم إىل تؤدي قد الذرية القنبلة بأن الشعور ولكن جديدة. وشدة
نهايته العالم بلوغ من الخوف فإن الذرية. بالقنبلة عالقته إال الجدة من فيه ليس العالم»
اإلنسانية الخربة من جزءًا باعتباره جديًدا وليس اإلنسانية»، «املشاعر من متكرر شعور
بعض يف منتًرشا وباءً الشعور هذا كان وقد املحدود. الغربية الثقافة تاريخ محيط يف حتى
ولكنه — ١٠٠٠م عام يف أقل وبدرجة املسيحية، من األوىل األيام يف كان كما — األحيان
املؤمن القارئ إن الغريبة. والطوائف الناس من الشواذ به يُصاب محيل وباء حني كل يف

جديًدا. هوًال الذرة ر تفجُّ يف يرى ال الرؤيا لِسفر
يزال ال األخرية القالئل الفصول يف األقل عىل اآلن حتى تحليله حاولنا ما أكثر إن
هذا غضون يف أعيننا أمام ُمثِّلت التي األفكار أكثر أن نتصور أال علينا ويشق بيننا. قائًما
— الطبيعية العلوم معرفة — الرتاكمية املعرفة فإن املعارص. العالم يف حيٍّا يزال ال الكتاب
العلمي. العمل من النواحي بعض تستحث الحرب إن بل ملموس. تخلف بغري استمرت قد
هو العملية األمور عىل املبتذل التطبيق أن يعتقدون الذين املرنة العقول أصحاب أن كما
له يتوافر أن بد ال البحت «العلوم» يف الخالق العمل وإن الحرب، أثناء يستمر الذي وحده
الظروف نجهلها التي الكثرية األشياء بني أن والحقيقة صواب، عىل كانوا وربما السالم،
أن والواقع ممكن. حدٍّ أقىص إىل الطبيعية العلوم النتعاش الالزمة والثقافية االجتماعية
العمل إىل شك غري من جديًدا أضافا قد كليهما الغرب يف التطبيقي والعلم البحت العلم

الحروب. مزقته الذي العرشين القرن من األول النصف غضون يف الرتاكمي
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الكتابة آثار تبقى التي العجيبة اللوحة تشبه ثقافتنا فإن الالتراكمية، املعرفة عن أما
قد بكليته. يزول أو فجأة يزول عليها مما يشء فال محوها، حاولت مهما فيها القديمة
منها قلَّ ولكن املختلفة، واألفكار النظر وجهات بني العرصية أو النسبي النجاح يتذبذب
أن املؤكد ومن السابقة. القالئل الفصول يف قدَّمناها التي املواد وْلنستعرض يُستَبعد. ما
توترها عىل وباقية — الخارج من للُمشاهد تبدو كما — الفني تنوُّعها عىل باقية املسيحية
جديدة مسيحية طائفة يشهد لم القرن هذا إن اآلخر. والعالم العالم هذا بني األسايس
املبرشين أجيال من جيل كل يَُعدُّه الذي الالمباالة تيار يف املؤمنني ذوبان شهد وقد كربى،
فيَُعدونه تبشريية ألغراض املبرشون يتكلفه أو حديثًا، شيئًا معينة ميول ذوي من بالدين
رضوب كل يف الروحاني النشاط إحياء من ألوانًا كذلك شهد القرن هذا أن بيد جديًدا. أمًرا
ا شاقٍّ جهاًدا جاهدت التي السوفيتية روسيا فيها بما — األمكنة من مكان ويف الطوائف
الذي اإلحياء ذلك واضحة بصورة يوازي فكري إحياء هناك وكان املسيحية. لتحطيم
نفته الذي الرجل بردييف، وكان الفرنسية الثورة أزمة أعقبت التي السنوات يف حدث
الذي الجيل ذنوب إزاء مشاعره حيث من األقل عىل — النواحي من كثري يف — روسيا
العرص يف مسرت دي بجوزيف أشبه العرص، أزمة إىل أدت التي الذنوب باهلل، يؤمن ال
ورينولد أملانيا يف بارث كارل به قام ما األثر ذات الغور بعيدة املحاوالت ومن الحديث.
عىل تقوم سطحيٍّا تفاؤًال انه يَُعدَّ كانا ما إلصالح محاوالت وهي املتحدة، الواليات يف نيبور
وبقيت املسيحية. الرؤيا طريق عن وذلك الديمقراطية، الغربية الكونية نظرتنا أساسه
التنوير حركة إليه توصلت مما أعمق حكمٍة عىل بأنها الزعم عىل الرومانية الكاثوليكية
عىل الدنيا، هذه يف الناس عامة بمصري تهتم بأنها الزعم وعىل أوقاتها، من وقت أي يف
بجاك الكاثوليك برهن وقد نفسها. إىل التنوير حركة تعزوه كانت ملا مساوية بدرجٍة األقل
األصيل الحساس، املفكِّر األخالقي» «السيايس إخراج يستطيعون زالوا ما أنهم عىل مايتني

بالرأي. املتشبثني من يكون أن دون
وهربرت بني توم خلفاء بيننا يزال وال للمسيحية، املعارض التيار بقي وكذلك
والوضعيني، والعلمانيني، واإلنسانيني، وثبات، إيمان يف املتحررين والالأدريني سبنرس،
الرجعيني من نَُعدُّهم بدأنا قد كنَّا وإن إليهم، وَمن الخلقية الثقافة وأتباع واملاديني،
طراًزا تَُعدُّ التي باألزياء أشبه فهم أخرى؛ مرة عرصيني نَُعدُّهم وقد التفكري. يف القدامى
كاألزياء مهذَّب، شكٍل يف يكن وإن جديًدا، طراًزا فجأة الظهور إىل تعود ثم قديًما
زيه يف ظهر قد املذاهب هذه بعض أن الحق ويف وإدوارد. فكتوريا لعهد النسوية
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يف املثقفة الدوائر بني انترشت والتي القرن، منتصف يف شاعت التي الوجودية يف الجديد
زعمائها أشهر كان حيث فرنسا؛ يف الوجودية تركزت وقد ١٩٣٩–١٩٤٥م حرب أعقاب
يعتقدون ال األقل عىل أو — هللا يف يعتقدون ال الوجوديني إن سارتر. بول جني الكاتب
شك غري من اإلنسان فيه يُولد ، يَُرسُّ ال مكاٌن الدنيا أن يرون وكانوا خري. إله يف قطًعا
املتشائمني هؤالء نظر يف التقدُّم مبدأ إن منها. يتخلص أن يمكن ال التي املتاعب ليالقي
حياة ويحيون النضال، يواصلون فهم ذلك ومع هراء. يف هراء التشاؤم عىل ين املرصِّ
وإنما الحال، بطبيعة املصطنعة الفكتورية الخلقية الحياة أعني (وال أساسها يف خلقية
إنسانيٍّا. الوجود دام ما يوجدوا، أن يريدون باختصار إنهم الفنية). الخلقية الحياة أعني
يف إنهاك من أوروبا أصاب ما عىل يدل عَرًضا إال الوجودية يف نرى أال اليسري ومن
القرن رجال من كانوا وكريكجارد، نيتشه بالحركة، ين املبرشِّ أن غري عظمى. حرٍب نهاية
يف املتفائل املادي اإليمان انقالب هي النظر وجهات إحدى من والوجودية عرش. التاسع
وغريها الوجودية، أن غري األوهام. وراء يتسرت ال تشاؤميٍّا انقالبًا عرش التاسع القرن
أن املحتمل ومن الغربي. مجتمعنا يف كثريًا تتغلغل لم ، تحدٍّ يف املسيحية الفلسفات من
معناه بما بالفرنسية عنه يُعربَّ الذي — الغربي العالم يف العادي املتعلم الرجل يكون
متناقًضا مزيًجا عرش، التاسع القرن يف عليه كان ما عىل باقيًا — املتوسط» املثقف «الرجل
القرن يف ساد الذي املتفائل الطبيعي باملذهب واألخذ للمسيحية التبعية من اليشء بعض

عرش. الثامن
الذي املصري روسيا يف عقيدتهم كابدت وقد املوت. عن يكونون ما أبعُد واملاركسيون
روسيا يف املاركسية تحويل عملية فإن استقرارها، بعد اإلصالحية العقائد بأكثر يلحق
عرشات عدة استمرت قد تمكني عامل إىل — األقل عىل إثارة عامل أو — تفجري عامل من
عنده يضطرب السوفيتية روسيا يف الصالح املواطن يَُعد لم مًدى بلغت وقد السنني. من
كلٍّ إىل طاقته، قْدر عىل كلٍّ «من املاركيس الشعار بني املوجود للتباين — يظهر فيما —
السوفيتي االتحاد داخل يف األمريكيني املليونريات يعادل َمن ووجود حاجته» قْدر عىل
التي الدول يف تعنيه وما بل روسيا، يف املاركسية تعنيه ملا عادل تقدير أي إن ذاته.
امَلدد حتى نملك ال فنحن الغربي؛ الرجل قدرة يتجاوز الرويس، التأثري تحت اآلن تقع
واملعارف اآلراء يف حر تبادل هناك ليس أنه الواضح من إنه إذ الحقائق؛ من الرضوري
نملك ال أننا ذلك من وأهم اليوم. عالم يف النفوذ يف املتنافسني العظيمني النظامني بني
أن الجيل ومن التحيز. عن االبتعاد درجات من معقولة درجة لتحقيق الالزمة الظروف
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لنا يجوز ال عقيدة مكافحة، نامية عقيدة العالم أنحاء من كثري يف تزال ال املاركسية
عىل إليها النظر من لنا بد ال بل خبيث، مقلوب يشء مجرد باعتبارها عنها نتغاىض أن
االستقرار من الدرجة تلك حتى اسرتداد يف فشلنا أعراض من خطري كَعَرض تقدير أقل

عرش. التاسع القرن يف الغرب حققها التي االجتماعي
أقوى — يبدو فيما — العرشين القرن منتصف يف بَِرحت ما فهي القومية عن أما
األفراد يربط الذي واألفكار والعواطف املصالح بني القائم التشابك يف بمفرده عامل
ذاتها حد يف والقومية األرضية. الرقعة وحدة أساس عىل تقوم سياسية جماعات يف
ركيزة لذلك فهي تقريبًا؛ الغربية الثقافية الحياة يف يرسي ما كلِّ من مختلط مزيج
ركيزة السابقة، القالئل الفصول يف عالجناه مما تجرًدا األكثر السياسية األشكال لكل
األوىل)، املاركسية يف النظرية الالقومية العاملية املبادئ برغم (وذلك الروسية للشيوعية
الحرب يف قاتلت التي الوحدات كانت وقد األمريكية. وللديمقراطية األملانية، للنازية وركيزة
فوق من يمحوها أن ويأملون الحرب يمقتون الذين أولئك إن «قومية». وحدات األخرية
إىل األقل عىل أو العاملية، الحكومة إىل بالحاجة شديد اقتناع عىل اليوم هم األرض هذه
املنادين هؤالء وأكثر نعرفها. كما القومية الدول تستبعد التي اإلقليمية الدول من أقل عدد
األرشار، من رشذمة اخرتاع من كأنها بالقومية، االستخفاف يألفون العاملية باالتحادات
الترشيع عنهم يزيله أن يمكن رش األرشار، سادتهم الناس عامة عىل ه دسَّ يشء وكأنها
الرش إىل كلها الساذجة عرش الثامن القرن نظرة هنا يتبني الحصيف والقارئ السليم.
— الحديثة األزمنة يف الحال هي كما — مبارشة الخاضعة البيئة البيئة، نتيجة باعتباره
البيئة يخلقوا لم فالسيئون السيئني؛ لألفراد خضوعها من بدًال الطيبني األفراد ملعالجة
يزعمون العاملية االتحادات دعاة إن العقيدة. هذه أصحاب يراه ملا طبًقا — املايض يف إال
بذلك وأعني — الشعبي سلوكهم يف أو عاداتهم، يف أو الناس، أفئدة يف كامنة القومية أن
األمريكي، قتل إىل والياباني الياباني، قتل إىل األمريكي تدفع التي القومية تلك األقل عىل
القومية أن من وبالرغم صواب. عىل االتحادات دعاة أن عىل دليل أي اآلن هناك وليس
يف ساد الذي البيئة بتأثري اإليمان من عام مائتي بعد — لنا يبدو للبيئة، نتيجة تكون قد
الثبات من وأنها التاريخ، من عديدة قرون نتيجة هي الثمرة أن — عرش الثامن القرن
جديد بيئي بتوجيه األجيال من معني جيل أي يف كثريًا تتبدل أن يمكن ال بحيث والقوة

جميًال. عامليٍّا دستوًرا الورق عىل نراه الذي كذلك — مخطط
عالم بوسع ليس التي امُلشاهدة الحقائق من وهي الحياة، حقائق إحدى القومية
ليست دامت ما قوميتني، دولتني أي يف بعينها ليست وهي يتجاهلها. أن العلماء من
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ما حدٍّ إىل تجاوزتها كما تجاوزها، ويمكن املعقدة. الثقافة عنارص من واحد عنرص سوى
يخلو «قومي» أمريكي يشء كل يكن وإن — العاملية االتحادات دعاة من الفعالة األقلية
باألفكار الديني التخدير ومن املكتوبة، الدساتري بسحر اإليمان ومن التفاؤل، من بتاتًا
األمريكيني. من العاملية الحكومة أنصار أكثر يظهره مما أي السامية؛ الخلقية املجردة
يدُرسها كلها، حياتهم يف الجذور عميقة عاطفة الناس أكثر إىل بالنسبة القومية أن غري
العلمي عمله عتبة عىل اليوم حتى يزال ال الذي االجتماعي السيكولوجي نافعة دراسة
إن كقوله تجريبية أحكاًما يُصِدر أن بالفعل اآلن يستطيع وهو الرتاكمية. املعرفة بناء يف
أنها تحس التي القومية الجماعات يف — األرجح عىل — اعتداء صورها أشد تأخذ القومية
أضعف يف القومية تبدو كما غريها. من أحط أنها عىل وتُعامل عليها، معتًدى مظلومة،
الذي الحياة طعوم ألوان من املقبول الثقايف اللون بذلك تكون ما وأشبه اعتداء، صورها
الناحية من مستقلة ولكنها نسبيٍّا، الناجحة الصغرية، الجماعات يف بإمكانه، مازيني آمن
الخوُف يُولِّد قد أسرتاليا يف وحتى األسرتاليني. أو النرويجيني أو كالسويرسيني السياسية،
السنوات يف املكتئبة النائية القومية من نوًعا إليها النازحة اآلسيوية الكبرية الكتل من
الجديدة املعالجة يف املثرية املوضوعات أحد هو بأْرسه هذا القومية موضوع أن غري املقبلة.
الفصل. هذا من الثاني القسم يف بالبحث نتعرضلها سوف التي البرشية العالقات لدراسة
بعدما ظهرانينا بني تزال ال عرش التاسع القرن سادت التي الفكر أنماط فإن وإذن
للهجوم يتعرض الذي الديمقراطي املركز لدينا يزال فال تجربتنا. من تعديًال عليها أدخلنا
من بد ال عرش التاسع القرن آثار من آخر أثٌر كذلك ة وثمَّ اليسار. ومن اليمني من
ثورة، يف يزالون وال الناس، عامة عن بعيدين يزالون ال منَّا املثقفني أن ذلك عنه، التنويه
يكتبون الذين أولئك برح وما الثورة. إليه تؤدي أن ينبغي فيما خالف عىل يزالون وال
يف قصرية فرتة بأمريكا مرَّت لقد نعم منعزلة. مجموعة ويعظون ويمثلون ويصورون
ألنهم الكتَّاب فيها ابتهج ١٩٣٩–١٩٤٥م حرب وخالل الكربى االقتصادية األزمة أثناء
وآمنوا بأوهايو، زنيث إىل ينتمي الذي بابيت جورج بها آمن كما بالديمقراطية، آمنوا
تكن لم الفرتة هذه أن غري األمريكية. العيش وبطريقة العادي، وباإلنسان الفرد، بابتكار
فإن اليوم أما األوهام. من وهًما بجملتها تكن لم إن العسل شهر كفرتة قصرية مدة سوى
هذه يف قذًفا يكتبون أخرى، مرة الثورة إىل عاُدوا قد الفنانني من وغريهم املفكرين الكتَّاب
األصيلة االستالينية من املذاهب جميع من املاركسيون منهم بعًضا، بعضهم ويف الدنيا،
املناهضة األفكار إىل يدعو يزال ال َمن ومنهم الرتوتسكية، أشكال من شكل أحدث إىل
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بابيت إيرفنج املرحوم بها نادى التي األفكار من ابتذاًال، وأقل أخفى بصورٍة للديمقراطية
وجميعهم باوند. عزرا أمثال من ا حقٍّ العقليون الفاشستيون بها برشَّ التي األفكار تلك إىل
أو الشهرية»، أطلنطيق «مجلة أو الحزب» «مجلة فتحت لو إنك حتى الشكاة، يف يستمر
بمقاٍل تلتقي أن قبل القراءة يف كثريًا لت توغَّ ملا القارئ) (عصارة ديجست ريدرز حتى

«… وكذا كذا دهى «ماذا عنوانه: يكون أن يمكن
رمًزا اتخذناها التي املعمارية الطرز يف الشديد التنوع إىل نعود أن نستطيع وأخريًا
يف الفكتوري التوفيق يف كتبناه ما إىل (ارجع املعارص الغربي املجتمع يف املتعدد للتنوع
القرن منتصف يف ُعدنا قد أننا يف يجادل أن أحد بوسع وليس عرش). الثاني الفصل
الحق ومن الواحد. العرص يف واحد طراز عىل البناء يف القديمة اإلنسان عادة إىل العرشين
فروق وجود من (بالرغم معقولة بدرجة موحد طراز العرشين القرن يف ظهر قد أنه
العادي الرجل ويعرفه «وظيفيٍّا»، طراًزا به اآلخذين من كثريون يسميه طراز وهو فردية)
الفنون ويف الداخلية الزينة يف مالئًما سريًا معه يسري ما الطراز ولهذا «حديث». طراز بأنه
القرن منتصف إىل فيُعزى تؤثثه وأن بيتًا تبني أن املمكن من صار حتى التشكيلية،
عنًرصا أضاف إنما اإلمكان هذا أن والواقع آخر. مكان أو زمان أي إىل يُعزى وال العرشين
وكثريين الحديث، الطراز عىل يسخطون الناس من كثريًا إن القائمة. الفوىض إىل جديًدا
سرينجا» «طريق أن هي والنتيجة النفقات. يف البناء طرق أكثَر يزال ال ألنه يطيقونه؛ ال
طراز من مبارشًة مستَمد طرازه حديث بيت به مبارشة، الحرب عقب افتُتح الذي الجديد،
الطراز ومن كود»، «رأس كوخ طراز من به ما إىل باإلضافة وذلك بوهوس، جروبيوس
عن َوِرثه الذي امللح» «صندوق وطراز كاليفورنيا، إرسالية وطراز املركَّب، الجورجي
ما وسط الصارم الوظيفي الطراز هذا وجود من شك يف والجريان عرش. السابع القرن

جمال. من لديهم
عىل العرشين القرن منتصف يف الغرب يف املثقف الرجل يكون أن املحتمل ومن
كُرب، أو صُغر املوضوعات من موضوع كل يف الحديث العالم يف املوجود التنوع بأن وعي
إنه طاقتنا. فوق تقبُّله يكون أن كثريًا يخىش وهو البرشية، تاريخ يف نسبيٍّا جديد يشء
«املشكالت بشأن االتفاق من مشرتكة قاعدة عن جديد، إيمان عن جديد، مركَّب عن يبحث
حتى أو جديد، روحاني ملركَّب الظاهرة البدايات عىل حتى بعُد يحصل لم ولكنه الكربى».
انضم كما الخليط، إىل ينضم أن األقل عىل يمكن وحديث ا جدٍّ جديد يشء بدايات عىل
يتصف ال الحديث عرصنا بأن نقول أننا هذا معنى وليس غريه. إىل «الحديث» البناء
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التي األسلوب يف الخاصة الصغرية وبلمساته الخاصة، وبنكهته به، الخاصة العرص بروح
حتى لسنا إننا نقول: أن إىل أقرب نحن وإنما املستقبل، يف املؤرخون بها يميزه سوف
الوسطى، العصور عن نشأ كبري حدٍّ إىل مطرد ثقايف نمط يف األشكال من شكل سوى اآلن
يشء أحدث أن الحق ويف عرش. والثامن عرش السابع القرنني يف واضحة صورة واتخذ
قد بل العرصية، طابع شيوع من بالرغم جماليٍّا، شيئًا يكون ال ربما الفكرية حياتنا يف
ملا بداية الواقع يف كان ربما اتجاًها البرشية، والعالقات الناس دراسة نحو اتجاًها يكون

االجتماعية. العلوم بمصطلح قديم من عنه نا عربَّ

الالمعقول تعريف

كتاب يف أثره تلمس فأنت — جدٍّا قديم املحسوسة مظاهره من كثري يف االتجاه هذا إن
شكلية علمية دراسة لبداية مقدمة نَُعدَّه أن الخطأ من يكون وقد — ألرسطو «السياسة»
املستقبل ملؤرخ بالنسبة يعني ال بالالمعقول هنا نسميه ما كان وربما اإلنسانية، للعالقات
روح جوانب من وجانب العرشين، القرن يف الثقافة اتجاهات من واحد اتجاه من أكثر
تراكمية، معرفة كونه عن كثريًا يزيد والعالم الحياة إىل نظراتنا كل من وجزء العرص،
عالقته حيث من وبخاصة — الالمعقول نعالج أن هنا األسلم من كان وربما علًما. أو
العرص لروح املميزة املظاهر من مظهر مجرد باعتباره — املجتمع يف اإلنسان بدراسة

