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مقدمة

ولم أثرها اختفى ثم حدة عىل منها كلٌّ نُِرشَ التي الدراسات من مجموعة الكتاب هذا يف
ُشِغْلُت وثقافية فلسفية موضوعات الدراسات هذه وتعالج للقارئ، متاًحا معظمها يعد
الضوء فيها يُْلَقى واسعة، فلسفية آفاق عرب مجموعها يف وتمتد الستينيات، أواخر منذ بها
الكتب أمهات من مجموعة فيها وتُْدَرس االجتماعية، ونُظمه اإلنسان فكر بني العالقة عىل
معالجة والفن الفلسفة يف املعارصة التيارات بعض وتعالج متعمقة، دراسة الفلسفية

عادة. الشائعة الكتابات تعالجها ال جديدة، وروابط عالقات كشف تستهدف
النظم مختلف يف الفكرية «الجوانب وعنوانه األول، الباب يتضمن الذي البحث نُِرشَ وقد
أما ذلك. بعد يُنَْرش ولم ١٩٧١م، عام بالقاهرة شمس عني جامعة مطبعة يف االجتماعية»
من كانت التي اإلنسانية» «تراث مجلة نرشتها فقد الثاني الباب يتضمنها التي البحوث
تعسفي. بقرار أُْغِلَقت ثم السبعينيات، وأوائل الستينيات يف املرصية الثقافية املجالت أهم
الذي ديكارت»، عند الفلسفة «شجرة هو املجلة، تلك يف يُنَْرش لم واحد بحث الباب هذا ويف

الكويت. بجامعة اآلداب كلية مجلة أصدرته
العدد يف نُِرشَ الذي للبنائية» الفلسفية «الجذور هو واحًدا بحثًا الثالث الباب ويضم
الذي الرابع، الباب بحوث تأتي وأخريًا الكويت. بجامعة اآلداب كلية حوليات من األول
الثاني، ونُِرشَ بالكويت، الفكر عالم مجلة يف الشخصية» والحرية «العلم وهو أولها، نُِرشَ
بنغازي. بجامعة اآلداب كلية تصدرها التي «الحكمة» مجلة يف الفنية»، «الحقيقة وهو
املعرفة مجلة يف نُِرشَ فقد الشخصية»، والتجربة العلم بني الفني «الخلق وهو الثالث، أما

السورية.
مجلد يف العربي للقارئ متاحة تَُعد لم التي — الدراسات هذه جمع أن اعتقادي ويف
فضًال هذا ومشكالته. الفكر تاريخ يف هامة جوانب عىل مفيدة أضواء يلقي سوف — واحد



الفلسفة آفاق

النظم يف بحوثًا تضم كما املتخصصة الفلسفة تضم التي للموضوعات الواسع األفق عن
الكتاب هذا يحفز أن هو آمله ما وكل الفنية، القيم سيما وال والقيم، والعلم االجتماعية

يعالجها. التي الخصبة املوضوعات يف والتفكري االطالع من مزيد إىل الُقرَّاء أذهان

زكريا فؤاد
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األول الباب

الفكريةيفخمتلف اجلوانب
االجتامعية النظم

مقدمة

التفكري نوع وما اإلنسان؟ عقلية تكوين يف املختلفة االقتصادية النظم تؤثِّر حدٍّ أيِّ إىل
األكثر والثقايف الفكري اإلطار طبيعة وما النظم؟ هذه من نظام كل عن يتولَّد الذي السائد

واالشرتاكي؟ والرأسمايل اإلقطاعي وللنظام الرق لنظام مالءمة
األسئلة هذه طرح أن عىل الفصل؛ هذا يف عنها اإلجابة سنحاول التي األسئلة هي هذه
الحقائق من مجموعة إىل نتنبه أن منا ويقتيض معقدة، مشكالت — البداية منذ — يثري
للمشكالت بتحليل نقم لم ولو مبارشًة، املوضوع خوض يف بدأنا لو عنا غابت ربما التي

املوضوع: هذا وراء من الكامنة الرئيسية

من نظام كل مع يتالءم سائد تفكري بوجود القول أن هي املشكالت هذه أُوىل (١)
التطور مراحل من مرحلة كل يف التفكري صبغ يعني أنه عىل ُفِهَم ربما االقتصادية، النظم
مثًال، اإلقطاعي العرص يف املفكرين، أن يعني إنه أي موحدة؛ نمطية بصبغة االقتصادي

حدة. عىل منهم كلٍّ عند إليها االهتداء يمكن واحدة عقلية بسمات يتميزون
نفسه؛ الواقع يكذِّبه فهٌم أنه عن فضًال الصواب، عن البعد كل بعيد الفهم هذا أن عىل
عىل أم الكبار املثقفني مستوى عىل سواء شديد، فكري بتباين يتميز عرص كل ألن ذلك
لعٍرص اإلطار عن نتحدث حينما فنحن ذلك وعىل أنفسهم؛ العاديني األشخاص مستوى
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أعمَّ الواقع يف نعني النظم، من نظاٍم مع يتالءم الذي الثقافة نوع عن أو العصور، من
العرص. ذلك ندرس حينما غريها من أكثر أنظارنا تلفت التي املشرتكة، الفكرية السمات
وليس حدة. عىل مفكر كلِّ عند بحذافريها موجودة السمات هذه تكون أن يتعني ال ولكن
قالب يف مصبوبة — النظام ذلك ظل يف — كلها الناس عقول تكون أن الرضوري من

واحد. فكري
لحياة الفكرية الجوانب وبني االقتصادية النظم بني الربط أن هي الثانية واملشكلة (٢)
الحياة يف االقتصادية للنظم مباًرشا تأثريًا هناك بأن يوحي قد النظم، هذه ظل يف الناس
بأنه الربط هذا يفرس فقد الناس، لحياة املادية باألسس يهتم االقتصاد كان وملا الفكرية.
نتيجة الفكر هذا يعد بحيث اإلنساني؛ للفكر واآليل املبارش املادي بالتفسري األخذ يعني
االقتصادية العالقات هذه وتؤدي معينة، مرحلة يف السائدة االقتصادية للعالقات مبارشة

السلع. إنتاج إىل اآلالت تؤدي مثلما وقيمهم، العليا وُمثُلهم الناس أفكار إنتاج إىل
املادي الجانبني بني العالقة هو التعقيد، غاية معقًدا موضوًعا تثري املشكلة هذه
يكفينا املشكلة، لهذه املعقدة الجوانب يف للدخول محاولة ودون اإلنسان، حياة يف واملعنوي
االقتصاد أهمها ومن — املادية للجوانب كان إذا أنه عىل اإلجماع يشبه ما هناك إن نقول: أن
البرشية، للحياة املعنوية الجوانب يف أي العليا؛ وُمثُلهم وقيمهم الناس أفكار يف تأثريها —
ال اقتصادي نظام أي فإن أخرى: وبعبارة مباًرشا. يكون أن يمكن ال التأثري هذا فإن
معيَّنًا قدًرا للفكر إن بل عنه. والناتج له املالئم وحده هو يكون معني نوع من فكًرا «يفرز»
بقدر اإلنسان لحياة املادية الجوانب يف يؤثِّر أن عىل خاصة قدرة لديه بل االستقالل، من

بها. يتأثر ما

أفكار يف االقتصادية النظم تأثري عن نتحدث حني نتنبه، أن الرضوري فمن ذلك وعىل
وال التعقيد، غاية معقدة عملية يف يسري هو بل مباًرشا، آليٍّا ليس التأثري هذا أن إىل الناس،
من املضاد، االتجاه يف يعمل أن يمكن بل الفكر، إىل االقتصاد من واحد، اتجاه يف يعمل

املادة. إىل العقل من أو االقتصاد، إىل الفكر
الفكرية االتجاهات دراسة يف نبدأ أن يمكننا االعتبار، بعني النقطتني هاتني أخذ ومع
أن تستطيع ال النظم هذه أن أعيننا نصب واضعني االقتصادية، بالنظم املرتبطة العامة
آليٍّا تأثريًا العقول هذه يف تؤثِّر أن تملك ال وأنها واحدة، قوالب يف كلها الناس عقول تصبَّ
بني وعميقة مفيدة ارتباطات إىل االهتداء املمكن من أن لنا يتبني فسوف ذلك ومع مباًرشا.
هذا عىل السارية االقتصادية النظم وبني العصور، عرصمن الناسيف لحياة الذهني اإلطار
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مًعا؛ والفكر لالقتصاد فهمنا نُعمق أن االرتباطات هذه خالل من نستطيع وأننا العرص،
وحدها، املادية جوانبها توحي مما أعمق وأبعاًدا جوانب االقتصادية النظم يف نكتشف إذ
للمجتمع الواقعية الحياة يف جذورها تكمن واملعنوية العقلية للبناءات أسس إىل ونهتدي

فيه. ظهرت الذي
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اإلقطاع قبل جمتمعاتما

البدائية املرحلة (1)

حياته، من األوىل البسيطة املراحل يف الصحيح بمعناها الفردية امِللكية اإلنسان يعرف لم
لم التي الظروف صعوبة عن ناشئ وامَلَشاعيَّة، التضامن من نوع الحياة هذه يسود كان بل
فائض أي وجود وعدم وبساطته، اإلنتاج ضآلة وعن وحده، مواجهتها عىل قادًرا الفرد يكن
الحاجات تلبية نحو موجًها كله كان العمل ألن اآلخرين؛ عمل باستغالل يسمح إنتاجي

املبارشة. الرضورية
يتسم كان اللتني والبدائية البساطة بنفس يتسم اإلنساني الفكر كان املرحلة هذه يف
عن العجز مع يتمىش أسطوريٍّا، تفسريًا تَُفرسَّ كانت الطبيعة حوادث فكل اإلنتاج؛ بهما
يحتشد العالم وكان قوانينها. من قانون أي كشف عىل القدرة وعدم الكونية الظواهر فهم
والخصب والبحر والزرع واملطر للرعد آلهة فهناك إلهية؛ صفات إليها تُنَْسب التي بالقوى
يكون يكاد اإلنسان وعالم الطبيعة عالم بني الفاصل الحد كان بحيث إلخ، … واملوت
التي العوامل نفس فيها وتتحكم اإلنسانية، األحاسيس بنفس تشعر فالطبيعة منعدًما؛
والطبيعة اإلنسان بني التقارب فكرة تشبيه املمكن من كان وربما البرش. أفراد يف تتحكم
الفرتة. لهذه البدائي االقتصاد يف السائدة املشاعية امللكية بمبدأ بينهما، الحواجز وإزالة
الطبيعة عىل السيطرة عن اإلنسان فيه يعجز مجتمع عن الواضح التعبري هو السحر وكان
عن يستطيع أنه يتصور التي والغيبية الخفية القوى إىل فيلجأ قوانينها، فهم خالل من
العالقة من نوًعا يفرتض بدوره السحر أن املالحظ ومن األشياء. مجرى يف التحكم طريقها
وأوامره اإلنسان لكلمات تخضع الطبيعة إن إذ والطبيعة؛ اإلنسان بني املشرتكة املشاعية

الخارجي. املادي واملجال البرشي املجال بني فاصل حد كل ويزول وتعاويذه،
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الرق مرحلة (1-1)

بينهما التطور إن بل مبارشة. الرق نظام مرحلة إىل البدائية املرحلة من االنتقال يحدث لم
الحد إىل اإلنتاجية القوى تقدم هي التحول نقطة وكانت أقىصحد. إىل وبطيئًا متدرًجا كان
الحياة، برضورات الوفاء أو املبارشة، حاجاته تلبية أجل من فيه ينتج اإلنسان يعود ال الذي
نتيجة إىل مؤديًا التوسع هذا وكان الخاص. الستخدامه إليه يحتاج عما إنتاجه أصبح بل
هو الفقر يف واملساواة التجانس كان أن فبعد للبرش. الطبقي التقسيم بداية هي رضورية:
نتيجة الناس، مستويات بني وتميز اختالف هناك أصبح البدائية؛ للمرحلة املميز الطابع
وظهر اليومية، املعيشة املبارشيف لالستخدام يلزم عما تزيد اإلنتاج فوائضيف ظهور لبداية
استغالل بداية ذاته هو التميز هذا وكان والضعيف. القوي أو والفقري الغني بني الفرق
يستعني أن للغني يتيح — ضيق نطاق عىل ولو — الثروة تراكم إن إذ لإلنسان؛ اإلنسان
عليهم. فرضرشوطه أجل من مركزهم ضعف ويستغل ممتلكاته، استثمار يف بالفقراء

نظًما عرف القديم العالم إن بل األحوال. كل يف الرق شكل االستغالل هذا يتخذ ولم
الحكام طبقة فيها تتميز مطلقة، استبدادية سلطة أساس عىل بُنِيَت متقدمة اقتصادية
باملعنى عبيًدا الشعب عامة من تتخذ ال ولكنها هائلة. بميزات الشعب عامة عن والكهنة
االقتصاد هي األوىل دعامتها كانت هائلة، حضارات ازدهرت النظم هذه ظل ويف الصحيح.

القديمة. املرصية الحضارة يف الحال هي كما املتقدم، الزراعي
اتسع فعندما القديم؛ اليوناني املجتمع هو له الواضح النموذج فكان الرق نظام أما
البالد إىل يُْجَلبون الحروب هذه يف األرسى أصبح اليونانيون؛ يخوضها التي الحروب نطاق
الذي الرقيق صفة بالتدريج واكتسبوا األمر، بداية يف املنزلية األعمال يف بهم يستعان لكي
قانوني أساس الصفة لهذه وأصبح أيًضا، شخصه يف بل فحسب، عمله يف ال سيده، يتحكم
أصبح التطور وباستمرار الخط، طول عىل األول لصالح والعبد السيد بني العالقة ينظِّم
يمثِّلون وصاروا وحدها، املنزلية األعمال يف ال االقتصادي، اإلنتاج يف يُستخدمون اء األرقَّ
االحتكاك عناء السادة عىل وتوفر املرهقة، اليدوية باألعمال القيام تتوىل رئيسية عمل قوة
لهم تُنتج التي البرشية» «اآلالت حساب عىل الرغد العيش فرص لهم وتكفل املادي، بالعالم
أرباح. من يشاءون ما لهم يحقق فائًضا إليه وتضيف معيشتهم، يف إليه يحتاجون ما كل
بال — أعظمها مجيدة، قديمة حضارات ظهرت بدوره االجتماعي النظام هذا ظل يف
قبل الثامن القرن حوايل من املزدهرة فرتتها امتدت التي اليونانية، الحضارات هي — نزاع
كان وإن امليالدي، الثاني القرن إىل أي التاريخ؛ هذا بعد عام ألف من يقرب ما إىل امليالد
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القرن إىل السادس القرن من — جميًعا املؤرخني باعرتاف — يمتد فيها الذهبي العرص
امليالد. قبل الثالث

فئة استغالل عىل ينطوي — اقتصادي نظام هو حيث من — الرق أن من الرغم وعىل
فإنه وماديٍّا، معنويٍّا أشخاصهم يف التحكم حد إىل يصل ا تامٍّ استغالًال أخرى الناسلفئة من
األحرار. للمواطنني أيًضا) واملادية (املعنوية الحرية من كبريًا قدًرا يضمن األقل عىل كان

العرص. ذلك يف الفكر ازدهار يف الكبري أثره لذلك وكان

الرق ونظام القديمة االستبدادية النظم بني مقارنة (2-1)

وبني — القديم الرشق بالد يف ُعرف كما — االستبدادية النظم بني مقارنة أجرينا ولو
يف املقارنة لكانت والعلمية؛ الفكرية للنهضة منهما كلٍّ تشجيع مدى حيث من الرق، نظام
العقيل امليدان عىل يطبَّق كان املطلق االستبدادي الحكم مبدأ ألن ذلك الثاني؛ النظام صالح
أرساره تتداول التي وحدها هي الكهنة، من طبقة تحتكره كله فالعلم بدوره؛ والروحي
فكرية نهضة تحدث أن املستحيل ومن الناس. بقية عن كتمانها عىل وتحرص وتتوارثها،
املعارف من مجموعة هو الناس إليه يحتاج كان ما وكل هذا. التكتم جو يف شاملة وعلمية
إلخ؛ … واملالحة والعمارة الزراعة يف املبارشة أغراضهم تحقيق عىل تساعدهم التي العلمية
الباقية املرصية اآلثار تُعد القديم، الرشق بالد يف كبريًا تقدًما العملية املعارف أحرزت ولذلك
به. يستهان ال نظري فكر العميل التقدم هذا وراء من هناك أنه واألرجح له. رائًعا نموذًجا
أرساًرا كان لو كما عليه الكهنة حرص إىل نظًرا يُتََداَول؛ ولم ينترش لم الفكر هذا ولكن
يف املطلقة للسلطة انعكاس (وهي املعرفة ميدان يف املطلقة السلطة كانت وهكذا مقدسة.
االنتفاع واستحالة والعلمي، الفكري التقدم نطاق تضييق عوامل من عامًال الحكم) ميدان

واسع. مستًوى عىل ثماره من
عند مطبًقا كان كما الرق نظام وبني املطلق النظام بني واضًحا الفرق يظهر وهنا
لم ولكنهم وعبيد. أحرار إىل املجتمع يقسمون كانوا األخريون فهؤالء القدماء؛ اليونانيني
ولكنه الحالتني. يف وقاطًعا ا حادٍّ كان التقسيم أن صحيح عاديني. وأناس كهنة إىل يقسموه
األحرار، املواطنون هم بكثري، الناسأوسع من لعدد فرصاملعرفة يتيح األوىل الحالة يف كان
للجميع متاحة معرفة كان بل القداسة، من بهالة محاطة معرفة يكن لم إليه، يصلوا أن
عىل القدرة له توافرت ما إذا ثمارها، من وينتفع تقدمها يف يُساهم أن شخص أي يستطيع

ذلك.

15



الفلسفة آفاق

األهمية، عظيم ولكنه مبارش. غري بدور تقوم كانت ذاتها املستَغلة العبيد طبقة إن بل
القيام تتوىل كانت الطبقة هذه ألن ذلك الرق؛ نظام ظل يف لليونانيني الفكري التقدم يف
األحرار تعفي كانت ثَم ومن كبريًا؛ جسميٍّا جهًدا تتطلب التي املرهقة، اليدوية باألعمال
املواطنني أمام مقفًال املادي العمل ميدان كان وهكذا األعمال. من النوع بهذا القيام من
هو كان بل مرصاعيه، عىل أمامهم مفتوًحا كان العقيل العمل ميدان أن حني عىل األحرار،

نشاطهم. فيه يمارسوا أن يمكنهم الذي الوحيد امليدان

الرق ملرحلة الفكري الطابع (3-1)

— والفنون اآلداب وتقدُّم والفلسفي، العلمي التفكري م تقدُّ الفكر مؤرخي بعض ويعزو
من كبري قطاع اضطرار عدم إىل أي بالذات؛ العامل هذا إىل — القدماء اليونانيني عند
الحياة. يف والعقلية الروحية للجوانب وتفرُّغهم مرهقة، جسمية بأعمال القيام إىل الشعب
نتحدث التي الظاهرة نواحي كل يشمل وال واحد، جانب عىل مقتًرصا تعليًال هذا كان وربما
ذلك عىل الضوء بعض يلقي ألنه تجاهله؛ يصح ال طريف تعليٌل حاٍل أية عىل ولكنه عنها.
العرص خالل والفن واألدب الفكر ميادين يف القدماء اليونانيون أحرزه الذي الهائل التقدم

الرق. نظام فيه حياتَهم ساد الذي
والعلم الفكر اتخذه الذي الخاص» «الطابع لنا يفرس التعليل هذا أن ذلك من واألهم
النظري الفكري النشاط ذلك مرة ألول وظهر الفلسفة. ُولَِدت اليونان ففي اليوناني؛
بل الوجود، جوانب من بعينه جانب يف تتمثل كما الحقيقة عن يبحث ال الذي الخالص
سيما وال — النظرية العلوم أحرز اليونان ويف معانيها. وبأعم لذاتها، الحقيقة عن يبحث
تزال ال التي بنظرياتها — إقليدس هندسة أن يعرف وكلنا كبريًا. تقدًما — الرياضيات
يربعوا لم اليونانيني فإن أخرى جهة ومن ف. ِرصْ يوناني إنتاج هي — اليوم حتى تُْدَرس
العلوم من بكثري أقل مرتبة يف أنها عىل إليها نظروا إنهم بل التجريبية. العلوم ميدان يف
فيها فيستخدم األوىل أما فقط، عقله اإلنسان فيها يستخدم علوم األخرية هذه ألن النظرية؛
عىل انعكس قد واملادي اليدوي العمل احتقار يكون وبذلك عقله؛ يستخدم ما بقدر يده
وأرقاء أحرار إىل اليوناني للمجتمع الطبقي التقسيم ويكون العلوم، إىل اليونانيني نظرة
باألحرار، تليق علوم منها تكون بحيث مراتبها؛ حسب العلوم تقسيم من آخر نوًعا ولَّد قد
اليوناني التفكري عىل العامل هذا تأثري أهمية ندرك لكي ويكفي بهم. تليق ال وأخرى
من نوع بأي نعرتف ال اليوم فنحن الحالية؛ بنظرتنا العلم إىل هذه نظرتهم نقارن أن
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يقوم الذي الطبيعة، علم إىل نظرنا ولو جميًعا، بينها نسوي بل العلوم، بني «الطبقية»
ألنه رفيع؛ غري علًما اليونانيني نظر يف كان أنه لوجدنا حياتنا؛ يف األهمية عظيم بدور اليوم
املوضوعات بأحط تتصل التي العلوم فإن أخرى جهة ومن املادي. بالعالم اتصاًال يتطلب
الحرشات فعاِلم املوضوعات؛ بأرفع تتصل التي تلك مكانة عن تقل ال مكانًة نظرنا يف تحتل
القطن دودة مثل آفة عىل يقيض أن استطاع لو كربى خدمة اإلنسانية إىل يؤدي أن يمكن
لو القومي االقتصاد يف انقالبًا يُْحِدَث أن يمكن (الطني) الرتبة وعاِلم البلهارسيا، قواقع أو
تدل أمثلة هذه وكل معينة. محاصيل إنتاج مضاعفة إىل تؤدي ظروف تهيئة من تمكَّن
إىل العلوم بتقسيم يعرتف يعد لم — ديمقراطية عليا ُمثل تسوده الذي — عرصنا أن عىل
العمل قيمة وإعالء اليدوي العمل ازدراء يكون أن يف كبري االحتمال فإن ثَم ومن مراتب؛
وعبيد) أحرار إىل للمجتمع الطبقي التقسيم عىل مرتتبة نتيجة ذاته (وهو النظري العقيل
دنيا. مرتبة إال لها ليست وأخرى رفيعة علوم إىل للعلوم اليونانيني تقسيم يف األصل هو

النتائج تحقيق عىل تضافرت الرق، نظام جانب إىل أخرى، عوامل هناك أن شك وال
بالشعوب الدائم واالختالط للسلع املستمر والتبادل االقتصادي فاالزدهار إليها؛ أرشنا التي
للبحث الجو تهيئة عىل تساعد العوامل هذه كل والحريف؛ الصناعي النشاط ونمو األخرى
التي الطرق أسهل هو الرق نظام كان وإذا والعلمي، الفكري امليدان يف الحقيقة عن الحر
لجعلها يكفي الذي القدر إىل الناس من فئة تحرير هدف لتحقيق القديم العالم يف توافرت
عملية منفعة تحقيق إىل سعي دون ق، الخالَّ والروحي العقيل النشاط ممارسة عىل قادرة
مجرد فإن عقائدهم، نرش عىل الكهنة مساعدة أو السحر، أغراض خدمة إىل أو مبارشة،
لتحقيق وسيلة بدوره يكون أن يمكن معقول، اقتصادي فائض وتحقيق الثروات تكدُّس
كانت القديمة اليونان يف والروحية العقلية النهضة أن ذلك ومعنى نفسه، الهدف هذا
النهضة هذه اتخذته الذي الخاص الطابع ولكن الشامل. االقتصادي بالنهوض مرتبطة

اليوناني. املجتمع يف الرق نظام انتشار وبني بينه ربطنا إذا إال تعليله يصعب

اإلقطاعية املرحلة (2)

اإلقطاعية للمرحلة العامة السمات (1-2)

التطور يف اإلقطاعية للمرحلة املميزة الصفات من بمجموعة املرء يأتي أن السهل من ليس
عىل تصدق وال معينة مجتمعات عىل تصدق الصفات هذه معظم إن إذ االقتصادي؛

أخرى. مجتمعات
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االقتصادي النظام هو إنه فيقال: زمنيٍّا، تعريًفا اإلقطاع يعرَّف األحيان بعض ففي
أما أوروبا. يف اإلقطاع نظام عىل إال يرسي التعريفال هذا ولكن الوسطى. العصور يف السائد
أو بشكل — وجود لإلقطاع زال فال — الرشق وضمنها — األخرى العالم أماكن من كثري يف
فيقال: اجتماعيٍّا، أو سياسيٍّا تعريًفا اإلقطاع يَُعرَّف أخرى أحيان ويف اليوم. حتى — بآخر
عليهم له وتكون عنده، يعملون َمن كلِّ بأقدار اإلقطاعي املالك فيه يستبد الذي النظام إنه
حقيقًة يتجاهل التعريف هذا فإن ذلك ومع ذاتها. الدولة سلطة عىل تعلو مطلقة سلطة
من أرحم األحيان بعض يف كان اإلقطاع أن وهي التصنيع؛ عرص بداية يف أوروبا عرفتها
والحماية األمن من قدًرا الناس يمنح كان ألنه تاريخه؛ من األوىل الفرتة يف العرصالرأسمايل

األقل. عىل
النظام ذلك إنه فيقال: فيه، السلطة مركز أساس عىل أحيانًا اإلقطاع يُعرَّف كذلك
متعددة سلطات محلها لتحل نهائيٍّا؛ تختفي أو للحكومة املركزية السلطة فيه تتفكك الذي
صح ولو أرضه. يف يعملون َمن كلِّ عىل والنهي األمر له يكون إقطاعي منها بكلٍّ ينفرد
— فيها السلطة ظلت التي البالد يف إقطاعية مرحلة بوجود القول أمكن ملا التعريف هذا

مرص. بينها ومن واحدة، مركزية حكومة يد يف — تاريخها طوال
فنقول: االقتصاد، يف الزراعي النمط وبني اإلقطاع بني نربط أن األصح كان وربما
الكبري املالك بني معينة عالقات أساس عىل الزراعية البيئات يف يقوم الذي النظام ذلك إنه
البيئة أن والواقع تسلُّطية. عالقات بأنها أساًسا تتسم أرضه، يف املشتغلني والفالحني
املطلقة بصورتها تكتمل ال اإلقطاعي عنارصالنظام إن إذ اإلقطاع؛ لفهم رضورية الزراعية
بالحياة لها صلة ال أخرى بمهمة مشتغًال الكبري األرض مالك فيها يكون التي الحاالت يف
التي هي البيئة هذه فإن كذلك الصناعة. أو التجارة أو املال ميدان يف كالعمل الريفية،
تظل معينة قيًما اإلقطاع يسوده الذي املجتمع يف وتنرش ا، خاصٍّ طابًعا اإلقطاع عىل تُضفي
املتكافئة غري العالقات من — اقتصاديٍّا — التخلص يتم أن بعد حتى النفوس يف متأصلة

اإلقطاع. نظام يستتبعها التي
ذلك اإلقطاعية؛ باملرحلة ا خاصٍّ اهتماًما تقتيضمنا التي هي األخرية النقطة هذه ولعل
األوروبية؛ النهضة عرص منذ اإلقطاع لنظام املطلقة السيادة من تتخلص بدأت أوروبا ألن
الثورة عهد يف النظام هذا إىل القاضية الرضبة وُسدَِّدت عرش، السادس القرن حوايل يف أي
االقتصادي املستوى (عىل الصناعية الثورة عهد ويف السيايس) املستوى (عىل الفرنسية
أما عرش. التاسع القرن يف آثاره آخر من تخلصت قد إنها القول يمكن بحيث واالجتماعي)؛
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ونظرتنا قيمنا ويف عقليتنا يف ويؤثِّر بيننا يعيش نظاًما زال ما اإلقطاع فإن إلينا بالنسبة
امللكيات نظام عىل فيها قىض التي اللحظة منذ تصفيته استطعنا أننا صحيح العالم. إىل
اإلقطاع أن نتذكر أن الواجب من ولكن الزراعي. اإلصالح قوانني بفضل الكبرية الزراعية
وأن السنني، من ألوًفا بل مئات بالدنا يف السائد النظام هو ظل — املختلفة بأشكاله —
غري فرتة تالزمنا ستظل التي املعنوية آثاره من التخلص تعني ال للنظام املادية التصفية
الدائب. والسعي الواعي بالعمل التخلصمنها أجل من جهدنا نبذل لم ما الزمن من قصرية
بها مرت ملرحلة الفكرية الخصائص عن الحديث الصعب من يكون أن وطبيعي
عن نتحدث أن العسري فمن التباين؛ شديدة بيئات يف وانترشت كهذا، طويًال زمنًا البرشية
الظروف باختالف تختلف أشكاًال يتخذ كان اإلقطاع ألن بأرسه؛ العالم يف واحد «إقطاع»
— الفكرية الناحية من — اإلقطاع نعالج أن األيرس كان وربما فيها. ينترش التي املحلية
تلك بالرشق املقصود أن مفهوًما يكون أن عىل رشقي؛ وإقطاع غربي إقطاع نوعان: أنه عىل

إطالقها. عىل الرشقية البالد ال العالم، من فيها نعيش التي املنطقة

الغرب يف اإلقطاع (2-2)

كان التي الكثرية الحروب تلك أوروبا يف اإلقطاع نظام لظهور األساسية العوامل من
الحروب هذه أدت فلقد الخارج، من أعداء ضد وإما بعضهم، ضد إما امللوك، يخوضها
لم امللوك أن إىل ونظًرا أفرادها، عدد وزيادة املحرتفني، العسكريني فئة أهمية ازدياد إىل
عىل — منهم القادة سيما وال — املحاربني هؤالء ملكافأة يكفي الذي املال دائًما لديهم يكن
الحروب، يف بالئهم حسن عىل لهم جزاءً األرض من قطًعا يمنحونهم كانوا فقد خدماتهم،
االنتفاع حق املحارب تُعطي كانت بل دائمة، ملكية شكل عىل البداية يف املنح هذه تكن ولم
التحول هذا عىل ساعد ومما دائمة. ملكية إىل بعد فيما الحق هذا تحوَّل ثم األرض، من
االستقرار، وعدم الرضائب أخطار ضد الكبري باملالك يجتمعون كانوا الفالحني صغار أن
العنارص أهم من املحاربون الفرسان كان وهكذا األمن. من بمزيد الشعور يف منهم ورغبًة
البالغ أثرها الحقيقة لهذه وكان الوسطى. العصور يف اإلقطاعيني طبقة منها تكوَّنت التي

الخاص. بطابعها األوروبي اإلقطاع عرص يف الفكرية القيم صبغ يف
شاسعة مساحات عىل يسيطرون واألديرة الكنيسة رجال كبار كان أخرى ناحية ومن
اإلعفاءات أن عن فضًال هدايا، أو منًحا أو هبات بوصفها إليهم َمت ُقدِّ األرض، من
ثرواتهم استثمار عىل ساعدتهم قد بها يتمتعون كانوا التي الكثرية والتسهيالت الرضيبية
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الخاضعة األرايض من كبرية نسبة ن تكوِّ الكنيسة أمالك أصبحت حتى ومضاعفتها،
الوسطى. العصور يف اإلقطاعية الطبقة عنارص أهم من الدين رجال أصبح كما لإلقطاع،
فئة إىل اإلقطاعيني انتماء أعني الغرب؛ يف اإلقطاع لنظام املزدوج األصل هذا كان ولقد
األصل هذا كان أخرى؛ جهة من الدين رجال كبار فئة وإىل جهة، من املحاربني الفرسان
اإلقطاعي املجتمع سادت التي العقلية والعادات القيم مجموعة يعلل الذي هو املزدوج

الوسطى. العصور يف الغربي

الشجاعة قيم هي العرصالوسيط يف الغربي العالم يف األخالقية القيم أهم كانت فقد (١)
ظلوا الذين األرض، ُمالك من النبالء الفرسان قيم هي وتلك والرتفع. واألرستقراطية
ويف املستقرة. املدنية الحياة إىل تحولوا أن بعد حتى العسكرية بالفضائل يحتفظون
يف حوادثه تدور أدبي عمل أي إىل رجع إذا القيم هذه أهمية مدى يلمس أن املرء استطاعة
يتسم األرستقراطي الرتفع هذا كان األحيان من كثري ويف الوسطى. العصور فرسان عالم
وجود الحالة هذه يف األبوية النظرة معنى وليس الشعب. عامة إىل األبوية النظرة من بنوع
إىل اإلقطاعي املالك نظرة هو منها املقصود إن بل بالرضورة، املحبة أو العطف من نوع
القرارات يتخذ إنه أي ما؛ بمعنى عنهم مسئول أنه وعىل رعاياه، من أنهم عىل الناس عامة
له تسمح طبيعته كانت إذا مشكالتهم حل يف شارك وربما مستقبلهم. بشأن الحاسمة

املشكالت. بهذه باالهتمام
يف املركزية السلطة َضْعف الفالحني، األرضعىل مالك سيطرة اكتمال عىل ساعد ومما
تنفيذية سلطة لها قوية حكومية وإدارة مسيطرة حكومة وجود وعدم الوسطى، العصور
لهم كانت (إن وممتلكاتهم الفالحني أرواح حماية بمهمة يقوم اإلقطاع كان وهكذا كاملة.
سوى للثروة مصدر من فيه يكن لم عرص يف البالغة أهميته له كانت أمر وهو ممتلكات)،
يتقاىض كان ولكنه حد. أبعد إىل محدوًدا اإلنتاج يف والصناعة التجارة دور وكان األرض.
وكانت األرض. لهذه رقيًقا بأرضه املشتغلون الفالحون كان إذ باهًظا؛ الحماية هذه ثمن
إليها يحتكمون سلطة أية أمامهم تكن ولم فادحة، باهظة وواجباتهم ا، جدٍّ ضئيلة حقوقهم
آٍن يف والحكم الخصم هو اإلقطاعي هذا كان إذ الحد؛ عن اإلقطاعي املالك طغيان زاد إذا

واحٍد.
جانب يف السائدة هي واألرستقراطية والرتفع الشجاعة قيم كانت إذا فإنه ولذلك
وكان الناس. عامة جانب يف السائدة هي كانت والوالء الخضوع قيم فإن اإلقطاعيني،
يتجاوز ال الذي الخاضع، اإلنسان نموذج هو الوسيط العرص إلنسان فيه املرغوب النموذج
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اإلقطاعي سيده رضاء يف أمانيه أغىل تنحرص والذي منه، أعىل هو ما إىل يتطلع وال حدوده
عنه.

فنرشوا الغربي، اإلقطاعي العرص صورة إكمال يف بدورهم الدين رجال أسهم وقد (٢)
عابرة، مرحلة بأنها األرض هذه عىل اإلنسان حياة وصوروا الزهد، قيم الناس عامة بني
زاهدة العالم هذا عن منرصفة أفكارهم كانت ثَم ومن كبريًا؛ اهتماًما يوليها أن ينبغي ال
للحياة اإلنسان تهيئ أنها سوى قيمة من الحياة بهذه املتعلقة النشاط ألوجه تكن ولم فيه،
الشعب؛ عامة نحو هة موجَّ — األمر واقع يف — كانت القيم هذه أن عىل الباقية؛ األخرى
القناعة من حالة يف يظلوا أن العرص ذلك يف الدين رجال يريد الذين أولئك نحو أعني
صلة ال حياًة يعيشون منهم الكثريون فكان أنفسهم الدين رجال أما القليل. بأقل واالكتفاء
ولم الحياة، مباهج بكل يستمتعون كانوا إنهم إذ إليه؛ الناس يدعون بما اإلطالق عىل لها
عن يكون ما أبعد كان الذي حياتهم لنمط تغطيًة إال الزهد قيم تأكيد عىل إرصارهم يكن
إىل يرجع كان بالقليل والرضا والوالء الخضوع أفكار انتشار أن األمر يف واملهم الزهد.

اإلقطاعيني. النبالء تأثري إىل يرجع كان ما بقدر الدين رجال تأثري

الرشق حياة يف اإلقطاع دور (3-2)

الغرب يف سائًدا كان الذي باملعنى ال واسع بمعنًى ُفِهَم إذا — الرشق يف اإلقطاع يمثِّل ال
انقىضعهده، ثم التطور مراحل من مرحلة خالل دوره له كان تاريخيٍّا نظاًما — فحسب
بل عميقة، آثار — العالم من فيها نعيش التي املنطقة يف — له زالت ما نظام هو وإنما

املنطقة. هذه أرجاء من كثري يف ملموس فعيلٌّ وجوٌد له يزال ال
وتوطده اإلقطاع نظام ظهور إىل أدت التي املختلفة العوامل عن نتحدث أن نود ولسنا
وهو األصيل، غرضنا عن بنا يبعد بأن كفيل الحديث هذا إن إذ العالم؛ من املنطقة هذه يف
أن وحسبنا اإلقطاع. نظام انتشار عىل ترتبت التي واملعنوية الفكرية االتجاهات يف البحث
كان لو كما عنه نتحدث بأن لنا يسمح ال اإلقطاع لنظام الهائل الزمني االمتداد أن إىل نشري
إىل عرص من طابعه يتغري أن الرضوري من كان بل األحوال، كل يف متجانًسا واحًدا نظاًما
كنظام اإلقطاع عىل سابقة أخرى نظم مع أحيانًا يتداخل وأن آخر، إىل مجتمع ومن عرص،

الرأسمايل. كالنظام له الحقة نظم مع أخرى وأحيانًا الرق،
اإلقطاع نظام إىل نشري أن الحايل، بحثنا أغراض نحقق لكي يكفينا؛ كان ولذلك
اقتصادية بعالقات يتسم والذي الزراعية، بالحياة أساًسا يرتبط الذي النظام ذلك بوصفه
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مستعبدين فالحني وبني ناحية، من كبار ك مالَّ بني التكافؤ عن البعد كل بعيدة واجتماعية
الحياة تطبع تظل النظام هذا آثار أن إىل الصدد هذا يف نتنبه أن وينبغي متفاوتة، بدرجات
وال الزراعية، امللكية نمط عىل أسايس ل تحوُّ يطرأ أن بعد حتى الخاص، بطابعها الريفية
الترشيعية النظم يف التغري ألن ذلك الفالحني؛ أقدار عىل مسيطرين اإلقطاعيون ك املالَّ يعود
تظل القديمة العادات كانت هنا ومن االجتماعية؛ العقليات تغري من بكثري وأرسع أيرس

ظهورها. إىل أدت التي النظم زوال من طويلة فرتة بعد النفوس يف مستحكمة
هو حيث من اإلقطاع عىل فيه قضينا الذي الوقت يف إننا أرصح: بعبارة — ولنَُقْل
نقيض أن بعُد نستطع لم معني، بطابع فيه االجتماعية العالقات تتسم اقتصادي نظام
يف حتى إننا بل اإلقطاع. نظام يولِّدها التي املعنوية واالتجاهات الفكرية العادات عىل
الريفية واالتجاهات األفكار من كامًال تراثًا حاملني املدن إىل انتقلنا قد الحرضية حياتنا
األحيان من كثرٍي يف أصبحنا أننا النتيجة فكانت الجذور، عميقة إقطاعية بعصور املرتبطة
بالعرص صميمها يف ترتبط أعماًال املدن يف فنمارس الصحيح؛ باملعنى مزدوجة حياة نحيا
نمارس ولكنا تجارية. رشكة أو مصنع يف االشتغال أو الحكومية األداة دفة كإدارة الحديث
صميمها يف هي بل ريفية، صميمها يف هي بيئة من موروثة وقيم بعقليات األعمال هذه

إقطاعية.
املجتمع، يف معنويٍّا انفصاًما يُْحِدث إنه إذ وأرضاره؛ أخطاره االزدواج لهذا أن شك وال
هذا بها يواجهون التي النفسية أو العقلية ونوع فيه الناس يعيش الذي الواقع طبيعة بني
التي العقلية واالتجاهات العادات ندرس حني فإننا ولذلك مشاكله؛ حل ويحاولون الواقع
ندرسواقًعا بل التاريخ، من غابرة ندرسمرحلة ال عنه، تتولد أو اإلقطاعي بالنظام ترتبط
اختفاء من الرغم عىل سلوكنا يف تأثريه يمارس زال وما اليوم، حتى بيننا يحيا يزال ال
من بيشء — ندرس أن فلنحاول ظهوره، إىل أدَّى الذي واالجتماعي االقتصادي النظام
لنا تتضح لكي املجتمع؛ يف اإلقطاعي النظام يولدها التي والقيم العادات نوع — التفصيل
وسائل خاللها من وتستبني الراهنة، حياتنا يف التوازن عدم مظاهر من كثري طريقها عن

االختالل. هذا من التخلص

اإلقطاع ظل يف للحياة املعنوية السمات (4-2)

اإلقطاع نظام عن املتولدة العقلية السمات دراسة يف بدايتنا نقطة تكون أن الواجب ومن
أساًسا مرتبط اإلقطاع نظام أن بها وأعني قبل؛ من إليها أرشنا التي الحقيقة تلك هي
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قد الريف يف سائًدا اإلقطاع فيها ظل التي املدة طول أن شك وال الزراعية. الريفية بالحياة
بوجه الريفية الحياة نمط وبني اإلقطاعية االجتماعية العالقات بني وثيق تداخل إىل أدَّى
حتى نعرفها كما — الريف يف الحياة معالم من قليل غري قدًرا إن القول يمكن بحيث عام؛
إن أخرى ناحية من القول يمكن كما اإلقطاع، نظام طريق عن تحدد قد — هذا يومنا
لظروف نتيجة تشكلت قد اإلقطاع ظل يف تعيش التي للعقلية املميزة الرئيسية السمات

فيها. إال النظام هذا يسود ال التي الزراعية البيئة

والتي — اإلقطاع يسودها التي الريفية البيئة يف األنظار تلفت التي السمات أوىل (١)
إيقاعها. وبطء الحياة نمط بساطة هي — البيئة هذه يف العقليات عىل قويٍّا تأثريًا تؤثر
إىل املجتمع نزوع ولكن الزراعية. املجتمعات كل بني مشرتكة سمة هذه أن وصحيح
وجه عىل اإلقطاعي املجتمع يف وضوًحا تزداد التي الصفات من للتجديد ومحاربته الثبات
عىل فيه السلطة أصحاب يحرص راكد، نظام بطبيعته اإلقطاع ألن ذلك التخصيص؛
يف التجديد إىل االتجاه شيوع بأن — حق عن — ويؤمنون وسيطرتهم، بنفوذهم االحتفاظ
ثَم ومن امليادين؛ سائر إىل عدواه تنتقل أن يمكن االجتماعية الحياة ميادين من ميدان أي

بالخطر. ذاتها سلطتهم يهدد فإنه
حوافز أية توجد وال ثابتًا، طابًعا ذاتها اإلنتاج أساليب تتخذ املجتمع هذا مثل يف
التفكري طرق تتسم أن النتيجة فتكون العقول، عىل مبارشًة ذلك وينعكس للتجديد،
العامل هذا وإىل والتحجر. بالجمود األخالقية والقيم االجتماعية العادات وتتسم بالثبات،
األحوال بأن واالعتقاد الريفية، مجتمعاتنا يف التجديد من النفور من كبريٌ قدٌر يرجع
وزمان. مكان كل يف موجودة تزال وال كانت أزلية، أوضاع هي املحيل املجتمع يف السائدة
إذ الصدد؛ هذا يف هام بدور يقوم الريفي املجتمع يف التجارب نظام ضيق أن يف جدال وال
ظل األخرى، واملجتمعات الشعوب مع الخربات وتبادل الخارجي، العالم عىل االنفتاح إن
تحجر وزاد العالم، يف الريفية املجتمعات معظم إىل بالنسبة عسريًا أمًرا قريب عهد حتى
الريفية املجتمعات يف نلمسه ما هي النتيجة فكانت العزلة، هذه إحكام من اإلقطاع نظام
يف الشائع النمط يخالف االعتقاد أو السلوك أنماط من نمط أي يف وتشكك ارتياب من
بل فحسب، فرديٍّا انحراًفا تشكل ال بدعة أنه عىل تجديد كل إىل والنظر املحيل، املجتمع

له. وإهانة وتحديًا ذاته املجتمع تقاليد عىل خروًجا تمثل
واملستقبل؛ الحارض حساب عىل املايض تقديس مبارشًة السابقة بالسمة ويرتبط (٢)
عبادة تُعد والتجديد. التغري من والنفور الثبات، إىل النزوع يسوده الذي املجتمع ففي
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عامة، الريفية املجتمعات كافة يف نلمسها ظاهرة بدورها وهذه منها. مفر ال املايضظاهرة
القرون عرشات ظلت بينما األخرية، السنني عرشات يف إال اإلنتاج أساليب تتغري لم حيث
ألن ذلك آخر؛ سببًا العام التعليل هذا إىل يضيف اإلقطاعي املجتمع ولكن ثابتة. تكون تكاد
االجتماعي، وضعهم بحكم يتجهون، أناس قبضة يف يقع املجتمع هذا يف السيطرة زمام
— ونفوذه بثروته يَدين الكبري اإلقطاعي فاملالك بماضيهم؛ واإلشادة األسالف تكريم إىل
بل بعيدين. أسالف من موروثة ممتلكاته تكون ما وكثريًا للوراثة، — األحيان معظم يف
أمجاده فإن وهكذا السنني. من بمئات سبقوه أجداد من موروثًا يكون قد ذاته لقبه إن
وملا املايض، بهذا عالقته من نظره يف تُْستََمد إنما للحارض قيمة وكل باملايض، مرتبطة كلها
وقيمهم تفكريهم طرق فإن املجتمع، هذا مثل يف املسيطرون هم اإلقطاعيون األعيان كان
مثل يف األذهان تتعلق هنا ومن ككل؛ املجتمع عىل صورتها تنترشوتطبع التي هي األخالقية
التغيري احتماالت دائًما طياته يف يحمل الذي — املستقبل إىل وتنظر باملايض، املجتمع هذا
للمايض، انعكاًسا يكون ما بقدر إال ذاته الحارض عن ترىض ال إنها بل االرتياب. بعني —
وحني يعوَّض. أن يمكن ال عهده انقىض ما وأن الجديد، من دائًما أفضل القديم أن وترى
حدٍّ عىل والفالحون اإلقطاعيون بها يؤمن عامة، ظاهرة التفكري يف الطريقة هذه تصبح
— منهم وعي غري عن — يعملون التغيري يف املصلحة أصحاب أن ذلك معنى يكون سواء،
أساسيٍّا باملايضعامًال التعلق يعد الذين الغاصبني حقوق تأكيد وعىل التغيري، محاربة عىل

املجتمع. عىل قبضتهم وإحكام سلطتهم تثبيت عوامل من
يف — هو إنما معني، مجتمع يف املايض، بالرتاث التعلق يف إفراط كل إن القول: ويمكن
األسالف. عبادة بمبدأ تدين التي اإلقطاعية العقلية هذه آثار من أثر — جوانبه من جانب
ويستمد املاضية أمجاده يتذكر أن — واجبه من بل — شعب كل حق من أن صحيح
حد إىل املايض الرتاث تقديس يصل حني ولكن بحارضه. النهوض عىل تعينه قوة منها
بأن االعتقاد حد وإىل ا، تامٍّ نسيانًا الحارض نسيان مع األمجاد هذه عىل املريض اإللحاح
عبادة تعود ال فعندئٍذ نقائصحارضهم؛ لتعويضكل وحده يكفي بماضيهم الناس تذكري

تقدمها. وجه يف عائًقا تصبح بل األمة، نهضة عوامل من عامًال املايض
ملبدأ إنكار عىل ضمنًا ينطوي باملايض املفرط التعلق هذا أن إىل نُشري أن وحسبنا
التقدم عالمات كل أن يرى املجتمع هذا فمثل التقدم، هذا بإمكان إيمان عىل بل التقدم،
تدهور زيادة إىل يؤدي ال الزمن ميض أن ويعتقد خادعة، مظاهر هي إنما به املحيطة
األمام إىل بها يخطو أن دون عليه، هي ما عىل يرتكها الفروض: أحسن عىل أو البرشية،
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بالنزعة االرتباط أوثق مرتبطة التشاؤمية النظرة هذه أن يف جدال وال واحدة. خطوة
كانت ما عىل أو عليه، هي ما عىل األوضاع بقاء إن إذ اإلقطاع؛ عصور يف السائدة الرجعية
سيطرتهم واستمرار اإلقطاعيني مكاسب عىل للمحافظة ضمان خري هو املايض، يف عليه

املجتمع. عىل
لسيطرة طويًال أمًدا خاضعة ظلت التي املجتمعات بعض يف تتمثل الظاهرة هذه
هام دور فيها القبيل للنظام كان التي املجتمعات يف أيًضا تنترش أنها عن (فضًال اإلقطاع
عن عجز عىل تدل فإنما يشءٍ عىل دلت إن وهي االجتماعية). العالقات طبيعة تحديد يف
املايض عبادة تتخذ وحني منه. الهروب يف شعورية ال رغبة عىل أو الواقع، مع التكيف
مشاغله عن أنظاره ورصف املجتمع تخدير عوامل من عامًال تصبح فإنها متطرًفا طابًعا
إحداث إىل يتطلع مجتمع كل عىل لزاًما كان ولذلك املستقبل؛ يف واجباته وعن الحارضة
عمله يمكن ما وأفضل يتعداها. ال حدوًدا ماضيه لتأثري يجعل أن حياته يف ثوري تغيري
أفضل. مستقبل نحو ُقُدًما السري عىل تعينه قوة ماضيه من يتخذ أن هو الصدد هذا يف
هويتها إىل واالهتداء نفسها اكتشاف عىل األمة قدرة إن إذ إنجازه؛ يصعب ال أمر وهذا
يرى البعض إن بل مستقبلها. النهوضيف عىل تساعدها التي العوامل أهم من تَُعدُّ األصلية
التنمية عمليات يف حتى يعينها شخصيتها أبعاد وفهم ماضيها معرفة يف األمة ق تعمُّ أن
باملايض التعلق يَُعد اإلطار هذا يف اجتماعية. أم اقتصادية تنمية تلك أكانت سواء ذاتها،
النظر املايضدون هذا حدود عند الوقوف أما مرشوًعا. أمًرا أبعاده استكشاف إىل والسعي
أهم من كان ربما معتلة عقلية مظاهر من فمظهر املستقبل الحارضوأهداف متطلبات إىل

اإلقطاعية. العصور إىل ترجع التي التفكري عادات انتشار تكوينها أسباب
يسود الذي — املتحجر السكوني االجتماعي النمط هذا يؤدي أن الطبيعي ومن (٣)
إىل — املستقبل نحو يوجهها مما أكثر املايض بعجلة العقول يربط والذي اإلقطاع، عصور
مجال؛ للشك يوجد ال املجتمع هذا مثل ففي الفكر؛ مجال يف األفق وضيق ت التزمُّ شيوع
أن واملفروض الُعْرف، يُشبه بما عليها متفًقا سلًفا، ُمَعدَّة إجابات تجد األسئلة كل ألن ذلك
أما اإلجابات. هذه مثل عنه يوجد ما إال األسئلة من يثار وأال كافية، اإلجابات هذه تكون
فغري «الالأدرية») باسم فلسفيٍّا املعروفة (وهي الجزم عدم أو الرتدد أو العقيل الشك حالة
أكرب هو الذي التغيري، إىل السعي خطوات أول هو الشك ألن ذلك كهذا؛ مجتمع يف مقبولة
بني معلًقا يظل بأن ألحد يُْسَمح ال املجتمع هذا مثل ويف اإلقطاعي. املجتمع يف املحرمات
بال تُْقبََل وأن يقينية تكون أن ينبغي بمعرفتها يُْسَمح التي الحقائق كل ألن واليقني؛ الشك

مناقشة.
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ومن اإلقطاعي؛ املجتمع أسس انهيار إىل يؤدي معها التسامح فإن املعارضة اآلراء أما
عىل ذلك ويصدق كهذا، مجتمع بها يعرتف ال التي املبادئ من ذاته التسامح مبدأ كان هنا
يُْسَمح ال الفردية الحريات أن فكما السياسة. مجال عىل يصدق مثلما والفكر، العلم مجال
مع فكريٍّا تسامًحا املجتمع عىل املسيطرة السلطات تبدي ال فكذلك السيايس، املجال يف بها

العقيل. والتحليل النقد روح كبت عىل وتعمل عليه، املتفق العرف يخالف الذي الرأي
الكشوف أعظم من هائًال عدًدا أن ندرك لكي كبري جهد إىل بحاجة لسنا أننا عىل
عىل البداية يف — عليها سيطرت عقوًال هناك ألن إال يظهر لم البرشية إليها توصلت التي
عىل بها يَُرد التي السهلة باإلجابات تقتنع ولم القائمة، املعرفة يف الشك روح — األقل
أسئلة طرحت وإنما طرحها، يشيع التي بالنسبة أصًال تكتِف لم بل العقول، تساؤالت
ت التزمُّ أن يعني وهذا عنها. الصحيحة اإلجابة إىل بنفسها تهتدي أن وحاولت جديدة،
الجمود حالة يف بقائها عىل — بدوره — سيساعد املجتمعات هذه يسود الذي الفكري
ونتيجًة سببًا األفق وِضيق التسامح عدم يكون بحيث قبل من إليها أرشنا التي والتحجر
املؤرخني؛ إجماع عليها انعقد ظاهرة لتفسري يكفي ما هذا يف ولعل واحد. آٍن يف الجمود لهذا
الصحيح، باملعنى فكريٍّا أو علميٍّا تقدًما يشهد لم اإلقطاع عصور من عرص أي أن وهي
معظمه تحقق ثم اإلقطاع، عىل السابقة العصور بعض يف جزئيٍّا، التقدم، هذا حدث بل
ت تزمُّ من التخلص هو التقدم لهذا املمهد األسايس العامل وكان له. الالحقة العصور يف
املجتمع فيها أدرك التي اللحظة فمنذ الفكري. التسامح بمبدأ واالعرتاف اإلقطاعية، العقلية
وقد الفكر. حيوية عىل دليل هو وإنما جريمة، ليس السائدة واآلراء املعرفة يف الشك أن
التقدم أصبح اللحظة هذه منذ جديد؛ كشف إىل الوصول نحو األوىل الخطوة هو يكون
قيمة وإلدراك مخالفة، آراء إبداء يف الغري بحق لالعرتاف بُدَّ ال ولكن فحسب. وقت مسألة
التخلص من لذلك بد ال مجاالتها؛ كافة يف البرشية باملعرفة النهوض يف الفكرية املعارضة

التفكري. د موحَّ نمطي مجتمٍع من تفرتضه بما اإلقطاعية العقلية بقايا من
يف السائدة للعقلية السلبي الوجه هو التسامح وعدم الشك مبدأ إنكار كان وإذا (٤)
بالسلطة؛ املفرط اإليمان هو نفسها الظاهرة لهذه اإليجابي الوجه فإن اإلقطاع، عصور
يف األخرية الكلمة لها وتكون إليها، يُْرَجع نهائية سلطة توجد الحياة مجاالت جميع ففي

الناس. عليه يختلف أمر كل
املجتمع، يف اإلقطاعي املالك وضع من أصًال مستَمدة هذه السلطة فكرة أن شكَّ وال
معنوية سلطة لديه تكون كما إقطاعيته، ساكني عىل مادية سلطة بالفعل لديه تكون الذي
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حل أجل من إليه والرجوع محاكاته إىل وسعيهم ألوامره إطاعتهم يف تتمثل عليهم،
األمور ففي املجاالت؛ سائر عىل يرسي بحيث يمتد السلطة من النمط هذا مشكالتهم.
كل يف بالعلم املشتغلون إليه يحتكم للسلطة معني مصدر هناك يكون بدورها العقلية
معظم يف ولكنه حيٍّا. شخًصا املصدر هذا يكون وقد غوامضها. استجالء يريدون مسألة
أن بعد آرائهم، إىل اإلقطاعية العصور تطمنئ الذين السابقني الحكماء من حكيم األحيان

الوسطى. العصور يف أرسطو إىل بالنسبة الحال هي كما متحجرة، بصبغة تصبغها
ال سلطة، املجتمع منه يتخذ الذي — معنويٍّا أم كان ماديٍّا — الشخص نوع أن عىل
التفكري منهج يصبح املبدأ، هذا النتشار فنتيجة ذاته؛ السلطة مبدأ يهمنا ما بقدر يهمنا
إن بل التفكري. يف الفردي االبتكار عنرص ويضيع القديم، إىل الجديد إرجاع هو به املعرتف
هذا مثل يف إنجازه يتم ما فكل اإلقطاعي؛ املجتمع يف أصًال به يُْعَرتَف ال أمر الفردي اإلبداع
ال الفرد إن أدق: بعبارة لنَُقل أو أفراد. طريق عن ال جماعات، طريق عن يتحقق املجتمع
فيها تُْمَحى كبرية جماعة يف عضًوا بوصفه بل الفردية، بصفته شيئًا املجتمع هذا يف ينجز
معينة، دينية طائفة يف عضو هو حيث من إال يتميز ال فالفرد املميزة؛ الفريدة شخصيته
الذي الفني اإلبداع وحتى معينة. حرفية جماعة إىل ينتمي أو معينة، إقطاعية يف مشتغل أو
كانت اإلبداع هذا حتى لتحققه، أساسيٍّا رشًطا — الحديث اإلنسان نظر يف — الفردية تعد
الخاصة، مشاعره عن إفصاًحا الفني بعمله يقوم يكن لم الذي الفنان، شخصية فيه تُْمَحى
التي الدينية الطائفة ألغراض خدمة به يقوم كان وإنما نفسه، عن التعبري يف منه رغبة أو
التي األغراض من ذلك غري أو بالوالء، له يدين الذين الحاكم السم تخليًدا أو إليها، ينتمي
النزعة ذي الفنان عند — اإلطالق عىل مكانة لها تعد لم أو — هامة مكانة لها تعد لم

الحديث. عرصنا يف الفردية
مستقل. كيان هو حيث من بالفرد تعرتف لم اإلقطاعية العصور إن القول: ومجمل
عىل وكان الخاصة. شخصيته فيه تذوب أوسع كيان يف الفرد تدمج دائًما كانت إنها بل
أم إقطاعية أكان سواء — األوسع الكيان هذا عمل تحكم التي املبادئ إىل ينظر أن الفرد
تشعبت كلما إليها يرجع وأن تناَقش، ال سلطة أنها عىل — حرفية جماعة أم دينية طائفة
يبتَّ أو يعرفه أن يريد ما كل يف األخرية الكلمة لديها ليجد األمور؛ واْلتَبَست املسالك أمامه

فيه.
يشء كل إن إذ الحقائق؛ عن البحث عملية تتقدم أن يستحيل العقيل الجو هذا مثل ويف
عىل ال املرء، إليها يتوصل التي النتائج قيمة وتتوقف قبل، من بها معرتَف أصوٍل إىل يَُرد
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العقلية امللكات تظل وهكذا عليها. ترتكز التي السلطة قوة عىل بل العقل، إقناع عىل قدرتها
كل إرجاع منهج أعني القياس؛ بمنهج االعرتاف ويشيع وتعطل، خمول حالة يف لإلنسان
مدى يف إنسان كل قيمة وتنحرص سلًفا، معروفة تكون أعم أخرى واقعة إىل جديدة واقعة
املنقولة أو واألسالف، األجداد عن املحفوظة وبالعبارات الغري، بآراء االستشهاد عىل قدرته
واالرتقاء معارفه توسيع أجل من عقله استخدام عىل قدرته يف ال األمر، أُويل أقوال عن حرفيٍّا
به. املحيط واالجتماعي الطبيعي العالم فهم ومن العلم، من اإلنساني املجتمع بحصيلة

هي السلطة، فكرة عىل القائم التفكري أسلوب لسيادة املبارشة النتيجة كانت ولقد (٥)
يف سائدة يجدها التي األوضاع من وضع أي تغيري عن والعجز باالستسالم الفرد شعور
أوضاع فهي أصًال؛ التغيري تقبل ال األوضاع هذه بأن يحس الفرد كان لقد بل املجتمع،

عليه. هي ما عىل يقبلها أن إال املرء يملك ال أزلية
عىل يساعد باطًال تفسريًا الدينية املبادئ تفسري إىل أحيانًا يَْعَمد البعض كان ولقد
ألفكار معني فهم إىل الدعوة طريق عن وذلك الواقع، تغيري عن بالعجز الشعور هذا تقوية
األزل منذ له مقدَّر العالم يف به يحيط ما بأن املرء إحساس من يزيد والقدر، القضاء مثل
يشء كل ألن فتيًال؛ تجدي لن الحياة هذه يف اإلنسان جهود وأن عليه، هو ما عىل يكون أن
أن يرون املفكرين بعض إن بل شيئًا. إزاءه اإلنسان يملك ال محتوم مرسوم طريق يف يسري
يف الرغبة عن — الديني املجال يف املبارش— التعبري هو إنما للقدرية املتطرف التفسري هذا
أزلية بصبغة وصبغها عليه، هي ما عىل اإلقطاعي العرص يف السائدة األوضاع عىل اإلبقاء
تتدخل أن اإلنسانية اإلرادة عىل يستحيل أمًرا حادث كل يصبح فحني تتبدل؛ وال تتغري ال
هي املجتمع يف الظاملة االستبدادية النظم أن ذلك معنى يكون تغيريه، عىل تعمل أو فيه
وبعبارة عليه. هي ما عىل يرتكها أن إال يملك ال اإلنسان وأن األزل، منذ مقدَّر يشء بدورها
املالكة الطبقة تمارسه الذي البشع واالستغالل الطبقات، بني الهائل التفاوت فإن أخرى:
اإللهية، املشيئة عن تعبري أنه عىل الحالة هذه يف إليه يُنظر املجتمع، يف الدنيا الطبقات عىل
التفسري هذا من أبعد هو ما هناك وليس اعرتاض. أدنى دون اإلنسان يقبلها أن ينبغي التي
ومحاربة العدالة إقرار تستهدف كلها كانت التي الدينية، العقائد لجوهر السليم الفهم عن
وأقرب املسيطرة، العليا الطبقات إىل أحب هو ما أيًضا هناك وليس الظلم. أشكال كافة
بني الفوارق تجاوز استحالة تؤكد التي الدعوة هذه من ومصالحها، أهدافها تحقيق إىل
األمور مجال إىل ينتمي االجتماعي النظام بأن االعتقاد الناس بني وتُشيع املجتمع، طبقات
عن يعجز مثلما — اإلنسان وأن للكون، العام النظام من جزء وأنه سلًفا، املقدَّرة األزلية
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االجتماعية الفوارق تغيري يف يتدخل أن يمكنه ال — الغرب من تُرشق الشمس يجعل أن
األزل. منذ الناس حياة بها نُظمت التي

اإلقطاعية املجتمعات يف السيطرة أصحاب نجد أن ذلك بعد املستغَرب من فهل
واضح االرتباط أن يف جدال ال الدينية؟ للعقائد الباطلة التفسريات هذه أمثال يشجعون
االجتماعي للنظام الجائر الشكل بأن القائلة الدعوة انتشار وبني الشخصية مصالحهم بني
هذه ألصحاب حماة التاريخ، مر عىل أصبحوا، فقد هنا ومن الكون؛ نظام من جزء هو
حدث كما وثيًقا، تداخًال الفئتان تداخلت لقد بل وثيًقا، تحالًفا معهم وكوَّنوا الباطلة، اآلراء
كبار من ذاته الوقت يف هم الوسطى العصور يف الدين رجال أصبح عندما أوروبا يف
عن دفاًعا وأزليتها القائمة االجتماعية النظم ثبات فكرة عن دفاعهم وصار اإلقطاعيني،

فحسب. حلفائهم مصالح عن ال الخاصة، مصالحهم
املجتمعات من لكثري الديني التصور انعكسعىل قد املصالح هذه تأثري فإن وأخريًا، (٦)
بصورة املجتمعات هذه أفراد عقول تشكيل يف بدورها أسهمت أخرى، صورة يف اإلقطاعية
ذاته، الروحي املجال يف املراتب يف التسلسل أو التفاوت من نوع إدخال هي تلك مميزة؛
تدرج من نوًعا وتقيم البرش، عالم عن مرتفعة عالية األلوهية تتصور مجتمعات فهناك
كبار ثم والقديسون، األنبياء يأتي هللا فبعد الناس؛ عامة وبني األلوهية هذه بني املراتب
العادي. اإلنسان إىل األمر آخر يصل حتى ذلك بعد الرتتيب ويتدرج الدين، رجال أو الكهنة
إن أي السابقة؛ باملراحل املرور من املراحل هذه من مرحلة كل إىل لالرتقاء بُدَّ وال
إال القديسني، أحد بشفاعة يحظى أو هللا، إىل يتقرب أن مثًال يستطيع ال العادي اإلنسان

وبينهم. بينه يتوسط الذي الكاهن طريق عن
بالتدرج أيًضا يتسم اجتماعي لنظام انعكاس الدين إىل النظرة هذه أن عىل والدليل
ويشيع الحواجز، هذه فيها تختفي الدين إىل أخرى نظرات هناك أن هو املراتب، وتفاوت
إن بل لهم. ومعينًا مستجيبًا البرش، من قريبًا هللا يُعد إذ واإلنسان؛ هللا بني التقارب فيها
إىل ارتقى إذا به اإلنسان اتحاد وإمكان العالم، يف هللا حلول تؤكد الدينية املذاهب بعض
املجتمع إىل ديمقراطية أكثر بنظرة ترتبط األخرية الفكرة هذه الروحانية. من معنيَّ مستًوى
اإلنسان تعطي وألنها املوجودات، بني املرتبة يف الفوارق تأكيد عىل ترتكز ال ألنها البرشي؛
هذه سادت وبالفعل واسطة. إىل حاجة دون الدينية العقيدة أهداف بلوغ يف أمًال العادي
تسلسل فكرة أن حني عىل الديمقراطية، الروح إىل أقرب كانت التي العصور يف النظرة
خصائص أول هي التي والفوارق بالتفاوت مقرتنة كانت األدنى إىل األعىل من املراتب

اإلقطاعي. املجتمع
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الرأسمالية املرحلة (3)

مقدمة

ثورًة يمثِّل يكن ولم مفاجئًا، انتقاًال اإلقطاعية املرحلة إىل الرق نظام من االنتقال يكن لم
رقيق وهي — اإلقطاع نظام يف املنتجة القوى ألن ذلك الصحيح؛ باملعنى وعقلية إنتاجية
اإلنتاج شكل فإن كذلك القديم. الرق نظام يف العبيد عن كثريًا تختلف تكن لم — األرض
كان اإلنتاج حجم أن عن فضًال زراعيٍّا، أساسه يف ظل إنه إذ أسايس؛ تغريُّ عليه يطرأ لم