فيه. نعيش الذي
— املعارضة أو اإلنكار عىل تأكيده حيث من وبخاصة — الحظ تَِعس االسم هذا إن
يتضح إذ محله؛ يَُحلَّ أن يمكن آخر اسم هناك ليس أنه اآلونة هذه يف الظاهر من أنه غري
إيجابيٍّا تقديًما يقدِّم االتجاه هذا أن إىل األسماء من باسم لإلشارة محاولة أية أن الفور عىل
والحوافز والدوافع العقل، من أسمى القلب ويجعل التفكري، فوق — مثًال — العاطفة
األيد أو الحيوية) الطاقة (أو اللبيدو فُقل فرويديٍّا تكون أن أردت إن أو — والبواعث
القبيل هذا من محاولة أية إن أقول العقل، من أفضل — الغرزية) الدوافع مجموعة (أو
أساًسا، الالمعقول إن قليل. بعد ذلك ح نوضِّ سوف كما لطبيعته، خاطئًا تفسريًا تكون
ولكنها «سيئة»، التفكري أداة يُعتَرب ال هنا، االصطالح هذا به نستعمل الذي باملعنى
توماس مع يتفق الرومانتيكي الرجل إن «ضعيفة». الحارض العرص يف الناس أكثر عند
يالحظ بأن يكتفي الالمعقول الرجل الجسد». أمراض من مرٌض «الفكر أن عىل هاردي
واألهواء، الجامحة، وامليول الشهوات، رحمة تحت األحيان من كثري يف يبدو التفكري بأن

505



ورجال أفكار

ليس مما اإلنسانية الحياة يف ذلك غري وكثري الرشطية، املنعكسة واألفعال والعادات،
وسوف الصدد. هذا يف عليها متَّفق اصطالحية لغة الحظ لسوء هناك وليست بالتفكري.
تقديٍر إىل بالعقل الوصول محاولة به لنصف الكتاب هذا يف «الالمعقول» اصطالح نستعمل
واسع واالصطالح الناس. شئون يف والالتعقل التعقل يلعبها التي الحقيقية لألدوار عادل
«الثناء» ل يستعمل — االختالف كل ذلك عن يختلف شيئًا ليصف استعماله يف االنتشار
وإنا بالتقل. والتشهري فيه، ا حقٍّ املرغوب البرشي النشاط باعتباره وتمجيده ل الالتعقُّ عىل
اسم — الالتعقل وحب للتعقل الكراهية نظرة — النظرة هذه مثل عىل نطلق أن لنؤثِر
كما يشء» كل هو الشعور «بأن جيته عنها عربَّ التي الرومانتيكية وهي «الرومانتيكية»

قال: حني وحزم ثبات يف للتعليل الكراهية هذه عن وردزورث عربَّ

الربيع يف الغابات من واحدة دفعة إن
اإلنسان، عن تعلمك قد

األخالق يف والرش الخري عن وتعلمك
أجمعون. الحكماء يستطيع مما أكثر

وفنٍّا، علًما كفانا
املجدبة، الصفحات هذه ولنطِو
قلوب، جنوبكم وبني واخرجوا

وتستقبل. ترى قلوب

كثريًا يتجاوز — النازية عن املدافعني من ككثري — لالتعقل الحديث العاشق إن
أن الطالع نكد ومن الرومانتيكية. يف هو الفكرة جوهر أن غري األوائل. الرومانتيكيني هؤالء
القصوى. أهميتها لها املصطلحات مسائل من مسألٍة يف االضطراب هذا مثل هناك يكون
نثني وال نهجوه ال «الالمعقول»، اصطالح نستعمل أن نحاول فسوف أمر من يكن ومهما

لإلنسان. الحقيقي املسلك يف التعقل مكانة من التثبت محاولة لنصف عليه،
االستنباطي املجرد التفكري من معني نوع يف الثقة عدم إىل يميل الالمعقول الرجل إن
يف صورة وبأوضح الكتاب، هذا يف به التقينا ما كثريًا الذي النوع من الكربى املشكالت يف
النظرة تكييف عىل الكالم عند عرش الثاني الفصل يف هيجل من اقتبسناها التي العبارة
معارضته يف أنه من بالرغم — الالمعقول الرجل أن غري وتعديلها. الجديدة الكونية
عشية بني امرئ كل يهدي سوف التعليم تعميم بأن تقول التي التنوير حركة لفلسفة
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وارث ما «بمعنًى هو — التفكري أداة شأن من يحط ما كثريًا السليم التفكري إىل وضحاها
اإلنسان حياة تجعل أن عىل التفكري بقدرة مؤمن أعماقه يف وهو التنوير»، لحركة حقيقي
بعض يخطئ الذي — نفسه فرويد كان وقد أفضل. نوع من األرض هذه فوق هنا
الغريزية الذاتية الشهوات إشباع يف التمادي لفكرة رسوًال فيَُعدُّونه املرنة العقول أصحاب
يف — بحق استقر الذي العلمي الصدق — الصدق قوة يف يعتقد — الغور عميقة املظلمة
االرتفاع عىل الصدق هذا قوة عرش، الثامن القرن فالسفة من فيلسوف أي كثبات ثباٍت
الفيلسوف أن إال الصدق، تعلُّم يف أفلح الذي الفرد جانب من الحسن السلوك بمستوى
قوقعة إال ليس الصدق وتعلُّم الفرد بني يقف ما كل أن يظن كان عرش الثامن القرن يف
كان فرويد أن حني يف الفرنسية، وامللكية الكاثوليكية كالكنيسة البائدة، النُّظم من متعفنة
إىل يقف وإنما الصدق، وتعلُّم الفرد بني وحدها تقف ال العتيدة النُّظم مجموعة أن يظن
العادات من قوية ومجموعة الشخصية، وامليول العادات من قوية مجموعة كذلك جانبها
يف حتى — فرويد إن كربى. أهمية له فارق هذا ويف — الباكرة الطفولة منذ تأصلت التي
نحو ظافرة طريقها الناس من «الكثرة» تشق أن يأمل لم — منفاه يف البائسة شيخوخته

وجيزة. فرتة يف الصدق من النوع هذا
يرفعه كاد ن تحسُّ وهو — اإلنسانية العالقات يف البطيء التحسن يف فة املخفَّ اآلمال إن
يظهر — الفاضلة املدينة كمال مرتبة إىل الالعقليني بني من اليسارية امليول أصحاب حتى
عضو وهو وب، وآل وشو ولز أيام من الفابيني أحد وهو واالس، جراهام من اقتباٍس يف
نُرش الذي السياسة» يف البرشية «الطبيعة كتاب ومؤلف لندن، مقاطعة مجلس يف تقدُّمي
الربيطانية، السياسة يف خفيفة عقلية ال «واقعية» بدراسة واالس قام وقد ١٩٠٨م. عام يف
كثري يف ينظرون ال بل ومنطق، هدوء يف األشياء يعللون ال الناخبني أن إىل فيها أشار
وبمناشدة بامللق، يتأثرون كانوا وإنما ذكية، نظرة الخاصة مصالحهم إىل األحيان من
كأشخاص، — يشء كل فوق — بهم املرشح وباهتمام الجميل، املرشح وبمظهر أهوائهم
اتهمه حينما العميق باألىس والس أحس وقد باالسم. إياهم كمناداته ا جدٍّ صغرية وبأشياء
فكتب الالعقلية األمور بهذه خصومه إىل بتقرُّبه العمال حزب يف العمال من زمالئه أحد

يقول:
بدرجٍة ضعيًفا الفكر يكون وقد التطور، حركة يف متأخًرا يكون قد الفكر دور «إن
إرشاد بغري يستطيع ال نظام وأي امرئ أي أن غري الدافعة، قوَّته حيث من لها يُرثى
كما الكون هذا يف املعقدة الكثرية الشخصية غري األمور وسط آمنًا طريًقا يجد أن الفكر

إليه.» ننظر أن تعلمنا
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بغري سلوكه ندُرس أن لنا ينبغي د معقَّ مخلوق اإلنسان أن عىل يرص الالعقيل إن
وموقف سبيًال. ذلك إىل استطعنا ما رش أو خري من السلوك هذا يف بما تتعلق سابقة أفكار
ينكر ال الالعقيل إن اإلنسانية. الحياة يف املنطقي التفكري موقف يشبه الطيب السلوك
فهو عليه يرص ما أما الخبيث. عىل الطيب يؤثِر أن يف يرتدد وال والرش، الخري بني الفرق
لوجدنا به يقومون وما الناس به قام ما مالحظِة من نستمده الذي بالدليل حكمنا إذا أننا
عالقة أية هناك ليست أنه — املهم األمر هو وهذا — لنا ولبدا حولنا، السوء من كبريًا قْدًرا
أجل ومن أعمالهم. وبني الناس عند الخلقية العليا امُلثُل بني بسيطة أو مبارشة سببية
كثري يف األوائل الالعقليني من وهو مكيافييل، عىل بيكون ثناء يعيد الالعقيل أن نجد هذا
يكتبوا ولم الناس، يفعل عما كتبوا ممن وغريه ملكيافييل كثريًا مدينون «إننا اتجاهاته: من

يفعلوا.» أن لهم ينبغي عما
النظام، أهداف العموم وجه عىل يَقبَلون الالعقليني أكثر أن قدَّمنا ما وموجز
أنهم غري التنوير، حركة وبني بينه نربط مما ذلك وغري الفردية، والحرية والسعادة،
ناقصة صورة عىل الدنيا هذه يف التحقيق ممكنة باعتبارها األهداف بهذه يتمسكون
بالتبشري يكون ال لتحقيقها السبل أحسن أن يعتقدون وهم غري. ليس شديد بطء ويف
املربني بني شائع زعم (وهو سبق» فيما تحقيقها «بادعاء يكون وال تحقيقها، برضورة
الدءوب بالعمل يكون وإنما املستمعة)، للجماهري باآلمال واملبرشين والكتَّاب، األمريكيني
ُجرِّبت التي الرتاكمية املعرفة مناهج أساس عىل تقوم صادقة اجتماعية علوم بناء عىل
الخبيث. دون بالطيب للنهوض املعرفة لهذه الناس استخدام أساس وعىل طويًال، أمًدا
استجدوا الذين الشباب، من املتشائمون يظن مما أتم طيب هو ما عىل اتفاق عىل وهم
يف هي كما الجديدة غينا يف ليست والخري الجمال عن اإلنسانية اآلراء أن عن الكشف يف
بعد به نلتقي سوف الذي باريتو، أن والظاهر آمالهم. يف أشد اختالف عىل وهم نيويورك.
بالعلوم معرفة الناس يستخدم أن يف األمل قليل ١٩٢٣م عام يف وفاته عند كان قليل،
العلوم يف الباحثني أن املحتمل ومن الدنيا. هذه يف بالخري للنهوض أفضل االجتماعية
ال قد أنهم من (بالرغم بالالمعقول تأثروا الذين املعارصين األمريكيني من االجتماعية
وإسكندر هارفارد جامعة من كلكهون كاليد بينهم ومن هذه)، الالمعقول وصمة يحبون
املعرفة أن — الطيبة األمريكية للتقاليد طبًقا — يعتقدون كورنيل، جامعة من ليتون
سوف االجتماعية العلوم وأن — العموم وجه عىل طيبة ألغراض تُستخدم سوف الجديدة
علوم استُخدمت كما املجتمع، هذا وبصحة املجتمع يف الطيب بالعمل للنهوض تُستخدم

البدن. بصحة النهوض يف الطب
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املعارصة الالمعقولية

مجال يف رواًدا كانوا ودارون نيوتن أمثال من الطبيعيني العلماء أن كيف قبُل من ذكرنا
وربما والسيكولوجيا. البيولوجيا من عرصنا يف الريادة تأتي وإنما االجتماعية. العلوم
وفرويد، بافلوف هما االجتماعية الدراسات يف التأثري حيث من األمر أصحاب أقوى كان
وأرجو البيولوجية. العلوم من وغريها الفسيولوجيا درسوا الذين النفس علماء من وكالهما
الوقت يف إليه صارت ما حدوِد يف املهنية دراساتهما معنى يف هنا نبحث ال أننا تالحظوا أن
الفكر تيارات يف تأثريهما يف نبحث نحن وإنما شديد، ص تخصُّ من مهنتاهما الحارض

اإلنسانية. بالشئون تتعلق التي املتنوعة الدراسات أصحاب من قوم بني األعم
هذا معامل من الخارجي العالم بلغ ما إن املوضوعني، أبسط بافلوف وموضوع
العبارة هذه هو السواء عىل والسوفيت قيرص حكومتا استقالله قدَّرت الذي الرويس العالم
يف يدخل آخر حيوان أي إلفَّ مألوفة بافلوف كالب إن املنعكس». الرشط «فعل الشهرية:
إليه، اإلشارة مجرد عند للطعام توقًعا لعابها يسيل كيف يعرف وأكثرنا املعامل. تجارب
أي — الطبيعية االستجابة إن مثًال. كالجرس معينة إشارة عند إطعامها تكرار بعد وذلك
للكلب الطعام يُقدَّم عندما إال عامة تتأتَّى ال اللعاب بسيل — تُدرَّب لم التي االستجابة
لها تكن لم بإشارة مصطنعة بطريقٍة االستجابة نفس عىل حصل بافلوف أن غري فعًال.
أن عىل الواضح الدليل قيام هي والنتيجة منظره. أو الطعام رائحة بالتأكيد الكلب عند
وهي الحيوان، عند آلية استجابات إىل يؤدي أن يمكن التكيف) أو (االشرتاط، التدريب
الرشط أفعال إن الحيوان. بها يُولد التي اآللية االستجابات بنوع أساًسا شبيهة استجابات
اللعاب كسيل الطبيعية كاالنعكاسات بعينها هي ما إشارٍة عند اللعاب كسيل املنعكسة

الجميل. املحمر اللحم من قطعة للحيوان نقدِّم عندما
أفكار إن هذا: هو عريضة خطوط يف االجتماعية العلوم يف للباحثني هذا ومعنى
عنه عربَّ الذي النوع ذلك من التعليم) أو (التدريب البيئة قوة عن عرش الثامن القرن
الكالم عند الكتاب هذا من عرش الحادي الفصل يف جاء كما شديد وضوٍح يف أوين روبرت
تكسب بحيث عالجها يمكن البيئة أن بمعنى ما، حدٍّ إىل تأيدت قد املستنري، إيمان عىل
شديدة لطمة وهذه — العضوي الكائن أن غري جديدة. استجابات العضوية الكائنات
أثِر من كأنها النتائج يستوعب التدريب لهذا يخضع بعدما — عرش الثامن القرن لتفاؤل
الحاالت. بعض يف ومستحيًال بل عسري، جد أمًرا الجديد التغريُّ فيصبح البيئة، ال الوراثة،
يخيب فكان إشاراته، يف يخلط أن — كالبه بعض تدريب بعد — بافلوف حاول وقد
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الطعام بتقديم إيذانًا دائًما كانت التي اإلشارة عند الطعام بمنع ويربكها الكالب رجاء
شكل عىل البرشية الكائنات يف يكون ما تشبه أعراض خلق يف نجح حتى وهكذا إليها،

عقيل. مرض أو نورستانيا
الرشطية بافلوف أفعال الحال بطبيعة يأخذ ال االجتماعية العلوم يف الَحِذر الباحث إن
مثًال يفرتض ال فهو أعمى؛ تطبيًقا البرشي السلوك رضوب كل عىل ويطبِّقها املنعكسة
يسيل الذي الكلب سلوك تماًما يسلك للجمهوريني يصوِّت الذي فريمونت من الرجل أن
التصويت يكون ال ربما فريمونت يف فحتى رنينه؛ َسْمع أِلَف جرٌس له يَُدقُّ عندما لعابه
يقول االجتماعية العلوم يف الَحِذر الباحث أن غري معاكًسا. رشطيٍّا فعًال للجمهوريني
السلوك من كبري جانب عىل ضوءًا تلقي املنعكسة الرشطية األفعال تشبه التي اآلراء بأن
جانبًا أن عىل جديد دليل بافلوف عمل أن الالعقيل ويرى العادة. ده تحدِّ الذي البرشي

املخ. تالفيف يف يدور ملا — كثريًا يتأثر وال بل — يخضع ال سلوكنا من ا جدٍّ كبريًا
تاريخ يف الشخصيات أعقد من هو بل — بافلوف من تعقيًدا أشد فهو فرويد أما
عنرص فيه يختفي مادي عالم يف البسيط املحرتف عقيدة عىل نشأ عامًلا كان الغرب. يف الفكر
امليتافيزيقيات خال ما — امليتافيزيقية اآلراء لكل العالم احتقار وعنده الطبيعة، فوق ما
العلوم من األلباب يحريِّ مركَّب عمله ومجموع التقليدي. الحديث العلم يف الثابتة اإليجابية
ال الحجم بهذا كتاٍب ويف مسيحية. تكون تكاد التي املتشائمة وامليتافيزيقيات الطبيعية
جميع كعمل — عمله إن ثم املعقدة. فرويد أمور يف صحيًحا بحثًا نبحث أن نستطيع
الصادقني. به واملؤمنني عنه للغرباء ا جدٍّ مختلفا يبدو — النُّظم واضعي من املفكرين
أو عقليٍّا، انهياًرا عادًة تَُعدُّ البرشي العجز من معينة أنواع ملعالجة طريقة اخرتع لقد
ويجب النفساني، التحليل الطريقة هذه وتُدعى ذلك. إىل ما أو نورستانيٍّا، أو عصبيٍّا،
عادة بها يقوم التي التقليدية، بالطريقة العقلية األمراض معالجة وبني بينها نميز أن
النفساني بالطب نسميه مما العصبية، األمراض يف كاملختصني خاصة، دربة ذوو أطباء
عقيدة أو هرطقة، األحيان أكثر يف يَُعدُّ يزال ال فرويد طريقة عىل النفساني والتحليل
عام يف سمعته يف أفضل الطب علوم من كجزء أنه من بالرغم وذلك متحمسة، طائفة
من عرشات بضع منذ ممكنًا املرء ه يَُعدُّ كان مما التقليديني األطباء أوساط يف ١٩٥٠م
عالج يف فرويد رها طوَّ التي اآلراء امتدت حينما خاصة بصفة هذا ويصُدق فقط. السنني
العلوم ميادين أكثر إىل — حياته أخريات يف بنفسه فرويد مدَّها كما — العقلية األمراض
حتى التعديل يُدِخل دائًما كان أنه عًرسا فرويد دراسة يزيد مما فإن وأخريًا االجتماعية.
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أنه عىل بعينه وقت أي يف نظامه تأخذ أن الخطر من بات حتى األساسية، أفكاره عىل
كامل. نظام

عرفوا أو — شيئًا يعرفوا لم ممن البرشي، السلوك دراسة يف الكثريين فرويد أرشد وقد
السيكولوجيا وأمست امليتافيزيقي. الخارجي وهيكله النفساني، التحليل عن — القليل
حديثهم يف يستخدمون املتعلمون أضحى كما العرصي، الِعلم هي ا حقٍّ القرن هذا يف
يتحدثون عرش الثامن القرن يف «الصالونات» رواد كان كما السيكولوجية املصطلحات
الحديثة السهلة العملة هذه من وكثري نيوتن. اكتشفها التي والفلك الفيزياء قوانني عن
(الطاقة اللبيدو مثل قبل، من بنفسه فرويد سكَّها قد الحديث يف الناس يتبادلها التي
أسهل كانت وربما والتسامي األطفال، عند الجنيس واإلحساس أوديب، وعقدة الحيوية)،
اختلف الذي آدلر، تالميذه، أحد صياغة من — النقص عقدة بها وأعني — العمالت هذه

املستقل. النفساني فرعه وأقام بعد، فيما أستاذه مع
آراء من الجانب ذلك — الكتاب هذا يف عليها رسنا التي للقاعدة طبًقا — هنا ويهمنا
علم يف املهنية اآلراء هذه داللة تهمنا مما أكثَر املثقفة الطبقات بني انترش الذي فرويد
عام نحو يف األساسية آلرائه ا جدٍّ عام تخطيط الغرض لهذا ويكفينا الطب، ويف النفس
اها سمَّ التي «الدوافع» من كاملة مجموعة هو الناس يسري ما أن فرويد يرى ١٩٢٠م.
التي الجنسية الرغبات وبني بينها وربط األمر، أول يف — الحيوية الطاقة أو — «اللبيدو»
من قليًال ف خفَّ ثم — الغرزية الدوافع مجموعة أو — «أيد» اسم بعُد فيما عليها أُطلق
ويدفع يرَغب، وهو الالشعور. من جزء هو البرشي الكائن يف و«األيد» فيها. الجنس ناحية
النفس من آخرين بجزأين يرتبط كله البرشي الكائن مسلك أن غري العمل. إىل الفرد
العلماء يُغِضب ومما العليا. الذات أو و«السوبريجو» الذات، أو «اإليجو» هما البرشية،
و«اإليجو» «األيد» موضع لتحديد طريقة هناك ليست أنه كثريًا التقليديني الطبيعيني
قطُّ هناك فليس اإلنسان؛ جسم يف آخر مكان أي يف أو البرشي، املخ يف و«السوبريجو»
هذا يف يكن لم فرويد أن والواقع . املكربِّ املنظار تحت حتى «األيد»، من جزءًا «شِهد» َمن
لهذه االختبار معيار فإن — الصحيح العلم حق يف إثًما يرتكب — األقل عىل — الصدد
وإنما اآلالت، تعينها التي البرشية االستقبال تجارب من كجزء إدراكها إمكان ليس اآلراء
البرشي السلوك فْهم من استخدامها يمكِّننا وهل للعمل، صالحيتها هو اختبارها معيار