الرق. نظام يف نظريتها عن بساطتها يف كثريًا تختلف ال أساليبه وكانت محدوًدا.
بحق؛ حاسًما انتقاًال فكان الرأسمالية املرحلة إىل اإلقطاعية املرحلة من االنتقال أما
لثروة األسايس املصدر هي الزراعة تعد لم بحيث أسايس؛ ل تحوُّ اإلنتاج شكل عىل طرأ فقد
محدود، دور إال السابقة املراحل يف لها يكن لم التي الصناعة، محلها حلَّت بل املجتمع،
القوى فإن كذلك اليدوية. الحرف ممارسة يف تُْستَْخَدم كانت التي الساذجة األساليب يناظر
األجري. العامل إىل األرض رقيق من االنتقال يف يتمثل أسايس، تغري عليها طرأ قد اإلنتاجية
حتى أو األرض رقيق عىل يحل كان الذي االستبداد أن هو التغري هذا مظاهر أهم ولعل
أصبح فقد األجري العامل أما «شخص». هو حيث من مبارشة عليه منصبٍّا كان العبد عىل
ينتمي هو حيث من عليه بل شخصه، عىل ينصبُّ ال االستبداد، مبارشمن غري لنوع يخضع
يستغل هو بل التحديد، وجه عىل ذاك أو العامل هذا يستغل ال العمل فصاحب «طبقة»؛ إىل

ا. خاصٍّ طبقيٍّا وضًعا لهم إن حيث من أي أجريون؛ هم حيث من العمال
العقلية العادات عىل الحاسمة التغريات هذه تأثري ينعكس أن الطبيعي من كان ولقد
تحدث لم التغريات هذه فإن ذلك ومع الرأسمايل. العرص يف لإلنسان الفكرية والنزعات
وجهة باختالف تعدادها يختلف متعددة، مراحل عىل متدرجة حدثت بل واحدة، دفعًة
فارًقا نلمح أن — بحثنا أغراض إىل بالنسبة — نستطيع أننا عىل بحثها؛ يف املتبعة النظر
سمات وجود (مع املميزة خصائصها منهما لكلٍّ كانت للرأسمالية، مرحلتني بني أساسيٍّا
الرأسمالية ومرحلة املبكرة، الرأسمالية مرحلة هما الحال)، بطبيعة بينهما مشرتكة هامة
موضوع عليها ينصبُّ التي الزاوية من املرحلتني هاتني من كالٍّ ندرس وسوف املكتملة،
مراحل من مرحلة كلِّ عىل يرتتب الذي واملعنوي الفكري التأثري بها وأعني الفصل؛ هذا

االجتماعي. التطور
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املبكرة الرأسمالية (1-3)

يف جديدة مرحلة ظهور وبداية اإلقطاعية املرحلة بانهيار تنبئ التي املعالم أهم كانت
هي: االجتماعي التطور

مرحلة ظهورها يَُعدَّ أن يمكن التي «الصناع»، فئة هي مستقلة منتجة فئة ظهور (١)
منظًما، حرفيٍّا إنتاًجا يعرف يكن ولم زراعيٍّا، كان الذي اإلقطاعي االقتصاد بني وسًطا
عن تماًما انفصلت قد تكن لم الفئة هذه العرصالحديث. يف املكتملة الصناعية املرحلة وبني
وباألغراض بإنتاجها قوية صالت لها تزال ال كانت بل أجله، ومن فيه تُنتج الذي الواقع

أجلها. من تُنتج التي
ظهور أي املنتجة؛ الوحدة نفس يف االستهالك يستهدف ال اقتصادي نمط ظهور (٢)
الكاملة املعالم فإن ذلك ومع املستهلك. عن املنتج فيها ينفصل التي «للسوق»، األوىل البوادر
أنه سوى شيئًا عنه املنتج العامل يعرف ال شخيصمجهول ال كيان هي حيث من للسوق،
يف بوضوح بعُد تحددت قد تكن لم املعالم هذه شيئًا؛ عنها يدري أن دون فيه تتحكم قوة

الفرتة. هذه
هو حيث من التاجر ظهور هو الجديدة املرحلة إىل التحول مظاهر أهم ولعل (٣)
له صلة ال ملستهلك تبيع لكي املنِتج من الرشاء مخاطرة تتحمل االقتصاد، يف رئيسية قوة
هذا يف دورها ولكن العصور. أبعد منذ ُعِرَفت قد التجارة أن به املعرتف ومن املنِتج. بهذا
يعرفه يكن لم الثروة من جديد نوع عىل يعتمد التاجر أصبح فقد متميًزا: كان العرص
هذا للثروة. املعروف الوحيد الشكل هي فيه األرض ملكية كانت الذي اإلقطاعي العرص
واألدوات املواد رشاء يف الة فعَّ أهمية له أصبحت الذي التجاري املال رأس هو الجديد النوع

املرصفية. واملعامالت االئتمان يف أهميته عن فضًال املنتجات، ولتخزين لإلنتاج الالزمة

الرأسمالية، املرحلة نحو االقتصاد تطوير يف التاجر به قام الذي األكرب الدور أن والواقع
فبعد االقتصادي. املجال يف الفعال وزنها لها جديدة كقوة املال ألهمية تأكيده يف يتمثل كان
الثروة إلنتاج األسايس املصدر هي الفالحون فيها يبذلها التي العمل وقوة األرض كانت أن
(ألن اإلنتاج أشكال من مبارش شكل بأي له صلة ال جديد مصدر هناك أصبح املجتمع، يف
الذي هو الجديد املصدر هذا كان ولقد شيئًا). يُنتج أن — بذاته — يستطيع ال النقدي املال
لهذه الرئيسية املعالم تحديد يف البداية نقطة وهو املميز، شكلها الرأسمالية املرحلة أعطى

الجديدة. املرحلة
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النقدي التعامل تأثري (أ)

الرأسمايل العرص يف النقدي التعامل أحدثه الذي واملعنوي املادي التأثري قوة ندرك لكي
قوة هي حيث من النقود لطبيعة فيها نعرض موجزة بكلمة نبدأ أن علينا ينبغي املبكر،
ومقياس الثروة لتخزين وسيلة وهي التبادل، طريقه عن يتم وسيط فالنقود اقتصادية؛
شكل البداية يف تتخذ النقود كانت وقد بالثبات. يتسم ال متقلبًا مقياًسا كانت وإن للقيمة،
صفقة، أو تعامل كل إجراء عند تُوزن النحاس) أو الفضة أو (كالذهب املعدن من قطع
ضامنة الحكومات وأصبحت معلوم، وُسْمك ثابت وزن لها املعدن من قطع ُصِنَعت ثم
إذ املقايضة؛ نظام يف عليه كان مما بكثري أيرس السلع تبادل أصبح الوسيلة وبهذه لها،
آخر شخًصا يجد أن سلع استبدال يريد الذي الشخص عىل يحتم األخري النظام هذا إن
األحوال؛ كل يف تحقيقه يمكن ال رشط وهو منها، لديه ما ويريد السلع، من يريد ما لديه
وتوسيع العمل تقسيم تعميق ويف التجارة، ازدهار يف حاسًما عامًال النقود كانت ولذلك
وذلك املال؛ رأس تكوين وبالتايل الثروة، يف الفوائض تكديس النقود ت يرسَّ وقد نطاقه.
الزراعية كالحاصالت تفسد ال وألنها محدود؛ حيز يف جمعها وإمكان تخزينها لسهولة
مدخرات جمع السهل من يصبح بحيث متعددة؛ مصادر من نقلها سهولة عن فضًال مثًال،

نطاًقا. أوسع مرشوع يف واستغاللها واحٍد مكاٍن يف كثريين أناس
نتناولها التي الفرتة يف مرة ألول بدأ قد النقدي التعامل هذا إن القول: يمكن وال
السومرية، كالحضارة القديمة: الحضارات منذ بدأت قد األوىل بوادره إن إذ بالعرض؛ هنا
تضمن كذلك القروض، لقاء الفوائد ودفع االئتمان نظام بدايات أول فيها ظهرت التي
بالعقود خاصة نصوًصا امليالد قبل ١٧٥٠ حوايل إىل تاريخه يرجع الذي حمورابي قانون
— النقدي التعامل أهمية ولكن االقتصادية. األعمال مجال يف وااللتزامات وبالتعهدات
العهد يف إال بوضوح تظهر لم — واالجتماعية االقتصادية الحياة يف حاسًما عامًال بوصفه

للرأسمالية. املبكر
تحرر إىل أدَّت مختلفة، بأشكال وتشكيله تبادله وسهولة النقدي املال مرونة ألن ذلك
الوحيد املصدر هو قبل من كان الذي الثابت باملكان االرتباط من يملكونه الذين األفراد
من بل آخر، إىل مكان من التنقل عىل قدرتهم وزيادة الزراعية، األرض به وأعني للثروة؛
الثقل مركز املدن تصبح أن إىل أدت التي األساسية العوامل من هذا وكان وطن. إىل وطن
يف قبل من ترتكز الحياة هذه كانت أن بعد الرأسمايل، العرص يف االقتصادية الحياة يف
اإلقطاعية الطبقة بقايا إن بل يشء. كل قبل مدن حضارة الرأسمالية فالحضارة الريف؛
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بيع يف أخذت — املرونة إىل وافتقارها دخلها ثبات إىل نظًرا — بالضعف شعرت حني
الريف أهمية ازدادت وبذلك فيها؛ مطالبها تحقيق مستهدفة املدينة إىل وتحولت أراضيها
ازداد الحرض؛ حياة دعائم توطدت وكلما بنفسه، نفسه هدم يف اإلقطاع وساهم ضآلة،
ذلك األفكار؛ لتبادل وكذلك السلع لتبادل مجال خري املدن يف يجد إذ بها؛ تعلًقا املجتمع
مختلف بني والتجارب الخربات لتبادل الطرق أيرس الدوام عىل كان التجاري التبادل ألن

الجماعات.
إىل أيًضا أدى فإنه املكاني، التنقل يف املرونة زيادة إىل النقدي التبادل أدى وكما
األرض من يملكه ما عىل متوقفة تعد لم الفرد مكانة ألن ذلك االجتماعية؛ املرونة زيادة
من تكديسه يستطيع ما مقدار عىل تتوقف أصبحت بل الوراثي، لقبه عىل أو الزراعية،
أيٍّا — يملكها من تعطي باألشخاص، لها شأن ال تجريدية، اقتصادية قيمة واملال املال،
يف دور الشخصية للعوامل يعود ال وحني املجتمع. يف ونفوذًا قوة — األخرى صفاته كانت
الفوارق فإن محايدة، شخصية ال صبغة ذات امللكية تصبح حني أي امللكية، طابع تحديد
أخرى طبقة إىل اجتماعية طبقة من االنتقال ويصبح الزوال، يف تبدأ الطبقات بني الجامدة
دون تحول العائيل واألصل الوراثة كانت فبينما وهكذا الالزم. املال توافر إذا ممكنًا أمًرا
مثل فإن نادرة، أحوال يف إال العليا الطبقة إىل الدنيا الطبقات من شخص أي انتقال
عن عاجزة أصبحت القديمة العليا الطبقة إن بل ممكنًا. أمًرا اآلن أصبح االنفصال هذا
من أكرب االرتقاء يف الطبقة هذه إىل ينتمون ال َمْن فرص وأصبحت بمكانتها، االحتفاظ
بالنسبة غريبًا يكن لم والتجاري النقدي التعامل أسلوب ألن الوراثيني؛ ك املالَّ كبار فرص

األولني. إىل
الذي العامل كان ممكنًا، العليا الطبقة إىل االرتقاء فيها يكن لم التي الحاالت يف وحتى
متعددة؛ نواٍح يف اإلقطاعي بأرض املرتبط الفالح من تحرًرا أكثر الدنيا الطبقة يف يظل
وحني عينًا. — األغلب يف — يتلقاه الثاني أن حني عىل نقًدا، أجره يتلقى العامل ألن ذلك
أن العامل يستطيع لها، حرص ال أشكال يف الحر للتداول القابل النقد صبغة األجر يتخذ
النظرية الوجهة من الحريات من مزيد بالتايل له ويصبح شاء، وأينما شاء كيفما ينفقه

األقل. عىل
االقتصادي املجال عىل تأثريه يقترص لم النقدي التبادل شكل أن لنا يتضح وهكذا
جديًدا، طابًعا بأرسها الحياة عىل أضفى حتى التأثري هذا امتد لقد بل فحسب، البحت
املبكر. الرأسمايل للعرص املميزة السمات ندرس عندما وضوًحا الحقيقة هذه تزداد وسوف
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املبكرة الرأسمالية للمرحلة الفكرية السمات (ب)

أصبح والقيم، والعادات األفكار يف وجمود ثبات عرص اإلقطاعي العرص كان بينما (١)
العرصيؤمن ذلك يف اإلنسان يكن فلم األوىل، مراحله يف الرأسمايل العرص شعار هو التغيري
اعتقاًدا يعتقد كان بل املجتمع، يف أو الطبيعة يف سواء يتغري، ال راسخ نظام أي بوجود
استطالع من تمنعه عوائق توجد ال وبأنه يشء، كل عىل ترسي التغيري عىل قدرته بأن جازًما

فيها. فاعليته وإثبات املجاالت كل
فبعد جديد. من به املحيط والعالم نفسه اإلنسان فيه اكتشف عًرصا ذلك كان (٢)
آمال به تتعلق أن ينبغي الذي وحده هو اآلخر العالم بأن يوهمونه الالهوتيون كان أن
الطبيعي العالم آفاق استطالع نحو قواه بكل يتجه أصبح جهوده، نحوه وتتجه اإلنسان
أبعاد بسببها تضاعفت التي الجغرافية الكشوف حركة يف ذلك وتمثل تفاصيله، بكل
االستغالل، وإمكانات بالثروات مليئة جديدة قارات فيها وكشفت لإلنسان، املعروف العالم
دقيقة، وتجريبية واقعية بمناهج الطبيعة أرسار كشف عىل العلماء عكوف يف تمثل كما
املحيط العالم يكتشفون وكأنهم دقيقة ترشيحية مالحظة تفاصيلها مالحظة عىل وحرصهم

مرة. ألول بهم
قد العرص ذلك يف اإلنسان يكن لم لو التحول هذا يتم أن املمكن من يكن ولم (٣)
أن بُدَّ ال يبذله جهد كل وبأن العمل، بأهمية مؤمنًا وبقواه، بنفسه ا معتدٍّ متفائًال أصبح
املرحلة سمات من بارزة سمة بالفعل تلك كانت ولقد والرخاء. النفع من بمزيد عليه يعود
اإلحساس يسودها كان التي اإلقطاعية املرحلة عن بوضوح ميزتها املبكرة، الرأسمالية
الحياة. هذه يف اإلنسان يبذله جهد أي جدوى وبعدم العالم عن وباالنرصاف بالتشاؤم
أوروبا من هامة أجزاء يف االنتشار يف عندئٍذ أخذت التي — الربوتستانتية للعقيدة وكان
ألفوخمسمائة من يقرب ما طوال للمسيحية الرسمي املذهب هي الكاثوليكية ظلت أن بعد
— الُكتَّاب بعض إن بل العالم. إىل الجديدة النظرة هذه أسس وضع يف هام دور — عام
مباًرشا تأثريًا للربوتستانتية أن يرون — Tawney وتاوني Max weber فيرب ماكس مثل
كانت التي التقليدية العوائق أزالت قد الربوتستانتية الروح ألن ذلك الرأسمالية؛ ظهور يف
قد بل مرشوع، الربح دافع أن بتأكيد تكتِف ولم التملك، يف الرغبة وجه يف حائًال تقف
عنه ينهى ما وكل مبارشة، اإللهية اإلرادة إليه تتجه أمر أنه عىل الربح إىل السعي إىل نظرت
الفرد مصالح تحقيق أجل من للثروة الرشيد االستخدام أما والتبديد. املفرط الرتف هو هللا
من تُعيل العقيدة هذه كانت كذلك بحماسة، الجديدة العقيدة إليه تدعو فأمر واملجتمع
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تختلف كانت ذلك ويف عقليٍّا. أم يدويٍّا عمًال أكان سواء الشاق، املستمر الدائب العمل قدر
أفالطون الكبريين: قطبيها يف ممثَّلة — اليونانية الفلسفة إليه تدعو عما واضًحا اختالًفا
وينزع به يشتغل من قدر من يحط بأنه واعتقاد اليدوي، للعمل احتقار من — وأرسطو
حتى واالسرتخاء، التكاسل حياة عىل بشدة تحمل الربوتستانتية كانت وهكذا إنسانيته. عنه
إىل الجديدة بالعقيدة األمر بلغ وقد الحياة، هذه بمثل ثروتهم لهم تسمح من إىل بالنسبة
يجلبه ما أجل من ال هللا، به يأمر شيئًا بوصفه لذاته، العمل ممارسة إىل دعت أنها حد
نشأتها بداية يف الرأسمالية حاجة مظاهر من َمْظَهًرا البعض رأي يف ذلك وكان جزاء. من
يعد لم التربير من نوع وهو العقيدة، من أساس عىل اقتصاديٍّا استغاللهم يمكن عمال إىل

تاريخها. من الحقة مرحلة يف للرأسمالية السيطرة اكتملت أن بعد رضوريٍّا
يكن لم الزاهدة، الروح عىل بالدنيا املتعلقة للنزعات تفضيله يف العرص، هذا أن عىل (٤)
والكنيسة الكهنوت لسلطة ا مضادٍّ كان أنه األمر يف ما وكل دينيٍّا، ال عًرصا اإلطالق عىل
وترتب به، املحيط العالم استغالل يف اإلنسان نشاط عىل قيوًدا تضع كانت ما بقدر الرسمية
فإنه الخارجي العالم أما لإلنسان. الباطن الداخيل العالم ينظم أصبح الدين أن ذلك عىل
ساعد عامًال ذلك وكان الظاهرة. أفعاله يف يتدخل وال فيه، الترصف حرية لإلنسان يرتك
ما أبسط يف حتى تتدخل الدين أحكام كانت أن بعد األوروبي اإلنسان طاقات إطالق عىل
شئون عن واالنرصاف الزهد ملبدأ وفًقا سلوكه مظاهر كافة وتنظم أفعال، من به يقوم

الحياة.
الرأسمالية املرحلة بها تميزت التي السمات أبرز إن نقول: أن نستطيع أننا عىل (٥)
املطلقة بالسيادة االعرتاف كانت قاطًعا، تميًزا عليها السابقة اإلقطاعية املرحلة عن املبكرة
أن يف شك وال السابق. العرص تسود كانت التي الالعقلية النزعات كل عن والتخيل للعقل،
من اإلعالء بهذا مرتبًطا كان — قبل من أهميته إىل أرشنا الذي — النقدي التعامل عنرص
بالعوامل له شأن ال تجريدي بأنه — بيَّنَّا كما — يتسم النقدي التعامل إن إذ العقل؛ شأن
جانبًا املحسوسات يرتك الذي العقيل التفكري سمات من هامة سمة بدورها وتلك الشخصية،
وكلما الشخصية، واملشاعر لالنفعاالت حسابًا يعمل ال أنه عن فضًال املجردات، مع ليتعامل
ذلك عن وفضًال الحقة. وظيفته أداء عىل أَْقَدر كان الذاتية العوامل عن التخيل من تمكن
تقدم إىل يحتاج معقدة، ومرصفية مالية حسابات من به يرتبط وما النقدي التعامل فإن
ذلك يف الرياضيات تُْحِرَز أن املستغرب من يكن لم هنا ومن العقيل؛ الريايض التفكري يف
اليوناني العرص انقضاء منذ بها مرت التي الركود فرتة إىل بالقياس كبريًا تقدًما العرص

القديم.
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إىل ينظر أن — بعد فيما املصنع لصاحب ثم — للتاجر الرضوري من كان ولقد
كان لو كما كله العالم يرى بحيث الدقيق؛ وللحساب للتنبؤ قابلة أنها عىل الظواهر كل
العقلية القدرة تلك وكانت عمليات. من فيه يجري ما كل حساب يمكن ضخًما آليٍّا مصنًعا
يتجزأ ال جزءًا األحداث بتطورات — مدروس أساس عىل — والتنبؤ التفاصيل حساب عىل
صفة الصارمة الواقعية كانت لقد بل العرص، ذلك يف الناجح األعمال رجل تكوين من
العرص أخالق عن صادًقا تعبريًا إال املكيافيلية الروح تكن ولم الرجل، هذا ملثل منها بد ال
تكن لم كيخوته» «دون مثل قصة أن كما فيه. السائدة العقلية القيم وعن األول، الرأسمايل
بقيم املؤمنني النبالء الفرسان عهد النقضاء — مرارة من يخلو ال — تأكيًدا إال بدورها
العقل بحساب فيه يشء كل يحسب صارم واقعي عالم وظهور الفردية، والبطولة الشهامة

الدقيق. املوضوعي
األعمال ميدان تميز أصبحت التي الحادة املنافسة يف يصمد أن املمكن من يكن ولم
التوقع عىل والقدرة والرصامة واملهارة الفردي الذكاء صفات له توافرت من إال االقتصادية،
تعد فلم الوراثية واملزايا والنسب الحسب من املكتسبة الصفات أما الحوادث. واستباق
أي عن النظر بغضِّ — الدقيق العقل بميزان كلها األمور وزن فإن وهكذا نفًعا، تُْجِدي
له يتحقق كيما اإلنسان يف تتوافر أن ينبغي التي السمة هو أصبح — شخيص اعتبار

النجاح.
كان فقد الالشخصية، العقالنية الصبغة بهذه اصطبغت قد ذاتها الحروب إن بل
عقالني عرص إىل شخيص عرص من االنتقال عن رمزيٍّا تعبريًا السيف محل املدفع حلول
أن حني عىل وإنسان، إنسان بني أو وآخر، شخص بني قتال بالسيف القتال ألن صارم؛
ال بل وآخر، إنسان بني اإلصابة يف يميز وال أشخاص، مبارشبني التحام دون يصيب املدفع
االنتقال بني التوازن من نوع وجود لنا لتبني قليًال الفكر أمعنَّا ولو يصيبه، الذي من يعرف
يملكها مزرعة يف الثروة إنتاج من أو املجرد، النقدي التعامل إىل بالسلع العيني التعامل من
شخصية، صلة أية العمل بصاحب تربطهم ال عمال فيه يعمل مصنع إىل إقطاعي سيد
والبارود. املدفع إىل والدرع السيف من الحرب أساليب يف إليه أرشنا الذي التحول وبني

األمور؛ إىل املوضوعية النظرة هذه تأكيد يف حاسم بدور يقوم بدوره العلم كان ولقد (٦)
تستطيع الذي العقيل األساس أرست قد الحديثة العلمية الكشوف إن القول: يمكن بحيث
العلم يف تحول حدث عنه نتحدث الذي العرص نفس يف عليه، ترتكز أن الناشئة الرأسمالية
تقوم الرياضيات بدأت فقد االقتصادي، التحول سمات توازي التي سماته تجاهل يمكن ال
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قد اليوم كنا وإذا أيًضا، اليومية الحياة مجال يف بل فحسب، العلمي املجال يف ال هام، بدور
التي اإلحصائيات يف كما — باألرقام حياتنا مظاهر من له حرص ال عدد عن نعرب أن اعتدنا
فإن — الخاصة حياتنا يف بها تقوم التي الحسابات ويف االقتصادي. التقدم مستوى تحدد
يهتمون يكونوا لم بل باألرقام، اهتماًما يُبُْدون يكونوا لم اإلقطاعي العرص يف األوروبيني
— العقليتني وبني العرصين بني الفارق نلمس أن ونستطيع بدقة، أعمارهم بتحديد حتى
أهل بعادات املرصي الريف يف شائعة تزال ال التي العادات بعض قارنَّا ما إذا — بوضوح
ميالدهم، يوم تحديد عليهم يصعب السن كبار من بعًضا نجد زلنا ال الريف ففي املدن؛
«مغرب حسب املواعيد تحدد وإنما اليومية، الحياة يف أسايس بدور الزمن يقوم ال كذلك
الساعات، قبل للدقائق حسابًا يعمل املدينة ساكن أن حني عىل العشية»، «يف أو الشمس»

معامالته. جميع يف الكاملة الدقة عن يستغني وال
املرحلة يف الرضورية الصفات من واالنضباط الدقة عادات اكتساب كان وهكذا
بدأ قد الرأسمايل العرص أن إىل يذهبون من املفكرين من إن بل الجديدة. الرأسمالية
الدقيقة لآللة كامل نموذج الساعة ألن أوًال وذلك «الساعة»: فيها َعت اخُرتِ التي اللحظة منذ
العرص يف اآليل التصنيع لحركة األول النموذج فهي ثَم ومن بنفسها؛ حركاتها تنظِّم التي
واالنتظام، والضبط الدقة عادات تأكيد إىل أدت الساعة ألن — واألهم — وثانيًا الرأسمايل،
إليقاع يخضع عامًلا ال دقيًقا، حسابًا فيه يشء كل ويحسب العقل، ينظمه عامًلا وخلقت

األعمال. وتنظيم املواعيد تحديد يف الداخلية اإلنسانية الطبيعة أو الخارجية الطبيعة
العلمية الثورة قيام إىل أدت التي العوامل أول هي هذه الدقة عادات كانت ولقد
العلمي البحث يف جديدة أساليب إىل التوصل وإىل عرش، السادس القرن أواخر يف الحديثة
— مثًال — الفلك علماء استطاع العادات هذه فبفضل بها، عهد السابقة للعصور يكن لم
ومثل العالم، إىل اإلنسان نظرة يف كامل انقالب إحداث إىل أدت دقيقة بحسابات يقوموا أن
الحديثة. العلوم من وغريها بعد، فيما الكيمياء ثم (الفيزياء)، الطبيعة علم عن يقال هذا
توصل كما باألرض الشمس عالقة يف الجديدة النظرية وهو واحًدا، مثًال تأملنا ولو
بني املتبادل التأثري مدى ندرك أن الستطعنا عرش؛ السادس القرن يف كربنيكوس إليها
كربنيكوس ألن ذلك االقتصادي؛ اإلنتاج نمط يف والتحول العلمي التفكري نمط يف التحول
تراثًا بذلك يتحدى يكن لم العكس، ال الشمس حول تدور التي هي األرض أن أكد حني
اإلنسان لدى راسًخا اعتقاًدا أيًضا يتحدى كان بل فحسب، كثرية قرون إىل يرجع علميٍّا
يقينًا، أكثر هو ما هناك أن يبدو ال إذ امللموسة؛ اليومية وتجربته حواسه تؤيده العادي،
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التي هي األخرى والكواكب الشمس وأن ثابتة، األرض أن من التجربة، هذه إىل بالنسبة
محدد علمي مجال يف ثورة كربنيكوس أحدثها التي الثورة تكن لم هنا ومن حولها؛ تدور
كانت أنها أعني األمور؛ إىل النظر يف الحديث اإلنسان طريقة يف ثورة أيًضا كانت بل فحسب،
اليومية، التجربة إلينا بها توحي التي واألحكام الشخصية بالعوامل التقيد عدم إىل دعوة
الشخصية النظرة النهيار وإعالنًا الذاتية، اآلراء عىل الصارم املوضوعي للعقل وتفضيًال
يف كلها وتلك محلها، — الدقيق الحساب عىل املبنية — العلمية النظرة وحلول األمور إىل
إذ االقتصاد؛ مجال يف لهذه، تماًما موازية تكون تكاد بطريقة تحققت، أمور األمر واقع
اإلقطاعي النمط إىل بالقياس يتصف، كان الجديد والرأسمايل التجاري االقتصاد نمط إن
واالعتماد والشخصية، الذاتية االعتبارات تجاهل ومن املوضوعية من النوع بنفس الزراعي

ذاتي. شعور أو شخيص رأي كل عن النظر برصف الدقيق والحساب التنبؤ عىل
تقدًما أحرز العلم إن بل وحده. النظري الجانب عىل يقترص لم العلم تقدم أن عىل
يمارس أخذ العلم أن عىل دليًال التطبيقي التقدم وكان أيًضا. التطبيقي الجانب يف كبريًا
يؤثِّر نشاًطا بوصفه العلم إىل النظرة هذه تمثلت وقد أكمل. نحٍو عىل االجتماعية وظيفته
بيكن»؛ «فرانسس اإلنجليزي الفيلسوف فكر يف كامل بوضوح تمثلت به، ويتأثر املجتمع يف
أجل من معرفة يكون وأال اإلنسانية، الحياة سعادة من يزيد أن يجب العلم أن رأيه ففي
السلم قمة يحتلون الذين هم التطبيقيني والعلماء املخرتعني أن يرى وكان فحسب. املعرفة
عرص استبق قد بيكن أن والواقع الالهوت. رجال أو النظريون الحكماء ال االجتماعي،
حياة تغيري عىل قادرة العلم عىل املرتكزة املخرتعات أن أكد عندما الحديثة التكنولوجيا
عىل تنبؤية قدرة لديه كانت وهكذا جديًدا. شكًال بأرسه العالم عىل تضفي أن وعىل البرش،

املتالحق. التكنولوجي التقدم عالم بعده من سيأتي الذي بالعالم االستبصار
الكمي التعبري دقة وزيادة الرياضية، العلوم تقدم كان النظري املستوى فعىل وإذن،
الرياضية الحسابات فيه تقوم الجديد، بالعرص االرتباط أوثق مرتبًطا الطبيعة، قوانني عن
الجديد الصناعي العرص انتفع التطبيقي املستوى وعىل السوق، معامالت يف هام بدور
الطبيعية العلوم من انتفاعه عن فضًال اآلالت، صنع يف كثريًا التطبيقية الرياضيات من
بأن الصناعة رجال اقتنع ما ورسعان اإلنسان، لخدمة جديدة طاقات تسخري يف والكيماوية
العلمية؛ األساليب اتباع هو مرصوفاتهم من واإلقالل وتحسينه إنتاجهم زيادة إىل السبيل
فإن وباالختصار متزايد، نحو عىل اآللية إدخال عن فضًال الرتشيد، بأساليب يُْعَرف ما أي
كانت االقتصادي، والنشاط االستثمار من مزيد إىل الرأسمايل تدفع كانت التي الروح نفس
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ابتداع إىل واملخرتع جديدة، قوانني كشف إىل والعالم جديدة، آفاق ارتياد إىل املكتشف تدفع
عىل سيطرته وإحكام اإلنسان قوة زيادة إىل يسعون كانوا الجميع إن إذ جديدة؛ تطبيقات

الطبيعة.
ترتبت العرص، هذا سمات من هامة أخرى سمة إىل نشري أن لنا بُدَّ فال وأخريًا، (٧)
مجاالت يف الفردية النزعة نمو هي االقتصادية، حياته عىل طرأ الذي األسايس التحول عىل
ظروف ضوء يف الظاهرة لهذه تعليًال نجد أن الصعب من وليس والفن. واألدب األخالق
أو ألرسته بنجاحه يدين يكن لم الجديد العرص يف الناجح الشخص ألن ذلك العرص؛
أصبح يشء كل إن بل التفوق. أساس هو معينة جماعة إىل االنتماء يَُعد ولم الوراثي، لقبه
األشخاص بأمثلة العرصحافًال ذلك وكان فرد. كل يبذلها التي الخاصة الجهود عىل يتوقف
املجتمع يف الصدارة مكان إىل يصلوا أن من الخاصة بجهودهم تمكنوا الذين العصاميني
بقدراته الفرد شعور من يزيد أن االتجاه هذا شأن ومن االقتصادي، املجال يف وخاصًة
عامل عىل معتمًدا يعود ال بحيث أنواعها بكافة السلطة تحدي عىل أقدر ويجعله الخاصة،
مختلفمظاهر ترجع الظاهرة هذه وإىل الفردي، الكفاح عامل عىل يعتمد ما بقدر «االنتماء»
وسلطة أرسطو)، (مثل القدماء الفالسفة سلطة أعني العرص؛ ذلك يف السلطة من التحرر
به، املرتبطة االجتماعية والتقاليد العادات وسلطة الوراثي، اإلقطاع وسلطة الدين، رجال
تتسم التي املستقلة الفكرية االتجاهات من كثرة شكل عىل الفكر مجال يف ذلك انعكس وقد
كانت التي الوسطى العصور اتجاهات عكس عىل واالستقالل، الخصوبة من كبري بقدر
تسعى أعمال شكل عىل والفن األدب ميدان يف انعكس كما بعيد، حد إىل متجانسة متقاربة
خالف عىل الخاصة، وأحاسيسه بمشكالته واالهتمام للفرد، الباطن العمق استكشاف إىل
معينة سياسية أو دينية قضية خدمة عىل فيها يقترص الفن كان التي السابقة االتجاهات
عن يعرب الذي «الفرد»، األديب أو الفنان فإن وهكذا الفردي. بالعنرص اهتمام أدنى دون
َمن كلِّ عن متميز إنسان أنه أساس عىل به نهتم أن إلينا ويطلب فرد، هو حيث من نفسه
عىل فعل رد كان ظهوره إن البعض: قال وربما العهد. ذلك يف مرة ألول ظهر قد عداه،
أنه األرجح ولكن العرصالجديد. بها يتسم كان التي املتطرفة الالشخصية العقالنية النزعة
اإلنسان فيه وازداد نهائية، ال آفاق الفرد أمام فيه فتحت عرص مقتضيات مع متمشيًا كان
يف ألمانيه تحقيقه دون تحول كانت التي الحواجز فيه وأُِزيلت بكيانه، وشعوًرا بنفسه ثقة

االجتماعي. السلم درجات أعىل إىل واالرتقاء النجاح
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املكتملة الرأسمالية (2-3)

وقيمه املادية اإلقطاع قوى ضد كفاح مرحلة الرأسمايل العهد من املبكرة املرحلة كانت
تمثل ألنها فذلك اإليجابية، وسماتها املرحلة هذه مزايا قبل من أكدنا قد كنا وإذا املعنوية،
خطوات بالبرشية دفعت قد فهي عليها؛ السابقة املرحلة إىل بالقياس ملموًسا تقدًما بالفعل
الغامضة املضطربة الالعقلية النزعات كل عىل العقل سيادة أكدت حني األمام، إىل واسعة
الطبيعة ليستكشف اإلنسان طاقات أطلقت وحني الوسطى. العصور يف تسود كانت التي

اقتصاديٍّا. ويستغلها علميٍّا ويفهمها جغرافيٍّا
— الرأسمايل النمط أعني — االجتماعية العالقات أنماط من الجديد النمط هذا أن عىل
ألن أوًال وذلك املبكرة؛ مرحلته يف بوضوح تظهر لم أساسية عنارصسلبية عىل ينطوي كان
اجتماعية عالقات مع معركة يف كان ألنه وثانيًا بعُد، مكتملة ظهرت قد تكن لم سماته جميع
بحلول خصائصه واكتملت املعركة، هذه يف االنتصار له تم وعندما بكثري، تخلًفا منه أكثر
الرأسمايل اإلنتاج نمط يف السلبية العنارص أخذت اآليل، اإلنتاج وسيادة الصناعي العرص
عىل الرأسمايل للنظام والفكرية املعنوية العيوب وظهرت كامل، بوضوح السطح إىل تربز

شك. ألي مجاًال يدع ال نحٍو

املكتملة الرأسمالية خصائص (أ)

به تميزت الذي الطابع بتحديد نبدأ أن علينا يتعني السلبية العنارص هذه ندرك ولكي
اكتمالها: عهد يف الرأسمالية املرحلة

متميزة، عمالية طبقة تظهر بدأت عندما معاملها تحددت قد املكتملة فالرأسمالية (١)
بال الريف من هاجروا أو لهم، راعية كانت التي القديمة الحرفية الطوائف أفرادها ترك
أية لهم تكون أن دون العمل، صاحب رحمة تحت ا تامٍّ وقوًعا واقعني وأصبحوا حماية،
عىل لديه كانت الذي التقليدي الحريف الصانع عكس عىل املجتمع، سلم يف لالرتقاء فرصة
(املعلم)، املاهر» «الصانع أو (املقاول) األعمال» «متعهد مرتبة إىل االرتقاء فرصة األقل
شخصية عالقات هناك كانت االرتقاء، هذا فيها يتحقق يكن لم التي الحاالت يف وحتى
الرأسمالية ظل يف أما بها. يشتغل التي «الورشة» وبصاحب بزمالئه الصانع تربط متينة
العامل فيها يرتبط ال شخصية، ال سلعة إىل شخصية خدمة من العمل ل تحوَّ فقد املكتملة
معينًا. أجًرا يدفع والثاني معينة، عمل قوة يقدم األول إن حيث من إال العمل بصاحب
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أو مجهول، شخص الحالة هذه يف فالعامل عالقة؛ أية االثنني بني تقوم ال ذلك عدا وفيما
أو بالشخص اإلطالق عىل العمل صاحب يهتم وال معينة، طاقة لها «قوة» األصح عىل هو
تصطبغ وال تماًما، تجريدية تصبح بينهما العالقة إن بل القوة. هذه يبذل الذي اإلنسان
تولدت قد الصناعي العرص يف اآلالت استخدام يف التوسع فإن وهكذا إنسانية. صبغة بأية
اإلنتاج آلة يف ترس مجرد العامل فأصبح ذاته، اإلنسان تقدير يف أثَّرت عامة آلية نزعة عنه

آلة. أية يف أصم جزء أي شأن شأنه لالستبدال قابل املعقدة الضخمة
األعمال، أصحاب أيدي يف الثرواتضخامة وازدادت رأساملال تراكم ذلك مقابل ويف (٢)
أفضل عن بحثًا اإلنتاج ترشيد عىل ويعملون الدقيق التخطيط إىل يلجئون أصبحوا الذين

اإلنتاج. من قدر وأعظم الربح من قدر أقىص تحقيق تكفل التي الوسائل

للرأسمايل املعنوية السمات (ب)

كانت االقتصاد عالم إىل بها ينظرون األعمال أصحاب أصبح التي الطريقة أن والواقع
ألن ذلك الجديد؛ العرص ضوء يف إال فهمها يمكن وال عداها، ما كل عن متميزة طريقة
اإلنسان، هو الدوام عىل كان قبل من االقتصادي النشاط حوله يدور كان الذي املحور
اإلنسان محل حلت فقد املكتملة الرأسمالية عرص يف أما ومطالبه. وبحاجاته ودمه بلحمه
ما بمعنى — ظل اإلنسان أن حني وعىل والربح، والسوق كالعمل به لها شأن ال تجريدات
إىل والسعي الربح عن البحث فإن املبكر، الرأسمايل العرص يف حتى يشء كل مقياس —
الحظ كما — األعمال إن بل القصوى. الغاية هو اآلن أصبح االقتصادية األعمال يف التوسع
أن املمكن فمن أنفسهم: أصحابها عن حتى مستقل وجود لها أصبح قد — الُكتَّاب بعض
يظل ذلك ومع سيئة، سمعة ذوي أو بهم، موثوق غري أشخاًصا معينة أصحابرشكة يكون
شيئًا يصبح إنه أي وإعجابهم؛ العمالء ثقة يحوز ينتجونه الذي الناتج أو رشكتهم اسم
باإلنسان له صلة ال موضوعي وجود االقتصادية لألعمال ويصبح أصحابه، عن مستقالٍّ
أن هو العمل صاحب به يهتم ما وكل بذاته، قائم كيان إىل وتتحول ورائها، من املوجود

وازدهاًرا. ونموٍّا صحة املستقل الكيان هذا يزيد
مزيد عىل يحصل أن سوى له همَّ ال شخص بأنه الرأسمايل يوصف أن الشائع من إن
عىل نكون أن ينبغي ولكن بعيد. حد إىل صحيح الوصف هذا أن املؤكد ومن الربح، من
هو للرأسمايل األكرب فالهدف الربح؛ إىل الرأسمايل سعي عن نتحدث حني الحذر من يشء
يكون قد وهنا الغاية، هذه لتحقيق وسيلة إال الربح وليس نموٍّا. وتزداد أعماله تتوسع أن
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والربح؛ الكسب هما مرتادفني، بمعنيني األغلب يف يُْستَْخَدَمان لفظني بني نفرق أن املفيد من
به يحيطون من أو ذاته، الشخص بها ينتفع لكي األموال من مزيد عن البحث هو فالكسب
نطاق ولتوسيع نفسه، للعمل يخصصأساًسا أكثر مال عن البحث فهو الربح أما حياته. يف
مجرًدا، شخصيٍّا ال والربح عينيٍّا، شخصيٍّا الكسب يكون املعنى بهذا التجارة، أو الصناعة
عن يبحثون الرأسماليني كبار إن التفرقة: هذه ضوء يف نقول أن الخطأ من يكون ال وقد
— النجاح قمة يف وهم حتى — يعيشون ال منهم الكثريين أن بدليل الكسب، قبل الربح
حياته إهمال حد إىل أعماله يف االستغراق به يصل قد بعضهم إن بل الرتف. شديدة حياة
— الحال بطبيعة — الشديد الرتف كان (وإن الزهد من خاص نوع وممارسة الشخصية
هؤالء أمثال الهتمام الرئييس املوضوع ألن ذلك الرأسماليني)؛ من كثري لدى بدوره موجوًدا

ذاتها. األعمال نجاح هو الرأسماليني
رغبة يجلب ع توسُّ فكل النجاح؛ هذا عندها يتوقف نقطة هناك إن القول: يمكن وال
قال: حني حق عىل «Werner Sombart زومبارت «فرينر كان بحيث التوسع؛ من مزيد يف
كانت عندما املايض، ففي نهائية؛ ال غاية نحو يتطلع الرأسمايل العمل صاحب نشاط إن
طبيعية حدود هناك كانت — االقتصادي النشاط يف تتحكم التي هي الجماعة حاجات
أن ال األعمال تزدهر أن هي الغاية تصبح عندما أما النشاط. هذا يتعداها أن يمكن ال
يصل أن ويستحيل موجودة، الحدود هذه مثل تكون أن يمكن فال الجماعة، حاجات تلبَّى
أية وقفت لو وحتى كفى! ويقول: عندها يتوقف أن يمكن نقطة إىل الرأسمايل العمل صاحب
التوسع فرص تكون النشاط من أخرى جوانب تجربة يف يبدأ فإنه نشاطه، وجه يف عوائق
هذا تصور ويستحيل وعمًقا، انتشاًرا أو وعرًضا طوًال توسعه يمتد وبذلك أعظم؛ أمامها

واالنحدار. والتدهور االختناق معناه التوقف ألن متوقًفا؛ النشاط
التوسع، إىل الجنوني السعي هذا وراء كامنة للحياة قيم عن «زومبارت» بحث وحني
يف وذلك كبري، طفل نظره يف األعمال فرجل الطفولة، بقيم تكون ما أشبه القيم هذه أن رأى
املجرد الحجم يكون بحيث الجسم؛ كبري يكون أن الطفل يريد مثلما الضخامة، إىل سعيه
األعمال رجل فإن كذلك العظمة. أو املكانة ارتفاع وبني الضخامة بني ويخلط ذاته، يف هدًفا
املستمر، التجديد عن بحثه ويف يشء. كل يف الزمن واختصار الرسعة، إىل سعيه يف طفل
من بمزيد الشعور يف رغبته ويف دائًما. تجديًدا ومالبسه لعبه تجديد يف الطفل يرغب مثلما
كلمة عىل مصريهم يتوقف الذين الناس ألوف واستخدام أعماله توسيع طريق عن القوة

منه.
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أوجه من وجه عىل ينطبق كان إذا الوصف هذا أن قليل بعد نتبني سوف أننا عىل
الرأسمايل فيها يتبدى التي النشاط أوجه بقية عىل أبًدا ينطبق ال فإنه الرأسمايل، نشاط
الطفولة برباءة اإلطالق عىل لها صلة ال صوًرا ويتخذ الكبري، الطفل عن يكون ما أبعد

وسذاجتها.
وعىل الرأسمالية عىل طرأ الذي األسايس التحول نالحظ أن هو اآلن يهمنا والذي
— الرأسمالية بدأت فقد املكتملة، مرحلتها حتى املبكرة مرحلتها منذ الرأسمايل شخصية
عن والكشف الجديد عن والبحث املغامرة روح بفضل طريقها تشق — األول عهدها يف
من قدر أكرب تحقيق إىل تسعى العهد ذلك يف الناشئة االقتصادية األعمال وكانت املجهول.
انعدمت فقد الرأسمالية خصائص اكتملت عندما أما لإلنسان. االستهالكية الحاجات إشباع
التي املنافسة وتحولت الشائع، التعبري حد عىل «جبانًا»، املال رأس وأصبح املغامرة، روح
تنظيمه أو التنافس حدة تخفيف عىل يعمل احتكار إىل البداية يف سماتها أبرز من كانت
الرأسمالية تعمل أن من وبدًال املستهلكني، مصالح وضد األعمال أصحاب لصالح إزالته أو
لها هدف ال زائفة عادات لديه تخلق أخذت فإنها لإلنسان، الحقيقية الحاجات إشباع عىل
ملوارد الرشيد االستخدام حساب عىل ولكن للربح. جديد باب فتح إىل تؤدي أنها سوى

املجتمع.
النشاط بصفات يتسمون أشخاًصا عهدهم أول يف كانوا الرأسماليني أن حني وعىل
التي الجديدة األفكار يبتدعون أو — األخرى عيوبهم كانت أيٍّا — العمل وتقديس واملثابرة
لت تأصَّ أشخاًصا الالحقة املرحلة يف أصبحوا منهم الكثريين فإن أعمالهم، نجاح تكفل
أوضح األخرية الصفات هذه وكانت املاجن. التبذير يف والتفنن املفرط، الرتف عادات فيهم
بمصانعهم يرتبطون يعودوا ولم اإلنتاج، عملية عن انفصلوا الذين الرأسماليني لدى ظهوًرا
ينالونه بما هم ويكتفون أكفاء، مديرين إىل بها يعهدون بل فيها، يتم عما شيئًا يعرفون أو

أرباح. من
تحارب عهدها أول يف كانت التي — البورجوازية أو الرأسمالية الطبقة فإن وباملثل
عندما نفوذها عىل للمحافظة جهودها تكرس أخذت واإلقطاعيني، األرشاف امتيازات
طبقة مع تتداخل األحيان بعض يف كانت الجديدة الطبقة إن بل السيطرة، لها تحققت
العتيقة. األرستقراطية العادات محاكاة وتحاول باملصاهرة، القديمة الزراعيني النبالء
القائمة، الحقيقية املصالح أصحاب هم أصبحوا عندما الرأسماليني فإن أخرى، وبعبارة
«العقل» يستخدمون البداية يف كانوا أن وبعد مصالحهم، عىل املحافظة إىل يتجهون أخذوا
الطابع عليها يغلب بطريقة القائمة األوضاع تربير يف به يستعينون أخذوا ثورية، قوة
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كان التي والحركية املرونة روح نفس تقتضيه أمًرا كان التحول هذا أن والواقع املحافظ.
التقدمية العنارص تتحول أن تحتم كانت ذاتها املرونة فهذه الرأسمايل، املجتمع بها يتسم
ثم والحياة، التفكري يف محافظ أسلوب إىل — الوقت بميض — البورجوازية الطبقة يف
ثم محافظة، أصبحت التي الطبقة مكانة لتحتل وابتكاًرا؛ نشاًطا أكثر جديدة طبقة تظهر
أصبح املحافظ الطابع هذا ولكن وهكذا. املحافظ الطابع إىل بدورها الجديدة هذه تتحول
مصالح تهدد واعية عاملة طبقة فيها ظهرت التي اللحظة منذ للرأسمالية املميز الطابع هو

عرش. التاسع القرن منذ أي الرأسماليني،

الرأسمالية املرحلة يف السلبية األوجه (ج)

البورجوازية الطبقة وعىل الرأسمالية عىل طرأ الذي التحول أن ندرك أن الصعب من ليس
العقل انتصار وتؤكد الوراثية، اإلقطاعيني امتيازات محارية عىل تعمل تقدمية قوة من
إىل الوسيط، العرص سادت التي الغامضة الصوفية الالعقلية األفكار عىل الواضح املنظم
توسًعا الدوام عىل تزداد التي مصالحها عىل املحافظة سوى تستهدف ال رجعية قوة
ألنه ذلك الرأسمايل؛ النظام يف حد أبعد إىل سلبيٍّا وجًها ذاته يف يمثل التحول هذا وانتشاًرا.
أن النظام هذا شأن من أن وعىل املبكرة، مرحلته يف إال تقدميٍّا يكن لم النظام أن عىل يدل

خصائصه. وتكتمل معامله تتحدد أن بمجرد الرجعية إىل يتحول
والهدم الضعف عنارص إن بل للرأسمالية. الوحيد السلبي الوجه ليس هذا أن عىل
عىل هنا نقترص وسوف محتوًما، أمًرا تجاوزه وتجعل النظام، هذا بناء صميم يف تتغلغل
الوجه وهو الفصل، هذا يف نعالجه الذي باملوضوع املرتبطة السلبية الجوانب بعض ذكر

االقتصادية: النظم ملختلف واملعنوي الفكري

تصدق ال الالأخالقية صفة للبعضأن بدا وربما الالأخالقية. هو الجوانب هذه أول (١)
هذا يبدو وبالفعل األخالقي، نمطه املجتمع لهذا ألن الرأسمايل؛ املجتمع عىل ا تامٍّ صدًقا
الخاصة، األخالقية مذاهبها ولدت قد الرأسمالية ألن ذلك األوىل؛ للوهلة صائبًا األخري الحكم
الواليات يف Pragmatism والربجماتية إنجلرتا، يف Utilitarianism املنفعة مذهب مثل
الطابع عن تعبريًا كان إنما األخالقيني املذهبني هذين من كالٍّ أن الواقع ولكن املتحدة.
املنفعة ملقدار تبًعا فعل كل بحساب يقوم األخالق من نوع وعن التصنيع، لعرص العميل
ومن الفعل؛ هذا يف كامنة قيمة أية عن النظر بغضِّ العميل، نجاحه ملدى أو عليه، املرتتبة
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الرأسمايل املجتمع نزعات أشد عن صادًقا تعبريًا األخالق يف االتجاهات هذه كانت هنا
بالقدر إال منهم يأخذ ال أنه هو األخالق من املجتمع هذا موقف يف األمر وحقيقة تطرًفا،
— بالفعل نجد فنحن بنجاح؛ طريقه يف امليض عىل القائم النظام ملساعدة يكفي الذي
ومراعاة والدقة واالنضباط كاألمانة الفضائل من معينًا قدًرا — الرأسماليني من كثري لدى
مصالحه، وتحقق الرأسمايل تفيد ألنها إال قيمتها تكتسب ال الفضائل هذه ولكن املواعيد.
يسدد وأن دقيًقا، أمينًا معامالته يف يكون أن مصلحته من أن التجربة بطول له تبني فقد
الفضائل هذه كل أن ذلك ومعنى منضبًطا، حياته نظام يكون وأن مواعيدها، يف ديونه
كان إذا أنه ذلك عىل دليل وأبلغ منفعة، من فيها ملا يراعيها إنه بل لذاتها. مقصودة ليست
يف يرتدد ال الرأسمايل فإن باألمانة، التظاهر مجرد طريق عن املنفعة نفس تحقيق املمكن

السبيل. هذا سلوك
جزءًا أصبحت التي واإلعالن الدعاية أساليب يف لألخالق الرأسمالية تجاهل ويتضح
الوسائل كانت أيٍّا البيع زيادة هو اإلعالن ميدان يف السائد فاملبدأ النظام؛ هذا من يتجزأ ال
ويجذب عمالئه، أمام والتهويل الرصاخ إىل املعلن يلجأ وهكذا الغاية. هذه تحقيق إىل املؤدية
أحدث إىل ويلجأ املغلوط، واملنطق الكاذبة الشهادات إىل ويعمد صارخة، بالفتات أنظارهم
سبيل يف يتورع وال له، أساس ال واقتناًعا إيحاءً الناس نفوس يف ليبثَّ النفس علم أساليب
فاإلعالن السليم؛ املوضوعي الحكم عىل القدرة ويسلبهم الناس أذواق يفسد أن عن ذلك
مع األحيان من كثري يف يتناىف إنه بل فحسب. اآلخرين واحرتام األخالق أصول يتجاهل ال

الجمالية. الروح مقتضيات أبسط
مدى عىل بالًغا دليًال ذاتها حد يف تُشكِّل الرأسمالية املنافسة طبيعة فإن وأخريًا،
يتورع ال بعض مع بعضهم الرأسماليني تعامل فهي النظام؛ هذا يف الكامنة الالأخالقية
رغبته وجه يف وازع أي يقف وال اآلخر، سحق أجل من األساليب كل اتباع عن أحدهم
الرأسماليني أرسة مؤسس روكفلر، جون الصدد: هذا يف األمثلة أشهر ومن التوسع، يف
موظف ألي كمرتب دوالر مليون لدفع استعداد عىل إنه قال: الذي املشهورة، األمريكيني
عىل يكون وأن الضمري، تأنيب من نوع أي لديه يكون أال أهمها معينة، صفات فيه تتوافر

عني. له تَْطِرَف أن دون الضحايا ألوف لسحق استعداد
ومكاسب انتصارات أحرزت قد الرأسمالية الحضارة أن يُنكر أن أحد يستطيع ال (٢)
وكيًفا، ا كمٍّ املادي العالم عىل تسيطر كيف عرفت فقد سابقة، حضارة أية إليها تتوصل لم
من له يُْعَرف لم نطاق عىل وخدمات سلًعا للناس ووفرت اإلنسان، لخدمة الطبيعة ر وتسخِّ
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من هائًال عدًدا وأبدعت نادرة، بكفاءة الطبيعية والكوارث األمراض وكافحت نظري، قبل
مبدأ تطبيق بفضل العلمي، امليدان يف هائل تقدم إحراز من وتمكنت واألدب، الفن روائع
من نبذله الذي النشاط عىل االقتصادي، امليدان يف كبريًا نجاًحا أحرز الذي العمل تقسيم

عقلية. بطريقة واملجتمع الطبيعي العالم معرفة أجل
كربى ضعف نقطة هناك كانت فقد امليادين، شتى يف النجاح هذا من الرغم عىل ولكن
عاجز النظام إن يقال: أن يكفي فليس بالحرب، الوثيق ارتباطه هي الرأسمايل، للنظام
إليه العدوى انتقال بسبب الرأسمالية جسم يصيب مرض الحرب إن أو الحرب، منع عن
أن والواقع الباطن. وتركيبها بنائها صميم إىل تنتمي الحرب إن بل خارجي. مصدر من
وما ذاتها، هي أنجزته ما عىل بالقضاء تهدد تنقطع، ال حروب من تثريه بما الرأسمالية
العالم اكتسبها التي الكربى القوة فإن وهكذا تقدم. من السابقة الحضارات كل أنجزته
النزوع هذا ويف ذاتها. هي أنجزته ما عىل بالقضاء تهدد التي هي الرأسمالية املرحلة خالل
مظاهر أصبحت وقد القاتل، وتناقضها للرأسمالية، األكرب الضعف يكمن الذات تحطيم إىل
يف قمته بلغ التقدم هذا إن إذ فنائها؛ مظاهر ذاتها هي األخرية، اآلونة يف الرأسمالية تقدم

بالهالك. لحظة كل يف العالم تهدد التي الشامل الدمار أسلحة
إن إذ الحرب؛ وبني الرأسمايل النظام بني العالقة تفاصيل يف نخوض أن نود ولسنا
اآلثار هو إليه نشري أن نود الذي إنما الفصل، هذا يف مهمتنا نطاق عن خارج البحث هذا
وحسبنا الحرب. بقيام املستمر التهديد حالة أو الحرب حالة تحدثها التي املخربة املعنوية
يف املستمرة الحروب تثريها التي الزائدة الحس وبالدة املفرطة األنانية تلك إىل نشري أن
مرتبط االستعمار أن املعروف ومن الحروب. هذه تمارس التي الشعوب أفراد نفوس
والجديدة التقليدية أو املبارشة وغري املبارشة صورته يف — وأنه بالرأسمالية، وثيًقا ارتباًطا
طويًال الوقوف إىل حاجة يف ولسنا املعارص، العالم يف الحرب لظاهرة األول السبب هو —
العالم من املنطقة هذه يف ألننا ويالته؛ من تعاني التي الشعوب يف االستعمار تأثري عند
هو آخر، وجًها للمشكلة ولكن املوضوع. هذا عن — املبارشة تجربتنا من — الكثري نعرف
والظلم بالفقر تعبأ ال يجعلها األنانية من نوًعا تمارسه التي الشعوب يف يولد االستعمار أن
وتسعى بل قبضتها، تحت الواقعة بالشعوب يلحق الذي الجماعي والقتل واالضطهاد
أمًرا كان لو كما عنه والدفاع الشائن االستعماري السلوك تربير إىل األحيان من كثري يف
االستعمار تعارض داخلية جبهات ظهور من — الحال بطبيعة — يمنع ال وهذا مرشوًعا.
حرب خالل فرنسا يف بوضوح تمثلت مرشقة ظاهرة وهي ذاتها، االستعمارية الدول داخل
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واسعة شعبية معارضة صورة عىل املتحدة الواليات يف حاليٍّا وتتكرر الجزائرية، التحرير
فيتنام. حرب ضد النطاق

الفكري االنحالل مظاهر من كثريًا نعلِّل أن نستطيع الحرب ظاهرة خالل ومن
— واضحة ظهرت التي عرش، التاسع القرن منذ الرأسمايل العالم انتابت التي واملعنوي
اليأسوالتشاؤم، فلسفات العالم ذلك يف انترشت فقد العرشين، القرن خاص—خالل بوجه
وبينما واالنحالل، التدهور هو الغربية للحضارة املحتوم املصري أن تؤكد التي واالتجاهات
نراها املستمر، التقدم عىل اإلنسان بقدرة مؤمنة متفائلة عهدها بداية يف الرأسمالية كانت
وتشيع البداية، يف حاربتها التي املظلم التشاؤم روح إىل أخرى مرة تعود اكتمالها مرحلة يف

منه. مخرج ال مسدود طريق يف اإلنسان تضع التي األفكار فيها
— خاص بوجه الثانية العاملية الحرب وبعد — العرشين القرن يف شاعت وقد
تسميتها عىل اصطلح التي تلك هي صفة كلها تجمعها واألدب والفن الفكر يف اتجاهات
بما االتجاهات، هذه بني تجمع التي الروابط ندرك أن الصعب من وليس «بالالمعقول».
ال والتاريخ التطور العالم وبأن مفهوم، غري عبث الحياة يف ما كل بأن زعم من فيها
أو سببه فهم ويستحيل العقل إىل يفتقر فيه يشء كل بل معقولة، غاية أية نحو يسري
كل بأن وشعوره الرأسمايل، املجتمع يف اإلنسان تنتاب التي اليأس حالة وبني منه، الغاية
كل يف كيانه يهدد بالخطر إحساسه كله ذلك من واألهم وراءه، طائل ال عبث يبذله جهد
الحروب عرشات عن فضًال الناس، ماليني ضحيتهما راحت عامليتني حربني جراء من لحظة
تحل الذي املجتمع هذا مثل يف هائًال، دماًرا وسببت كثرية أرواًحا أزهقت التي «الصغرية»
تصبح أن الطبيعي من يكون — خالًصا منها يملك ال لعنة كانت لو كما — الحرب عليه
حتمية التشاؤم وسيادة العقل عجز تؤكد اتجاهات هي السائدة والفنية الفكرية االتجاهات

واالنحالل. التدهور
غري عدد فيه وقع الحديث، املجتمع يف الحياة لطبيعة تزييف ذلك عىل ترتب ولقد
إليه ونظروا ذاته، التكنولوجي التقدم فأدانوا الرأسمالية، املجتمعات مفكري كبار من قليل
التصنيع» قبل ما «عهد عىل وتحرسوا البرشية، تعانيه التي الرشور أصل هو كان لو كما
فيه وقع الذي األكرب الخطأ وأطماعها، الصناعة آثام من بريئة البرشية فيه كانت الذي
هو الصناعي، للمجتمع معني تنظيم عن الناجمة الرشور أن ظنوا أنهم هو املفكرون هؤالء
من يتجزأ ال جزء هي أو املجتمع، هذا أشكال من شكٍل كل عىل ترسي الرأسمايل، التنظيم
واعتقادهم التصنيع، عىل حملتهم كانت هنا ومن ذاته؛ التكنولوجي التقدم عرص طبيعة
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هذه أن مع ذاته، الصناعي املجتمع طبيعة يف كامنة األمان وانعدام واألزمات الحروب بأن
املجتمع. هذا يف الرأسمالية الحياة أسلوب إىل إال الواقع يف ترجع ال الرشور

املرحلة فإن الدويل، املستوى عىل السلوك يف شامًال انحراًفا الحروب كانت وإذا (٣)
بالطبع أهمها املحلية، املستويات عىل االنحرافات من أخرى أنواًعا شهدت قد الرأسمالية
تزداد حيث املتحدة، كالواليات بلد إىل بالنسبة قومية مشكلة أصبح الذي اإلجرام هو
اإلجرام ظاهرة أن أحد يزعم أن بالطبع يمكن وال عام، بعد عاًما ارتفاًعا الجريمة معدالت
الكثريين ولكن اإلنساني. املجتمع قدم قديمة ذاتها الظاهرة إن إذ الرأسمايل؛ النظام وليدة
أقىص بلغ عندما الرأسمايل املجتمع عن تولَّد قد الجريمة نطاق يف الهائل االتساع بأن يؤمن
املتحدة الواليات وهي — تقدًما الرأسمالية الدول أكثر بأن ذلك عىل ويدللون نموه، درجات

إتقانًا. والتدبري التنظيم أنواع وبأشد النسب، بأعىل الجريمة فيها تنترش التي هي —
وبني الجرائم، معدل يف الشديد االرتفاع بني رابطة املرء يجد أن الصعب من وليس
أشد إىل يصل حني الرأسمايل العمل أسلوب ألن ذلك الرأسمايل؛ التنظيم سلم يف الدول تقدم
الثراء طريق أن املنحرفون يجد وحني لها. حدود ال أطماًعا النفوس يف يثري تطرًفا، حاالته
الجريمة؛ وهي وأسهلها الطرق بأيرس غاياتهم تحقيق عىل يعملون فإنهم أمامهم، مسدود
خاصة وسيلة املجتمع، هذا مثل يف تَُعدَّ، أن يمكن الجريمة ظاهرة البعضأن رأى هنا ومن

املجتمع. ثروة توزيع إعادة وسائل ومن منحرفة،
أنواًعا يعرف — املتحدة الواليات يف — املتقدم الرأسمايل املجتمع أن يف جدال وال
واالغتصاب والتعذيب القتل كجرائم االقتصادية باملسائل املرتبطة غري الجرائم من أخرى
هذا تمجيد إن إذ الرأسمايل؛ النظام «بمعنويات» ترتبط بدورها الجرائم هذه ولكن إلخ.
أن بد ال للحياة، اإلنسانية بالجوانب واستخفافه الحروب إىل الدائم والتجاءه للعنف النظام
مربًرا أو سببًا لها يجد املرء يكاد ال التي العنف أعمال فيه تزدهر ا عامٍّ نفسيٍّا مناًخا يخلق

معقوًال.
مظاهر من آخر مظهر األخرية اآلونة يف الرأسمالية املجتمعات يف انترش فقد وأخريًا،
شباب من كبري عدد كيان تهدد الظاهرة هذه وأصبحت املخدرات، إدمان هو االنحراف،
ظاهرة أنها هو السليم، املنطق إىل هذه اإلدمان ظاهرة تفسريات وأقرب املجتمعات، هذه
— الحال بطبيعة — هو الواقع وهذا يطيقه. ال واقع من هارب شخص فاملدمن هروبية،
أنواًعا هناك فإن الحال وبطبيعة ترحم، ال التي املريرة واملنافسة والحرب العنف واقع
لنظام الشديدة الوطأة ولكن املخدرات. إدمان من رضًرا أقل تكون قد الهروب من أخرى
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فإن وهكذا االنتحاري. الطريق هذا يف السري إىل الكثريين تدفع التي هي السائد الحياة
العقل، من الهروب إىل األمر به انتهى قد شأنه وإعالء العقل بتمجيد بدأ الذي النظام نفس

ورصاحة. بصدق ذاته مواجهة عن العجز إىل أو

االشرتاكية املرحلة (4)

رد بوصفها الرأسمالية، قلب من املعالم، املحددة صورتها يف االشرتاكية، الفكرة ظهرت
فإذا الرخاء، من مزيًدا لهم سيجلب أنه ما وقت يف الناس ظن الذي النظام ذلك عىل فعل
العبودية من بأنواع اإلنسان ويصيب والشقاء، بالفقر منهم الساحقة األغلبية يصيب به
كانت وملا السابقة، االجتماعي التطور مراحل من كثري يف يعانيه كان مما أشد كانت ربما
من فيها يتخلص جديدة مرحلة إىل اإلنساني املجتمع نقل بهدف ظهرت قد االشرتاكية
االشرتاكية املرحلة يف اإليجابية الجوانب من كبريًا قدًرا فإن الرأسمالية، املرحلة نقائص

الرأسمالية. املرحلة عن قبل من قلناه مما — استنتاًجا — إليه التوصل يمكن
التي — املرحلة هذه أن أولهما لسببني: الرأسمالية املرحلة عن الكالم أََطْلنَا أننا والواقع
قررت التي املجتمعات أمام تحديًا تمثل — العالم من به يستهان ال جزء بها يمر يزال ال
كاملة معرفة فيها والضعف القوة نقاط معرفة من بد وال االشرتاكي، الطريق يف تسري أن
من تحاربه الذي الخصم لدى ما بكلِّ تام علم عىل وهي مسريتها املجتمعات هذه تبدأ حتى
ومرت بالفعل، اكتملت مرحلة الرأسمالية أن فهو الثاني السبب أما وسلبيات، إيجابيات
تغيريات عليه تطرأ أن ينتظر ال الذي الحايل شكلها إىل وصلت حتى متعددة بأطوار
تقاوم أن صناعيٍّا املتقدمة املجتمعات يف تحاول الرأسمالية أن صحيح املستقبل. يف كبرية
الراهن الوقت يف تحارب ولكنها منه. كثرية عنارص اقتباس طريق عن االشرتاكي التيار
أما املستقبل. يف متوقعة غري مفاجئة بتطورات تمر أن منها ينتظر وال األخرية، معاركها
عىل والدليل التجارب، بمرحلة تمر — الرسيع نجاحها من بالرغم — زالت فما االشرتاكية
ولذلك املختلفة؛ االشرتاكية البالد بني فيما التطبيقات وتعدد واالتجاهات املذاهب كثرة ذلك
تحديد أما للجميع. واضحة ظهرت عيوبها ألن أيرس؛ الرأسمالية املرحلة عىل الحكم فإن
يف والتشكل التحدد بسبيل املعالم هذه ألن صعوبة؛ أكثر أمًرا فيبدو لالشرتاكية اإليجابية

العالم. تاريخ من الراهنة املرحلة
التي اإلنسانية القيم اسرتداد محاولة هي االشرتاكي التفكري يف البدء نقطة كانت ولقد
الكثري عن قبل من تحدثنا متعددة مظاهر اإلهدار لهذا وكان الرأسمايل. النظام أهدرها
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الراهنة؛ املرحلة حتى نستبقيه أن وتعمدنا بعد، عنه نتحدث لم مظهًرا هناك ولكن منها،
والفلسفي االجتماعي الفكر يف يسمى ما به وأعني االشرتاكية، بظهور الوثيق الرتباطه نظًرا

«باالغرتاب».

االغرتاب فكرة (1-4)

النقود اكتسبت فحني عهدها؛ بداية منذ للرأسمالية مالزًما — يزال وال — «االغرتاب» كان
األصل يف كانت التي السلع عن مستقالٍّ بذاته، قائًما كيانًا — الرأسمايل العرص أول يف —
عن النظر بغضِّ والتزايد، التوالد وعىل بذاتها النمو عىل قادرة أصبحت وحني لها. مساوية
لحقيقة تجسيًدا النقود أصبحت عندئٍذ قيمة، كل منتج األصل يف كان الذي اإلنساني العمل
تعني التوالد، عىل املال رأس وقدرة بذاتها، التزايد عىل النقود قدرة ألن ذلك االغرتاب؛
أجل من يُبْذَل الذي اإلنساني الجهد وبني — النقود تمثلها التي — القيمة بني االنفصال
للقيمة، منتج هو حيث من اإلنسان بني انشقاًقا أحدث قد االقتصاد أن وتعني اكتسابها،
باملصدر الصلة منقطع تجريديٍّا طابًعا يتخذ النتاج هذا أصبح بحيث عمله؛ نتاج وبني
للمرحلة املميزة الكربى املعنوية الحقيقة هو واالنفصال االنشقاق وهذا منه، نبع الذي

الرأسمالية.

نقاد إليها تنبَّه التي الخصائص أوىل كانت اكتمالها، أوج املرحلة هذه بلغت فحني (١)
االنفصال طابع عرصالتصنيع يف اتخذت التي هذه، االغرتاب خاصية هي الرأسمايل النظام
فالعامل أخرى؛ جهة من اإلنتاج هذا وحصيلة إنتاجه وسائل وبني جهة، من العامل بني
بأن إال يومه قوت عىل يحصل أن يستطيع ال وهو شيئًا، منه يملك ال مصنع يف يشتغل
منتًجا؛ يكون أن يستطيع وحدها بها التي واألدوات اآلالت تلك يملك من لدى أجريًا يشتغل
فإن أخرى جهة ومن عامًال، يكون ال بدونها التي الوسائل عن مغرتب العامل إن أي
تذهب العامل ينتجها التي فالسلع شيئًا، عنها يعلم ال مسالك يف تسري العامل إنتاج حصيلة
غامضة حقيقة ذلك مع هي التي الرأسمايل، العالم يف الكربى الحقيقة تلك «السوق»، إىل
ينتجه ما كل يف تتحكم تجريدية قوة فالسوق فيها؛ يتحكم كيف أحد يعرف ال مجهولة
ينتجه، عما مغرتبًا العامل نجد أيًضا وهنا فيه، يدور بما صلة أية له تكون أن دون العامل
ال مجهولة قوى وسط ويتبدد يعرفها، ال أيد بني يضيع فيه عمره يفني الذي العمل ونجد

شيئًا. عنها يدري
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اقتالع وهو الرأسمالية، املعامالت يف اإلنساني العنرص فقدان هو االغرتاب إن (٢)
الربح. من املزيد تحصيل سوى غاية تحكمه ال الذي املجتمع يف جذوره من اإلنسان
االقتصاد تسود التي الحامية املنافسة إن بل وحده. العامل عىل يقترص ال االغرتاب وهذا
إىل مفتقرة بينهم العالقات وتجعل العداوة، بينهم وتنرش البرش، بني ما تباعد الرأسمايل
يملك ال فإنه معامالته، يف إنسانيٍّا يكون أن الرأسمايل أراد لو وحتى اإلنسانية، الروح
الذي األجر ومقدار للعمال، معاملته طريقة عليه تميل التي هي املنافسة قوانني ألن ذلك؛
الرأسماليني من غريه مع عالقاته طبيعة تحدد التي وهي عملهم، وساعات لهم يدفعه
يشبه ما هناك إن بل معامالته. يف حرٍّا ليس فهو الخاص، إنتاجه ميدان يف ينافسونه الذين
— املال رأس ألن ذلك ترصفاته؛ يف تتحكم التي املحتومة والرضورة يرحم ال الذي القدر
املنافسة. قوانني حساب يقتيضعمل التوسع يتوسع، لم إذا يختنق — قبل من قلنا كما

من قلنا كما — عمله ألن ذلك ما؛ بمعنى نفسه عن يغرتب ذاته الرأسمايل أن والواقع
أعماله تزداد أن هو الحياة يف الوحيد هدفه يصبح بحيث عنه؛ مستقلة صبغة يتخذ — قبل
فكثريًا ملموسة، بفائدة ذاته هو عليه التوسع هذا نتيجة تعود أن دون وازدهاًرا، توسًعا
التوتر طابع حياته وتتخذ أعصابه وتتحطم بالناس عالقاته وتسوء صحته تتدهور ما
يكون ما أشبه األعمال يف التوسع يصبح وهكذا الحد. عن الزائد لطموحه نتيجة الدائم

الخاص. قانونها عليه وتفرض رشوطها عليه تميل عنه، خارجة بقوة
النظام ألن ذلك الرأسمايل؛ املجتمع يف نفسه عن مغرتب بدوره املستهلك فإن وأخريًا، (٣)
الوحيد الهدف زائفة، حاجات يخلق وإنما الحقيقية، اإلنسان حاجات إشباع عىل يعمل ال
الشخصية تكامل حساب عىل ولكن والتوسع. الربح من ملزيد مجاًال تكون أن هو منها
يكون أن فاملفروض املجتمع؛ ملوارد الرشيد االستخدام حساب وعىل وتوازنها، اإلنسانية
يكون أن الرأسمايل املجتمع يف يحدث ما كثريًا ولكن بالفعل. موجودة لحاجات تلبية اإلنتاج
فحسب. اإلنتاج هذا لترصيف إال ليشء ال بعد، فيما الحاجات تظهر وأن األصل، هو اإلنتاج
رضورات، إىل بالتدريج لديهم تتحول تافهة بأمور الناس إقناع عىل اإلعالن يعم وهكذا
ف تُْرصَ الكربى الرأسمالية البالد ففي لديهم؛ حقيقة حاجة أية تلبي ال األصل يف أنها مع
يحتاج التي الفاخرة السيارات عىل أو الكالب»، «أكل من متنافسة متعددة أنواع عىل املاليني
ويستعني عام، بعد عاًما طرازها يتغري والتي بها، تسري التي الطاقة ربع إىل فعًال اإلنسان
يف قيمتهم بأن زائًفا اقتناًعا الناس نفوس يف ليبثَّ النفيس البحث أساليب بأحدث اإلعالن
وزيادة واتساعها السيارة ضخامة وبأن يركبونها، التي السيارة طراز يحددها املجتمع
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فيهم وتخلق الناس، طباع تفسد وهكذا املكانة. علو عالمات من عالمة محركها طاقة
من بدًال السطحي باملظهر التعلق بالتدريج ويعتادون تافهة، سطحية سلوكية عادات
فضًال املادية، للموارد تبديد عىل تنطوي مزيفة حاجات عليهم وتفرض الحقيقي، الجوهر
عقلية النحو هذا عىل تسود وحني الربح. لغرض إال ليشء ال املعنوية، املبادئ تحطيم عن
اإلنسان؛ ماهية تحقيق أو حقيقة، حاجات تلبية أجل من ال االستهالك، ألجل االستهالكية
إليه حاجة يف هو ما يعرف يعد لم ألنه ذاته؛ عن اغرتب قد بدوره املستهلك يكون فعندئٍذ
مطالبه عىل الغلبة لها أصبحت الزائفة العرضية املطالب وألن إنسانيته، استكمال أجل من
يف أرباحه تستمر ولكي توسعه، يواصل أن املال رأس يستطيع لكي ذلك كل الجوهرية،

التدفق.
الوضع هو ويصبح ذاته، الرأسمايل الكيان صميم إىل منتميًا االغرتاب يبدو وهكذا
بل ومنافسيه عماله إزاء وللرأسمالية عمله، وحصيلة إنتاجه وسائل إزاء للعامل املميز
الوضع عن الصادق التعبري هو إنه اإلنسانية، ومطالبه حاجاته إزاء وللمستهلك ذاته، وإزاء
بالخروج إال حاسمة مواجهة املوضوع هذا مواجهة املستحيل ومن املجتمع. ذلك يف اإلنساني

نفسه. الرأسمايل النظام عىل

إنسانية نزعة االشرتاكية (2-4)

عىل القضاء رضورة إىل دعوتها يف االشرتاكية املذاهب من كثري بداية نقطة تلك كانت
فاالشرتاكية بيديه؛ خلقها التي القوى لنفس عبًدا اإلنسان يجعل الذي الرأسمايل النظام
خارجة عليه، مسيطرة أصبحت التي القوى عىل أخرى مرة السيطرة إىل اإلنسان تدعو
تبديدها من بدًال اإلنسان، إىل أخرى مرة القوى هذه بإعادة تطالب وهي إرادته، عىل
هدفها إنسانية، نزعة صميمها يف االشرتاكية تكون األساس هذا وعىل عنه؛ خارًجا وتشتيتها
ضمها ويعيد شتات، من الرأسمالية فرقته ما كل يجمع الذي املتكامل، اإلنسان تستعيد أن

ذاته. إىل
املادية اإلمكانات جميع تحقيق إىل سعيًا االشرتاكية املرحلة تبدو الزاوية هذه ومن
حساب عىل وحده املادي التقدم تستهدف ال ذلك تفعل حني وهي لإلنسان، واملعنوية
مادي، تقدم من أحرزته ما بمقياس املختلفة املراحل قسنا لو ألننا ذلك املعنوي؛ التقدم
البرشية ألن اإلنسانية؛ تاريخ يف هامة مكانة — شك دون — ستحتل الرأسمالية املرحلة فإن
كثري يف تتم كانت املكاسب هذه فإن ذلك ومع إنكارها. يمكن ال مادية مكاسب فيها حققت

وأخالقياته. اإلنسان معنويات حساب عىل األحيان من
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أنها أذهاننا عن يغيب أال يجب للرأسمالية، االقتصادي النجاح نستعرضأسباب فحني
مناطق وهي أمريكا، وقارتي الغربية ألوروبا االقتصادية املوارد استغالل عىل تقترص لم
إنها بل بالذات. أمريكا حالة يف بعُد استُِغلَّت قد تكن لم التي الغنية الطبيعية باملوارد حافلة
العالم موارد من — االقتصادي املبارشواالستغالل االستعمار بفضل — أيًضا استفادت قد
يكن لم التي الحاالت ففي النزيه؛ التبادل عن تكون ما أبعد هي بوسائل وذلك بأكمله،
كان االستعمار، قبضة تحت واقع شعب موارد يستنزف مباًرشا استعماريٍّا االستغالل فيها
الدولة بني املعامالت كانت التبادل، أساسها عىل يتم التي القاعدة هو واالغتصاب الغش
من يكون ال الحاالت هذه مثل يف التكافؤ، عن البعد كل بعيدة األضعف والدول الرأسمالية
ينبغي وال رسيًعا، اقتصاديٍّا تقدًما االستغاللية أو االستعمارية الدولة تحرز أن املستغرب
ال أنها هو األهم سببه إن بل الرأسمايل. نظامها يف كامنة فضيلة إىل التقدم هذا يُْعَزى أن
أحد أشار ولقد الغري. عىل التفوق سبيل يف الرشف عن الطرق أبعد إىل االلتجاء عن تتورع
عوامل إىل فأرجعه لبالده، الهائل االقتصادي التقدم إىل مرة ذات أمريكا يف الزنوج زعماء
حني أجر، بال السنني من مئات بل عرشات ملدة الزنوج من املاليني عمل استغالل أهمها من
وتساءل العبودية، حالة من شكليٍّا تحرروا أن بعد زهيد، أسمى بأجر أو عبيًدا الزنوج كان
واآلخر أجوًرا، اله لُعمَّ يدفع ال أحدهما تاجران: ُوِجَد إذا املستغرب من هل الصدد: هذا يف

الثاني؟ حساب عىل األول يتفوق أن بانتظام، أجرهم لهم يدفع
ولكنه الرأسمالية. املرحلة يف التقدم أسباب من سببًا يوضح بسيط َمثَل مجرد هذا
ألن ذلك االشرتاكي؛ النظام عاتق عىل امللقاة املسئولية ضخامة عن يكشف ذاته الوقت يف
— لإلنسان اإلنسان استغالل عىل يقيضفيها نزيهة وبوسائل — يحقق أن النظام هذا عىل
الذي األكرب فالتحدي النزاهة؛ إىل تفتقر سهلة بوسائل الرأسمالية أحرزته ما يفوق تقدًما
إنسانية عالقات ظل يف التقدم بلوغ هو وإنما التقدم، مجرد ليس االشرتاكي النظام يواجه

سليمة.

االشرتاكي النظام يف اإليجابية القيم (3-4)

تنترش حيث الرأسمايل، النظام تسود التي املقامرة روح تتخلصمن االشرتاكية إن (١)
يمكن ما أقىص إن بل مجهود. أو عمل أي يقابله ال ربح وراء سعيًا األسهم يف املضاربة
عىل القضاء إىل تسعى وهي املقامر، ذكاء استخدام هو جهد من فيه بُِذَل قد يكون أن
بحيث اجتماعية وظيفة امللكية تجعل حني وذلك املنتج، العمل وبني رأساملال بني االنفصال
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العمل؛ لقيمة صحيح إدراك عىل االشرتاكية وتقوم نصيبًا، فيها له بأن يعمل َمن كلُّ يشعر
مقدار يعادل مستوى املجتمع يف فرد لكل تجعل أن طاقتها بقدر تحاول فإنها هنا ومن
االشرتاكية تستغني أن ذلك عىل ويرتتب املجتمع، خدمة يف الفرد ذلك يبذله الذي الجهد
بالوراثة» «العاطلني أولئك وعن اآلخرين، عمل عىل تعيش التي االجتماعية الطفيليات عن

معني. اجتماعي مستوى من أرس إىل انتمائهم سوى لهم فضل ال الذين
زائفة حاجات خلق عىل تعمل ال — التقدم إىل سعيها يف — االشرتاكية فإن وباملثل (٢)
ألن ذلك ما؛ مجال يف االقتصادي النشاط دائرة توسيع أجل من املستهلكني جمهور لدى
إىل يؤدي أن يمكن التوسع، ألجل التوسع عىل إرصار من الرأسمايل املجتمع يف يحدث ما
اقتصادي مرفق أي نجاح مقدار يتوقف بحيث االجتماعية؛ الحاجات توازن يف هائل اختالل
املجتمع. يف حقيقية لحاجات تلبيته عىل ال العمالء، واجتذاب لنفسه الدعاية عىل قدرته عىل
األدوات هذه أنواع وتتعدد هائًال، ازدهاًرا — مثًال — الزينة أدوات صناعة تزدهر وهكذا
هذه تبتدعه جديد نوع كل عىل زائف طلب خلق يف تنجح الدعاية أجهزة ألن مربر؛ بال
سلع إىل بالحاجة تقاس كهذه سلعة إىل الحاجة فإن االشرتاكي النظام يف أما منها. الصناعة
واهتمام جهد من تستحقه ما سلعة كل وتعطي — مثًال كالكتاب — حيوية أكثر أخرى

إليها. الحقيقية املجتمع لحاجة تبًعا
بني التوازن لتحقيق وسيلة بوصفه االشرتاكي املجتمع يف التخطيط مبدأ يظهر وهكذا
يف فالتخطيط موارد؛ من الحاجات هذه عىل ينفقه أن يستطيع ما وبني املجتمع حاجات
الشاملة النظرة تحقيق أجل ومن اإلنتاج، فوىض من التخلص أجل من يُبْذَل جهد أساسه
النظرة هذه ومثل وحاجاته، مطالبه عىل األولويات، حسب وتوزيعها، املجتمع موارد إىل
رشكة وكل صناعة كل فيه تسعى الذي الرأسمايل، املجتمع يف تتحقق أن يستحيل الشاملة
التخطيط ملبدأ أن الواضح ومن اآلخرين. حساب عىل ذلك كان ولو حتى الخاص، نفعها إىل
عىل يساعد جهة من فهو املادية، قيمته جانب إىل كربى معنوية قيمة االشرتاكي املجتمع يف
عىل جانب فيه يطغى ال متوازنًا نموٍّا له يضمن الذي النحو عىل املجتمع يف اإلنتاج ترشيد
عىل يساعد أخرى جهة من وهو للمجتمع، حقيقية حاجات من ييل ما بمقدار إال جانب
النظرة كمبدأ حقيقي: تقدم إىل يسعى مجتمع لكل عنها غناء ال معنوية مبادئ انتشار
نفع من بدًال ككل املجتمع نفع عن والبحث الجزئية، النظرة من بدًال األمور إىل الكلية
القريب للمستقبل التخطيط طريق عن األجيال أنانية من والتخلص منه، معينة قطاعات

والبعيد.
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حريته لإلنسان فيها تتحقق التي املرحلة وحدها هي االشرتاكية كانت هنا ومن (٣)
الحرية وبني الحقيقية الحرية بني الصدد هذا يف نفرق أن الرضوري ومن الحقيقية،
حتى بها، وتشدًقا الحرية عن حديثًا الناس أكثر هم الرأسمالية أنصار ألن ذلك الوهمية؛
الحر»، «العالم باسم نظامهم فيه يطبق الذي العالم تسمية حد إىل األمر بهم وصل لقد
نفسه يسمي — اآلن حتى يزال وال — عهده بداية منذ الرأسمايل االقتصاد كان وبالفعل
حرية هو للحرية، معني بفهم مرتبًطا الرأسمالية ازدهار وكان الحر. االقتصاد باسم
نفسها تنظم — يعتقد كما — ألنها مسارها؛ يف التدخل املرشوع من يكن لم التي األعمال

األمر. نهاية يف واملستهلك املنتج ملصالح ووفًقا السوق، ملقتضيات وفًقا
عهدها، بداية يف مركزها توطيد عىل الرأسمالية ساعدت التي الحرية هذه أن عىل
ألنك ذلك املجتمع؛ طبقات ملعظم عبودية بها فإذا الحقيقي، وجهها تكشف ما رسعان
من أساس عىل الضعيف والعامل القوي العمل صاحب بني عالقة تقيم أن تستطيع
القوة يف التناسب عدم أن يف جدال ال الحالة؟ هذه يف الحرية ستكون ملن ولكن «الحرية».
الحرية هذه مثل سيجعل عيشه، يضمن لكي العمل صاحب إىل العامل واحتياج االثنني، بني
لحماية الدولة تدخل يعد ال الحالة هذه ويف للثاني. األول الضطهاد وسيلة بينهما التعامل يف

لها. وتأكيد إقرار إنه بل الحرية. من ا َحدٍّ العامل
الصحافة فحرية الرأسمايل، العالم يف املشهورة «الحريات» سائر عن يقال هذا مثل
عىل اعتمادها إن الحرية؟ من الرأسمالية البالد صحافة أين ولكن شك. دون رائع يشء
نفس يد يف ألعوبة يجعلها — الكربى الرأسمالية املؤسسات فيه تتحكم الذي — اإلعالن
لها يتيح الحرية من بقدر تتسم التي الصحافة أما إزاءها. حرة أنها تدَّعي التي القوى
أن إىل عنها تُْقبَض األموال فإن القائم، النظام عليها يقوم التي األسس إىل النقد ه توجِّ أن
هذا ومثل الُقرَّاء، من ا جدٍّ محدود لعدد إال بقراءتها تسمح ال بصورة تصدر أو تفلس،
أساس ال شكلية حرية هذه إن إذ العمل؛ وصاحب العامل بني التعاقد حرية عن يقال
اإلطالق عىل يستطيع ال بحيث الضعف من العامل مركز فيه يكون الذي الواقع، يف لها
اتحادات يف التجمع إىل العمال يضطر مما التعاقد، عملية يف العمل لصاحب ا ندٍّ يقف أن
طويلة إرضابات إىل — الحيل أَْعيَتْهم إذا — يلجئون وقد املساومة، عىل مركزهم تقوي
األحزاب، تكوين حرية أما بها. يستهان ال بأرضار اليومية معيشتهم عىل تعود األمد،
أن دون الوجوه فيها تتغري مسلية بلعبة تكون ما أشبه الكربى الرأسمالية الدول يف فإنها
الديمقراطي الحزبان: هو لذلك الواضح واملثل حقيقي، تغيري أي ذاتها السياسة عىل يطرأ

55



الفلسفة آفاق

أن ذاتهم أقطابهما يستطيع ال اللذان الحزبان وهما املتحدة، الواليات يف والجمهوري
العمال حزبَي عن يقال هذا ومثل السياسية، اتجاهاتهما بني واضًحا فاصًال ا حدٍّ يضعوا
بوصفها املنافسة حرية عن الرأسمايل العالم يف نسمع فإنَّا وأخريًا بريطانيا. يف واملحافظني
الدول يف تتحول املنافسة أن أثبتت التاريخ تجربة ولكن النظام. ذلك فضائل من فضيلة
جمهور حساب عىل املنتجني بني العالقات تنظيم إىل يؤدي احتكار إىل الكربى الرأسمالية

املستهلكني.
االشرتاكي، النظام إليه يسعى الذي الهدف هي ليست الشكلية الحرية هذه مثل
عىل تطفو حرية ال الجذور، من تنبع حقيقية حرية لإلنسان يكفل أن يحاول النظام فهذا
وسائل يف التحكم األشخاصحرية من مجموعة أو لشخصواحد يرتك ال حني وهو السطح،
ويريس املال، رأس طغيان من العريضة الجماهري تحرر بذلك يضمن االقتصادي؛ اإلنتاج
صارخة تكون ال قد الحريات هذه أن صحيح الحريات، أنواع لسائر الحقيقي األساس
تستمتع حقيقية حريات ذلك مع ولكنها الليربالية. الحرية دعاة بها يتشدق التي كتلك
وحني الحقيقة. وراء بحثًا عندئٍذ تصبح الكلمة فحرية املواطنني، من العظمى الغالبية بها
والتضليل. واألكاذيب األوهام من تحررهم فإنها الجميع أيدي متناول يف الحقائق تصبح
فإنها األحزاب أما عميق. اجتماعي نقد أنه الناسعىل إىل يقدَّم الذي السطحي التشنيع ومن
فئات يد يف أداة مجرد تعود وال املجتمع، طبقات بني الحقيقية القوى موازين تعكس عندما
عن التعبري عوامل من أساسيٍّا عامًال تصبح فإنها أنفسهم، إال يمثلون ال الذين األفراد من
بدوره، االشرتاكي النظام يف مكفولة املنافسة حرية فإن وأخريًا االشرتاكي. املجتمع يف الرأي
ففي أفراده؛ من األرباح استنزاف يف منافسة وليست املجتمع. خدمة يف منافسة ولكنها
من التخلص عىل مبنية حقيقية، حرية للمجتمع االشرتاكية توفر إذن الحاالت هذه كل

االجتماعي. والظلم االقتصادي االستغالل

للقيم يرد أن إىل يسعى إنساني مذهب صميمها يف االشرتاكية أن لنا يتبني وهكذا
أن إىل األمر نهاية يف ويهدف وابتذلته، الرأسمالية شوَّهته الذي الحقيقي معناها اإلنسانية
يشيع كان التي السابقة عهودها يف البرشية تعرفها لم معنوية اتجاهات الناس بني ينرش

قيم. من به يعتز ما لكل وامتهانه لإلنسان اإلنسان استغالل كلها فيها
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بيكن وفلسفة اجلديد األورجانون

فرانسسسبيكن حياة (1)

بيكن، فرانسس فيه ُولَِد الذي العرص يف هامة وسياسية اجتماعية بتغريات إنجلرتا مرت
واصطبغت الدين رجال سيطرة نفسها عن نزعت قد البالد كانت بقليل مولده فقبل
الرئيسية املناصب يف الدين رجال محل عاديني أناس بإحالل تكتف ولم الزمنية، بالصبغة
بها تدعم الدينية الهيئات كانت التي الشاسعة األرايض عىل استولت إنها بل للدولة.
إنجلرتا يف يظهر بدأ وهكذا العاديني. ك املالَّ عىل — األديرة حلِّ بعد — ووزعتها سلطتها،
له ومما القوة. متزايدة زمنية بصبغة ويصطبغ الكنيسة، سلطة فيه تتضاءل جديد، نظام
الوزراء من واحًدا كان بيكن، نيكوالس السري وهو بيكن، فرانسس أبا أن الواضحة داللته
حامل منصب إىل ووصل الهامة، املناصب تويل يف الدين رجال محل حلوا الذين املدنيني
أما أراضيها. وتوزيع األديرة بحل انتفعت التي األرس من أرسته وكانت امللكية. األختام
اآلداب يف سيما وال الثقافة، واسعة سيدة فكانت — كوك أنتوني السري ابنة وهي — أمه
وكذلك إنجلرتا، يف العامة البيئة كانت وهكذا متعصبة. كالفينية وكانت القديمة. واللغات
الزمنية بالعلوم يؤمن متحرر مفكر لظهور املالءمة أشد مالئمة الخاصة، بيكن أرسة بيئة

العلم. ميدان يف السلطة أنواع كل ويهاجم
الكبري منصبه يف أبوه وُعنيِّ ١٥٦١م، سنة يناير ٢٢ يف بيكن فرانسس ُولَِد وقد
كانت حيث امللكي، البالط إىل يصطحبه أبوه كان ما وكثريًا قالئل: بسنوات مولده بعد
«بحامل وتلقبه ألوانها، السابقة وحكمته الطفل بداهة بحضور تُْعَجب إليزابيث امللكة
شخصية يف الواضح تأثريه له كان آخر عنرص البداية منذ ظهر وهكذا الصغري». األختام
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ملستقبل تلقائي نحو عىل تؤهله كانت العائلية عالقاته وطبيعة نشأته أن وهو بيكن:
بالده. يف امللكي القرص ولخدمة سيايس،

بجامعة «ترينيتي» بكلية التحق عندما عمره من عرشة الثانية يف بيكن وكان
ظهر وهناك عمره، من عرشة الخامسة يكمل لم وهو فيها دراسته أتم وهكذا كيمربدج.
رسعان ألنه ذلك املستقبل؛ يف العقيل اتجاهه تحديد يف الحاسم دوره له كان ثالث عنرص
مركَّزة كلها كانت والتي الجامعة، يف سائدة كانت التي العتيقة الدراسية املناهج سئم ما
البداية منذ له واتضح األكويني، توما القديس والهوت وميتافيزيقاه أرسطو منطق حول
شيئًا، العملية الناحية من تفيد ال عقيمة، ألفاظ فلسفة هي إنما تلقاها التي الفلسفة أن
والنهوض الطبيعة عىل السيطرة أجل من األسايس كفاحه يف لإلنسان معونة أية تقدم وال
القضاء وهو حياته، طوال تحقيقه إىل سيتجه الذي الهدف ذهنه يف تحدد وهكذا بحياته.

العملية. الناحية من مثمرة فلسفة إىل والدعوة واملدرسيني، القدماء سلطة عىل
ولكن القانونية. الدراسات إىل دراسته من األوىل املرحلة هذه بعد بيكن انرصف وقد
السفر فرصة له ُمِنَحت دراسته، إتمام فقبل طويل: وقت بعد إال القانوني تعليمه يتم لم
باريس، إىل وسافر الفرصة فاغتنم فرنسا، يف الربيطاني للسفري مساعًدا ليعمل الخارج، إىل
عجل؛ عىل بالده إىل عاد ١٥٧٩م عام ويف العام. ونصف عامني هذا عمله يف قىض حيث
بنفسه طريقه يشق أن بيكن عىل فكان مستقبله، له ن يؤمِّ أن دون فجأة أبوه تويفِّ إذ
دراساته إلكمال االستدانة إىل بيكن واضطر أبيه، مساعدات عىل كثريًا يعتمد كان أن بعد
من وكانت حياته. طوال له مالزمة عادة االستدانة أصبحت الحني ذلك ومنذ القانونية،

شخصيته. يف الضعف مظاهر أوضح
تفوق مرموق شاب وهو Essex إسكس لإليرل بيكن صداقة بدأت الفرتة تلك ويف
من والعرشين الحادية يف وهو لها صفيٍّا إليزابيث امللكة واختارته العسكري، امليدان يف
يُقدم بيكن كان ما وكثريًا عمرها، من الستني تناهز فيه هي كانت الذي الوقت يف عمره،
ضيعة ومنها كثرية، خدمات األخري هذا إليه قدم بينما صديقه، إىل والتوجيه النصح
واتهم امللكة، وبني إسكس بني العالقات ساءت فقد ذلك ومع معقوًال، إيراًدا تدرُّ صغرية
نفسه بيكن وكان ١٦٠١م. عام يف وأُْعِدم وأُِدين فحوكم ضدها، انقالب وتدبري بخيانتها
يف الكثريون ويرى امللكة، خيانة عن مسئوليته إثبات ويف صديقه. إدانة يف املشرتكني من
تملق يف ورغبته انتهازيته مظاهر أوضح من ويعدونها بيكن، حياة يف سوداء نقطة ذلك
لم بيكن أن يرون آخرين ُكتَّابًا أن حني عىل أصدقائه، أخلص حساب عىل ولو امللوك
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من مفر يكن فلم إسكس، عىل ثابتة الخيانة تهمة وأن الواجب، عليه يحتمه ما إال يفعل
يف ممثًَّال — الوطن مصلحة آثر أنه نفسه بيكن أكد فقد حال أية وعىل إدانته، يف االشرتاك
لسلوكه. كافيًا مربًرا ذلك يف يرى وكان بصديقه. الشخصية عالقته عىل — امللكة شخص
عرش األول جيمس واعتىل إليزابيث، امللكة يت توفِّ إسكس، إعدام من عامني وبعد
سنويٍّا دخًال عليه يدرُّ كبري، حكومي منصب عىل الحصول يف بيكن آمال وانتعشت إنجلرتا،
منصب عىل للحصول متعددة محاوالت بذل قد كان ألنه ذلك مستقرة؛ حياة له يضمن
فيه. يطمع كان مما يشء إىل يصل ولم وعوًدا، إال يتلق لم ولكنه إليزابيث. عهد يف كبري
العام. املدعي منصب وهو إليه، يصبو كان عام منصب أول بيكن توىل ١٦٠٧م سنة ويف
العام ويف ١٦١٦م. سنة للملك ا خاصٍّ مستشاًرا ثم ا، عامٍّ محاميًا أصبح ١٦١٣م سنة ويف
لقب وُمِنَح للمستشارين، كبري ُعنيِّ ١٦١٨م سنة ويف امللكية. األختام حامل أصبح التايل

١٦٢١م. سنة «ألفيكونت» لقب ُمِنَح ثم فريوالم» «لورد
برسعة، يتدهور بدأ القمة، هذه العامة املناصب ميدان يف بيكن نجاح بلغ وعندما
وحاول وأثناءها، محاكمتهم قبل املتهمني من هدايا يتقاىض وبأنه بالرشوة، اتُّهم فقد
اعرتافه مع أكد قد كان وإن الرشوة، بتقايض االعرتاف إىل اضطر ولكنه البداية، يف اإلنكار
أن واآلخر أصدرها، التي القضائية األحكام يف تؤثِّر لم الهدايا هذه أن أحدهما أمرين: هذا
القضاة، مناصب إىل بالنسبة حتى الحني، ذلك يف بالده يف شائًعا أمًرا كان الهدايا تقايض
وديونه املال، إىل حاجته أن ويبدو األقل، عىل الثانية املسألة يف صادًقا بالفعل كان وقد
الطرف يغض جعله ذلك كل واملتعة، البذخ حياة وتعوده حياته، طوال ترتاكم ظلت التي
حال أية وعىل املال، هذا بها يأتيه التي الوسيلة أو املال، عىل منه يحصل الذي املصدر عن
الربج يف والحبس جنيه، ألف ٤٠ مقدارها بغرامة عليه وحكم اللوردات، مجلس أدانه فقد
الربملان من االقرتاب أو الدولة، يف منصب أي تويل وعدم امللك، يشاؤه الذي الوقت طوال
يكن وإن قالئل، أياًما إال حبسه يُِدْم ولم الغرامة من امللك أعفاه فقد ذلك ومع املحاكم. أو
عىل العقوبة تخفيف أن الواضح ومن ذلك، بعد العامة املناصب تويل من بالفعل ُحِرَم قد

الحني. ذلك يف املألوف عن خارًجا شيئًا تكن لم جريمته أن عىل دليل النحو هذا
الواسعة، العلمية وملرشوعاته الخاصة لحياته هذه نكبته بعد تفرغ قد بيكن أن ورغم
وكان برسعة. تتدهور بدأت قد — األوقات من وقت يف قوية تكن لم التي — صحته فإن
ميدان إىل العلم تحويل وهو الفكرية، لحياته الرئييس بالهدف وثيًقا ارتباًطا مرتبًطا موته
لكي الربودة، شديد مثلج يوم يف يجريها أن له بدا تجربة أثناء ففي العلمية؛ التجربة
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يف فتويفِّ برسعة، املرض وتفاقم قاتل، بربد أصيب التعفن، منفع يف التربيد تأثري يخترب
عمره. من والستني الخامسة يف عندئذ وكان ١٦٢٦م. سنة أبريل من التاسع

من لبيكن الفكري االتجاه تحديد يف تحكمت التي العوامل أهم نلخص أن شئنا فإذا
أساسية مصلحة لها بأرسة ارتباطه هو أولها إن لقلنا: لحياته، السابقة دراستنا خالل
املتعصبة، روما كنيسة عن اإلنجليزية الكنيسة استقالل ويف بإنجلرتا. الديني التجديد يف
ومجال الدين مجال بني القاطع الفصل إىل دعوته يف تحكم الذي هو العامل هذا كان فقد

أنواعها. بجميع العقلية السلطة عىل ثورته ويف العلم.
هذا أن ذلك لعرصه؛ السياسية الحياة يف الكامل اندماجه هو الثاني الهام والعامل
تخطيط يف تأثريه له كان أمر وهو العلمية، ملرشوعاته التفرغ عن عاجًزا جعله االندماج
يحول أن بيكن أراد فقد ذلك ومع بعد. فيما سنرى كما كتابتها، وأسلوب املرشوعات هذه
مناصب أرفع توليه فرصة وينتهز العلمية، مرشوعاته لخدمة أداة إىل السياسية حياته
السياسة أن عىل ذلك من بعضهم ويستدل علميٍّا، املرشوعات هذه تحقيق أجل من الدولة
يدفعون وبذلك العلم؛ خدمة هي إنما الحقيقية الغاية وأن وسيلة، سوى تكن لم بيكن عند
األخالقية. القيم حساب عىل ولو املناصب أعىل إىل الصعود يف والرغبة االنتهازية تهمة عنه
النجاح يعد كان أنه عىل متعددة شواهد هناك أن غري بصحته. الجزم يمكن ال رأي وهذا
شخيص، أولهما لسببني: وذلك العلمية؛ أهدافه لتحقيق وسيلة العامة الحياة ميدان يف
إنه بل الكفاف، عىل يعيش أن يستطيع الذي النوع ذلك من يكن لم بطبيعته أنه وهو
واعتادها، توارثها التي الرتف مظاهر وسط إال عنده ما خري يقدم أن يستطيع يكن لم
يكتسب أن — الرفيعة املناصب إىل بالوصول — يستطيع كان أنه هو عام، الثاني والسبب
إقناع ومن الفعيل، التنفيذ موضوع مرشوعاته وضع من يُمكنه ما والسلطة النفوذ من
الذي الخطاب ذلك يف تتلخص كلها حياته أهداف فإن هنا ومن بها، والناس الحكومة
هام، منصب عىل الحصول عىل مساعدته منه يطلب ١٥٩٢م عام يف خاله إىل به بعث
يريد ال أنه له أكد الرسالة هذه ويف يل». ميدانًا كلها املعرفة من اتخذت «لقد فيه: ويقول
من املعرفة تطهري إن إذ املروعات، من ذهنه يف ما تنفيذ ليستطيع إال الرفيع املنصب

يتزعزع.» ال راسًخا أصبح حتى ذهني يف استقر أمر «هو والتشويهات األوهام
مرشوعاته تنفيذ عىل يعينه لكي البالط إىل املتوالية بيكن نداءات أن «أندرسن» ويرى
لبيكن اإلنصاف «فمن السيايس، املنصب عىل مفضلة عنده املعرفة أن عىل دليًال كانت
الوقت ويف للطبيعة. الجديد تفسريه سبيل يف يغامر ألن استعداد عىل كان إنه نقول: أن
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رصيح نداء بتقديم الدولة، يف كبري منصب عىل للحصول فيه يسعى يزال ال كان الذي
مادية فلسفة يتضمن علمي مرشوع أجل من الدولة وحاكم القائمة الكنيسة رئيس إىل
واألساليب القائمة العلم معاهد تكوين يف انقالبًا يحدث أن حتًما شأنه ومن رصيحة،
جيمس امللك وعىل الدولة، رجال وكبار األمراء عىل يلح بيكن ظل وهكذا فيها»،1 املتبعة
العلمية، مرشوعاته تحقيق يف يساعده لكي العلم؛ حب عنه يعرف كان الذي — األول
الرشق يف اإلنسان قريحة به جادت ما كل تضم مكتبة إنشاء بأنها مرة ذات لخصها التي
وكأنها الحيوانات أنواع كل وكذلك العالم، يف النباتات أنواع كل بها وحديقة والغرب،
املعدات. كامل ومعمل اآللية، اإلنسان اخرتاعات كل يضم ومتحف الطبيعية، بيئاتها يف
أو شخيص طموح عن تنبعث إنما هذه مطالبه أن وظنوا أحد، إليه يستمع لم ذلك ومع
ما بيكن يزود بأن يقتنع أن األول جيمس يستطع ولم الرفيع، واملنصب الشهرة إىل سعي
إىل يهدف الذي مرشوعه يف يساعده فلم املساعدات، من أرسطو األكرب اإلسكندر به زوَّد
ولم التجريبي، للبحث يتفرغ علمي مجمع وإنشاء الطبيعية، للعلوم معارف دائرة تأليف
الدراسة إىل العتيقة الدراسة من القائمة العلم ومعاهد الجامعات خطة لتغيري شيئًا يفعل
كما بيكن، وفاة بعد إال التحقيق يف املرشوعات هذه تبدأ ولم الحديثة، الطبيعية التجريبية

البحث. هذا من الختامي الجزء يف سنرى

بيكن مؤلفات (2)

وكان ١٥٩٧م. سنة يف أوًال نرشه وقد Essays «املقاالت» كتاب هو بيكن مؤلفات أول كان
جديدة مقاالت إضافة مع طبعه أعاد ثم فقط، مقاالت عرش يحوي صغريًا كتيبًا عندئٍذ
يف مقاًال وخمسني ثمانية إىل األخرية املرة يف ووصل ١٦٢٥م، وسنة ١٦١٣م سنة يف إليه،
من الكتاب هذا ويَُعدُّ املبتكرة، واألفكار الشيق باألسلوب كلها تتميز متفرقة، موضوعات

القراء. نفوس إىل بيكن كتب أحب
مرشوعاته، إىل نظره ويلفت إليه يتقرب أن بيكن أراد الحكم، جيمس توىل وعندما
باللغة «The Advancement of Learning بالعلم «النهوض كتاب ١٦٠٥م عام يف فنرش

Fulton H. Anderson: The philosophy of Francis Bacon, (University of Chicago press) 1

.1948, p. 14
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إىل ونبه املدرسني، تعاليم عىل الكتاب هذا يف بيكن حمل وقد امللك، إىل وأهداه اإلنجليزية
بعد، فيما الكتاب هذا نرش بيكن أعاد وقد بالعلوم. بالنهوض كفيلة يراها التي الطريقة
به والنهوض العلم «قيمة بعنوان: عليه، كثرية إضافات وإدخال الالتينية إىل ترجمته بعد
ذلك بعد بيكن وعمل ١٦٢٣م»، عام يف De digntitate et augmentis scientiarum
والتي حياته، خالل تُنَْرش لم التي الالتينية املؤلفات من كبرية مجموعة يف آرائه نرش عىل
عرش اثني املؤلفات هذه عدد بلغ وقد الرئيسية، كتبه يف معظمها تكرر أفكاًرا تضمنت
،«De sapientia verterum األقدمني «حكمة كتاب بيكن نرش ١٦٠٩م عام ويف كتابًا.
بيكن وكان .«Instauratio magna العظيم «اإلحياء األكرب كتابه خطة وضع يف وبدأ
رسالته ويبلغ بحق نفسه عن فيه يعرب بحيث ُكِتَب؛ ما أعظم الكتاب هذا يكون أن يتوقع

العالم. إىل
بأن تقيض — البداية يف بيكن رسمها كما — العظيم» «اإلحياء كتاب خطة وكانت
الحالة هذه يف وحتى منها، واحًدا إال يُتِمَّ أن يستطيع لم أجزاء، ستة من الكتاب يتألف
تكون: أن بيكن أراد كما األجزاء هذه عناوين ولنتأمل بعد، بناؤه يكتمل وملا الكتاب ظهر

يكتبه لم للعلوم تصنيف وهو ،The Divisions of the sciences العلوم أقسام (١)
أن ورأى بالعلم»، «النهوض كتاب الثاني بالجزء مؤقتًا عنه استعاض ولكنه فعًال، بيكن
يفعله لم ما وهو املوضوع، يف خاص كتاب تأليف هو يتم حتى بالغرض يفي الجزء هذا

قط.
تفسري يف «إرشادات هو: الفرعي وعنوانه Novum organum الجديد األرجانون (٢)
الجزء هو وهذا .«Directions concerning the interpretation of Nature الطبيعة
بوصفه نفسه، املنطق أو األداة، فيعني «األورجانون» لفظ أما فعًال، بيكن نرشه الذي
ملنهج معارضته عن يعرب أن اللفظ، هذا باستخدامه بيكن أراد وقد العلمي، للتفكري أداة

األورجانون. باسم يُْعَرف كان الذي ومنطقه أرسطو
The الفلسفة أساسه عىل تُبْنَى وتجريبي طبيعي تاريخ أو الكون، ظواهر (٣)
phenomena of the Universe, or a Natural and Experimental History for the

.foundation of Philosophy
اإلنسان وصنائع الطبيعية للعلوم معارف دائرة بأنه الجزء هذا بيكن ويصف
أن بعد الواقع، دراسة من سليم أساس عىل الفلسفة إقامة طريقها عن يمكن وفنونه،
أبحاث بضعة بيكن ألَّف وقد الفعيل، بالعالم لها صلة ال تجريدات عىل قبل من تُبْنَى كانت
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به يقوم أن يمكن ال عمل هذا بأن يؤمن كان ولكنه هذه. املعارف دائرة أجل من قصرية
واحد. رجل

تطبيق يف التدريجية الطريقة ويوضح The Ladder of the intellect العقل سلم (٤)
السابقة. املرحلة يف ُجِمَعت التي الوقائع تفسري عىل املنطق

The Forerunners, or Antieipa- الجديدة الفلسفة استباقات أو التمهيدات، (٥)
الجديدة، للمعرفة تمهيدية صورة يقدم الجزء وهذا .tions of the new philosophy

«اإلحياء». يتم عندما اإلنسان يكتسبها التي وللقوة
The New philosophy, or Active Science اإليجابي العلم أو الجديدة، الفلسفة (٦)
العلماء سيكتبه الذي األخري، الجزء هذا كتابة من تمكنه لن قدراته بأن بيكن رصح وقد
بدأ أنه يكفيه وكان للواقع. سليمة دراسة عىل املبنية بآرائهم املفكرون بأبحاثهم، أنفسهم

بدأ. ما تكمل أن البرشية وعىل الطريق، يف السري

فعله ما وكل منها، األكرب الجزء يُتِم لم بيكن أن هو الخطة هذه عىل يالَحظ ما وأول
هذا عند جهوده وتوقفت األوىل، أجزائها تنفيذ يف رشع ثم العامة، أهدافه حدد أنه هو
— الالتينية مقاالته سيما وال — املتفرقة كتاباته إدراج عىل فلسفته رشاح عمل وقد الحد،
هناك أن نجد الحالة هذه يف وحتى ذلك، فعل قد ذاته هو يكن لم وإن الخطة، هذه ضمن
لم األخري الجزء بينما قالئل، صفحات إال فيها تُْكتَب لم الخطة هذه من قليلة غري أجزاء

واحد. حرف فيه يُْكتَب
اسمه كتابًا بالفعل يؤلف لم أنه هي هذه بيكن خطة عنها تكشف نتيجة أهم ولعل
وعندما العنوان، هذا يحمل العظيم» «اإلحياء من جزءًا ألف وإنما الجديد»، «األورجانون
فإن وهكذا العظيم». «اإلحياء اسم يحمل الغالف كان بيكن، حياة أثناء الجزء هذا نُِرشَ
جزء األصح عىل أو كتاب، من جزء هو وإنما ، مستقالٍّ كتابًا ليس الجديد» «األروجانون
إليه يُنَْظَر أن دائًما الواجب ومن اإلنسان. بحياة وللنهوض العلم إلصالح عامة خطة من
وقد بيكن. كتابات أهم ن يكوِّ منفصل بحث أنه عىل يؤخذ أن ال الطبيعي، سياقه داخل
بيكن يستطع لم الجزء، لهذا فرعية خطة الجديد» «األورجانون من الثاني القسم تضمن
كما تكتمل. لم شاملة خطة من جزء الجديد» «األورجانون فإن وهكذا بدورها. يتمها أن
الكتاب ألَّف وقد بسيط، جزء إال منها يكتمل لم فرعية خطة نفسه الجديد لألورجانون أن
جزء جزأين: من مؤلف وهو ثابتة، أرقام لها aphorisms منفصلة فقرات صورة عىل
الطبيعة «تفسري بعنوان إيجابي وجزء اإلنسان»، وقدرة الطبيعة «تفسري بعنوان سلبي
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يف بيكن بها اشتهر رائعة تشبيهات يتضمن بليغ، شيق الكتاب وأسلوب اإلنسان»، وسيادة
باإلنجليزية أم بالالتينية أكتب سواء عرصه، يف البيان أمري البعض ه عدَّ حتى كتاباته كل
الحقيقي املؤلف هو أنه إىل املحدثني الباحثني بعض ذهب أن اللغة يف تحكمه من بلغ (وقد
هذا ابتعاد ورغم مغموًرا، شخًصا إال يكن لم األخري هذا أن حني عىل شكسبري، لدرامات

بيكن). عند الكتابة ألسلوب هائل ضمني تقدير عىل ينطوي فإنه الصواب، عن الزعم
مؤلفات عن الكالم صدد يف عنها اإلجابة ينبغي التي الهامة األسئلة من أن شك وال
هذا يف املنفصلة، الفقرات بطريقة الكتابة إىل دفعه الذي السبب عن السؤال بيكن،
بالفقرات أشبه بدورها كانت كلها مؤلفاته مجموعة أن والواقع األقل. عىل الرئييس الكتاب
لينتقل يرتكه ثم تأليفيٍّا مرشوًعا يبدأ فكان والرتابط: اإلحكام إىل تفتقر التي املنفصلة
نحو أي فعىل وهكذا خطته. تغيري بعد ولكن ذلك بعد القديم املرشوع إىل يعود وقد لغريه،
مؤلفات ويف الجديد» «األورجانون كتاب يف سواء لتفكريه املتصل غري الطابع هذا نعلل

مجموعها. يف إليها منظوًرا
العامة مهامه كانت فقد بيكن: حياة طبيعة من نستمده الظاهرة لهذه تعليل أول
وليس وقته. من األكرب الجزء تشغل إليها للوصول ومساعيه الكبرية املناصب يف وآماله
وهكذا محدودة. كانت فراغه أوقات أن األمر يف املهم وإنما العلم، عىل آثرها أنه ذلك معنى
ال التي ومشاغله خصومه، مع املستمرة حروبه بني ما «الهدنة» فرتات يف يكتب كان
عىل انعكست قد الصاخبة املضطربة الحياة هذه أن املؤكد ومن العامة، الحياة يف تنقطع

واالضطراب. التجزؤ بطابع وطبعتها وكتابته، تفكريه طريقة
لهذه آخر موضوعي تعليل إىل ذاتها بيكن كتابات يف نهتدي أن نستطيع أننا عىل
النزيه املفكر بها يعرض أن ينبغي التي الطريقة إىل الخاصة نظرته من مستمد الظاهرة،
عىل الناس إجماع سبب يعلل الجديد» «األورجانون كتاب فقرات إحدى يف فهو آراءه،
إلينا يقدمونها «إنهم فيقول: نقص، من فيها ما كل رغم األقدمني، بكتابات اإلعجاب
تامة، كاملة أنها معه نتوهم قناًعا عليها تضفي أن شأنها من بطريقة علينا ويعرضونها
واشتملت باملوضوع يتعلق ما كل انتظمت قد أنها لبدا وتقسيماتهم، منهجهم تأملت فلو
نظر يف يتخذ فإنه الفارغة، بالقربة أشبه وأنه ملؤه، أيسء قد اإلطار هذا أن ومع عليه،
الحقيقة، عن القدماء األوائل الباحثون أما وصورته. الكامل العلم مظهر الساذج الذهن
ويعرضوا يصوغوا أن إىل ميالني جعلهم ما التوفيق ومن األمانة من لديهم كان فقد
جمل أو ،aphorisms منفصلة فقرات صورة يف بالتأمل، استخالصها أرادوا معرفة كل
أي عىل تشتمل أنها يزعموا أو يدَّعوا أن دون منهج، أي بينهما يربط ال مبعثرة قصرية

66



بيكن وفلسفة الجديد األورجانون

متكاملة صورة يف اآلراء عرض بأن يؤمن بيكن أن النص هذا من وواضح كامل»،2 علم
البحث يكتمل لم بموضوعات تتعلق اآلراء هذه كانت إذا الناس، خداع من نوًعا يكون قد
أال الواجب فمن يكتمل، لم العلم أن وطاملا تامة، حقيقة إىل فيها املرء يصل ولم بعد، فيها
املوضوعات بأن يعرتف من أول ذاته هو كان وملا مكتملة، صورة يف الناس عىل يُْعَرض
خداع يحاول أال الطبيعي من كان فقد كثرية، بحوث إىل حاجة يف زالت ما لها تعرض التي
ومما مكتملة. صورة يف جزئية أفكار بعرض القدماء، بعض فعله ما تكرار أو الناس،
«األورجانون كتاب من اإليجابي للجزء وصًفا القارئ إىل يقدم بيكن أن التعليل هذا يؤيد
فلسفية طائفة أو مدرسة أية إنشاء إىل نطمح أننا أحد يعتقد أال «نود فيقول: الجديد»،
أن نعتقد ال ونحن هدفنا، هذا ليس إذ املحدثني، بعض أو القدامى اليونانيون فعل كما
وهكذا البرش، أقدار يف كبريًا تأثريًا تُْحِدث األشياء ومبادئ الطبيعة عن املجردة األفكار
وإنما ذاته، الوقت يف والعقيمة النظرية، املوضوعات هذه يف مركًزا ليس جهدنا فإن
حدودهما ومد وعظمته، اإلنسان لقدرة أمتن أساس إيجاد نحاول أن عىل عزمنا استقر
املسائل بعض ويف ذاك أو املوضوع هذا يف نقول قد أننا من الرغم وعىل اآلفاق، أبعد إىل
أن أستطيع بل بها، االعرتاف يشيع التي اآلراء من وأوثق أصح لنا تبدو بآراء الخاصة،
بيكن كان وهكذا كاملة،3 وال شاملة نظرية نقدم ال ذلك مع فإننا منها، أنفع إنها أقول:
أنها عىل آراءه يعرض أن عىل ويحرص القدماء، فيه وقع الذي الخطأ يف الوقوع يتحاىش
وصل التي وللمرحلة البحث ملوضوعات مالئمة العرض طريقة تكون بحيث «محاوالت»

فيه.» إليها

بيكن لفلسفة العامة الخصائص (3)

تتميز ما أهم أن له بدا الجديد» «األورجانون كتاب خالل من بيكن فلسفة املرء تأمل إذا
هذه تأمل إذا أما االستقراء. يف الجديدة ونظريتها للمنطق، تجديدها هو الفلسفة هذه به
إال األورجانون ن يكوِّ ال الذي العظيم» «اإلحياء لكتاب العامة الخطة خالل من الفلسفة
التي الجديدة القيم لكشف بكثري، أعم طابع ذات محاولة له لبدت منه؛ واحًدا جزءًا

.٨٦ القسم األول، الكتاب الجديد، األورجانون 2
.١٦٦ القسم األول، الكتاب الجديد، األورجانون 3
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الفكرية املضمونات والستخالص عهودها، أول يف الحديثة العلمية الحضارة تتضمنها
تستلزمه الذي التغيري عن عقلية بصورة والتعبري والجغرافية، العلمية الكشوف لعرص
«إحياء» صورة يف بيكن فلسفة تبدو األخرية الحالة هذه ويف الحياة. إىل الجديدة النظرة
كما — اإلنسان بأن يؤمن بيكن كان (وبالفعل الطبيعة عىل السيطرة عىل اإلنسان لقدرة
إىل العلم فساد أدى ثم جميًعا، املخلوقات عىل السيادة له كانت — التكوين سفر يف جاء
لقلنا: حرفية ترجمة الكبري كتابه عنوان نرتجم أن شئنا ولو العالم، عىل سيطرته استعادة

العظيم»). «االسرتداد
منطقي، فيلسوف أنه عىل بيكن إىل ينظرون طويًال الفلسفة مؤرخو ظل ولقد
يف الحديث البحث أن عىل االستقراء؛ يف نظريته هو الفلسفة إىل قدمه ما أعظم أن ويرون
«فارنجتن»4 كتابي: ظهور بعد سيما وال أساسيٍّا، تغيريًا النظرة هذه غريَّ قد بيكن فلسفة
يُنَْظر التي «الهيجلية» العادة تلك من يحذر فأندرس متواليتني)، سنتني (يف و«أندرسن»5
يَُعد بحيث عام؛ فلسفي اتجاه يمثلها سلسلة يف حلقة مجرد أنه عىل املفكر إىل فيها
االتجاه يف مرحلة أو هيوم، عند قمته بلغ الذي التجريبي للمذهب ناضج غري ممثًال بيكن
الذي تفسريات هذه فكل املدرسيني؛ أو ألرسطو مكمًال أو ِمل، عند اكتمل الذي االستقرائي
عىل «فارنجتن» ويأخذ الفريدة، ومقوماته خصائصه له كانت الذي بيكن، لتفكري باطلة
بالحضارة بيكن ارتباط مدى كامل بوضوح ليبني الخصائص؛ هذه إيضاح مهمة عاتقه
يف هائلة بتطورات تبرش نبوءة فلسفته كانت حد أي وإىل الحديثة، الصناعية العلمية

جديدة. منطقية أو منهجية قواعد مجرد ال الحياة، إىل األوروبي اإلنسان نظرة
الواجب أن بيكن رأى التي النهائية الفلسفة بتلك التكهن املستحيل من كان وإذا
السادس الجزء تكون التي الفلسفة وهي — للطبيعة العلمية الدراسة أساس عىل إقامتها
بيكن لفلسفة العامة املالمح نستخلص أن وسعنا يف فإن — العظيم» «اإلحياء خطة من
التي هي ولكنها نهائية. إنها نقول أن نستطيع ال فلسفة وهي الباقية، كتاباته خالل من
واآلخر سلبي، أحدهما جانبان: الفلسفة ولهذه حياته، طول العقيل طريقه يف أرشدته
هذين من كالٍّ بالرشح اآلن وسنتناول واحد، فكري ملوقف وجهان مًعا وهما إيجابي،

حدة. عىل الجانبني

Bengamin Farringtion: Francis Bacon: The Philosophy of Industrial Science. (Henry 4

.Schuman), New York 1949
.The Phil. of F. Bacon (op. Cit) 5
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املوضوع، هذا درايسيف منهاج أو العلمي»، البحث «مناهج موضوع يف كتاب يوجد يكاد ال
والتي القديمة، الرشقية التفكري طريقة بني مقارنة يُْجِري فهو واحدة؛ بطريقة ويبدأ إال
معارف عىل تقوم التي اليونانية التفكري طريقة وبني تطبيقية، عملية معارف عىل تقوم
إال يبدأ لن الصحيح بمعناه العلم أن ويؤكد املعرفة»، ألجل «املعرفة مبدأ عىل أو نظرية،
أن والواقع عميل. غرض ألي ال لذاته يُْطَلب العلم وأصبح اليونانية، النظرة سادت حني
املنهج معيار هو أصبح حتى عرصهم، منذ الغربية الحضارة عن املسئولون هم اليونانيني
والوصول موجود»، هو بما «الوجود بحث إىل الداعون هم فاليونانيون الصحيح؛ العلمي
علم كل وتمجيد العملية، لالعتبارات يخضع بحث كل احتقار وإىل لذاتها»، «الحقيقة إىل
يُْطَلَب أن ينبغي العلم إن القائل: الرأي اليوناني العرص منذ انترش وهكذا بحت. نظري

يناقشها. أن أحد يحاول ال التي الراسخة بالعقيدة أشبه وأصبح لذاته،
ذاتها؛ العملية النظر وجهة من حتى الصحة، من أساًسا الرأي لهذا أن املؤكد ومن
بالتايل وتزيد العلم، نطاق توسع النظري القانون أو النظرية القاعدة معرفة ألن ذلك
يف فيثاغورس نظرية يفهم الذي فالشخص الطبيعة؛ عىل السيطرة عىل اإلنسان قدرة من
نظري فهم دون يطبقها الذي ذلك من بكثري نطاًقا أوسع معرفة لديه املجردة صيغتها
وإىل ذاتها، العملية الناحية من حتى أقدر األول يكون وبذا محدد، عميل ميدان عىل لها،
ويف العلم. تقدم يف ا هامٍّ عامًال كان النظرية املعرفة مبدأ إن نقول: أن نستطيع الحد هذا

الطبيعة. عىل اإلنسان سيطرة تحقيق
بحيث حد؛ أبعد إىل استغالله أيسء قد املبدأ هذا أن هو بالفعل حدث الذي ولكن
إىل النظرية املعرفة تحولت اليوناني العرص ففي املعرفة؛ تقدم وجه يف عائًقا أصبح
تقدم ال لفظية أقيسة من تُْستَْخَلص العلمية النتائج وأصبحت لفظية، أو كالمية معرفة
متخذًا الطبيعة، عالم وعن األشياء واقع عن تدريجيٍّا اإلنسان ابتعاد وازداد تؤخر، وال
يف الواقع عن االبتعاد إىل االتجاه قوة وازدادت النظرية، املعرفة مبدأ من ذريعة لذلك
العصور مسيحية يف للطبيعة املضادة الزاهدة النزعة يف سنًدا له ووجد الوسطى، العصور
الطبيعة، يف التحكم عىل اإلنسان قدرة يف تدريجيٍّا تقلًصا ذلك نتيجة فكانت الوسطى،
االعرتاض أو النظرية املعرفة مبدأ املقدس، املبدأ هذا مناقشة عىل أحد يجرؤ أن دون
احتجاًجا األمر واقع يف كان النفوس يف املتأصل املبدأ هذا عىل االعرتاض ألن ذلك عليه؛
املادية، الطبيعة هو مكروه عنرص يف التغلغل إىل دعوة وكان الحياة. يف كامل أسلوب عىل
النظرية للحكمة األعىل املثل ناقشوا من وأجرأ أول من كان بيكن إن نقول: أن ونستطيع

حاسمة. اعرتاضات إليه ووجهوا هذه،
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اليونان فالسفة تفكري طريقة يف األسايس العيب هذا تام بوضوح بيكن أدرك فقد
عىل وحمل العلم، إىل بالوصول كفيل وحده النظري العقل بأن وهو الوسطى، والعصور
ودون طويلة مدة عاكًفا يظل أن البرشي الذهن قدر من يحط مما «بأن القائلة الفكرة
عىل يقترص وأن الحس، موضوعات هي التي والجزئيات، بالتجارب االتصال عىل انقطاع
موضوًعا ليست وهي البحث يف جهًدا عادًة تقتيض األمور هذه وأن سيما ال وحدها، املادة
نُِبذَت وهكذا لها، حد ال ودقتها الرفيع، بالحديث ليس عنها الحديث أن كما للتأمل. رفيًعا

تطبيقها.»6 إساءة أو تجاهلها عىل األمر يقترص ولم بازدراء، التجربة
األسايس اعرتاضه ضوء يف اليونانية الفلسفة تقويم بيكن أعاد األساس هذا وعىل
اليونانيني الفالسفة كبار قيمة من بعيد حد إىل وقلل هذا، النظرية املعرفة مثال عىل
للتجربة، واحتقارهم الخالص، النظري العلم إىل دعوتهم بفضل إال يشتهروا لم الذين
الذي السفسطائيني اسم فإن «وهكذا الحقيقي، الطبيعي بالعالم األلفاظ عالم واستبدالهم
جورجياس مثل البالغيني، عىل وأطلقوه فالسفة، أنفسهم يظنون أناس بازدراء رفضه
املجموعة عىل بالفعل ينطبق أن يمكن االسم هذا وبروتاجوراسوهيبياسوبولوسPolus؛
األولني أن هو وهؤالء أولئك بني الوحيد والفارق وزينون، وأرسطو أفالطون مثل كلها،
ويطالبون حكمتهم ويستعرضون املختلفة البلدان بني يتنقلون جوالني، مرتزقة كانوا
الثابتة مقارهم لهم وكانت واحرتاًما. وقاًرا أكثر كانوا اآلخرين أن حني عىل لها، بثمن
وصًفا بيكن يقتبس وهكذا مقابل». بال الفلسفة يعلمون وكانوا املفتوحة. ومدارسهم
هذا أن ويرى جاهلني»، شبان إىل عاطلني عجائز «حديث بأنها أفالطون لفلسفة مشهوًرا
مثل األوائل، اليونانيني الفالسفة الحكم هذا من يستثني وهو الجميع، عىل ينطبق الوصف
وعىل مبارشًة، الحقيقة واجهوا وإنما مدارس، يفتحوا لم ألنهم وهرقليطس؛ أبنادقليس
الكالم إىل امليل يف األطفال مع «يشرتكون أنهم جميًعا اليونانيني يعيب مما فإن حال، أية

نتائج.»7 أية تثمر ال لفظية حكمتهم كانت بحيث (املثمر)؛ اإلنجاب عن والعجز
إحدى ففي الوسطى؛ العصور يف املدرسيني الفالسفة إىل هه يوجِّ النقد هذا ومثل
أساًسا ساد قد املعرفة من املنحط النوع هذا «إن يقول: بالعلم» «النهوض كتابه فقرات

هذا يف القسم رقم والثاني بابان، وهي الكتاب، أبواب رقم هو األول (والرقم ٨٣ :١ الجديد األورجانون 6
الطبعات). جميع يف األرقام وهذه الباب،

.٧١ األورجانون، 7
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قليلة وقراءات طويلة، فراغ وأوقات حاد، قوي ذكاء لديهم كان الذين املدرسيني، بني
املستبد، حاكمهم أرسطو أهمهم قالئل ُكتَّاب زنزانات يف حبيًسا ذكاؤهم كان ولكن التنوع.
يعرفون يكونوا لم وملا العلم، ودور األديرة زنزانات يف حبيسة أشخاصهم كانت مثلما
ولكن ضئيلة مادة باستخدام تمكنوا، قد فإنهم قليًال، إال الزمني أو الطبيعي التاريخ من
يف نجدها التي املضنية العنكبوت أنسجة يحيكوا أن من للعقل، مفرط استعمال مع
مخلوقات تأمل مثل مادة عىل مورسا ما إذا وذهنه، اإلنسان ذكاء ألن ذلك كتاباتهم؛
ذاتهما، عىل مورسا إذا أما بها. ويتحددان املادة هذه ملقدار تبًعا يعمالن فإنهما هللا،
أشبه بمعرفة ا حقٍّ يأتيان نهاية، لعملهما يكون ال فعندئٍذ خيوطه؛ العنكبوت ينسج مثلما
منها وال قوام لها ليس ولكن النسج. وحبكة الخيوط دقة فيها تعجبنا العنكبوت، بنسيج

جدوى.»
إىل واملدرسيني القدماء عند الخالص النظري العلم عىل بيكن حملة تحولت وهكذا
تلك غري جديد طريق يف البدء إىل ودعوة العلم، ميدان يف سلطة بأية تقيد كل عىل حملة
تركزت قد العلم يف السلطة عىل حملته أن شك وال تجدي. وال تثمر ال التي العتيقة الطرق
يف اليوم نحن نرى وقد هجماته، وأعنف انتقاداته أشد إليه ه وجَّ الذي أرسطو، شخص يف
منصف باحث أي يستطيع ال الذي أرسطو بفضل وجحوًدا مفرطة، قسوة الهجوم هذا
أثر هو حيث من أرسطو يحارب يكن لم بيكن أن ننىس أال ينبغي ذلك ومع ينكره. أن
علم كل يف األخري املرجع هي تعد حية، قوة هو حيث من يحاربه كان وإنما تاريخي،
نقده عنف كان هنا ومن للعلم؛ إحياء أي وجه يف تقف قوية عقبة هو حيث ومن قائم،
ميدان أي يف حية قوة اليوم يعد لم أرسطو ألن ذلك ألرسطو؛ حديث نقد أي إىل بالقياس
أثر هو وإنما بدوره)، امليدان هذا يف حيٍّا يعد لم أنه الكثريون (ويعتقد الفلسفة باستثناء
للسكنى. يصلح ال قديم: أثري بمبنى نبديه الذي اإلعجاب نفس نحوه نبدي تاريخي،

رائًعا. شيئًا زمنه يف كان ولكنه
الذي لذلك موازيًا انقالبًا املعرفة مجال يف أحدث قد بيكن إن نقول: أن ونستطيع
ففي الدين؛ مجال يف — العرص ذلك إىل بالنسبة — وجيزة فرتة منذ وكالفن لوثر أحدثه
يكفي كان الكاثوليكية، الكنيسة جمود عىل الثائرة الجديدة، الدينية الدعوة أصحاب حالة
«سلطة إىل حاجة يف ليس وهو النوايا، صالح إنسانًا الفرد يكون أن الدين غاية لتحقيق
وكأنه املرء يبدأ أن العلم غاية لتحقيق يكفي كان بيكن حالة ويف للدين». بتفسرياتها يأخذ
ويضع عقله يستخدم وأن ذهنه، عىل مفروضة سلطة كل من يتحرر وأن بريء، طفل
ونستطيع القدماء، آراء من معونة دون الحقيقة إىل يصل وبذلك صحيًحا؛ منهًجا لنفسه
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تؤمن كانت الثائرة الدينية املذاهب إن فنقول: ذلك من أبعد املقارنة هذه يف نميض أن
وسائط، دون مباًرشا اتصاًال هللا، وهو الدين، بموضوع يتصل أن عىل شخص كل بقدرة
الطبيعة، وهو العلم، بموضوع يتصل أن ذهن كل وسع يف بأن يؤمن بيكن كان وباملثل
منها جدوى ال الكنيسة سلطة أن الدينية الثورة أثبتت وكما وسائط، دون مباًرشا اتصاًال
— واملنهجية العلمية ثورته يف — يثبت أن بيكن حاول فكذلك الخالص، إىل الوصول يف
هي وإنما الحقيقة، إىل الوصول يف منها جدوى ال اللفظية وفلسفتهم القدماء سلطة أن

مبارشًة. واألشياء الطبيعة نواجه أن من بدًال األلفاظ بمواجهة نكتفي تجعلنا عقبات
البرش؛ أحوال تحسني عىل وبقدرته بالعلم املطلق اإليمان فهو اإليجابي الوجه أما
— والوسيط القديم العرصين يف سائدة كانت كما — النظرية املعرفة إىل الدعوة ألن ذلك
الذي هو بيكن وكان اإلنسان. حياة واقع وبني العلم بني تفصل مستسلمة دعوة كانت
اإلنسان، يد يف أداة العلم استخدام وهو التحقيق، عن بعيًدا يبدو كان الذي األمل بعث