أفضل. فهًما
ولكنها اإلنسان، عند الواعية العقلية الحياة من جزء تقريبًا، كلها أو كلها، «الذات» إن
ككل، العضوي الكائن ملصالح وراعية حاكم، أو حكم هي بحتًا. منطقيٍّا نشاًطا ليست
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الرغبات هذه وبعض الشعور. يف «األيد» عن تصدر التي املتضاربة الرغبات يف والفيصل
الذات، بواسطة يكبت اإلنسان قْدر من يَُحطُّ الذي النوع من للذات بدت إن وبخاصة —
هدف من مثًال ويتحول «يتسامى»، بعضها الالشعوري، «األيد» يف ناشًطا يبقى ولكنه
التي العنارص بعض العليا» «الذات وتتضمن حاكمني. أشخاص أو شعر أو فن إىل جنيس
التي األفكار الفرد أعمال يف تؤثِّر العليا الذات هذه ويف املنعكسة. الرشط أفعال يف تدخل
التي «الصحيحة» واآلراء السلوك، يف «الصحيحة» الطريقة عن والباطل، الحق عن تعلَّمها
بأوامرها الطفولة منذ الفرد يتشبع ما، حدٍّ إىل شعورية ال العليا الذات إن بها. يتمسك
أما ذاك. أو العمل هذا تتطلب بمشكالت تجابهه فال املنطقية، العملية يف تسري ال بحيث
تكون ما أشبه العليا الذات أن حني يف الالمسيحي. الفرد ضمري ما حدٍّ إىل فتشبه الذات
بني ط تتوسَّ الذات وباطنًا. ظاهًرا الفرد يف يؤثِّر الذي الجماعي أو االجتماعي بالضمري
«األيد» بني تتوسط العليا الذات أن حني يف املادي، «الواقع» ذي الخارجي والعالم «األيد»
وهو — فرويد أخريًا إليها نَسب التي العليا» و«األمور املثل جانب من الخارجي والعالم

املوضوعي. الواقع من نوًعا — راغم
وعي عىل تجعله لكي السليم الفرد يف تتضافر و«السوبريجو» و«اإليجو» و«األيد»
بوجه يميس حتى الحقائق، لهذه طبًقا سلوكه تكييف من تمكِّنه ولكي بيئته، بحقائق
تكبحها التي الرغبات ترتاجع العصبي الشخص ويف صالًحا. ومواطنًا سعيًدا رجًال اإلجمال
كما االندفاع وقوة الحياة تواصل حيث الالشعور؛ إىل العليا» «الذات أو «الذات» سلبية
متسامية غري تكن (وإن متنكرة وتظهر األحالم. مادة تكون التي وهي الرغبات. تفعل
املألوف العادي السلوك يسري كما تسري ال التي األفعال أنواع كل يف صحيًحا) تساميًا
الهموم ويف العادية، املسئوليات من االنسحاب ويف املتسلطة، املخاوف يف تظهر —
املكبوحة الرغبات وهذه «عصبية». اليوم نسميها التي السلوك أنواع كل ويف واألشجان،

يريد. ما ا حقٍّ يعرف ال العصبي والشخص الالشعور، يف مستقرة
نَُعدُّه تجعلنا التي هي الفكرة وهذه — النفساني العالج يف األساسية فرويد وفكرة
(باهظة عسرية متشعبة طريقة أنها يف تلخيصها يمكن — التنوير حركة أبناء من
أخص بصفة يعتقد فرويد وكان ا. حقٍّ يريد ما يعرف أن املريض بها يتعلم النفقات)
هو أو الرش، مصدر هو «األيد»، إىل الرغبات لبعض األول اإلرجاع أي األول؛ الكبت أن
الطفولة. عهد إىل يرجع ظنه يف الجرح وهذا الفرد. نفسية يصيب الذي (تروما) «الجرح»
البتة تلقى ال الطفل عند املبكرة الجنسية الرغبات أن وهي الحقيقة: بهذه أيًضا ويرتبط
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يصح ال أنهما العنف من بيشء يتعلمان كلتيهما العليا وذاته ذاته وأن ثقافتنا، يف قبوًال
عهد إىل ترجع بسيطة مفردة واقعة هناك تكن لم إذا وحتى السلوك، هذا بمثل يسمحا أن
فإن املقبلة، حياته يف الفرد يالقيها الصعوبات من لصعوبة منشأ تَُعدَّ أن يمكن الطفولة
الفرد يبعث كيف ولكن قصوى، أهمية ذات دائًما هي األوىل السنوات أن يعتقد فرويد
الفرد يجعل الذي الحر» «الرتابط من طويلة بعملية إال ذلك يكون ال املنسية؟ األمور هذه
الدالئل يالحظ جانبه إىل النفساني التحليل عالم يوم، بعد يوًما املاضية ذكرياته يف يتجول

وماضيها. حارضها األحالم، وبمعونة املتدفقة، الذكريات وسط تظهر وهي الدقيقة
العالج يف فرويد لطرائق مفصًال وصًفا هنا نحاول أن الحال بطبيعة نستطيع وال
أن يعتقد كان فرويد أن وهي واضحة: النقطة هذه تكون أن ينبغي وإنما النفساني،
لها يكون أن يمكن ال التي املضطربة والرغبات األفكار من مجموعة عن عبارة الفرد
من الطويل البحث بعد النفساني املحلل يتمكن بعدما ولكن كربى. مشقة بعد إال معنًى
السيئ، السلوك عن عندئٍذ الفرد يكفُّ سلك، الذي مسلكه يف «السبب» عىل الفرد إظهار
روسو موقف يقف لم فرويد أن تالحظوا أن وأرجو نفًعا. رفاقه يجدي وال يجديه ال الذي
يتبع فرد كل تجعل أن هي الصعاب بها نتجنب التي السبيل أن يرى الذي الربيء القديم
عن تنشأ كلها املتاعب دامت ما أعماله، عليه يميل «األيد» نجعل وأن رغباته، الطفولة منذ
الطفل، تربية يف «متسامحني» يكونوا أن إىل يميلون وأتباعه فرويد إن نعم األول. الكبت
يمكن. ما بقْدر املجتمع يف للفرد الحرية من قسط أكرب تحقيق عىل العطف إىل ويميلون
«األمور عن العليا»، «ذواتنا أكثر محتوى عن قطُّ يرَض لم نفسه فرويد أن والظاهر
وال الشهوات، يف االستهتار عن يدفعون ال فرويد أتباع أن إال الغربية. التقاليد يف السامية»
الشواذ من الحاالت أكثر يف ليسوا وهم الساذجة، لشهواته عبًدا يكون أن للمرء يريدون
يخلصوا أن يحاولون مدرَّبون، أطباء إنهم الدينية. باألخالق التقيُّد بعدم ينادون الذين

حقيقتهم. عىل الناس يروا أن ويحاولون الدقيقة، املهنة ملعايري
إىل عمله ضممنا وإذا ا. حقٍّ كبرية املعارصة الالمعقولية يف فرويد مساهمة كانت لقد
به قاموا ما أن وجدنا والفسيولوجيا، السيكولوجيا علماء من غريهم وكثري بافلوف عمل
بمسمياتها — التقليدية الفكر أداة فيها تلعب ال التي البرشية األعمال نسبة بشدة يؤكد
يقول الذي نيومان وعند بل املوسوعة، وكتاب ولوك واملسيحيني أرسطو عند املختلفة
ويرى صغريًا، دوًرا فيها تلعب أو ما، دوًرا — اإلنسان عند استنتاجي حس بوجود
أنواع كل من مرشوطة، أو كانت طبيعية اآللية، االستجابات نتيجة العمل أن الالعقليون
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التي وامليتافيزيقية الدينية واملبادئ بل االجتماعية، والعادات والتقاليد، والحوافز، الدوافع
إىل حاجته إىل االستجابة يف الفرد طريقة من جزءًا املبكر والتكييف األوىل بالرتبية تميس
يساوي — الالعقليون يرى كما — الفرد عند التعلييل الفكر إن القرارات. من قرار إصدار
املاء فوق يُرى الذي الثلجي الجبل من اليسري الجزء من أقل نسبة حياته بقية إىل بالنسبة
«وجود» مجرد وليس البرشية، الحياة يف التعقل «كمية» إن كلها. الجبل كتلة إىل قيس إذا
التعقل. يعارضون الذين وأولئك الالعقليون فيها يختلف التي النقطة إذن هي التعقل، هذا
عقيل ال األمريكية الحياة نواحي من وكثري األمريكية، السياسة من كبري جانب ممارسة إن

لذلك. واضح مثال واإلعالن —
الوظيفي الحقيقي الفكر أداة مكان أن ترى التي — النظرة هذه وفروع جذور إن
من كثري يف تتبعها يمكن — محدود األرض فوق البرشي النشاط نواحي مجموع يف
لها. نرثي وال املكان هذا لضآلة نبتهج ال هذا يف أننا ولنذكر — الحديث الفكر مجاالت
لو أننا اتضح قد إذ بداروين؛ االجتماعيون املفكرون فعل ما إىل ترجع الهامة الجذور إن
ذهنه، هو البقاء تنازع يف الطيبة النتائج هذه الناس أكسب ما بأن — عام بوجه — آمنا
هو األحوال من حال بأية يكن لم العقل صاحب أن إىل تشري املحسوسة الحاالت أكثر فإن

البقاء. تنازع يف املربَّز
والسياسة» «الطبيعة كتابه يَُعدُّ الذي اإلنجليزي الكاتب — باجهوت والرت كان وقد
شئون دراسة يف داروين بمبادئ لالسرتشاد األوىل املحاوالت من ١٦٨٩م عام يف نُرش الذي
«سياسيٍّا باعتباره اإلنسان عالجوا الذين — التاسع القرن كتَّاب أوائل من — اإلنسان
يجعل أن به األجدر وكان تشويًقا. أكثرهم ومن املوضوع، هذا تناولوا الذين — وأخالقيٍّا»
«العلوم بمعنى إال «الفيزياء» باجهوت يستخدم ولم والسياسة»، «البيولوجيا كتابه عنوان
كانت الهمجية مجرد من الحضارة بناء يف األوىل املرحلة إن باجهوت قال الطبيعية».
دكتاتورية أعني وال — األمور من أمر كل يف والنظام القانون صالبة حاالت من حالة
التي الجماعة تلك إن العادة». «قالب باجهوت أسماه ما دكتاتورية أعني وإنما شخصية،
يف النهاية يف تفوز التي الجماعة هي العادات قوالب من قالب أثبت أو نظام، أفضل تملك
يف التالية. املرحلة يف أوضح دوًرا يلعب املبتكر العقل أن غري الجماعات. منافسة معمعان
وأخريًا أفضل. بطريقة البيئة مواجهة من الجماعة تمكِّن جديدة أفكار تصدر املرحلة هذه

الحديث. العرص طوابع من وهو باملناقشة» «الحكم دور يأتي

514



الالعقليني هجوم العرشون: القرن

خط يف يسري التقدُّم أن ترى التي الفكتورية التقليدية النظرة يشبه قد ذلك وكل
تحطيم بعد حتى — الناجح املجتمع أن عىل اإلرصار عىل يحرص باجهوت أن غري واحد.
القديمة الصفات من كبري بقْدر يحتفظ يزال ال — الجديدة باألفكار العادة» «قالب
الديمقراطية لنجاح تفسريًا وجد قد أنه والواقع تدهور. وإال العقل، عىل تنطبق ال التي
نموذجي مثال إلينا بالنسبة وهو املتناقضات، من عرصه يف كان أمر وهو الربملانية،
يُنشئها التي الحضارات من لحضارة الكربى املشكلة إن فقال: الالمعقولية، أمثلة من
«تقوم أن دائًما تريد مقيدة، غري قلقة، حيوانات البرشية الكائنات أن هي البرشي الجنس
وقتًا ويستغرق العمل، «يؤجل» أنه هي باملناقشة للحكم الكربى الفضيلة وأن ما»، بعمٍل
هذه وبنفس العالجي. الطبيعة لعمل الوقت يوفر وبذلك واملناقشة، الجدل يف طويًال
يف مغرقون التعقل، يف مبالغون أنهم هي الفرنسيني مشكلة أن باجهوت قرَّر الطريقة
جملتهم يف اإلنجليز أن ووجد كاٍف. سيايس استقرار تحقيق عليهم يتعذر بحيث األفكار،
لكي الالزم الغباء لديهم وأن املجرد، التفكري يف االستغراق إغراء يقاوموا أن يستطيعون

عملية. طريقة الديمقراطية يجعل
يف وكتب الراقي) (اإلنسان السوبرمان نحو ما وقٍت يف اتجه الذي — نيتشه أن كما
وقت يف كان الذي نيتشه بعينه هو — زرادشت النبي عن املقدس الكتاب بنثر شبيه نثر
عبارة وهو — لألخالق» الطبيعي «التاريخ أسماه يعرضما أن نيتشه حاول عقليٍّا. ال آخر
أن يرون التي بالطريقة وعالقتها فعًال الناس بها يسلك التي للطريقة رسيع عرض عن
يف مبالًغا كان ربما مدرسته، أتباع من غريه وكالكثريين بها. يسلكوا أن عليهم الواجب من
منطقيٍّا ترتتب أعمالهم بأن الناس عند العامة للعقيدة بمعارضته التناقض نحو االنحياز
عمله وكل منظمة، بطريقة دراسته يف االستمرار عن عاجًزا ذلك فوق وكان عقائدهم. عىل
نيتشه فإن ذلك وبرغم عادية. غري بطريقة ا عامٍّ مطوًال كتابًا فأخرج الِحكم، من سالسل
وهي الالعقليون. يثريها التي الرئيسية النقاط من أخرى نقطة واضح بشكل أكدَّ قد
يحققون ما كثريًا الناس أن مالحظة هي وتلك قبل. من نفسه مكيافييل أثارها قد نقطة

نيتشه: يقول خاطئة. ألفكار طبًقا بسريهم املجتمع وتنفع تنفعهم أهداًفا
الجديدة لغتنا كانت وربما عليه. االعرتاض إىل بنا يؤدي الرأي خطأ أن أرى ال «إنني
ويحفظ ويحفظها، الحياة، يف الرأي يمد حدٍّ أي إىل هي املسألة إن مسمعها. يف غريبة هنا
خطأ اآلراء أشد بأن االعتقاد إىل أساًسا أميل وإني النوع. تربية كذلك يحفظ وربما النوع،
بأن االعتقاد إىل وأميل لنا، لزوًما اآلراء أكثر هي سابقة) مركَّبة أحكام بها تتعلق (التي
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بالعالم الواقع مقارنة ودون املنطقية، لألوهام إدراكه دون يعيش أن يستطيع ال اإلنسان
نبذ هو الخاطئة اآلراء نبذ بأن االعتقاد إىل وأميل … والثبات التجريد عالم «الخيايل»،
بالتأكيد معناه ذلك الحياة»: رشوط من رشط الصدق بعدم «االعرتاف لها. وإنكار للحياة،
تضع العمل هذا عىل تجرؤ التي والفلسفة خطرة. بطريقة القيمة التقليدية األفكار تفنيد

والرش.» الخري فوق وحدها — بذلك — نفسها
املفكرة، بالطبقات يلحق بدأ قد الالمعقول من يشء كان العرشين القرن وبحلول
التي النظر وجهة من وكثري الشعبي. الوعي يف وضوًحا أقل بصورة يتغلغل بدأ كما
الواعي «الراقي» الرجل عند النظر وجهة أصلها يف هي الالمعقول اسم هنا عليها أطلقنا
وجهة وهي الدنيا، هذه يف الحكمة أثر خفة يعلم أن الحكمة به بلغت رجل وهو بنفسه،
ونحن قطيع الجماهري بأن الشعور وهو الكربياء، أنواع من نوع إىل بسهولة تتحول نظر
أوضح وهو كتب، ما كلِّ يف نيتشه عند الفكرة هذه وترسي رعاة. — الحكمية القلة —
يف يتميز اتجاًها، أيًضا هناك أن غري الحديثة. الالمعقولية موقف يف االتجاه لهذا مثال
أنفسهم، عن الحق يعرفوا أن الناس لعامة املمكن من أنه يؤكد األمر، نهاية يف فرويد
بمجرد الناس عامة وأن اإلنسان، إىل عرش الثامن القرن نظرة من كثريًا أعقد حق وهو
التي الحقيقة لهذه الرضورية بالتهيئة تقوم أن بنفسها تستطيع الحق لهذا معرفتها
املستقيم التفكري سبيل يف الواقعية الجمة الصعوبات الناس يدرك ما وبمجرد أخريًا. بدت
املستقيم. التفكري إىل الطريق يطرقون — ديمقراطية األكثر النظرة لهذه طبًقا — فإنهم
كبريًا. توضيًحا الجانب هذا لنا يوضح شيوًعا املعارصة الالمعقولية أوجه أكثر إن
أمثال من املتعذرين الغامضني الفلسفيني الكتَّاب بداية من األلفاظ» «معاني فلسفة إن
إىل رتشاردز أ. أ. أمثال من الرشيق األسلوب ذوي األدباء أولئك إىل كورزبسكي ألفريد
وبخاصة بعيًدا، شوًطا سارت قد تشيز، ستيوارت أمثال من الرصحاء املعرفة مبسطي
أو املعاني، علم هي (السمانتيكس) الفلسفة وهذه اإلنجليزية. تتكلم التي الشعوب بني
املعاني فيلسوف إن بعض. مع بعضهم البرشية الكائنات بها تتفاهم التي الطريقة دراسة
أعمال يصفون قد املختلفني املشاهدين من ثالثة أن إىل — املثال سبيل عىل — يشري
«ثابت». إنه بقوله والثالث «عنيد» إنه بقوله والثاني «خنزير»، إنه بقوله أولهم رابعهم،
هي فليست األعمال لوصف املشاهدون يستعملها التي األلفاظ أما بعينها. هي واألعمال
أنها عىل املشاعر هذه ل توصِّ وهي املشاهد، عند خاصة مشاعر إىل تشري إنها بعينها. البتة
مجرد وليست العاطفية، باألحاسيس مشحونة فاأللفاظ وإذن موضوعيٍّا. تقريًرا ليست
الشديد، االستنكار معها تحمل «الخنزير» لفظة إن الجرب. علم يف ص أو س مثل عالمات
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قلنا وإذا املوافقة. من يشء «ثابت» لفظة ويف استنكاًرا، أقل «العنيد» لفظة أن حني يف
موافقة. أكثر ثقافتنا حدود يف كنَّا «مثابًرا»

اآلمال أنواع كل عىل ذاتها يف تشتمل التي الفخمة الضخمة الكلمات هناك إن ثم
معاني لها يجدوا أن املدققني املحللني عىل العسري من بات حتى املحرية، البرشية واملخاوف
يتعرس وال مستحيل األمر إن يقول الفلسفة لهذه املتحمس املصلح إن بل محسوسة،
لغة يف «مدلول» لها ليس «املساواة»، «اإلخاء»، «الحرية»، الكلمات: هذه مثل إن فحسب.
منظورة فتصبح يخرجها الذي العمل تؤدي أن تستطيع ال فأنت الفلسفة. هذه أصحاب
أننا إىل األلفاظ» ف «تعسُّ كتابه يف تشيز ستيوارت ويشري معنًى»، «بغري إنها ملموسة. أو
الديمقراطية» الحياة «طريقة مثل غامضة فخمة ضخمة عبارات استعمال إىل ِمْلنا كلما
«بال-بال» مثل له معنَى ال لفًظا بها نستبدل أن بساطة يف استطعنا الغربية» «الفردية أو
من الحال بطبيعة نقرتب التطرف من الدرجة هذه عند ونحن الحد. هذا عند ونقف
انعكاس يف النظر أهبة عىل اآلن ونحن االسمي. االتجاه أشكال من الحايل السائد الشكل

الرسمية. الفلسفة يف الالمعقولية هذه
دراساتنا. من الفلسفة تستبعد فلسفة فهي متناقًضا؛ شكًال االنعكاس هذا ويتخذ
العقيدة من ال موقفهم، — املنطقيون الوضعيون — الفلسفة هذه ُرشاح طور وقد
والعلوم االستقراء مجال يف عرش التاسع القرن يف الوضعيني بعض عقيدة الساذجة،
الحديثة واآلراء والرياضيات، القيايس املنطق من ولكن سبنرس، هربرت عهد يف الطبيعية
من الوحيد النوع أن تؤكد — شديد إيجاز يف — املنطقية الوضعية إن العلمي. املنهج عن
الطبيعية. العلوم يف املرء يجده الذي النوع وهو الرتاكمية، املعرفة هو الصحيحة املعرفة
ثقافتنا يف تدريًجا تطورت التي الطريقة وهي طريقة، املعرفة من النوع لهذا وهناك
أي صدق يخترب أن بواسطتها املرء يستطيع التي الطريقة علمائنا، أيدي عىل الغربية
عىل تجري أن — بردجمان تعبري حد عىل — تستطيع إنك املعرفة. من إنه يُقال حكم
امليداني، والبحث املعامل تتطلب شاقة طويلة أحيانًا العملية تكون وقد — عملية الحكم
اختبار من تمكِّنك عملية ولكنها — العسري املنطقي التفكري ومن الرياضيات من وكثريًا

بطالنه. أو الحكم صدق
املعرفة لنوع التوضيحية أمثلتهم يستمدون — األغلب يف — املنطقيون والوضعيون
املعرفة أنواع نجعل وأن طريقتهم نغريِّ أن ونستطيع الطبيعية. العلوم من املرشوع
املوضوع. بذات األقل عىل عالقة يزعمون) (كما السواء عىل املرشوعة وغري املرشوعة
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معايري بوسائل الحكم هذا تخترب أن أمكنك باهلل» يؤمنون جميًعا الناس «إن قلت فإن
تؤمن «هل السؤال: هذا يقابلون َمن كلَّ يسألون الناس تطلق أن تستطيع العام. الرأي
الحكم أن عىل عميل برهان لديك يكون فسوف بالنفي، أحدهم يجيب ما وبمجرد باهلل؟»
ما برغم نفوسهم، أعماق يف باهلل ا حقٍّ يؤمنون الناس كل «إن قلت: إن ولكنك باطل.
تطبيق إمكان وتتجاوز العام، الرأي اختبارات من اختبار أي تتجاوز فأنت يقولون»،
«ليس الحكم: هذا صحة علميٍّا تثبت أن تستطيع ال وكذلك املنطقيني. الوضعيني اختبارات
الوضعي يقول ُحكًما تلقي فأنت موجود.» هللا «إن قلت: وإن الخفاء.» يف ملحدون هناك
عن ميتافيزيقية إجابة تجيب أنت إنما «املعرفة». باب يف يدخل أن يمكن ال إنه املنطقي
عىل تحصل زلت ما فأنت اإلغريق. منذ الناس فعل ما تفعل وأنت ميتافيزيقي، سؤال
أصحاب من وبخاصة — إنسان كل من قبولها األحوال من حال بأية يمكن ال إجابات
الفلسفي التفكري كل اعتبار إىل يميل املنطقي الوضعي إن الفلسفة. يف األخصائي التدريب
والنظريات واألخالق، كامليتافيزيقا، ميادين يف يدخل الذي التفكري من النوع ذلك التقليدي،
الحال، بطبيعة البحت األرسطي املنطق وكذلك املعرفة، نظرية يف ما وأكثر بل السياسية،
التقليدي الفيلسوف بني يوازن الناس من كثري يحبه تشبيه وهناك للوقت. كاملة مضيعة