عليها. السيطرة عىل وبالتايل الطبيعة، فهم عىل تعينه
بيكن»، «فرانسس عن كتابه يف تعبري أوضح الفكرة هذه عن «فارنجتن» عرب ولقد
يف العلم استخدام رضورة يف بيكن لرأي مطوًال إثباتًا يَُعدَّ أن يمكن الذي الكتاب وهو
إنما بيكن فرانسس قصة «إن هذا: كتابه مستهل يف يقول وهكذا اإلنسان، رفاهية زيادة
التجارب مع ونََمْت صبيٍّا، تملكته قد الفكرة هذه عظيمة. لفكرة ُكرَِّست حياة قصة هي
يف ولكنها متداولة مألوفة اليوم والفكرة املوت، فراش عىل وهو وشغلته لحياته، املنوعة
أعمال، يف تثمر أن ينبغي املعرفة إن القائلة: الفكرة هي تلك إبداعيٍّا، تجديًدا كانت عرصه
أمورهم يرتبوا أن الناس عىل وأن الصناعة، يف للتطبيق قابًال يكون أن ينبغي العلم وأن
يقول كما عليهم»8 مقدًسا واجبًا وتغيريها الحياة ظروف تحسني من يجعلون بحيث
أن نجد الجو؛ هذا نحلل وعندما جديًدا، ذهنيٍّا جوٍّا يدخلنا بيكن «إن كتابه: نهاية قرب
عىل العلم قدرة يف املتينة ثقته هو وإنما علمي، تقدم من أحرزه ما ليس عنارصه أهم

اإلنسان.»9 حياة تغيري
فإنما والعلمي، الفلسفي التفكري تاريخ يف بجديد أتى قد كان إذا بيكن أن والواقع
أعماًال؛ يثمر أن عىل قدرته وهو الصحيح: للعلم وضعه الذي املعيار يف التجديد هذا يكون

.Farrington: op. cit., p. 3 8

.Ibid. p. 141 9
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يف اإلنسان حياة معه تتغري أن دون ويختفي يذهب الذي والعلم علًما، ليس العقيم فالعلم
عىل تأثريه ينعكس أن دون واآلراء لألفكار تكديس مجرد هو الذي والعلم علًما، ليس يشء
أعماًال يثمر أن يمكن الذي ذلك هو رأيه يف العلم وإنما علًما، ليس الفعلية الناس أحوال
كما العلم أن — موجزة بعبارة — يعني وهذا الناس. حياة يف حقيقي تغيري إىل ويؤدي
نظرة يف شاملة ثورة حدوث من بد ال وأنه علًما، ليس املوجودة العلم معاهد يف يدرس

تحصيله. طريقة وإىل وظيفته إىل العلم، إىل الناس
ترتبط التي العلمية الدراسات من جديدة بأنواع القيام إىل بيكن دعوة اتجهت وهكذا
الفلسفة عليه تُبْنَى متينًا أساًسا العلم هذا يكون بحيث وثيًقا؛ ارتباًطا اإلنسان بحياة
هنا ومن الخاوية؛ اللفظية التجريدات وهو القديم، الواهي األساس ذلك من بدًال الجديدة،
طبيعي تاريخ إىل «املدخل بعنوان: الجديد»، «األورجانون لكتاب ملحًقا بيكن كتب فقد
يقول: وفيه .«Parasceve and historiam naturalem et experimentalem وتجريبي
به وأعني قاطًعا، تأكيًدا أخرى مرة هنا يؤكد أن ينبغي متعددة مناسبات يف قلناه ما «إن
عكف ولو فصاعًدا، اآلن من التجمع يف رشعت أو األزمان كل يف العقول تجمعت لو أنه
إال كلها األرض تعد ولم فصاعًدا، اآلن من الفلسفة عىل العكوف يف رشعوا أو جميًعا البرش
جدير تقدم أي املستقبل يف أو اآلن يتحقق أن فمحال العلم، ألهل ومدارس وكليات معاهد
إليه. ندعو الذي كذلك وتجريبي طبيعي تاريخ دون — العلوم أو الفلسفة يف — بالبرش
عملية خالل رضوريٍّا سيكون ما إضافة مع ونُظِّم كهذا تاريخ ُجِمَع لو أنه حني عىل هذا
عمل يقتيض لن جميًعا والعلوم الطبيعة بحث فإن ومساعدة، كاشفة تجارب من التفسري
كله.» املوضوع عن التخيل أو الخطة، هذه تنفيذ من مفر فال وإذن قالئل، سنوات من أكثر
عن بيكن أعرب حني السابق، النص أواخر يف سذاجة من نجده عما النظر وبغض
جهود لحلها تضافرت لو قالئل سنوات يف تنتهي أن يمكن العلم مشاكل بأن اعتقاده
فإن ذلك، عن النظر بغض الكون، ببساطة ساذج إيمان عن ينمُّ اعتقاد وهو العلماء،
بصورة العلمي البحث تنظيم إىل للدعوة كتاباته ومن حياته من كبريًا جزءًا كرَّس بيكن
يف رسم وهكذا بيكن. وفاة بعد العلم فيه ازدهر الذي العرص يف صورته من كثريًا تقرتب
مرشوع خطوط — «New Atlantis الجديدة «األطلنطس واسمه — املخلفة مؤلفاته أحد
اتخذه مرشوع وهو سليمان»، «دار باسم يُسمى العلم، معاهد من جديد نوع إلنشاء
نوًعا بيكن عرض املرشوع هذا ويف لهم. أنموذًجا الجديد الصناعي الفني العلم أنصار
الصناعات يف الخربة مستوى إىل للعلم انحداًرا البعض فيه يرى قد التعليم، من جديًدا
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وهكذا بالحياة. العلم ربط هدفها إنسانية نزعة عن الواقع يف ينمُّ ولكنه الفنية. والحرف
العمل أهمية مؤكًدا اختصاصه، ميدان يف كل العلماء، عىل األبحاث توزيع إىل بيكن دعا
املوسوعة بها تكتمل موضوعات وحدد ،team-work اسم اآلن عليه يُْطَلق ما أو الجماعي،
عىل اإلنسان سيطرة بها وتكتمل العلم، نهضة أساسها عىل تقوم التي التجريبية الطبيعية
تتميز موضوًعا، ١٣٠ حوايل للبحث بيكن حددها التي املوضوعات هذه عدد ويبلغ العالم،
تنفع ال التي املجردات من تماًما وتخلو وخريه، اإلنسان برفاهية املفرط باالهتمام كلها
بينهم فيما أبحاثهم نتائج يتداولوا وأن بينهم، العمل يقسموا أن العلماء وعىل تجدي، وال

إلخ. … النتائج هذه بني الجمع منهم فريق ويتوىل ويتدارسوها،
بإجراء تتعلق وكلها الدهشة، إىل تدعو متعددة تفصيالت بيكن خطة تضمنت وقد
الطبيعة ومالحظة والحيوان، النبات لفصائل دقيقة بمالحظات والقيام الفنية التجارب
كالتربيد بالفعل التايل العلمي التطور حققها بأمور يتعلق وبعضها مظاهرها، شتى يف
أنواع إلنتاج املختلفة والنباتية الحيوانية الفصائل تلقيح الصناعي، واملطر الصناعي

إلخ. … الهواء يف كالطري تحلق وأخرى املاء، تحت تسري سفن واخرتاع جديدة،
هذه يف البحث يف يرون قد العلم إىل القديمة النظرة أنصار أن بيكن ويدرك
التجارب إجراء من ويستنكفون بكرامتهم، الئق غري أمًرا التفصيلية الجزئية املوضوعات
عىل يرد هكذا اليومية، اإلنسان بحياة التصاًقا وأكثرها املوضوعات أبسط يف واألبحاث
غايته العلم من نستهدف لم إننا يقول: اعرتاض شك دون إلينا ه «سيوجَّ قائًال: خصومه
فيقولون: اآلخرين)، عىل نعيبه الذي األمر نفس (وهو له ممكنة غاية أفضل أو الصحيحة،
توسيع أي أو العلمية، النتائج بها تعود منفعة أية من وأرفع أكرم الحقيقة تأمل إن
وباألحوال واملادة، بالتجربة الوقت هذا طوال تشبثنا أن حني عىل النتائج، هذه لنطاق
الفوىض من هوة يف به يلقي األصح عىل أو باألرض، الذهن يقيد الجزئية، لألمور املتغرية
من فيها بما املجردة، الحكمة حالة هي قداسة، أكثر حالة عن به وينأى واالضطراب،
أشد ونحرص خاطر، طيب عن التفكري يف الطريقة هذه نقبل ونحن وسكينة، هدوء
حقيقي ألنموذج األسس نضع ألننا ذلك إليها؛ يدعون التي الغاية تحقيق عىل الحرص
اإلنسان. عقل شوهه كما ال بالفعل، نجده كما العالم يمثل أنموذج وهو الذهن، يف للعالم
القضاء الرضوري من أن نعلن أننا غري دقة. بكل العالم بترشيح إال يتحقق ال أمر وهذا
العالم ملحاكاة القرود، بمحاوالت أشبه هي التي الهزيلة، العقيمة املحاوالت تلك عىل تماًما
إذن الناس فيعلم الفلسفة، مذاهب مختلف يف الوارد النحو عىل الواهمة، الناس بمخيلة
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فما ،(ideas) اإللهي الذهن أفكار وبني (idols) البرشي الذهن أوهام بني املوجود الفرق
كما مخلوقاته، يف للخالق الحقة العالمات فهي األخرى أما اعتباطية، تجريدات إال األوىل
هنا الحقيقة فإن هكذا رائعة، حقيقية بخطوط فيها معاملها وتحددت املادة عىل انطبعت
قيمة من أعظم للحقيقة ضمانات بوصفها النتائج قيمة تكون حيث واحد، يشء واملنفعة

نفع.»10 من اإلنسان عىل تضفيه ما
واألفكار البرشية األوهام بني تقابل بوضع خصومه عىل بيكن يرد النص هذا يف
املجردات يف البحث من ألوهية أكثر املادية لألشياء الطبيعي البحث أن مؤكًدا اإللهية،
أن حني عىل اإللهية، األفكار عالمات هي الطبيعي العالم موضوعات ألن الفلسفية؛
وبعبارة اإلنسان. أوهام خالل من للعالم تصوير إال هي وما البرش، خلق من املجردات
اإللهي، التفكري لرموز حل هو إنما وتفاصيله العالم جزئيات يف التغلغل فإن أخرى:
خالل من ال مبارشة، موضوعاتها مواجهة طريق عن اإللهية األفكار ملعاني واستخالص
بحث أن بيكن يثبت وبذلك املجرد؛ اإلنسان عقل عليها أضفاها التي الخيالية الصورة

الواهمة. املجردات بحث من باإلنسان أجدر الطبيعي العالم

الجديد» «األورجانون كتاب تحليل (4)

باملعنى مستقالٍّ كتابًا ليس الجديد» «األورجانون إن بيكن: مؤلفات عن الكالم عند قلنا،
واحد عنوان تحت تأليفها يعتزم بيكن كان أجزاء ستة من واحد جزء هو وإنما الصحيح،
إن إذ األهمية؛ من كبري جانب عىل أمر الحقيقة هذه وتأكيد العظيم»، «اإلحياء هو شامل
بوصفه الجديد» «األورجانون كتاب عىل فالرتكيز الحالتني؛ يف كثريًا يتغري لبيكن املرء فهم
منطقي مفكر أنه عىل بيكن فهم إىل يؤدي لبيكن، األكرب املؤلَّف بوصفه بل منفصًال، كتابًا
العظيم» «لإلحياء الكاملة الخطة سياق يف الكتاب هذا وضع أن حني عىل األول، املحل يف
مجهودات من جزءًا بوصفها املنطق، مجال يف بيكن مجهودات عىل صحيًحا ضوءًا يلقي
عن عامله عىل اإلنسان سيطرة تحقيق إىل وتهدف بالطبيعة، اإلنسان بعالقة تتعلق أشمل
لبيكن؛ اإلنصاف من املزيد عىل تنطوي األخرية النظرة هذه أن املؤكد ومن العلم. طريق
ألن مكتمًال؛ كالٍّ تؤلف ال — بالقليلة ليست وهي — املنطق ميدان يف جهوده ألن ذلك

.١٢٤ :١ الجديد األورجانون 10
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مثلما برنامجه، من ضئيًال جزءًا إال يحقق لم مبتوًرا كتابًا ظل قد الجديد» «األورجانون
بها أسهم التي الجديدة واإلضافات يكتمل، لم أكرب كل من جزء بدوره الربنامج هذا أن
فالسفة من فيلسوًفا منه تجعل لكي أهميتها، عىل تكفي، ال االستقراء نظرية يف بيكن
ذاته هو قيمته تحديد يصعب غامض، ه بأَْرسِ االستقراء موضوع ألن وذلك األول؛ الصف

املعروفة. الفلسفية النظريات ضمن إدراجه يصعب كما العلم، تقدم إىل بالنسبة
أجل من العلم تطبيق إىل يدعو إنساني مفكر هو حيث من بيكن قيمة إدراك أما
بني له رفيعة مكانة بضمان الكفيل وحده فهو واملادية، املعنوية اإلنسان مقدرة زيادة
مميزات من لها بما الحديثة، الفكرية النهضة رواد من رائًدا عندئٍذ يغدو إذ الفالسفة؛

أساسيٍّا. اختالًفا الوسيط والعرص القديم العرص عن بها تختلف

الكتاب خطة (1-4)

ييل: كما وبيانها بابني، عىل موزعة فقرات إىل الكتاب ينقسم
والطبيعة، اإلنسان بني العالقة موضوع بيكن يبحث ٤ إىل ١ من الفقرات يف األول: الباب
النفور عالقة ضمنًا ينفي وبذلك يفرسها؛ الطبيعة عمل يكمل اإلنسان أن فيبني

الوسطى. العصور يف والطبيعة اإلنسان بني سائدة كانت التي والكراهية

هذه أداة ينتقد كما عرصه، يف املوجودة العلوم بيكن ينتقد :١٧ إىل ٥ من •
األرسطي. املنطق وهي العلوم،

وتفسريها، الطبيعة استباق بني التقابل عن بيكن يتحدث :٢٧ إىل ١٨ من •
أرسطو. عند االستقراء نظرية إىل مفصًال نقًدا ويوجه

اإلنسان، ذهن يف الضعف وظاهر الخطأ أسباب بيكن يعرض :٦٨ إىل ٣٦ من •
ثم األوهام، لهذه عام بعرض يبدأ وهو األربعة»، «األوهام نظرية يف وذلك

بالتفصيل. منها كلٍّ عن يتحدث
بها تميزت التي «العالمات» أو املعايري عن بيكن يتحدث :٧٧ إىل ٦٩ من •

الباطلة. والفلسفات العلوم
العلم أحوال تدهور أسباب أي البطالن هذا أسباب يوضح :٩١ إىل ٧٨ من •

والفلسفة.
وإنهاض العلم وإصالح النقص، هذا تاليف يمكن كيف يرشح :١٢٩ إىل ٩٢ من •

الفلسفة.
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أجزائه، معظم يف هداًما ناقًدا الجديد» «األورجانون من األول الباب كان إذا الثاني: الباب
الثالث والقواعد االستقراء، يف الجديدة نظريته بيكن فيه يعرض بنَّاءً، الثاني الباب فإن
يف أساسية مفاهيم أو أفكار عدة عىل القواعد هذه ويطبق العلمي، للبحث املشهورة
املساعدة األخرى «العوامل بحث إىل بيكن ينتقل ثم «الحرارة»، مفهوم أهمها العلم
بقية أن غري تسعة. العوامل هذه من ويعدد السابقة)، قواعده جانب (إىل للذهن»
املميزة» «األمثلة وهو فقط، التسعة العوامل هذه من األول للعامل كله يخصص الكتاب

.Prerogative instances

فهي شيئًا، عنها يكتب لم التي األخرى الثمانية العوامل أما (2-4)

.Supports of induction االستقراء دعائم (١)
.Rectification of induction االستقراء تقويم) (أو تصحيح (٢)

Varying the Investigation according املوضوع لطبيعة تبًعا البحث تنويع (٣)
.to the Nature of the Subject

.Prerogative Natures املميزة الطبائع (٤)
Limits of Investigation, الكون يف الطبائع لكل شامل إحصاء أو البحث، حدود (٥)

.or a Synopsis of All Natures in the Universe
.Application of practice العلمي التطبيق (٦)

.Preparations for Invertigation البحث استعدادات (٧)
The Ascending and Descending Scale of للقوانني والهابط الصاعد السلم (٨)

11.Axioms

القسم من (ابتداءً الثاني الباب بقية يف يبحث ال بيكن فإن قبل، من قلنا وكما
املميزة»، «األمثلة وهو التسعة، املوضوعات هذه من األول املوضوع إال النهاية) حتى ٢١
ساطًعا ضوءًا يلقي الذي الظواهر، من النوع ذلك املميزة؛ األمثلة فكرة من واملقصود

معنى إىل أقرب عنده فهي البديهيات؛ وهو الشائع، للمعنى مخالف بمعنى axiom لفظ بيكن يستخدم 11
العلمية. القوانني أو القضايا
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الطبيعة ألن ذلك الظواهر؛ من غريه من بالبحث أجدر يكون وبذلك البحث؛ موضوع عىل
أرسار ندرك أن املحال ومن ميادينها. من خاص ميدان كل يف لها، حرص ال بأمثلة تحفل
عن الطبيعة فيها تكشف التي األمثلة ننتقي كيف عرفنا إذا إال امليادين هذه يف الطبيعة

املغلقة. الطبيعة أبواب اقتحام — غريها من أكثر — لنا تتيح والتي هذه، أرسارها
— منها كلٍّ عىل أطلق املميزة، األمثلة هذه من وعرشين سبعة بيكن أحىص وقد
العلم، لغة يف ثبتت قد هذه أسمائه من الكثري ولكن فريًدا. اسًما — عادته عىل جريًا
السبعة األنواع هذه نعدد أن هنا وسعنا يف وليس العلماء. ألسن عىل جارية اليوم وأصبحت

أهمها: بذكر نكتفي ولكننا املميزة، األمثلة من والعرشين

غريها عن بحثها املراد الظاهرة عزل وهي :Solitary Instances املنعزلة األمثلة •
من بدًال العدسة، بواسطة األلوان كتحليل بها، عادًة تختلط التي الظواهر من

الطبيعية. األشياء يف أخرى بعنارص مختلطة إدراكها
املفاضلة من تمكننا التي تلك وهي :Crucial الحاسمة أو الفاصلة األمثلة •

متنافسة. مختلفة نظريات بني واالختيار
شدة بأقىص الظاهرة فيها تتمثل التي تلك وهي :Glaring الساطعة األمثلة •

ممكنة.
التي تلك أي السابقة؛ عكس وهي :Clandestine الخفية أو الخافتة األمثلة •

تكون. ما وأخفى أضعف الظاهرة فيها تتمثل
وأخرى، ظاهرة بني الحدود عىل تقف التي تلك وهي :Limiting الحديد األمثلة •

الحي. وغري الحي بني الحدود عىل اإلسفنج يقف مثلما
أو الظاهرة تنادي تجارب تتضمن التي تلك وهي :Summoning املنادية األمثلة •

أمامنا. تستدعيها

الكتاب يف الرئيسية األفكار (3-4)

كل جديد منهجه أن ذاته الوقت يف يرى وكان عظمى. أهمية للبحث بأن يؤمن بيكن كان
لم جديدة محاولة هو وإنما لها، إصالًحا أو القديمة للمناهج استمراًرا ليس فهو ة، الِجدَّ
بيكن كان هنا ومن بنتائجه؛ إال تقاس ال منهج أي قيمة أن شك وال قبل. من أحد يجربها
عمليٍّا الجيدة مناهجه تجربة يتسنى حتى العلمية مرشوعاته تطبيق عىل اإللحاح أشد يلح

لها. العلمي التطبيق خالل من واختبارها
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أفقه توسيع عىل اإلنسان تساعد التي األداة أنه يف بيكن عند املنهج قيمة وتنحرص
أم مادية املناطق هذه أكانت سواء العالم، من املجهولة املناطق كشف وعىل العقيل،
ميدان يف كوملبس بعمل — األحيان من كثري يف — عمله يقارن بيكن كان ولقد معنوية.
كوملبس دفعت التي القوة نفس إن إذ الواضحة؛ داللتها املقارنة ولهذه الجغرايف، الكشف
محاولة إىل بيكن دفعت التي هي للعالم، النائية األطراف وإىل الغرب، أقىص إىل اإلبحار إىل
زيادة هي الحالتني يف فالغاية أقىصمداها؛ إىل العالم عىل السيطرة عىل الذهن قدرة زيادة
ميدان يف جهوده مربًرا بيكن قال هنا ومن الطبيعة؛ عىل سيطرته وإحكام اإلنسان، قوة
املادي العالم آفاق فيه ُفِتَحت الذي الوقت هذا يف ا حقٍّ املخجل ملن «إنه املنهجي: البحث
القدماء كشوف عىل مقترصة العقيل العالم حدود تظل أن — وسماء وبحار أرض من —
تقترص وال املعرفة، ميادين جميع تشمل هنا العقيل» «العالم كلمة أن يثبت ومما وآرائهم.»
يف قوله التجريبي، الطبيعي العلم ميدان وهو عنه، تحدث طاملا الذي امليدان ذلك عىل
وحدها الطبيعة الفلسفة إنهاض إىل نرمي نحن هل البعض: تساءل «وربما اآلتي: النص
والسياسة؟ واألخالق كاملنطق بدورها األخرى العلوم إنهاض إىل نرمي أو ملنهجنا، وفًقا
الذي — الشائع املنطق أن وكما منهجنا)، (ضمن كلها العلوم هذه إدراج نعتزم قطًعا إننا
علم كل عىل وإنما وحده الطبيعي العلم عىل يطبق ال — األقيسة بواسطة كلها األمور ينظم
جمع نعتزم ألننا ذلك األخرى؛ العلوم كل إىل بدوره يمتد االستقرائي منهجنا فإن آخر،
يف بأمثلة وكذلك شابهها، وما والخجل والخوف بالغضب خاصة لالخرتاع، وقوائم تاريخ
نفعل كما تماًما شاكلها، وما والحكم والتقسيم والرتكيب الذاكرة وبعمليات املدينة الحياة
ينبغي، العلمي فاملنهج أخرى وبعبارة إليها»،12 وما والنبات والضوء والربودة الحرارة يف
عن للكالم إال اتسع قد وقته يكن لم وإن الفكر، مجاالت جميع عىل يطبق أن رأيه، يف

فحسب. التجريبية العلوم مجال يف تطبيقاته

األربعة األوهام (4-4)

ذلك وهو كلها، كتاباته أجزاء أشهر بل الجديد»، «األورجانون كتاب أجزاء أشهر كان ربما
وقد األربعة، األوهام أعني اإلنسان؛ ذهن يف الزلل مظاهر عن بيكن فيه يتحدث الذي الجزء

.١٢٧ :١ الجديد األورجانون 12
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أوهام عن العلم» «إنهاض كتاب يف فتحدث لبيكن، مبكرة كتابات يف الفكرة هذه ظهرت
الباب يف وجه أكمل عىل عالجها ولكنه أسماءها،13 يذكر أن دون والكهف والسوق الجنس
كذلك، هي مما البرشية بالطبيعة األوهام هذه وتتعلق الجديد»، «األورجانون من األول
الباطلة وباملذاهب األفكار، تداول ووسائل وباأللفاظ شخص، لكل الفردية وبالطبيعة
الشامل لنقده خالصة بيكن عند األربعة األوهام مذهب يكون وبذلك والعلم؛ الفلسفة يف
يكن وإن العلم، إصالح فيه يسري أن ينبغي الذي لالتجاه وتحديًدا البرشي، العقل لتطور
فيه، املتأصلة األوهام كل من العقل يتخلص أن ذاته، هو أدرك كما األمور، أصعب من

تاريخه. من البياض ناصعة جديدة صفحة ويبدأ

ترتبط ألنها النوع؛ بأوهام تسميتها (واألفضل idola tribusالجنس أوهام تتعلق (١)
إىل وتؤدي املعاني متعددة «الجنس» كلمة أن حني عىل عام، بوجه اإلنساني بالنوع
تتخذ التي — البرشية فالحواس عام؛ بوجه البرشية الطبيعة يف الكامنة باألخطاء الخلط)
تضفي مصقولة غري بمرآة أشبه اإلنسان وعقل للخطأ معرضة — جميًعا لألشياء مقياًسا
ترتيبًا األشياء عىل العقل يضفي وهكذا صورتها. وتشوه األشياء عىل الخاصة خصائصها
القول: القبيل هذا ومن ذاتها، األشياء يف موجود غري ولكنه الخاصة طبيعة يالئم ونظاًما
فإن وهكذا الكاملة. الدائرة شكل تتخذ مسارات يف تدور السماوية األجرام جميع إن
النظرية، هذه يف قًرسا الظواهر كل إدخال إىل يميل ما نظرية يضع عندما البرشي العقل
هذا ومن قوتها،14 من كان مهما معها املتعارضة الشواهد كل إغفال أو تجاهل وإىل
من الظواهر كل تفسري إىل الفالسفة ميل ينشأ كما أنواعها، بشتى الخرافات تنشأ امليل
عليها ينطوي التي الهامة التفاصيل كل إغفال مع الثابتة املبادئ من قليلة مجموعة خالل
عن يبحث فيظل توقف، دون نشاطه ممارسة إىل آخر ميل البرشي العقل ولدى الكون،
«العلة تصور مثل أخطاء يف يقع وبذلك علة؛ بغري شيئًا يتصور أن يستطيع وال العلل،
أكرب من هي «والتي الكون بطبيعة منها اإلنسان بطبيعة ارتباًطا أكثر هي التي الغائية»،

الفلسفة.»15 يف الفساد مصادر

.Anderson: op. cit., p. 98 13
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األوهام بها يعني وهو ،idola specus الكهف» «أوهام اسم بيكن استمد ولقد (٢)
عند الكهف سجناء شأن شأنه الخاص لتكوينه نتيجة شخص كل فيها يقع التي الفردية
عند الكهف أسطورة أن — التسمية هذه صدد يف — نالحظ أن لنا كان وربما أفالطون.
عام؛ بوجه وموقفه اإلنسان حالة إىل ترمز هي أو كله، البرشي بالنوع تتعلق أفالطون
هنا ومن البرشية؛ الطبيعة يف الكامن األصيل النقص أو الجهل هو أفالطون عند فالكهف
النوع أوهام أعني — األوهام من األول النوع عىل الواقع، يف ينطلق، بأن أحرى االسم فإن

حدة. عىل فرد بكل الخاصة األوهام عىل ال — الجنس أو
فرد كل يف تختلف ألنها التنوع؛ شديدة أنها األوهام من الفئة هذه طبيعة ومن
هم وهؤالء األشياء، بني الفروق إدراك إىل بطبيعته يميل من الناس فمن اآلخر، يف عنها
األشياء، بني الشبه أوجه إدراك إىل يميل من ومنهم التفاصيل، تأمل إىل امليالون املدققون
كما املتطرفة،16 ومواقفه أخطاؤه الطرفني من ولكلٍّ التأميل، املزاج أصحاب هم وهؤالء
ال الحقيقة أن مع التجديد، إىل ميال اآلخر وبعضهم القديم، إىل ميالون الناس بعض أن
يف الحال وهكذا وحده. الجديد أو وحده القديم يف تكون أن بالرضورة يلزم وال لها، زمان
البحث نزاهة لضمان منها التخلص ينبغي التي الفردي، والتعصب التحزب أنواع سائر

والتفكري.
مستمد واالسم األوهام، أنواع أخطر هي idola fori السوق أوهام أن بيكن ويرى (٣)
وتداولها األفكار تبادل عملية بيكن بها يشبه والتي السوق، يف تتم التي التبادل عملية من
األلفاظ، يف يتحكم عقلهم أن يتوهمون الناس ألن «ذلك اللغة؛ طريق عن الناس بني
أن بيكن ويدرك فيه»،17 وتؤثِّر العقل يف فتتحكم تعود التي هي األلفاظ أن حني عىل
فهي عمليٍّا؛ وليس شعبي أصلها ألن دقيق؛ غري نحو عىل األشياء تعرف إنما األلفاظ
عن التعبري يريد حني العلمي الذهن فإن وهكذا العامي. الذهن لتالئم أصًال موضوعة
الخالفات من كثري فتنتهي معينًا، الكلمات من يجد ال الدقيقة، املرهفة ومالحظاته أفكاره
هنا ومن موضوعاتها،18 صميم يف تدخل أن من بدًال لفظية، مجاالت مجرد إىل العلمية
خالل من األشياء بمواجهة االكتفاء من بدًال مبارشة، األشياء مواجهة إىل بيكن دعوة كانت

اللغوية. األلفاظ
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واملحرك كالقدر وجود، لها ليس ألشياء أسماء إىل اللغة تفرضها التي األوهام وتنقسم
ودون عجل عىل األشياء من ُجرَِّدت ولكنها فعلية. ملوضوعات وأسماء النار، وعنرص األول
تعددت التي «الرطوبة» كلمة مثل معانيها، يف واالضطراب الخلط دب بحيث تدقيق؛
مقدار يف األسماء وتتدرج منها، واحد عىل االستقرار معها يصعب درجة إىل معانيها
إىل للخطأ، تعرًضا األقل هي التي الفردية، املادية األشياء أسماء من الدقة، إىل افتقارها
أن الواجب من كان هنا ومن للخطأ؛ تعرًضا األكثر هي التي املجردة، الصفات أسماء
عمومها يف اللغة، أن إدراكنا مع خاص، بوجه األخرية الحالة يف التعريف دقة عىل نحرص
وإدراك األشياء مواجهة عن الذهن تعوق التي لألوهام خصب ميدان أحوالها، جميع ويف

الحقة. طبيعتها
النظريات أوهام وهي ،idola theatri املرسح أوهام هو األوهام من األخري والنوع (٤)
آلراء املفرط الحرتامنا نتيجة أو مزيف، بمنطق األذهان عىل نفسها تفرض التي واملذاهب
العقل ويقف حدود، بغري الواحد املوضوع يف تتعدد واملذاهب النظريات هذه القدماء،
يتقبلها سلبيٍّا: هو يقف بينما ويجيئون املمثلون عليه يروح مرسح وكأنه حائًرا، إزاءها
الفعلية الدراسة من أساس عىل تستند ال كلها النظريات هذه أن عىل مناقشة؛ دون كلها
ومن نفسه؛ الوقت يف واملزيفة البارعة، املنطقية االستدالالت عىل ترتكز هي إنما للواقع،
لنظريات مرسًحا العقل يعود ال بحيث للفلسفة؛ أمتن أساس إيجاد إىل الحاجة كانت هنا

فحسب. الواقع به يتقبل وإنما الواحد، املوضوع يف متعارضة
النوع الفالسفة: من أنواع ثالثة — األوهام من الفئة هذه ضمن — بيكن وينقد
يقابلها التي املجردة األفكار من عامًلا يخلق وهو أرسطو، ويمثله السفسطائي، أو النظري
األفكار. هذه خالل من املوضوعات كل ويعالج والفعل، والقوة كاملقوالت يشء الواقع يف
االستدالل، طريق عن مقدًما تحددت قد نتيجتها كانت أجراها التي القليلة التجارب وحتى
تخضع ال قليلة تجارب عىل يعتمد وهو ،empiric العشوائي التجريبي هو الثاني والنوع
الذين القدامى الكيميائيون هؤالء ومن كاملة، فلسفة منها يُبْنَى أن ويحاول منظم، ملنهج
هو الثالث والنوع متني، أساس عىل أبحاثهم يبنوا أن قبل نتائج إىل الوصول يتعجلون
وبني املنظم التفكري بني يفرقون وال بالالهوت، الفلسفة يمزجون الذين الخرافات أصحاب
الفئة. هذه إىل ينتمي الذي أفالطون وكذلك فيثاغورس، هؤالء ومن الشعرية، األسطورة

وأخطر».19 أدق صورة «يف ولكن
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وللموضوعات الفلسفية، للنظريات نقده تفصيالت يف بيكن مع نميض أن نود ولسنا
لتفكري املتعمق النقد هذا إن إذ أفكارهم؛ عىل الربهنة يف وأساليبهم الفالسفة، يبحثها التي
فحسبنا حال أية وعىل هنا، ها املجال له يتسع وال مستقل، بحث إىل وحده يحتاج القدماء
الفلسفات من موقفه حدد قد األوهام، من الرابع النوع لهذا رشحه يف بيكن، إن نقول: أن
يف ال الِجدَّة، كل جديد طريق شق يف رغبته عن بوضوح وكشف القديمة، التفكري وطرق

عام. بوجه العلمي التفكري يف بل وحدها، النظرية الفلسفة
منها، ذاته تطهري إىل الذهن يدعو األربعة، األوهام يف نظريته بيكن يعرض أن وبعد
األوهام من نوع كل بحث اآلن أتممنا «لقد فيقول: سليمة، أسس عىل البحث يف والبدء
الذهن تحرير ويجب صادقة، بعزيمة عنها التخيل ينبغي أوهام كلها وهي وخصائصها،
مماثًال — العلوم عىل تقوم التي — اإلنسان مملكة دخول يغدو بحيث منها وتطهريه
الذهن يقبل أن ينبغي وهكذا لألطفال»،20 إال أبوابها تفتح ال التي السماء مملكة لدخول
الرتاث إن إذ السابقة؛ األفكار من ذهنه خال بريء بطفل أشبه وهو العلوم، تحصيل عىل

ينفع. مما أكثر يرض فاسًدا تراثًا األحيان معظم يف كان — الحني ذلك يف —

القديم املنطق نقد (5)

الباطلة نظرياتهم إىل الوصول يف القدماء الفالسفة بها استعان التي الرئيسية األداة كانت
يف األسايس العنرص هو عيوبه وكشف القديم املنطق نقد فإن ذلك وعىل املنطق، هي
أسس عىل والعلمي الفلسفي التفكري إرساء أجل من بها القيام ينبغي التي التطهري حملة

سلمية.
والقضايا قضايا، من يتألف والقياس أساسه، يف قياًسا القديم املنطق كان ولقد
املعاني كانت ما فإذا ،notions الذهن يف معاٍن أو أفكاٍر عن تعرب واأللفاظ ألفاظ، من
— املرسح أوهام عن الكالم عند اتضح كما — الذهن يف مختلفة األصلية األفكار أو
تتكون التي — األصلية التجريد عملية ففي أساس؛ غري عىل قائًما كله البناء يغدو فعندئذ
عملية يف كثريًا نشك تجعلنا خطورة — القياس قضايا يف حدوًدا تغدو ألفاظ بواسطتها

أساسها. من القياس
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الصورية الوجهة من صحيًحا كان لو حتى — بأرسه فالقياس ذلك؛ عن وفضًال
قبل، من موجودة أفكار دعائم وتوطيد تثبيت عىل يعني فهو عقيمة، عملية — الخالصة
إال القياس وما الحقيقة،21 عن البحث عىل أبًدا يعني ال ولكنه البطالن، كل باطلة تكون قد
ليس العلمي البحث هدف أن عىل اللفظية؛ الحجج طريق عن وقهره الخصم إلقناع طريقة
عىل السيطرة وإنما األلفاظ، عىل السيطرة وليس ذاتها. الطبيعة قهر وإنما الخصوم، قهر
يرمي علم أي إىل بالنسبة العقم كل عقيًما منهًجا القياس كان هنا ومن الحوادث؛ مجرى
من به ينتفع أن يمكن ما وغاية اإلنسان، لسيطرة وإخضاعها الكون حقائق كشف إىل
منها.22 الجديد لكشف ال بها، األذهان وإقناع الحقائق لنرش أداًة استخدامه هو القياس،
الرسيع؛ التعميم عىل اإلنسان يشجع أنه هو بيكن، نظر يف القياس عيوب أكرب ولعل
الظواهر كل عىل منطقية معها تبدو عامة صبغة عادة تتخذ الصوري املنطق قضايا إن إذ
عملية يكون أن ينبغي عام حكم أي إىل الوصول أن مع البحث، مجال إىل املنتمية
إىل االتجاه فإن وهكذا طويلة. بحوث وبعد شديد بحذر الذهن يمارسها متدرجة شاقة
الذهن يف أعم اتجاه مظاهر من مظهر األمر واقع يف هو القياس يف املترسع التعميم
واملقصود ،anticipation of nature الطبيعة استباق اسم بيكن عليه يطلق البرشي،
تستمد يقينية مبادئ تتخذ التي النتائج أعم إىل جزئية معلومات من برسعة االنتقال منه
إىل طبيعيٍّا ميًال الذهن لدى ألن ذلك املختلفة؛ املجاالت عىل تطبق متوسطة حقائق منها
النوع من الذهن ذلك كان لو حتى بالتعميم، التعجيل وإىل مترسعة، نتائج استخالص
عىل اقتصاره فإن خطواته، يضبط منهج دون وحده الذهن تُِرَك ولو الفاحص، املدقق
أن شك وال حتًما،23 الرسيع التعميم خطأ يف الوقائع إىل به يؤدي الخاصة بقواه العمل
بعد فيما «كانت» سيقوله بما املرء يذكر لذاته، الذهن تجاوز إىل امليل لهذا بيكن تأكيد
لها، ضباط ال ميتافيزيقية مسائل يف والخوض التجربة حدود تجاوز إىل الذهن ميل عن
أعني العقل؛ نقد من نوع هو الصدد هذا يف بيكن فعمل بطالنها، أو صحتها عىل دليل وال

عرصه.24 يف سائًدا كان كما العلمي للعقل نقد أنه

.١٢ :١ األورجانون 21
املقدمة. الجديد: األورجانون 22

… ٣١ ،٢٠ ،١٩ :١ األورجانون 23
.٤٨ :١ األورجانون خاص: بوجه انظر 24
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هي العلمي، للبحث سليمة أخرى بطريقة بيكن يقول الطبيعة»، «استباق مقابل ويف
جهوده بها يلخص التي الطريقة وهي «interpretation of nature الطبيعة «تفسري
الجديدة، العلمية القوانني بكشف الكفيلة هي أنها يرى والتي العلمية، املناهج ميدان يف
الجزئيات بدراسة الذهن يبدأ الطريقة هذه ويف الخصوم. قهر من بدًال الطبيعة وقهر
ولكن عامة. نتيجة إىل يصل حتى — شديد بحذر — تدريجيٍّا يصعد ثم ومالحظتها،
أن املؤكد ومن القديمة. الطريقة يف الشأن كان كما مطلًقا يكون ال الحالة هذه يف التعميم
أنها عن فضًال أشق، مجهوًدا تقتيض إنها إذ بسهولة، الطريقة هذه عىل تُْقِبل ال األذهان
إن العلم تقدم يف أمل فال ذلك ومع رسيعة، مكافأة إليه تقدم ال ألنها الخيال؛ تريض ال
أن من بدًال الشاق التدريجي البحث عىل تصرب بحيث ذاتها ترويض األذهان تستطع لم

الطبيعة. استباق طريق عن ذاتها بإرضاء تكتفي
االستقراء، عن نفسه أرسطو تحدث لقد بل كله، قياسيٍّا يكن لم القديم املنهج أن عىل
القوانني عن الكشف يف بها االستعانة املمكن من أن البعض اعتقد نظرية فيه وعرض
نبه حني حق عىل بيكن وكان كبرية. أهمية لها تكن لم النظرية هذه أن غري العلمية.
يَُرد أرسطو عنه تحدث الذي االستقراء كان ما وكثريًا اإلنتاج، عن وعجزها قصورها إىل
قيايس ارتباط وإيجاد «األنواع»، يف معينة صفات إحصاء طريق عن وذلك قياس، إىل
نتحقق حتى نوع كل ألفراد بإحصاء القيام يفرتض االستقراء من النوع وهذا بينها.
النتائج ويستخلص «اإليجابية» باألمثلة يكتفي إنه أي فيهم؛ املطلوبة الصفات وجود من
وحدها اإليجابية األمثلة من املستخلصة النتيجة ألن باطل؛ إجراء هذا ولكن منها. العامة
تكون أن دون نستدل أن إذن الخطأ فمن تخمينًا، إال — الفروض أحسن عىل — تكون ال
التي النتيجة يكذب ما وجود عدم أبًدا نضمن لن إننا إذ مناقضة؛ أو سلبية أمثلة لدينا
اسم االستقراء من النوع هذا عىل بيكن ويطلق األمثلة، من اآلخر النوع يف إليها انتهينا
بحق مفيًدا يكون الذي االستقراء أما .«simple enumetration البسيط التعداد «طريقة
عمليات بواسطة الطبيعة يف الفواصل «يضع الذي ذلك فهو والعلوم، الفنون كشف يف
عدًدا جمع قد يكون أن بعد اإليجابية النتيجة إىل ينتهي ثم الصحيحة، واالستبعاد الرفض

السلبيات.»25 من كافيًا

.١٠٥ :١ األورجانون 25

85



الفلسفة آفاق

بيكن عند االستقراء نظرية (6)

كان إذا إال األرسطي، القياس منهج تماًما يرفض بيكن أن السابق الجزء يف أوضحنا
طريق عن الخصوم بإقناع أو أخرى، بوسيلة قبل من اكتُِشَفت حقائق بنرش متعلًقا األمر
والذي أرسطو، إليه دعا الذي االستقراء من النوع ذلك يرفض أنه كما اللفظي، الجدل
يدعو ا نصٍّ النهاية يف وأوردنا اإليجابية، األمثلة بني املشرتكة الخصائص كل يف ينحرص
إدراك عىل ال واالستبعاد»، «الرفض منهج عىل يقوم االستقراء من آخر نوع إىل بيكن فيه
كثري يف أهمية تفوقها التي اإليجابية لألمثلة ضوابط هي حيث من السلبية األمثلة ألهمية

األحيان. من
هي الفالسفة مكانة لبيكن جعلت التي الرئيسية الفكرة أن «بروشار» أكد ولقد
املؤاتية، الحاالت إىل النظر نقترصعىل أال ينبغي الحقيقي، االستقراء «يف أنه القائلة الفكرة
القضايا أي املؤاتية؛ غري الحاالت إىل أيًضا ننظر أن الواجب وإنما اإليجابية، القضايا أي
هو فاألول، العلمي؛ واالستقراء الساذج االستقراء بني الفرق يكون هذا ويف السلبية.»
إعداد منهج باالختصار إنه املضادة، أو املؤاتية غري للحاالت حساب ودون نقد دون تعداد
وقياس للوقائع، دقيق حساب فهو العلمي االستقراء أما غياب. قائمة دون حضور قائمة
أهم هذه إن قوله: يف مبالًغا بروشار كان وربما بينهما،26 موازنات وعمل لها، ومقارنة
غري ميدان إىل — قبل من رأينا كما — تنتمي أهمية األكثر بيكن أفكار ألن بيكن؛ أفكار
املنهج صفات من أساسية صفة عن عرب قد بيكن أن املؤكد فمن ذلك ومع املناهج. ميدان
واإليجابية، السلبية أوجهها جميع من األمثلة استعراض رضورة عن تحدث حني العلمي،

علمي. قانون أي استخالص محاولة قبل
الحرارة، ظاهرة عن به قام بحث عىل االستقراء يف الخاصة نظريته بيكن طبق ولقد
إىل آخر، علمي بحث وبأي البحث بهذا املتعلقة واملوارد الوقائع تقسيم برضورة فقال

قوائم: ثالث

األمثلة كل جمع وهي ،Table of Essence and presence الحضور قائمة (١)
سبًعا بيكن جمع القائمة هذه ويف بحثها. املراد الظاهرة فيها تتمثل التي اإليجابية

V. Brochard: Etudes de Philosophie ancienne et de phil. moderne Paris (Vrin), 1954. p. 26
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وحرارة االحتكاك وحرارة الشمس حرارة مثل بالفعل الحرارة فيها تتمثل حالة وعرشين
املراد للظاهرة بها نأتي التي األمثلة نطاق اتسع كلما أنه يرى وكان إلخ. … األجسام

املطلوبة. العنارص جميع عىل اشتماله وضمان البحث دقة زيادة إىل ذلك أدى بحثها،
Table of Deviation or Absence in التقارب مع التخلف أو الغياب قائمة (٢)
األوىل. القائمة يف وردت التي لتلك مشابهة أمثلة تجمع القائمة هذه ويف .Proxemety
يف الشمس ضوء مقابل ففي الحرارة؛ أي بحثها، املراد الظاهرة بغياب عنها تتميز ولكنها
وهكذا الحرارة. إىل افتقاره عدا ما يشء كل يف يماثله الذي القمر ضوء نجد األوىل، القائمة
الظاهرة تخلف أي التقارب»، مع «التخلف اسم كان هنا ومن األمثلة؛ بقية يف الحال
طبيعته يف البحث موضوع من اقرتابًا القائمة هذه وتزيدنا األمثلة، طبيعة تقارب رغم

املنفصلة.
Table of Degrees or Com- املقارنات أو التدرج قائمة هي الثالثة والقائمة (٣)
الشدة بني بحثها املراد الظاهرة درجات فيها تختلف التي الحاالت جمع وهي ،parisons
تختلف أو مختلفة، أوقات يف الواحد املوضوع حرارة درجة فيها تتفاوت أي والخفوت،
من املختلفة الساعات يف الشمس أشعة حرارة درجات تفاوت يف كما آلخر موضوع من

النهار.

النظريات استبعاد أي الرفضواالستبعاد؛ عملية تبدأ الثالث، القوائم هذه جمع وبعد
القائلة النظرية ذلك مثال معلومات، من القوائم تضمنته ما مع تتناىف التي والفروض
أن عىل تدلنا القوائم ألن تُْستَبَْعد وهي األرض، عن خارج مصدر من تأتي الحرارة إن
القائلة القديمة، اليونانية النظرية تُْستَبعد كذلك أيًضا، أرضية أجسام يف تتولد الحرارة
نظرية أية أو النار، كعنرص الحار الجسم يف معني عنرص وجود عىل تتوقف الحرارة إن
هذه من ليست وهي حارة، الشمس أشعة ألن األربعة؛ العنارص وبني الحرارة بني تربط
يزيد ال األجسام كانت وملا باالحتكاك، الحرارة يكتسب أن يمكن جسم أي وألن العنارص،
جسم انتقال هي الحرارة إن القائل الرأي يستبعد بيكن فإن بالحرارة، ينقص أو وزنها
األخرى، تلو واحدة الباطلة النظريات استبعاد يف بيكن يميض وهكذا آخر. إىل جوهر من
من نوع بأنها الحرارة فيعرف بحثها، املراد للظاهرة اإليجابي التحديد إىل يصل حتى
لهذه الطبيعي امليل دون فيها يحال األجسام، يف الصغرية للجزئيات «حركة هي الحركة،
كبريًا تقدًما الحال بطبيعة يمثل التعريف وهذا البعض». عن بعضها التباعد إىل األجسام
إىل يؤدي الجديد بيكن منهج أن عىل عميل شاهد وهو القديمة، النظريات إىل بالنسبة

إليه. تؤدي القديمة املناهج كانت مما كثريًا أفضل نتائج
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عدًدا الكون يف بأن االعتقاد عىل قائمة كانت االستقراء يف بيكن نظرية أن عىل
وتفرقها. بتجمعها كلها األشياء تكون التي تلك هي ،«natures «الطبائع من محدوًدا
الطبائع هذه حقيقة عرفنا إذا كله الكون رس كشف بإمكاننا أن يعتقد بيكن وكان
بإمكان يؤمن وكان بعيد. حد إىل بسيًطا نظره يف العالم كان هنا ومن قوانينها؛ وكشفنا
لإلنسان «الكاملة» السيطرة ضمان واالخرتاعات، الكشوف من هائلة مجموعة إىل الوصول
«دائرة من بيكن هدف وكان الطبيعية. األبحاث من معلوم بعدد قمنا إذا الطبيعة، عىل
إىل الدعوة هو كتاباته، يف رسمها التي العلمية واملرشوعات الخطط بقية ومن املعارف»
يف حدوثه بإمكان يعتقد كان أمر وهو كلها، الكون أرسار لكشف األبحاث هذه إنجاز
تدل ولكنها التفكري، يف مفرطة سذاجة شك وال وتلك اإلمكانيات، توافرت إذا قريب وقت

مطلقة. قدرة للعلم بأن اإليمان عىل ذاته الوقت يف
وإنما للعلم، الحقيقي املوضوع هي الالمتناهية الجزئيات بأن يعتقد بيكن كان ولقد
موضوعات يف كالحرارة طبيعة تتمثل وهكذا الجزئية. األشياء يف عدًدا الجزئيات هذه تمثل
تحكمها «صورة» الطبيعة ولهذه والحيوان، اإلنسان وجسم الشمس وأشعة كالنار متعددة
وإنما الطبيعية، صورتها يف بالجواهر له شأن ال العلم فإن هنا ومن مظاهرها؛ كل يف
التي «الصور» وكشف أساسية، طبائع من فيها ما خالل من الجواهر هذه بحث األصح

جميًعا. األشياء طبائع تحتها تندرج
فرأى الرشاح: بني كثرية مشكالت «forms «الصور للفظ بيكن استخدام أثار ولقد
األخذ إىل عنه رغًما عاد قد وأنه األرسطية، امليتافيزيقا أسلوب استخدام إىل عاد أنه البعض
إىل أدت التي األسباب أهم من وكان القديمة. الفلسفات عىل يعيبها كان التي باالتجاهات
«بروشار» يشري وهكذا بيكن. كتابات يف «الصور» معنى غموض املشكالت، هذه إثارة
الحقيقي؛ «الفصل» هي أنها أولها بيكن، عند «الصورة» لكلمة رئيسية معان ثالثة إىل
من إليه أرشنا الذي الحرارة تعريف الجنس هي فالصورة التعريف؛ به يتم ما إنها أي
هي وحدها الحرارة عىل ينطبق بحيث وتخصصه الجنس هذا تحدد التي والرشوط قبل،
اليشء يوجد وما اليشء، ُوِجَد كلما يوجد ما أو املاهية هي الصورة فإن كذلك الفصل.
الواضح ومن للظاهرة،27 املحض الفعل قانون أو القانون، هو الثالث واملعنى ُوِجَد، كلما
القدماء، يراها كان كما مجردة وال مفارقة ليست «الصور» أن جميًعا املعاني هذه يف

.Brochard. Op. cit. p. 311 27
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وحرصها تحديدها يمكن طبيعة ولها ذاته، الطبيعي اليشء قلب يف كامنة هي وإنما
والتحكم العالم حرص عىل تعني املادة، وجود طرق من خاصة طريقة إال هي وما بدقة،
ولكن كلها. املعاني هذه يف األساسية الفكرة هي القانون فكرة أن «بروشار» ويرى فيه،
التعاقب أي ِمل؛ ستيوارت جون عند املعروف املعنى نفس له ليس بيكن عند القانون
األوىل كشف أن ويرى الفاعلة، العلة وبني الصورة بني يميز بيكن ألن املرشوط؛ غري الدائم
املحض» «بالفعل متعلق عنده القانون، أن عن فضًال الثانية، كشف من وأصعب أعمق
التنظيم هو بأنه الصورة، معنى وبالتايل — بيكن عند القانون معنى يفرس وهكذا للمادة.
والبارد كالحار الطبائع إحدى ظهور إىل حالة كل يف يؤدي الذي املادة، لدقائق امليكانيكي
هي تكن وإن خالصة، رياضة هي التي الصيغة هذه كشف طريق وعن والرطب، والجاف
وتحقيق لعقله، الطبيعة إخضاع اإلنسان يستطيع — الظواهر قلب يف الكامنة» «العملية

عليها. الكاملة السيطرة
كان أسايس اعرتاض عىل الرد يف استخدامه املمكن من فإن التفسري هذا صح وإذا
العكس عىل العلمي، الكشف يف الرياضيات قيمة يتجاهل أنه وهو بيكن، إىل دائًما ه يوجَّ
األساسية األهمية أكد ألنه الحديث؛ العلم مع تمشيًا أكثر تفكريه كان الذي ديكارت من
إال تهتم ال فلسفة وهلة ألول تبدو العلمية بيكن فلسفة أن والحق ومنهجها، للرياضة
أن كما لألشياء. األساسية الكيفيات هي إنما عنها تحدَّث التي «الطبائع» ألن بالكيفيات؛
الطبيعي، والتاريخ التجريبي العلم دراسة إىل الدعوة عىل أساًسا انصبَّ قد بيكن اهتمام
ألنها الرياضيات عىل تحامًال أبدى بينما الكيفية، والتجارب املالحظة عىل قائمة علوم وهي
التجريدات سائر شأن شأنها حقيقتها، عن تعرب ال صورة األشياء عىل تضفي «مجردة»،
بيكن اهتمام وراء من يستشف أن يستطيع املرء أن غري صحيح. كله وهذا امليتافيزيقية.
الصيغ قيمة إدراك إىل االتجاه من نوًعا الكيفية الطبائع يف الكامنة «بالصورة» الزائد
الكم استبدال إىل اتجاًها أعني الطبيعي؛ للعالم النهائية القوانني عن التعبري يف الرياضية
يف املعتادة اللغة إىل بيكن يوجهه الذي النقد يف النظر أمعنَّا لو أننا والحق بالكيف،
تنحل العلماء بني الخالفات إن إذ الرياضيات؛ لقيمة تقديًرا فيه لوجدنا السوق»؛ «أوهام
فإن هنا «ومن األسماء، حول خالفات إىل — املعتادة اللغة أللفاظ استخدامهم بسبب —
وأن البداية، منذ الحرص من بمزيد نسري أن حذرهم) يف للرياضيني (محاكاة األفضل من
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الريايض التعريف فإن وهكذا التعريفات»،28 باستخدام الخالفات هذه عىل النظام نضفي
أن يتضح كله هذا ومن املتعمقة، األفكار عىل الدقة من املزيد إلضفاء وسيلة رأيه يف
يبدو قد كما للرياضيات معاديًا يكن لم — التجريبي للعلم الشديد تحمسه مع — بيكن
جهة، من التجريد يف اإلفراط من حذره إىل ترجع إنما للرياضة انتقاداته وأن وهلة، ألول
من القياس) طريق (عن االستنباطي املنهج جرَّه مما خوفه إىل أخرى جهة من وترجع

االستنباط. شبهة منه يُشتم قد ما كل عن االبتعاد عىل وحرصه العلم، عىل أرضار

بيكن تأثري (7)

هذا يف يكن لم له األعظم التأثري فإن بيكن عند االستقراء نظرية أهمية من الرغم عىل
ذاته بيكن أن ويبدو دائًما، قيمته يف مشكوك أمر العلم مناهج يف البحث ألن ذلك امليدان؛
الفالسفة، عليه يفرضها ملناهج يخضع ال العالم أن وأدرك النتيجة، هذه إىل وصل قد
توقَّف فقد هنا ومن ذاتها؛ العلمي البحث عملية خالل مناهجه لنفسه يضع هو وإنما
فرض من أجدى أخرى مرشوعات إىل بذهنه واتجه الجديد»، «األورجانون إكمال عن
القياس بني الحقيقي الفارق إن نقول: أن نستطيع أننا والواقع العلماء. عىل املناهج
يميل الثاني أن حني عىل الفلسفي، املنهج أهمية تأكيد من يزيد األول أن هو واالستقراء
املعرفة تحليل أو باأللفاظ، االهتمام من مزيًدا يعني فالقياس األهمية؛ هذه من اإلقالل إىل
باألشياء االهتمام من مزيًدا يعني االستقراء أن حني عىل كلمات، مع التعامل طريق عن
أخرى؛ وبعبارة املنطقية. والعمليات اإلجراءات من واسطة بغري العلم إىل والوصول ذاتها
حساب عىل الطبيعة أهمية يؤكد والثاني الطبيعة، حساب عىل املنطق أهمية يؤكد فاألول
يكن لم — بالقياس االستقراء استبدال إىل دعا حني — بيكن أن يبدو وهكذا املنطق.
إىل يدعو كان وإنما قديم، نوع محل املنطق من جديد نوع إحالل إىل األمر واقع يف يدعو
املصدر إىل ويرجع املنطق عبودية عن الفكر فيه يبتعد البرشية، للمعرفة جديد تنظيم
يقيض منطق إىل يدعو إنما الجديد» «األورجانون يف إنه أي الطبيعة؛ وهو للمعرفة األصيل

االستدالل. أهمية من يقلل واستدالل املنطق، تقديس عىل
تفكريه، من أخرى نواٍح يف الحقيقي بيكن تأثري عن البحث ينبغي األساس هذا وعىل
بوجه بالده ويف عام بوجه أوروبا يف التالية، األجيال يف عظيم تأثري لبيكن كان وبالفعل

.٥٩ :١ الجديد األورجانون 28
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بسيط العالم بأن كاعتقاده تفكريه: يف األساسية الضعف مظاهر من الرغم عىل خاص،
وكمعارضته العلماء، من محدد عدد يد وعىل معلومة فرتة يف أرساره جميع كشف ويمكن
وجاليليو كبلر ألفكار الحقيقة الداللة إدراكه وعدم الجديدة، الفلكية «كربنك» لنظرية

نقاط: ثالث يف األكرب بيكن تأثري «أندرسن»29 لخص وقد العلمية،

الرتاث إىل والرجوع النقل طريقة ومن وترديدها املعارف حفظ من للعلم تحريره (١)
الحني. ذلك يف الجامعات أعظم يف سائدة كانت التي

اإللهي. والوحي البرشي العلم بني الفصل إىل دعوته (٢)
من ال الطبيعي، العلم من متني أساس عىل ترتكز جديدة بفلسفة مناداته (٣)

التجريدية. امليتافيزيقا

برسعة تتغري أخذت قد العلم طبيعة إن األوىل: املسألة صدد يف نقول أن ونستطيع
قبله بدأت قد كانت الحديثة العلمية الحركة أن صحيح قصري. بوقت بيكن وفاة بعد
أَْسَفر األمام، إىل الحركة هذه دفع يف بعيد تأثري لتعاليمه كان فقد ذلك ومع عنه. ومستقلة
يف بيكن بذكرى مؤسسها أشاد التي الجمعية (وهي لندن يف امللكية الجمعية إنشاء عن
التفصيلية الفنية والكشوف التجريبية األبحاث من طاغية موجة وظهور افتتاحها)، يوم
بقرن ذلك بعد إنجلرتا يف الصناعية الثورة لظهور مهدت والتي تعاليمه، استلهمت التي

الزمان. من
العلم إىل بها أسدى قد بيكن أن املؤكد فمن والعلم، الدين بني الفصل مسألة أما
وأصحاب «علماء»، أنفسهم يرون كانوا الذين الالهوت رجال تدخل وجنبه كربى، خدمة
يشك أن أحد يستطيع وال اإللهية: األرسار حملة ألنهم جديد؛ كشف كل يف املطلق الرأي
إبعاد عىل الحرص كل حريًصا ذاته الوقت يف كان أنه غري الدين، بتعاليم بيكن إيمان يف
بالوحي، الدينية الشئون يف اكتفى بحيث العلمية، الحقيقة مجال عن الدينية السلطة
الباحثني عن صد وبذلك قوانينها؛ وكشف الطبيعي العالم مادة بحث مهمة للعقل وترك

األخريين. لهؤالء استقرار دون الدين رجال هجمات العلم مجال يف
الفلسفة يف السائد التيار هي ظلت فقد علمي أساس عىل املرتكزة بيكن فلسفة وأما
يف بمناهجها التجريبية املذاهب إن القول ويمكن اليوم. حتى التخصيص عىل اإلنجليزية

.Op. cit. p. 293–300 29
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تحليالتها يف الوضعية املذاهب وكذلك البرشي، الذهن لعمليات الدقيقة التسجيلية املالحظة
بيكن بدعوة — مبارش غري أو مبارش بطريق — تأثرت قد هذه كل العلمية، للغة الدقيقة

الحديث. العرص مستهل يف الجديدة الفلسفية

الجديد» «األورجانون نصوصمن (8)

يف سنكتفي ولذا الجديد»؛ «األورجانون كتاب من متعددة نصوًصا البحث خالل أوردنا
قبل: من اقتبسناه ما تكمل قليلة، بنصوص الجزء هذا

والخضوع القدماء احرتام فكرة بيكن يناقش األول، الباب من ٨٤ القسم يف (١)
فيقول: املعرفة، تقدم إىل بالنسبة رضرها مدى ويوضح الفلسفة، ميدان يف للسلطة

عىل ينطبق وال تماًما، باطل رأي هو القديم قيمة من الناس به يرفع الذي الرأي إن
الواقع، يف يَُعد، الذي هو عمره وتزايد العالم شيخوخة ألن ذلك مطلًقا؛ «القديم» لفظ
إذ القدماء؛ أيام يف للعالم املبكر للعمر ال هذا، لزمننا املميزة الصفة هي وهذه «قديًما»،
محدثون العالم إىل بالنسبة ولكنهم سابقون. قدماء إلينا بالنسبة هم األخريين هؤالء إن
وحكًما البرش، بأمور أعظم معرفة العمر يف املتقدم الشخص من نتوقع كنا وملا صغار،
من به مر وما تجارب من األول اكتسبه ما إىل نظًرا ومعرفته؛ الشاب حكم من أنضج
ننتظر أن يف الحق لنا فإن فيه، وفكر وسمعه رآه ما ولكثرة متعددة، منوعة حوادث
العصور من ننتظره مما أعظم أموًرا ومارسها) وجربها قوته أدرك أنه (لو عرصنا من
ال عدد بفضل وتراكمت ذخريته وتضاعفت قدًما، اليوم ازداد قد العالم دام ما القديمة،

واملالحظات. التجارب من له نهاية
يف تبدو التي املخرتعات تأثري بني بيكن يقارن األول، الباب من ١٢٩ القسم ويف (٢)
ينتهي لكي البرش؛ شئون يف الدين ورجال وامللوك الساسة تأثري بني بسيطة، ظاهرها
الغايات أسمى هو االخرتاع، طريق عن الطبيعة عىل اإلنسان سيطرة تحقيق إىل ذلك من

فيقول: جميًعا،
البرشية، األعمال أروع من عمًال يبدو العظيمة االخرتاعات استحداث أن أوًال «نالحظ
الرشف ألقاب يخلعون كانوا ألنهم ذلك املسألة؛ هذه إىل األقدمون نظر النحو هذا وعىل
أولئك عىل البطولية الرشف بألقاب يكتفون كانوا ولكنهم املخرتعات. أصحاب عىل اإللهية
ومحرري واملرشعني واإلمرباطوريات املدن (كمؤسيس املدنية الشئون يف امتياًزا أثبتوا الذين
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النحو عىل الفئتني بني املرء قارن ولو وأمثالهم)، الطغاة وقاهري مقيم بؤس من بالدهم
من املكتسبة الفوائد ألن ذلك حكمهم؛ يف حق عىل كانوا القدماء أن لوجد الصحيح؛
مواضع عىل تقترص املدنية الفوائد أن حني عىل عامًة، البرش تعم أن يمكن االخرتاعات
إىل باٍق فأثرها األوىل أما معلوًما. وقتًا إال تدوم ال األخرية هذه أن كما بعينها. خاصة
أن حني عىل واضطراب، عنف دون يتم ما قليًال املدني اإلصالح فإن كذلك الدهر. أبد

أحًدا. ترض وال تؤذي ال وفائدة نعمة املخرتعات
األوروبية، البالد أرقى الناسيف حياة بني الهائل الفارق املرء فليتأمل ذلك، عن وفضًال
قد الفارق هذا أن وسيجد الجديدة، الهند ُجزر من همجية منطقة أية يف حياتهم وبني
بفضل فقط ليس اإلنسان، إىل باإلله يكون ما أشبه اإلنسان يجعل ا حدٍّ الضخامة من بلغ
وهي الحالتني، كلتا يف اإلنسان لدى السائدة الحالة بفضل وإنما واملنافع، املساعدة تبادل

املناخ. أو الرتبة نتيجة ال وصنائعه اإلنسان فنون نتيجة
تظهر أمور وهي ونتائجها، وتأثريها املخرتعات قوة نالحظ أن علينا ينبغي كذلك
والبارود الطباعة وهي القدماء، يعرفها لم التي الثالثة املخرتعات تلك يف تكون ما أوضح
ميدان يف األوىل بأرسه: العالم وجه غريت قد الثالثة املخرتعات هذه ألن ذلك والبوصلة؛
لها؛ حرص ال تغريات أحدثت قد وهي املالحة، يف والثالثة الحرب، ميدان يف والثانية العلم،
التأثري من له يكن لم فلكي30 نجم أو ديني مذهب أو مملكة أية إن القول: يمكن بحيث

امليكانيكية.» الكشوف لهذه كان مما أعظم البرش شئون يف

يسعون الذين أولئك طموح األوىل الطموح: من مراتب ثالث بني نميز أن بنا وجدير
يقل ال ولكنه السابق. من أرفع طموح وهو البرش، عىل وسيطرته بلدهم قوة زيادة إىل
مثل فإن عمومه، يف البرشي الجنس قوة ويوسع يستعد أن امرؤ حاول إذا أما طمًعا. عنه
السابقني النوعني من وأنبل أرشف هو إنما االسم) بهذا تسميته جازت (إن الطموح هذا
وحدها؛ والعلوم العلمية الفنون عىل تقوم إنما األشياء عىل اإلنسان سيطرة أن عىل مًعا؛

بإطاعتها. تُْحَكم ال الطبيعة إن إذ

األرضية. وشئونهم البرش حياة يف النجوم بتأثري الشائع االعتقاد إىل هنا اإلشارة 30
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البحث هدف (1)

لها بشجرة للفلسفة مشهوًرا تشبيًها ديكارت يقدم الفلسفة» «مبادئ كتاب مقدمة يف
املختلفة املعاني نحلل أن هو البحث هذا يف وهدفنا ثماًرا، تحمل وفروع وجذوع جذور
مباحث بني للعالقة استخالصها يمكن التي التفسريات منها ونستخلص التشبيه، لهذا
من بأكثر التشبيه هذا يفرس أن املمكن من ألن ذلك الكبري؛ الفيلسوف هذا عند الفلسفة
من ولكلٍّ ديكارت، عند املألوفة الكتابات يف الشائع االعتقاد عكس عىل واحدة، طريقة
أخرى وجهة ومن ذاتها، ديكارت فلسفة من املستمدة القوية مربراتها هذه التفسري طرق
الكتب يف استخدامه شيوع من الرغم عىل كافيًا، بحثًا تُبَْحث لم التشبيه هذا داللة فإن
نوًعا بوصفه األحيان معظم يف يقتبس كان وإنما املتخصصة، وغري املتخصصة الفلسفية
طريقة أن البحث هذا خالل لنا يتبني وسوف فحسب، الفلسفية العلوم «تصنيف» من
تتعلق بل الديكارتية، الفلسفة بصميم تتعلق أساسية مشكالت تثري التشبيه هذا تفسري
الفيلسوف بني الخفي أو العلني وبالرصاع الحديث، العرص مطلع يف كلها الفلسفة بوضع

العرص. ذلك يف الجديدة لألفكار معادية كانت التي القوى وبني

التشبيه نص (2)

بحق، وعارًفا عاقًال يكون أن يريد الذي اإلنسان عن املذكورة، املقدمة يف ديكارت، يتحدث
منها األول الجزء يتألف التي الحقة، الفلسفة عىل يعكف أن عليه «ينبغي إنه عنه: فيقول
األساسية الصفات بيان املبادئ هذه وضمن املعرفة، مبادئ تشمل وهي امليتافيزيقا، من
الثاني الجزء أما فينا، توجد التي والبسيطة الواضحة األفكار وكل نفوسنا، مادية وال هلل،
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يبحث ثم املادية، لألشياء الحقيقية املبادئ إىل باالهتداء فيها املرء يبدأ التي الفيزياء، فهو
هذه طبيعة يف خاص بوجه يبحث ذلك وبعد كله، الكون تركيب كيفية يف عام بوجه
واملغناطيس والنار واملاء كالهواء حولها وجودها يشيع التي األجسام وجميع األرض
والحيوانات، النباتات بطبيعة خاص اهتمام إبداء ينبغي ذلك وبعد األخرى، واملعادن
األخرى العلوم إىل االهتداء ذلك بعد للمرء يتسنى حتى اإلنسان، بطبيعة أخص واهتمام
الفيزياء، جذعها امليتافيزيقا، جذورها بشجرة أشبه كلها الفلسفة فإن وهكذا له. املفيدة
رئيسية: علوم ثالثة إىل ترتد التي األخرى العلوم هي الجذع هذا من تخرج التي والفروع
تلك أي وأكملها، أخالق أسمى األخرية بهذه أعني وأنا واألخالق، وامليكانيكا الطب هي

الحكمة. مراتب أقىص هي والتي األخرى، بالعلوم كاملة معرفة تفرتض التي
أطراف من بل جذعها، من وال األشجار جذور من الثمار يجني ال املرء كان وملا
التي أجزائها عىل تتوقف الفلسفة من تُْجنَى التي الكربى الفائدة فإن فحسب، أغصانها

املطاف.»1 آخر يف إال تعلمها للمرء يتسنَّى ال

للتشبيه البنائي الهيكل (3)

الثمار، تحمل وغصون وجذع جذور عىل — واضح هو كما — التشبيه يشتمل (١)
الشجرة، إن بل واحدة. وحدة تؤلف إنها أي «شجرة»؛ كلها تؤلف الثالثة العنارص وهذه
كانت وملا «العضوية»، للوحدة نموذج العادي تفكرينا يف هي الحياة، أشكال من وغريها
الفلسفة إىل نظر ديكارت أن هو لذلك الواضح املعنى فإن ككل، «الشجرة» هي الفلسفة
والعلوم كالفيزياء، النظرية فالعلوم عام، بوجه «للمعرفة» مرادفة وجعلها شامل، بمعنى
وهكذا الفلسفة. هو الذي الشامل، الكل ذلك تحت تندرج كامليكانيكا، العملية أو التطبيقية
— نظره يف املختلفة العلم فروع تؤلف بحيث املعرفة»؛ «وحدة أنصار من ديكارت كان
هذه ويف عضوية. وحدة يف أجزاؤه ترتبط واحًدا، شامًال كيانًا — امليتافيزيقا وكذلك
الفيلسوف بمعنى أي الكلمة؛ لهذه التقليدي باملعنى مذهبيٍّا فيلسوًفا ديكارت كان املسألة

من ص٥٦٥-٥٦٦ وانظر ص١٤، Adam-Tannery (Paris-Virin) طبعة من التاسع املجلد انظر 1
.La Pleiade (Paris, Gallimard طبعة(1970
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عن اختلف قد كان وإن واحد، رئييس استبصار إطار يف املعرفة جوانب كل يُْدِخل الذي
املذهب، هذا يف رئيسيٍّا مكانًا للعلم جعل أنه يف اليونانيني من الكربى املذاهب أصحاب
وليست تطبيقية. عملية — األمر آخر — املعرفة من الغاية أن تأكيده يف عنهم اختلف كما

فحسب. اإلنساني العقل لدى النظري االستطالع حب إرضاء مجرد
إطار يف — وتطبيقية نظرية وعلوم ميتافيزيقيا من — املعرفة لوحدة التأكيد وهذا
الديكارتي؛ الفكر تفسري يف بالغة داللة له أمر هو شامل، بمعنى مفهومة «الفلسفة»
عن — العلم هو — املعرفة من خاص نوع انفصال مظاهر كانت ديكارت عرص ففي
من الجديد النوع هذا معالم تتحدد وأخذت بوضوح، تتجىل بدأت قد الفلسفية املعرفة
الفلسفية، املناهج عن مستقلة بصورة تتشكل مناهجه وبدأت التبلور، يف البادئ املعرفة
عنه عرب لقد بل بويل، وروبرت جاليليو مثل علماء أعمال يف بوضوح ذلك ظهر وقد
العلم (أي الطبيعية» «للفلسفة جعل حني رصيًحا، تعبريًا بيكن فرانسس مثل فيلسوف
«الفلسفة عرفته ما كل عن قاطعة بصورة يختلف وهدًفا ومنهًجا طبيعة التجريبي)

السابقة. التأملية»
تكون التي املوحدة» «املعرفة إطار يف يدور — يزال وال — تفكريه فكان ديكارت أما
بالتيار كثريًا يتأثر لم فهو واحد، منهج فيه يستخدم واحًدا، شيئًا والعلم الفلسفة فيها
وإنما التفلسف، يف التقليدي األسلوب أنقاض عىل علمية معرفة بناء إىل يدعو الذي الجديد
كان (التي األوىل» «باملبادئ أي يقينية، ميتافيزيقية بمبادئ تبدأ واحدة، بفلسفة يُنادي
البحث فروع أبعد حتى املبادئ هذه يقني تنقل ثم عليها)، بحثه يركز بدوره أرسطو
إىل دعوته هو التفلسف يف التقليدي األسلوب عن ديكارت به تميز الذي واليشء التطبيقي،
هذا مثل ألن ذلك املعرفة؛ عملية مراحل جميع عىل واليقني بالوضوح يتسم منهج تطبيق
التأمل عىل تعتمد كانت التي التقليدية، التفلسف أساليب يف مفقوًدا كان الصارم املنهج

والنتائج. املقدمات بني الروابط وإحكام االستنباط دقة عىل تعتمد مما أكثر والخيال
أين هو: التشبيه، هذا املرء يتأمل عندما بقوة نفسه يفرض الذي السؤال ولعل (٢)
املعرفة. شجرة أجزاء من جزء أي يف مكانًا تجد ال الرياضيات إن فيه؟ الرياضيات موقع
يقينية، معرفة لكل نموذًجا الرياضة من يتخذ كان فيلسوف لدى غريبًا يبدو أمر وهذا
نفس املعرفة مجاالت جميع يف يحقق أن هو طموًحا هدًفا حياته بداية منذ لنفسه ويضع
عن غائبة كانت وإن الرياضيات أن هي الحقيقة ولكن الرياضة. تحققه الذي اليقني
إلينا تقدم التي هي فالرياضيات الحضور، كل فيها حارضة األمر واقع يف هي الشجرة،
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التي الروح وهي باألخالق، وانتهاءً بامليتافيزيقا بدءًا املراحل، هذه جميع يف البحث منهج
— االستنباط طريق فعن البرشي، العقل بها يقوم التي املعرفة عمليات جميع يف ترسي
يستخلصها تالية معرفة كل إىل األوىل املبادئ يقني الفكر ينقل — الرياضيون يتبعه الذي
شئنا ولو األول، املبدأ يقني ذلك خالل يفقد أن دون الدوام عىل معارفه يف ويتوسع منه،
جذورها من الشجرة يف ترسي التي العصارة هي إنها لقلنا: التشبيه هذا ضمن ندخلها أن
منذ النبتة يتعهد حني املاهر البستاني يتبعه الذي الفن هي أو وثمارها، أغصانها حتى

باسقة. شجرة تستوي حتى بذرة كانت أن
ببعض، بعضها عنارصه عالقة هي التشبيه هذا بناء يف الكربى املشكلة أن عىل (٣)
ديكارت عند تعني التي الجذور وهو العنارص هذه بأول املتعلقة اإلشكاالت سيما وال
بالنبات عالقته يف «الجذر» لطبيعة املمكنة التفسريات مشكلة تصادفنا هنا «امليتافيزيقا»،

بالعلوم. عالقتها يف امليتافيزيقا أخرى: بعبارة أو املتكامل،

وهو األصل هو ألنه عداه؛ ما كل من بالبحث واألجدر «األهم» هو يكون قد فالجذر (أ)
سطحية الشجرة أجزاء سائر أن حني عىل األرض، يف بقوة املغروس الثابت وهو العمق،

الرياح. بها تُودي قد مهتزة
مقابل يف فيه، األصالة عنرص بوصفها، شعب أي جذور عن نتحدث املعنى وبهذا
بوصفها موضوع أي جذور عن ونتحدث بعد، فيه تتأصل لم التي السطحية العنارص

فيه. باالهتمام الجوانب أحق
غريه يظهر لكي البداية يف يأتي ما أنه هو آخر، بمعنى الجذر نفهم قد ولكننا (ب)
«التمهيد»، أو «املقدمة» هو املعنى بهذا إنه أي عليه؛ بناءً خاص) بوجه والثمار (الجذع،
ينصبُّ إنما الهتمامنا، موضوًعا ذلك بعد يعود ال ثم الكامل للنبات الطريق يهيئ الذي هو
حني يفكر منا فَمْن ثمار، من األمر آخر الشجرة تجنيه ما وعىل نواتجه عىل االهتمام هذا
جذعها واستواء الشجرة حجم أليس النبثاقها؟ هيأت التي الجذور يف ناضجة شجرة يرى
ألنه تفكرينا عن يتوارى الجذر أن حني عىل اهتمامنا، كل يجتذب ما هو ثمارها ونوع
أنه للجذر الفهم هذا يعزز مما إن والهام؟ األسايس لليشء الطريق ومهد مهمته» «أدى
التي هي والثمار والجذع األرض»، «تحت فالجذر األنظار؛ عن ويتوارى يختفي بطبيعته
يرمز األرض تحت مختفيًا الجذر وبقاء وامللموسة، «املرئية» وهي النور، إىل طريقها تشق
أن هي الوحيدة ومهمته فحسب، لغريه ممهد عنرص فهو هذه، التمهيدية وظيفته إىل
«بالرشط يكون ما أشبه فهو ثَم ومن الشجرة؛ من الظاهرة األجزاء لظهور تهيئة يكون

املكتمل. النبات هي لغاية «وسيلة» مجرد هو أو الشجرة، هذه لوجود السلبي»
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يجمع ثالث نحو عىل الكامل بالنبات الجذر عالقة نفهم أن املمكن فمن وأخريًا، (ج)
الجذور. أهمية — املعنى مع — يؤكد إنه أي السابقني؛ املعنيني من كلٍّ يف عنارص بني
االنطالق ونقطة الغاية، هي وثمارها الشجرة جذع أن — الثاني املعنى مع — يؤكد ولكنه
تنتهي ال — املكتمل النبات هي لغاية وسيلة كان وإن — الجذر أن هي املعنى هذا يف
دائمة حاجة يف تظل — وَعَلْت نََمْت مهما — الشجرة إن بل النبات، هذا ظهور بعد مهمته
استمرار عليها يتوقف التي الغذائية بالعصارة يزودها يظل الذي هو ألنه جذرها؛ إىل
إىل متطاولة ألعيننا بََدت مهما الفور عىل لذبلت الشجرة جذور انتزعت ولو حياتها،
تزود التي هي وأنها «مستمرة»، الكامل النبات يف الجذور وظيفة أن ذلك ومعنى السماء،
الذي هو الجذر تأثري إن أي ثمار؛ وال جذع عاش ملا ولوالها الحياة، برحيق النبات هذا
الجذر أهمية يلغي املكتمل النبات أن صحيًحا وليس عداه. ما كل عىل أهميته تطغي
أن الصحيح وإنما رسالتها، تؤدي أن بعد وجودها من الحكمة تنتفي أداة مجرد ويتخذه

العنرصين. هذين بني دائم واتصال استمرار عالقة هناك

العنرص يكون أن إما فهو معان؛ ثالثة — بالشجرة عالقته يف — للجذر يكون وهكذا
وإما منه، بدًال باهتمامنا جديًرا ويكون يحجبه أو عداه ما كل عىل يطغى الذي «األهم»
وإما األنظار، عن ذلك بعد ويتوارى لغريه املجال يهيئ الذي «املمهد» العنرص يكون أن
مراحل طوال الحياة برحيق الكامل النبات يزود يظل الذي «املستمر» العنرص يكون أن

نموه.

ثالثة إىل فلسفيٍّا ترتجم أن يمكن ذاته، الشجرة تشبيه بناء من املستمدة املعاني هذه
والعلوم الفيزياء وبني الشجرة) جذر (بوصفها امليتافيزيقا بني للعالقة مختلفة تفسريات

والثمار): الجذع (أي التطبيقية

ما وكل ديكارت، فلسفة يف األهم العنرص هي امليتافيزيقا أن يرى األول التفسري (١)
هي فلسفته أن ديكارت رشاح من كثري رأى وهكذا إليها. بالقياس األهمية ثانوي عداها
موضوع سوى يكن لم امليتافيزيقا يف البحث أن من الرغم وعىل «ميتافيزيقا»، أساسها يف
الباحثني هؤالء فإن كبريًا، اهتماًما ديكارت بها أبدى متعددة موضوعات بني من واحد
آراءه أن حني عىل امليتافيزيقية، آلرائه ديكارت عن مؤلفاتهم من حيز أكرب يخصصون

عابرة. إشارة إال الحاالت هذه يف إليها يشار وال العلمية
عىل الطريقة، بهذه ديكارت فلسفة يعالجون ملن عذًرا يلتمس قد املرء أن شك وال
العلمية اآلراء أن حني عىل العصور، مر عىل بقيمته يحتفظ امليتافيزيقي البحث أن أساس
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تربير وهذا فحسب. العلمي التاريخ متحف يف إال مكان لها يعود وال برسعة قيمتها تفقد
املبحثني من لكلٍّ النسبية لألهمية إدراك يصحبه أن ينبغي كان ولكن ومفهوم. معقول
للمسائل كتابه معظم املعارص الشارح يخصص أن من بأس فال نفسه، ديكارت عند
لهذه جعل ذاته ديكارت أن إىل ينبهنا أن برشط العلمية، املسائل ويتجاهل امليتافيزيقية
طغيان أن هو األحيان أغلب يف يحدث ما ولكن فلسفته. يف رئيسيٍّا موقًعا العلمية املسائل
حتى النحو هذا عىل كان الوضع بأن ضمني اعتقاد عادًة يصحبه امليتافيزيقي البحث
جذور وأليست الجذور؟ هي امليتافيزيقا إن ديكارت: يقل ألم ذاته، ديكارت إىل بالنسبة

والراسخة؟ والعميقة األصيلة هي الشجرة
امليتافيزيقا دور أن إىل — ذلك من العكس عىل — فيذهب الثاني التفسري أما (٢)
النظرية العلوم يف للبحث الطريق تهيئ التي فهي فحسب؛ «تمهيديٍّا» كان ديكارت عند
هذه قيام دون تحول أن املمكن من كان معينة عقبات تزيل بأن وذلك والتطبيقية،
تؤدي أن وبعد العالم، وجود يف أو املعرفة، عىل اإلنسان قدرة يف الشك كعقبة العلوم،
تيضء أن وبعد العقبات)، إزالة (أعني بطبيعتها سلبية هي التي املهمة، هذه امليتافيزيقا
التفسري لهذا ووفًقا امليتافيزيقا، عن مستقالٍّ مساره يف العلم ينطلق للعلم، األخرض النور
الحقيقي ديكارت اهتمام ويكون ثانوية، مكانة إال ديكارت فلسفة يف امليتافيزيقا تحتل ال

العلمية. املسائل عىل منصبٍّا
فهو األخريين، التفسريين من مركبًا يَُعدَّ أن يمكن الثالث التفسري فإن وأخريًا، (٣)
العلوم يف البحث بأن ذاته الوقت يف ويعرتف للميتافيزيقا، القصوى باألهمية يعرتف
بني املستمرة الروابط تأكيد طريق عن وذلك ديكارت، لفلسفة النهائية الغاية هو كان
ومهمة امليتافيزيقا، بها تزودها التي األساسية املبادئ عىل معتمدة تظل فالعلوم الجانبني؛
يستقيم ال للعلم ديكارت تصور ألن مستمرة؛ العلمية املعرفة رصح إعالء يف امليتافيزيقا
العلم إليه يتوصل ما كل عىل اليقني تضفي أساسية ميتافيزيقية مبادئ وجود بدون
ال واحد خط يف تسري — األمر نهاية يف — املعرفة وعملية نتائج، من والتطبيقي النظري
امليتافيزيقي الباحث به يقوم ما بني نهائي فاصل حد وضع يستحيل بحيث فيه؛ انقطاع
عىل القادر هو أنه تصور نفسه ديكارت إن بل والتطبيقي. النظري العالم به يقوم وما

نهايته. إىل بدايته من هذا املعرفة طريق يف السري

يف نشاطه، من العلمية بالجوانب عالقتها يف ديكارت، فلسفة طبيعة تتحدد وهكذا
وسوف الشجرة، تشبيه فهم يف ممكنة طرق ثالثة عىل املرتكزة التفسريات هذه إطار
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لهذه مفصل عرض تقديم هي — البحث هذا من التالية األجزاء يف — مهمتنا تكون
مشكلة يف الحقيقي ديكارت موقف عن التعبري عىل قدرتها مدى بيان أجل من التفسريات،

تفكريه. يف العلمية والجوانب الفلسفية الجوانب بني العالقة
هي امليتافيزيقا إن القائل وهو األول، التفسري أن إىل ننبه أن الواجب من أن عىل
يف ميتافيزيقا فيلسوًفا ديكارت من يجعل والذي عداه، ما عىل يطغى الذي الهام العنرص
بداية يف قلنا كما التفسري هذا ثانويٍّا. حديثًا إال العلم من مواقفه عن يتحدث وال األساس،
أُلَِّفت التي واألبحاث الكتابات من كبرية نسبة كانت وملا واملألوف، الشائع هو البحث هذا
لهذا مفصل عرض إىل بحاجة أنفسنا نجد ال فإنَّا املوقف، هذا عن دافعت قد ديكارت عن
كالٍّ وألن شيوًعا، أقل ألنهما األخريين؛ التفسريين عىل اهتمامنا سنركز ولذلك التفسري؛
الكتابة تشيع ال جانبًا ويربز ديكارت، فلسفة عىل جديدة زاوية من ضوءًا يلقي منهما
هناك ستكون التفسريين، لهذين سنقدمه الذي العرض ثنايا ففي الحال وبطبيعة عنه،

به. القائلني مع مستمر وحوار األول، التفسري إىل دائمة إشارات

العلم إزاء للميتافيزيقا السلبي الدور (4)

— اآلن سنعرضها التي النظر لوجهة وفًقا — العلم إزاء امليتافيزيقا جور تصف حينما
العلم وأن للعلم، املنطقي التمهيد هي ديكارت عند امليتافيزيقا أن بذلك نعني سلبي، بأنه

امليتافيزيقا. تنتهي حيث من يبدأ
شك هناك كان لو العلمي عمله ممارسة يف العالم يبدأ أن املستحيل من ألن ذلك
يبحثها، التي املوضوعات يف أو والعقل، الحواس وهي يستخدمها، التي املعرفة أدوات يف

(الطبيعي). والخارجي (اإلنساني) الداخيل وهي
قام وبالفعل الشك، هذا يبدد أن امليتافيزيقية بحوثه يف عاتقه عىل ديكارت أخذ لذلك
يصل لكي تفاصيلها، عرض إىل يدعونا ما هنا نرى ال التي الطويلة امليتافيزيقية برحلته
الثقة وإمكان الخارجي، العالم وجود إثبات إىل اإلنسانية، الذات وجود إثبات إىل النهاية يف
عامًلا إلينا يقدم أن يستحيل وبالتايل وكامًال، موجوًدا هللا دام ما وعقله، اإلنسان حواس يف

للمعرفة. زائفة أدوات يعطينا أو وهميٍّا،
وجود كان الذي الوقت وطوال ذلك قبل أما ممكنًا. العلم يصبح اللحظة هذه منذ
املحال من فكان للشك، فيه معرًضا بها نعرفه التي األدوات سالمة أو الخارجي العالم
يمهد أن هو امليتافيزيقا ميدان يف الطويلة الرحلة تلك هدف يكون وهكذا علم، أي تصور
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ديكارت، كأن قيامه، من تمنع كانت التي الشكوك تبديد بمعنى العلم، لظهور «سلبيٍّا»
تبدءوا أن يمكنكم «اآلن قائًال: العلم رجال يخاطب امليتافيزيقي، مذهبه من ينتهي أن بعد
معرضة غري تبحثونها التي املوضوعات أن أثبت أن بعد مطمئنون، وأنتم العلمي بحثكم
فامليتافيزيقا أخرى؛ وبعبارة بها». موثوق املوضوعات هذه معرفة يف وسائلكم وأن للشك،
ينتهي الحد هذا وعند االنطالق يف العلم بعده يبدأ الذي األخرض الضوء بذلك تنتهي

دورها.
هذه يجعل املعرفة، شجرة لجذور معني تفسري عىل — قلنا كما — ينطبق الرأي هذا
األرض) (تحت الجذور وجود إن القول: ويمكن فحسب. الكامل للنبات ممهدة الجذور
الفيزياء تكون وحني الديكارتية. للميتافيزيقا «السلبية» الطبيعة لهذه بوضوح يرمز
يصبح — األرض فوق الظاهر الجزء هي أي — والثمار الجذع هي التطبيقية والعلوم
من حصيلتنا إىل تضيف التي «اإليجابية» املعارف هي هذه أن هو لذلك الواضح املعنى
مجال لها تفسح وبأن ممكنة، املعارف هذه تجعل بأن تكتفي امليتافيزيقا بينما العلم،

األرض». «تحت متوارية تظل أي وشأنها، ترتكها ثم االنطالق،
— فهي غاية؛ ال وسيلة ديكارت عند امليتافيزيقا تكون التفسري هذا أساس وعىل
يصد لكي ديكارت يستخدمها أداة — اهتمام من الفلسفة مؤرخو إياها أواله ما كل برغم
املقصود وإنما لذاتها، مقصودة ليست ولكنها مستحيًال. قيامه تجعل هجمات العلم عن

والتطبيقي. النظري العلم هو لذاته

معقوًال؟ يبدو التفسري هذا تجعل التي األسباب هي فما (5)

عن الكالم أن والواقع الديكارتية. امليتافيزيقا بناء ضعف هو األسباب هذه أول (١)
من الرغم وعىل بأكملها، مجلدات يستغرق أن يمكن امليتافيزيقا هذه يف الضعف جوانب
ظهروا قد خصومه فإن قال، ما كل عن يدافعون مريدون الدوام عىل له كان ديكارت أن
وأن متماسك، غري الديكارتية امليتافيزيقا بناء أن أدركوا ما ورسعان األوىل، اللحظة منذ

مقنعة. غري آرائه عن للدفاع ساقها التي الحجج
آخر إىل فيها مضينا وإذا بجدية، أُِخذَت إذا (Malin génie) الخادع الشيطان ففكرة
وتجعل بأكملها، فلسفته تهدم أن يمكن مضامني من عليه تنطوي ما كل استخلصنا مداها
موجود»، فأنا إذن أفكر «أنا وهي األساسية، قضيته أما مضمون. غري ذاته «الكوجيتو»
التي باملسلمات مليئة قضية بوصفها الشديد للنقد موضوًعا — زالت وما — كانت فقد
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ديكارت، إليه دعا الذي الريايض املنهج نفس مع متناقضة فهي ثَم ومن عليها؛ يربهن ال
كان إذا ولكن الفلسفي. االستدالل عليها يرتكز مقدمة لكل حاسًما إثباتًا يفرتض والذي
كثري كان وإذا الصدد، هذا يف إليه ه توجَّ التي االعرتاضات عىل رد قد نفسه ديكارت
فإن الصدد، هذا يف إليه ه يوجَّ نقد كل ضد عنه الدفاع املمكن من أن يؤكد رشاحه من
تقنع أن تستطع ولم بكثري، «الكوجيتو» من أضعف أنها أثبتت قد هللا وجود عىل براهينه
مثل إيجاد عىل الحرص كل حريصني كانوا الذين أولئك حتى معارصيه، من كبريًا عدًدا
كان الذي Voetius فويتيوس وهو — خصومه من كبريًا الهوتيٍّا إن بل الرباهني. هذه
ألن واالدعاء؛ والدجل باإللحاد اتهمه قد — بها لالهوت وأستاذًا «أوترخت» لجامعة مديًرا
عىل ترتب وقد اإليمان. زعزعة منه الهدف مقصوًدا، ضعًفا ضعيفة هللا وجود عىل براهينه
محاكمة إىل تؤدي أن كادت ديكارت، ضد قضائية إجراءات اتخاذ هذا «فويتيوس» هجوم
حيث ليدن، يف نفسها القصة هذه وتكررت «أورانج»، أمري بالط لدى أصدقائه ل تدخُّ لوال
١٦٤٧م، عام يف القضاء إىل األمر ووصل Revius «ريفيوس» اسمه آخر الهوتي هاجمه
األوامر كانت وإن املحاكمة، من إلنقاذه أخرى مرة العليا السلطات تدخل من بد ال فكان
أن يمكن فال العالم، لوجود إثباته أما الجامعات،2 يف تعاليمه نرش بتحريم صدرت قد
به بدأ الذي الشديد الشك ضوء يف إليه نُِظَر ما إذا وخاصًة الصحيح، باملعنى إثباتًا يَُعدَّ
إلينا تنقله فيما الثقة واستعادة النفيس االطمئنان إىل يكون ما أقرب هو وإنما ديكارت،

العالم.3 هذا عن حواسنا
يف الديكارتية كامليتافيزيقا االتساع عظيم موضوًعا نناقش أن بالطبع نستطيع ال إننا
امليتافيزيقي البناء إىل َهت ُوجِّ التي االنتقادات جميع أن نرى ولكننا الرسيعة. اللمحة هذه
أي سلبي؛ امليتافيزيقا دور إن القائلة: النظر وجهة تدعم — أكثرها وما — ديكارت عند
مجرد امليتافيزيقية الجذور يف ويرى الشجرة، «ثمار» عىل يركز الذي التفسري تدعم إنها

الثمار. هذه لظهور — األمر آخر — تمهد وسيلة
مذهبه يف إثباتها إىل يهدف ديكارت كان التي الحقائق ترتيب املرء تأمل ولو (٢)
يمهد أساًسا امليتافيزيقا فيه تكون نحو عىل الرتتيب هذا يفرس أن ألمكنه امليتافيزيقي؛

.Jacques Chevalier: Descartes, Paris, Editions plon, 20e edition, pp. 78–82 2

الثانية الطبعة املرصية، النهضة مكتبة القاهرة الطبيعي»، واملوقف املعرفة «نظرية كتاب: للمؤلف انظر 3
ص١٠٣–١٠٥. ١٩٧٧م،
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بناء عليها يرتكز التي األوىل فالحقيقة لذاتها؛ مقصورة غاية فيه تكون وال العلم، لقيام
ولقد العالم. وجود والثالثة هللا، وجود هي الثانية والحقيقة الذات، وجود هي امليتافيزيقا
املتعلقة األساسية الحقيقة من انطالقه أن يثبتوا لكي املداد من بحوًرا ديكارت رشاح أراق
أن وتأكيده الوجود، هذا إلثبات أساًسا أفكر) (أنا الكوجيتو من واتخاذه الذات، بوجود
ميتافيزيقي فيلسوف ديكارت أن معناه امليتافيزيقي، مذهبه يف املحورية القضية هي هذه
لكن الفكر، أولوية تأكيد هو املثالية جوهر دام ما الحديثة»، املثالية «أبو هو بل مثايل،
تؤسس التي الفكر حقيقة من االنطالق إن أخرى. نظر وجهة من — يقال أن املمكن من
لكي رضورية بداية نقطة تلك كانت بل مذهبه، يف الفكر أولوية عىل يدل ال الذات وجود
هذه يف فالرتتيب فحسب؛ للعقل مقنعة بطريقة الرئيسية الثالث الحقائق إثبات يتسلسل
هذه وأكثر ممكنة، عرض طريقة أفضل إن أي مذهبي؛ ال منهجي ترتيب هو الحالة
وجود إىل وتنتهي الذات ووجود الفكر بحقيقة تبدأ التي تلك هي للذهن، إقناًعا الطرق
الثالث الحقائق هذه من حقيقة كل أهمية اإلطالق عىل يعكس ال الرتتيب هذا ولكن العالم.

بينها. «لألولوية» ترتيبًا ليس املذهب، داخل
الحقيقة فهذه هللا، بوجود املتعلقة الحقيقة موضع هو ذلك عىل الواضح والدليل
بذل ديكارت، مثل فيلسوًفا أن يُْعَقل فهل الذات، وجود حقيقة بعد أي ثانيًا؛ ترتيبها يأتي
كان ربما بل الالهوت، رجال عنه يرىض ميتافيزيقي مذهب تقديم أجل من العناء هذا كل
أن تعمد قد يكون أن يُْعَقل هل املعارضة، األصوات إسكات كلها امليتافيزيقا من يستهدف
مستحيل هذا إن مذهبه؟ داخل األهمية حيث من الثانية املرتبة يف هللا وجود حقيقة يضع
بناه، ما كل ويهدم نفسه يناقض بذلك لكان صح لو ألنه فيلسوفنا؛ ظروف إىل بالنسبة
وجود من أهم الذات وجود جعل الذي ذلك به يهاجمون قويٍّا سالًحا خصومه ويُعطي
هو عنده هللا وجود ألن ذاته؛ للمذهب الداخيل البناء إىل بالنسبة مستحيل أيًضا وهو هللا،
مرتكًزا يشء كل يصبح هللا وجود «إثبات» فيها يتم التي اللحظة ومنذ كله، املذهب دعامة

األساسية. الحقيقة هذه عىل
ألهمية ترتيبًا ليس ديكارت مذهب يف الثالث الحقائق به جاءت الذي فالرتتيب وإذن
الحقائق عرضهذه به يُْقَصد منهجي، ترتيب قلنا كما هو بل املذهب، داخل الحقائق هذه
القاعدة أي «الرتكيب»، لقاعدة تطبيق إال حقيقته يف هو وما للعقل، إقناًعا الطرق بأكثر
حرية الحقيقة عن للباحث تعطي التي املشهورة، الديكارتي املنهج قواعد من الثالثة
بها العقول تقتنع بحيث القضايا؛ لهذه الطبيعي بالرتتيب التقيد دون قضاياه، ترتيب

كامًال. اقتناًعا
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وال العالم، وجود عىل الفكر لوجود أسبقية هناك تعود فلن كذلك، األمر كان فإذا
ورود من أو األهمية، يف األوىل هي أنها أوًال، الفكر حقيقة ورود من يستنتج، أن ألحد يحق
عىل الربهان تسلسل أن هو األمر يف ما كل إن بل األهمية. ثانوية أنها أخريًا العالم حقيقة
ووجود الفكر بحقيقة يبدأ أن — أقىصحد إىل مقنًعا يكون لكي يقتيض— الحقائق هذه

العالم. وجود إىل هللا وجود من ثم هللا، وجود إىل منها وينتقل الذات،
آخر تستهدف، طويلة رحلة كانت لو كما الديكارتية امليتافيزيقا تبدو اإلطار هذا يف
وهي معرفته، أجل من نستخدمها التي الوسائل ويف العالم. وجود يف الثقة اسرتداد األمر،
العلمية. املعرفة وأدوات العلم يبحثه الذي املوضوع يف أخرى بعبارة أو والعقل، الحواس
إن أي العلم؛ لظهور تمهد وسيلة امليتافيزيقا تلك يف املطاف نهاية هي هذه تكون وحني
وبعد أصًال، العلم ظهور دون تحول أن املمكن من كان معينة عقبات تذليل هي مهمتها
ميتافيزيقيٍّا إثباتها يتم حقيقة آخر فبعد العلم. دور يبدأ امليتافيزيقا مهمة تنتهي أن
يبدأ لكي ممهًدا الطريق يصبح — وعقله اإلنسان حواس يف والثقة العالم وجود هي —
غريه، لظهور يمهد الذي الشجرة جذر هي امليتافيزيقا تكون املعنى وبهذا عمله، العالم

له. مغايرة أخرى لغاية وسيلة مجرد ألنه األرض» «تحت يختبئ الذي
تمهيدية خطوة أنها هي الديكارتية، امليتافيزيقا يف هامة سمة نستشف أن يمكننا هنا
عن أعني الطبيعة»؛ بعد «ما عن التقليدية، امليتافيزيقا عن تختلف إنها العلم، طريق يف
يظهر — والوسطى القديمة العصور يف التقليديني الفالسفة عند — كان الذي املبحث ذلك
لكي املعرفة هذه يتجاوز ثم الطبيعية باملسائل معرفة ويفرتض للمذهب، تتويًجا بوصفه
الديكارتية، فامليتافيزيقا النهائية؛ أو القصوى املبادئ بمعنى األوىل»، «املبادئ يف يبحث
الظهور. يف العلم يبدأ وبعدها املعرفة، كتاب يف التمهيدي الفصل هي التفسري، لهذا وفًقا
ألن ذلك الجانبني؛ من بالعلم محاطة امليتافيزيقا هذه إن لقلنا: الدقة شئنا لو إننا بل
كل يف الروح يبعث الذي الريايض، باملنهج دقيقة معرفة يفرتض ديكارت عند مسارها
إىل بدايتها من الرحلة هذه ويوجه الطويلة، امليتافيزيقية الرحلة مراحل من مرحلة
وتشبَّع بالرياضيات ألمَّ قد الفيلسوف يكون أن ينبغي امليتافيزيقا نبدأ أن فقبل نهايتها،
وبعد الصحيحة، بالطريقة امليتافيزيقية أفكاره يرتب أن له يتيح الذي الحد إىل بمنهجها
بعده ومن الطبيعي، العلم لقيام ممهًدا أصبح قد الطريق يكون امليتافيزيقا تنتهي أن
وسطى مرحلة الديكارتية امليتافيزيقا تكون األساس هذا وعىل التطبيقية؛ العملية املعارف

تلحقها. والثانية تسبقها األوىل عمليتني: مرحلتني بني
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مجرد الرياضة تقدمه ما إن بالقول اكتفى أم التفسري، بهذا املرء أخذ وسواء
لظهور تمهد التي امليتافيزيقية البداية هي الحقيقية البداية وأن للبحث، أداة أي «منهج»،
فيه يصبح سلبيٍّا، دوًرا للميتافيزيقا جعل قد يكون الحالتني كلتا يف فإنه بعد، فيما العلم

لها. يمهد أو له تمهد الذي العلم وجود عىل أساًسا متوقًفا وجودها
آخر دليًال فيها لوجد ديكارت؛ فلسفة يف «اآللية» فكرة موقع املرء تأمل ولو (٣)
إىل بالنسبة تمهيدية أو ثانوية مذهبه يف امليتافيزيقا مكانة بأن القائل الرأي يؤيد
إنها بل ديكارت. مذهب يف رئيسيٍّا موقًعا تحتل الفكرة هذه ألن ذلك العلمية؛ املعرفة
أن إىل ننبه أن نود وهنا اإلنسان، وإىل العالم إىل نظرته حوله تدور الذي املحور هي
كبار تأملنا ولو اآللية، فكرة من ينفر — التعبري هذا صح إن — امليتافيزيقي» «املزاج
إىل آلية نظرة لكل ألداء خصوًما لوجدناهم الفلسفة؛ تاريخ مجرى طوال امليتافيزيقيني
«الغائية» من جعل قد وأرسطو أفالطون، فلسفة يف لها مكان ال فاآللية اإلنسان؛ أو العالم
ميتافيزيقي وكبار البرشية، وللنفس للعالم الخاص لتصوره محوًرا اآللية) عكس (أعني
ديكارت عرص حتى الفلسفي الرتاث إن أي ا؛ تامٍّ تجاهًال اآللية تجاهلوا الوسطى العصور
وعىل واإلنسان، للكون اآليل والتصور امليتافيزيقا بني الجمع تماًما يستبعد كان األقل عىل
الفالسفة تفكري يف رئيسية مكانة الدوام عىل تحتل اآللية النزعة كانت ذلك من العكس
ديمقريطس من ابتداءً للميتافيزيقا، تقليديني خصوًما كانوا الذين العلمية، النزعة ذوي

لوكريتيوس. أبيقور حتى
األكرب القسم يقبلها والتي ظاهريٍّا، ديكارت فلسفة عليها تبدو التي الصورة ولكن
الطاغي، امليتافيزيقي النزوع بني فريد نحو عىل يَْجَمع فيلسوف صورة هي رشاحه، من
نظرة بني البرشية، للحقائق اإللهي الضمان عىل مرتكزة كلها فلسفته فيه تكون الذي
أول ويف الحدود. أضيق يف إال اإللهية القوة لتدخل مجاًال تدع ال العالم، إىل متطرفة آلية
وعنارصه العالم قوى وتتفاعل الذاتية، بقواه بعد يشء كل يسري بحيث فحسب؛ املراحل

دقيق. بانتظام بينها فيما
ديكارت فلسفة يف وتبعث الداخيل، االتساق إىل — رأينا يف — تفتقر الصورة هذه
يحاول أن إذن عجب فال التناقض، مرتبة إىل ترقى تكاد التي االزدواجية من نوًعا
بقدر اآللية، عىل املرتكز اآلخر الجانب أهمية من اإلقالل امليتافيزيقي التفسري أنصار
بني الحاد التعارض إىل إشارة أية دون عاجلة مقتضبة بطريقة عرضه أو استطاعتهم،

اآللية. سيادة وتأكيد امليتافيزيقي النزوع
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الكاملة األبعاد املرء أدرك ما إذا اتساًقا أكثر تبدو الديكارتية الفلسفة صورة أن عىل
التي املكانة للميتافيزيقا يجعل أن ذلك بعد وحاول واإلنسان، للعالم اآليل لتصوره
عليه تبدو مما أهمية أقل مكانة عندئٍذ ستغدو قطًعا وهي كهذا، آيل مذهب يف تستحقها
عن كليٍّا اختالًفا تختلف للعالم صورة وضع قد — معروف هو كما — فديكارت عادًة،
التي وتلك (Cosmos) املنسق املنظم للكون اليونان فالسفة رسمها التي الصورة تلك
إلهية لغايات وفًقا يسري بعالم قالوا الذين الالهوتيون، الوسطى العصور مفكرو بها قال
سليم، علمي منهج حصيلة تكن لم ديكارت بها قال التي الصورة أن وصحيح محددة.
من يمنع ال هذا ولكن بعد) فيما سنبني (كما بحتة، فلسفية استدالالت كانت ما بقدر
من الرغم عىل الحديث، العلم به يقول الذي العالم إىل بكثري أقرب ديكارت عالم إن القول
عن النظر وبغضِّ هذا، تصوره إىل الوصول يف الحديث العلم هذا منهج كلَّ يتبع لم أنه
كان فقد — الخطأ من كبري قدر فيها كان نظريات وهي — الطبيعية نظرياته تفاصيل
إذ بحتة؛ آلية بطريقة يسري — الراهنة حالته حتى األوىل حالته منذ — العالم هذا تطور
ل تدخُّ دون وتمايزها، الكون أجزاء تناثر إىل دورانها يؤدي هائلة «دوامات» فيه تحدث
وهكذا تحقيقها. إىل العالم هذا يتجه غايات أية وجود دون نطاقه، عن خارجة قوة أية
الذرة فيلسوف «ديمقريطس»، مذهب سادت التي بتلك أشبه عنده اآللية الروح كانت
ال والذي للعالم، البحت اآليل التصور أنصار أكرب من بدوره كان الذي املشهور، اليوناني

األحوال. من حال بأي ميتافيزيقيٍّا فيلسوًفا يَُعدَّ أن يمكن
املجال ذلك البرشي، املجال عىل اآللية لفكرة ديكارت تطبيق هو ذلك من األهم أن عىل
الغائي. للتفسري مقرٍّا يجعلوه أن عىل الحرص كل حريصني امليتافيزيقيون كان الذي
عن نكونها نظرية أية وعن الخارجي، العالم عن مستقالٍّ بذاته، قائًما عامًلا يرونه وكانوا

العالم. هذا
La Description البرشي» الجسم «وصف كتابه يف ديكارت يقول ما إىل ولننظر
قائمة أسطورة أنها أساس عىل «النفس» فكرة مهاجًما (١٦٤٨م) du corp humain
منذ — جميًعا جربنا قد أننا إىل نظًرا (anthopomorphisme)؛ باإلنسان التشبيه عىل
هذا فإن النفس، قوى من هي التي اإلرادة تطيع الحركات هذه من كثريًا أن — طفولتنا
بالترشيح الجهل عليه ساعد خطأ وهو يشء، كل مبدأ النفس بأن االعتقاد إىل يدفعنا
يف نأخذ ال ألننا ذلك املجال)؛ هذا يف «امليكانيكا» لفظ استخدام (الحظ امليكانيكا ومبادئ
األعضاء من كافيًا عدًدا هناك أن قط نتصور فلم البرشي، الجسم ظاهر سوى اعتبارنا
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بها،4 يتحرك الجسم نرى التي املتباينة األنحاء عىل بذاتها تتحرك الحركة، مصادر من أو
الفيزياء قوانني عليه ترسي والجسم نفس، إىل تحتاج ال ذاتية، الجسم فحركات وإذن

عام. بوجه الحركة وقوانني الكونية،
يف الحيوية بالوظائف يقوم الذي املبدأ بني يفصل أن عىل حريًصا ديكارت كان ولقد
يستخدم غالبًا كان بينما األول، املجال من النفس فألغى فيه، يفكر الذي واملبدأ اإلنسان،
تقريبًا األحوال كل يف — عنده تعني esprit كلمة وتكاد الثاني، للمجال esprit لفظ
«النفس» بني ال والجسم العقل بني عنده الحقيقية الثنائية أن ذلك ومعنى العقل، —
فلسفته يف تفرسَّ أحيانًا كانت ذاتها والعقلية الفكرية الوظائف حتى ولكن والجسم.

عليها. اآللية فكرة تطبيق يريد بأنه توحي بطريقة
اآلن أقوم «إنني قال: Mersenne «مرسني» صديقه إىل ديكارت كتبها رسالة ففي
مؤرخ اقتبس وقد والتذكري»،5 التخيل طبيعة أفرس كيما مختلفة حيوانات رءوس بترشيح
أن ودون كافيًا، تحليًال يحلله أن دون النص6 هذا Brehier «برييه» املشهور الفلسفة
لهما عالقة وال برشيتان، ملكتان والتذكر التخيل ألن ذلك الكاملة؛ داللته إىل يتوصل
ال التي باآلالت أشبه — بالذات ديكارت مذهب يف — الحيوانات وأن سيما ال بالحيوانات،
طبيعة تفسري أجل من الحيوانات رءوس ترشيح إىل التجاؤه معنى فما تعي، وال تشعر
يحاول ديكارت أن عىل تدل أوًال فهي مزدوجة؛ داللة العبارة لهذه إن والتذكر؟ التخيل
خالل من الثاني ويفرس واإلنسان، للحيوان الجسمية الطبيعة بني الفاصل الحد يزيل أن
الحيوية أو الجسمية للوظائف ال وآليٍّا، ماديٍّا تفسريًا تتضمن أنها ذلك من واألهم األول،
فإن ذلك ومع عقليتان، ملكتان والتذكر فالتخيل أيًضا؛ الفكرية للوظائف بل فحسب،
عندما ديكارت أن الصدد هذا يف ولنتذكر يفرسها، أن يمكن الحيوانات رءوس ترشيح
يشمل الذي الواسع، باملعنى التفكري يقصد بأنه فرسها «Cogito أفكر «أنا كلمة رشح
حيث من النفس صميم إىل تنتمي التي الصفات إن أي إلخ؛ … والرغبة والتذكر التخيل

الترشيح. خالل من تفسريها يمكن مفكر، جوهر هي

G. Gusdorf النص هذا اقتبس Descartes: Euvres، ed. Adam-Tennery, tomexl, p. 224 4

.La Revolution Galileenne, tomel, paris (payot) 1969, p. 272 كتابه: يف
ص٢٦٣. األول، املجلد املرجع، نفس 5

.Histoier de la philosophie, paris (P. U. F), 1950, tome II, I, p. 99 6
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تسري ضخمة آلة كله الكون يصبح بحيث اآللية؛ فكرة نطاق توسيع إىل االتجاه هذا
الكونية، الفيزياء لقوانني خاضًعا ذاته اإلنسان يصبح وبحيث غايات، دون الذاتية قواها
قلنا كما يتعارض، أيًضا، الفكرية وظائفه يف ربما بل فحسب، الحيوية وظائفه يف ال
األسايس الهدف هي امليتافيزيقا تكون أن الصعب ومن امليتافيزيقي. املزاج مع قبل، من
الصعب من أن كما مذهبه. يف املكانة هذه كل للظواهر اآليل التفسري عىل يضفي لفيلسوف
لقوانني يخضع الذي الديكارتي العالم هذا يف للميتافيزيقا رئييس مكان هناك يكون أن

الطبيعة. عن الخارجة القوى منه وتُْستَبَْعد امليكانيكا
التي ديكارت تعبريات من كثريًا أن التفسري هذا تؤيد التي الهامة العوامل ومن (٤)
قضية تخدم إنها بل علميٍّا. تفسريًا تَُفرسَّ أن يمكن الهوتيٍّا أو ميتافيزيقيٍّا مظهًرا تتخذ
الالهوت أو امليتافيزيقا قضية تخدم مما أكثر الحني، ذلك يف ناشئًا يزال ال كان الذي العلم،

الخارجي. مظهرها به يوحي ما عكس عىل وذلك التقليدي،
الطبيعة ثبات فكرة وهي خالصة، وميتافيزيقية الهوتية فكرة يتناول فديكارت
العلم تخدم أنها يف كلها تشرتك التي الهامة النتائج من عدًدا منها يستنتج لكي اإللهية؛
بد ال لها وفًقا العالم يسري التي القوانني فإن ثابتة، اإللهية الطبيعة أن إىل فنظًرا الناشئ،

ثابتة. تكون أن
القدرة شمول مع تتعارض الطبيعية القوانني ثبات فكرة أن للبعض بدا وربما
موقفه يحدد ديكارت ولكن وقت. أي يف القوانني هذه تخالف أن تستطيع التي اإللهية
أن رأيي «يف ١٦٤٨م): يوليو ٢٩ بتاريخ Arnauld أرنولد إىل رسالة (يف فيقول ذلك من
حق هو ما كل كان ملا ألنه لذلك هللا؛ عىل مستحيل أنه يشء أي عن يقال أال الواجب من
عن يعجز هللا إن القول: عىل حتى أتجارس ال فإنني الشاملة، قدرته عىل معتمًدا وخري
أن هو أقوله ما وكل ثالثة، يساويان ال واالثنني الواحد جعل عن أو واد، بغري جبل صنع
تصور أو واد، بغري جبل تصور إمكاني يف يكون أال طبيعته تقتيض عقًال أعطاني هللا
متطرًفا ظاهره يف يبدو دفاًعا نجد هنا ثالثة»، مجموعهما يكون أن بغري واالثنني الواحد
ذاتها. الرضورية الفكرية القوانني عىل حتى ترسي التي الشاملة، اإللهية القدرة فكرة عن
يعني ال مستوى وهو فريض، مستوى عىل دفاع هذا بأن يقنعنا التفكري من قليًال ولكن
ال الذي اآلخر، املستوى ذلك يف تقع وتجاربنا ومعارفنا علومنا كل ألن البرشي؛ العقل
دون واالثنني الواحد أو واد، بغري الجبل نتصور أن — ديكارت قال كما — فيه نستطيع
املستوى هو هذا ثابتة. فيه تظل والفكر الطبيعة قوانني إن أي ثالثة؛ مجموعهما يكون أن
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كان فقد ذاتها، يف اإللهية بالطبيعة املتعلقة الفرضية الحالة أما العلم. يف يهمنا الذي
البرشي. الفكر أو العلم يف تؤثِّر ال دامت ما يشاء ما عنها يقول أن يستطيع ديكارت

املوقف هذا يقدم لم الغائية، فكرة من موقفه عن يعرب أن ديكارت أراد وحني
النتيجة كانت وإن الهوتي مظهر ذات تعبريات خالل من عرضه وإنما مبارشة، بطريقة
عىل يؤكد بل مباًرشا، إنكاًرا الغائية ينكر ال فهو بعيد، حد إىل علمية منها املستخلصة
عقولنا ألن علينا؛ تخفى الغايات هذه ولكن إلهية لغايات يخضع الكون أن ذلك عكس
خالية كانت» لو «كما الطبيعة نعامل أن بد فال ثَم ومن استيعابها؛ عن عاجزة البرشية
عقولنا إن يقول: الذي اآلخر بالتأكيد مقرونًا — اإللهية للغايات التأكيد هذا الغايات. من
لجدواها، إبطال أو الغايات لهذه نفي — العلمية الوجهة من — معناه فهمها، عن تعجز
إىل الحقيقة يف ينضم ديكارت فإن ثَم ومن هذه؛ «القارصة» عقولنا إال نملك ال دمنا ما
ال الهوتية بقرشة آراءه يغطي كان وإن الكون، عن الغائية ينتزعون الذين املفكرين صف

كرسها. الناقد العقل عىل يصعب
الطبيعة بساطة هو فأساسها الطبيعية، القوانني بساطة يف رأيه عن يقال هذا ومثل
اإللهية الطبيعة بساطة مبدأ كان ولقد الطرق. أقرص فعلها يف تسلك التي ذاتها، اإللهية
كبرية، أهمية عرصه يف له كانت علمي مبدأ تأكيد يف ديكارت عليه اعتمد الذي هو وثباتها
مما مستقيم، خط يف املتحركة األجسام وسري العالم، يف الحركة كمية ثبات مبدأ وهو
الطبيعة حوادث أساسها عىل تُفرسَّ التي Lois du Choe األجسام تصادم قوانني إىل يؤدي
الذاتي، القصور بقانون القول يف جاليليو مع ديكارت اتفاق ذلك عىل وترتب كلها،7
الحركة وتبادل لألجسام الدائم التنقل طريق فعن دقيقة،8 بصيغة عنه التعبري ويف بل
كلها، الكونية الظواهر تَُفرسَّ — الحركة من ثابت مجموع إطار يف — بينها والسكون
وهكذا لألجسام. والروائح واأللوان والحرارة والثقل والضوء السماوية األجرام كتكوين
يصل لكي اإللهية؛ الطبيعة بساطة مبدأ هو الهوتي، مظهر ذي مبدأ عىل ديكارت يرتكز
علمية روح عن تعبريًا عرصه يف ويعد الغيبيات، من تماًما خاٍل العالم لحوادث تفسري إىل

أصيلة.

.R. Lefevre: Le Criticisme de Descartes. Paris, P. U. F. 1958, p, 285 7

.A. Rivaud; Histoire de la philosophie, tome III, P. U. F. 1950, p. 134 8
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روح مع تعارضها مدى قبل من أوضحنا التي الفكرة هي ذاتها اإللهية فكرة إن بل
أهم وهي امليكانيكا، ألهمية الكامل ديكارت إدراك عن تعبريًا كانت والتي امليتافيزيقا،
الكون أصل يعرض ديكارت ألن ذلك الهوتية؛ بغاللة بدورها ُغلِّفت قد عرصه، يف العلوم
أن عىل حريًصا كان ولكنه تدريجيٍّا. تتكون كربى آلة وكأنه الطبيعية فلسفته يف وتطوره
أن يعلم إنه فقال: الخطرية، النتائج ذات الفكرة لهذه تقديمه يف الالهوتية األوساط يجامل
تكون أن «احتمال» يف يبحث أن فقط يود لكنه ممكنة، صورة أكمل عىل ُخِلَق قد العالم
هنا ديكارت اتبع وهكذا كماًال. أقل أخرى حالة من تطورت قد للعالم الراهنة الحالة
«دورات يف األشهر كربنيكوس كتاب نارش اتبعه أن سبق الذي بذلك يذكرنا حذًرا أسلوبًا
للكتاب: تقديمه يف قال عندما — Oseander «أوسياندر» األب وهو — السماوية» األجرام
فقط يتخيل أن يود ولكنه الكون، مركز وأنها ثابتة، األرض أن من يقني عىل املؤلف إن
كان لو كما ُعِرَض قد حديث علمي كشف أهم إن أي تدور؛ كانت لو األمر عليه يكون ماذا
ستحدثها التي العقلية للصدمة نتيجة إال الحالتني يف ذلك يكن ولم فحسب، عقليٍّا تدريبًا

الكنيسة. رجال عقول يف وخاصًة الجديدة، الفكرة
للعالم، تفسريه يف للرياضيات ديكارت أعطاها التي الكربى املكانة إن القول: ويمكن
اإللهية اللغة ذاتها هي الرياضية القوانني أن يرى فديكارت الباب، هذا يف بدورها تدخل
خالصة، علمية لفكرة قويٍّا الهوتيٍّا أساًسا ديكارت يضع وهكذا العالم. عىل تنطبع كما
— وتلك دقيقة، رياضية قوانني تحكمه الطبيعية الظواهر مسار إن القائلة: الفكرة هي
الكبري الكشف هي وكانت ديكارت. عرص يف العلماء عقول بها افتتنت فكرة — نعلم كما
Bridoux استنتج وقد نيوتن، بعدهم ومن وباسكال، وجاليليو كبلر إليه توصل التي
دام ما ديكارت، عند البرشي والعقل اإللهي العقل بني أسايس تطابق وجود ذلك من
وتسلل الطبيعة أرسار بني التطابق «إن فقال: شاملة، رياضية لقوانني وفًقا يعمل كالهما
إىل الوصول (بعد أصبح — بوجوده شعر عندما ديكارت به افتتن الذي — الرياضيات
اإللهي العقل أساليب فإن عقيل مع متجانًسا اإللهي العقل دام فما يقينيٍّا، أمًرا املنهج)
فإن وهكذا العلم. يف البرشي العقل أساليب عن مختلفة تكون أن يمكن ال الخلق يف
وشاملة كاملة معرفة لنا يكفل إليها الوصول أن ديكارت ذكر التي الكربى» «امليكانيكا
البرشي عقيل نتاج ذاته الوقت يف وهي خلق، ما عىل هللا طبعها التي العالمة هي بالكون،
التي األشياء كل أن من ثقة عىل أغدو فإنني ثَم ومن الداخلية؛ لقوانينه وفًقا يسري حني
بها؛ أتصورها التي الطريقة بنفس هللا عن ناتجة تكون أن يمكن منظمة فكرة عنها أكون
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يتفق أال يف الحق للمرء كان وربما الخلق»،9 يف عمله يمارس وهو البرشي العقل إن أي
سيما ال البرشي، والعقل اإللهي العقل بني بالتجانس قوله يف السابق النص صاحب مع
اإللهية واملقاصد املحدود فهمنا نطاق بني الهائل التفاوت تأكيد عن يكف ال ديكارت وأن
بيشء، تتقيد ال اإللهية اإلرادة أن تأكيده عن فضًال متناه، ال حد إىل عقولنا تتجاوز التي
(كما للثالثة مساو غري واالثنني الواحد مجموع هللا يجعل أن — نظريٍّا — املمكن من وأن
الدقة عالمة هي التي الرياضة أن الصحيح من فسيظل ذلك ومع قبل). من أوضحنا
تدبري يف هللا طريقة عن تعبري أو إلهية لغة أيًضا هي اإلنساني، العقل إىل بالنسبة العلمية
هجمات أية وصد للعالم، الريايض التفسري تأكيد هي الرأي لهذا العلمية والنتيجة الكون،

التفسري. هذا إىل ه توجَّ أن يمكن الهوتية
كانت السابقة النقطة يف أمثلة لها رضبنا التي التعبري طريقة إن قيل: وربما (٥)
ديكارت أن هو األمر واقع ولكن يقول. ما يعني بالفعل كان وأنه ديكارت، لدى أصيلة
من الكثري يحجب أن يعتمد كان — عرش السابع القرن فالسفة من كثري شأن شأنه —
والواقع الحني. ذلك يف املسيطرة السلطات غضب يثري أنه يعتقد بما إال يرصح وأال آرائه،
من فهو كربى؛ صعوبة آرائه عن التعبري يف يواجه كان عرش السابع القرن فيلسوف أن
العلمي، الطابع ذات الجديدة لالتجاهات للحقيقة، حب من يملك ما بكل يتحمس جهة
ظالل من الخروج عىل العقول يساعد كيما االتجاهات هذه يف يسهم أن ذاته هو ويود
أخرى جهة من ولكنه الغاشمة. واملدرسة أرسطو سلطة من والتحرر الوسطى العصور
وكانت الشأن. ضئيلة الحني ذلك حتى كانت مستنرية أقلية باسم إال ينطق ال أنه يرى كان
يشغلون رجالها كان التي الكنيسة رأسها وعىل التقليدية، للقوى الحقيقية السيطرة
بني وفيما الحاكمة. السلطات عىل هائل نفوذ لهم وكان الجامعات. يف الرئيسية املناصب
لنفسه يشق أن يحاول الفيلسوف كان املتعصبني اضطهاد من والخوف الحقيقة حب
الجحيم. إىل انحراف أقل به يؤدي أن يمكن حيث الحساب، يوم برصاط أشبه طريًقا
كبار من واحد بها حاول التي الطريقة يمثل لنموذج بتوسع آخر موضع يف عرضنا ولقد
ولكن املتناقضني،10 املطلبني هذين بني يوفق أن — اسبينوزا وهو — القرن ذلك فالسفة

A. Bridoux, “Introduction” á L’édition de la pléiade? Descartes oeuvres, et Lettres, paris, 9

.Gallimard, 1953, p. 18
١٩٦٢م. القاهرة العربية النهضة مكتبة اسبينوزا، كتابنا: انظر 10
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تقترص تكن لم السمة تلك أن الخصب القرن ذلك يف الفكر أحوال يدرس ملن الواضح من
بدرجات — يرسي كان ا عامٍّ حضاريٍّا وضًعا تمثل كانت إنها بل واحد. فيلسوف عىل

العرص. ذلك يف الكربى الفكرية الشخصيات كل عىل — متفاوتة
االضطهاد، من الشديد خوفه عىل تدل بأمثلة تزخر ديكارت رسائل أن والحق
أنباء بلغته بعدما وخاصًة يكتب، ما عىل السلطات فعل لرد حساب عمل إىل واضطراره
محاكم فتك من بها نجا والتي العلمية، آرائه بسبب جاليليو لها تعرض التي املحاكمة
Traite) العالم عن كتابًا يحجب أن إىل ديكارت اضطر وهكذا بالغة. بصعوبة التفتيش
أجلها من أدين التي لتلك مشابهة آراء يتضمن وكان نرشه. يعتزم كان (du monde
املوضوع «وهذا يقول: ١٦٣٣م يوليو يف Mersenne مرسني صديقه إىل وكتب جاليليو،
حد إىل العالم) يف كتابه (أي كتبته الذي البحث أجزاء بكل مرتبط األرض) حركة (أي
ملا ولكني . مخالٍّ نقًصا ناقصة األجزاء بقية تصبح أن دون عنها فصله معه يستحيل
آثرت فقد الكنيسة، تقرها ال كلمة أقل يتضمن قول عني يصدر أن يف البتة أرغب ال كنت
إىل كتب ١٦٣٤م يناير ١٠ وبتاريخ مبتوًرا»، أصدره أن من بدًال البحث هذا أحجب أن
قصرية فرتة منذ حوكم قد جاليليو أن شك وال تعلم «إنك يقول: نفسه املعنى يف مرسني
بدعة بوصفه أدين قد األرض حركة عن رأيه وأن العقائد، عىل التفتيش قضاة يد عىل
العالم» «عن كتابي يف رشحتها التي األمور كل بأن أخربك أن أود أنني عىل وهرقطة؛
يكفي حد إىل بعض عىل بعضها يعتمد األرض، حركة فكرة أيًضا بينها من كان والتي
وعىل واهية، استخدمتها التي الحجج كل بأن املرء يقتنع لكي باطًال أحدها يكون أن معه
يف البتة أرغب ال فإني واليقني، الوضوح شديدة براهني عىل ترتكز أنها إدراكي من الرغم
الحياة أواصل وأن هدوء، يف أعيش أن يف رغبتي وإن الكنيسة، سلطة ضد عنها الدفاع
لتجعل سعيًدا.» عاش هادئًا عاش «من القائل: املثل من شعاًرا لنفيس متخذًا بدأتها التي
هذا طريق عن أكتسب أن من يمتلكني كان الذي الخوف من لتخليص باالرتياح شعوري
من تأليفه يف أضعته ما عىل باألسف شعوري عىل يطغى أريد، ما تفوق شهرة الكتاب

جهد.» من بذلته وما وقت
العالم» «يف كتابه نرش يف طويًال تردد كيف ديكارت يصف املنهج» يف «املقال ويف
بضعة أختار أن عيلَّ اليسري من أن «رأيت اآلتية: النتيجة إىل انتهى ثم ينرشه، ال أو
مبادئي من أعلن أن إىل فيها أضطر وال كثرية، ملجادالت عرضة تكون ال موضوعات
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يف أفعله أن أستطيع ال وما أستطيع عما نفسه الوقت يف تكتشف ولكنها أريد. مما أكثر
العلوم.»

الحذر ى توخَّ قد ديكارت أن عىل تدل التي األمثلة بعرشات يأتي أن املرء وسع يف إن
يريد التي الحقائق عىل عينيه وإحدى يكتب كان وأنه فلسفته، عن تعبريه يف الشديد
الجماعات، يف الالهوت وأساتذة الكنيسة رجال عىل األخرى العني بينما عنها، التعبري
أحد إىل يقدم إنه بل السلطات. غضب من والخوف التحوط بعبارات تحتشد فرسائله
النفوذ ذوي الجهالء منافقة كيفية يف علميٍّا درًسا — Regius ريجيوس وهو — تالميذه
ال حتى مبارشة غري ملتوية بطريقة إليهم الجديدة التعاليم وتقديم رشهم، اتقاء أجل من
حي نموذج هو إنما Morale proisoire املؤقتة، األخالق عن كتبه ما ومعظم تصدمهم،11
ألوامرهم. واالستسالم بمداراتهم السلطان أصحاب رش عن واالبتعاد «التقية» يف للرغبة
لحق ما بعينيه شهد أن بعد وخاصًة ذلك، إىل مضطرٍّا كان ديكارت أن الجائز ومن
«بريدو مع يتفق أن إال الصدد هذا يف كتب ما يقرأ عندما يملك ال املرء أن غري بجاليليو.
كان ما يستعيد لكي ديكارت بذله الذي الشاق الجهد عىل معلًقا قال الذي «Bridoux
إال املرء يملك ال إذ ديكارت؛ جوانب أفضل ليس هذا «إن السلطات: لدى حظوة من لديه
وطريقة األشخاص مع تعامله يف مفرطة دبلوماسية كثرية أحيان يف يبدي بأنه يعرتف أن

ألفكاره.»12 عرضه
آرائه يف يكون ما أوضح ظهر قد ديكارت اه توخَّ الذي الحذر هذا أن به املسلَّم ومن
الثقافية األوساط يف هائلة ضجة يثري كان الذي هو املوضوع هذا ألن والطبيعة؛ العالم عن
آرائه عىل ينطبق كان الحذر نفس أن املؤكد من ولكن جاليليو. محاكمة بعد األوروبية
بها يستعني وسيلة — معينة وجهة ومن — تكون قد اآلراء هذه إن بل امليتافيزيقية.
وصدقه هللا وجود إثبات فمحاولة العلمية، أفكاره عىل الغاضبة السلطات إلرضاء ديكارت
نفس يُعالج العقيل، نشاطه من واحد جانب يف كان، ديكارت أن معناها النفس وخلود

األهداف. نفس لتفكريه ويضع معالجتها، عىل التقليدية املذاهب دأبت التي املشكالت
نواياه، أن إىل االطمئنان كل مطمئنني يكونوا لم ديكارت معارصي أن يبدو ذلك ومع
خصمه عن قبل من قلناه ما بذلك ويشهد خالصة، كانت امليتافيزيقي، ملذهبه عرضه يف

١٦٤٢م. يناير بتاريخ Regius إىل ديكارت رسالة انظر 11
.A. Bridoux; “Introduction” op. cit. pp. 12-13 12
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لكي هللا وجود عىل مقنعة غري براهني يقدم أن يتعمد بأنه اتهمه الذي «فويتيوس»
مخلًصا تلميذًا البداية يف كان الذي «Regiusريجيوس» فإن وباملثل الناس، إيمان يزعزع
تعاليم مع تتالءم ال امليتافيزيقا بأن يعتقد كان له، خصم إىل بعد فيما انقلب ثم لديكارت
عندما ذهنه يف ما بكل رصح قد ديكارت يكون أن يف يشك كان أنه ذلك من األهم الدين،
كثريًا «إن فيها: يقول رسالة ١٦٤٥م يوليو يف إليه كتب وهكذا امليتافيزيقي. مذهبه قدم
االعتقاد من يمنعهم عقلك لسمو تقديرهم أن ذكروا قد والرشف الراجح العقل ذوي من
عنك أخفي ال وحتى باسمك، علنًا تظهر التي لتلك مضادة أفكاًرا نفسك قرارة يف لديك بأن
امليتافيزيقية، آلرائك بنرشك كثريًا نفسك إىل أسأت أنك من ثقة عىل الكثريين فإن شيئًا،

والغموض.» الشك مضاعفة إىل إال تؤدي ال التي
لتبديد كاٍف غري — نفسه الشهر يف به بعث رد وهو — ذلك عىل ديكارت رد وكان
وأال معينة، ظروف يف السكوت الحكمة من بأن أعرتف «إنني فيه: يقول إذ الشك، هذا
الحقة، آلرائه ا مضادٍّ شيئًا داع بال املرء يكتب أن أما يعتقد. ما كل الجمهور إىل املرء يقدم
فإن الحال وبطبيعة محًضا»، وخبثًا وضاعة ذلك يف أرى فإني به، قرائه إقناع ويحاول
التحوط رضورة عن فيها يُعرب كان التي الكثرية ورسائله ديكارت كتابات يقرأ من
داع»، «بال ذلك يفعل لم ديكارت بأن يوقن أن بد ال ذلك، تقتيض الظروف ألن والحذر
الحذر، إىل التجاءه تربر التي األسباب كل — الخاصة نظره وجهة من — لديه كانت فقد

الظروف. تقتضيه ملا وفًقا اإلضافة أو والحذف
إن القائل: الرأي عىل بشدة يعرتضون الكثريين هناك أن نعلم فإنَّا وأخريًا، (٦)
التخفيف بواسطتها حاول التي الوسائل من وسيلة ديكارت عند كانت امليتافيزيقا
بها يربرون متعددة أسباب املعرتضني هؤالء ولدى الطبيعي، العالم يف آرائه وقع من
هذين لوجود تسجيل أو إشارة من ألكثر هنا املجال يتسع أن املستحيل ومن اعرتاضهم.