التعذيب. قفص يف والسنجاب
اهتمامهم كبري، حدٍّ إىل تجريديون مفكرون أنفسهم هم املنطقيني الوضعيني إن
التي األشياء معالجة يف الريايض العالم لطريقة الحديث االمتداد أساًسا هو الوضعي
باملنطق يبلغ عندما — يأمل براءة أكثرهم من بعضهم وكان الرمزي. املنطق ى تُسمَّ
كل من الفهم كل مفهوًما الرمزي باملنطق االتصال يصبح أن — الكمال حد الرمزي
وسوء الجهل يكابدوا لن داموا ما نزاع، بعدئٍذ بينهم يقوم لن الذين البرشية، الكائنات
ذات األمور هذه بتجاهل األحيان أغلب يف اكتَفوا املنطقيني الوضعيني أن غري التفاهم.
لم إنهم معنًى». «بغري لديهم ألنها القيم) عىل الحكم (أعني والجمالية األخالقية املعايري
وجه عىل أفراد من هنالك ما بمقداِر األمثلة لهذه إجابات فعًال هناك أن الواقع يف يعتقدوا
الناحية من يكونوا لم إنهم علمية. إجابات لها ليست األسئلة هذه أن ملجرد وذلك األرض،
القيم يأخذوا بأن اكتَفوا وإنما بالعدم. قائلني أو األخالق يف متشائمني حياتهم يف العملية
نشئوا الذين أولئك منها يستاء نظر وجهة وهي التفكري، فيها يجدي مما ليست أنها عىل
األخالق عن األحكام بعض بأن اإليمان إىل مالت التي السائدة، الغربية التقاليد وسط
من أوسع معنًى األقل عىل لها األحكام هذه أن أو غريها، من أصدق الجمال وموضوعات

غريها.
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يؤكد — املعقدة صورته إىل البسيطة صورته من — الالمعقول دام فما ذلك ومع
بأال لالعقليني دائًما إغراء هناك فإن الناس، حياة يف الالعقل يلعبه الذي العظيم الدور
الالعقيل إن الطبيعية. العلوم نسميه الذي املوضوعي للتفكري البنيِّ االنتصار إال يروا
ذلك يخىش — طويًال أمًدا الغربية التقاليد ساد الذي العقيل للجمود وريثًا باعتباره —
يرى إنه االستنتاج. عىل القدرة أثر من وعدَّه نيومان عنه دافع الذي التفكري من النوع
يمكن التعليم من كافيًا قْدًرا ينالون الذين السليمة العقول أصحاب من الرجال «كل» أن
العقول أصحاب من الرجال «كل» أن ويرى الطبيعة، يف خاصة فروض بصدق إقناعهم
األدب يف فرض بأي إقناعهم قطُّ يمكن ال التعليم من كافيًا قْدًرا ينالون الذين السليمة
مرسحيًة كتب شيكسبري إن قولنا مثل الواقعية، األحكام بعض خال فيما — اإلنجليزي
فرانسيس أن يعتقدون الذين أولئك نجد هنا وحتى وجولييت». «روميو اسم عليها أطلق
أي رأي قيمة له فرد أي رأي بأن القول فإن ذلك ومع … املرسحية كتب الذي هو بيكون
عدا ما األحكام من حكم كل يف وذلك بنتام، قال كما كالشعر» اإلبر «وخز وأن آخر، فرد
األحكام تلك عدا وما الواقع، يف صحتها من التثبُّت يمكن التي البسيطة األحكام تلك
الالعقليني حتى — الناس أكثر منه يستاء ما هو القول هذا — الثابتة املوحدة العلمية

منهم.
من ونيتشه مكيافييل إليه أشار فيما لهم املخارج من مخرًجا قبُل من ذكرنا وقد
الحياة يف أهميتها أن غري عقليٍّا، إقراره يمكن ال قد القيم عىل األحكام هذه صدق أن
قوة يف يعتقد الذي املجتمع إن إقراره. يمكن مما هي الثقافات من ثقافة يف االجتماعية
مثل من قوة ذلك برغم يستمد قد علميٍّا تعليًال البتة تحتمل ال معينة دينية طقوس تأثري
القديمة األزمنة يف اإلغريق املالحني أولئك قصة لذلك مثاًال باريتو ويروي العقيدة، هذه
بحرية برحلة القيام يف يرشعوا أن قبل البحر، إله لبوزيدون، القرابني يقدِّمون كانوا الذين
املنطقيني، الوضعيني بحكم األخذ إىل هذا البحر بإله يتعىل فيما نميل اليوم ونحن خطرة.
كان إذا إنه يقول باريتو أن غري وجوده. عىل الدليل إقامة باإلمكان ليس بأنه يقول الذي
يف يجدفون — بوزيدون مع وفاق عىل أنهم اعتقادهم بتأثري — املالحني أن الواضح من
الخطر، بهم ألمَّ إذا وأقوى أشد تماسًكا ويتماسكون أفضل، بنظام ويحتفظون حماسة،

ما. بمعنًى صحيًحا وكان لهم، نافًعا كان ببوزيدون اإليمان أن الواضح فمن إذن
مدرَّب، مهندس وهو العرشين، القرن يف الالعقليني تمثيل أفضل باريتو ويمثِّل
يف الجهد وبذل االجتماع، علم إىل انرصف ثم االقتصاد إىل األمر أول تحول وريايض
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أدَّى إيطاليٍّا رجًال باريتو كان الطبيعية. بالعلوم يُقارن أن يمكن اجتماعي علم بناء
موسوليني، تحت منصبًا َقِبل األخرية سنواته يف ولكنه سويرسا، يف اإلبداعية أعماله أكثر
واملجتمع» «العقل كتابه يف عنها عربَّ التي مبادئه من كثري وبسبب املنصب هذا وبسبب
كأكثر — كان للبورجوازية». ماركس «كارل بأنه وُوصف يمينيٍّا، وُعدَّ بالرجعية. ُوصم
بذلك عاطفيٍّا ارتباًطا يرتبط وكان بنفسه، واثًقا وعقليٍّا باحثًا — الرصحاء الالعقليني
يبتعد عامله أن فرأى الحرية»، «عن كتابه يف مل جون بيَّنها التي العليا امُلثُل من النوع
البرشي، السلوك يف الشديد ع التنوُّ وقبول الفردية الحرية عن فشيئًا شيئًا يظهر فيما
متحرًرا النواحي بعض من فكان واألفكار. األفراد تنقل وحرية العاملي السالم عن ويبتعد
الفشل. هذا ويؤسفه التحرر، مبدأ فشل ملاذا يرشح أن يحاول الوهم، عنه زال (ليرباليٍّا)
تسري ال الحياة وقائع أن عىل واإلرصار فشل، قد التحرر مبدأ بأن االعرتاف مجرد وإن
املصلح املتحرر إىل بالنسبة — هذا مجرد إن أمل، ملا وطبًقا املتحرر ظن ملا طبًقا كلها
وكان باريتو. من خيانة الحال بطبيعة — كان — والعقائد األلفاظ تغمره الذي التقليدي
أنه عىل شديدة حماسة يف يرص ألنه القراء، من كثري لغضب ا جدٍّ مثريًا ذلك فوق بارتو
بحرارة يتأثر ال الذي العالم بانعزال اإلنسانية العالقات درس شخص أول الواقع يف
يُصِدر ال أنه عىل الواقع يف ا مرصٍّ أو عمله، خارج القيم عىل بأحكامه محتفًظا العاطفة،
بها. باح التي األفكار هذه من مقربة عىل يعيش ال الحال بطبيعة وهو القيم، عىل أحكاًما
اختلفت وإن يحب، ال وما يحب عما تنم التي أهواءه كتب مما صفحة كل يف لتلمس وإنك
عليهم أطلق الذين أولئك يبغض ما وأشد املصلح، املتحرر أهواء عن الوجوه من كثري يف
بالترشيع، يريدون الذين دينيٍّا تحمًسا املتحمسني املصلحني أو الفضيلة»، «دعاة اسم
الجنيس، الشذوذ األرض وجه عىل من يمحوا أن الرتبية، من بيشء كذلك وربما والرشطة،

هذه. من األقل األخرى والرذائل وامليرس، الروحية، واملرشوبات
بعيًدا البتة ليس ولكنه ما حدٍّ إىل ممل بمقاٍل واملجتمع» «العقل كتابه باريتو ويصدر
ويسمي املنطقي». «التجريبي املنهج هذا ويسمي العلمي. املنهج ماهية عن املوضوع، عن
أن وأرجو الالمنطقية». «التجريبية الواعي البرشي العقيل النشاط من األخرى األنواع
املنطقي التفكري بأن يؤمن ألنه وذلك «املنطقي»؛ لفظة باستعمال يكتِف لم أنه تالحظوا
عىل تطبيقها يمكن طريقة معينة، بطريقٍة العقل الستخدام القواعد من مجموعة إال ليس
وعىل أرسطو، بها قال التي الكامنة» الفكرة «تحقيق أو التثليث وجود كمشكلة مشكالت

الربوتني. أنواع من لنوع الكيماوي الرتكيب كمشكلة مشكالت
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املنطقي) التجريبي (أو املعقول فصل بمشكلة أساًسا اجتماعي كعالم باريتو ويهتم
سلوكنا يف أن باريتو وجد وقد الناس. أعمال يف الالمنطقي) التجريبي (أو الالمعقول عن
ميول عن يعربِّ آخر وجزء «الرواسب»، اها سمَّ خاصة ميول عن يعربِّ جزءًا االجتماعي
باريتو عند ليست كليهما واالشتقاق الرواسب أن ويالحظ «االشتقاق». اها سمَّ أخرى
السيكولوجي يحاول مما يشء أي أو حيوية) (طاقة لبيدو أو شهوات أو بواعث أو دوافع
العمل. إىل الخفية الحيوانية الدوافع أنواع من نوًعا ويَُعدَّه البرشي السلوك يف يحلله أن
كعالم يهمه ما أما للسيكولوجي. دراسته ويرتك الدافع، هذا يفرتض أن يريد باريتو إن
األنواع؛ من نوع أي من والرموز، والطقوس، باللفظ، عنه يعربِّ الذي العمل فهو اجتماعي
أنواع من النوع هذا من هو — مثًال — البارد الجو من للوقاية الصوفية الجوارب فرشاء
فذلك الشاري، عليه يقِدر بثَمٍن جيد ِصنف عىل للحصول قصًدا تُشَرتى كانت فإذا العمل.
بغض اشرتاها إذا أما الفاعل. مصلحة مع يسري منطقي تجريبي عمل أو معقول، أمر
كي املستوردة اإلنجليزية الجوارب يشرتي اإلنجليز لبالد عاطفيٌّ عاشٌق الثمن عن النظر
رجل يهمله يشء آخر، أمر هناك يكون أن إذن بد فال البالد، هذه به يساعد بعمٍل يقوم
هو اآلخر اليشء وهذا العملية. يف يدخل األثمان، عن إحصاءات من يجمع فيما االقتصاد

دراسة. من باريتو به قام ما مادة
عندما إليهم أرشنا الذين اإلغريق املالحون به قام الذي العمل من الجانب ذلك إن
وصانع البحار، حاكم بوزيدون يف رأى الذي الجانب ذلك القرابني، لبوزيدون قدَّموا
منطقي تفسري، أو نظرية أي «اشتقاق»؛ باريتو عند هو الجانب هذا ئها، ومهدِّ الزوابع
العلوم بوسائل الصدق إثبات يحتمل وال منطقي»، ال تجريبي «ال ولكنه شكله، يف عادة
نعرفه وبما األوهام)، (أو باألوثان بيكون اه سمَّ ما إىل أقرب «االشتقاق» إن الطبيعية.
بيكون. فعل مما فائدة وأكثر أعقد وصًفا يُكِسبها باريتو ولكن العقيل». «التربير ب اليوم
ألشيع التحاليل أفضل من — املعاني علماء أغراض إىل بالنسبة — تحليله أن والحق
واألمر والخلقية. االجتماعية النظريات ميدان يف للعمل البرشي العقل اتخذها التي الطرق
ضئيل املجتمع، يف للناس العام السلوك يف األثر ضئيل «االشتقاق» هذا إن ذهنه، يف واضح
يف باريتو يَُعدُّه كونية» «نظرات الكتاب هذا يف أسميناه وما االجتماعي، التغري يف األثر
سلوك يف األثر قليل أو األثر عديم أنه يرى وكان االشتقاق. أنسجة من نسيًجا األغلب
واضح بشكل عاجًزا الوجدانية حياته يف باريتو كان فقد ذلك ومع النظرات. هذه أصحاب
شأنًا؛ عنه يقل ما أو غريه، يفُضل ما منها ليس سواء، الكونية النظرات هذه يَُعدَّ أن عن
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يمثِّل نفسه هو وكان الوسطى. العصور مسيحية يكره كان كما االشرتاكية يكره فكان
تمثيل. أفضل عرش التاسع القرن بورجوازية

«الرواسب» فهو املجتمع، يف تماسًكا بينهم ويجعل املجتمع، يف الناس يحرِّك ما أما
تكن وإن املعقول، من اليسري النزر إال فيها ليس الرواسب وهذه باريتو. يقول كما
نسبيٍّا، ثابتة الناس، يف كامنة عواطف عن تعبري وهي منطقي. شكل يف عادًة مصوغة
يتغريَّ قد الذي االشتقاق، دائرة يف فعًال يقع الذي الجزء عن فصله من عادة بد ال تعبري
من مجموعة وبني بينهم ونوازن امللحدين، اإلغريق املالحني مثال إىل وْلنُعد وبرسعة. كثريًا
ويقدِّمون الشموع، ويوقدون يصلون، قرون، ببضعة ذلك بعد املسيحيني اإلغريق املالحني
والعذراء بوزيدون يفعله ما تفسري هو االشتقاق إن إبحارهم. قبل العذراء ملريم النذور
أن بالعذراء املؤمن ويعتقد الثاني. االشتقاق عن األول االشتقاق ويختلف التوايل، عىل
املعونة عىل الحصول إىل الحاجة فهي الرواسب أما أكيد. خطأ عىل كانوا امللحدين أسالفه
هذه يؤديها ملن تؤكد معينة طقوس وأداء شاق، عمل يف املقدسة والطمأنينة السماوية
املالحني. من املجموعتني عند بعينها هي تكون تكاد فالرواسب الطمأنينة؛ وتلك املعونة
والسيكولوجية، االجتماعية الحاجات نفس لديهم السواء عىل واملسيحيون منهم الوثنيون
من شديًدا اختالًفا يعملون ما تفسري اختلف وإن التشابه، شديدة بطرٍق يشبعونها وهم

العقلية). (أو الفكرية الناحية
يف وأشق االشتقاق، يف آرائه من أصالة أكثر بالرواسب تتعلق التي باريتو وآراء
املجتمع يف بها تؤثِّر التي للطريقة املفصل والتحليل للرواسب الفعيل وتصنيفه تفسريها.
أنواع من أساسيني نوعني هناك أن غري الجودة. من االشتقاق بلغه ما قطُّ تبلغ ال اإلنساني
فلسفته نسميه أن بد ال ما تشكيِل عىل ويعاونان وضوح، يف يربزان يميزها التي الرواسب
الفلسفة هذه أن من بالرغم وذلك — محدودة تكن وإن الصادقة الكونية ونظرته للتاريخ،
امليول بها ويعني الثابتة»، «الكليات رواسب أوًال هما وهذان منطقية. ال تجريبية ال
والتقاليد، والعادة الثابتة، واملرانة النظامية، الطرق يحبون الذين الرجال بها يتميز التي
ويعني املجموعات»، «غريزة رواسب وثانيًا األسود. أو اإلسربطيني، يشبهون الذين الرجال
الوسائل يبتكرون الذين واملغامرة، الجديد يحبون الذين الرجال بها يتميز التي امليول بها
يُصدمون ال الذين املجرِّبني، القديم، من التحلل إىل يميلون الذين األعمال، ألداء الجديدة
بكل يتميزون كأفراٍد الناس أن غري الثعالب. أو كاألثينيني، النظام، يمقتون الذين بسهولة،
الثانية)، املرتبة يف باريتو عند (وهي الرواسب من وغريهما النوعني هذين بني الخلط أنواع
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التي املجتمعات يف الناس ولكن املنطقية. الناحية من التناقض غاية يف خلط وهو
االتجاهني هذين بأحد كبري حدٍّ إىل يتأثرون الذين الناس أولئك عديدين، أفراًدا تضم
الذين وهم اتجاههم، فرض إىل يميلون الذين هم الرواسب، اتجاهات من األساسيني
عن يكون ما أبعد — التاريخ فالسفة كأكثر — باريتو كان وقد مجتمعهم، يميزون
نوع إىل الثابتة» «الكليات رواسب تسوده محافظ مجتمع تحوُّل كيفية بيان يف الوضوح
ذبذبة عن ذهنية صورة عن فكرة لديه كانت أنه املؤكد من أن غري املجتمعات. من آخر
تكن وإن و«ضدها»، «الفكرة» بني الرصاع عن ذهنية صورة الدقات، اختالف أو البندول،

باريتو. أغضبت ربما املوازنة هذه
رواسب فيه لعبت ربما مجتمًعا باريتو ذهن يف الغرب يف عرش التاسع القرن كان
التاسع القرن كان برشي. مجتمع أي يف تلعبه أن تستطيع دور أكرب املجموعات» «غريزة
واملرشوعات، واالبتكارات، الجديدة، باألفكار املمتلئني األفراد بني منافسة قرن عرش
اإلنسان أجله من يكافح ما أعظم هي الجدة وأن سيئة، القديمة الوسائل بأن املقتنعني
من له بد ال وكان واضح، بشكل لالتزان يخضع ال مجتمًعا كان آخر. يشء أي حساب عىل
فيه تتوافر مجتمع نحو الثابتة»، «الكليات نحو الرواسب، من اآلخر النوع نحو االتجاه
يف وزيادة الحريات، يف ونقص النظام يف وزيادة التنافس، يف ونقص الضمان يف زيادة
العرشين. القرن يف نسلكه الذي الطريق يف السري من له بد ال كان التنوع. ونقصيف التوحيد
الدوام عىل يختل الذي التوازن املجتمع، يف التوازن هذا هو باريتو عند األخري والرأي
الذي الطبيعي» «العالج من بنوع الدوام عىل يتجدد ولكنه الغربي، املجتمع يف األقل عىل
ال باريتو أن غري للمجتمع. مخطط أو اجتماعي طبيب أي فعله يبطل أن يستطيع ال
يف االجتماعية األوضاع تعديَل بالتفكري البرشية الكائنات استطاعة إمكان كلية يستبعد
أن بيد واقع. إىل يتحول يخططونه ما تجعل بطريقٍة وهناك، هنا الهينة األمور بعض
شئون يف إجماًال البرشي السلوك يف التغري أن هي كتابه يف تأكيدها عىل أرص التي الفكرة
نعرفه، كما اإلنسان كان وملا ُمثُلهم. ويف الناس أفكار يف التغري عن يتميز أن يجب الناس
من مناص فال االنتشار، واسعة الغربية ثقافتنا يف املجموعات» «غريزة رواسب كانت وملا
يرتتب ما وكلَّ الجديد الطراز إن البرشية. االهتمامات ميادين من كثري يف التعديل حدوث
كان باريتو أن غري التغري. أجل من تغري إنه عنه يُقال أن يمكن التجارة شئون يف عليه
بطئه يف يبلغ يكاد ا. حقٍّ بطيء فيه ُ التغريُّ البرشي السلوك من مستًوى أيًضا هناك أن يرى
إليه اإلشارة يف أهم التغري وهذا التطور وعلماء الجيولوجيا علماء يدرسه الذي التغري ذلك
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املتفائلني املخططني أو الفضيلة»، «دعاة أو املتحررين أو املصلحني، أن ملجرد باريتو عند
يرونه. ال

مستوى هو الواقع يف شديد ببطء فيه التغريُ يحدث الذي البرشي السلوك مستوى إن
إال — باريتو رأي يف تقدير أحسن عىل — املاهر السيايس الزعيم يستطيع وال «الرواسب».
ال إنه اآلخر. بعضها وتنشط فعالة، غري الرواسب بعض تجعل بطريقٍة االشتقاق يعالج أن
التفتيش يجعل ال وهو قديمة، رواسب يهدم أن أو جديدة رواسب يستحدث أن يستطيع
إحساسهم الناس مناشدته بمجرد فعاًال — املثال سبيل عىل — اللحم عىل الحكومي
عرش، التاسع القرن عرفه الذي النوع من العقلية الحجة بمجرد أو املدنية، باملسئولية
وبأن سنكلري، أبتون ملؤلفه «الغابة» يشبه الذي األدبي وبالعمل بالدعاية، كذلك وإنما
لم قذًرا لحًما يأكل سوف أنه من بالخوف» «يشعر الناس من ممكن عدد أكرب يجعل
ومن بالتفتيش. الحكومة تقم لم ما الطعام تسمم من ٦٦٣ ويموت للتفتيش، يخضع
يعرفوا لم وإن باريتو أتباع من هم أمريكا يف اإلعالن يوجهون الذين أولئك أن الواضح