املتضادين. املوقفني
عىل تدل كثرية عبارات عنه صدرت قد ذاته ديكارت أن الصحيح من يظل ذلك ومع
امليتافيزيقا أن حني عىل تطبيًقا، األمر نهاية كان بل علميٍّا، كان لتفكريه األكرب الهدف أن
عن يتحدث حني السادس التأمل يف إليه ولنستمع ثانويٍّا، جانبًا إال حياته من تشغل لم
أن — اآلالت طريق عن — املرء فيه يستطيع هائًال مصنًعا يصبح أن يريده الذي العالم
تقدم عن يتحدث حني أو خريات»، من فيها ما وكل األرض بثمار عناء أي دون «يستمتع
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طبيعيٍّا شيئًا ليس املوت أن ضمنًا ويؤكد سليمة»، طويلة حياة للناس «يتيح الذي الطب
إىل االهتداء املمكن من يكون قد وضعف املرض، من نوع «الشيخوخة وأن اإلطالق، عىل
تفكريه وبأن األهمية، ثانوية كانت عنده امليتافيزيقا بأن اآلراء هذه توحي أال له»،13 عالج

االختالف؟ كل مختلفة غايات يستهدف كان الحقيقي
مقارنة يقارن — األول) (الكتاب املنهج» يف «املقال يف نصمشهور يف — ديكارت إن
من نسبية قيمة دائًما هي التي — النظرية امليتافيزيقية التأمالت قيمة بني رصيحة
بصورة فينحاز متني، فيزيائي أساس عىل املرتكزة العلمية املعارف وبني — آلخر شخص
طريفة بتسلية أشبه بأنه امليتافيزيقي النظري التفكري عىل ويحكم الثانية، إىل قاطعة
أعجبتني قد (speculations) النظرية تأمالتي أن من الرغم «عىل يقول: وهكذا فحسب.
ولكنني ذلك. من أكثر أعجبتهم ربما التي تأمالتهم بدورهم لآلخرين أن رأيت فقد كثريًا،
يف اختبارها بعد — والحظت بالفيزياء، املتعلقة العامة األفكار بعض اكتسبت أن بمجرد
عن تختلف حد أي وإىل توصلني، أن تستطيع مدى أي إىل — خاصة صعوبات عدة حل
بذلك لكنت الناس عن أحجبها ظللت لو أنني رأيت اآلن، حتى شائعة ظلت التي املبادئ
عىل وسعنا يف ما بقدر نحرص أن عىل يحضنا الذي املبدأ ذلك حق يف كبريًا إثًما ارتكبت
الوصول املمكن من أن يل أوضحت األفكار هذه ألن ذلك جميًعا؛ الناس بني الخري تعميم
يف تعلم التي النظرية التأملية الفلسفة تلك من وبدًال للحياة، جمة فائدة ذات معارف إىل
عن له تكشف عملية، فلسفة إىل األفكار هذه بواسطة يهتدي أن املرء يستطيع املدارس،
تأثريات وعن بنا املحيطة األجسام وكل واملسارات والنجوم والهواء النار يف الكامنة القوة
صناعنا، يجيدها التي الحرف مختلف بها نعرف التي تلك عن تقل ال بدقة األجسام، هذه

عليها.» ومسيطرين للطبيعة سادة أنفسنا من نجعل وبذلك
للتأمالت الحقيقة القيمة يف رأيه عن تكشف ديكارت، من رصيحة شهادة إذن تلك
العلمية الناس حياة يف تحدث وال عليه، االتفاق يمكن أساس عىل ترتكز ال التي النظرية
أن يستنتج أن إال — غريه كثرية أخرى ونصوًصا النص— هذا يتأمل ملن يمكن وال تغيريًا،
— بيكن فرانسس — سنٍّا األكرب اإلنجليزي معارصه وتفكري ديكارت تفكري بني املسافة
مستحوذًا كان الذي فالحلم الفلسفة؛ مؤخر عليه يتصورها الذي الحد إىل واسعة تكن لم

Descartes Paris كتابه يف Gouhier اقتبسها — ١٦٣٧م ديسمرب ٤ يف Huyéns هوجنز إىل رسالة 13

.(Vrin), p. 95

116



ديكارت عند الفلسفة شجرة

القديمة العصور مفكري عند التأميل النظري للمنهج األكرب العدو — بيكن عقل عىل
متماثلة، التفاصيل بعض إن بل بدوره. ديكارت فكر عىل متسلًطا كان — والوسطى
امللكية الكلية يف تنشأ أن وإىل والحرف»، للصنائع «مدرسة إنشاء إىل ديكارت كدعوة
أمواًال الدولة وتخصص الِحَرف، من حرفة لكل قاعات العام التعليم معاهد من وغريها
اإلنسان يسرتد أن وهو واحد، النهائي والهدف إلخ.14 … التعليم هذا عىل لإلنفاق تكفي
ومعرفته ألرسارها كشفه خالل ومن للطبيعة، سيًدا أخرى مرة ويعود املفقودة، مملكته

وطاقاتها. لقواها واستغالله لقوانينها

رسالة يف ديكارت بها أدىل هذه، من حتى أرصح شهادة عىل نظرة فلنُْلِق وأخريًا،
يونيو ٢٨ يف نفسه، مكونات من بالكثري لها يبوح كان التي إليزابيث، األمرية إىل بها بعث
تدرك التي النفس، فكرة األصلية: األفكار من أنواع ثالثة ديكارت عدَّد أن فبعد ١٦٤٣م.
تدركها التي والجسم، النفس اتحاد فكرة ثم الرياضيات، موضوع وتؤلف املحض بالذهن
يقول: اليومية، واملعامالت واملحادثات الحياة موضوع وتؤلف تام، بوضوح الحواس
الدوام، عىل دراساتي يف أتبعها التي األساسية القاعدة إن صدق: عن أقول أن «أستطيع
لم أنني هي املعرفة، اكتساب يف آخر يشء أي من أكثر أعانتني أنها أعتقد التي وتلك
بينما املحض، الذهن تشغل التي األمور يف أفكر سنة كل قليلة ساعات سوى أبًدا أقض
فمع وأخريًا … النفس وراحة الحواس اسرتخاء مستهدًفا يومي من تبقى ما أقيض كنت
مرة امليتافيزيقا مبادئ فهم قد املرء يكون أن حد أقىص إىل الرضوري من بأن أؤمن أني
من أن ذاته الوقت يف أعتقد فإنني وبأنفسنا، هللا معرفة تعطينا التي هي ألنها حياته؛ يف
يتفرغ أن عندئٍذ يستطيع لن ألنه فيها؛ بالتفكري ذهنه املرء يشغل أن رضًرا األمور أشد
يف يستعيد بأن املرء يكتفي أن هو يشء أفضل فإن ثَم ومن والحواس؛ الخيال لوظائف
من لديه تبقى ما يستغل ثم قبل، من منها استخلصها التي النتائج ذهنه ويف ذاكرته

والحواس.» الخيال مع الذهن فيها يتعامل التي لألفكار التفرغ يف وقت
وسط امليتافيزيقية األفكار احتلته الذي املوقع عن بوضوح يكشف النص هذا
عرفها قد يكون أن املرء يكفي ولكن شك. بغري رضورية فامليتافيزيقا ديكارت: اهتمامات

A. Koyré; Etudes d’histoire de la Pensée. Philosophique. Paris (Colin) 1961, pp. 280- 14

.281
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مبادئها يستعيد كما سنة» كل قليلة «لساعات إال يحتاج ال ذلك وبعد حياته، يف واحدة مرة
التي تلك (أي والفيزيائية الرياضية املسائل يف التفكري فيشغلها أوقاته بقية أما الرئيسية.
أوقاته، يقسم ديكارت كان هكذا الحواس)، بها تقوم أو بالخيال مستعينًا الذهن بها يقوم
من الجزء هذا طوال نعرضها كنا التي النظر وجهة عن رصيًحا تعبريًا يعرب تقسيم هو
الكلمة؛ لهذه السلبي باملعنى «جذًرا» كانت الديكارتية امليتافيزيقا أن بها وأعني البحث،
ذلك بعد والفروع الجذع ويظل مهمته، تنتهي ثم لغريه يمهد الذي األساس بمعنى أي

واالهتمام. البحث مدار هما

العلم يف اإليجابي ودورها امليتافيزيقا (6)

وثمارها، الشجرة جذع إىل بالنسبة سلبية وظيفتها تكون أن يتعني ال الجذور أن عىل
الرعاية من قدر بأكرب منا وتحظى أعيننا أمام ظاهرة تبدو التي — الشجرة فأجزاء
رحيق منها تستمد إذ الجذور؛ إىل حاجة يف — حية الشجرة دامت ما — تظل — واالهتمام
هناك إن قلنا: الشجرة، لتشبيه الفهم هذا أساس وعىل انقطاع؛ بال وعصارتها الحياة
إيجابي بدور تقوم امليتافيزيقا فيه تظل بالعلم، امليتافيزيقا لعالقة ممكنًا آخر تفسريًا

العلمية. الحقيقة عن البحث مراحل طوال
نقيًضا يمثل ال أنه إىل — التفسري هذا مربرات بيان قبل — ننبه أن الواجب ومن
البحث هذا من األول الجزء يف عرضناه الذي التفسري كان فإذا السابق، للتفسري ا تامٍّ
أو سلبية امليتافيزيقا وظيفة وأن األول، املحل يف علميٍّا كان ديكارت اهتمام أن أكد قد
امليتافيزيقا إن يقول: وال اآلية، يعكس ال اآلن نعرضه الذي التفسري فإن فحسب، تمهيدية
كان العلم إن األول: التفسري مع — يقول بل ثانويٍّا، كان العلم وإن الرئييس، املحور هي
أحد). يتجاهلها أن من أقوى لهذا املؤيدة الشواهد إن (إذ ديكارت لفلسفة أساسيٍّا هدًفا
جميع يف إيجابي بدور تقوم تظل امليتافيزيقا أن تأكيده يف األول التفسري يخالف ولكنه
النبتة ظهور حد عند مهمتها تتوقف ال امليتافيزيقية الجذور إن أي العلمي؛ البحث مراحل
إىل الحياة عصارة تقديم عن واحدة لحظة تكف ال إنها بل األرض. سطح فوق العلمية

وثمارها. املعرفة شجرة جذع
امليتافيزيقا عالقة يف هذه النظر وجهة تثبت التي املربرات أهم بيان إىل اآلن فلننتقل

بالعلم.
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ديكارت عند املعرفة وحدة (1-6)

أنصار من كان ديكارت بأن يوحي ذاته الشجرة تشبيه أن ذكرنا البحث، هذا مستهل يف
بوادره كانت الذي االستقالل وهو للعلم، التام باالستقالل يعرتف يكن ولم املعرفة، وحدة
الوحدة نموذج هي — قلنا كما — الشجرة ألن ذلك بوضوح؛ عرصه يف تظهر بدأت قد
يمكن هذه املعرفة وحدة وفكرة الباقني، دون كيان فيها جزء ألي يكون ال التي العضوية
العلم. يف أسايس بدور تقوم الديكارتية امليتافيزيقا بأن القائل للرأي قويٍّا مربًرا تكون أن
يعرب كتاب وهو الفلسفة»، «مبادئ كتاب مقدمة يف الفلسفة مهمة ديكارت حدد لقد
«لفظ إن فقال وفاته، من أعوام ثالثة قبل نُِرشَ ألنه ديكارت؛ لتفكري األخرية الصورة عن
العلمية األمور يف الفطنة هو بالحكمة املقصود وليس الحكمة. دراسة يعني الفلسفة
يف بسلوكه سواء يعرفه أن اإلنسان يستطيع ما لكل التامة املعرفة أيًضا هو بل فحسب،
النحو، هذا عىل املعرفة تكون ولكي الفنون، لكل واخرتاعه صحته عىل وبحفاظه الحياة
التفلسف أي — اكتسابها عىل العكوف إن بحيث األوىل؛ العلل من تُْستَنْبَط أن ينبغي

املبادئ. أي األوىل، العلل هذه عن بالبحث البدء يقتيض — الصحيح باملعنى
حكمة الفلسفية املعرفة فيه كانت الذي العهد إىل بنا تعود الفلسفة إىل النظرة هذه
األوىل املبادئ معرفة تشمل فالفلسفة مًعا؛ والعلمي النظري امليدانني عىل ترسي شاملة،
والِحرف الحياة، شئون يف والحكمة والخربة الطبيعة، ومعرفة — امليتافيزيقا أي —
ويمثل للمعرفة، الكامل النسق هي إنها أي الطب؛ يف البرشي الجسم ورعاية التطبيقية،
معامله كانت الذي الضخم التحول ذلك عن تراجًعا أو ارتداًدا الصدد هذا يف ديكارت تفكري
النظري العلم استقالل إىل أدَّى الذي التحول وهو النهضة، عرص أوائل منذ تظهر بدأت قد
شأن ال البحث يف وبأساليب امليتافيزيقا مجال عن يميزه خاص بمجال العلمية وتطبيقاته

النظري. بالتأمل لها
حياته، أيام أخريات يف للفلسفة الشامل التصور هذا حدَّد قد ديكارت كان وإذا
بل معينة، فرتة يف بذهنه طرأ عارًضا تصوًرا يكن لم ذلك أن إىل نتنبه أن الواجب فمن
املشهور «بالحلم» الفكرية حياته ديكارت استهل فقد البداية، منذ له مالزًما كان لقد
يهدي للمعرفة، طموح مرشوع له تراءى الحلم هذا ويف حياته، يف تحول نقطة كان الذي
الشامل «العلم وتعبري الكمال»، مراتب أسمى إىل بطبيعتنا يسمو شامل «علم بلوغ إىل
بداية من الزمة ديكارت، كتابات يف الرتدد دائم تعبريًا كان هذا «Science universelle
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بحيث الشامل العلم هذا أجزاء تتواصل أن الطبيعي ومن نهايتها. حتى العقلية الحياة
ألن العلمية؛ وتطبيقاته الطبيعي العلم وبني امليتافيزيقا بني وثيق اتصال هناك يكون
يعلو إنه أي plus؛ sages et plus habiles وأبرع» «أحكم يجعلنا الذي هو الشامل العلم

وعمليٍّا. نظريٍّا بتفكرينا
البناء ويشيد «قبليٍّا»، لدينا موجودة بذاتها، واضحة مبادئ من ينطبق العلم هذا
يهدينا الذي هو اإللهي» أو الفطري «النور دام وما خالصة، عقلية بعملية للمعرفة الكامل
توصل أن عىل قادرة — عددها قل مهما — أنها من ثقة عىل فلنكن األوىل، املبادئ هذه إىل
ألسلوب نموذًجا الفلسفة» «مبادئ كتاب إلينا يقدم وهكذا العلمية. املعرفة آفاق أبعد إىل
امليتافيزيقية، للمبادئ مفصل بعرض فيه األول الباب يبدأ إذ ديكارت؛ عند املعرفة بناء
العلم يف بمشكالت كلها تتعلق التي األخرى الثالثة لألبواب الرضوري األساس ويكون

الطبيعي.
لكل األساسية املبادئ يقدم الذي املبحث بوصفها — امليتافيزيقا إىل النظرة هذه
الفيزياء وبني امليتافيزيقا بني التقليدية العالقة وضع تقلب أنها يبدو — طبيعي علم
األرسطي الرتاث يف تسمى كانت كما الديكارتية امليتافيزيقا فليست مثًال، أرسطو عند
إنها الطبيعة»، قبل «ما األصح عىل هي وإنما الطبيعة»، وراء «ما أو الطبيعة» بعد «ما
يبدأ القصوى، الحدود أو للعالم النهائية الصورة يف بحثًا وليست للمذهب. تتويًجا ليست
أوًال، يأتي أن ينبغي الذي األساس هي وإنما اكتمل، قد آخر بحث كل يكون أن بعد
عليها، ترتكز أن ينبغي التي الرضورية الدعامات تلك الطبيعة يف دراسة لكل ويقدم
لفظ نحت الذي هو يكن لم جميًعا نعلم كما الحكم: هذا يف أرسطو نظلم لعلنا (ولكن
يعالج الذي الكتاب ورود إىل فقط يرجع اللفظ إن تقول: التي والرواية «امليتافيزيقا»،
أن من التأكد عدم عىل تدل كانت ربما الرتتيب، يف «الفيزيقا» كتاب بعد املوضوع هذا
وهو — كتابه عىل أرسطو أطلقه الذي واالسم الطبيعة، بعد ما يعني امليتافيزيقا مبحث
األسس تقدم التي وهي الجذور، هي بوصفها إليها نظر أنه عىل يدل — األوىل» «الفلسفة
األوىل املرحلة يف بامليتافيزيقا نفسه أرسطو اشتغل فقد وأخريًا النهائية. الحقائق ال األوىل
إىل األوىل من كان الفعيل الرتتيب إن أي األخرية؛ مرحلتها يف بالفيزياء واشتغل حياته، من
واستخدام ديكارت استخدام بني الفارق أن عىل تدل قرينة أيًضا وهذه العكس، ال الثانية

وهلة).» ألول عليه يبدو الذي الحد إىل كبريًا يكون ال قد للكلمة أرسطو
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العلوم يف االستنباطي املنهج (2-6)

لبناء رضوريٍّا أساًسا تكون امليتافيزيقا بأن متكاملة، ديكارت عند املعرفة بأن القول إن
بناء يف امليتافيزيقا به تقوم الذي اإليجابي الدور إلثبات ذاته يف يكفي ال املوحد، املعرفة
ترتكه ثم األوىل، مبادئه العلم إىل تقدم رضوريٍّا، أساًسا امليتافيزيقا تكون فقد العلم،
تمارس — ديكارت عند — تظل امليتافيزيقا أن هي األمر حقيقة ولكن وشأنه. ذلك بعد
عصارتها العلم إىل تقدم جذورها وتظل العلمية، املعرفة مراحل جميع يف إيجابيٍّا فاعليتها
املنهج طبيعة أدركنا إذا إال تتضح ال الحقيقة وهذه والنماء، البقاء عىل القدرة تعطيه التي

العلوم. تحصيل يف اكتسابه إىل يدعو ديكارت كان الذي
نجد وال رائعة، الكتب بها تحشد ديكارت، منهج عن معروفة حقائق هناك إن
نود معرفة لكل نموذًجا الرياضة اتخاذه حول تدور وكلها تكرارها، إىل يدعونا ما
افتتنوا الذين الفالسفة من الطويل الصف ذلك من واحد فديكارت يقينية، تكون أن
مروًرا أفالطون من بدءًا املعرفة، مجاالت سائر يف يحاكوها أن وحاولوا الرياضية، بالدقة
ديكارت عند النظر يلفت الذي األمر ولكن هورسل. إىل وانتهاءً وكانْت وليبنتس باسبينوزا
نتائجه وبدأت وجوده، يثبت بدا قد التجريبي العلم فيه كان عرص يف — حاول أنه هو
الذي املنهج عىل أساًسا يعتمد فيزيائي لعلم شامًال بناءً يقيم أن — للعيان تظهر املثمرة
ثَم ومن عقلية؛ عملية بطبيعته واالستنباط االستنباط، وهو الرياضيات يف نجاحه أثبت
صحيح التجريبي. للعلم مخالفة أسسه تكون أن بد ال عليه يُبنى فيزيائي علم أي فإن
بالرياضة يكتفي ال ولكنه قوانينه. صياغة يف الرياضة إىل يلجأ التجريبي العلم أن
يقوم كان ما وهكذا الفروض. وتكوين والتجارب املشاهدات عىل يعتمد وإنما وحدها،
فكان ديكارت أما ما. فرتة عارصته ثم زمنيٍّا ديكارت سبقت التي أبحاثه يف جاليليو به
الفيزياء بناء يشيد أن عىل — االستنباط طريق عن — قادر وحده العقل بأن يعتقد
دور فيها للميتافيزيقا يكون أن بد ال الفيزيائي العلم إقامة يف الطريقة هذه ومثل كامًال،

رئييس.
اليقني ذات املبادئ من قليلة مجموعة من يبدأ ديكارت، عند االستنباط، ألن ذلك
املطلق بيقينها االحتفاظ مراعاة مع تدريجيٍّا، املبادئ هذه بتوسيع العقل ويقوم املطلق،
تتخذ التي املبادئ هذه طبيعة ومن املعرفة، آفاق أوسع إىل بها يمتد حتى خطوة، كل يف
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بامليتافيزيقا يبدأ متصًال، واحًدا خطٍّا هناك أن ذلك ومعنى ميتافيزيقية، أنها انطالق نقطة
هذا وعىل االستنباط، هي مراحله كل بني االنتقال واسطة وتكون الفيزياء، إىل وينتهي
مبادئ عىل بل مشاهدات، أو تجارب عىل ال مرتكًزا، فيزيائيٍّا علًما ديكارت يقيم النحو
عن منفصلة عنده الفيزياء فهم ويستحيل أزلية، حقائق عن تعرب قبلية ميتافيزيقية

امليتافيزيقية. ارتكازها ونقاط مربراتها
ألن الوسطى؛ العصور مناهج عن مختلًفا يظل هذا ديكارت منهج أن يف شك وال
كان فكرة وهي «الوضوح»، فكرة عىل كلها ترتكز بها يتمسك التي الرياضية األسس
بمناقشة يكرتث يكن ولم الغموض، يف مغرًقا كان الذي املدرسيني تفكري إليها يفتقر
يسعى ديكارت كان فقد أخرى جهة ومن نقدية، مناقشة عليها يرتكز التي املقدمات
يتيح أنه يف تكمن عنده االستنباط فقيمة جديدة، حقائق بمنهجه يكشف أن إىل دائًما
الذي املنهج أن حني عىل قبل، من معروفة تكن لم جديدة آفاق إىل املعرفة نطاق توسيع
معروف عام بمبدأ تصادفنا حالة كل قياس عىل يقترص كان املدرسيني عند سائًدا كان

التجديد. أو للتوسع فيه مجال فال ثَم ومن قبل؛ من
مستوى إىل يصل لم الفيزياء يف االستنباطي ديكارت منهج فإن الفوارق هذه وبرغم
سمات من يحمل ظل وإنما وباسكال، جاليليو مثل الكبار عرصه علماء اتبعه الذي املنهج
االكرتاث وعدم بالعقل، الفيزيائي العالم حقائق استخالص فكرة الوسطى العصور
الفطري بالنور كلها تُْدَرك قليلة يقينية مبادئ عىل كله العلمي البناء وتشييد بالتجارب،

التالية. تطبيقاتها كل عىل ساريًا املطلق يقينها ويظل اإللهي، أو
وقوع عقلية: بطريقة الفيزياء حقائق استنباط عىل اإلرصار هذا نتيجة وكانت
التي للعلل األوىل الدعامة هو هللا كان ملا أنه اعتقاده ذلك: مثال واضحة، أخطاء يف ديكارت
طريق عن التسلسل هذا استمرار من الحد املستحيل من فإن الطبيعة، عالم بها يتسلسل
العلماء من معارصيه أن برغم «الفراغ» فكرة ديكارت رفض ولذلك Vide»؛ «فراغ وجود
عن الجديدة جاليليو لنظرية إنكاره ذلك عىل وترتب حولها، مثمرة تجارب يجرون كانوا
وهو موجود غري يشء يف له معنى ال رأيه يف الثقل ألن الفراغ؛ يف األجسام سقوط رسعة
واعتقد آرائه، من أصح كانت أنها مع املغناطيسية، يف جلربت آراء ديكارت وهاجم الفراغ،
نظرية ن كوَّ البيولوجي املجال ويف لحظيٍّا. أو آنيٍّا ينتقل وإنما رسعة، له ليست الضوء أن
يف أما الثورية. Harvey هاريف نظرية ظهور بعد حتى الدموية الدورة عن صحيحة غري
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التقليدية؛ والنظرية الجديدة النظرية بني وسًطا موقًفا يتخذ أن حاول فقد الفلكي امليدان
حول وتنقلها باألرض، تحيط التي «الدوامات» بفكرة فقال الكنيسة، يغضب ال حتى

متحركة.15 ذاتها األرض تكون أن دون الشمس
الذين رشاحه من قليل غري عدد جانب من عنيف لهجوم ديكارت تعرَّض لذلك
تحقق الذي الكبري التقدم إىل بالقياس العلمي، منهجه يف الوراء إىل بالرتاجع اتهموه
عىل ديكارت شنَّه الذي الهجوم قيمة يف حتى يشكك «Revel «ريفيل إن بل عرصه. يف
قد كانت املدرسيني) (ضد الحرب هذه ألن جديد؛ فيه يكن «لم أنه أساس عىل املدرسيني،
هذه يف يدخل لم — ومونتني جاليليو خالف عىل — ديكارت أن كما قرنني. قبل بدأت
يضع لكي دخلها بل القديم، النمط محل جديد فكري نمط إحالل عىل يعمل لكي الحرب
ولهذا الفكري»؛ اإلطار نفس يف داخلة تظل جديدة أخرى قضايا القديمة القضايا محل
دعا التي والتجارب العلمية التطبيقات تلك بشأن ننخدع أن من «ريفيل» يحذرنا السبب
الذي باملعنى التجريب إىل يدعو ال فهو املنهج»، يف «املقال كتاب نهاية يف ديكارت إليها
ال التي القبلية مبادئه صحة يف مطلقة ثقة لديه كانت وإنما جاليليو، به يمارسه كان
بل العميل. املجال يف فعالة بأنها مسبق يقني لديه كان ثَم ومن العقل؛ بنور إال تُْدَرك
بقدر االضطهاد، من خوفه إىل ترجع — رأيه يف — تكن لم هولندا يف ديكارت عزلة إن
بها، االحتكاك يخىش كان التي العلمية األوساط عن التباعد يف رغبته إىل ترجع كانت ما

يشء.16 يف تنفعه لن أنها ويعتقد
الذي االستنباطي املنهج أن فيؤكد مماثلة، نتيجة إىل «Gusdorfجسدروف» ويذهب
من وبدًال الحديث، الفكر إىل منه املدرسية الروح إىل أقرب كان الفيزياء يف ديكارت اتبعه
رصح أكتافهم عىل بنوا الذين العرص ذلك علماء فعل كما — نفسه ديكارت يجهد أن
قدر بأكرب يكشفها جزئية، وقائع عن وأناة بصرب والتنقيب البحث يف — الحديث العلم
ولذلك بمالحظتها؛ يكرتث وال الوقائع يزدري نراه رياضيٍّا، تعبريًا عنها ويعرب الدقة، من
بل مذهبي. نسق ديكارت فيزياء «إن فيه: يقول موي لبول ا نصٍّ «جسدروف» يقتبس

Jean-Francois Revel: Histoire de la philosophie occidentale. Tome II, Paris (Stock) 15

.1970, p. 149
.Ibid. pp. 128–130 16
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العلمية فالديكارتية وثيًقا؛ ارتباًطا بامليتافيزيقا مرتبطة كتلة — التعبري جاز إذا — إنها
متكامل».17 apriorisme قبيل مذهب هي

للعلم أساًسا امليتافيزيقا جعل بأن يكتف لم ديكارت إن إذن: القول خالصة
البحث مراحل طوال رضورية تظل الرئيسية امليتافيزيقية املبادئ إن بل الفيزيائي.
يف املادي فالعالم يقني؛ من البحث هذا إليه يصل أن يمكن ما كل يرتكز وعليها الفيزيائي،
التي هي ميتافيزيقية مبادئ قبل من عرف قد املرء يكن لم ما يعرف أن يستحيل نظره
معركة العرصيشنُّون علماء فيه كان الذي الوقت ويف العالم. بهذا معرفة كل منها تستنبط
ويصطنعون ا، تامٍّ استبعاًدا العلم من استبعادها إىل ويسعون امليتافيزيقا ضد حامية
موضوعات عىل تجرى التي الدقيقة والتجارب املتأنية املالحظة بني يجمع منهًجا ألنفسهم
تدريجيٍّا، العلمي البحث إليها يتوصل التي للنتائج الدقيقة الرياضية الصياغة وبني جزئية،
ويحاول ميتافيزيقية، مبادئ من كلها بالطبيعة معرفتنا استنباط إىل يسعى ديكارت كان
كان وباالختصار البارعة، املنطقية وحججه العقلية أفكاره من كلها الحقائق استخراج
اليقني بذلك التطبيقية، وثماره الفيزيائي الجذع تزود تظل أن امليتافيزيقية للجذور يريد
تيار عن مرتاجًعا ذلك يف فكان مؤكدة، أولية مبادئ من باالستنباط إال يُْكتََسب ال الذي

شك. بغري عرصه

العلماء وازدراء الرتفع (3-6)

اعتقاده هي لفيزيائي البحث يف االستنباطي باملنهج ديكارت لتمسك الرضورية والنتيجة
يستطيع الذي وحده هو — جديًدا يراه كان الذي ومنهجه الخاصة بفلسفته — أنه
إىل ينظر كان بحيث املدرسيني؛ يد عىل فيها سقط التي التخلف وهدة من العلم انتشال
هي وتلك وحدها، الخاصة عبقريته إىل يحتاج فرديٍّا جهًدا كان لو كما العلمي، الجهد
التي املبادئ ألن بالعلم؛ امليتافيزيقا يمزج من إليها يصل أن يتحتم التي التفكري طريقة
خاص. تأميل بجهد هو عقله إليها توصل به، خاصة مبادئ كله العلم بناء عليها يرتكز
يكون أن بد فال له، املالئم املنهج له ويضع باستقالله، الطبيعي للعلم يعرتف من أما

.Paul Mouy: Le Dévloppement de la physique Cartésienne, Paris, Vrin. 1934, p. 323 17

.G. Gusdorf: La Revolution galiltéenne tom 1, p. 347 اقتبسه:
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أكثر يكون أن بد وال إليه، يصل أن يستطيع الذي وللمدى لدوره فهمه يف تواضًعا أكثر
تتكشف ال حقائقه وأن ومشقة، ببطء ينمو العلم أن يعرف ألنه اآلخرين؛ لجهد تقديًرا

الباحثني. من لها حرص ال أجيال أيدي عىل تدريجيٍّا تظهر وإنما مفاجئ، بنور كلها
عقلية وبني بامليتافيزيقا العلم يمزج الذي الفيلسوف عقلية بني الفارق هذا ويظهر
تأثر قد ديكارت أن من الرغم فعىل جاليليو، من ديكارت موقف يف الحقيقي، العالم
نسبيٍّا مبكر عهد يف أنباؤها بلغته التي املحنة، هذه وكانت جاليليو. بمحنة بالغ حد إىل
العالم مع الفكري تعامله طريقة يف تحول نقطة — ١٦٣٣م) (عام الفكرية حياته من
املحتملة النتائج هو الصدد هذا يف ديكارت به تأثر الذي العامل أن يبدو فإنه به، املحيط
يفكر كان فديكارت نفسه، جاليليو بمصري اهتمامه يكن ولم هو، مصريه عىل املحنة لهذه
محاكم وجهتها التي الظاملة التهمة من انزعاجه فيه يبدي الذي الوقت طوال نفسه يف
وزيادة البرشية املعرفة نطاق توسيع إال — األمر آخر — هدفه يكن لم رجل إىل التفتيش
دينية سلطة أية لها تغضب أن ينبغي ال أمور رأيه يف وهي الطبيعة، عىل اإلنسان سيطرة
موقف يكون ماذا هو: كله هذا يف الشاغل ديكارت شغل وكان رسالتها. طبيعة تفهم
آراء مع االتفاق بعض فيها مواقف عىل ترتكز التي هو آرائه من الغاشمة السلطات هذه
نرشها يزمع كان والتي اآلراء، هذه تتضمن التي مؤلفاته يف يفعله الذي وما جاليليو؟

قريبًا؟
بعدم يتظاهر األقل عىل كان أو كثريًا، به يهتم ديكارت يكن فلم نفسه، جاليليو أما
جاليليو كتاب عىل يطلع لم أنه ذكر «مرسني» صديقه إىل خطاب ففي به؛ االهتمام
هذا يف واستخدم الكبري، اإليطايل العالم محنة من عام بعد أي ١٦٣٤م، عام يف إال الرئييس
مرسني، إىل آخر خطاب ويف feuilleter الكتاب هذا ح» «تصفَّ أنه عىل يدل لفًظا الصدد
أوًال أود بجاليليو، يتعلق «وفيما فقال: جاليليو، أعمال علق ١٦٣٨م، أكتوبر ١١ بتاريخ
قد أكون أن يمكن فال ثَم ومن به؛ اتصال أي يل يكن ولم أبًدا، أره لم إنني لك: أقول أن
فيها أرى أكاد وال أحسده، يجعلني شيئًا كتبه يف أرى ال أنني كما شيئًا، منه استعرت
ديكارت اهتمام ضآلة النصني18 هذين اقتبس الذي املؤلف ويعلل تبنيه»، يف أرغب شيئًا
هو جاليليو عىل يعيبه ما كان ثَم ومن منهج؛ بغري علًما يتصور ال األول بأن بجاليليو،
املنهج فهمنا إذا منهج، بال باحثًا جاليليو نعدَّ أن يمكن وبالفعل «فيلسوًفا»، ليس أنه

.Heneri Gouhier: Descartes, Essais, Paris, Vrin (2e. éd) 1949, p. 70 18
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الرئيسية امليتافيزيقية املبادئ بأن اعرتفنا وإذا ديكارت، فهمه الذي االستنباطي باملعنى
كنا إذا أما مراحله. آخر حتى عليها مرتكًزا الطبيعة يف البحث يظل التي الدعامة هي
الفلسفة مقتضيات بني يخلط الذي بمعناه ال الصحيح، ال العلمي بمعناه املنهج نفهم
إىل باإلضافة الحديث، املنهج رواد من رائًدا عندئٍذ يغدو جاليليو فإن العلم، ومقتضيات

ذاته. العلمي البحث ميدان يف بها املعرتف ريادته
ديكارت كالم ومن — األخري النص من نستشفَّ أن استطاعتنا ففي حال أية وعىل
عمل إزاء بأنه اإلحساس وباطنها والتعايل، الرتفع ظاهرها لهجة — وغريه «الجسد» عن
من قدرة من يخلو ال منه الشديد تربؤه فإن حال أية وعىل يجاريه، أن عىل يقدر ال كبري

االنتهازية.
ديكارت (رسالة ذاتها األخرية الرسالة إىل تنبه قد «جسدورف» أن النظر يلفت ومما
انتهى التي لتلك مضادة نتائج عىل منها واستدل ١٦٣٨م)، أكتوبر ١١ بتاريخ مرسني إىل
جاليليو: عن ديكارت فيه يقول الذي الجزء عىل ركز ألنه ذلك Gouhier»؛ «جوييه إليها
تفسريًا يقدم لكي يتوقف وال االستطراد من يكثر إنه حيث من الكثري، إىل يفتقر أنه «يبدو
أنه وعىل منظمة، بطريقة املوضوعات تلك يبحث لم أنه عىل يدل مما ما، ملوضوع كامًال
بذلك وشيَّد للطبيعة، األوىل األسباب يدرس أن قبل جزئية نتائج بضع أسباب عن بحث
جاليليو عىل ديكارت عابها التي «األخطاء» تلك أن جسدورف ويؤكد أساس»، بغري بناءً
تأكيده. يستطيع ما تتجاوز أحكاًما يُْصِدر لم إنه إذ له؛ تُْحَسب حسنات الواقع يف هي
يحاول وال التجريبي، البحث يقتضيه الذي الطويل الصرب ذلك يزدري فكان ديكارت أما
ذاتها الوقائع أن من ثقة عىل كان إذ أحكامه؛ صحة من للتأكد ذاتها األشياء إىل الرجوع
هنا جزئيٍّا ً خطأ ارتكب قد جاليليو كان فإذا ذلك وعىل الفلسفي؛ النسق ألوامر ستخضع
امليتافيزيقية األسس انهارت وعندما الكامل، موقفه يف أخطأ قد ديكارت فإن هناك، أو

بأكمله.19 العلمي بناؤه انهار املعرفة؛ عليها ُشيَِّد التي
نظرة صبغ إىل ميتافيزيقية أسس عىل القائم االستنباطي املنهج يعود وهكذا
يقتضيه الذي والتضافر التواضع عن بعيدة بصبغة معارصيه وإىل نفسه إىل ديكارت
أبحاثهم قراءة عن ويرتفع بيشء، له املعارصين للعلماء يدين ال أنه يتصور فديكارت العلم،
كلها؛ البرشية املعرفة مسار إصالح عىل القادر هو بأنه طاٍغ إحساس ويتملكه بإمعان،

.G. Gusdori, La Révolution galiléenne. Tom I, p. 345 19
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عليها يرتكز التي األوىل املبادئ بفضل — العلم يف بلوغها يستطيع التي اليقني درجة ألن
غريه. علمي باحث أي لدى تتوافر ال —

رسالة يحمل بأنه يشعر الفكرية حياته يف األوىل اللحظة منذ كان ديكارت أن والواقع
املبكر، شبابه يف له ظهرت التي الثالث الرؤى تلك تكن ولم هو، عاتقه عىل أُْلِقيَت مقدسة
إحساسه عن تعبري سوى تكن لم املعرفة؛ برسالة اختصه ألنه هللا أجلها من شكر والتي
هو الرؤيا» أو «الحلم أسلوب كان ولقد وحده. العبء يحمل أن يستطيع الذي هو بأنه
ُرِويَت التي التفاصيل صحة يف يشك أن للمرء كان وربما تنبؤية، طبيعة ذا أسلوبًا ذاته
ورواها ١٦١٩م، عام الرؤيا (حدثت حدوثها من عاًما عرش ثمانية بعد الرؤيا هذه عن
اقتناعه عدم أبدى َمْن الباحثني من إن بل ١٦٣٧م). عام املنهج» يف «املقال يف ديكارت
األسلوب داللة هو يهمنا الذي وإنما كثريًا، تهمنا ال مسألة هذه ولكن بأرسه. باملوضوع
املعرفة. رسالة لحمل اختري الذي هو بأنه إحساسه عن ينم والذي ديكارت، اتبعه الذي
تتخذ إذ ديكارت؛ عند الذاتية وباألهمية بالتعايل اإلحساس هذا عىل الشواهد وتتواىل
عن يستدل والذي يفكر، الذي «األنا» إىل دائمة إشارة فيه طابًعا عنده «الكوجيتو» فكرة
هذه من يتخذ ثم العالم، وجود عليه ويؤسس هللا، وجودها عىل وحدها أفكاره طريق
يفوق للمعرفة مصدًرا البرشية والروح العقل داخل من املستخلصة امليتافيزيقية املبادئ
املرحلة وحتى للوقائع. مبارشة مشاهدة وأية أخرى، علمية أبحاث أو كتابات أية أهميته يف
غريه عليه يقدر ال ما يفعل أن يستطيع بأنه االعتقاد هذا ظل ديكارت حياة من األخرية
عظماء رجال هناك كان «لقد الفلسفة»: «مبادئ كتاب مقدمة يف قوله ويكفي له، مالزًما

اآلن.» حتى الحكمة إىل، يهتدوا أن حاولوا
كربياء عن تعبريًا غريهم يراها وقد وترفًعا، تعاليًا البعض يراها قد لهجة هذه
طريقته يفرض أن يحاول فيلسوف لهجة يشء كل قبل ولكنها بنفسه. واعتزازه املفكر
بني الفريد التداخل ذلك يف يكمن إنما كله لهذا األخري والتعليل العلم، مسار عىل التأملية
املعرفة شجرة يف — امليتافيزيقية للجذور احتفاظه ويف ديكارت. عند والعلم امليتافيزيقا

والثمار. األغصان أبعد إىل بالنسبة حتى به تقوم تظل إيجابي بدور —

خاتمة

تشبيه — ظاهره يف بسيًطا يبدو الذي التشبيه ذلك تفسري إمكان عن البحث هذا لنا كشف
امليتافيزيقا بني للعالقة مختلف فهم إىل منها كلٌّ يؤدي متعددة، أنحاء عىل — الشجرة
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العام الفكري االتجاه إن معني: بمعنى — القول يمكن بحيث ديكارت؛ فلسفة يف والعلم
املوقف جانبًا تركنا وقد التشبيه. هذا من نتخذه الذي املوقف أساس عىل يتحدد لديكارت
يجد ألنه األهمية؛ ثانوي يعده أو يتجاهل ويكاد امليتافيزيقا عىل االهتمام يركز الذي األول،
وجهة عرض يف وتوسعنا التقليدية، النظرة ذوي الُكتَّاب بني قوة بكل عنه يعربون من
تفسريين: خالل من وذلك ديكارت، فلسفة يف العلمي الجانب أهمية تؤكد التي النظر
تكتفي التي امليتافيزيقا جانبه إىل تتوارى إيجابيٍّا أساسيٍّا هدًفا العلم يجعل أحدهما
للعلم مالزًما يظل إيجابيٍّا دوًرا للميتافيزيقا يجعل واآلخر فحسب، له الطريق بتمهيد

تشبًعا. وأكثرها أطرافه أبعد حتى
العلم. ألهمية تأكيدهما يف يتعارضان ال اللذين األخريين، الرأيني هذين خالل ومن
عملية يف امليتافيزيقية الجذور إىل منهما كلٌّ ينسبه الذي الدور يف يتعارضان ولكنهما
الفلسفة مهمة بصميم يتعلق إشكاًال هنا ها يواجه املرء أن لنا يتضح املعرفة، اكتساب
الفلسفة هذه من أراد ديكارت أن عىل تدل قوية شواهد فهناك ديكارت: عند التأملية
والهدف. الغاية نظره يف هي التي العلمية، املعرفة إىل املرور» «جواز تكون أن التأملية
تقوم تظل أن الفلسفة لهذه أراد أنه عىل تدل أخرى شواهد ذاته الوقت يف هناك ولكن

النهاية. حتى العلم عىل راسخ يقني إضفاء يف بدورها
للمعرفة س تحمَّ كفيلسوف ودوره التاريخي وموقعه ذاته عرصديكارت أن يل ويبدو
وتدعونا حي، تناقض حالة يف باألشكال االحتفاظ عىل تعمل العوامل هذه كل العلمية،
يحتفظ أن أراد فديكارت املتعارضني، طرفيه بني نهائي موقف اتخاذ عن االمتناع إىل
معرفة لتحصيل الرئيسية الوسيلة هو يصبح فيه العلم بدأ عرص يف مميز بيشء للفلسفة
والتخبط، االضطراب، هذا ولكن هذه. محاولته يف اضطرب أنه الظن وأغلب العالم، عن
الرتاث كل يحمل فلسفي منهج بني مواجهة مرة ألول فيه حدثت عرص يف طبيعيٍّا كان

املستقبل. يف للمعرفة جديد بطريق يبرش علمي ومنهج للمعرفة، املايض
إزاء الفيلسوف موقف تحديد يف االضطراب هذا مثل إن القول: وسعنا يف إن بل
أن إىل وسيلة بكل الفالسفة يسعى إذ هذا؛ يومنا حتى الفالسفة يالزم زال ما العلم
أن ذاته الوقت يف يدركون ولكنهم بها. خاص ومنهج مميز بمجال للفلسفة يحتفظوا
تتعدد هنا ومن الواقع؛ عن صحيحة معرفة لتحصيل متاحة وسيلة أفضل هو العلم
عن يعرب تناقض وهو الواحد، الفيلسوف عند حتى االتجاهات تناقضت وربما املواقف.

العلم. عرص يف الفلسفي الفكر يعانيها التي األساسية األزمة تلك
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تجد تكن لم الفلسفة ألن النوع؛ هذا من أزمة أية من متحرًرا القديم الفكر كان لقد
منذ ولكن معرفة. أية لتحصيل وسيلة يعد الذي الوحيد هو منهجها وكان منافًسا. أمامها
أوائل منذ أعني وبنتائجه؛ وبخطواته بنفسه ثقة وأكثر أدق منهج فيها ظهر التي اللحظة
هذا من موقفها تحديد أزمة هي حقيقية أزمة يف نفسها الفلسفة َوَجَدت الحديث العرص

املعرفة. من الجديد النوع
تفكريه ألن الوضوح؛ كل ديكارت لدى واضًحا اإلشكال هذا كان فقد رأينا، وكما
امليتافيزيقا أهمية من واإلقالل الجديدة للمعرفة االنحياز طابع جوانبه أحد يف يحمل
حتى التقليدية امليتافيزيقا بإيجابية االحتفاظ طابع اآلخر الجانب يف ويحمل التقليدية،
الحدة هذه بمثل عنده والعلم الفلسفة بني املواجهة أزمة ووجود العلمية، املعرفة قلب يف
ألنه اللقب؛ هذا يستحق ال فهو الحديثة»، للفلسفة «أبًا منه يجعل ما — رأينا يف — هو
يستحقه وإنما البعض، يزعم كما املثالية وهو املميز طابعها الحديثة الفلسفة عىل أضفى
العلم فيه أثبت عرص يف للفلسفة مميز ومجال منهج إيجاد محاولة من عانى من أول ألنه
كما الهدف هذا تحقيق يف وأخفق نفسه مع تناقض ألنه اللقب؛ هذا يستحق وهو فعاليته،

الراهن. وقتنا حتى عرصه منذ الفالسفة من عرشات ويخفق سيحاول
كلها متعارضة، تفسريات من عنه يكشف بما — الشجرة تشبيه أن القول ومجمل
— أساسية حقيقة إىل بنا ينتهي العلمية، واملعرفة امليتافيزيقا بني للعالقة — معقولة
خصائص بفضل رائًدا فيلسوًفا يكن لم ديكارت أن هي — جديدة حقيقة رأينا يف وهي
عالقتها يف — فلسفته ألن املحدثني أول كان بل فلسفته، مضمون يف أو منهجه يف معينة

العلمية. املعرفة سيادة عرص يف الفلسفة لوازم من أصبح مأزق إىل وصلت — بالعلم
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الروحية الذرات مذهب
ليبنتس عند «املونادولوجيا»

ليبنتسوشخصيته حياة (1)

سنة يوليو ٣ يف ليبنتسج يف Gottried Wihelm Leibniz ليبنتس فلهلم جوتفريد ُولَِد
القانون. ميدان يف سيما وال العقلية بامليول أفرادها من الكثري اشتهر أرسة من ١٦٤٦م،
بروتستانتينية تنشئة تنشئه أن عىل أمه وحرصت عمره، من السادسة يف وهو أبوه تويفِّ وقد
مدرسة يف زمالئه كل فاق ما رسعان معجًزا، طفًال صباه يف ليبنتس كان ولقد محافظة.
عرشة الخامسة بلغ قد يكن لم بالجامعة التحق وعندما ،Nikoloischule نيكوالي
ياكوب وهو واضحة، مدرسية اتجاهات له كانت بأستاذ الجامعة يف وتأثر عمره، من
يف البكالوريوس درجة به نال له بحث أول ألَّف يديه وعىل ،Thomasius تومازيوس
De principio الفردية مبدأ وهو التالية، فلسفته يف كربى أهمية له كانت موضوع
وأخذ القانون، دراسة إىل انتقل الفلسفية، ليبنتس دراسة انتهاء وقبل ،individui
Arts الجامع» «الفن كتاب ١٦٦٦م عام يف فألَّف الرياضيات، يدرس ذاته الوقت يف
مدينته، خارج العلمية األوساط بعض أنظار الكتاب هذا إليه ولفت ،combinatorial
نفس يف — القانون يف الدكتوراه درجة عىل للحصول «آلتدورف» جامعة إىل تقدم وعندما
املبكرة السن هذه يف وهو — تلقى أنه حد إىل ممتاًزا بحثه كان — ١٦٦٦م) (وهو العام

العرض. هذا رفض ولكنه الجامعة، نفس يف لألستاذية عرًضا —
البارون هو مشهور، أملاني بسيايس العلمية حياته مستهلِّ يف ليبنتس اتصل وقد
فسافر السياسية، بالشئون اهتماًما يزداد أخذ االتصال هذا وبفضل ،Boineburg بوينربج
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،Mainzمينتس إمارة يف بها املعمول القانونية اللوائح إصالح مهمة وتوىل فرانكفورت، إىل
حياته. أهداف من رئيسيٍّا هدًفا السياسة ظلت الحني ذلك ومنذ

عن كتبها التي الهامة املذكرة تلك السيايس، ليبنتس نشاط مظاهر أهم من وكان
وتضمنت ،Securitas publica interna et externa والخارجي» الداخيل العام «األمن
لها سنعرض (التي املشهورة Consilium Aegyptiacum املرصية خطته املذكرة هذه
— عرش الرابع لويس انتباه تحويل فيها اقرتح والتي بعد)، فيما التفصيل من بيشء
املذكرة هذه وظلت مرص، لغزو حملة إرسال باقرتاح أوروبا عن — املشهور فرنسا ملك
أن آمًال ١٦٧٢م عام سافر باريس إىل بها فتوجه ليبنتس، اهتمام من كبريًا قدًرا تشغل
انتُِخَب حيث لندن إىل قصرية رحلة يف سافر بباريس إقامته خالل ويف امللك. إليه يستمع
عىل املركزة الرياضية دراساته بدأت باريس إىل عودته وبعد امللكية، الجمعية يف عضًوا
التفاضل حساب بكشفه الدراسات هذه وتُوَِّجت هوبجنز، كريستان املشهور الريايض يد
ليبنتس وكان ١٦٧٥م. عام يف حاليٍّا، بها املعمول تدوينه طريقة إىل واالهتداء والتكامل،
العلمية حياته فرتات أخصب من الفرتة هذه كانت إذ باريس؛ يف نهائيٍّا اإلقامة يزمع
عرصه، يف والالهوت والعلم والفلسفة الفكر رجال أكرب من بعدد اتصل وفيها والفكرية،
تفكريه. يف غامضٍة عديدٍة نواٍح عىل ساطًعا ضوءًا ألقت عميقة مراسالت معهم وأجرى

رئيس وظيفة — هانوفر دوق — فردريك يوهان عليه عرض فعندما ذلك ومع
وغادر َقِبَلها، قليلة) غري أهمية الحني ذلك يف لها كانت وظيفة (وهي بالطه يف املكتبة
اسبينوزا قابل حيث وهولندا، إنجلرتا زار ١٦٧٦م عام أملانيا إىل العودة رحلة ويف باريس.
بها، كبريًا واهتماًما شديًدا إعجابًا الحني ذلك يف وأبدى وأبحاثه، كتاباته آخر عىل واطلع
هذا شهرة إىل نظًرا اسبينوزا بآراء اهتمامه عدم إظهار عىل بعد فيما حرص قد كان وإن

األوروبية. األوساط من كثري يف باإللحاد األخري
برنسفيك، ألرسة شامل تاريخ كتابة بدأ هانوفر، يف ليبنتس أقامها التي الفرتة ويف
يف «مقال كتاب ألَّف الفلسفة ميدان ويف والتكامل. التفاضل حساب يف كشوفه نرش كما
األبحاث من ومجموعة ١٦٨٦م)، (سنة Discours de métaphysique امليتافيزيقا»
Système nouveau de la nature الطبيعة» يف جديد «مذهب بينها من الهامة،
Nouveaux البرشي» الذهن يف جديدة «أبحاث بعنوان لوك فلسفة عن وبحثه (١٦٩٥م)،

(١٦٩٦م). essais sur l’entenderment humain
ملك األول جورج بعد فيما أصبح (وقد الوالية إمارة فلهلم جورج توىل وعندما
الذي ليبنتس إنتاج يف األثر بعض لذلك وكان معه. وفاق عىل ليبنتس يكن لم إنجلرتا)
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تُوَِّجت قد ليبنتس جهود أن عىل امللكية؛ األرسة تاريخ كتابة إكمال عىل الحني ذلك يف تركز
براندبرج أمرية شارلوت صوفيا تلميذته مساعدة بفضل نجح فقد آخر: ميدان يف بالنجاح
هو واختري ١٧٠٠م، عام برلني أكاديمية إنشاء يف بعد) فيما بروسيا ملكة أصبحت (التي
مماثلة أكاديميات إنشاء سبيل يف األخرى جهوده فشلت فقد ذلك ومع لها. رئيس أول ذاته
الرئييس الفلسفي كتابه الحني ذلك يف ليبنتس ونرش وفيينا، بطرسربج وسان درسدن يف
،Théodicée اإللهية» «الحكمة كتاب وهو حياته، خالل نرشه عىل أرشف الذي الوحيد
اإللهي» واللطف الطبيعة «مبادئ وكتاب هنا، نقدمه الذي الكتاب من أساًسا يتألف وهو
وفاته. بعد ا ونُِرشَ ١٧١٤م عام كتبهما فقد Principes de la nature et de la grâce

أن ليبنتس يستطع ولم إنجلرتا، عىل ملًكا لودفج جورج أصبح نفسه العام هذا ويف
يكن ولم الحاكمة، األرسة تاريخ كتابة عىل دأب حيث هانوفر يف فأبعد لديه، حظوة ينال

١٧١٦م. عام نوفمرب ١٤ يف تويفِّ عندما التاريخ هذا من بسيًطا جزءًا إال أتم قد
والتي حياته، يف وبرصها سمعها ملء ليبنتس كان التي أوروبا أن العجيب ومن
ولم وفاته، يف قط به تهتم لم وسياستها، وتفكريها ثقافتها يف األهمية عظيم دوًرا لعب

بموته. يشعرون يكادوا فلم الباقون أما الفرنسيني. سوى أحد يرثه
غموض إىل فباإلضافة ليبنتس، حياة يف غامضة عديدة جوانب هناك أن املؤكد ومن
كثريًا جعل الذي الغموض وهو — بها يضطلع كان التي السياسية املهام من كثري
حياته كانت — الحقيقية ومقاصده نواياه يف يرتابون اسبينوزا سيما وال الناس من
الرسائل هذه فإن رسائل، من كتبه ما كل ورغم بعيد، حد إىل مهمة بدورها الخاصة
عالقاته فإن وهكذا لحياته، الخاصة الجوانب عن شيئًا تكشف ولم شخصية، تكن لم
أرسته وأن أبًدا، يتزوج لم ليبنتس أن هو عنها ُعِرَف ما وكل مجهولة، ظلت العائلية
دون والعلمية السياسية لألمور والتفرغ بحرية، التنقل له أتاح مما الحال، ميسورة كانت

اليومية. الحياة بمشكالت اهتمام
عنرصين ليبنتس بحياة املحيط الغموض هذا خالل يلمح أن املرء وسع يف أن عىل
جهة، من معارفه نطاق اتساع هما حياته، مجرى طوال وضوح بكل يربزان أساسيني

أخرى. جهة من السياسة إىل واتجاهه
أحيطت — مذهل حد إىل معارفه نطاق اتساع وهو — األول العنرص فبفضل
عبقريته تتحدى وعامًلا مفكًرا فيها يتمثل أسطورية بهالة وبعدها حياته خالل شخصيته
بهذه شخصية تصوَّر أن املستغرب من يكن ولم الشائعة، والتقسيمات التصنيفات كل
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ليبنتس كان وربما األسطورة. من نوًعا بالفعل كان الرجل ألن ذلك األسطورية؛ الصورة
كان بقليل، عرصه قبل وربما عرصه ففي املفكرين؛ من «املوسوعية» الفئة لتلك ممثل آخر
املرء عىل املحتم من أصبح أنه حد إىل البرشية املعارف واتسعت بدأ، قد التخصص عهد
أن الصعب من وأصبح السياسة، أو القانون أو العلم أو األدب أو الفلسفة بني يختار أن
حني حتًما املرء تمتلك الدهشة ولكن الفروع. هذه من واحد فرع من أكثر بني املرء يجمع
مساهماته تقريبًا كلها فيها له وكانت مًعا. كلها الفروع بهذه اشتغل قد ليبنتس يجد
يف اليونان أيام املوسوعية العقلية هذه مثل ظهور ألن ذلك البارعة؛ وكشوفه املبتكرة
أمًرا كان دفينيش، ليوناردو شخص يف النهضة عرص خالل حتى أو أرسطو، شخص
القرن وأوائل عرش السابع القرن من الثاني النصف يف ظهورها أما ومعقوًال، مفهوًما
تمثلت الذي الشخص كان إذا سيما ال اإلعجاز، حد يقارب أمر بالفعل فهو عرش الثامن
الكبار، الديكارتية املدرسة أقطاب الفلسفة مجال يف ينافس الفريدة الظاهرة هذه فيه
والتكامل، التفاضل لحساب صياغته يف عليه ويتفوق نيوتن الرياضة مجال يف وينافس
إيجابيٍّا دوًرا له يجعل ما والدبلوماسية السياسية اآلراء ومن القانون النظريات من ويضع
يحوز التينيٍّا شعًرا ويكتب فيه، فيتفوق الطبيعي بالعلم ويشتغل عرصه، سياسة يف
إنشاء إىل يسعى وينشئ، القيمة، عظيم مرجًعا التاريخ يف ويؤلف معارصيه، إعجاب
باملعنى عاملية ليبنتس فثقافة األوروبية، املدن مختلف يف علمية وأكاديميات جمعيات
الحقيقة ولهذه فيه، عاش الذي العرص إىل بالنسبة شاملة تكون تكاد ومعارفه الصحيح،
تفكريه. وطريقة ليبنتس مذهب معالم إيضاح يف عظيمة أهمية بعُد فيما — سنرى كما —
ألنه ا؛ خاصٍّ اهتماًما يستحق الشامل ليبنتس نشاط من السيايس الجانب أن عىل
قائًما عنًرصا وحده يؤلف فإنه هنا ومن الفالسفة؛ من عرفناهم فيمن فريدة ظاهرة يمثل
الكونت إىل ليبنتس فيها تعرَّف التي اللحظة فمنذ خاصة، إشارة إليه نشري أن نود بذاته
األمراء صحبة يف كلها يقيضحياته أصبح عمره؛ من والعرشين الحادية يف وهو «بوينربج»
ما كل ورغم الكربى، األرستقراطية الشخصيات صحبة واعتاد البالط، ورجال والحكام
أهم بني املشرتك القاسم هو ظل بالسياسة االهتمام فإن التقلبات، من حياته عىل طرأ
العلمية الوجهة حياته، فرتات أخصب تعد التي الفرتة تلك يف وحتى الحياة، هذه فرتات
الدبلومايس بدور القيام عن يكف ال نراه باريس، يف إقامته فرتة بها وأعني والفكرية،
إمارة لحساب غامضة ومهمات وبعثات بأسفار ويقوم األمراء، أرسار وكاتم البالط ورجل
مع حد أبعد إىل مثمرة صالت يكوِّن فيه كان الذي الوقت نفس يف األملانية «مينتس»
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الرابع لويس عهد يف فرنسا بهم تزدان كانت الذين والفلسفة والفكر العلم رجال مشاهري
عرش.

إىل األوروبي وعيه نمو وهي السيايس، ليبنتس نشاط يف البارزة السمة كانت ولقد
واليات حكام لحساب حياته أوقات معظم يف اشتغاله من الرغم عىل ألنه ذلك حد؛ أبعد
«مواطنًا وكان والدول. الواليات حدود يتجاوز السيايس تفكريه يف كان معينة، أملانية
عىل تستحوذ التي الرئيسية الفكرة وكانت معان. من الكلمة هذه تحمله ما بكل أوروبيٍّا»
واحدة. وسياسية وثقافية حضارية وحدة تكوِّن كلها أوروبا أن هي السياسية ترصفاته
الوحدة دعاة تفكري مع عديدة شبه أوجه الناحية هذه يف ليبنتس تفكري يف أن املؤكد ومن
وغريهما، «سباك» البلجيكي والسيايس جول دي الجنرال أمثال من املعارصين، األوروبية
بل الحد. هذا عند الشبه وجه يقف وال الحالتني، كلتا يف الدعوة ظروف اختالف رغم
عن وضوًحا تقل ال واستعمارية رجعية عنارص يتضمن كان السيايس ليبنتس تفكري إن
من العنرص ذلك ويتمثل املعارصين، الغربية أوروبا ساسة أقطاب عند نجدها التي تلك
املرصي للقارئ الخطة هذه ألهمية ونظًرا املشهورة، املرصية» «خطته يف ليبنتس تفكري

التفصيل. من بيشء هنا ها عنها نتحدث فسوف التخصيص، عىل
يهدف وكان عمره. من والعرشين الخامسة يف وهو «الخطة» هذه ليبنتس وضع
شخصية وأكرب فرنسا ملك — عرش الرابع لويس أنظار لرصف وسيلة إيجاد إىل منها
مكان إىل الحربية طاقته وتحويل ذاتها، أوروبا عن — الحني ذلك يف أوروبا يف سياسية
ذاته الوقت يف ويتسنى األوروبية، القارة إىل القوى توازن يعود بذلك أوروبا، عن بعيد

والزنادقة». «الربابرة ضد أوروبا عن الدفاع
بهذه ليبنتس إىل أوحت التي هي مينتس والية يف السياسية الظروف كانت ولقد
هولندا. لغزو العدة تعد فرنسا أن الواضح من كان ١٦٧١م، عام نهاية ففي الخطة؛
كبري تغيري إىل يؤدي قد أوروبا يف القوى ميزان تغري أن يدرك األملانية الوالية أمري وكان
أراد وهكذا حريتها. الصغرية الواليات فقدان إىل وبالتايل ألوروبا، السياسية الخريطة يف
الفرصة وسنحت األملانية، الواليات من الحرب اقرتاب دون يحول أن — ليبنتس ومعه —
الحروب أذكت العثمانية، اإلمرباطورية حدود عىل وتحرشات حوادث وقعت حني لليبنتس
ه توجَّ أن أساس عىل خطته ليبنتس وضع وهكذا األوروبيني. نفوس يف جديد من الصليبية
عدو ضد — آجًال أو عاجًال ستنطلق أنها يعلم كان التي — عرش الرابع لويس أسلحة
مثل األهمية عظيم بلد غزو طريق عن العثمانيون، األتراك وهم الرشق، يف كلها املسيحية
لجميع تاريخيٍّا عرًضا فيها قدم امللك، إىل موجهة مفصلة سياسية مذكرة فكتب مرص،
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وموقعها االقتصادي مرص مركز عن وتحدث قبل، من مرص عىل ُشنَّت التي الحمالت
هذا من فرنسا ستجنيها التي العظيمة والفائدة غزوها، سهولة مدى وأوضح الجغرايف،
الغرب عىل والسيطرة املتوسط، البحر عىل واالقتصادية البحرية السيادة وهي الغزو،
إىل األمر بادئ يف الخطة تصل ولم مرشًفا! جديًدا لقبًا امللك ألقاب وازدياد مًعا، والرشق
استعداد عىل امللك إن يقول: رد أتاه حتى عديدة، مساعي بذل ليبنتس ولكن امللك. مسامع
الحرب كانت ١٦٧٢م سنة مارس يف باريس إىل سافر عندما ولكنه منه. الخطة لسماع
نعلم ونحن مرص، بغزو يتجنبه أن ليبنتس أراد ما ووقع بالفعل، بدأت قد هولندا ضد
اقرتحها التي الخطة حقق قد بونابرت نابليون أن وهي القصة؛ تكملة الحال بطبيعة
احتل حلًما بذلك فحقق بها، وأخذ ذاتها الخطة هذه عىل اطلع قد كان وربما ليبنتس.
يف األوروبي االستعمار تاريخ من جديًدا عهًدا وبدأ هذا، فيلسوفنا تفكري يف كبرية أهمية

األوسط. الرشق
معرفته شمول هما ا، خاصٍّ اهتماًما يستحقان عنرصان إذن ليبنتس حياة ففي
السياسية، لألعمال التفرغ إن إذ متعارضان؛ العنرصان أن املؤكد ومن السيايس، ونشاطه
إىل االنرصاف فرصة للمرء يرتك ال ورسية، علنية ومهام وبعثات أسفار يف املستمر والتنقل
يف ذهنه يركز أن له أتاحت معجزة، بقدرات يتمتع كان ليبنتس أن بد وال والعلم، الفلسفة
الوقت نفس يف للمعرفة، املتباينة الفروع من هائل عدد يف ويتفوق العلمية، املسائل أعمق
وامللوك األباطرة من كبري عدد وسط بالنشاط حافلة صاخبة حياة فيه يحيا كان الذي
والدبلوماسية السياسية بواجباته فيه يقوم البالط، ورجال والسفراء والوزراء واألمراء
من نوًعا ليبنتس لدى يفرتض أن من مفرٍّا املرء يجد ال وهنا وجه، أكمل عىل والقانونية
من نفسه يعزل كان أنه ولوال به، نفسه أحاط الذي الصخب هذا وسط الروحية العزلة
نشاطه ممارسة له تسنى ملا حوله، من املزدحم العالم وعن األقل، عىل بالفكر آلخر آن
وال أبواب بال منعزلة واحدة ذرة بنفسه يشعر كان إذن فهو اإلطالق، عىل الهائل العلمي
الرئيسية الفكرة هي بعينها وتلك كله، للعالم مصغرة صورة عىل ذاتها يف تنطوي نوافذ،

الروحية». الذرات «مذهب كتاب به وأعني هنا، ها نعرضه الذي الكتاب يف

«املونادولوجيا» ليبنتسوكتاب مؤلفات (2)

،Théodicée اإللهية» «الحكمة كتاب سوى حياته يف ينرش لم ليبنتس أن قبل من ذكرنا
األخرى الرئيسية كتبه أما مختلفة. علمية صحف يف القصرية األبحاث بعض نرش كما
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قد ذاته هو كان وإن وفاته، بعد ت نُِرشَ فقد — بعضها أسماء قبل من أوردنا التي —
صورة يف — وأبحاث ومقاالت كتب من — مؤلفاته ليبنتس حفظ ولقد للنرش. بعضها أعدَّ
رسية سجالت يف ُحِفَظت أو الخاصة، مكتبته يف عليها ُعِثَر كاملة، ومسودات مخطوطات
هو السيايس ليبنتس نشاط كان ولقد السياسية). مذكراته خاصعىل بوجه ينطبق (وهذا
فإن وفاته، عند به يهتم لم أحًدا أن من الرغم فعىل املتناثرة، العديدة أوراقه حفظ سبب
بني ترك قد يكون أن من خوًفا بالقلق تشعر كانت السياسية والفرق األحزاب من عدًدا
أقرباء (وهم لورثته ودفعوا ومخطوطاته، أوراقه ضموا وهكذا سياسية. أرساًرا أوراقه
اليوم حتى األوراق هذه وظلت فيها، حقوقهم عن ليتنازلوا املال من ضئيًال مبلًغا بعيدون)
شاملة نرشة يف صدرت قد الكاملة مؤلفاته إن القول يمكن وال هانوفر، مكتبة يف مودعة
الربوسية» العلوم «أكاديمية بدأتها التي تلك وهي النرشات، أكمل ألن ذلك اليوم؛ حتى
Sämmticke Schriften und Briefe الكاملة» والرسائل «املؤلفات بعنوان ١٩١٣م سنة
النازي االنقالب بعد ١٩٣٣م عام انقطعت قد ليبنتس، خلَّفه ما كل نرش فيها تزمع وكانت

أملانيا. يف
مقاًال األصل يف كان فقد املونادولوجيا، أو الروحية» الذرات «مذهب كتاب أما
الفرنسيني مراسليه أحد إىل بها بعث لرسالة ملحق يف فلسفته ليبنتس فيه عرض قصريًا
الحقيقة، هذه إىل ليبنتس اح ُرشَّ بعض أشار ولقد Rémond «ريمون» واسمه املتحمسني،
مذهبًا يتضمن الذي الرئييس الكتاب هذا إن إذ غرابة؛ من فيها ما حق عن والحظوا
يكن ولم مراسيله، أحد إىل ليبنتس قدمه عارًضا تعبريًا إال يكن لم طموًحا، ميتافيزيقيٍّا
الشخصية أوراقه بني ليبنتس تركها ملخصة مذكرة كان وإنما يُنَْرش، أن منه يقصد

فحسب.
أواخر من أنه إىل ترجع إنما — حجمه ضآلة رغم — الكتاب هذا أهمية أن عىل
إىل فيه اهتدى قد كان وقت يف بعامني، وفاته قبل ألَّفه فقد الفلسفية، ليبنتس مؤلفات
عن واضح تعبري فهو عبقريته، بها تميزت التي املتعددة الجوانب فيه له وتكشفت ذاته،
اإللهي» واللطف الطبيعة «مبادئ كتاب جانب إىل يمثل وهو فرتاتها، أخصب يف فلسفته
التفكري قمم أعىل ذاتها، الفرتة يف ألفه الذي principes de la nature et de la grâce
األول ترك فإنه للنرش، بنفسه األخري الكتاب أعدَّ قد ليبنتس أن ورغم عنده، امليتافيزيقي
ذلك مع ولكنه فيه. األخرية اللمسات يضع أن قبل مات تماًما، مكتملة غري صورة يف

الكاملة. صورتها يف ليبنتس فلسفة فهم إىل مدخل أفضل زال ما
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اختار الذي هو يكن لم نفسه ليبنتس أن إىل نشري أن املقام هذا يف بنا ويجدر
الذي العنوان هو هذا فليس «املونادولوجيا»، وهو به، اشتهر الذي اسمه هذا لكتابه
اسم يحمل كان وإنما وفيينا، هانوفر يف الباقية األصلية مخطوطاته يف الكتاب يصدر
قرن طوال السائد االسم هو هذا وظل ،Principes de la Philosphie الفلسفة» «مبادئ
ملؤلفات الهامة الطبعات أوائل من طبعة أعد الذي — Koehler كوهلر ولكن الزمان. من
الكتاب، أفكار بني الرئيسية املكانة تحتل Monad الروحية الذرة فكرة أن وجد ليبنتس—
Erdmann إردمان وجاء «املونادولوجيا»، هو فرعيٍّا عنوانًا األملانية ترجمته يف له فوضع
الفرنسية نرشته يف للكتاب رئيسيٍّا عنوانًا االسم هذا من فجعل عرش التاسع القرن يف

االسم. بهذا الكتاب اشتهر الحني ذلك ومنذ الفلسفية، ليبنتس ملؤلفات

ليبنتس لفلسفة العام االتجاه (3)

ومن بدونها؛ التفكري هذا يُْفَهم ال التي العامة املبادئ بعض عىل ليبنتس تفكري ينطوي
كتاب يف ليبنتس آلراء التفصييل العرض إىل ننتقل أن قبل — علينا لزاًما كان هنا
تفكري فيه سار الذي العام االتجاه ونحدد املبادئ، هذه أهم نوضح أن — «املونادولوجيا»
األفكار هذه بني والربط الصحيح، إطارها يف املفصلة أفكاره وضع يتسنى حتى ليبنتس،

وعرصه. وشخصيته ليبنتس حياة وبني
بني التوفيق عىل يحرص فيلسوًفا أعني تلفيقي؛ فيلسوف بأنه ليبنتس اشتهر لقد
يف يستوعب أن يود بالفعل كان ولقد الخاص. مذهبه يف كلها وجمعها األخرى املذاهب
يجمع بمذهب يأتي أن وأراد رائعة»، «أفكار من واملحدثون األقدمون به أتى ما كل مذهبه
الالهوت وبني واملحدثني، واملدرسيني وديكارت وأرسطو وديمقريطس «أفالطون بني
منها»؛ أبعد هو ما إىل يتجاوزها ثم منها، كل يف ما أفضل يأخذ بحيث والعقل؛ واألخالق
واحدة؛ داللة األحوال كل يف لها ليس املختلفة املذاهب بني الجمع إىل النزعة هذه أن عىل
عنده من اإلتيان عن املفكر يعجز حني الفكري، الهزل مظاهر من مظهًرا تكون فهي
بمعارف ممتلئ ذهن عن منبعثة أيًضا تكون قد ولكنها اآلخرين. بآراء الفراغ فيمأل بيشء
املعارف هذه فيض ومن البرشي، للعلم متعددة مجاالت يف متفوق شاملة، موسوعية
عن ناشئ وتوفيق الفكري، الهزال عن ناشئ توفيق إذن فهناك العام، مذهبه يتألف
دون الثاني النوع من املذاهب بني الجمع إىل ليبنتس نزعة كانت ولقد الفكري. االمتالء
املعرفة من متناثرة أطراًفا تجمع أن استطاعت التي القليلة األذهان من كان فقد شك،
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الخاصة؛ العقلية بصبغة املتفرقة العنارص فيه تصطبغ متناسق واحد مركب يف البرشية
العصور ويف عرصه يف العقلية الحياة جوانب كل عليها تنعكس «مرآة» مذهبه يعد بحيث

الخاصة. الذهنية طبيعته من مستمد بلون — ذلك عن فضًال — وتتلون السابقة،
املختلفة الفلسفية املذاهب بني للتوفيق محاولة تكن لم ليبنتس فلسفة أن عىل
الفلسفية النظر وجهة بني التوفيق فحاولت ذلك، من أبعد إىل ذهبت لقد بل فحسب،
الذي بالخطر تام وعي عىل كان ليبنتس ألن ذلك الدينية؛ النظر وجهة وبني كلها، والعلمية
من يحدَّ أن عىل فلسفته يف حرص وهكذا الحديثة. العلمية الكشوف جراء من الدين يهدد
الدين مجايل بني «االنسجام» من نوع تحقيق ويحاول وطموحها، العلمية الكشوف تطرف
بالتوفيق اهتمامه يكن ولم والطبيعة، هللا مملكتي بني االنسجام هذا حقق مثلما والعلم،
بني التعارض تخفيف إىل اتجاهه عن تعبري سوى الكون إىل والغائية اآللية النظرتني بني
بنصيب ويسهم للطبيعة، اآليل التفسري يف النهاية يميضحتى جهة من فهو والعلم، الدين
إيضاح عىل يحرص أخرى جهة من ولكنه التفسري. لهذا العلمية الصيغ وضع يف كبري
ليبنتس أن املؤكد ومن للكون. الحي الغريض الطابع فهم بواسطتها يمكن التي األفكار
التقليدية الثقافة بعمق استوعب قد إنه إذ املهمة؛ بهذه القيام عىل الناس أقدر من كان
الحديث، العلم تيار عن منعزًال يكن لم ذاته الوقت يف ولكنه القديمة. والفلسفات املدرسية

كبري. دور فيه له كان بل
أن يؤكد جهة من فهو مزدوج؛ طابع ذات التوفيق هذا إىل وسيلته كانت ولقد
هي وإنما فحسب، ا ممتدٍّ جوهًرا ليست ألنها وحدها؛ اآللية للقوانني تخضع ال الطبيعة
«مذهب كتاب يف الرئيسية الفكرة هي هذه كانت وملا أساسها، يف روحية طبيعة ذات
ال ليبنتس أن عىل تفاصيلها؛ برشح سيتكفل البحث هذا بقية فإن الروحية»، الذرات
الديني التصور أي — األلوهية تصور بني التقريب وهو للمشكلة، اآلخر الوجه يغفل
التفسري يسمي وهو بعيد، حد إىل علمية كانت األلوهية إىل فنظرته العلم، وبني الرئييس—
املشيئة عىل تتوقف العلمية القوانني إن القائلة الفكرة عىل بشدة ويحمل «حسابًا»، اإللهي
فكرته عن ليبنتس ويعرب شاء، لو القوانني هذه تغيري استطاعته يف كان هللا وأن اإللهية،
من البعض به قال ما أبًدا نتصور أال ينبغي ذلك «ومع قوله: يف واضًحا تعبريًا هذه
نحو عىل إرادته عىل متوقفة اعتباطية فإنها هللا، عىل تعتمد كانت ملا األزلية الحقائق أن
تخضع التي العارضة الحقائق عىل إال يصح ال حكم فهذا به، قال قد ديكارت أن يبدو ما
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اإللهي، الذهن عىل إال تتوقف فال الرضورية الحقائق أما األفضل. اختيار أو املنفعة لبدء
الذهن.»1 لهذا الباطن املوضوع وهي

الروحية» الذرات «مذهب كتاب: يف الرئيسية األفكار (4)
الكتاب2 من نصوصمختارة مع

ليبنتس، فلسفة يف قبل من الحظناه الذي التلفيقي أو التوفيقي الطابع من الرغم عىل
ليبنتس كتابات فمنذ اإلعجاب، إىل تدعو بوحدة بدايتها منذ تتسم كانت الفلسفة هذه فإن
اآلن، نعرضه الذي الكتاب هذا تضمنها التي األفكار ملعظم واضحة بوادر لديه نرى األوىل،
إىل البداية من تالزمه ظلت التي األفكار هذه أهم ومن فقط، بعامني وفاته قبل ألفه الذي
وأن مادية، وحدات ليست العالم إليها يرتد التي الحقيقة الوحدات بأن االعتقاد النهاية:
االتجاه هذا معانيها. بأجىل الفردية يمثل الذي وهو الحية، غري الطبيعة ال الحي العالم
كتبه الذي الفردية، بمبدأ الخاص البحث وهو ليبنتس، كتبه فلسفي بحث أول منذ يظهر
استخدام إىل البداية يف ليبنتس اتجه ولقد التالية. كتاباته معظم يف يرتدد ثم ١٦٦٣م، عام
يف ما كل منها يتألف التي املادية، غري األولية الوحدات هذه عن للتعبري «النفوس» لفظ
التجربة بتلك — الحال بطبيعة — متأثًرا التسمية هذه يف وكان مركبة. أشياء من العالم
وأساس لكياننا الحقيقي الجوهر هي األنا أو الذات بأن فيها نشعر التي االستبطانية
الفوارق تجاهل إىل يؤدي نفوس، من مؤلَّفة الطبيعة بأن القول أن عىل فيه؛ الفردية
اآلخر بعضها ويفتقر والتفكري، بالنطق بعضها يتميز التي الكائنات مراتب يف األساسية
وهذه «أملوناد»، كلمة يف وجده آخر، لفًظا ليبنتس التمس هنا ومن معقول؛ مبدأ كل إىل
املادية، الوحدة معنى إىل تحولت ولكنها الحسابية. الوحدة أصًال تعني اليونانية الكلمة
حية؛ وحدة عنده فهي جديًدا؛ معنى إليها يضيف ليبنتس أن عىل يتجزأ؛ ال الذي الجزء أو
وليست فعليٍّا. وجوًدا موجودة وهي مظاهرها، وأبسط أدق يف الحي الكائن فردية إنها أي
عليه تشتمل بسيط، «جوهر بأنها يعرفها وهو الحسابية، كالوحدة فكرية وحدة مجرد

.Monadologie. p. 46 1

املقتطفة للنصوص البحث نهاية يف قسًما نخصص أال آثرنا فقد قصريًا، «املونادولوجيا» كتاب كان ملا 2

ذلك وييل M بالحرف ييل فيما نرمز وسوف للكتاب، نقدمه الذي العرض يف النصوص هذه وأدمجنا منه،
الطبعات. جميع يف موحدة األرقام وهذه الفقرة، رقم
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وال االمتداد يكون ال أجزاء، تكون ال وحيث يتجزأ، ال أنه بسيط بلفظ املقصود املركبات،
باالختصار وهي الحقيقية، الذرات هي الروحية الذرات وهذه ممكنًا، االنقسام وال الشكل

األشياء.»3 عنارص
الفالسفة عرفها كما الذرة فكرة من ليبنتس عند «أملوناد» فكرة يميز ما وأهم
ليبنتس عند الروحية فالذرة أساسها؛ يف دينامية األوىل أن هو مثًال، القدماء اليونانيون
أن يريد ليبنتس فإن أخرى: وبعبارة والفاعلية. للنشاط أو للقوة وحدة يشء كل قبل هي
أساسه يف هو وما ال، فعَّ نشيط هو ما إال نفسها، املادة يف حتى حقيقي يشء ال إنه يقول:

دينامية. طاقة
طريف نحو عىل ليبنتس شخصية وبني الروحية الذرة فكرة بني «ماير» ويربط
طريق عن تكوَّنت قد الفرد الجوهر فصورة التفصيل، من بيشء هنا إليه نشري أن يستحق

العالم. مقابل يف لذاته ليبنتس تأكيد
عىل الذات تصور وهكذا صورتها. العالم عىل تضفي كانت الشاملة ليبنتس وعبقرية
فماهية الذات، طبيعة من شيئًا فيه أن عىل العالم تصور أو العالم، تركيب يف داخلة أنها
تُْفَهم وإنما الديكارتية، امليكانيكا تقول كما املمتدة املوضوعات خالل من تُْفَهم ال العالم

واإلرادة. الطاقة بذل هي ذاتية، تجربة طريق عن
بوصفه ذاته يؤكد الذي وجوده بني بالتقابل ليبنتس لشعور مظهًرا تَُعدُّ الفكرة هذه
يشعر ال الوجود وهذا وتقلباته. الزمان تغري مقابل يف فرًدا، جوهًرا أو عقلية وحدة
عىل صورة إضفاء أجل من يبذله الذي الفكري الجهد نتيجة إال شخًصا وبوصفه بذاته
واٍع باطن «تعبري هو إنما الديناميكي ليبنتس مذهب فإن وهكذا الحسية. التجربة مادة
وجوده إىل يرجع إنما والفعالية للنشاط الشديد تحمسه إن إذ الخاص؛ وجوده عن بذاته
حني عىل فاعليتها، تكون واضحة إدراكات من الروحية للذرة يكون ما وبقدر الخاص»،4
تبًعا املذهب هذا يف القيم مراتب تتحدد وهكذا سلبيتها. يعني إدراكاتها يف االختالط أن
عىل «ماير» يدلل ولكي الذاتية،5 املعرفة وضوح أو العقيل، أو الروحي النشاط لدرجة

.M. 1.3 3

R. W. Meyer: Leizbitn and the 17th Century Revolution (English Tranc). Cambridge 4

.1952, p. 118-119
.Ibid, p. 123 5
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عىل يربط الحياة، يف الخاص ومسلكه الذاتية ليبنتس بصفات هذه القوة فكرة ارتباط
وبني «املونادولوجيا» كتاب يف القوة فكرة ليبنتس فيه يؤكد الذي النص بني طريف نحو
حياته. من مبكر وقت يف كتبها التي العام» «األمن رسالة هي سياسية، رسالة يف آخر نص
نحو الحركة انعدام أي فالسكون؛ يسكن؛ أن يمكنه ال البرشي الذهن «إن يقول: وفيها
كما الكشف. لذة يفقد يشء كل يعرف ومن للذهن، عذاب هو إنما — اإلدراك من املزيد
من بالقلق األكرب اإلسكندر أحس فقد هنا ومن الكسب، لذة يفقد يشء كل يملك من أن
وإن هذه ماير محاولة أن رأينا ويف يغزوه»،6 شيئًا له يرتك فال كله، العالم أبوه يغزو أن
فأغلب بعيد، حدٍّ إىل معقولة عنارص فيها فإن اإلرساف، من قدر عىل أحيانًا تنطوي تكن
صحبة يف حياته قىض الذي املفكر ذلك نرى أن املصادفة قبيل من يكن لم أنه الظن
وجاهر لتأثريها، ذاته هو وخضع وأهميتها، وتأثريها القوة بسطوة وشعر واألمراء، امللوك
القوة فكرة من املفكر ذلك يجعل أن املصادفة قبيل من يكن لم إنه نقول: لها، باحرتامه

الكائنات. مراتب بني للتفرقة ومعياًرا للعالم، لتفسريه أساًسا
من أسبق تصور عنده القوة هو — ليبنتس رأي يف — جميًعا األشياء فجوهر وإذًا
— الظواهر تفسري يف أهمية من لها ما رغم — الحركة إن إذ نفسه؛ الحركة تصور
أدخل قد ليبنتس أن املؤكد ومن النزوع. أو القوة من نوع إىل األمر آخر تَُردَّ أن ينبغي
الفلسفات يف الجوهر إن إذ النحو؛ هذا عىل عرفه حني الجوهر مفهوم عىل أساسيٍّا تغيريًا
عىل الظواهر، تغيريات وراء من ثابتًا يظل الذي األساس أو العنرص هو كان التقليدية
عنرص أي من تماًما خاليًا فعاًال، متغريًا — ليبنتس عند الجديد معناه يف — يغدو أنه حني

سكوني.
البرشية النفوس وبني الفردية الجوهرية الوحدات هذه بني ليبنتس تقريب يكن ولم
الذي — الوجود من الخاص النوع ذلك أن بالفعل يعني إنه بل فحسب. تشبيه مجرد
الطبيعة ألن ذلك متفاوتة؛ بدرجات ولكن بأكمله الكون يف منترش — أنفسنا يف نستشعره
أجزائها؛ كل عىل يرسي االتصال» «قانون إن بل مفاجئة، طفرات وال انفصاًال تعرف ال
أن وأكد بأرسها، الطبيعة يف الحي الوجود أو الحيوية من بنوع ليبنتس قال هنا ومن
الكائنات يف غامضة صوًرا تتخذ كانت وإن الطبيعة، نظم جميع يف منترشة النفسية الحياة
يتوافر وأخرى ،Perception وحده باإلدراك تكتفي روحية مرتبة إىل ترقى وال الدنيا،

.Ibid, p. 118 6
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أو املحض الروحية بالذرات يسميها األوىل appercéption الوعي أو الذاتي اإلدراك لديها
تميز بازدياد األوىل عن تتميز التي البرشية، النفوس هي والثانية ،entétéchies الكماالت

حواسها. يف اإلرهاف من وبمزيد لديها، والوعي الذاكرة ملكة وبوجود إدراكها،
كل تصور أو الطبيعة، يف الحياة بعث فكرة أن — حق عن — البعض رأى وربما
إذ لألشياء؛ األسطوري التفسري أمام الباب تفتح البرشية، النفس مثال عىل الكون يف ذرة
كلها األشياء طبائع ولتشبيه بأكمله، الكون يف الحياة لبعث محاولة إال هي ما األساطري إن
هذا رأيه عىل أضفى قد ليبنتس أن — ذلك رغم — املؤكد من أن غري الخاصة. بطبيعتنا
تسري رأيه يف فالطبيعة قبل؛ من إليه أرشنا الذي االتصال قانون من ا مستمدٍّ علميٍّا طابًعا
أن الخطأ ومن الصحيحة. العلمية للروح عنه غنى ال أسايس مبدأ وهذا مطرد. نحو عىل
الذي وحده هو — البرشية األجسام منه تتألف الذي — املادة من الجزء ذلك أن نتصور
الطبيعة فمعقولية واإلرادة، اإلحساس ملكة وحده وهو روحي، أو نفيس بمبدأ يرتبط
— الصحيحة العلمية الروح فإن ذلك وعىل التصور؛ هذا مع تتناىف نفسها مع واتساقها
الطبيعة يف النفسية الحياة من نوع بانتشار القول تحتم التي هي — ليبنتس رأي يف

بأرسها.
دفعته التي األسباب أهم من كان ليبنتس عرص يف األحياء علم تطور أن املؤكد ومن
وعىل — العلماء لبعض املجهر أتاح فقد بأرسه، الكون يف الحياة انتشار بفكرة األخذ إىل
العني تراها ال دقيقة عضوية كائنات يكتشفوا أن — Leeuwenhoek ليفنهوك رأسهم
تأكيًدا ذلك يف ليبنتس ووجد فيها، حياة ال جامدة تبدو التي املادية األجسام يف املجردة
الكائنات من كامل عالم عىل تنطوي حية غري تبدو التي املادة إن القائل: لرأيه تجريبيٍّا
عضوي جسم أنه عىل كله الكون تصور وهكذا لنا. طبيعتها يف املشابهة الدقيقة العضوية
عضوية أجسام إىل تنقسم بدورها وهذه صغرية، عضوية أجساًما ذاته يف يتضمن متناٍه ال
وكل نهاية، ال ما إىل للقسمة قابًال فقط ليس املادة من جزء فكل الصغر، يف متناهية ال

… الخاصة حركته منها لكلٍّ أجزاء إىل القسمة يقبل منه جزء
والنفوس وللكماالت وللحيوانات ولألحياء للمخلوقات عامًلا هناك أن يتضح هذا «ومن

املادة.» أجزاء أصغر يف
حوض أو بالنباتات، ميلء بستان أنه عىل املادة من جزء كل نتصور أن «ونستطيع
قطرة وكل الحيوان، أعضاء من عضو وكل النبات، من فرع كل أن غري باألسماك، ميلء
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بني الواقعان والهواء الرتاب حتى هكذا، حوض أو بستان بدوره هو السوائل، هذه من
تَُرى.»7 ال دقيقة مخلوقات عىل بدوره يحتوي األسماك، فيه تسبح الذي املاء أو النباتات،
ذلك فإن بأكملها، الطبيعة يف منترشة والنزوع والقوة النفسية الحياة كانت فإذا
كشوف يف اتضح وكما فيه، يحدث ما بكل وتشعر بأكمله، الكون تمثل ذرة كل أن يعني
نوًعا البذرة يف وأن بأكمله، الكائن صورة عىل ذاتها يف تنطوي النبات بذرة أن األحياء علم
ذاتها يف تنطوي روحية ذرة كل أن ذلك معنى فإن ،Préformation األصيل التشكيل من

املقبلة. تطوراتها جميع مبدأ عىل
تجريبي أصل — رأينا كما — لها كان ليبنتس فلسفة يف الرئيسية الفكرة هذه
إىل أخرى أصول إىل نُْرِجَعَها أن وسعنا يف أن غري عرصه. يف العلوم تطور من مستمد
القائل: املبدأ هو عام، منطقي مبدأ من ليبنتس استمدها فقد التجريبي، األصل جانب
ال بحيث omne؛ prqedicatum inest subjecto املوضوع يف متضمن محمول كل إن
فربما ذلك عن وفضًال املنطقي. املبدأ لهذا أنتولوجيٍّا تطبيًقا إال امليتافيزيقية فكرته تكون
ففي ذاته؛ ليبنتس عاشها التي الحياة نمط من مستمد أصل إىل يردَّها أن املرء استطاع
من استخرج ألفكاره؛ وخال لنفسه فرغ كلما كان السيايسوالعميل بالنشاط الحافلة حياته
وتطوراتها يشء، كل عىل داخلها يف تنطوي إذن فالذات رائعة؛ فكرة أو جديًدا كشًفا ذاته
العالم تعكس عزلتها رغم وهي باالستنباط، منها وتُْستَْخَلص ضمنًا، فيها موجودة كلها
الفكرة لهذه كانت ولقد ويمثلها. كلها عرصه معارف يعكس ذهنه كان مثلما وتمثله، كله
«مرآة» تكون بحيث بأرسه؛ للكون الواحدة الروحية الذرة تمثيل فكرة أعني الرئيسية؛
تطورها عنارص عىل روحية ذرة كل وانطواء مصغرة، صورة يف الكون عليها ينعكس

أهمها: ييل فيما سنورد متعددة، فلسفية نتائج الفكرة لهذه كانت كلها، املقبل
واملمات وامليالد والفساد الكون بني الفاصل الحد عىل القضاء هي النتائج هذه أوىل
ويؤكد فحسب، الروحية الذرات عىل تتعاقب طارئة حاالت إال األضداد هذه تكون ال بحيث
وتقترص املادة من معينة بكتلة مرتبطة تظل خاصة نفس بوجود يعرتف ال أنه ليبنتس
تدخل أجزاء وهناك كاألنهار، دائمة صريورة يف كلها األجسام ألن «ذلك شأنها؛ رعاية عىل
موت أو فساد وال تام، كون يوجد ال أنه ذلك عىل ويرتتب … انقطاع بال منها وتخرج فيها

.M, pp. 65–68 7
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نماء إال بالكون نسميه ما وليس النفس. مفارقة قوامه يكون الدقيق، باملعنى كامل
ونقصان.» ضمور هو إنما باملوت نسميه ما أن مثلما وزيادة،

كله، الكون عليها ينعكس مرآة الروحية الذرة بأن القول عىل املرتتبة النتائج ومن
مرتبة البسيطة األفكار من مجموعة طريق عن كاملة معرفة تحصيل بإمكان االعتقاد
تؤديه الذي الدور نفس املعريف املستوى عىل تؤدي البسيطة فاألفكار صحيًحا، ترتيبًا
بأرسه، املعرفة عالم تعكس بدورها وهي األنتولوجي، املستوى عىل الروحية الذرات
منذ ليبنتس لتفكري مالزًما االعتقاد هذا كان ولقد منها. يستنبطه أن يستطيع ملن وتكشفه
وبإمكان البرشي»، الفكر «أبجدية وجود بإمكان مؤمنًا الدوام عىل وظل املبكر، شبابه
ذلك وكان الجامع. والرتكيب والرمزية التحليل عىل القائم اإللهي» «العلم ذلك إىل التوصل
كاملة قائمة إىل االهتداء أمكن فإذا وسعيه، اإلنسان بجهد وأجدرها األهداف أهم رأيه يف
املمكن فمن برشي، فكر كل يف االنقسام تقبل ال التي األولية وبالعنارص البسيطة، باألفكار
بعُد تُْكَشف لم التي الحقائق كل استنباط ويصبح بعالمة، منها لكلٍّ نرمز أن عندئٍذ
Scientia universalis كيل» «علم ينشأ النحو هذا وعىل فحسب، وجمع حساب مسألة
الخطوة كانت ولقد دقيقة. رياضية حسابية بطريقة الكون أرسار أدق فهم لإلنسان يتيح
للمنطق األوىل للدعائم وضعه هي الهدف، هذا بلوغ سبيل يف ليبنتس اتخذها التي الهامة
هذا ويف الشاملة. البرشية املعرفة هذه تدوين أداة يكون أن منه قصد الذي الريايض،
مائة من يقرب بما وفاته بعد إال سريها تستأنف لم لحركة رائًدا ليبنتس كان املجال
الراهن الوقت يف — لنفسه يضع ال الحديث الريايض املنطق أن ورغم عاًما، وخمسني
األخري لهذا يدين فإنه ليبنتس، إليه قصد الذي الطموح الهدف هذا مثل — األقل عىل
هذا نضوج إىل تطورها أدى التي األوىل باألبحاث والقيام لظهوره التمهيد بفضل قطًعا

العلم.
الفكرة هذه ظهرت وقد االنسجام، فكرة فهي هذا ليبنتس لرأي الثالثة النتيجة أما
فكل عنده؛ الروحية للذرات — الظاهر — متعارضتني صفتني لوجود نتيجة ليبنتس عند
وال «أبواب لها ليست نفسها، عىل منطوية تماًما، فردية — تعريفها حسب — هي ذرة
كله العالم تعكس — أخرى جهة من — أنها غري الخارجي، العالم عىل منها تطل نوافذ»
الذرات نظر وجهات بني االتفاق تحقيق يتسنى إذن فكيف الخاصة، نظرها وجهة من
harmonie préétablie املقدر» «االنسجام من نوع وجود من لذلك بد ال كلها؟ الروحية
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أن شاءت التي اإللهية، اإلرادة هو االنسجام هذا ومصدر الكون، يف كلها الكائنات بني
النفوس هذه من كالٍّ أن مع أخرى، نفس كل إدراكات مع الواحدة النفس إدراكات تتفق
يرى وهكذا األخريات. يف يحدث ما عىل اطالعها إىل سبيل وال ذاتها، عىل تماًما مقفلة
انسجام حدوث األزل منذ يضمن الذي هو النفوس لكل املشرتك اإللهي األصل أن ليبنتس
لعالم متسقة متوافقة صورة تكون أن البداية منذ لها قدر قد يكون بحيث إدراكاتها؛ بني

إليه. نظرها وجهات اختالف رغم واحد
يالئم نحو عىل والجسم النفس بني العالقة مشكلة حل إىل هذه االنسجام فكرة وتؤدي
يف الخاصة ليبنتس طريقة لعرض وسيلة أفضل ولعل الخاص. الفكري ليبنتس اتجاه
مقتطفات نقدم أن هي والجسم، النفس بني العالقة فهم إىل سبيًال االنسجام فكرة اتخاذ

كامل. بوضوح املشكلة هذه يف رأيه فيها يظهر التي نصوصه من
باسم — مؤلفاته مجموع ضمن — تُْعَرف أصبحت له رسالة يف ليبنتس يرشح
تشبيه خالل من املوضوع هذا يف رأيه ،deuxiéme éclaircissement الثاني» «اإليضاح
عىل الداللة يف األخرى مع كل تماًما متفقتني ساعتني هناك أن «لنفرض فيقول: طريف
يكون أن أولها ثالثة: أنحاء من واحد عىل يحدث أن يمكن االتفاق هذا مثل الوقت،
خاضعني مًعا االثنتان يكون أن والثاني األخرى، يف الواحدة عىل متبادل تأثري هناك
دقيقة بذاتها منهما كل تظل أن والثالث ضبطهما، عىل يدأب مرشف من مستمرة لعناية
وفن بمهارة البداية منذ الساعتني صنع تقتيض الثالثة والطريقة الوقت، ضبط يف تماًما
املقدر، االتفاق اسم عليها أُْطِلَق التي الطريقة هي وتلك املستقبل، يف اتفاقهما لنا يضمنان
يمكن انسجامهما أو اتفاقهما أن لوجدنا الساعتني؛ محل والجسم النفس وضعنا فإذا
الفلسفة طريقة وهي التأثري، طريقة هي األوىل ثالث: طرائق من واحدة عىل يحدث أن
الدقائق تنتقل أن بها يمكن التي الطريقة لتصور وسيلة ثمة يكن لم ملا ولكن الشائعة.
فمن اآلخر، إىل الجوهرين هذين أحد من الحسية األنواع أو الالمادية الصفات أو املادية
الفرضية العلل مذهب فهي بمرشف االستعانة طريقة أما الفرض. هذا عن التخيل الواجب
طبيعي حادث يف األلوهية إقحام يعني ذلك أن أرى ولكني ،causes occasionnelles
العام للمجرى مضاد يشء فيه يتدخل أال — العقلية للمبادئ وفًقا — ينبغي مألوف
التي — املقدر االنسجام طريقة أعني فريض— سوى إذن يتبقى فال الطبيعية، للحوادث
تبلغ بدقة ونظمتهما البداية منذ الجوهرين صاغت قد األزلية اإللهية القدرة إن فيها نقول
وجوده، مع اكتسبه الذي الخاص لقانونه وفًقا سريه يف منهما، كالٍّ يجعل ا حدٍّ الكمال من
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هذا ليُْحِدَث دائًما بيده يتدخل هللا كأن أو متبادًال، تأثريًا هناك وكأن اآلخر مع تماًما يتفق
«املونادولوجيا»: يف يقول حني وضوًحا فكرته ليبنتس ويزيد العام»، االتفاق

بني االتفاق أو لالتحاد طبيعي تفسري إىل أهتدي أن املبادئ هذه يل أتاحت ولقد
يتبع كذلك والجسم الخاصة، قوانينها تتبع فالنفس العضوي؛ والجسم النفس
الجواهر، جميع بني املقدر االنسجام بفضل يلتقيان وهما الخاصة، قوانينه
لقوانني وفًقا — تسلك فالنفوس واحًدا، كونًا تمثل كلها الجواهر دامت ما
والوسائل. والغايات appétiton الرغبة أو النزوع طريقة عن — الغائية العلل
عالم — والعاملان الحركات، أو الفاعلة العلل لقوانني وفًقا فتسلك األجسام أما

بينهما.8 فيما منسجمان — الغائية العلل وعالم الفاعلة العلل

منهما كلٍّ والنفس الجسم بتأثري تقول التي ديكارت، نظرية ليبنتس ينتقد وهكذا
مادي، ال واآلخر مادي أحدهما جوهرين: بني التأثري هذا استحالة أساس عىل اآلخر، يف
«مناسبات» أو «فرص» مجرد الجسم يف النفس تأثري تجعل التي مالربانش نظرية وينتقد
مشكلة كل من التخلص اعتاد قد أنه رغم — ليبنتس أن املؤكد ومن اإللهية. القوة لتدخل
النزعة غلواء من يخفف الحالة هذه يف كان — اإللهية العناية فكرة إىل بااللتجاء تعرتضه
يحدث لحظة كل يف مستمرٍّا اإللهي التدخل جعل الذي مالربانش، عند املتطرفة الدينية
تدخل أنكر قد ليبنتس أن ذلك معنى وليس العكس. أو الجسم يف النفس من تأثري فيها
وجود إىل أدى الذي األصيل، الخلق فعل عىل يقترص التدخل هذا جعل ولكنه اإللهي. املبدأ
يشء كل فإن البداية، منذ كامًال الفعل هذا كان وملا البسيطة، الجواهر أو الروحية الذرات
الرغم عىل والنفس، الجسم بني التام االنسجام ويتحقق السليم، طريقه يف ذلك بعد يسري
تقتضيها التي للقوانني إال يخضع وال الخاصة، لطبيعته وفًقا يسلك منهما كالٍّ أن من

الطبيعة. هذه
تعبري هو إنما — البرشي الكائن داخل — والنفس الجسم بني االنسجام أن عىل
يؤمن أن الطبيعي من كان فقد بأرسه، الكون يسود الذي األكرب االنسجام ذلك عن جزئي
املعنى. من خلو أو شاذ أو ممتنع ليشء وجود ال وبأنه ومعقول، منظم العالم بأن ليبنتس
له وملا رضورة، من فيه ملا تبًعا الكون يف ما كل يدرك أن الخالص العقل يستطيع وهكذا

.M, pp. 78, 79 8
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يخلو وال معقوًال، واضًحا منظًما يشء كل ويصبح العالم، من الرش ويختفي داللة، من
األخرية العبارة من الوضوح كل واضحة الفكرة وهذه نقيصة، وكل خطأ كل من العالم
العلل عالم بني انسجام وجود فيها أكد والتي قليلة، أسطر منذ اقتبسناه الذي النص يف
الطبيعي لقانونه تبًعا يشء كل يسري فحني أخرى: وبعبارة الغائية. العلل وعالم الفاعلة
علميٍّا األشياء وتفسري منه، املقصود اإللهية الغاية حقق قد ذاته الوقت يف يكون الخاص،
وال بدًدا، يضيع الكون يف يشء «فال اإللهية، الحكمة ضوء يف تفسريها مع وينسجم يتفق

فحسب.»9 الظاهر يف إال خلط وال اضطراب وال ميت، أو عقيم يشء
عالم أفضل — ليبنتس رأي يف — هو والذي االنسجام، يسوده الذي العالم هذا يف
هذا يف يتحقق، أن يمكن ما أكمل إال بالفعل يتحقق أال يحتم اإللهي الكمال ألن ممكن؛
مراتب يف النفوس تقف — وللمنطق للعقل فيه يشء كل يتكشف الذي — املنظم العالم
صورة هي التي العاقلة األرواح تلك فيها العليا املرتبة وتحتل بعض، عىل بعضها يعلو
واألب برعاياه الحاكم بل بآلته، املخرتع بعالقة أشبه عالقة يف باهلل ترتبط والتي لأللوهية،
هللا»، «مدينة اسم ليبنتس عليه أطلق ما مجموعها يكون العاقلة األرواح هذه بأبنائه،10

امللوك.» أكمل يحكمها دولة «أكمل أي
إطراءً تتضمن األسلوب، شعرية بفقرات «املونادولوجيا» كتاب ليبنتس ويختتم

يقول: النص هذا ويف ونظام. خري من يسودها ملا وتمجيًدا هذه هللا» «ملدينة
الطبيعي، العالم يف أخالقي عالم هي بحق، الشاملة اململكة وهذه اإللهية املدينة «هذه
ما املجد هذا إن إذ بحق؛ اإللهي املجد يكون وفيها ألوهية. وأكثرها هللا أعمال أرفع وهي
اإللهية املدينة هذه ويف بها. وتعجب وخريته عظمته تدرك األرواح تكن لم لو ليوجد كان

يشء.» كلِّ يف تتبدى وقدرته هللا حكمة أن حني عىل ا، حقٍّ هللا خريية تتبدَّى
مملكة إحداهما طبيعيتني: مملكتني بني كامل انسجام وجود قبل من أثبتنا «وكما
بني آخر انسجاًما هنا نالحظ أن فينبغي الغائية، العلل مملكة واألخرى الفاعلة العلل
grâce؛ اإللهي اللطف مملكة األخالقية، املمالك وبني — الطبيعة مملكة — املادية اململكة
مدينة ملك أنه عىل إليه منظوًرا وهللا الكون، آلة مهندس أنه عىل إليه منظوًرا هللا، بني أي

اإللهية. األرواح
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الطبيعية؛ مسالكها بنفس اإللهي اللطف إىل تؤدي األشياء يجعل االنسجام هذا
تقتضيها التي اللحظات يف الطبيعية بالطرق ويقوم العالم يدمر أن مثًال ينبغي بحيث

اآلخر.» البعض ومثوبة بعضها عقاب أجل من األرواح، حكم
بوصفه هللا يشء كل يف يرىض architecte صانًعا بوصفه إن أيًضا: القول ويمكن
لقانون وفًقا عقوبتها عىل ذاتها يف تنطوي أن ينبغي — بالتايل — الخطايا وإن مرشًعا،
بطرق تجتذب — باملثل — الصالحة األفعال وإن لألشياء، اآليل الرتكيب وبفضل الطبيعة،

الفور. عىل دائًما ذلك يحدث أن املمكن من يكن لم وإن األجسام، إىل بالنسبة آلية
ثواب، دون صالح فعل هناك يكون أن يمكن ال الكامل الحكم هذا ففي «وأخريًا،
ما وهذا األخيار، صالح تحقيق إىل يشء كل ينته أن بد وال عقاب، دون فاسد حكم وال
اإلرادة مع متفًقا يبدو ما كل فعل عىل يحرصون والفضالء الحكماء األشخاص يجعل
إرادته طريق عن بالفعل هللا عن يصدر بما ذلك مع ويرضون املستبقة، أو املتوقعة اإللهية
نظام فهم وسعنا يف كان لو أنه يدركون ألنهم ذلك وحاسمة؛ متسقة هي التي الغامضة،
املستحيل من أن لنا والتضح الناس، أحكم يتمناه ما يفوق لوجدناه كافيًا؛ فهًما الكون
إلينا بالنسبة أيًضا بل مجموعه، يف الكون إىل بالنسبة فقط ليس هو، مما أفضل جعله
وجودنا صانع بوصفه ال الكل، بخالق ينبغي كما تعلقنا ما إذا وذلك التخصيص، عىل
هي تكون أن ينبغي التي الغائية والعلة سيدنا، بوصفه أيًضا بل فحسب، الفاعلة وعلته

سعادتنا.»11 وحدها فيها تكون والتي إلرادتنا، الكامل الهدف
بدقة ليبنتس يعرب «املونادولوجيا» كتاب بها يختتم التي الصوفية العبارات هذه يف
عن حديثنا يف قلنا كما — فيها حاول التي النظرة وهي الكون، إىل العامة نظرته عن
اتُِّهَم ولقد استطاعته. قدر عىل والدين العلم بني يوفق أن — لفلسفته العام االتجاه
تواجهه، فلسفية صعوبة كل من بها ليتخلص اإللهية العناية فكرة إىل يلجأ بأنه ليبنتس
حد إىل األمر به يصل إذ يربره؛ ما االتهام لهذا لوجدنا جيًدا، السابق النص تأملنا ولو
أو مفهوًما ذاته يف يكون ال ما حتى الكون، يف يحدث ما كل قبول إىل فلسفيٍّا الدعوة
وال أطرافها، بجميع نحيط أن نستطيع ال غامضة إلهية لحكمة مظهر أنه عىل معقوًال؛
هذا يلجأ أن الطبيعي من كان ولقد القارصة. بعقولنا الحقيقة مقاصدها ندرك أن يمكننا

.M, pp. 86–90 11
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بمملكة الكون تشبيه إىل — والحكام واألمراء امللوك وسط حياته قىض الذي — املفكر
وطريقة هذه التفكري طريقة بني ما وشتان امللوك»، «أكمل أو بالحاكم هللا وتشبيه إلهية،
من آللهتهم الناس تصور خطأ إىل نبه طاملا الذي سنٍّا) األكرب (معارصه اسبينوزا تفكري

لحكامهم. تصورهم خالل
لفكرة تأكيده أن هو كبريًا، فضًال لليبينتس ننكر أن نستطيع ال فإننا ذلك ومع
مثل — يكن لم فهو الطبيعية، القوانني حساب عىل يتم لم الكونية والحكم الغائية
تأكيد سبيل يف قوانينها واطراد الطبيعة بانتظام للتضحية استعداد عىل — مالربانش
وغائيتها، الطبيعة انتظام بني االنسجام أو االتفاق تأكيد عىل حرص وإنما اإللهية، القدرة
مرشًعا. بوصفه وهللا صانًعا بوصفه هللا بني — السابق النص يف تعبريه حسب — أو
علمية عقلية ذا كان ليبنتس، مثل شخص يفعله أن يستطيع ما أقىص ذلك كان وربما
آمن وسواء رجعيني، لحكام ومستشاًرا صفيٍّا أخرى جهة من كان ولكنه جهة. من نفاذة
إحداهما فلسفتني؛ ذا كان ليبنتس أن من رسل، به يقول الذي بالفرض يؤمن لم أم املرء
التي تلك هي علمية واألخرى اإللهية»، «الحكمة كتاب يف أذاعها التي تلك هي الهوتية
حقوق صان قد ليبنتس أن حال، أية عىل املؤكد، فمن املختلفة، وكتاباته أبحاثه تضمنتها
لالهوت يجعل أن — االنسجام فكرة طريق عن — فيه حاول الذي الوقت نفس يف العلم،

للعالم. تفسريه يف دوًرا
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شوبنهور حياة (1)

قليلة، غري أحيان يف يخفق حياتهم وقائع خالل من الفالسفة من كثر آراء تفسري كان إذا
مذهبه يف كثرية نقاًطا تكشف حياته وقائع ألن شوبنهور؛ حالة يف قطًعا ينجح فإنه
من النقيض عىل ذلك يف وهو واضًحا، ارتباًطا النقاط بهذه ترتبط األقل عىل أو الفكري،
حياته عليه سارت الذي الجاف الرتيب النمط يكن لم الذي كانْت»، «إيمانويل أستاذه
التفكري، يف خاصة طريقة بأية يرتبط أن يمكن وال آرائه، من يشءٍ أي عن يكشف

لحياته. سنقدمه الذي العرض خالل بجالء شوبنهور عن الحقيقة هذه وستتضح
عام فرباير ٢٢ يف دانتسج مدينة يف Arthur Schopenhauer شوبنهور أرتور ُولَِد
كان أنه غري الثقافية. باملسائل االهتمام بعض يهتم ثريٍّا، تاجًرا أبوه وكان ١٧٨٨م.
مواهب ذات امرأة فكانت أمه أما الطبع. وجفاف اآلراء يف االستقالل من بنوع يتميز
أدبي منتدى بعد فيما لها وكان قصصية. كاتبة بوصفها ما يوًما اشتهرت رفيعة، عقلية
ذلك بعد وعكف ممتازة، عقلية مقدرة طفولته يف «أرتور» أبدى ولقد فيمار. يف (صالون)
متأخر وقت يف الفلسفة دراسة إىل انتقل ثم الطبيعية، والعلوم اإلنسانية العلوم دراسة عىل
الرباعي «األصل وهو كتبه، أول ألَّف ١٨١٣م عام ويف وبرلني. جوتنجن جامعتي يف نسبيٍّا
يينا، جامعة من الفلسفة يف الدكتوراه درجة بها حاز رسالة وهي الكايف»، السبب ملبدأ
واملقوالت. واملكان الزمان مثالية يف «كانت» رأي عىل مبنية املعرفة يف نظرية فيها وعرض
أنتجت — ١٨١٨م سنة إىل ١٨١٤م سنة من املدة يف — درسدن يف إقامته خالل ويف
ثالثني منه انتهى عندما سنُّه وكان تفكريه. خالصة نه ضمَّ فلسفيٍّا كتابًا قة الخالَّ عبقريته
النضح من القدر هذا كل ويبلغ تفكريه يكتمل أن ا حقٍّ الدهشة إىل يدعو مما فكان عاًما،
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— تعبري أكمل شوبنهور مذهب عن عرب الذي — الكتاب هذا املبكرة. السن هذه يف وهو
،Die Welt als Wille und Vorstellung األملانية يف وعنوانه وتمثًال»، إرادة «العالم هو
نرش بعد عاًما وأربعني واحًدا عاش قد شوبنهور أن النظر تسرتعي التي األمور ملن وإنه
كتابه تضمنها التي الرئيسية أفكاره عن الرجوع إىل يدعوه ما خاللها يجد لم الكتاب، هذا
له يخطر ما فيها ن يدوِّ مذكرات بكراسة يحتفظ حداثته منذ كان أنه املعروف ومن هذا.
النظرة تلك الحياة، إىل العامة نظرته عن موضوعيٍّا تعبريًا الكتاب كان وهكذا األفكار. من

النهاية. إىل عنها يتخلَّ لم التي
الجرأة به فبلغت برلني، بجامعة للتدريس منصبًا شوبنهور توىلَّ ١٨١٩م سنة ويف
أن يستطع لم الحال بطبيعة ولكنه هيجل. محارضات مواعيد نفس ملحارضاته حدد أن
اعتكف ثم التدريس، اعتزل ١٨٢١م سنة ويف األكرب. أملانيا فيلسوف من املستمعني يجتذب
أطلق كلب سوى أصدقاء بال موحشة منعزلة حياة عاش حيث مني»، آم «فرانكفورت يف
واضًحا، هذا اعتكافه سبب وكان الهنود). عند الكلية» «النفس (وهي «آتما» اسم عليه
كان الذي الوقت يف نجاح، أي يلق لم الرئييس كتابه أن كما التدريس. يف تماًما أخفق فقد
الفلسفة إىل منهم الدجل إىل أقرب رأيه يف كانوا الذين — وفشته وشلنج هيجل فيه يرى
وظل األوساط، جميع يف النجاح أعظم ويلقون العباقرة، مصاف إىل يُْرَفعون الصحيحة،
حتى أهمية، أقل أخرى كتب تأليف مع املعتمة، املوحشة الحياة هذه يعيش شوبنهور
حياته، من األخري العقد يف عليه تهبط بدأت قد كانت الشهرة ولكن ١٨٦٠م. عام مات
فلسفة عن «رسائل كتابه «Julius Frauenstädt فراونشتت «يوليوس ألَّف عندما وخاصًة
أن واضًحا كان ولكن .«Briefe über die Schopenhauersche philosophi شوبنهور
حياته عىل البهجة من قدر أي إضفاء يف تفلح لم إذ األوان، فوات بعد أتت قد الشهرة

الكئيبة.

شوبنهور مؤلفات (2)

über الكايف السبب ملبدأ الرباعي األصل بكتابه — قلنا كما — التأليفية حياته شوبنهور بدأ
الكتاب وهذا .die Vierfache Wurzel des satzes vom zureichendem Grunde
فيه تأثر قد يكن وإن بصدده، نحن الذي الرئييس كتابه فهم إىل رضوريٍّا مدخًال يكوِّن
بعنوان األلوان، نظرية يف كتابًا ألَّف ١٨١٥م) يف (أي عامني وبعد ينبغي، مما أكثر بكانْت
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إرادة «العالم الرئييس كتابه ثم ،über das Sehen und die Farben واأللوان» «األبصار
Uber الطبيعة» يف «اإلرادة عن ألَّف األخرية عزلته فرتة ويف ١٨١٩م. سنة يف وتمثًال»
Die األخالق» يف األساسيتان «املشكلتان وكتاب ١٨٣٦م، عام das Willen in der Natur
وإضافات «تكمالت كتاب وكذلك ١٨٤١م، عام يف beide Grund probleme der Ethik

١٨٥١م. عام «Parerga und paralipomena
الرئييس كتابه من عنه تحدثنا الذي بالجزء اكتفى قد يكن لم شوبنهور أن عىل
الطبعة ظهور من عاًما وعرشين خمسة بعد أي ١٨٤٤م؛ عام ففي وتمثًال»؛ إرادة «العالم
تقريبًا مماثًال منهما األول املجلد كان مجلدين؛ من تتألف ثانية طبعة يف أخرجه األوىل،
تدور مناقشات تتضمن فصًال خمسني من يتألف فكان الثاني املجلد أما األوىل. للطبعة
طابع الثاني املجلد لهذا كان ولقد األول. املجلد تضمنها التي الرئيسية األفكار حول
مًعا املجلدان أصبح بحيث وتعمقه؛ شوبنهور تفكري نضوج بمدى يشهد جامع، موسوعي

اإلطالق. عىل الفلسفية األعمال أعظم من عمًال يكونان

وتمثًال» إرادة «العالم كتاب يف الرئيسية األفكار (3)

كتاب فهم أجل من رضوري الكايف» السبب ملبدأ الرباعي «األصل بكتاب اإلملام أن قلنا:
كتابه يف إليه يشري ما كثريًا شوبنهور إن إذ اآلن؛ موضوعنا هو الذي الرئييس شوبنهور
اتُِّخذَ إذا إال يُْفَهم ال املجلد هذا أن رصاحة ذكر حيث األول، املجلد يف سيما وال الكبري،
املعرفة، نظرية شوبنهور يناقش هذا الرباعي» «األصل كتاب ففي له؛ مقدمة اآلخر الكتاب
شيئًا ندرك عندما أننا يرى وهو الحيس، اإلدراك مشكلة الرئيسية، مشكلتها سيما وال
باملعنى شيئًا نعرف لكي تكفي ال بسيطة، مواد سوى الحواس إلينا تنقل ال بحواسنا،
إلينا يرد ما بتكملة — ذهنية ملكة وهي — لدينا اإلدراك ملكة تقوم وإنما الصحيح،
ال «عقيل» إدراكنا إن نقول أن نستطيع إننا حتى أساسية، هذه وتكملتها الحواس، من
ففيم وثراء؛ تنوع من فيها بما الخارجي العالم صورة يكوِّن الذي هو ذهننا وإن «حيس»،
العالم يصبغ لكي ذاته من بها يأتي التي العنارص هي وما الذهن؟ هذا فاعلية تنحرص
هي العنارص هذه إن «كانْت»: األملاني الفيلسوف قال أن سبق لقد الخاصة؟ بصورته
رأي يخترب شوبنهور ولكن كلها. نعددها أن هنا يعنينا ال التي عرشة، االثنتا «املقوالت»
أنها يرى فقط واحدة ليستبقي هذه؛ من مقولة عرشة إحدى فيستبعد بدقة، هذا «كانْت»
وهما والزمان، املكان صورتَي إليها يضيف وهو العلية، مقولة هي تلك األساسية؛ هي
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باطنتان وظيفتان — كالعلية — إنهما أي الذهن؛ خارج لهما وجود ال ذاتيتان بدورهما
ببالنا يخطر وما حولنا، ما فكل اإلنسان؛ يدركها ممكنة تجربة كل فيهما تصاغ لذهننا،
مكانًا يحتل وهو معلول، أو علة إما وهو مبارش، غري أو مبارش بطريق لنا يرتاءى وما
والعالقات الخارجي العالم ذهننا ينظم الثالث الصور هذه طريق وعن زمان، يف ويمر
تكون ال التجربة إن بل التجربة. من مستمدة ليست الثالثة املعاني وهذه فيه، األشياء بني

.«Apriori «أولية إذن الثالثة الصور فتلك فيها، صيغت إذا إال ممكنة
الذهن، عىل معتمدة بموجبها األشياء تكون التي الصفة تلك شوبنهور ويلخص
الكايف، السبب ملبدأ تخضع األشياء إن بقوله: الذهني، اإلطار يف ببعض بعضها ومرتبطة
فهو التغري؛ مظهر أولها الرباعي»)، «أصله ن تكوِّ التي (هي مظاهر أربعة املبدأ ولهذا
هو املعلول، بعالقة ويربطها الظواهر تغري يف يتحكم الذي العلية قانون مظهر أوًال يتخذ
وله للنتيجة، أساًسا أو علة املنطقية املقدمة فيه تكون مجرًدا، منطقيٍّا مظهًرا ثانيًا يتخذ
تؤدي التي الهندسة قضايا يف الحال هي كما والزمان، املكان يف الوجود هو ثالث مظهر
يف أخالقيٍّا أو نفسيٍّا مظهًرا يتخذ وأخريًا بالرضورة. أخرى عالقة إىل العالقات إحدى فيها
الكايف السبب مبدأ فإن وهكذا معني. فعل ظهور إىل املعني الباعث يؤدي حيث اإلنسان،
أي لنا؛ يتبدَّى كما العالم «بشكل» يتعلق وهو عليها، العالم «نتمثل» التي الصورة يتناول
الشكل هذا وراء من — هناك يكون أن من بد ال ولكن عليه. ذهننا يضفيه الذي بالطابع
اسم «كانت» عليه أطلق الذي هو باطن كيان — لذهننا العالم عليه يظهر الذي الطابع أو
املظهر من له تمييًزا الحقيقي، الوجود قلب نعدَّه أن يمكننا الذي وهو ذاته»، يف «اليشء

إلدراكنا. الوجود هذا عليه يتبدى الذي
اآلراء هذه ألن فذلك الكتاب؛ هذا يف شوبنهور آراء رشح يف قليًال توسعنا قد كنا وإذا
ملذهبه الطريق وتمهد وتمثًال»، إرادة «العالم كتاب يف الرئيسية بأفكاره مبارشًة ترتبط

مقدًما. يفرتضها الذي الكامل
هو حيث من العالم أعني مظهر؛ هو حيث من العالم عن بالحديث كتابه يبدأ فهو
:Vorstellung تمثل أساسه يف العالم هذا الطبيعة. وعالم األشياء عالم إلدراكنا موضوع
أنا إنني أي «تمثيل»؛ فهو هنا ومن لها؛ موضوًعا تجعله التي هي تدركه التي الذات إن أي
بأن قالت إذ الرأي؛ هذا الطبيعية العلوم أبحاث أيدت ولقد ما. نحٍو عىل لنفيس أمثله الذي
عىل الذات تضفيها بل نفسها، األشياء يف صفات ليست إنها أي ذاتية، األصوات أو األلوان
وكذلك ذاتية، صوًرا والزمان املكان جعل حني «كانْت»، األملاني الفيلسوف وأكده األشياء،
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مع اختلف قد شوبنهور يكن وإن الخارجي، العالم خالل من الذات تفهم التي املقوالت
النسبية. وأهميتها املقوالت عدد يف — قلنا كما — «كانت»

ال أي هذه، «املظهرية» لصفة يخضع ال العالم يف أساسيٍّا عنًرصا هناك أن عىل
مبارش، نحو وعىل أصالته يف يتبدى وإنما ذاتنا، عليه تخلعها أشكال خالل من يتبدَّى
لنا بأن أيًضا نشعر فإننا والعلية، واملكان الزمان لرشوط يخضع اإلنسان جسم كان فإذا
التغلب ويستطيع املكان، أو الزمان بتغري يتغري وال الرشوط، لهذه يخضع ال آخر كيانًا
هو الكيان ذلك القيود، لهذه الخضوع دون جديدة أفعال يف البدء أو العلية، قيود عىل
حيث تدفعه لها، «مظهًرا» — اإلرادة هذه إىل بالنسبة — يَُعدُّ ذاته فالجسم «اإلرادة»؛
بأرسها، الطبيعة إىل هذه نظرته شوبنهور ويمد الخاصة، برشوطها فيه وتتحكم شاءت،
للظواهر املادي املجرى يكون بحيث اإلنسان، مثال عىل كله الكون نتصور أن املمكن فمن
آخر كيان املادي املجرى هذا وراء من يوجد بينما اإلنسان، لجسم مماثًال الطبيعية
الكون، أرجاء كل يف املنبثة «اإلرادة» هو ويكون الحقيقية، ماهيتها فيه تتمثل للطبيعة
وتأثريات، أفعاًال تنتج وطاقات قوى من الطبيعة يف نعرفه ما فكل فيه؛ املتحكمة والقوة
فكرة من شوبنهور يستمد وهكذا العالم. يف الشاملة اإلرادة فيها تتجىل أشكال هي إنما
القائل: لرأيه تأييًدا — الفيزيائية العلوم يف ا هامٍّ دوًرا تلعب التي — «الطاقة» أو «القوة»
يف البرشية اإلرادة تتحكم مثلما املادة ظواهره يف تتحكم إرادة للكون األصلية املاهية إن
هناك إن بل وحدها. الفيزيائية الظواهر عىل األمر يقترص وال اإلنساني، الجسم ظواهر
علوم تقوم فبينما وهكذا والنفسية. الفسيولوجية الظواهر كثرة وراء من واحدة إرادة
قوانينها وتحديد موضوعيٍّا، الكثرية الظواهر بمالحظة النفس وعلم والبيولوجيا الفيزياء
هو — آخر مبحثًا هناك فإن منها، معلول هو وما علة هو ما وتعيني والزمان، املكان يف
الذي األصيل الكيان إىل املوضوعية الكثرة هذه وراء من ينفذ أن مهمته — «امليتافيزيقا»

العالم. «إرادة» وهو فيها، يتحكم
الصورة أن يف جدال فال اإلرادة، هي األصلية الكون وماهية اإلنسان ماهية كانت فإذا
اإلرادة ألن ذلك بعيد؛ حد إىل قاتمة ستكون الكون وملجرى اإلنسان لحياة سُرتَْسم التي
لخطة تبًعا تحقيقها نحو ويسري محددة غايات يستهدف منظًما، عاقًال ً مبدأ ليست
ذلك أما نظام. وال لها ضابط ال طاغية وقوة أعمى، اندفاع أساًسا هي وإنما مرسومة،
الغاشمة القوة هذه يد يف أداة إال هو فما الذكاء، أو الروح أو العقل اسم عليه نطلق الذي
أن بد فال الكون، يف األسايس املبدأ هي أنها وطاملا تشاء، كما فيها تتحكم فيها تتحكم
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الفردي التاريخ أن مثلما اإلرادة، لهذه املتخبطة لألعمال سجًال كله البرشية تاريخ يكون
أساسه يف فالعالم املحتوم؛ املوت سوى نهاية من له ليس املعنى، من خلو بالخداع، حافل

منطق. لكلِّ ومضاد معقول، ال
شوبنهور رسمها التي املعتمة الصورة هذه يف املرء يدرك أن الصعب من وليس
يف لقيه الذي لإلخفاق صًدى لفلسفته، مميًزا طابًعا أصبح الذي التشاؤم ويف للعالم.
الوقت يف ولكنه الناس. عالم اعتزال إىل واضطراه رغباته تحقيق عن ولعجزه حياته،
أن يستطع لم إذ األخالقية؛ نزاهته العقلية أمانته مظاهر من مظهًرا يعدَّ أن يمكن نفسه
الحياة، يف واجهه الذي الخداع وبني ضمريه بني يوفق أن أو األكاذيب، مع طويًال يعيش
من معها ويتعايش ينافقها أن من بدًال للحياة عداءه ويعلن املجتمع عن يبتعد أن فآثر
أن من الناس، واقع عن املرتفعة التشاؤمية، النظرة هذه خالل تمكَّن ولقد ضمريه. وراء
النفس مالحظة يف نادرة دقة يكتسب وأن بُْعد، عن إليها ينظر وهو البرش طبائع يف يتعمق
وذلك األول، الطراز من نفيس عالم أنه كتاباته يف فأثبت فيها، الضعف ونواحي البرشية
عن ونجم الحال، بطبيعة النظري املجال يف ال اإلنسان، لطبيعة العلمي الفهم مجال يف
بالصلة التو عىل قارئه يشعر بحيث بعيد؛ حد إىل شخصيٍّا طابًعا فلسفته اكتسب أن ذلك
عىل حرص الذي «هيجل»، خصمه مذهب يف الحال عكس عىل واملفكر، الفكر بني الوثيقة
تغريات عىل تعلو موضوعية حقيقة إليه ينسب أن وعىل شخصيٍّا، ال مذهبه يكون أن
فال املوضوعية، الحقيقة هذه مثل إىل افتقر قد شوبنهور مذهب كان وإذا واملكان، الزمان
التي اإلنسانية الشخصية بحرارة فيها نحس ذاتية أخرى بحقيقة عوضها قد أنه يف جدال

الكامل. وإخالصها وبصدقها الحقيقة، هذه ُخِلَقت
بها يتسم التي الالمعقولية هذه وكل التشاؤمي الطابع هذا كل مع هناك، ولكن
نهائية ومرحلة مؤقتة، مرحلة مرحلتان: له الطريق وهذا الخالص. إىل طريًقا العالم،

اإلرادة. وهو العالم يف الرش أصل قمع بمحاولة تتميزان مًعا واملرحلتان كاملة،
ال ا، خاصٍّ نشاًطا اإلنسان يمارس الفن ففي الفن؛ مرحلة فهي املؤقتة؛ املرحلة أما
لإلرادة، املميزة واألهداف األغراض كل من ويتحرر طموحها، أو اإلرادة نزوع فيه يؤثِّر
إن بل بلوغه. تريد محدًدا هدًفا إلرادتك ألن ذلك تفعل ال فنيٍّا، نشاًطا تمارس حني فأنت
يعلو وهو خالصة، وصور ألنماط تأمل إال هو وما غرض، كل من خالص النشاط هذا
نرى العمارة ففي الخالصة؛ الكلية صورتها يف ويتأملها األشياء، يف الجزئية الصفات عىل
صفاته يف والحيواني اإلنساني الشكل نتمثل التشكيلية الفنون ويف خالصة. القوة فاعلية
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أما عام. بوجه ومشاعره اإلنسان طباع عن لنا يكشف الشعر أن كما الخالصة. الحيوية
اإليقاع عالم يف ذاتها العالم إرادة عن تكشف إنها إذ جميًعا؛ الفنون أعىل فهي املوسيقى
العينية أو املكانية الصورة ال الخالصة، الصورة فن فهي لنا؛ آفاقه تفتح الذي واألنغام
كذلك؛ هي بما العاطفة عن وإنما تلك، أو العاطفة هذه عن لنا تكشف ال وهي الجزئية،

متجسدة. إرادة أنه مثلما متجسدة، موسيقى — «شوبنهور» يقول كما — فالعالم
الخالص ويتم األخالق، مرحلة فهي اإلرادة؛ قبضة من للخالص النهائية املرحلة وأما
واحًدا؛ وجوًدا تكوِّن كلها املوجودات أن اإلنسان بإدراك — األخالق مجال يف — الكامل
مبعث هو بفرديته شخص كل شعور ألن ذلك الفردية؛ أو الكثرة فكرة عىل بالقضاء أي
فتنجم البعض، مع بعضهم األفراد يتصادم إذ جميًعا؛ الرشور مصدر وبالتايل األنانية،
هذا عن — الخصم عىل القضاء يف ورغبة وحسد كراهية من — كلها األخالقية الرذائل
ويُرفع الخداع هذا لإلنسان ينكشف وحني خداًعا. إال ليست الكثرة هذه أن غري التصادم.
الكثرة وراء من الكامنة الوحدة يدرك إذ الحقيقي، الخالص إىل يصل الكثرة، وْهم عنه
كانت أن بعد األفراد بني يربط الذي الشعور وهو الشفقة، أو العطف ويسود الظاهرة،
الزهد عقيدة هي هذه الوحدة فكرة فيها تمثلت دينية عقيدة وأفضل بينهم. تفرق األنانية
الكامل الخالص وفيها كله. الرش أساس هي التي لإلرادة، تامة إماتة ففيها الهنود؛ عند
الوحدة من حالة يف تماًما الفردية محو أي «النرفانا»؛ حالة يف وذلك الحياة، إرادة من

مجموعة. يف الوجود مع الكاملة
شوبنهور كتاب إليها ينقسم التي الرئيسية األربعة األقسام هي شديد باختصار تلك
يف ظاهرة أي تمثُّل هو حيث من العالم يتناول األول القسم ففي وتمثًال»؛ إرادة «العالم
اإلرادة موضوع ويناقش إرادة، بوصفه العالم عن يتحدث الثاني القسم ويف الذات. نظر
يف «شوبنهور» كان ولقد مظهر. كل وراء من ذاته»، يف «يشء أو كيل، مبدأ هي حيث من
تأثريه إن عام: بوجه — القول يمكن هنا من ما، حدٍّ إىل محرتًفا فيلسوًفا القسمني هذين
والرابع، الثالث القسمني عن نتج وإنما عنهما، ينتج لن العامليني واألدب الفكر يف األكرب
هي جديدة، زاوية من ولكن أيًضا. وتمثُّل إرادة هو حيث من العالم فيهما عالج اللذين
النفس أعماق يف جذورها تتغلغل جديدة لغة ينطق «شوبنهور» كان فهنا الذاتية، زاوية
كتابًا نجد مرة، ألول وهنا، العالم، يف اإلنسان ملوقف الكامل بالتقدير وتفيض البرشية،
والتصوير العمارة عن عميقة طويلة فصوًال يحدثنا كامًال، فلسفيٍّا مذهبًا يعرض ضخًما
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يف آراءه نجد وهكذا فلسفته. يف أساسيٍّا دوًرا الفنون لهذه ويجعل واملوسيقى، والشعر
ووليام وبرجسون نيتشه فلسفة يف الظهور إىل تعود للعالم مبدأ هي حيث من اإلرادة
تأثريه كان فقد والفن األدب ميدان يف أما حالة. كل يف مختلفة بصورة ولكن جيمس.
اعرتفوا قد — مان وتوماس هاردي رأسهم عىل — األدباء من كبريًا عدًدا إن إذ أعمق؛
واألهم األول الفيلسوف هو كان شوبنهور أن كما عليهم. شوبنهور فلسفة بفضل رصاحًة
تفكري يف جديد عهد فاتحة بمثابة فلسفته اكتشاف وكان بأفكاره. فاجنر تأثر الذي
ازدياد إن عام: بوجه القول ويمكن الفني. بنائه أساس منه ن تكوَّ الذي النظري فاجنر
التاسع القرن من الثاني النصف خالل عامة، والفكر الفلسفة يف الشخيص االتجاه قوة
تأثري إىل مبارش، غري أو مبارش بطريق ترجع، ظاهرة هو العرشين، القرن وأوائل عرش

شوبنهور.