ذلك.
التي الشهرية بيكون حكمة يقرأ أن من له بد ال باريتو يراه كما العاقل الزعيم إن
يسيطر ال اإلنسان «أن منها وَفِهم أطعتها.» إذا إال الطبيعة عىل تسيطر ال «إنك فيها: يقول
لنا ينبغي فال اعتباره؛ يف وضعها األقل عىل أو — أطاعها» إذا إال (البرشية) الطبيعة عىل
للصالح ذواتها مكرسة عاقلة، لذاتها، محبة غري تكون أن البرشية الكائنات من نتوقع أن
نظام بأي نستطيع أننا نتوقع أن — ذلك كل فوق — لنا ينبغي وال حكيمة. رفيقة، العام،
النظرة هذه يتجاوز باريتو أن غري كذلك. نجعلهم أن ميثاق، أو معاهدة بأي أو النُّظم، من
ومحسوسة محدودة غايات أجل من كان إن إال خطر، التخطيط إن يقول فهو قليًال،
للمسيحية، حقيقية وبعداوة والهندسة، الرياضة علوم من يبدأ الذي باريتو إن دائًما.
الطموح الضخم التغري أن يرى فهو املسيحي؛ بريك من املعني املوضوع هذا يف ا جدٍّ يقرتب
أن يحتمل وإنما املخططون، لها خطَّط التي النتائج يحقق أال فقط يحتمل ال املرشع
النظر ينعم باريتو كان وربما منحوسة. كانت وربما بها التنبؤ يمكن ال نتائج إىل يؤدي
تعاطي عن االمتناع إىل تؤدِّ لم فهي اإلصالح، قانون من عرشة الثامنة املادة مصري يف
مرغوب غري الرشاب يف أحدث عادات إظهار عىل عاونت بل املتحدة، الواليات يف الخمور
عند محرتًما رشابًا الروحية املرشوبات تجعل أن عىل مثًال فعاونت — عدة نواٍح من فيها،
ما أفضل أن أرى االجتماعية بالعلوم معرفتنا تزداد وحتى الوسطى. الطبقة من النساء
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يف «الالعقيل» بالجانب التعايل من يشء يف الناشئ العقيل يصمه ما إىل نركن أن هو نعمله
كان لو حتى البرشي، الجنس يف املتأصلة العادات أن نعتقد أن ويجب البرشية. الطبيعة

موضعه. يف ليس الذي املصلحني منطق من للبقاء أنفع هي التطور، بمعايري ذلك
الثقافة يف واسًعا انتشاًرا الواقع يف ينترش الحديث الالمعقول من كبريًا جانبًا إن
«علوم وحتى املتفائل. الديمقراطي للذوق مستساًغا يكون ال قد أنه من وبالرغم الغربية،
كورزبسكي عىل يشق صوٍر إىل بالتأكيد وامتدت العام، الوعي إىل امتدت قد املعاني»
غموض من اللغة يف وعما والدعاية، التربير، عن جميًعا سمعنا وقد إليها. يتعرَّف أن نفسه
عىل التدرُّب من لنا بد ال الحياة هذه يف ننجح لكي أننا يوم كل سمعنا ويطرق وعجز.
غري بحيٍَل الناس يف ونؤثِّر عمًدا، األصدقاء نكتسب أن ويجب الناس، معاملة يف املهارة
حسابها يحُسبوا أن من لهم بد ال التي العوامل أحد أن الدعاية خرباء ويعلم املنطق. حيلة
من يشء ويف — بقوة الفرنسيون عنه يعربِّ ما وهو بالدعاية، ثقته وعدم الجمهور وعي

املخ». «حشو بعبارة — املر التشاؤم
الديمقراطية، وتقاليدنا الالمعقول بني العالقة ملشكلة معادين رصاحة يف نشأنا لقد
الثامن القرن يف نضجها تم كما الديمقراطية إن الكون. إىل ونظرتنا معيشتنا، وطريقة
التي الدنيا هذه يف العاملية السعادة نحو الشامل الرسيع التغريُّ عىل األمل عقدت عرش
األقل عىل أو — الطبيعية املفكرة قواهم استخدام عىل أجمعني الناس بتعليم تتحقق
يبتكروا أن يستطيعون الذين السياسيني املخططني من مستنرية لجماعة السلطة بتخويل
وينادي النُّظم. هذه يديروا وأن أجمعني، للناس السعادة فيها تتحقق التي النُّظم
تحت بعقولهم، يهتدون ال الناس بأن باإليمان الديمقراطية املعتقدات هذه إزاء الالمعقول
وأفعال والعادات، البواعث، وأن يهتدوا، أن يمكن وال التعليم، نُظم من نظام أفضل
طبيعة يف وأن برسعة، تتغري أن يمكن ال األحيان أكثر يف ترشدهم التي املنعكسة الرشط
يختلف ال سلوًكا القريب املستقبل يف يسلكون يجعلهم شيئًا — باختصار — اإلنسان
أن ويظهر معهم. يستمر سوف اليشء هذا وأن املايض، يف بها سلوكهم طريقة عن كثريًا
يتفقان ال الالمعقول، ومجموعة الديمقراطية، املجموعة املعتقدات، من املجموعتني هاتني
السابق الفصل يف لها تعرضنا التي واليمينية اليسارية الهجمات من وكثري بالطبيعة.
لها. تعديًال أو امتداًدا تكون أن إىل وأقرب الديمقراطية، إىل نسبيٍّا أقرب باملقارنة تبدو
موقف يبدو كما متطرًفا نقيًضا األحيان من كثري يف يبدو — مثًال — باريتو موقف أن غري

كثريًا. اليوم — مثله — يجدينا وال ميسرت،
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الديمقراطية، نسميه ما عىل يعطف كان ذكرنا كما واالس جراهام فإن ذلك ومع
القضايا أنواع جميع عن بحرارة املدافعني أحد أن كما الطريق. بعض الالعقليني مع وسار
كل اضُطر وكذلك بالالمعقول. كثريًا تأثَّر قد — تشيس ستيوارت وهو — الديمقراطية
إىل — مثالية وأكثرهم لينًا أشدهم استثنينا إذا — ثقافتنا يف االجتماعية العلوم يف الباحثني
أن أكثرنا عىل ويشق الالمعقول. حركة عن واألخذ عرش، الثامن القرن تعقل عن الرتاجع
يف — «الواقعيني» من وغريهم والروشفوكو، وبيكون، وميكافييل، — باريتو كتب ما يقرأ
ا. جدٍّ صادق يقولون مما كثريًا أن نحس أن دون — اإلنسانية والشئون البرشية الطبيعة
كان الذي األبدي، التوتر إىل األبدي، التباين إىل — الحال بطبيعة — نعود وهنا
بني واملثايل، الواقعي بني اآلخر، والعالم العالم هذا بني الغربية، الثقافة يف ا جدٍّ قويٍّا
من زوج كل من األول الطَرف نحو الديمقراطية يَُشدُّون الالعقليني إن واملطلوب. العميل
بالرضورة يعني ال املحددة» و«الحقيقة الحياة، وقائع تأكيد فإن ذلك ومع األزواج. هذه
أن والحق ممكنًا. ليس الواقعية الظروف يف التحسن إن تقول التي بالنتيجة تأخذ أن
يريك اختالًفا يختلف الذي الحديث، باملعنى (الواقعيني الغربية التقاليد يف الواقعيني
عند السادس الفصل يف عرفناها كما الوسطى العصور يف «الواقعية» معنى عن العقل
بل أخالقيني، مصلحني كانوا الوسطى) العصور يف والفلسفة الدينية العلوم عن الكالم
ذكر يسعدهم قلما وهم اإلنسان. طبيعة من اليائسة الفئة تلك كانت مما أكثر ومتفائلني،
كما — ليسا واملثايل فالواقعي واقعيتها؛ وعىل وجودها، عىل يرصون التي السيئة الظروف
أحدهما يكون وال مرتابطان. هما إنما بالطبيعة خصمني — الكتاب هذا يف القول كررنا
اآلخر. للعنرص تجاهل يف وجهته منهما كلٌّ ويتجه ينفصالن عندما إال املجتمع عىل خطًرا
للديمقراطيني املمكن من كان إذا عما تساؤلنا اليوم نواجهها التي الكربى املشكالت ومن
إيمانهم يفقدوا أن دون إليه أنظارهم الالعقليون يلفت الذي الواقع، يقبلوا أن املخلصني

الواقع. هذا تحسني بإمكان
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العرشين: منتصفالقرن
يتم مل عمٌل

ثقافة أية عن شيئًا عَرًضا إال أذكر أن دون الغرب يف الفكر تاريخ اآلن حتى عالجت لقد
ونساء، رجاًال الغرب، يف الناس اتجاهات يف البحث وركزت وعْمد. قصد عن وذلك أخرى،
— اإلجمال وجه عىل — الغرب أن والواقع الكونية. النظرات وإزاء الكربى»، «املشكالت إزاء
الثقافات يف السائدة والجمالية الخلقية باألفكار حتى أو الكونية، بالنظرات كثريًا يتأثر لم
التي الغربية الثقافة أشكال من األول الشكل من كبريًا جانبًا أن يف جدال وال األخرى.
املتوسط البحر رشقي منطقة ثقافات عن نشأ قد اإلغريقي، الشكل وأقصد هنا، درسناها
كثري يف ليست األوىل الثقافات هذه أن غري أيونيا. وأهل هومر سبقت التي السنني ألوف يف
الثقافة باستثناء — فإنها أمر من يكن ومهما الغربية. لثقافتنا السلف سوى األمور من
قبل األغلب يف فعلها فعلت قد — املسيحية يف األدنى الرشق عنارص من وغريها العربية

العظمى. اإلغريقية الثقافة ظهور
تأخذ أن من — الحال بطبيعة — لها بد ال الغربية للثقافة املفصلة الدراسة إن
وأن والصني، الهند يف وبخاصة األخرى، بالثقافات االتصال من كثرية أنواًعا االعتبار يف
لم االتصاالت هذه أن لو إليه آل عما يختلف فيها مرياثنا كان األمور من كثريًا تالحظ
َمن حتى يستطيع الذي التبادل ذلك املعروف، املادية السلع تبادل أوًال فهناك تحدث؛
العادة يف الغرب كان األركيولوجية. البقايا يف آثاًرا له يجد أن التاريخ قبل ملا يتعرض
وليس الحارة. الغريبة األطعمة يجرِّب وأن الغريبة، السلع قبول إىل شديًدا ميًال يميل
بدا كما الجديدة والخربة املبتكر، أو الجديد، يف املتفاني املخلص بذلك الغربي الرجل
حتى دائًما موجودون بالجديد املغرمني أن من بالرغم عرش، التاسع القرن يف للتقدُّميني
كل من االقتباس من آثار — ذلك برغم — فيها حديثة غربية لغة أية أن غري ثقافتنا، يف
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والبيجاما، والتبغ، والطماطم، والكاري، والكحول، السكر، مثل العالم: أصقاع من صقع
األخرى. اللغات من املستعارة الغربية األلفاظ من وغريها والبنجاال، والكاوتاو،

نموذجيٍّا مثاًال ذكرنا وقد واألفكار. املخرتعات أحيانًا االستعارات هذه بني من وكان
والذي األصل الهندي الصفر، رمز يف الغربية الثقافة يف الخارجي التأثري من النوع لهذا
بعضها ولوال قصوى، أهمية لها غريها وكثري االستعارة وهذه العرب. طريق عن استعرناه
الثامن القرن يف العقليون أُعجب وقد اليوم. هي ما عىل الغربية ثقافتنا كانت ملا األقل عىل
— األقل عىل ما حدٍّ إىل — استخدموا أنهم نرى وسوف الواقع، يف كثريًا بالصينيني عرش
أدخلوا وكذلك املسيحيني. خصومهم بها يرضبون عصيٍّا الحكماء الكنفوشيني الصينيني
سبيل عىل «الصالونات» أثاث يف الصيني الطراز مثل — الغربي الفن يف الصيني الفن
الحديث الخلط ذلك بداية هو الصيني) (الطراز الشينوازري طراز شيوع أن كما املثال.
(الذين الفرنسيني الفيزيوقراطيني أن كما بنفسه. مستقالٍّ آخر طراز عنه ينشأ قد الذي

الصني. بأهل كثريًا تأثروا قد الطبيعي) للنظام وفًقا بالحكم ينادون
البالد دراسة بدأت األوروبي التوسع وبداية عرش الخامس القرن وبمكتشفات
نمو أن غري الغربية. املعرفة يف كبريًا حيًزا تأخذ األنواع جميع من األوروبية غري والشعوب
علٌم أصلها يف فاألنثروبولوجيا األوىل؛ القرون هذه يف ا جدٍّ بطيئًا كان الرسمية العلوم أكثر
للهند الجادة والدراسة املقارنة، اللغويات دراسة وحتى عرش، التاسع القرن إىل يرجع
برغم — ا حقٍّ عرش التاسع القرن حلَّ إن وما التنوير. حركة بعد ما إىل ترجع والصني،
عند الثقافة أوجه لكل الدقيقة الدراسة والدارسني الباحثني بني شاعت حتى — هذا
والكتب، الشعبية، الصحافة نرشت وقد الغربية، التقاليد دائرة يف تدخل ال التي الشعب
عن األقل عىل املعرفة من شيئًا الغربيني من العديدين املاليني بني املحارضة ومنصات
قليل كان وربما عميقة. أو واسعة البتة تكن لم املعرفة هذه أن بيد األخرى. الشعوب
يكون ال وقد األوثان. عبدة من ما شيئًا يتعلم أن يمكن أنه ا حقٍّ يعتقد َمن الغربيني من
معجبًا أو بثقافته»، «مرتبًطا صادًقا تمثيًال شعبه يمثِّل الذي الفرنيس أو الربيطاني الرجل
عامليني، فعًال نكون أن لنا أرادوا الذين الفكر رجال زعم كما للغرب، تقديره يف بنفسه
عىل يجري الذي االقتباس فإن ذلك ومع كله. العالم يف ما خري نستوعب إنسانيني، وفعًال
القرن يف الغرب نسبها التي للقيمة طيبًا مثاًال يَُعدَّ أن يمكن تنيسون عن نقًال األلسنة
يف مديد عرص من أفضل أوروبا يف عاًما خمسني «إن قوله: وذلك للرشق، عرش التاسع

الصني.»
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يف صورة أوضح عىل يظهر الثقافية العالقات تبادل أوجه من آخر وجه وهناك
يف وهي — املعلومات نُتَف استخدام هو وذلك عرش. الثامن القرن يف التنوير حركة
يريد سياسٍة لدفِع الثقافات من ثقافة عن — األحيان أكثر يف خاطئة معلومات الواقع
أسماء يخرتعون عرش الثامن القرن «فالسفة» فكان ثقافته؛ يف عليها يحض أن املرء
يتصلون الذين الحكماء، من الجنوبية، الجزر سكان ومن وهندوسية، وصينية، فارسية،
الرجال هؤالء كل أن هي واملشكلة األوروبي. للنقد حكمتهم فيعرضون األوروبية بالثقافة
املشكالت يف املفرتضة الوطنية بحكمتهم يؤثِّرون الذين والُحمر، مر والسُّ ود والسُّ فر الصُّ
والباطل، الحق عن األفكار نفس ولهم األوروبيني، «الفالسفة» من الواقع يف هم األوروبية،
اآلخرون. املستنريون يراها التي والعرف، والطبيعة والخرافة، والعقل والقبيح، والجميل
يستخدمون وهميني، رجال خيالية، أشخاص سوى األوروبيني غري الرجال هؤالء وليس
تعلمنا قد — الغربيني نحن — أننا عىل البتة ذكرهم يدل وال غربي، يشء لرضب عصيٍّا
علوم وبتقدُّم األخرى. الشعوب من شيئًا العليا وامليتافيزيقية الخلقية املستويات عىل فعًال
الحيلة هذه يف االستمرار استحال عرش التاسع القرن يف واألنثروبولوجيا الجغرافيا كعلوم
يلجأ حيلة تزال وال الكثري. البدائية الشعوب عن ُعرف فقد الطريقة؛ بنفس الساذجة
هدوء يف املتعاونون «الزوني» ذلك عىل يدل كما — كثريًا أمهر بطريقة يكن وإن — إليها
العذارى أيًضا عليه يدل وكما بنيدكت، روث ملؤلفته الثقافة» «أنماط كتاب يف ورد كما

ميد. مرغريت ملؤلفته الرشد» سن تبلغ «ساموا كتاب يف املتعففات
بثقافات شديًدا اهتماًما نهتم أن الشاق العسري من إن فنقول موضوعنا إىل ونعود
تتعلق التي األفكار مجموعات مؤرخ نظر وجهة من وباألخص الغرب، ثقافة غري أخرى
إقليمي تعصب القول هذا يف وليس اآلن. حتى الغرب بالد سادت التي الكربى باملشكالت
الهامشية املؤثرات طبيعة أن الحق ويف بالواقع. اعرتاف مجرد هو إنما الرش، إىل ميل أو
مصري من تتضح الغرب، خارج من ترد التي — املستوى هذا عىل — الطائفية أو
فلسفة نوع من أو البهائية من الرشق، حكمة نحو تتجه التي الصغرية الحديثة الجماعات
املذاهب هذه إن وبوذا. كونفشيوس بحكمة املتعلمني إعجاب إىل الدينية بالفاتسكي مدام
من إليها ل تحوَّ مهما الغربي، والشعور للفكر األسايس التيار عن كلها تخرج املستوردة

وحماسة. صدق يف أفراد
يف تنشأ وأن الروحاني الذاتي االكتفاء هذا من الغرب موقف يتغريَّ أن املحتمل ومن
جميع بني ق توفِّ عظمى ديانة كله، العالم ويف بل الغرب يف ذلك إىل ما أو املقبل القرن
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األستاذ كتاب كان وربما الطويلة. الرشق حكمة فيها تنصب موحدة وفلسفة اتجاهات
وقد وقوعه. عىل ودليًال الحدث بهذا منبئًا بالغرب» الرشق «التقاء الحديث نورثروب
من كبريًا عدًدا أن فعًال اتضح وقد ماديٍّا. توحيده باإلمكان فيميس روحانيٍّا العالم يتوحد
حتى الغربية، غري الشعوب ثقافات فْهم يتعودوا أن ما بطريقٍة بد ال ونسائه الغرب رجال
يقع مما شك يف ولكنا الثقافات. هذه إىل التام بالتحول ينتهي ال الفهم هذا مثل كان إن
والعرشين الحادي القرن يف الكربى الكونية النظرات يف يحدث ومما البعيد، املستقبل يف
تحوُّل إمكاُن عقًال العامليني أقوى حتى ذهنه عن يبعد أن ينبغي وال والعرشين، الثاني أو
يتغلب وأن الغربية، املادية الحاجات إىل األقل عىل القادمة القليلة األجيال يف العالم بقية

وبوذا. كونفشيوس عىل الهزلية، واألفالم الجو، وتكييف فورد،

خالصة

خصائص من إنها يُقال أن يمكن التي املميزات، أو الصفات، أو السائدة، النغمات هي ما
املستوى هذا عند — ما يشء يوجد ال أنه الواضح من القدماء؟ اإلغريق منذ الغربية الثقافة
صحة قبول يرفض الذي العقل من النوع ذلك يقنع أن يمكن — التجريد من العايل
ومن األمور، من أمر أي يف العادي للتوزيع البياني بالخط أو الطيف بألوان تشبيهنا
مضت التي اآلالف الثالثة السنوات هذه خالل ما وقٍت يف تشري أن تستطيع أنك املحتمل
ولكن البرشية، الخربات ألوان من تقريبًا ممكن لون كل يف األقل عىل واحد غربي رجل إىل
ما أن يعتقد شبنجلر مثل رجًال إن الغربية. الثقافة استمرار عىل االتفاق حتى هناك ليس
يتصل ال تيارات، ثالثة الواقع يف هو مستمر واحد تيار أنه عىل الكتاب هذا يف عالجناه
والتيار الروماني، اإلغريقي أو أبولو، تيار — الوسائل من وسيلة بأية باآلخرين أحدها
وحتى تقريبًا. عام ألف منها كلٌّ دام األوروبي، أو الفاوستي والتيار العربي، أو املجويس
كثريين، هناك أن تنَس فال روحانيته، يف مبالغ أملاني رجل شبنجلر أن رأيك من كان لو
الوسطى العصور ثقافة أن يعتقدون السواء، عىل وكارهيها الوسطى العصور عشاق من

الحديث. العرص يف لثقافتنا — الهيجيل باملعنى ال العام باملعنى — النقيض هي
يف الثقايف الجو عن كربى معينة عامة أحكاًما نصدر أن املمكن من فإنه ذلك ومع
ازدهارها أخرى ثقافة أية يف تزدهر لم الطبيعية العلوم أن أوًال نذكر أن فيجب الغرب،
بنجاح العلوم دراسة تدريًجا مارسوا األخرى الثقافات من كثريًا إن نعم الغرب. ثقافة يف
حدود تحطيم يف نجاًحا البرشية املجهودات أكثر هو الوجوه من كثري يف فالعلم عظيم؛
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تقوم التي الدول حدود أو األرض، من معينة رقعة عىل تعيش التي الخاصة الجماعات
يف العلم أن غري الدين. ومن التجارة من نجاًحا أكثر هذا يف وهي قومي، أساس عىل
يتقدم أن له كان وما فيه. تقدَّم الذي الغرب طابع وضوح يف يحمل الحديثة صورته
ذلك اآلخر. والعالم العالم هذا بني واملثايل، الواقع بني التوتر جو الغربي، الجو يف إال
للمنطق الكامل واإلخالص آخر، عالم يف — األقل عىل — للعقل الكامل االستغراق أن
كما بالدنيا الكامل العقل اشتغال يف الحال وكذلك مستحيًال. أمًرا العلم يجعل الباطني،
ال العلم فإن نظامية، طريقة بغري املحسوسة، الدنيوية املشكالت يف الثاقب والنظر هي،
ليضع عقيل جهاز إىل كذلك يحتاج هو وإنما املادية، باألمور االهتمام إىل فقط يحتاج
إىل — يشء كل فوق — يحتاج وهو التعقيد. يف البالغة العلم نسميها التي األمور ترتيب
الوسطى العصور فلسفة وإىل اإلغريق، لنا أتاحه كما العقل استخدام يف طويل تدريب
تامة. سذاجة يف شأنها من يَُحطوا أن املنطقيون الوضعيون يحب التي الدينية وعلومها
شاملة. كونية بنظرة وحدها تمدنا ال عليها أرصرنا التي الطبيعية العلوم أن بيد
مع الحد هذا إىل تنسجم ال وهي الحديثة. الغربية الكونية والنظرات تتفق أو تنسجم إنها
ليس الجسم أن ترى رشقيٍّا متصوًفا املثال سبيل عىل كنت فإن األخرى؛ الكونية النظرات
الطعام من أدنى بحدٍّ الوهم هذا تغذي أن إىل بحاجة أنك يف شك من فليس كامًال، وهًما إال
الفسيولوجيا يف خبريًا نفسك من تجعل ال ولكنك األوهام)، من أيًضا (وهما والرشاب
هل السؤال: هذا عن بجواٍب العلم من تظفر أن ذلك مع تستطيع ال أنك غري البرشية.
تستطيع ولن العلمي)، التعبري يف معنًى له ليس سؤال (وهو األوهام وهم البرشي الجسم
شيئًا البرشي الجسم نَُعدَّ أن األفضل من هل السؤال: هذا عن باإلجابة حتى تظفر أن
له معنى ال سؤال أيًضا (وهذا وهًما نَُعدَّه أن أو — الغرب يف أكثرنا ه يَُعدُّ كما — واقعيٍّا
قيمنا من «جزءًا» تكون قد — موجزة كلمة يف — العلمية املعرفة متابعة إن العلم). يف

الغربية. قيمنا «تخلق» أن يمكن ال ولكنها الغربية،
يدُرس الذي البيولوجيا فروع من الفرع ذلك إن محسوس. بمثال ذلك ِلنوضح
السوابق. عىل سار إن مادته عىل السيطرة عىل قدرته من يزيد قد والتناسل الوراثة
من كثريًا التناسل يف األخصائيني من نتعلم أن من يمكننا كافيًا ًما تقدُّ بالفعل تقدَّم وقد
كذلك املمكن ومن كذلك. البرشية الكائنات توليد ويف السالالت يف البيولوجية االحتماالت
مكانة عليها تنكر ما كثريًا والتي طفولتها، يف تزال ال التي االجتماعية العلوم من نتعلم أن
البيولوجيا، عالم توصيات بقبول الناس إغراء طريقة عن — هذا برغم — شيئًا العلوم،
من معينة أنواًعا نشأنا إذا توليدها يمكن التي االجتماعية الجماعات أنواع عن وشيئًا

531



ورجال أفكار

أن والواقع باملوضوع. املتصلة املشكالت من ذلك غري كثري عن وشيئًا البرشية، الكائنات
مثًال نعرف ال فنحن تلتقي؛ عندما وبخاصة ا، جدٍّ ضخمة امليادين هذه كل يف الجهل كمية
أننا فلنفرض ذلك ومع اإلنسانية. والشخصية البرشي الجسم أشكال بني العالقة هي ما

البرشية. الكائنات لتوليد يكفي ما — نعرف أن نستطيع أو — نعرف
القدم، كرة والعبي الفنانني، األنواع: هذه مثل يف نتخصص هل نولِّد؟ نوع فأي
إىل املفكرين املتقدِّمني من الذكاء أصحاب من املتدرجة والسلسلة والبائعني، واملديرين،
الطريف» «عالم يف هكسيل أولدس وصفها كما الوضيعة العاملة الطبقات أو املتأخرين
وعقله يده يستخدم أن يستطيع الذي املتكامل الرجل نولد أن نحاول هل أم املتجهم؟
بعيًدا ننظر دمنا ما — الرتبية يف الجسم نهمل أن نحاول هل أم األمور؟ من أمر أي يف
مرسحيته يف برناردشو فعل كما األدنى، الحد إىل به ننزل األقل عىل أو — األمام إىل
يستطيع ال العلم إن أنفسنا؟ ونناقض األفالطونيني إىل نعود وبذلك متوشالح» إىل «عود
العقل أعني القديم، البسيط باملعنى األقل عىل — البرشي والعقل األسئلة. هذه عن اإلجابة
باإلرادة نسميه بما عنها يُجاب وإنما األسئلة هذه عن الواقع يف يجيب ال — املفكر املنطقي
يف — الواقع يف عنها ويُجاب كلها. الشخصية بقوة أو تسمية، أفضل برحت وما البرشية،
العامة املالءمة أنواع من بنوع العامة، باإلرادة تسميته من رضر ال بما — الديمقراطية
لم وإن متنوعة، غايات إىل تسعى التي الجماعات تباغض، غري يف املتنافسة الجماعات بني
الحاكمة الطبقات أو الصفوة، أو األرستقراطية، أو والقادة، االختالف. تمام مختلفة تكن
ولكنهم قبولها. عىل الجماهري ولحث الغايات، هذه لتشكيل الكثري تفعل الغرب تقاليد يف
يف األقل عىل يصنعونها ال — بكاملها القيم، أو األهداف، أو الغايات، هذه يصنعون ال

التقليدية. الغربية النظرة
بالفكر يتعلق فيما نصدرها أن نستطيع التي العامة األحكام من حكم أول ألن ذلك
الوسطى العصور يف واملسيحيني اإلغريق منذ ينم الفكر هذا أن هو الالتراكمي الغربي
من نوع إال هو إن بالقيم الناس إحساس بأن عقيدٍة عن واليوم باألمس املستنريين حتى
إثباته يمكن ال وقد املفكرين، لغري يظهر ال قد تنظيم وهو العالم، لتنظيم الغامض اإلدراك
حال، كل عىل «تنظيم» ولكنه وأحكمهم، الناس ألفضل كله يتضح وال العلمية، بالوسائل
— املاضية القرون خالل — عامة إشارة أوضح وإن الفوىض. حاالت من حالة وليس
لم أنه املؤكد من تعبري وهو الطبيعي»، «القانون اصطالح وجود هي اإلحساس هذا إىل
عرش، الثامن القرن فيلسوف أو املدريس، أو الرواقي، إىل بالنسبة تماًما اليشء نفس يعِن
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األمل. عليها يَعِقدون التي لألشياء الفعيل بالوجود إيمانًا جميًعا لثالثتهم يعني كان ولكنه
أن تعني ذاتها حد يف الطبيعي» «القانون فكرة إن نقول أن أخرى بعبارة ونستطيع
هوة، ليست نريد، وما لدينا ما بني واملثايل، الواقعي بني الفجوة أن يعتقدون بها املؤمنني
الرأي لهذا تلخيص العربيني» إىل «الرسالة ويف عالقة». هي «وإنما فجوة الواقع يف وليست

املستقبل.» يف عنها نبحث ولكنا دائمة، مدينة هنا لدينا «ليس العبارة: هذه يف
ى يُسمَّ بما شعوًرا ۔ الغرب يف الفكر تاريخ طوال — هناك أن هو الثاني، والحكم
عليها تنطبق التي — البرشية املجموعة أو — املجال ع تنوَّ وقد اإلنسان». «كرامة ب عادًة
فكانت حيوانات؛ أو كأشياء يُعاَملوا أن ينبغي ال الناس بأن تقول التي األساسية الفكرة
القومية إىل املنتمني يف النواحي بعض من محصورة األوائل اإلغريق عند املجموعة هذه
مد ثم األوائل، العربيني إىل املنتمني يف الوضوح هذا بمثل محصورة كانت وكذلك الهلينية.
والناسجميًعا بأرسه. البرشي الجنس إىل الفكرة هذه العربيون واألنبياء اإلغريق الرواقيون
«الحرية مبادئ كانت وكذلك الخالدة. الروح امتالك حيث من سواسية املسيحي نظر يف
كما السماوية املدينة من جزءًا — أخرى مرة — األساسية الديمقراطية واملساواة» واإلخاء
املبارش، االنعكاس الحديثة الكونية نظرتنا يف هي الفكرة وهذه عرش. الثامن القرن تخيلها
نذكر أن هنا ونستطيع هللا. أمام األرواح بني املساواة عن املسيحية للفكرة املبارش والخلف
وبقية اإلنسان بني ا تامٍّ فصًال فصلت قد الرئيسية الغربية التقاليد أن الكالم هامش عىل
يف مساهمته من اإلنسان يكتسبها التي الخاصة املكانة إليها تعزو أن تأبى التي الطبيعة،
الكون وحدة مذهب وليس لها. روح ال الغرب أهل نظر يف والحيوانات الخلقي. النضال
الذي الهندي أن والواقع العادية. املسيحية املبادئ من األرواح، تناسخ مذهب أو وتأليهه،

الحيوان. من زمالئنا بمشاعر نبايل ال أننا يحَسب شديدة خشونة فينا يرى
هذه يف الطيبة الحياة بشأن الغربية األفكار يف عجيب استمراٌر ثالثة ناحية من وهناك
ويتوسط الطيف. بألوان التشبيه إىل العودة من — أخرى مرة — لنا مناص وال الدنيا.
فكرة — األرستقراطية اإلغريق ثقافة يف األعىل املثل كان الذي الحياة أسلوب األلوان هذه
الفكرة أن يعتقدون الذين أولئك القول هذا يقبل وال الذهبي. الوسط أو املغاالة، عدم
التزهد، فكرة هي — عرش الثالث القرن يف عمليٍّا تحققت التي — الرئيسية املسيحية
أولئك كذلك القول هذا يقبل وال التعبري. عنها يعجز فكرة وهي اآلخر، العالم إىل والتطلع
الجنوني االندفاع أنواع من نوع هو الغربية الثقافة يف الرئييس االتجاه أن يرون الذين
االتجاه إن نقول أن نستطيع الواقع يف دمنا وما املرتفعات. هذه كانت أيٍّا املرتفعات، نحو
مذهًال تنوًعا — املظلمة العصور فرتة استثناء مع — يبنيِّ الغربية الثقافة يف العام الرابع

533



ورجال أفكار

أشد يف حتى — الغربي املجتمع دام وما جمالية، أو كانت خلقية واملسالك، اآلراء يف
التوحيد أسس عىل يسري الذي اإلسربطي النموذج من اقرتب قلما — استقراره حاالت
واألسلوب الحياة يف التزهد أسلوب أن الواضح الجيل من فإن كذلك األمر دام ما والنظام،
قال الذي الذهبي الوسط ولكن تقاليدنا. يف قائم كالهما الفاوستي؟) أقول (هل الجنوني
بعد حينًا ترتدد التي الحلول من كحل — قائًما ذلك برغم — يزال ال القدامى اإلغريق به
أهل ومتعة يتحقق، ال الذي والكمال األعىل، امَلثل نحو الغرب جهاد بني د املعقَّ للتوتر حني
أكويناس، عند ظهر كما — أحيانًا الحل هذا ويظهر القريب. بالعالم واهتمامهم الغرب
يتعرفها. أن بركليز عىل املتعذر من كان ربما أشكاٍل يف مل، جون حتى أو شورس، أو
املجتمع يف الجماهري تستطيع حد أي إىل املشكلة: هذه الحادة الحديثة املشكالت ومن
القرن لفالسفة األساسية العقيدة إن األرستقراطي. األخالقي الناموس هذا من تقرتب أن
يحقق أن يستطيع العادي الرجل أن هي الديمقراطية الفكرة صاغوا الذين عرش الثامن
األساس وهو للجميع، املادي األساس تيسري أمكن ما بعد الطيبة الحياة من الصورة هذه

اإلغريقية. الجماهري تعوزه كانت الذي
املتضلعني رجاء تخيِّب التي العامة األحكام هذه باطمئنان نجاوز أن نستطيع وال
تحريِّ التي املشكلة هذه عن اإلجابة إمكان نزعم أن بوسعنا وليس التاريخ، فلسفة يف
البرشي التاريخ يف اآلن حتى املجتمعات «أنجح» الغربي مجتمعنا كان ملاذا وهي: األلباب،
إن التطور. حركة يف البقاء به نقيس الذي كله ذاتيٍّا ليس الذي بمعيارنا األقل عىل —
اآلخر، عن أحدها نفصل أن نستطيع ال متعددة أموٍر يف تنحرص السؤال هذا عن اإلجابة
حتى هناك تكن لم وربما عامة. صيغة يكون أن يشبه فيما نجمعها أن كذلك نستطيع وال
وسائل يف املاركسيون يحدِّده الذي النوع ذلك من الفاصلة العوامل أو العميقة، الجذور
أجِله من الذي السبب عن ا حقٍّ مقنعة صورة لنا يقدم ال الحال بطبيعة واملاركيس اإلنتاج.
الصناعية الحياة تعقيد إىل الكوخ بساطة من الغرب يف االقتصادية الحياة ر تطوُّ اختلف
يثق ال جيلنا إن األرضية. الكرة فوق آخر مكان كل يف اإلنتاج وسائل تطور عن الحديثة
شبه يف واملناخ الرتبة بأن يقول الذي املستحب التفسري كذلك البسيط، البيئي بالتفسري
صالحني كانا الشاسعة اآلسيوية األرض كتلة من تمتد التي الصغرية األوروبية الجزيرة
لتفسري — يظهر فيما — إليها الحاجة تشتد التي املزايا أنواع من نوع ألي خاصة بصفة
إىل وما املنافسة، وحب والخيال، االبتكار، عىل والقدرة كالنشاط، — الغربي املجتمع نجاح
استعالءً تعزو التي — املركبة حتى أو — الساذجة التفسري أنواع يف يثق ال وأكثرنا ذلك.
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وليس التطور. أثر من أو هللا إهداء من معينة، برشية أجناس أو معينة لجماعات فطريٍّا
الطارئة»، البرشية «األجناس أنواع من نوع أي الواقع يف هناك أن نعتقد أن بوسعنا
موروث بيولوجي استعداد عنده ذلك، غري أو القوقازي، أو النوردي، أو اآلري، كالجنس
به نعلِّل أن يمكن مما الغربية، غري األجناس من جنس أي عن كافيًا اختالًفا يختلف
يثق ال وأكثرنا األخرى. املجتمعات وبني بيننا املنافسة يف أصبناه الذي الحديث النجاح
«عقل» إىل يعزو الذي التفسري أنواع من نوع أي املثايل، التفسري أنواع من نوع بأي كذلك
الفكرة نبذوا ربما القراء من كثريًا أن والواقع ثقافتنا. اتخذته الذي الشكل الغربي الرجل
(وهي الرتاكمية املعرفة نمو بأن تقول والتي الكتاب، هذا يف قدمناها التي املعتدلة العقلية
العالم، بقية بها هزموا التي األسلحة طريقها عن الغرب أهل اكتسب التي املعرفة بالتأكيد
استطاعت الذي املقبول التوازن ذلك إىل يرجع إنما بها) أخضعوهم التي املادية والوفرة
(عالم اآلخر والعالم التجربة) (عالم العالم هذا بني الكربى الكونية نظمنا به تحتفظ أن

النظام). وروح والتخطيط، املنطق
التفسريات أنها ندعي حينما بحق نلفظها التي التفسريات، هذه كل فإن ذلك ومع
الثقافة نسميه الذي املستقر غري املركَّب ذلك يف عنارص كانت ربما سواها، دون الوحيدة
التي األخرى الكثرية العنارص من عنرص وأي أحدها، استبعدت أنت فإن الغربية.
إن إنك نعرفها. التي الغربية الثقافة تصوير استطعت ما بالتحليل، لها تتعرض لم
كما الصناعية الثورة الحال بطبيعة قامت ملا أوروبا، غربي من والحديد الفحم استبعدت
ماركس، وكارل وكالفن أوغسطني، والقديس بولس القديس استبعدت أنت وإن نعرفها.

الحياة. إىل الغربية نظرتنا تكونت ملا

العرصالحارض يف القلق أسباب

التي املشكالت من كثريًا أن نرى أن نستطيع الغرب يف الفكر لتاريخ العام االستعراض عند
ليست وتحتمه، الحل إيجاد منا تتطلب جديدة، منا الثائرة النفوس أصحاب عند تبدو قد
يعيشوا أن الغربية الثقافة يف والنساء الرجال استطاع ا جدٍّ قديمة مشكالت إال الواقع يف
اإلنسان، ملصري يتعرضون الذين الفالسفة بالذكر وأخص لها. حالٍّ يجدوا أن دون بعدها
«املشكالت يف يتفقوا أن بد ال الحديث العرص يف الغربيني الرجال أن يعتقدون الذين
جديد إيمان عرص إىل الحالية املذاهب د تعدُّ حالة من الفرار من لنا بد ال وأنه الكربى»،
فيها اختلف الغربي التاريخ سنوات من عديدة آالًفا وراءهم يجدون الفالسفة هؤالء —
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يتعلق فيما هذه االختالف مشكلة تجاوزنا إذا ولكنا األساسية. املوضوعات هذه يف الناس
الحديث العرص مشكالت من وهي معينة، كونية مشكلة أمامنا وجدنا الكربى باملشكالت
القرن يف ُعدلت كما التقدُّم أفكار يف حتى االعتقاد عىل نستمر أن نستطيع هل املحسوسة:
بني تفصل التي الهوَّة تلك الفور عىل نُسدَّ أن بإمكاننا أن ترى التي واألفكار عرش، الثامن
لم الغربي اإلنسان أن كمؤرخني نرى هوة وهي يكون»، أن ينبغي و«ما كائن» هو «ما

سدِّها؟ من اآلن حتى بعيد أمد منذ قطُّ ييأس لم ولكنه سدِّها، من قطُّ يقرتب
وأننا الغربية، الكونية النظرة يف تحوًال تشهد لن املقبلة األجيال بأن االحتمال إن
بكلِّ اليوم، نقبلها التي الكربى» «املشكالت عن اإلجابات قبول عىل إجماًال نستمر سوف
واستمرار دائًما. قائم االحتمال هذا إن — متبادل وتناقض األلباب يحريِّ ع تنوُّ من فيها ما
أمزجة أصحاب عند ومحتمل بل الحال، بطبيعة ممكن القائمة العقلية الحاالت هذه
إزاء االتجاهات يف — ع التنوُّ مقدار الطبي بالفحص نعرف ال بالتأكيد ونحن معينة.
غري من فيبدو ذلك ومع املجتمع. يحتمله الذي والسلوك القيم يف األساسية املشكالت
وِقَرص اآلراء، واختالف األزمات، عن يتحدثون يفتئون ال الذين املتنبئني أولئك أن املحتمل
التي للرتكة التطوير من مزيد من لنا مناص ال إذ «تماًما»؛ خطأ عىل الزمن من ى تبقَّ ما
نظنه الذي العالم بني وسلوكنا، ُمثُلنا بني الفجوة ألن ذلك التنوير. حركة عن ورثناها
الذي والعالم — القويم الخلق أساس الواقع يف يكون الذي الرضوري العالم — ممتًعا
نفسية صفة ذات فجوة التنوير حركة منذ بقيت الفجوة هذه فيه، العيش من لنا بد ال

وأحسوها. التقليديون املسيحيون عرفها التي الفجوة عن ا جدٍّ مختلفة
عقول يف قائمة كانت ربما كائن هو ما وبني يكون أن ينبغي ما بني الفجوة إن
الناس عامة أن غري جميًعا. املتمدنني الناس عقول يف قائمة بالتأكيد هي أو جميًعا، الناس
يف ويجب خواطرهم». يزعج الفجوة بهذه وعى عىل دائًما يكونوا أن ينبغي «ال وقادتهم
امُلشاهد كان وإن — لها وجود ال الفجوة أن ما بطريقٍة أنفسهم يُقِنعوا أن األحيان أكثر
هناك الفجوة. هذه لسد عدة وسائل فهناك نفاًقا؛ موقفهم يف أن يرى قد الخارج من
الصفوة من مجموعة إىل باالنتماء إيمان وهناك الخاصة، الفرد حياة يف وطقوس شعائر
أولئك أما الفجوة. سد عىل يعاون ذلك وكل — أسمى إلرادٍة صويف خضوع وهناك املمتازة،
املتفائل املصلح أمام أشق — إليهم فالسبيل واحدة، جملة اإلنسانية إىل ينظرون الذين
أيًضا وهناك أخرية. واحدة وبموعظة نهائي واحد بقانون — الفجوة سد إىل يرمي الذي
األرض، هذه فوق هنا تسد أن يمكن ال أنها وهي — الفجوة هذه إىل املسيحية النظرة
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يجدونها سوف الدنيا هذه يف لسدها وحرص وعدالة بإخالص يعملون الذين أولئك ولكن
ال الذين أولئك الجحيم يف تماًما مسدودة يجدها سوف كما الجنة، يف تماًما مسدودة

العدالة. وتلك الحرص وذلك اإلخالص بهذا يعملون
قائمة تزال ال — التنوير حركة ورثة من الكثريين إىل بالنسبة — الفجوة ولكن
الجانب عىل يقع عما وفكرتهم سبق. عهد أي يف كانت كما فاَها فاغرة مؤملة، بصورة
مستوياتها بكل والسعادة والوفرة، السالم، أعني — الفجوة من املثايل الجانب اآلخر،
نحن أننا يعتقدون إنهم تتغري. ال ثابتة — القلب وثبات إىل والخمول الكسل راحة من
التي الفجوة سد يف نفلح أن نستطيع ال وأننا نريد، ما عىل نحصل أن ينبغي اإلنسان بني
أنفسنا. به نوايس آخر وهم بأي أو والطقوس، باأللفاظ، نملك وما نريد ما بني تفصل
التاريخية النظر وجهة من — الفكتوري التوفيق فإن أخرى وألسباب هذا أجل ومن
إىل االشرتاكية ودعت خامدة، تبقى أن الدنيا الطبقات رفضت كما يثبت، لم — الطبيعية
مهما — الطقوس إن الروحانية. املساواة مجرد ال االقتصادية، الديمقراطية إىل الحاجة
يمكن ال — تكن مهما — الطقوس إن الروحانية. املساواة مجرد ال االقتصادية، — تكن
القرن يف املادية امُلثُل إن املادية. الناحية من أغنى يصبح أن يف الفقري رغبة تُشِبع أن
أننا نزعم أن علينا شقَّ ماديتها ولشدة بساطتها ولشدة ببساطتها. تخدع عرش الثامن

نحققها. لم أننا حني يف حققناها،
شوًطا املثايل برد واملثايل الواقعي بني الفجوة عمق من ف نخفِّ أن اليوم يمكن وقد
النواحي؛ من ناحية كل يف متواضعة أهدافصغرية وبوضع الواقعي، نحو الوراء إىل بعيًدا
إىل تؤدي التي بالدرجة الكحول تعاطي من باإلقالل نقول وإنما الخمر، بمنع نقول فال
باإلقالل نقول وإنما الدنيا، هذه يف الكاملة الجنسية بالحياة نقول وال الجرائم. ارتكاب
يف االتزان بزيادة نقول وإنما األوبرات» «تقليد باستبعاد نقول وال الطالق. حاالت من
األزمات بتخفيف نقول وإنما الكامل، االقتصادي بالضمان نقول وال الراديو، برامج
وإنما األبد، إىل السالم تكفل عاملية حكومة إىل ندعو وال البطالة. انتشار بتخفيف القاتلة
إن رضاوتها من التخفيف وعىل الحرب، نشوب منع عىل تعيننا لألمم» «هيئة إىل ندعو
يطالب املعتدل الواقعي إن نهاية. ال ما إىل األمثلة يف نسرتسل أن ونستطيع اشتعلت. هي
والتعقل الطبيعي بالخري عرش الثامن القرن تفاؤل من يشء عن الديمقراطية تتخىل بأن
باطراد تتغري التي والسياسية االجتماعية للبيئة الساحر وباألثر اإلنسان، عند الطبيعي
وباقرتاب الجديدة)، التعليمية وبرامجها ونظمها ومعاهداتها، ودساتريها، قوانينها، (يف
التقليدية املسيحية تشاؤم من شيئًا الديمقراطية تقبل بأن يطالب إنه السعيد. العهد حلول

537



ورجال أفكار

الذي البرشية بالحدود املؤلم اإلحساس من وشيئًا األوىل، الخطيئة مبدأ يف يتجسد كما
املستقيم التفكري عىل عامة الناس قدرة حول الشكوك من وشيئًا العظمى، باآلداب أوحى
باستحالة العام، اإلدراك وعي العميل، الوعي من وشيئًا الحديث، النفس علم لنا بنيَّ كما
عبء تحت فيها املرء يعمل التي النشاط ميادين يف املشتغلني أكثر به يشعر الذي الكمال

املسئولية.
التفاؤل عبء كواهلهم عن يزيلوا أن يستطيعون قد الغربيني الديمقراطيني إن
العالم هذا عىل ُمثُلهم يكيفوا وأن التنوير، حركة عن ورثوه الذي البرشي بالكمال الباهظ
األمل بني الفجوة لسد ما بعمٍل القيام برضورة وعيهم يتزايد منهم وكثريون الخشن.
يستطيعون ال إنهم الغربية. الديمقراطيات يف السنون فتحتها التي الفجوة وهي والعمل،
هو يلزم ما كلَّ أن يحَسبون قد والذين أنفسهم يخدعون الذين املثاليني مع يسريوا أن
التي املرارة من شيئًا يلمسون بدءوا قد ألنهم وذلك قبل. ذي من أشد بثباٍت األمل تأكيد
التي الفكرة لتجد وإنك حواليهم. يتلفتوا أن يستطيعون أنفسهم املثاليني أن لهم تؤكد
كتاب يف قوية عبارة يف مصوغة الحياة حقائق مجابهة يف راغبة الديمقراطية بأن تقول
تفوز أن بتاتًا يُستبعد وال الصغري. شلزنجر م. أ. مسرت وضعه الذي الحيوي» «املركز

الغرب. يف املقبلة القالئل السنوات يف حقيقيٍّا فوًزا هذه النظر وجهة
الديمقراطية أعني ممكنة؛ أو محتملة املتشائمة الديمقراطية هذه مثل هل ولكن
األوىل الجنة إىل عينه الوقت يف تعود وال األرض، عىل بالجنة تَِعد أن باتٍّا رفًضا ترفض التي
النظرة يف ا جدٍّ قويٍّا عنًرصا الكتاب هذا من موضع من أكثر يف أكدنا لقد اآلخر؟ العالم يف
قد أنا الحق ويف األخرى. الحياة إنكار الطبيعي، فوق ما إنكار وهو الديمقراطية، الكونية
املسيحية مع االتفاق نحو اتجه قد الديمقراطية الكونية النظرة من كبريًا جانبًا أن رأينا
ا جدٍّ يسريًا جانبًا أن أيًضا الحظنا ولكنا الصور. من صورة عىل رسميٍّا الكنيسة ترود التي
بالعقل، الرسمي اإليمان يف مكانًا له يجد لم الطبيعة، وراء وما املعجز وأن مقدس، هو مما
ما إنه أقول أن يفوتني ال وأخريًا املتحررة. الربوتستانتية الجماعات بني فيما وبخاصة
العنيفة الوضعية بني يرتاوحون ممن البرش ماليني الغربية الديمقراطيات جميع يف برح
فهل بساطة. يف مسيحيني ليسوا ماليني تماًما، الدنيويني والالمبالني الدين، رجال ومعاداة
اآلمال، وخيبة املشقات، ملواجهة املطلوبة الروحية املصادر يجدوا أن الناس هؤالء يستطيع
قليل؟ بعد اإلنسانية الحياة من بزوالها اإليمان نوا لُقِّ التي الرشور وكل والبؤس؛ والنضال،
التي — املاضية الثالثة القرون خالل — املسيحية الجماعات من كثري بقاء من وبالرغم
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عقائد ذات معينة جماعات كذلك نشأت قد أنه إال التقليدية، العقيدة ونص بروح تمسكت
عقيل مذهب إىل تحولت التي أو الكثريون، فقدها التي املسيحية العقيدة محل تَُحلُّ جديدة
والقومية، الديمقراطية، هي الجديدة العقائد وهذه بها. وليس املسيحية يشبه متفائل
هذه وأكثر عديدة. متنوعة وطوائف مذاهب من عنها تفرَّع وما والفاشستية، واالشرتاكية،
برشط — وشيًكا الدنيا هذه يف للناس الكمال بإمكان االعتقاد يف تشرتك الجديدة العقائد
شئون يف يتدخل أن بوسعه الطبيعي فوق كائن وجود ينِكر وأكثرها السليم. اإلجراء اتخاذ
املرشدة املبادئ أنواع من نوع وجود بفكرة فعًال يحتفظ منها كثري يكن وإن الدنيا، هذه
إىل يتحول أن يمكن العالم بأن يؤمن وكلها الشخيص. غري اإلله من نوع الهادي؛ الخري أو
الكونية النظرة أو العام االتجاه جميًعا وراءها ويكمن فيه. العيش إىل املرء يطمنئ مكاٍن
نظام نوع يف تمثلها صورة أحسن اتخذت ربما التي عرش، الثامن القرن يف شاعت التي
الواقعي، النظامي الشكل أن بيد مل. جون عند تلمسه الذي الديمقراطي، املتحرر، القيم
برقعٍة ترتبط التي القومية الحكومة هو الجديد، اإليمان لهذا الكنيسة يشبه ما به وأعني
متغرية. معقدة صورة عىل والقومية الديمقراطية اتحدت لقد حتى األرض، من معينة
فُقل شئت إن أو — القديم الديمقراطي للتفكري منحرف تطور أصلها يف واالشرتاكية
— نجحت حيثما — نفسها أيًضا هي ربطت وقد — الديمقراطية لألهداف تعميق إنها

وبالوطنية. القومية بالحكومة
الالإلهية الديانات هذه — الشخصية غري العقائد هذه عن عْمًدا ت عربَّ قد إنني
القومية كالجماعة جماعات من أو الحرية، أو كالفضيلة، املجردة األفكار من تتخذ التي
«بديل» غري تركيبي يشء عن اللفظ هذا مدلول بكل غريها عن بالنائبة — أوثانًا الخاصة
ُقورنت إذا الشخصية غري العقائد هذه وعجز آخر. يشء محل يَُحلَّ ألن تماًما يكفي
وهذه املتاعب. يالقي الذي الفرد بمشكالت يتصل فيما خاصة بصفة يتبني باملسيحية
كفاحها مراحل يف أنها الحق ومن لألرواح. عالجها يف ضعيفة الشخصية غري العقائد
استغالل عىل قادرة — مثًال بالحكم تظفر قبلما كاالشرتاكية — الحمايس ونضالها
إىل باالنتماء بإحساس تمدَّهم وأن املؤمنني، من كثري عند قوَّتها بكل الروحية الحماسة
هذه أن غري العاطفي. االستسالم من نوٍع يف التافهة أنانيتهم تذيب وأن ا، حقٍّ عظيم يشء
القليل إال تملك ال الرتيب العالم هذا تجابه وبعدما استقرارها، بعد الشخصية غري العقائد

املتأملني. واملكابدين الدنيا، هذه يف املنسجمني غري للتعساء، تقدِّمه الذي
بعضويتهم والعاجزين الضعفاء تُحضُّ إنها العقائد. هذه أقوى القومية كانت وربما
الوطنية، عليهم تضفيه الذي املشرتك» الذاتي «التقدير يف وبإسهامهم العظيم، الكل يف
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السواء، عىل شجاعتهم وعىل الناس صرب عىل تعتمد أن األزمات أوقات يف استطاعت وقد
الفرنسية، الجمهورية رمز ماريان، كانت وقد يوايس. الذي اإلله محل تَُحلُّ ال ولكنها
كما — ملاريان املرء يصيلِّ أن العسري من أنه غري املتاريس. تخرتق بطولية شخصية
من وليس ذلك. من حتى أقلُّ املواساة عىل االشرتاكية قدرة أن ويبدو العذراء. ملريم صىلَّ
يف تجاهد الجدلية املادية أن يعلم أن للمذهب املخلص املاركيس يشجع مما أنه يف شك
يشء إىل بحاجة ا حقٍّ التعساء أن غري املظلومني. إىل بالنسبة األوضاع تحسني إىل السعي
ولكن اإلنتاج، لطريقة مؤقتة فريسة باعتبارهم ال «بهم»، وعيًا أشد يشء إنسانية، أكثر
وكالئه من أو هللا من تستحق نفسها، عىل سيدة فذة، هامة، برشية كائنات باعتبارهم

املبارشة. الرعاية
تَُحلَّ أن بها أُريد التي الجديدة العقائد هذه يف آخر نفسانيٍّا َضعًفا هناك إن ثم
تسمح أن عليها يشق الجديدة الدنيوية العقائد أن ذلك القديمة؛ الدينية العقائد محل
يف أُجريت التي املنحرفة) املذاهب (أو للخيانة العديدة املحاكمات ففي والندم؛ بالتوبة
وذلك املخلصني، حظرية إىل وإعادتهم املتهمني عن العفو البتة يمكن لم السوفيتية، روسيا
والظاهر كامًال. اعرتاًفا بأخطائهم واعرتفوا أعصابهم انهارت ما كثريًا أنهم من بالرغم
شيوعيٍّا يظل تشيَّع إذا «الشيوعي بأن االعتقاد إىل األيام هذه يف تميل املتحدة الواليات أن
وزارة تزال وال الغربيني. األوروبيني من وغريهم اإلنجليز حالة يف وبخاصة األبد»، إىل
التحق بأنه يقر الذي املثقف، الفرنيس الرجل أن ترى يظهر فيما األمريكية الخارجية
منذ توبته أعلن ولكنه القرن هذا من الثالثينيات يف املظلمة األيام يف الشيوعي بالحزب
االجتماعية للحركات دراسة أية يف واضحة الظاهرة أن غري شيوعيٍّا. فتئ ما الحني، ذلك
من بل العسري، من كان — مثًال — العظمى الفرنسية الثورة ففي الحديثة؛ والسياسية
يربئ أن ١٧٩٠م عام يف «املعتدلني» ل برصاحة صوته يعطي الذي للرجل املستحيل،
وبإعالنه بخطئه، باعرتافه الحني، ذلك يف الظافرين املتطرفني أمام ١٧٩٣م عام يف نفسه
املرء يتوب أن املتعذر من إنه إذ باملقصلة؛ عادة ينتهي وكان الجديد، النور ورأى تاب أنه

الالشخصية. الديانات هذه يف مقبولة توبة
وإحدى املسيحية. يف القوة نواحي إحدى كان التائب املذنب عن العفو فإن ذلك ومع
وربما العادي، اإلنسان عىل الجو آالم الرشيدة املسيحية القيادة بها فت خفَّ التي الوسائل
بامَلثل مرتبًطا الالشخصية الجديدة العقائد تُظِهره الذي الندم إزاء الصارم املوقف كان
الذي امَلثَل — صحيح غري انفصاًال الواقع عن ينفصل َمثٌَل وهو — الكامل املجرد األعىل
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يف لتحقيقه ُخلقوا الذي األمثل العالم يف البرشي السلوك يف العقائد هذه أصحاب يراه
من اإلنسان يبلغ أن حماسة يف يرغبون امُلثُل بهذه يتمسكون الذين أولئك فإن الدنيا، هذه
طفيفة. تكن مهما النقص بوادر من بادرة أية يف معه يتسامحون يجعلهم ال ا حدٍّ الكمال
محاولة يتجنب أن عليه يشق الدنيا هذه يف يتحقق أعىل بَمثَل يتمسك الذي الرجل إن
الناضجة، الديمقراطيات أن يف شك من وليس مَلثَله. طبًقا يسلكون ال الذين أولئك استبعاد
الضعف يف التسامح يف إرادة وأقوى الشيوعيني، من تشدًدا أقل اإلنجليزية، كالديمقراطية
فرصة لقادتها — يظهر فيما — تقدِّم ال ذلك برغم الديمقراطيات هذه أن غري البرشي.
العفو املسيحية اشرتاط يهيئه الذي — صاحبه البتة يخجل ال الذي — املثمر للتوفيق
هذه أن كما الالزمة). املسيحية رشوط من رشط العفو أن أرى (ألني النادم التائب عن
مبدأ يفعل كما املرن، والنظام الروحية، بالطمأنينة لها يخلص َمن تمد ال الديمقراطيات

عنه. والعفو بالذنب يؤمن الذي املسيحية
الحديث، املثقف الرجل عىل جسيم خطر املجردة العقائد هذه إن أقول وأخريًا
بل تصميمه، وطريقة خلل، من العالم هذا يف بما معرفته يفرتض أن له تيرسِّ دامت ما
تشجع العقائد هذه إن والرشف. النبل صفة االفرتاض هذا عىل تضفي العقائد هذه إن
البرشية. الطبيعة تبسيط يف تبالغ ألنها — ذكرنا كما — الواقعي عن املثايل فصل عىل
يَِضق لم بصدٍع إخوانه جمهرة عن بالفعل انفصل الذي — الحديث املثقف الرجل أن غري
إىل يَُرد أن إىل بحاجة — عرش التاسع القرن بداية يف الحديث شكله اتخذ منذ بالتأكيد
آرائه يف بالتمادي له يُسمح ال بحيث البرشي السلوك ألوان لكل الواقعية القريبة الدراسة
بعد حتى اآلراء هذه أن والواقع الشديد. باالستياء شعوره مع يكون» أن ينبغي «عما
جد واضحة صورة فيه، مرية ال قبوًال هي» كما «األمور فتقبل واقعيٍّا، شكًال تتخذ أن
إن مكيافييل. يف قبُل من الكتَّاب بعض ملسها التي املقلوبة» «املثالية تلك من الوضوح
ومن املوضوع. لب هو سليًما تخفيًفا والواقعي املثايل بني القائم التوتر تخفيف أو االتزان،
أمثال من املحدثني املفكرين من كثري ساقه كما — يُساق أن يمكن التوازن هذا أن املؤكد
من اللحظة هذه يف — املثايل جانب إىل االنحياز أن غري املثالية. عن ا جدٍّ بعيًدا — باريتو
عقائدنا فجاجة تقابله جسيم خطر — تبسيطه يف املغايل املثايل وأقصد — التاريخ لحظات
يستسلم أن يمكن الفكر رجل إن وبساطتها. الدِّين محلَّ نُِحلَّها أن نريد التي الجديدة
يف املثايل نحو الحمايس االندفاع هذا أن وجدنا املايض إىل رجعنا وإذا للتفكري. ببساطة
وهي بالفاشستية، التبشري لتهمة يعرضه ما هو — املثال سبيل عىل — كارليل مثل رجٍل
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النازية عن يرىض ال قْطًعا كان — كنيتشه — كارليل إن باطلة. لكانت ذلك لوال تهمة
غري الدقيقة األفكار من بكثري اإلطالق عىل مباالة غري يف ألقى ولكنه الدماء، تريق التي

فعالة. نازية أفكار أنه بعد فيما منها الكثري أثبت التي الكريمة
إدراك يف وبالعمق بالغزارة تتصف ال الجديدة العقائد هذه أن إذن القول وموجز
ذلك أجل من وهي القديمة. الديانات اتصفت كما حقيقتها، عىل البرشية الكائنات ماهية
نعم األزمات. وقت يف اإلنسانية العالقات مشكلة معالجة يف القديمة الديانات من قدرة أقل
االتجاهات أكثر عالٍم يف ما، بمعنًى اآلن، حتى نسبيٍّا أفلحتا قد واالشرتاكية الديمقراطية إن
جانب من بعُد يقابلهما ولم باطراد. يصعد بياني خطٍّ يف حقيقيٍّا ارتفاًعا فيه ترتفع املادية
— بُعد عن حتى — فيهما يرون ال الذين والنساء الرجال من البائسني من العديد العدد
أو األماني لنا قوا «حقِّ قائلة: تنادي التي الطبيعية التهديد صيحات األرض، عىل هللا جنة
يف الجماهريية الكتلة اتخذت وربما الصيحات، هذه تقابلهما ال وربما الكالم.» عن وا كفُّ
أن فريون كالرواقيني، الناس من الخاصة سوى اآلن حتى يِقْفه لم الذي املوقف الغرب
دنيا متاعبه، يجابه أن فيها فرد كل وعىل إنسان، فيها يسعد ال مشقة، دنيا هذه دنيانا
حتى — البرشية الكتلة فإن االحتمال؛ بعيد أمر هذا أن غري جزاء. املوت قبل فيها ليس
بديانة االستعانة دون الحزينة النظرة هذه تنظر أن قطُّ بوسعها يكن لم — الغرب يف
عالم إىل وتتطلع الطبيعة، فوق وتحلِّق الوجود، تتجاوز اليوم حتى كانت ديانة شخصية،
الكثريون اليوم (وهناك املسيحية إىل قلبها بكل ترتدَّ لم إذا الديمقراطية فإن ثَمَّ وِمن آخر.
عالج نحو االتجاه من — ما بشكٍل — لها مناص ال االرتداد) هذا لها يريدون ممن

األرواح.
سبيل يف عقبة تقف — معقوليتها يف أمعن صعوبة وهي — أخرى صعوبة ة وثمَّ
ذلك الطبيعي. فوق بما تؤمن ال التي املتشائمة الواقعية الديمقراطية أنواع من نوع
إىل امليل نشاطنا أنواع من نوع كل فوق تبسط أن عليها يتحتم الديمقراطية هذه أن
البرشية الجهود بحدود واالعرتاف األناة، وقبول والصرب، التجريب، يف والرغبة املحاولة،
كعالم، العالم عمل به يتميز مما يحل» ال و«ما «املستحيل» اللفظتان: هاتان تفرضها التي
مثل يف أدائها. من لنا بد ال التي املعينة الواجبات يف — حد إىل ولو — جميًعا نحققه ومما
اليقني. لذة تجاوز عن الواقع يف الناس من ا جدٍّ كبري لعدد مندوحة ال الديمقراطية هذه
هناك وأن صادق، املجردة األحكام بعض بأن السابقة املعرفة عن ينشأ الذي التأكيد وذلك
بيد أنفسنا. من جزءًا يكون ولكنه التاريخ، من جزءًا يكون ال شيئًا ، قطُّ يتغري ال ما شيئًا
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رسعان املسيحي اليقني فقدوا الذين وأولئك باليقني، نتشبث البرش نحن أننا الحق من أنه
يجدونه مجال أي يف اليقني التاريخي، اليقني أو العلمي، اليقني عن يبحثوا أن حاولوا ما
نتشبث — لليقني مالزًما الشامل العلم هذا باعتبار يشء بكل بالعلم نتشبث أننا كما فيه.
الجدد مواطنينا إىل ُطلب ما فإذا عليم. يشء بكل بإله يكن لم إن يشء، بكل عليمة بقًوى
بطبيعة أقول (وال فيها هوادة ال القيم يف بنسبية يتقدموا أن املتشائمة الديمقراطية يف
ما هو وحده النسبية هذه مثل أن والظاهر — القيم) يف االنعدام أنواع من بنوع الحال
جديد نوع يف األمل من األقل عىل يمنعهم وما قويٍّا، سنًدا تشاؤمهم فيه يجد أن يمكن
يف ا جدٍّ العسري من أنه وجدنا ذلك تطلبنا إذا إننا أقول — السماء يف املتعة أنواع من
تطلبنا ذلك فعلنا إن إننا الحارض. عرصنا يف الديمقراطية هذه مثل نقيم أن األمر واقع
الديمقراطية تطلبت مما الواقع يف وأكثر تحتمل، مما أكثر الضعيفة البرشية الطبيعة من
باعتناق له يُسمح كان القديمة املتفائلة الديمقراطية يف العادي املواطن دام ما املتفائلة

االطمئنان. إىل تدعو التي القديمة الديانة أنواع من نوع
التقينا التي الصعوبة نفس — ذلك فوق — العرشين القرن منتصف يف وتقابلنا
الكربى» «املشكالت إىل املثقفني نظرة بني تماًما العالقة هي ما وهي القديمة: أثينا يف بها
الغرب يف املثقفني بني يجري ما إىل انتباه أدنى إن توازنه؟ كل أو املجتمع، بناء وكل
الكاثوليكية إىل واملرتدين وأمريكا، أملانيا يف ونيبور بارث وأتباع فرنسا، يف الوجوديني —
القيود أنفسهم عىل يضيِّقون املثقفني أن لنا يوضح — الالمع الشباب من إنجلرتا يف
املبتهجني للديمقراطيني ازدراء ويزدادون الُعرس، موجات من ملوجٍة ويتهيئون الروحانية،
تتعرض وقد جفرسن. توماس أمثال السطحيني الديمقراطيني أو فرانكلن، بنيامني أمثال
لعهد الرومانتيكيني من له تعرضت الذي الهجوم من مرارة أشد لهجوٍم التنوير حركة
حتى أو — العادي األمريكي الرجل يتصور أن عليه يتعذَّر اإلنسان أن غري وردزورث.
الغرب يف املثقفني بطليعة مرَّت التي عينها العقلية الحالة يف — العادي األوروبي الرجل
التفكري. وقوة الحساسية شدة مبعثه الذي الدنيا، هذه يف ما كلِّ من الشامل اليأس حالة
يف شاعت التي الخرافية» «الحكايات عنها تنم التي كتلك — الخشونة من درجة هناك إن
عىل تبقى سوف أنها يف نشك — املفكرة العقول أصحاب بني عرش الثالث القرن منتصف

الحزين. هذا عاملنا يف حتى ما لفرتٍة الغليان حرارة من يشء
وتدخل أساسيٍّا تحوًال تتحول أن توشك الغربية ثقافتنا أن إىل ننتهي أن بنا يجدر فال
الديمقراطية الكونية النظرة أن املؤكد من يكون ويكاد اإليمان. عهود من آخر عهٍد يف
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القرن أوالها التي اإلعادة تلك من حتى أشمل بدرجة فيها النظر إلعادة تتعرض سوف
عام يف بتاتًا بوسعنا وليس التنوير. حركة عن ورثه الذي األسايس ملرياثه عرش التاسع
كبريًا جانبًا فإن اإلعادة؛ هذه إليه ستتجه الذي االتجاه من ثقٍة عىل نكون أن ١٩٥٠م
وهو السوفيتية، وروسيا املتحدة الواليات بني النضال نتيجة عىل يتوقف سوف منها
إىل الغرب ذاتها النضال رضورات تدفع وقد للخطر. كلها الكونية النظرة يعرِّض نضال
العالقات عن البغيضة الحقائق من ألن الغرب؛ تقاليد تبيحه مما تجنيًدا أكثر مجتمع
من الجدد الواقعيني للديمقراطيني بد ال التي الحقائق أنواع من حقيقة وهي — اإلنسانية
أكثر سلطة إىل — باردة أو كانت ساخنة — الحروب أوقات يف نحتاج أننا — مجابهتها

والسالم. الهدوء أوقات يف إليه نحتاج مما أقل وحرية
التي األفكار من مجسمة مجموعة وروسيا املتحدة الواليات من بكلٍّ أن ويبدو
واستطاعت الصور من صورة عىل اتحدت قد األفكار هذه وأن اآلخر، الطرف تعارض
ومع ا، جدٍّ عام بوجه وذلك الغرب، مميزات من يَُعدُّ الذي التوتر ذلك تعزز أن اآلن حتى
الذي العام الحكم يتعارضوهذا مما منهما كلٍّ يف واالنحرافات االلتواءات أنواع كل مراعاة
نمثل ال ونحن محض. تسلُّط عىل وليسوا خالصة حرية عىل الحال بطبيعة فلسنا ألقيناه؛
جماعية تشبه التي الجماعية يمثلون ال وهم القطط، ذاتية تمثل التي املطلقة الفردية
يف للتطرف طبًقا منَّا أي يعيش وال توحيد. عىل وليسوا تنوع عىل ولسنا النحل. أو النمل
حقيقي. تعارض وهو ذلك، برغم قائم التعارض أن غري فيها، نعتقد التي القيم مجموعة
القيم باعتبارها الكتاب هذا يف عالجناها التي القيم سلسلة اإلجمال وجه عىل نمثل إننا
تزال ال برشي كائن كل يف التجزئة يقبل ال بيشء الشعور — الغرب ثقافة يف الرئيسية
قليًال يتوقف قد شعور وهو «الحرية»، العتيقة القديمة الكلمة بهذه إليه إشارة أفضل
العبارات: هذه أمثال بها توحي التي الحقيقية املشكالت تواجهه عندما نفسه عىل وينقلب
عندما عبد ولكنك الصواب تفعل عندما حر «أنت أو الحرية.» عىل الناس نرغم أن «يجب
إىل يدفعنا نفوسنا، يف عميق ذلك برغم ولكنه الفوىض.» ال «الحرية أو الخطأ.» ترتكب
أهم اليوم نَُعدُّ التي الغربية، التقاليد إن لها. لزوم ال املتناقضات هذه بأن الشديد التمسك
بعيدة مثالية أو جامدة، يقينية يف يكن لم وإن ثبات، يف «الفردية» إىل تدعو عنها املدافعني

الواقع. عن
إذا نتعسف ال صورة يف بها ولالحتفاظ الغرب، بتقاليد للتمسك لنا املتاحة الفرصة إن
الالمعقول كان إذا ألنه املتشائمون؛ منَّا املتنبئون يقر مما أعظم بالديمقراطية، وصفناها
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الجنة قيام يف الساذج األمل من أضعف قد املاضية القالئل السنني عرشات يف شاع الذي
البرشية الطبيعة تحرير طريق عن أو البرشية، الطبيعة كمال طريق عن األرض عىل
طريقتنا فعًال أرسينا إذا بأننا االعتقاد يربر ما لنا قدَّم قد أنه إال السيئة، بيئتها من
املنعكسة، الرشطية وأفعالنا ومشاعرنا، وتقاليدنا، عاداتنا، يف الحياة يف الديمقراطية
بدا ما إن منه. برغم وتحيا الجاف الواقع عىل تتغلب أن تستطيع فإنها العليا، وذواتنا
سببًا الواقع يف اليوم يبدو البرش، معقولية عىل اعتمادها وهو للديمقراطية، قوة ألسالفنا
تعتمد ال — كله هذا برغم — الديمقراطية كانت فلربما أمر من يكن ومهما َضعفها. يف
من كان حربني أمام يصمد أن استطاع قد الديمقراطي الغرب إن البرش. معقولية عىل
فيه وملا بل الروحية، االتجاهات وتعدُّد النظام، وانعدام التنوع، يف إلغراقه — املفروض
بني الرأي وإجماع والخشونة، األعىل، التنظيم أمام فيهما ينهزم أن — وراحة دعة من
— بسبب كان ربما بل — برغم انترص بل ينهزم، لم أنه بيد الالديمقراطيني. خصومه

النقاد. بعض نظر يف الضعف نواحي من بدا ما
االتفاق عن فاحًشا وعجًزا وعراًكا، انحالًال، املحض العقيل التحليل يف يبدو ما ألن
الغربيني نحن فيها اختلفنا شئوٍن يف اختالًفا يكون أن يعدو ال قد يكن مهما يشء أي عىل
فكرت أنت وإذا — أثينا يف األذهان سقراط نبَّه ما منذ األحيان أكثر يف وبعنف رصاحة
ذُهلت املاركسية، واملادية واليهودية، والربوتستانتية، الكاثوليكية، املذاهب تتضمنه فيما
وقد العامليتني. الحربني يف األمريكية القوات يف جنب إىل جنبًا قاتلوا أصحابها أن من ا حقٍّ
يف الشأن هو كما الرسمية مذاهبهم يف فعًال يعتقدوا لم املذاهب هذه أصحاب إن تقول
تقول وقد التصديق. تقبل أن من املنطق يف أمعن النظرة هذه أن غري املتحدة، الواليات
عند ما حدٍّ إىل شك غري من صادق وذلك إيجابيٍّا، خريًا وَعدُّوه الديني بالتسامح آمنوا إنهم
الديني التسامح مشكلة يف قطُّ يفكروا لم أنهم هو تقول ما أصدق أن غري منهم. الكثريين
أنواع وكل والربوتستانت، واليهود، الكاثوليك، بوجود بساطة يف آمن أكثرهم وأن العامة،
يتقبل كما املرء يتقبلها التي األمور من وباعتبارها الحياة. حقائق من باعتبارها املادية،
عند األركان من ركن يف يستقر الغربية الحياة طريقة من كبريًا جانبًا فإن وإذن الجو.
يحدِّد أن من آمن مكان يف ولكن األرجح، عىل أذهانهم غشاء يف ال العاديني، األمريكيني

التعبري. ألفنا كما قلوبهم، يف — تماًما موضعه الفسيولوجيون
شئون يف االتفاق ودرجة معنيَّ مجتمع قوة بني العالقة أن افرتاض إىل إذن ونعود
حتى نعرف ما مدى عىل تحديدها، يمكن ال املجتمع هذا أفراد بني العامة الكونية النظرات
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كبريًا جانبًا أن عىل قويٍّا دليًال هناك أن ويبدو الرتاكمية. االجتماعية العلوم حدود يف اآلن
واألخالق، بل واألدب، والفن، وامليتافيزيقا، الدين، بعلوم تتعلق التي األمور يف التنوع من
التسامح، يف األعىل امَلثل مأخذ يُؤخذ ال االختالف هذا مثل وجود كان إذا يبقى أن يمكن
وإنما الفكر)، رجال من كثري عند الحق هو هذا يكن (وإن التنوع طريق عن والتقدُّم
شيئًا ا حقٍّ تعني الديمقراطية كانت فإذا البرشية. للكائنات الطبيعي األمر مأخذ يُؤخذ
إال فيها. أمل كل لفقدنا الفكري، كاالتفاق — الغربيني املثقفني نظر يف — طبيعي غري
عنيدة بطريقة — الغرب يف الفكر رجال أن إىل يشري كله الفكري تاريخنا مجرى أن
لم — ما بطريقٍة — الفوارق هذه وأن بينهم، الفوارق تأكيد إىل دائًما سَعوا — جامحة
هناك وليس االجتماعي. التوازن الختالل يكفي إزعاًجا الفكر رجال من ليسوا َمن تُزِعج
قد الفلسفية، الهموم عرص لعرصنا، الفكرية اإلنذارات أن عىل اليوم حتى معقول دليل
بل قوية، لغوية استعدادات يسلك الذي السكان من الصغري الجزء ذلك فعًال تجاوزت
زعمهم يف حق عىل فروم إريك أمثال من النفس علماء أن من يقني عىل حتى ولسنا
تهدِّد درجٍة إىل املجتمع أجزاء جميع يف شاع أمر والنورستانيا، بل العصبي، القلق أن
فيه. مبالًغا أمًرا الحرية من الِفرار كان وربما التقليدية. الديمقراطية الحياة يف طريقتنا
مجتمًعا مجتمعنا كان إن وحتى صواب، عىل املشخصون هؤالء كان إن حتى ولكن
التجمع عىل يحثوننا الذين الجادون املفكرون يكون أن املحتمل غري فمن ا، حقٍّ مريًضا
جديد، ِدين من لنا بد ال كان إذا الصواب. جادة عىل ساٍم يشء يف املشرتك االعتقاد وعىل
مصدر من وإنما الفكر، رجال من ينبع لن الدين أن إىل تشري الغربية السوابق كل فإن
الثابتني املفكرين عىل األقل عىل لفرتٍة الوقع ثقيل يكون سوف وإنه تواضًعا، ذلك من أكثر

بظهوره. تنبئوا الذين أولئك وعىل بل —
ديمقراطي أي مجابهتها يتجنب أن يستطيع ال أخرى خطرية فكرية مشكلة وهناك
اإلدراك لتيار كذلك طبًقا كان وربما الحديث، الالمعقول لتيار طبًقا — سلَّمنا لقد مفكر.
أي يحتويها أن يمكن ال وصالبة الغور عميقة طاقة يملك البرشي الجنس بأن — العام
بما أو فلسفة، من عندنا بما كثريًا تتأثر لم للقوة مصادر لثقافتنا وأن فكري، نظام
عىل القدرة «رواسب القوية» «رواسبه بني من يذكر باريتو وحتى فلسفة. من عندنا ليس
الفهم، يف رغبتنا إشباع إىل الحاجة إن لألمور. العقيل التفسري رواسب أي — االشتقاق»
وبأال اآلخرين، تصدم قوية بدرجٍة التناقض يف نقع وبأال باملنطق، خرباتنا تماسك ويف
الكائنات عند ا جدٍّ قوية الحاجة هذه — اآلخرين نظر ويف أنفسنا نظر يف منافقني نكون
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طبقة بقيادة الحضارات من حضارة تنشأ لم إنه قلنا إذا الصواب نتجاوز وال البرشية.
للسبب تفسريهم وبأن أعينهم، يف القيم عاَلم بأن االعتقاد إىل مالت املفكرة، الطبقات من
يف طويًال تبقى ولن وبهتانًا. وزوًرا ونفاًقا، باطًال، زعًما إال ليس مكانهم، يف وجودهم يف
وال تؤمن، مفكرة غري وطبقة تؤمن، ال مفكرة طبقة الديمقراطيات من ديمقراطية أية

للجماهري. ِدينًا تضع أن متشائمة، أو متشككة، مفكرة لطبقة يمكن
أن غري األحوال. من حال بأية الورطة هذه مثل يف اليوم املفكرة طبقاتنا وليست
مشكلة عىل التغلب يف يفلحوا حتى حريتهم تشتد أن املحتمل ومن حرية، يف منهم الكثريين
بخالصة وْلنأِت عرش. الثامن القرن يف التنوير حركة من إلينا انتقل الذي مرياثنا تعديل

املشكلة. لهذه نهائية موجزة
قرون ثالثة نهاية يف عرش الثامن القرن يف تكوَّنت قد العاملية الديمقراطية النظرة إن
وزمالؤه. نيوتن به قام الذي العمل يف الطبيعية للعلوم العظيم بالنرص تُوِّجت التغري من
يزال وال — الخاصة حياتهم العاملنييف العلماء لهؤالء والدينية الفلسفية اآلراء كانت ما وأيٍّا
كعلماء لهم بد ال كان فقد — للمسيحية مخلصني مسيحيني هذا يومنا إىل منهم الكثريون
بكليتها كانت طريقة وهي العامة، األحكام إىل بها يصلون عقلية طريقة استخدام من
تفوَّقت مهما — أمرها نهاية يف الوقائع هذه كانت وقد املالَحظة. الوقائع رحمة تحت
أحكاًما الحسية، الخربة عالم عىل أحكاًما — البرشية الحواس عن تسجلها التي األدوات
الطبيعية العلوم لطرائق طبًقا يصدر الذي للحكم بد ال وكان غريه. عىل ال العالم، هذا عىل
يناقضها. وال الوقائع هذه الحكم يتجاوز وال الدنيا، هذه ووقائع يتفق أن — إيجاز يف —
يف برزت كما الديمقراطية العقيدة عن الهامة العامة األحكام من حكَمني أن غري
ومعقوليته، اإلنسان عند الطبيعي الخري مبدأ وهما عرش، والتاسع عرش الثامن القرنني
إما األرض، هذه عىل اإلنسان كمال نحو منه مفر ال الذي املخطَّط غري التقدُّم ومبدأ
خالل نتابع أن إال علينا وليس معها. يتناقضان أو الحق إىل العلمية النظرة يتجاوزان
أن نرى لكي املحدثني االجتماعيني العلماء أقدِر إىل مكيافييل إىل ثيوسيديد من العصور
اإليمان هو بدقة البرشية الكائنات مسلك فعًال يالحظون الذين أولئك بني السائد التقليد
التاريخ سجلها التي الفرتة يف — البرشية الطبيعة وأن للمتاعب، ُولدوا إنما الناس بأن
التاريخ له سجَّ الذي البرشي الجنس سلوك درست أنت وإذا كثريًا. تتغري لم — األقل عىل
(بمقدار وبطرائقه الطبيعي العالم بروح العرشين القرن منتصف إىل األزمنة أقدِم من
بوجهة تأخذ أن استطعت ملا الدراسة) هذه بمثل التاريخي التسجيل يف النقص يسمح ما
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بني ارتآه ما حتى أو املثال، سبيل عىل كوندرسيه ارتآه ما تشبه التي النظر وجهات من
اإلنسان وبمعقولية الطبيعي بالخري تتعلق التي اآلراء تَُعدَّ أن أمكنك وَلما وجفرسون.
عىل ولو عامة علمية أحكاًما البرشية، باملقاييس األرض، عىل حياتنا يف الكمال واطراد

التقريب. سبيل
ال التي األحكام من نظام ما» حدٍّ «إىل هي — موجزة عبارة يف — الديمقراطية إن
عىل كان وما — املشكالت ليخلق التناقض هذا كان وما ا. حقٍّ العالم يراه ما مع تتفق
يقول أن استطاع الديمقراطي أن لو — اليوم يخلقها التي املشكالت بعض ليخلق األقل
ليس عنده الحق إن يقول أن استطاع أنه لو الدنيا، هذه إىل يَُمتُّ مما ليست مملكته بأن
التحليل يستطيع ما بمقداِر إال وسيلة، بأية اختباره للعالم يمكن الذي النوع ذلك من
مثل إن املقدس. القربان يف الكاثوليكية العقيدة صدق يخترب أن والنبيذ للخبز الكيماوي
ليس ولكنه السعيد، بالحل ليس الديمقراطي فيها وقع التي الفكرية للورطة الحل هذا
الطبيعة يجاوز بيشء إيمانًا تصبح قد الديمقراطية إن ره. تصوُّ يمكن ال الذي بالحل كذلك
ووقائع تُقدِّمها التي الفروض بني االتصال انعدام فيه العقيدة يُضِعف ال إيمانًا ا، حقٍّ
يفخر عندما األمريكي إن يقولون الذين املتشائمني من وهناك األرض. هذه فوق الحياة
وواقع الطبقي، بنائنا واقع بالواقع، خاطره قطُّ يزعج ال بلده يف الطبقي التمييز بانعدام
إدراك يف مشقة البتة نجد ال األمريكيني ونحن وغريهم، واملكسيكيني، واليهود، الزنوج،
تقريبًا تتعارض املاركسية، بها وأعني الديمقراطية، الهرطقة تلك يف األساسية املبادئ أن
أن ندرك إننا املعارصة. روسيا يف االجتماعية للحياة الحقيقي البناء من مبدأ كل مع
إن ديمقراطيتنا. تعريف عن االختالف جد يختلف تعريًفا تُعرَّف الروسية «الديمقراطية»
وتضعها الدنيا، هذه من املوعودة جنَّتها تنزع أن تستطيع قد — إيجاز يف — الديمقراطية
الحاجات إشباع يف الطبيعة، فوق فيما العقائد عالم يف تُؤدَّى، التي الطقوس عالم يف

امللوث. بالواقع يتلطخ ال أعىل َمثًال تجعلها أن وتستطيع أخرى، بطريقة البرشية
الطبيعة حدود يقبل الذي العالم نحو الديمقراطية النظرة تطور نرى قد أننا كما
إىل تتطلع ال ديمقراطية وهي الدنيا، هذه إىل التشاؤم نظرة يقبل الذي العادية، البرشية
من مشبًعا أو الوجوه، كل من مستساًغا غذاء الطعام مخزن يف ترى وال السماء، يف املتعة
املالئم، الجو يف إال يتم ال أمر إنها عنها الديمقراطية أعداء قال ولطاملا النواحي. جميع
يف إال البرشي السلوك يف منها االقرتاب يمكن ال مستويات البرشية للطبيعة تضع ألنها
أما ناقًصا. واملساواة واإلخاء للحرية تحقيقها يكون عندما حتى والرخاء، الهدوء أوقات
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الذي والتماسك والقيادة، النظام، إىل نحتاج — يقولون كما — فنحن الشدة أوقات يف
نظريٍّا ولو حتى الخاصة، رغباتهم وراء يسريوا أن لألفراد سمحنا نحن إذا يتحقق ال
أيما أثبتت كما األزمات، أوقات يف النظام هذا مثل يقبلون الناس إن نعم الخيال. يف أو
االنهيار من ا جدٍّ بقليل اإلنجليز تقبَّل وقد األخرية، الحرب يف الغربية الديمقراطيات إثبات
خطوط يف املدنيني كل وضع الذي بالقنابل املدن قذَف العقول تُذِهل بدرجٍة النفساني
أكثر بها ذهبت التي الروح ما، بشكٍل الذهول، إىل ذلك من وأدعى مجاًزا. ال حقيقة القتال
املثاليني من املرنة العقول أصحاب جزع كان ما ولشد األخرية. الحرب هذه إىل األمريكيني
عامًلا سيخلقون أنهم — القليل يف إال — اعتقاد ما دون الحرب إىل يذهبون رأوهم عندما
ذهبوا لقد ١٩١٤–١٩١٨م. حرب يف ظهرت التي الصليبية الروح من ا جدٍّ وبقليل أفضل،
أدائه إجادة عىل قادرون وهم رضوري، ولكنه محبَّب غري واجبًا باعتبارها الحرب هذه إىل
إىل «ذهبوا تقديسها. أو بها االبتهاج ادعاء إىل يدعوهم سببًا يرون ال كانوا وإن ا، حقٍّ

املتشائمون». ال الواقعيون إليها يذهب كما الحرب
الديمقراطية إن يُختتم. أن النوع هذا من لكتاٍب يمكن ما بمقدار الكتاب أختتم وبهذا
الطبيعة) تجاوز التي الدينية للعقيدة القديم (باملعنى «املعتقدة» الديمقراطية «املثالية»،
ينتمي الذي العلمي مرياثها بني توائم أن الديمقراطية هذه عىل شقَّ وإن ممكنة كانت ربما
إىل تقدير أقل عىل ليحتاج إلهها وإن اآلخر، العالم إىل ينتمي الذي واإليمان الدنيا هذه إىل
املتشائمة «الواقعية» الديمقراطية أما النفساني. املعالج مع املشقة من يشء يف يتفق أن
بالرغبة والسياسة األخالق قواعد من العاديون املواطنون فيها يقرتب التي الديمقراطية —
عىل البارع واملرشف املجيد، والطبيب الطيب، الفالح به يتصف الذي النقص مجابهة يف
أم النفسانيني، املرشدين من أم األكلريوس، رجال من أم قسيًسا، أكان سواء األرواح، عالج
تطلبت مما أكثر مواطنيها من تتطلب فإنها الديمقراطية هذه أما — النفسانيني األطباء
نجاًحا. الثقافات أكثر لكانت تتطلبه ما إىل إجابتها أمكن ولو قبل، من برشية ثقافة أية
بمجموعة الدنيا هذه يف مواطنوها يعرتف ديمقراطية «ساخرة»، ديمقراطية أخريًا وهناك
هذا مثل إن االستحالة. كل مستحيلة ديمقراطية وهي غريها، ويعيشون العقائد، من
بعدة يِخفُّ قد والواقعي املثايل بني والتوتر مكان. أي يف طويًال يبقى أن يمكن ال املجتمع

وجوده. نتجاهل أن يمكن ال ولكنا السليم، املجتمع يف وسائل
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