لشوبنهور وتمثًال» إرادة «العالم كتاب نصوصمن (4)

تمثًال العالم (1-4)

اإلنسان يكن وإن عارف، حي كائن كل عىل تصح حقيقة تلك تمثُّيل؛ العالم
ذلك فعل ولو بها، مجرد فكري وعي لديه يكون أن يستطيع الذي هو وحده
ال أنه له املؤكد الواضح من يصبح وعندئٍذ الفلسفة، نور عليه ألرشق ا، حقٍّ
العالم وأن أرًضا، تلمس ويًدا شمًسا ترى عينًا وإنما أرًضا، وال شمًسا يعرف
وهو آخر، يشء إىل منسوبًا بوصفه أي تمثًال؛ بوصفه إال هناك ليس به املحيط
فهذه أوليٍّا عنها التعبري يمكن حقيقة ثمت كان ولو أنا، وهو يتمثل الذي ذلك
تصورها، يتسنى ممكنة تجربة كل صورة عن تعبري الحقيقة هذه إن إذ هي؛
إن إذ والعلية؛ واملكان الزمان من أي األخرى، الصور كل من أعم صورة وهي
أنها ذكرنا التي الصور، هذه من كالٍّ أن حني وعىل مقدًما، تفرتضها كلها هذه
فإن التمثالت، من معينة فئة عىل إال يصح ال الكايف، السبب ملبدأ خاصة أحوال
وهذه جميًعا، الفئات هذه بني املشرتكة الصورة هو وذات موضوع إىل التقسيم
ثمت فليس وإذن ممكنًا، وتجعله تمثُّل، كل تتيح التي هي وحدها الصورة
للمعرفة؛ يوجد يشء كل أن بها وأعني الحقيقة؛ هذه من يقينًا، أكثر حقيقة
بالنسبة إال إدراًكا وال ذات إىل بالنسبة إال موضوًعا يكون ال العالم، هذا كل أي
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أن يمكن أو ينتمي يشء فكل تمثًال، يكون أن بُدَّ ال باالختصار، أي مدرك؛ إىل
يوجد وال الذات، عىل التوقف رشط الرشط: بهذا حتًما يرتبط العالم إىل ينتمي

تمثُّل. فالعالم الذات؛ أجل من إال

األول) القسم األول، (الكتاب

إرادة العالم (2-4)

فيقول: الظاهري العالم وراء من اإلرادة فكرة إىل الوصول طريقة شوبنهور يرشح

للظواهر ومحتًوى يَُرد، ال باٍق العلل) يف البحث وراء (من دائًما هناك سيظل
ملبدأ وفًقا آخر يشء خالل من تفسريه يمكن وال صورته، إىل إرجاعه يمكن ال
وال له، أساس وضع يمكن ال شيئًا الطبيعة يف ما كل يف إن إذ الكايف؛ السبب
لفعل الخاصة الطريقة هو ذلك له، آخر سبب عن البحث وال له، تفسري تقديم
الحقيقة، ماهيته أو وجوهره ذاتها وجوده طريقة أخرى: بعبارة أي اليشء؛
كل يف مقدًما يفرتض وما للتفسري، القابلة غري شخصيته اإلنسان يف ن يكوِّ فما
عضوي غري جسم كل إىل بالنسبة هو إنما الدوافع، خالل من ألفعاله تفسري
أخرى، جهة من ذاته، هو أنه حني عىل الفعل، يف وطريقته األساسية، طبيعته

تفسريه. يمكن ال وبالتايل خارجه، يشء بأي يتحدد ال

(٢٤ القسم الثاني، (الكتاب

وفًقا تسلك التي والقوانني القواعد تلقننا والكيمياء، والطبيعة امليكانيكا إن
والحرارة واملرونة والتماسك والسيولة والجمود والجاذبية الصالبة قوى لها
بعبارة أي ذلك؛ إىل وما والكهرباء واملغناطيسية االنتقائي والتجاذب والضوء
بدخولها يتعلق فيما القوى هذه عىل تالحظ التي والقاعدة القانون أخرى:
كيفيات ذاتها القوى فستظل فعلنا مهما ولكن حالة. كل يف والزمان املكان
… الظواهر هذه عن بظهوره يكشف الذي هو ذاته يف اليشء إن إذ غامضة؛

(٢٤ القسم الثاني، (الكتاب
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من تكمن التي القوة أو ذاته»، يف «اليشء ذلك ماهية ذلك بعد شوبنهور يحدد ثم
بأنها: اإلرادة ويصف اإلرادة، هي بأنها هذه، وظواهره العلم قوانني وراء

هي بل الشمايل، القطب إىل املغناطيس ه وتوجِّ النبات، تُنبت التي القوة هي
بوضوح، مادة كل يف أثرها يظهر والتي ذاتها، الجاذبية يف توجد التي القوة
يف إال تختلف ال هذه، كل الشمس، إىل واألرض األرض إىل األحجار فتجذب
إىل بالنسبة والقلب الباطنة املاهية فهي فواحدة، الباطنة طبيعتها أما ظاهرها.
يف وكذلك للطبيعة، عمياء قوة كل يف تظهر وهي أيًضا، الكل إىل جزئي يشء كل
ظهورها بدرجة إال يتعلق ال االثنتني بني الهائل والفرق اإلرادي، اإلنسان سلوك

الباطنة. بطبيعتها ال
(٢١ القسم الثاني، (الكتاب

باسم الباطنة القوة هذه أو ذاته يف اليشء هذا تسمية أن كيف شوبنهور ويرشح
اإلرادة وهو أمثلتها، أهم من واحد باسم العامة الظاهرة تسمية قبيل من هي إنما اإلرادة،

فيقول: البرشية،

أوثق لدينا تكون الذي النوع وهو أنواعه، أهم اسم الجنس عىل سأطلق لهذا
يستطع لم من أما آخر. يشء بكل مبارشة غري معرفة إىل ويؤدي به، معرفة
من يُفهم لن إذ خطأ؛ عىل دائًما فسيظل املطلوب، الواسع باملعنى اللفظ فهم
أي عليه؛ الداللة عىل اآلن حتى اللفظ اقترص الذي النوع ذلك إال «اإلرادة» كلمة
وتسري مجردة، دوافع حسب بل دوافع، حسب بدقة املعرفة توجهها التي اإلرادة
وأكثرها اإلرادة مظاهر أوضح هو — قلنا كما — هذا العقل. ملكة بإرشاد
الظاهرة، لهذه الباطنة الطبيعة أذهاننا يف نفصل أن اآلن علينا ولكن تميًزا،
للماهية تميًزا واألقل األضعف الظواهر كل إىل وننقلها مبارشًة، لنا واملعروفة
اإلرادة تصور كان ولقد اإلرادة، لتصور املطلوب االمتداد نحقق وبهذا ذاتها،
يف قوة كل أن وأرى العكس، فأفعل أنا أما القوة. تصور تحت يدرج اآلن حتى
مجرد هذا يف نرى أال الواجب ومن إرادة. أنها عىل ر تُتََصوَّ أن ينبغي الطبيعة
— ذلك عكس عىل — األمر لهذا إن إذ لها؛ أهمية ال مسألة أو األلفاظ، يف اختالف
— آخر تصور كل يف الحال هي كما — القوة الصور وراء فمن قصوى، أهمية
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أخرى: بعبارة أي الحيس؛ اإلدراك خالل من املوضوعي العالم معرفة تكمن
بالتجريد مستخلص اللفظ فهذا التصور، منه يُْستََمد الذي والتمثل الظاهرة،
من — الوحيد فهو اإلرادة تصور أما واملعلول، العلة يسوده الذي املجال من
مجرد إىل وال الظاهرة، إىل أصله يرجع ال الذي — املمكنة التصورات سائر بني
شخص، لكل مبارش وعي أقرب من ويُستمد الباطن، من يأتي بل اإلدراك، تمثل
أرجعنا قد نكون إنما اإلرادة، تصور إىل القوة ر تصوُّ أرجعنا إذا فنحن وإذن
الذي الوحيد اليشء إىل بل املعرفة، حق لنا معروف يشء إىل تماًما مجهوًال شيئًا

كاملة. مبارشة معرفة نعرفه
(٢٢ القسم الثاني، (الكتاب

الفن ماهية (3-4)

أوًال: يتساءل الفن، ملاهية شوبنهور تحديد عند

جميع خارج وجوده يف مستمر هو بما يتعلق الذي ذلك املعرفة من نوع أي
الحقيقي واملحتوى العالم، يف األسايس وحده هو وبما عنها، ومستقالٍّ العالقات
فيها يؤثِّر ال بحقيقة يعرف ما وبالتايل التغري، عليه يرسي ال وما لظواهره
املبارشة املوضوعية هي التي «بامُلثُل» يتعلق الذي ذلك االختصار، أي الزمان؛
املثل تتكرر الفن ويف العبقرية. نتاج الفن، إنه ولإلرادة، ذاته يف لليشء املطابقة
يف الباقي األسايس العنرص ذلك أي الخالص؛ التأمل طريق عن املدركة األزلية
للمادة تبًعا موسيقى أو شعًرا أو تصويًرا أو نحتًا يكون وهو العالم، ظواهر كل
الوحيد وهدفه املثل، معرفة هو الوحيد ومصدره امُلثل، هذه فيها تتكرر التي
الدوام عىل يساير الذي — العلم أن لنجد وإنا اآلخرين. إىل املعرفة هذه نقل هو
— والنتائج األسس أو لألسباب الرباعية األشكال تيار هو مستقل غري قلًقا تياًرا
هدف إىل أبًدا يهتدي أن يمكنه وال يبلغها، غاية كل بعد جديًدا طريًقا يكشف
النقطة إىل نصل أن بالجري يمكننا ال كما تماًما التام، الرضاء إىل يصل أو نهائي
ذلك هدفه؛ بالغ الدوام عىل فهو الفن أما األفق. مع السحب فيها تتالمس التي
ويستبقيه العالم، فيه يسري الذي التيار مجرى من تأمله موضوع يلتقط ألنه
التيار ذلك داخل كان الذي الخاص، اليشء هذا يصبح وبذلك منعزًال؛ أمامه
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الالمتناهية للكثرة ومعادًال الفن، نظر يف للكل ممثًال الصغر، يف متناهيًا جزءًا
عجلة ويوقف الخاص، اليشء هذا أمام الفن يتوقف وهكذا والزمان. املكان يف
هو ما إال موضوع من له يعود وال إليه، بالنسبة العالقات وتختفي الزمان،
طريقة بأنه الدقة وجه عىل الفن تعريف يمكننا وبذلك «املثال»؛ أي أسايس؛
طريقة مقابل وذلك الكايف، السبب مبدأ عن مستقل نحو عىل األمور إىل النظر
والتجربة. العلم طريقة وهي بدقة، املبدأ هذا فيه يُراعى نحٍو عىل إليها النظر

(٣٦ القسم الثالث، (الكتاب

مبدأ عن مستقل نحو عىل األمور إىل النظر طريقة معنى عن القارئ تساءل فإذا
طريقة: بأنها يوضحها شوبنهور فإن هذه الكايف السبب

ننظر وإنما أين»، و«إىل و«لم» واملتى األين إىل األشياء يف ننظر (فيها) نعود ال
تستحوذ العقل وتصورات املجرد التفكري ندع وال فقط، عليه» هي «ما إىل
وعينا وندع تماًما، فيه نستغرق لإلدراك، العقل قوة كل نكرس بل ذهننا، عىل
أكان سواء أمامه، بالفعل املاثل الطبيعي لليشء الهادئ بالتأمل يمتلئ بأرسه
آخر، أييشء أم بناء أم جلموًدا أم صخرة أم شجرة أم طبيعيٍّا منظًرا اليشء ذلك
التعبري هذا نستخدم أن شئنا إذا املوضوع. هذا يف تماًما أنفسنا «نفقد» فهنا
إال نوجد نظل وال وإرادتنا، فرديتنا ننىس أخرى: بعبارة إننا أي باملعاني؛ املثقل
وحده يوجد اليشء كأن يبدو بحيث لليشء؛ صافية ومرآة خالصة، ذاتًا بوصفنا
يصبح وإنما واملدَرك، املدِرك بني التمييز وسعنا يف يعود فال أحد، يدركه أن دون
فإذا واحدة، إدراكية بصورة ويشغل يمتلئ بأكمله الوعي دام ما واحًدا، االثنان
وإذا عنه، خارج بيشء له عالقة كل عن الحد هذا إىل مستقالٍّ املوضوع أصبح
يُْعَرف ما فإن باإلرادة، لها عالقة كل عن الحد هذا إىل مستقلة الذات أصبحت
الصورة — «املثال» هو وإنما كذلك، هو بما الفردي اليشء هو يعود ال عندئٍذ
الشخص فإن وباملثل املرحلة، هذه يف لإلرادة املبارشة واملوضوعية — األزلية
فقد قد الفرد إن إذ فرًدا؛ ذاته الوقت يف يعود ال كهذا، إدراك لديه يكون الذي
زمان. وبال ألم وبال إرادة بال خالصة عارفة» «ذاتًا يصبح وإنما اإلدراك، يف ذاته

(٣٤ القسم الثالث، (الكتاب
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يجعل فإنه عام، بوجه الفن ماهية حدد قد السابق النص يف شوبنهور كان وإذا
أهمها: من كثرية نصوص يف طبيعته ويوضح خاصة، مكانة املوسيقي للفن

عىل املوسيقى وإىل الطبيعة أو الظواهر عالم إىل ننظر أن إمكاننا يف إن …
أنها عىل إليها نُِظَر ما إذا — فاملوسيقى واحٍد؛ يشءٍ عن مختلفان تعبريان أنهما
بالتصورات ترتبط عاملية لغة الكلمة، معاني بأكمل تغدو، — العالم عن تعبري
فيها الشمول طابع فإن ذلك ومع الجزئية، األشياء هذه ترتبط مثلما الشاملة،
مختلف نوع من هو وإنما التجريد، عن الناتج الفارغ الشمول ذلك ليس
أشبه هذا يف واملوسيقى غموض. وال فيه لبس ال دقيق بتميز يقرتن فهو تماًما؛
املمكنة املوضوعات لجميع كلية صور هي التي واألعداد، الهندسية باألشكال
ذلك مع ولكنها أولية. بطريقة جميًعا املوضوعات هذه عىل تنطبق للتجربة،
فإن وهكذا دقة. بكل محددة وهي الحيس، لإلدراك قابلة هي بل مجردة، ليست
داخل تقع التي الحوادث وكل وتجلياتها، سوراتها وكل اإلرادة، تبذله جهد كل
السلبية، الواسعة الفئة تلك ضمن العاقلة ملكته تدرجها والتي ذاته، اإلنسان
املمكنة. األلحان من الالمتناهي العدد ذلك عنها يعرب أن ويمكن املشاعر، فئة
مادة، أية دون الخالصة، الصورة شمول دائًما له يكون التعبري ذلك ولكن
من النفس أغوار بأعمق أي باملظهر؛ ال ذاته يف يوجد بما متعلًقا دائًما ويكون
جميًعا لألشياء الحقة بالطبيعة للموسيقى الوثيقة العالقة هذه الجسم. غري
منظر ألي مالئمة موسيقى تُْعَزف عندما أنه هي هامة، حقيقة أيًضا لنا تفرس
خفاء، معانيه أدق عن لنا تكشف وكأنها تبدو فإنها بيئة، أو حادث أو فعل أو
لإلنسان يبدو فإنه ذلك، عن وفضًال له. تمييز وأدق رشح أفضل وكأنها وتظهر
املمكنة الحوادث كل رأى قد أنه قيود، بال نفسه يف تتغلغل سيمفونية ترك الذي
األمر يف التفكري أمعن فلو ذلك ومع ذاته. داخل أمامه تمر العالم ويف الحياة يف
ذلك بذهنه؛ مرت التي األشياء وبني املوسيقى قطعة بني تشابه أي وجد ملا
ر تصوِّ ال أنها يف األخرى الفنون كل عن تختلف — قلنا كما — املوسيقى ألن
تصوير هي إنما املطابقة، اإلرادة موضوعية تصور ال أدق، بتعبري أو الظاهرة،
يوجد ما لكل امليتافيزيقية املاهية عن تعرب فهي وبالتايل ذاتها، لإلرادة مبارش
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أن يمكننا وهكذا ظاهرة. كل إىل بالنسبة ذاته يف اليشء وعن األشياء، عالم يف
متجسدة. إرادة نسميه أن يمكننا مثلما متجسدة موسيقى العالم نسمي

(٥٢ القسم الثالث، (الكتاب

الخالص إىل الطريق (4-4)

الفن، ماهية شوبنهور حدد «ثالثًا»، الفئة تحت أُْدِرَجت التي النصوص مجموعة يف
النص يف وهو اإلرادة، قيود من النفس خالص إىل مؤقتًا طريًقا ذاته الوقت يف وأوضح
من والتخلص الحياة، إرادة إماتة وهو اإلنسان، لخالص النهائي الطريق يوضح اآلتي

ذاته: يف الفردية مبدأ

سعداء؛ لنكون نوجد إننا القائلة: الفكرة وهو واحد، فطري خطأ إال يوجد ال
املتعاقب اإلرضاء أنها إال السعادة من نفهم ال ونحن للحياة، إرادة إال نحن فما

إلرادتنا.
بفضل فينا رسوًخا يزداد الذي الفطري، الخطأ هذا يف واقعني ظللنا وطاملا
نشعر ألننا ذلك باملتناقضات؛ حافًال لنا يبدو العالم فإن التفاؤلية، املعتقدات
لن والحياة العالم بأن وصغريها، كبريها األشياء كل ويف خطوة. كل يف حتًما
يوم كل فإن ذلك، عن وفضًال … لنا سعيدة حياة ضمان بقصد أبًدا ينظما
أفراح فيها تتحقق التي الحاالت يف حتى أنه علمنا قد اآلن حتى حياتنا يف مر
وال بها، تعدنا التي النتائج إىل تؤدي وال خداعة، ذاتها يف هذه تكون ولذات،
يبعثها التي باملرارة األقل عىل يقرتن عليها الحصول أن عن فضًال تريضقلوبنا،
فتثبت واألحزان اآلالم أما واملنغصات. اآلالم من عنها ينبثق ما أو بها يرتبط ما
ما كل فإن وهكذا نتوقعه. ما كل تتجاوز ما وكثريًا حد، أبعد إىل حقيقية أنها
وإىل الفطري، الخطأ هذا عن الرجوع إىل بنا يؤدي بحيث ُرِسَم قد الحياة يف
ما بطريقة تخلص من أما سعداء. نكون أال هو وجودنا من القصد بأن إقناعنا
يرى ما فرسعان وجودنا، يف األول التزييف ذل ومن فينا الكامن األويل الخطأ من
يكن لم وإن إدراكه، مع متفق العالم هذا أن ويجد مخالف، ضوء يف يشء كل
— مقدارها أو نوعها كان مهما — البؤس مظاهر تعود فال رغباته؛ مع متفًقا
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والشقاء األلم أن أدرك إنه إذ األلم، فيه تبعث كانت وإن دهشة، فيه تثري
اإلرادة انرصاف وهي أال للحياة، الصحيحة الغاية يحققان اللذان ذاتهما هما

… عنها
وهو اإلنسان بذهن حاسم نحو عىل يمر القدر أن هو عادًة يحدث والذي
األلم، اتجاه يف أساسيٍّا تحوًال حياته تتحول وعندئٍذ وأمانيه، رغباته عنفوان يف
فردي وجود كل يكون التي املنفعلة الرغبة من يتحرر التحول هذا طريق وعن
رغبة أية لديه تبَق ولم الحياة، فيها يغادر التي النقطة إىل ويصل لها، مظهًرا
اإلنسان يصل التي التطهري عملية هو الواقع، يف األلم، إن بل ملذاتها. ويف فيها
إرادة طريق الضال، الطريق ذلك عن بها يرجع أي القداسة؛ إىل وحدها بها

الحياة.
(٤٩ الفصل الثاني، (املجلد

الزهد أخالق وبني الخالص، يف مذهبه بني شوبنهور يربط األخري النص هذا ويف
فيقول: والعطف

principuum indi- الفردية» «مبدأ به وأعني املايا»،1 «حجاب ُرِفَع ما إذا
ذاته بني أناني نحو عىل يميز يعود ال حتى املرء أعني عن ،viduationis
ال وبذلك هو؛ بآالمه يهتم مثلما غريه بآالم يهتم وإنما اآلخرين، وأشخاص
استعداد عىل أيًضا يكون بل فحسب، مدى أقىص إىل ومحسنًا ًا خريِّ يكون
شخًصا أن بد فال آخرين، أفراد لعدة إنقاذ ذلك يف كان ما إذا بفرديته للتضحية
عذاب عاتقه عىل يأخذ وبذلك هو؛ آالمه أنها عىل حي كل آالم إىل سينظر كهذا،
الحياة هذه نفس يؤكد أن للعالم، هذه بمعرفته له، يتسنى فكيف أجمع، العالم
تعلًقا أشد ويغدو بها، تقيًدا نفسه يزيد وبذلك دائمة؛ إرادية أفعال طريق عن
التي اللذات تلك من وتفر الحياة، عن عندئٍذ تنرصف اإلرادة إن … بأهدابها؟
واالستسالم اإلرادي العزوف حالة اإلنسان يبلغ فهنا للحياة. تأكيًدا فيها ترى

حقيقة. الوهم لنا تصور التي الخداعة الكونية القوة أي 1
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مظهًرا إال أصًال اإلنسان يكن لم وملا لإلرادة، التام والقهر الكامل والهدوء
بأي إرادته تعلق من ويحذر يشء، أي إىل إرادته توجيه عن يكف فإنه لإلرادة،

جميًعا. التام االكرتاث عدم نفسه يف ينمي أن ويحاول يشء،

(٦٨ القسم الرابع، (الكتاب
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أللربتالنجه املادية» «تاريخ

ومؤلفاته النجه حياة (1)

دوسلدورف، إقليم يف تقع بلدة Friedrich»1يف Albert Lange النجه ألربت «فريدرش ولد
سبتمرب شهر من والعرشين الثامن يف «Wald bei Solingen زولنجن بجوار «فالد اسمها
بسيط عامل من بكفاحه طريقه يشق أن استطاع عصاميٍّا رجًال أبوه وكان ١٨٢٨م. عام
النجه قىض وقد أوروبا، يف اإلنجيل اح ُرشَّ أعظم من بأنه وقته يف اشتهر جامعي أستاذ إىل
من عرشة الثانية يف انتقل ولكنه .«Duisburg «دويسربج مدينة يف األوىل حياته سنوات
متأخرة سن يف إال يغادرها ولم له، ثانيًا وطنًا أصبحت التي سويرسا يف زيورخ إىل عمره
السياسية املعارك غمار وخوض أملانيا إىل العودة إىل بالسياسة تعلقه دفعه عندما نسبيٍّا
دول معظم كيان السياسية القالقل فيه هزت الذي ١٨٤٨م عام يف ذلك وكان فيها.
ذلك يف ال، فعَّ بدور األوروبيون املثقفون فيها أسهم عنيفة ثورات فيه وقامت أوروبا،
بحماسة الدائرة السياسية األحداث وتابع اللغة، فقه ليدرس بون جامعة إىل انتقل العام

األملانية. الدولة وحدة وتحقيق األوروبية، الوحدة تحقيق أنصار من وكان بالغة،
«كولونيا»، يف قصرية فرتة للتدريس انتقل الدكتوراه، درجة عىل النجه حصول وبعد
ومن املادي، املذهب تاريخ ويف واألخالق النفس وعلم الرتبية يف ليُحارض بون إىل عاد ثم
لنشاطه نتيجة التدريس يف عمله من االستقالة إىل اضطر ولكنه دويسربج. إىل انتقل بون
الغرفة سكرتري منصب ذلك بعد توالها التي املناصب من وكان ١٨٦١م، عام يف السيايس

االنفعاالت نظرية إىل الوصول يف جيمس مع اشرتك الذي النجه كارل الدنمركي النفس عالم غري وهو 1

«جيمس-النجه». نظرية باسم املعروفة
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وقد الصناعية، األعمال إدارة يف عادية غري مقدرة أظهر حيث دويسربج، يف التجارية
يف اشرتاكه عن فضًال املادية»، «تاريخ يف كتابه تأليف عىل عاكًفا املدة هذه طوال ظل
القائمة الرجعية الحكومة فيها يهاجم كان التي اليومية، والرور» «الرين صحيفة تحرير
«فنرتتور إىل فانتقل مستمرة، سياسية اضطهادات إىل لذلك نتيجة تعرض وقد بشدة.
مرة بأملانيا ماربوج جامعة إىل ثم للفلسفة، أستاذًا عمل حيث زيورخ إىل ثم «Winterhur
النفس وعلم املنطق عىل يشتمل األخرية الجامعة هذه يف محارضاته برنامج وكان أخرى.

والشعر. السياسية والعلوم الرتبية وتاريخ
يف به أودى الذي املرض بوادر عليه وظهرت اعتلَّت، قد صحته كانت األثناء هذه ويف
مراجعات بعد السابقة كتبه طبع ويعيد يؤلف ظل وإنما يفرت، لم نشاطه ولكن النهاية،
سنة نوفمرب ٢١ يف وتويفِّ املرض قهره وعندما حياته، من األخرية األسابيع حتى دقيقة،

والتأليفي. العلمي نشاطه أوج يف كان ١٨٧٥م،

هي النجه بها اشتهر التي والسياسية الفلسفية املؤلفات وأهم (1-1)

١٨٦٥م، عام يف األوىل طبعته ظهرت وقد ،Die Arbeiterfrage العمالية املشكلة (١)
١٨٧٤م. عام آخرهما كانت أخريني طبعتني عىل ذاته هو وأرشف

J. S. Mill’s Ansichten über die االجتماعية املسائل يف ِمل استورت جون آراء (٢)
(١٨٦٦م). sociale Frage

Geschichte des Materialismusالحارض العرص يف داللتها ونقد املادية تاريخ (٣)
لهذا األوىل الطبعة ظهرت وقد ،und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart

و١٨٧٥م. ١٨٧٣ عامي يف الثانية والطبعة ١٨٦٥م، عام يف الكتاب
Die Grundlegung der mathematischen الريايض النفس علم «أسس (٤)

(١٨٦٥م). «psycologie
بعامني النجه وفاة بعد نُِرشَ وقد ،«Logische Studien منطقية «دراسات (٥)

كوهني». «هرمان األملاني الفيلسوف نرشه عىل وأرشف (١٨٧٧م)،

رئيسيني: بابني من املادية» «تاريخ كتاب ويتألف

كانْت». حتى املادية «تاريخ (أ)
كانْت». منذ املادية «تاريخ (ب)
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باإلشارة هنا نكتفي وسوف فصول، تحتها تندرج أقسام البابني هذين من باب ولكل
البابني: هذين من كلٌّ يشملها التي األقسام إىل

كانْت حتى املادية تاريخ (أ)

اليونانية الفلسفات القسم هذا (ويعالج القديمة العصور يف املادية األول: القسم
فصول). خمسة يف والرومانية

وكذلك املادية، من وموقفها التوحيدية العقائد تشمل (وهي االنتقال فرتة الثاني: القسم
بيكن العرص هذا ويشمل أوروبا، يف العلوم إحياء عرص ثم املدرسية الفلسفات

وديكارت).
والفالسفة وهبز جاسندي يشمل (وهو عرش السابع القرن مادية الثالث: القسم

اإلنجليز).
ثم وأملانيا، فرنسا يف اإلنجليز الفالسفة تأثري (ويعالج عرش الثامن القرن الرابع: القسم

وفلف). ليبنتس عند املادية عىل الفعل ورد ودولباك، المرتي، مادية

كانْت منذ املادية تاريخ (ب)

املادية عن وآخر واملادية، كانْت عن فصًال (ويشمل الحديثة الفلسفة األول: القسم
كانْت). منذ الفلسفية

والدقيق، العلمي والبحث املادية موضوعات: (ويعالج الطبيعية العلوم الثاني: القسم
والغائية). والداروينية الكون، يف العلمية والنظريات واملادة، والقوة

اإلنسان بني العالقة يف (ويبحث والنفس اإلنسان الطبيعية: العلوم تكملة الثالث: القسم
الحسية). األعضاء ووظائف العلمي، النفس وعلم والنفس، واملخ الحيواني، والعالم

واألنانية السيايس االقتصاد عن (ويتحدث والدين األخالقية املادية الرابع: القسم
األخالقية، املادية وبني النظرية املادية بني والعالقة والتنوير، املسيحية وعن القطعية،

األعىل). املثل نظر ووجهة الدين،
بها قام التي الكتاب، لهذا اإلنجليزية الرتجمة عىل البحث هذا يف اعتمدنا وقد
أجزاء، ثالثة يف مرة ألول ت ونُِرشَ ،«Ernest Chester Thomas توماس تشسرت «إرنست

169



الفلسفة آفاق

والطبعة مرات، عدة الرتجمة هذه طبع أُِعيد وقد و١٨٩٢م، و١٨٩٠م ١٨٧٧م األعوام: يف
(يف Routledge & Kegan paul مكتبة يف ١٩٥٠م سنة طبعة هي عليها اعتمدنا التي
الطبعة هذه ُجِمَعت وقد العلمي)، واملنهج والفلسفة النفس لعلم الدولية املكتبة سلسلة
من كلٍّ يف للصفحات األصيل بالرتقيم احتفظت ولكنها واحد. مجلد يف الثالثة األجزاء بني
تماًما؛ للكتاب عرضناه الذي التقسيم يطابق ال الذي الرتقيم وهو الثالثة، األجزاء هذه
القارئ: عىل األمر يلتبس ال حتى الرتقيم هذا يف جزء كل حدود هنا نورد أن نود ولذلك

السابع القرن (مادية األول الباب من الثالث القسم نهاية حتى البداية من األول: الجزء
عرش).

الثاني الفصل نهاية حتى عرش) الثامن (القرن الرابع القسم بداية من الثاني: الجزء
واملادة). القوة الطبيعية: (العلوم الثاني الباب أقسام ثاني من

وقد الكتاب، نهاية حتى الكون) يف العلمية (النظريات الثالث الفصل من الثالث: الجزء
«برتراند الكبري اإلنجليزي للفيلسوف قيِّمة بمقدمة اإلنجليزية الرتجمة هذه صدرت

وحارضها». ماضيها «املادية بعنوان رسل»

املادية» «تاريخ كتاب يف الرئيسية األفكار (2)

ما كل تجمع ضخمة فلسفية موسوعة الكتاب هذا إن مبالغة: أية دون — القول يمكن
ولقد عرش. التاسع القرن من األخري الربع حتى والعلم بالفلسفة املادية عالقة عن ُعِرَف
غزيًرا علًما — صفحة ومائة ألف عىل تزيد التي الكتاب هذا صفحات — النجه أظهر
طويلة بهوامش الكتاب صفحات وتمتلئ عرصه، حتى العلوم وتاريخ الفلسفة بتاريخ

والتحليل. النقد عىل فذة وقدرة هائلة، اطالع سعة عىل تدل قيمة
للفلسفة، تاريخ ناحية من فهو وجهني، من الكتاب هذا إىل يُنظر أن املمكن ومن
اآلخر. يف تماًما متداخل الوجهني من وكلٌّ املادية، لفكرة مذهبية مناقشة أخرى جهة ومن
استعراض هو وإنما تاريخيٍّا ليس األولني، الفصلني باستثناء كله، الثاني الباب أن صحيح
تحفل كانت الخالصة التاريخية الفصول فإن ذلك ومع باملادية. عالقتها يف العرص لعلوم
الفصول هذه ويف اإلطالق. عىل التاريخي الرسد عىل تقترص تكن ولم املذهبية، باملناقشة
عىل يقترص ولم مادية، نظر وجهة من تقريبًا كله الفلسفة تاريخ النجه عالج التاريخية
السواء؛ عىل وخصومها املادية أنصار يف بحث وإنما وحدهم، املاديني الفالسفة عىل الكالم
املؤلف. عاشها التي الفرتة حتى للفلسفة شامل تاريخ الكتاب إن يقال: أن يمكن بحيث
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الفلسفة؛ يف التاريخية الكتب أهم من تجعله ضخمة مزايا للكتاب فإن ذلك وعىل
منها: ألسباب وذلك

عن بالفلسفة يخرج ألنه بعيد؛ حد إىل جديدة الفلسفي التاريخ إىل نظرته إن (١)
لدى ضئيلة قيمة العادية األحوال يف لها مادية فلسفات شأن من يرفع املألوف، نطاق
قراءته اعتاد ملا مخالفة جديدة آفاًقا الفلسفة دارس يجد هذا كتابه ففي الفلسفة؛ مؤرخي
الفالسفة تمجيد ويكون والروحية، املثالية النزعات تسود حيث الفلسفية، الكتب معظم يف
كتاب أحق وما الخالصة، األفكار عالم يف وتوغلهم الواقعي العالم عن ابتعادهم قدر عىل
لكي األقل فعىل إيجابية، أفكار من فيه ملا يكن لم إن بالفلسفة، املشتغلني بعناية كهذا
تصدمهم قد مخالفة نظر وجهات عىل االطالع من يفيدوا ولكي ألفوه، ملا تغيريًا فيه يجدوا
األمور. إىل نظرتهم رحابة من وتزيد العقيل أفقهم توسع بأن كفيلة ولكنها األمر. بداية يف
الكلمة هذه تحمله ما بكل حي كتاب بالتاريخ، الكبرية عنايته من الرغم عىل إنه، (٢)
بالواقع آراءها يربط الفلسفية، والشخصيات املذاهب ألقدم مناقشته يف فهو معاٍن، من
الذي الحارض إىل بالنسبة داللتها قديمة فكرة كل من ويستخلص الدوام، عىل له املعارص
يعالج الذي الوقت يف بإسهاب عرش التاسع القرن عن يتحدث تراه وهكذا فيه. يعيش
املقارنات إجراء عن يكف وال وأرسطو، وأفالطون ديمقريطس مثل أقدمني فالسفة فيه
بها تمتلئ التي الزاخرة الغنية الهوامش ويف الكتاب متن يف سواء واملحدثني، القدماء بني

صفحاته.
النصف أوائل يف العلم لحالة شاملة صورة الثاني نصفه يف القارئ إىل يقدم إنه (٣)
إذ نطاقها؛ يف موسوعية تكون تكاد صورة وهي عرش، التاسع القرن من الثاني
واألنثروبولوجية والنفسية والفيزيائية والبيولوجية والفلكية الجيولوجية العلوم تشمل
لكتاب الفاحصة الدراسة أن املؤكد ومن والدينية. واألخالقية والسياسية واالقتصادية
من سواء العلم، تاريخ من الهامة الفرتة هذه عىل ساطًعا ضوءًا تلقي بأن كفيلة كهذا
لهذه العامة الفلسفية الداللة حيث من أو فيها، ت تمَّ التي العلمية الكشوف تفاصيل حيث

الكشوف.

الواردة املعلومات تؤخذ أن ينبغي — هذه مزاياه من الرغم عىل — الكتاب أن عىل
اآلتية: لألسباب وذلك الحذر؛ من بيشء فيه

الخالفات من محدًدا موقًفا يتخذ إنه أي واضحة؛ «خالفية» نزعة ذو الكتاب إن (١)
الخصوم آراء يهاجم بينما بعنف، املوقف هذا عن ويدافع عرصه، يف املفكرين بني الناشبة
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باملناقشات مرتبًطا كان الكتاب إن القول: يمكن املعنى وبهذا الفرصة، له أتيحت كلما
املؤلف. فيها عاش التي الفرتة يف أملانيا يف الدائرة واملجادالت

فلسفة إىل بقوة انحيازه يف املؤلف، عند تتمثل، كانت الخالفية النزعة هذه إن (٢)
يجعل إذ للكتاب؛ الرئيسني للبابني وضعه الذي التقسيم يف بوضوح ذلك ويتمثل «كانْت»،
بحيث جميعهم؛ للفالسفة الكامل التفكري حوله يدور محوًرا كانت فلسفة من فيهما
جميع يف بكانْت إيمانه يتمثل كما بعده، وما كانت قبل ما إىل كله الفلسفة تاريخ ينقسم
يف صحته إثبات ويحاول ظ، تحفُّ أي دون الكانتي املوقف إىل فيها ينحاز التي مناقشاته،
لهجومه هدًفا كان — للكتابة محوًرا كان الذي — ذاته املادي املذهب إن بل األحوال. كل
كل يف أي الكانتية؛ التعاليم مع متعارًضا فيها يبدو املذهب ذلك كان مرة كل يف الشديد
عىل يقترص وال للعالم، النهائي الرتكيب عن ميتافيزيقية نظرية يقدم أنه فيها يزعم مرة

فحسب. «الظواهر» عالم قوانني بوصفها املادة قوانني معالجة
آثار تظهر أن قبل توقف قد الكتاب أن فيبدو الحارض، عرصنا إىل بالنسبة أما (٣)
الديالكتيكية؛ املادية أو املاركسية هي املادية، املذهب تطور مراحل من حاسمة مرحلة
كتب من هامة مجموعة ظهرت قد كانت املايض، القرن من والسبعينيات الستينيات ففي
ولم األذهان، عىل التأثري يف بدأت قد تكن لم أثارها التي الحركة ولكن وإنجلز. ماركس
يكن لم النجه أن ويبدو نسبيٍّا، قليلة لفئة إال بوضوح بعُد تكشف قد الهامة داللتها تكن
ماركس، كارل إىل بسيطة هامشية إشارات إال يتضمن لم الضخم كتابه إن إذ هؤالء؛ من
االقتصاد مؤرخي أعلم بأنه «يشتهر بأنه الهوامش هذه أحد يف وصفه قد كان وإن وهو
أي املاركيس للمذهب يجعل لم أنه إال األول)، الجزء ص٣٠٩، (هامش األحياء» السيايس
إىل إشارة يتضمن أن دون املادية املذاهب يعالج كتابًا أن يف جدال وال كتابه. يف مكان
عىل منطويًا املعارصة النظر وجهة من يَُعدُّ اإلنسان، تاريخ يف تأثريًا وأقواها مراحلها أهم
إن املادية يف ماركس مذهب يتجاهل أن يستطيع ال معارص كتاب أي ألن خطري؛ نقص
قبولها حيث من لها يفرد أن ينبغي وإنما عام، بوجه املادية لحركة التأريخ بصدد كان
سيما وال البحث، هذا صفحات خالل بوضوح النقص هذا آثار تظهر وسوف رفضها، أو

واألخالقية. السياسية باملوضوعات املتعلقة أجزائه يف

من أن نرى الكتاب، هذا يف وردت التي الفلسفية األفكار لتفاصيل نعرض ولكي
الثاني الفلسفة، تاريخ يف آراءه يتناول أحدهما رئيسيني: قسمني إىل تقسيمها األفضل
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مذهبي، والثاني تاريخي، األول القسم إن أي عام؛ بوجه املادية مشكلة من موقفه يعرض
— تضمن قد الثاني الباب كان وإن الكتاب، يف الرئيسيني البابني ما حدٍّ إىل يناظران وهما
ملشكلة املذهبي البحث إىل ينتقل أن قبل البداية، يف تاريخيني فصلني — قبل من قلنا كما

املختلفة. بالعلوم عالقتها يف املادية

الفلسفة تاريخ يف النجه آراء (3)

من الفلسفة لتاريخ عرض هو حيث من الكتاب لهذا الكربى القيمة إىل أرشت أن سبق
ثانوية تبدو التي — املادية مشكلة أن والواقع املادي. املذهب زاوية هي مألوفة، غري زاوية
أعظم عىل الكتاب هذا يف تظهر — الفلسفة تاريخ كتب من كثري يف الشأن ضئيلة أو
العصور. أقدم منذ الفالسفة خالفات حوله دارت رئيسيٍّا محوًرا وتعد األهمية، من جانب
إىل نظرته يف جديًدا الكتاب أصبح أن املنظور يف األسايس التغيري هذا نتيجة من وكان
من — وأعاد املؤرخون، تجاهله طاملا عنًرصا — جهة من — أبرز قد ألنه الفلسفة؛ تاريخ
البعض، مكانة أعىل بحيث الفلسفة؛ تاريخ يف املعروفة الشخصيات تقويم — أخرى جهة
ه وجَّ بينما ملاًما، إال الشائعة الكتب يف ترد ال أسماءهم أن مع مفصلة، معالجة وعالجهم
معظم نظر يف الفلسفي التفكري قمة تحتل التي الشخصيات من كثري إىل املرير نقده

املؤرخني.
لنظرة وفًقا بأرسه الفلسفة تاريخ عرض نعيد أن الحال بطبيعة وسعنا يف وليس
نوضح التاريخ، هذا من مختلفة مراحل يف رسيعة بوقفات سنكتفي ولكنا إليه، املؤلف
يف الخاصة لطريقته نماذج ونتخذها الفلسفة، تاريخ إىل املؤلف نظرة يف الِجدَّة مدى فيها

والحديثة. القديمة العصور فالسفة عن الشائعة اآلراء مراجعة

الفلسفة وبداية املادية (1-3)

وبني املادية بني الوثيق االرتباط عن النجه يعرب املادية»، «تاريخ كتاب يف األوىل الجملة منذ
يرشح وهو منها»، أقدم ليست ولكنها الفلسفة. ِقدم قديمة املادية «إن فيقول: الفلسفة،
املادية محتقري ضد — جهة من — «موجهة إنها فيقول: الصفحة هامش يف الجملة هذه
عليها وينكرون فلسفي، تفكري لكل مطلًقا نقيًضا الكون إىل نظرتها يف يجدون الذين
من يحتقرون الذين املاديني أولئك ضد أخرى جهة من موجهة أنها كما علمية، قيمة أية
هي وإنما فلسفي، نظر وليدة حال بأية ليست آراءهم أن ويتصورون فلسفة، كل جانبهم
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املادية فإن وهكذا الفيزيائية». وللعلوم السليم الطبيعي وللحكم للتجربة خالصة نتيجة
من الشأن ضئيل مذهبًا ليست فهي ذاتها، الفلسفة بنشأة ظهورها بداية يف مقرتنة عنده
واالرتباط الفلسفة عن الرتفع تدعي أال ينبغي ذاته الوقت يف ولكنها الفلسفية. الوجهة

وحده. بالعلم
مع حاد رصاع يف اشتبكت قد املادية أن النجه يوضح أيًضا الكتاب بداية ومنذ
الدينية األفكار ألن ذلك إليها؛ تدعو التي الفلسفية املذاهب أول ظهور منذ القديمة العقائد
خليًطا كانت املختلفة اليونانية العقائد ويف القديم الرشق يف سائدة كانت التي الوثنية
بأنها العقائد هذه يصف وهو متجددة، قوى فيه ويبعث الجهل يغذيه غامًضا، مضطربًا
هذه مثل أن شك وال املادية». إىل مفتقرة كانت ما بقدر الروحانية إىل «مفتقرة كانت
يف التحكم عن والعجز بالجهل الناس شعور من إال قيمتها تستمد تكن لم التي العقائد
لتفسري واحد بمبدأ اإلتيان يحاول بمذهب تصطدم بأن خليقة وكانت الطبيعية. القوى
النجه يود التي والفكرة املادية، الظواهر جمع يف والوحدة النظام بعث إىل ويسعى الكون،
العقائد وبني املادية بني الرصاع أن هي — بها رصح قد يكن لم وإن — عنها يدافع أن
منظم تفسري إيجاد يف الرغبة بني أي والجهل؛ العلم بني رصاًعا البداية منذ كان الغابرة
هجوًما تكن لم إذن فاملسألة الغامضة؛ واآلراء املضطربة باألفكار االكتفاء وبني للظواهر
الوحيد الدافع كان وإنما الروحانية، عن الدفاع يف منها رغبًة املادية عىل العقائد هذه من
الغيبي والتفسري الجهالة عن الدفاع يف الرغبة — األمر واقع يف — هو الهجوم هذا إىل
ضد القدماء املاديون الفالسفة خاضها التي املعركة تكن فلم أخرى جهة ومن لألشياء،
مبعثها كان بل العليا، للُمثُل أو للروحانية كراهيتهم إىل راجعة الوثنية األديان رجال
التفسري يف امليضِّ يف والرغبة العالم، فهم يف القانونية وسيادة العقل حكم تأكيد هو الوحيد
تؤكد التي الصورة تلك ومنها صورة، كل يف الجهل ومعاداة ممكن، مدى أقىص إىل
مرادفة املادية تكون املعنى وبهذا العلمي، للتفسري الكون يف كثرية ظواهر قابلية عدم
العلمي، بالتقدم الدائم ارتباطها ذلك عىل دليل وأقوى لألشياء، العقيل التفسري إىل للنزعة
عند الفلسفي التفكري عهود أول منذ ذلك تجىل وقد للعلوم. الذهبية العصور يف وازدهارها
الفلكية للعلوم هائل ازدهار بفرتة مقرتنة كانت األولني الطبيعيني مادية إن إذ اليونانيني؛
مهبط أيونيا، مدينة يف مظاهره أوضح تجلَّت الذي االزدهار وهو والطبيعية، والرياضية

القديمة. الثقافات خالصة التقاء وموضع اليونانية، الفلسفة
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واملادية سقراط (2-3)

العقلية الفلسفة عىل حكًما يُْصِدر األمر واقع يف فإنه سقراط، عن النجه يتحدث حني
الفلسفة يف املادي املذهب عىل الضخم الفعل رد بدأ الذي هو فسقراط بأرسها، اليونانية
أرسطو، فلسفة يف العليا قمتها بلغت التي الهائلة العقلية الحركة تلك واستهلَّ اليونانية،
وظلت الوسطى، العصور يف الالهوتية الفلسفات مع تحالف بعد فيها دخلت والتي
اختفت قد كلها آثاره عن القول يمكن ال نحو عىل الغربي العالم يف األذهان عىل مسيطرة
تفكري بني دقيق فاصل حد وضع علميٍّا املستحيل من فإن أخرى جهة ومن اليوم، حتى
الذي النحو عىل — سقراط فلسفة تقويم إعادة فإن هنا ومن أفالطون؛ وتفكري سقراط
الفلسفة يف العقيل التيار لتقويم إعادة األمر واقع يف هي — الكتاب هذا يف النجه به يقوم

وأرسطو. أفالطون الكبريين: قطبيه يف سيما وال كلها، الغربية
سقراط بلسان األحيان معظم يف تحدثت التي األفالطونية، املحاورات أن النجه ويؤكد
أنواع وجميع واألالعيب املنطقية بالخدع تحفل كانت آرائه، عن قليلة غري أحيان يف وعربت
القط يتالعب «كما بخصومه يتالعب فهو دائًما، الظافر سقراط يرتكبها التي املغالطات
ولكنهم باطلة. استدالالتهم بأن االعرتاف وإىل التناقض، يف الوقوع إىل ويدفعهم بالفأر»،
هذه أن النجه رأي ويف آخر. خطأ يف يديه عىل ليقعوا إال الخطأ هذا من يتخلصون ال
الشخص يجرب حيث الحجج، بني املبارش الرصاع ويف الحديث. يف تفيد الجدال يف الطريقة
املعرفة؛ إىل الجاد والسعي العلمي البحث يف تفيد ال ولكنها آخر. شخص ضد العقلية قواه
دون الحقيقة كشف إىل أساًسا يرمي وإنما الخصوم، إفحام إىل يهدف ال العلم ألن ذلك
خصومه، أخطاء إىل االهتداء يف بارًعا سقراط كان ما قدر عىل عقيمة، مجادلة أو مغالطة
كشف عن يعجز دائًما كان ولكنه خطورة. عنها تقل ال أخطاء يف يقع ذاته هو كان
يف والخداع بالغش سقراط نتهم أن وسعنا يف يكن لم وإذا الخاصة، استدالالته يف الخطأ
من نوًعا الفلسفة جعل إىل اليوناني االتجاه ذلك عن مسئوًال األقل عىل كان فإنه املناقشة،
الحقيقة فيها تضيع عقلية، مصارعة بمباريات يكون ما أشبه هو الذي اللفظي الجدال

الخصوم. قهر يف املتحمسة والرغبة الكالمية املعارك غمار يف الهادئة
من والسذاجة الرباءة موقف ويتخذ شيئًا، يعلم ال أنه يدَّعي سقراط كان ولقد
وراءها تختفي كانت الفكرية الرباءة هذه ولكن علًما. يزيدوه أن إليهم ويطلب خصومه،
ويعجز الخصم يحتار عندما تظهر ما رسعان جازمة، قطعية نزعة — األمر واقع يف —
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الثابتة: املبادئ من بسيطة مجموعة القطعية النزعة هذه وقوام املناقشة، يف امليض عن
اإلنسان واجبات أول وأن السعيد، هو وحده العادل وأن املعرفة، هي الفضيلة أن «كالقول
الخارجية»،2 األشياء إىل يوجهها عناية أية من أجدى بنفسه املرء علو وأن لنفسه، معرفته
بالنبوءة وذكَّرنا الدائم، بجهله التذرع إىل عاد معينة، مسألة يف الخصم أحرجه ما فإذا
يعلمون ال غريه أن حني عىل جاهل، أنه يعلم كان ألنه اإلغريق؛ أحكم أنه أعلنت التي
افرتاض ألن الشك؛ روح عن الناس أبعد سقراط كان فقد ذلك ومع يعلمون. ال أنهم مثله
بها. نطق عبارة كل يف كامن إليها البرشي العقل وصول وإمكان يقينية معرفة وجود

املمكن فمن كربى، خدمة الفلسفة إىل أسدى سقراط أن ينكر ال النجه فإن ذلك ومع
الحقة للمعرفة الطريق تمهيد كان هدفه ألن الفلسفة؛ يف النقدية للنزعة رائًدا يَُعدَّ أن
فمنهج والبطالن، الحقيقة بني التمييز يتيح منهج ووضع باطلة، معرفة كل عىل بالقضاء
تزال وال كانت املعرفة، أساس النقد إن القائلة وفكرته أساسه، يف نقدي إذن سقراط
املظهر بني التمييز تأكيد يف أسهم أنه ذلك من واألهم الفلسفة، يف الكربى قيمتها لها فكرة
البادية الظواهر أن حني عىل لألشياء، الكلية باملاهيات يكون إنما العلم أن وأكد والحقيقة،

حقة. معرفة ألية أساًسا تصلح ال
عىل عنيف فعل رد أحدثوا قد جميًعا أنهم يف وأرسطو أفالطون مع سقراط ويشرتك
وإنما بذلك يكتفوا ولم عليهم، السابقني اليونانيني الفالسفة لدى السائدة املادية النزعة
تلك جديد من وأحيوا العليا، هي الدنيا النظر وجهة أصبحت بحيث األمور موازين قلبوا
من أحيوها ولكنهم عليها. قضوا قد األولون املاديون كان التي القديمة واألوهام األخطاء
القديمة الخرافة كانت وبينما ونفوذًا، سلطة عليها وأضفوا وأروع، أبهى صورة يف جديد
يف املصوغ العقل ثوب هو وقور، بثوب تكتيس أيديهم عىل أصبحت واضحة، رصيحة

اإلنسان. مثال عىل الطبيعة تصور التي والغائية بحت، برشي قالب
ذلك يف أي والرياضية؛ الطبيعية العلوم ميدان يف أبحاثهم القدماء املاديون ركز ولقد
سقراط بدأه الذي الفعل رد أما فيه. حقيقي تقدم إحراز العقل يستطيع الذي امليدان
فيه يستحيل ميدان إىل أي البرشية؛ والنفس األخالق علوم إىل االهتمام مركز نقل فقد
بحث إىل بعد فيما يعود أن أراد عندما أرسطو إن بل األذهان. كل عليه تتفق تقدم تحقيق
والبحث الطبيعي البحث بني خلط وسقراط، أفالطون تجاهلها التي القديمة الفروع تلك

ص٧٠. األول، الجزء املادية، تاريخ 2
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عند فالغاية واضح؛ أخالقي أصل ذات فكرة وهي الغائية، فكرة بإدخاله وذلك األخالقي،
الغايات هذه إىل نسبنا أننا يعني هذا ولكن لألشياء. الفكرية املاهية مع تتفق أرسطو
وال العلم، يف تصورها يمكن ال فكرة وهي الطبيعية، األشياء يف ذاتها تحقيق عىل القدرة

معينة.3 غاية حسب األشياء تشكيل يف العملية اإلنسان بطريقة التشبيه إىل إال ترجع

ماديٍّا؟ ديكارت كان هل (3-3)

يقال: أن الشائع فمن متعارضتني: حقيقتني خالل من املادية من ديكارت موقف يتحدد
املشهورة: بقضيته املثالية أمام الطريق فتح وأنه املادية، للفلسفة عدوٍّا كان ديكارت إن
واحًدا أن — أخرى جهة من — نالحظ أن الواجب من ولكن موجود». أنا إذن أفكر «أنا
فكيف ديكارت، إىل انتسابه يؤكد — «المرتي» وهو — تطرًفا الفرنسيني املاديني أشد من

املتعارضتان؟ الحقيقتان هاتان عليه تنطوي الذي اإلشكال نحل إذن
أبدى عندما قوية دفعة األمام إىل املادي املذهب دفع قد ديكارت أن النجه يرى
علم الرياضة أن صحيح العلوم. لكل أنموذًجا منها واتخذ بالرياضيات املشهور اهتمامه
التي املادي، املذهب روح مع تتناىف االستنباطية الطريقة وأن استنباطي، منهج ذو عقيل،
ذلك سيطرة عىل األكرب العامل هو ديكارت كان فقد ذلك «ومع أساسها، يف تجريبية هي
معيار الطبيعة ظواهر جميع عىل طبق الذي الطبيعية، الفلسفة من الريايض الجانب
وهي الطبيعة، بحث يف اآللية النزعة تغليب ذلك معنى وكان الهنديس»،4 والشكل العدد
الفرتة هذه يف اآللية فكرة أذاع الذي هو ديكارت كان فقد وإذن أساسها، يف مادية نزعة
المرتي كتاب يف صورها بأوضح ظهرت التي الفكرة وهي الحديثة، الفلسفة تاريخ من
جميع إن القائلة: الفكرة ترتد ديكارت وإىل ،«L’homme machine اآللة «لإلنسان

آلية. لتغريات نواتج األمر آخر تعد املادية، عن فضًال العقلية، الحياة وظائف
التغريات كل تُْرِجع التي ديكارت آراء يف كبريًا سنًدا وجدت قد املادية أن املؤكد ومن
بعضها األجسام تأثري إىل الحركة، ظاهرة إىل — ذاته اإلنسان ويف بل — الطبيعي العالم يف
النجه ويقتبس للطبيعة، الصوفية التفسريات استبعاد إىل تلقائيٍّا يؤدي مما بعض، يف

ص٥٢-٥٣. نفسه، املرجع 3
ص٢٤٢. نفسه، املرجع 4
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ال امليت الجسم «إن النفس»: «انفعاالت كتاب يف املشهورة ديكارت عبارة الصدد هذا يف
منها»، أسايس جزء يف تفسد ذاتها الجسمية اآللة ألن بل عنه، تغيب النفس ألن ميتًا يكون
الشعوب لدى بالنفس املتعلقة األفكار كل أن تذكرنا «إذا قائًال: العبارة هذه عىل يعلق ثم
هذه يف الفور عىل لرأينا امليت، والجسم الحي الجسم بني مقارنة إىل ترجع إنما البدائية
فإن هنا ومن البرشي»،5 املجال يف املادي املذهب دعم يف أهمية له إسهاًما الواحدة النقطة
أكد وحني ديكارت. إىل ماديته أرجع عندما حق عىل كان «المرتي» أن إىل يذهب النجه
يف نفًسا نظريته إىل فأضاف الدين رجال تجنب حاول حذًرا، فيلسوًفا كان ديكارت أن

ذاتها. النظرية مضمون عن تماًما خارجة األمر حقيقة
أن الجائز ومن ديكارت. تفكري يف بدوره موجود املثايل الجانب فإن ذلك ومع
فعل ما نحو عىل بينهما التوفيق يحاول أن دون مًعا املثالية باملادية احتفظ قد ديكارت
املادي الجانب عىل بذلك وطغى الناس، اهتمام أثار الذي هو املثايل الجانب ولكن كانت.
اهتماًما يُبد لم إنه إذ ذلك؛ عكس عىل لديه األمر فكان نفسه ديكارت أما فلسفته. يف
االهتمام أشد أبدى أنه حني عىل باسمه، اآلن ترتبط التي امليتافيزيقية بالنظرية كبريًا
وجد عندما أنه األمر يف ما وكل الطبيعة، يف اآللية ونظريته والرياضية، العلمية بأبحاثه
أطربه النفس، مادية وال هللا وجود عىل وبراهينه امليتافيزيقية آراءه يستحسنون الناس
من الجانب بهذا متزايًدا اهتماًما يبدي وبدأ كبري، ميتافيزيقي بأنه الناس بني يشتهر أن
رجال هجوم من نفسه عىل اطمئنانه إىل أدعى امليتافيزيقا إىل التحول هذا وكان مذهبه.
مؤلفاته يف النظر إعادة إىل دفعه قد الدين رجال من خوفه أن املعروف من إن «إذ الدين،
— منها سحب أنه املؤكد ومن دقيقة، مراجعة ومراجعتها بالفعل، تمت قد كانت التي

األرض.»6 دوران يف نظريته — فعًال به يؤمن كان عما رغًما

املادي واملذهب كانْت (4-3)

يظهر أن غريبًا يبدو وقد املتحمسني، كانْت أنصار من كان النجه أن إىل أرشنا أن سبق
أملانيا. يف الجديدة الكانتية النزعة أقطاب من واحد يد عىل املادي املذهب عن ضخم مؤلف

ص٢٤٥-٢٤٦. نفسه، املرجع 5
ص٢٤٨. نفسه، املرجع 6
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الخاصة، طريقته عىل املادي املذهب وبني كانت آراء بني ق وفَّ قد النجه أن الواقع ولكن
يف املادية ألن ذلك األحوال؛ كل يف املادي للمذهب متحمًسا نصريًا ليس ناحية من فهو
واألوهام املبالغات من تخلصنا الظواهر تفسري يف طريقة بوصفها قيمتها لها نظره
يف «طريقة تكون أن تعدو ال ولكنها العلم. روح من اقرتابًا الفلسفة وتزيد امليتافيزيقية،
تقيض وهي ذاتها، يف لألشياء نهائيٍّا تفسريًا تقدم ال أنها أعني فحسب؛ الظواهر» تفسري
وتدَّعي الكون، إىل الخاصة امليتافيزيقية نظرتها بدورها تقيم أن حاولت إذا ذاتها عىل
حيث من مقبولة عنده فاملادية وإذن لألشياء، النهائية الطبيعة عن الكامل التعبري أنها
من مرفوضة ولكنها الحقيقية. العلمية الروح من قريب األمور، إىل النظر يف منهج إنها

تماًما. لدينا مجهولة تظل ذاتها يف األشياء طبيعة يف ميتافيزيقية نظرية إنها حيث
الحد إىل للمادية معاديًا يكن لم كانْت أن إىل يذهب النجه فإن أخرى جهة ومن
هيوم، بفلسفة التأثري أشد تأثر قد كانْت ألن ذلك الفلسفة؛ مؤرخي معظم يتصوره الذي
النفس بأن أو للنفس جوهر بوجود أو الذات بوحدة يؤمن ال تجريبي فيلسوف وهيوم
هنا ومن النفس؛ بخلود اإليمان مع تتمىش ال هيوم عند اآلراء هذه ومثل متوحدة، بسيطة
هذه صاحب كان فإن امليتافيزيقا، بقضية إرضارها قدر عىل الالهوت بقضية ترض فإنها
باملادية كانت عالقة إىل ننظر أن الواجب فمن كانت، تفكري يف تأثريًا الناس أقوى هو اآلراء
ممن يكن لم — للمادية معارضته مع — كانْت إن إذ مألوف؛ هو ملا مخالف ضوء يف
ويهتم مفصًال، عرًضا كانْت فلسفة يعرضالنجه وهكذا تلقائيٍّا. يستبعدونها أو يزدرونها
املادية، الفلسفة من موقفه يف تأثريها حيث من والزمان املكان مثالية بفكرة خاص بوجه
الشك نزعة عىل فعل رد بمثابة فيها «كانت» آراء كانت التي العلية بمقولة أيًضا يهتم كما
الخاص، تركيبنا إىل بالرضورة تنتسب الذهنية العصور أن إىل انتهى بحيث هيوم؛ عند
الكانتية الفلسفة عنارص من كثريًا أن يثبت النجه فإن حال أية وعىل ذاتها، التجربة إىل ال
العالم وهو — الظاهري العالم أن يؤكد كانْت أن ويكفي املادي، املذهب مع تتعارض ال
اإلطالق عىل تعارض فال لنا، املعروف الوحيد العالم هو — قوانينه يف املادية تبحث الذي
ظواهر عالم أنه عىل العالم هذا إىل ننظر أننا طاملا مادية نزعة أية وبني كانت فلسفة بني
استخالص إىل يهدف علمي بحث أي اإلطالق عىل يرفض ال كانْت أن املؤكد ومن فحسب،
القوانني أن املادية ادَّعت إذا أما الظواهر. عالم أنه عىل إليه منظوًرا الطبيعة، عالم قوانني
أصول مع تتعارض الحالة هذه يف فإنها ذاتها، يف باألشياء متعلقة العلم إليها يصل التي

املؤلف. جانب من شديد لنقد ذاته الوقت يف وتتعرض الكانتية، الفلسفة
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إىل شديدة انتقادات يوجه النجه أن كيف البحث هذا من التايل الجزء يف نرى وسوف
إيمانه من الرغم عىل لألشياء، النهائية الطبيعة إىل تتوصل أنها تزعم التي املادية املذاهب

البحث. يف علمي منهج هي حيث من املادية بقيمة

والعلم املادية (4)

«النجه» عرفهم الذين املاديني إن حتى الطبيعية، العلوم تقدم من كثريًا املادية أفادت
موضوع أي يف مجال ال أنه مؤكدين نهائيٍّا، ربًطا بالعلم مذهبهم يربطوا أن حاولوا
تعد لم الفلسفة أن ذلك ومعنى يشء، الطبيعة خارج يوجد ال إذ الطبيعي؛ العلم عدا ما
الفهم وجه يف حقيقيٍّا عائًقا — الطبيعية العلوم تقدم بعد — أصبحت لقد بل مجال، لها
التفكري أن حني عىل العلم، مع تفكريهم بهوية يقولون فاملاديون وإذن للعالم، العلمي

املعرفة. نطاق توسيع عىل رأيهم يف يساعد ال ملذهبهم املضاد الفلسفي
يف األملانية املثالية الفلسفات عىل ينطبق ما بقدر الحكم هذا مع «النجه» ويتفق
تفكري فطريقة العداء، شديد موقًفا منها يتخذ التي الفلسفات وهي كانْت، بعد تطوراتها
أن غري بالفلسفة. العلماء ثقة عدم بالفعل تربر املثاليني من وغريهما وهيجل شلنج
العلم من تتخذ تكن لم — كانْت حتى ديكارت منذ أي — السابقة تطوراتها يف الفلسفة
النظر يف علمية طريقة أساسها يف كانت بل وتسانده، العلم تساير كانت وإنما املوقف، هذا
الذي الوجه ذلك غري للعالم أخرى أوجه لكشف محاولة كانت أنها عن فضًال األمور، إىل
االدعاءات من الشديدة املعارضة موقف النجه يقف الحالة هذه ويف الحواس. لنا تكشف
باستبعاد كفيل وهو للعلم، الوحيد املمثل هو أنه زعمه املذهب هذا عىل وينكر املادية،
العلم، جانب إىل الوقوف يف الحق كل فللفلسفة البرشية، املعرفة مجال من نهائيٍّا الفلسفة

اإلخفاق. مصريها الفلسفة عن بالعلم لالستغناء محاولة وكل
بالعلم االهتمام بني جمع ملفكر رائًعا مثًال إلينا يقدم «كانْت» أن النجه ويعتقد
«كانْت» كان فقد األركان، وطيد فلسفي مذهب تشييد عىل القدرة وبني فيه واإلسهام
املادة تماسك مجرد إىل السماوية األجرام أصل ترد التي بالنظرية قالوا من أوائل من
تحدث إذ قليلة؛ غري نواح يف التطوري املذهب استبق قد وهو الكون، أرجاء يف املبعثرة
فقد ذلك عن وفضًال سابقة. حيوانية حالة من اإلنسان تطور عن العامة محارضاته يف
ينادي كان ما وكثريًا معقولة، ال فكرة أنها وأكد للنفس، «مقر» وجود فكرة كانْت رفض
غاية مادية عنارص كلها وهذه مختلفني، نحوين عىل يدرك واحد يشء والنفس الجسم بأن
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يستطيع يكن لم الذي تفكريه فإن ذلك ومع لها. واتسع كانْت تفكري تضمنها الوضوح، يف
محتفًظا ظل قد — ضمنًا فيه موجودة قضاياهم كل ألن — املاديني من املزيد يتعلم أن
تقدمه يف ويسهم الخاص بمجاله للعلم يعرتف أن استطاع قد كانْت إن أي املثايل؛ بالطبع
أخرى، مجاالت استطالع يف حقها الفلسفة عىل ينكر لم ذلك مع ولكنه قليلة. غري بجهود
نظرة ولكن إلينا. بالنسبة معقوًال وجعله ولتنظيمه حواسنا، طريق عن لنا امُلعَطى فالعالم
األفكار عالم يوجد العالم هذا وراء ومن هذا، الظواهر عالم عىل إال ترسي ال اآللية العلم
الذي الفكري أو املثايل العالم هذا حدود عند يقف فالعلم نتجاهله؛ أال علينا يتعني الذي

الفلسفة. إال استطالعه عىل تقدر ال
فإن البرشية، املعرفة تقدم بتحقيق الكفيلة وحدها هي املادية النظرة بأن الزعم أما
بطبيعتها، محافظة — ذلك من العكس عىل — النظرة هذه إن بقوله: عليه يرد النجه
جديدة أوجه استخالص إىل املبارشة، الحسية الظواهر تجاوز إىل املادي يدفع يشء فال
إن بل السائد. املعرفة مجرى تغري جريئة ومحاوالت بتجارب والقيام لألشياء، مألوفة غري
يحول وال املبارشة، باملحسوسات يتقيد ال ذهن إىل يحتاجان التجديد وذلك الجرأة هذه
حارض هو ما مستوى من أعىل آفاق يف والتحليق معطى، هو ما تجاوز وبني بينه يشء
عىل تمت قد العلم يف الكربى واالنقالبات الكشوف أن النجه يؤكد هنا ومن مبارشًة؛ أمامه

املادية.7 النزعة ذوي من يكونوا لم علماء أيدي
قضاياها؟ من قضية أية يقبل وال له املعارصة املادية يحارب النجه أن ذلك يعني فهل
يحفظ فهو مزدوج، موقف — قبل من قلنا كما — املادية من النجه موقف أن الواقع
كل ملحاربة وسيلة النزعة هذه يف ويرى وقانونيتها، الطبيعة انتظام بفكرة املادية من
بشدة املادية عىل يعرتض ولكنه الغرور. يف املغرقة امليتافيزيقا أو الخرايف التفكري أنواع
الواجب فمن ذلك ومع جميًعا. واملوجودات األشياء جوهر هي املادة إن القائلة: فكرتها يف
«موضوعي»، رأيه يف االنتظام هذا أن يعني ال الطبيعة بانتظام اعتقاده أن إىل ننبه أن
االنتظام هذا بأن يؤمن جعله كانْت بتفكري تأثريه إن بل ذاتها، األشياء طبيعة إىل ينتمي
عىل — ومقوالتها صورها أو — ومبادئها قوانينها تضفي التي الذات إىل األمر آخر يرتد

الظواهر. عالم يف تدركه ما كل

ص٣٣٩. الثاني، الجزء نفسه، املرجع 7
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محددة: علمية مجاالت يف آراءه النجه يطبق كيف إذن فلنتأمل

الفيزياء علم (1-4)

ويرد املادة، فكرة عىل الطاقة فكرة يغلِّب بدأ قد — النجه عرص يف — العلم هذا كان
املعارصين املاديني من تجاهًال لقي قد الطاقة بقاء قانون فإن ذلك ومع األوىل. إىل الثانية
— املادية يف الصحيح العنرص ألن «ذلك Büchner؛ وبوشنر Frchner فشنر أمثال من له،
نحو عىل القانون هذا بفضل يثبت — الطبيعة مجال من والتخبط املعجزة استبعاد وهو
— الباطل العنرص أما الخاصة. نظرهم وجهة من إثباته املاديون يستطيع مما وأعم أعىل
هذا بفضل — جانبًا يُْطَرح فإنه — موجود هو ما كل مبدأ هي املادة بأن القول وهو

قاطًعا.»8 نهائيٍّا يبدو نحو عىل — القانون
ندرج تجعلنا نفسية إىلرضورة يرجع إنما خالصة، طاقة عىل قدرتنا عدم أن والواقع
فيه تحل بعنرص نطالب ولكنا طاقات. إال ندرك ال فنحن الجوهر؛ مقولة تحت مالحظاتنا
عرف فقد هنا ومن مجهول؛ ذاته يف هو الجوهر وهذا بجوهر. أي املتغرية؛ الظواهر هذه
تحليله يف نميض أن نريد ال أو نستطيع ال الذي اليشء، يف العنرص «ذلك بأنها املادة النجه
لها.» وحامًال نالحظها التي للقوى أصًال منه فنجعل ونثبته نجمده والذي طاقات، إىل

الحياة علم (2-4)

مجال من نهائيٍّا الغائية فكرة استبعدت قد داروين عند التطور نظرية أن وهلة ألول يبدو
الذي النوع ذلك هو النظرية، هذه تستبعده ال الغائية من نوًعا هناك ولكن الحياة. علم
ليست بدورها الداروينية ألن ذلك العالم؛ بمعقولية إقرار مجرد هو الذي كانْت، به اعرتف
— ليست العالم فغائية وإذن الحية، األنواع أصل عىل معقوًال طابًعا تُضفي نظرية إال
بالرضورة يتطلب التكيف وهذا أذهاننا. مع العالم هذا تكيف إال — الشكلية الوجهة من
يتطلب كما للطبيعة، خارقة قوى أية من تدخل دون مطلق، نحو عىل العلية قانون سيادة
وهذا محددة. وأنواع صور يف وتنظيمها ترتيبها طريق عن للفهم قابلة األشياء تكون أن
بتدخل القائل الغائية، من اآلخر النوع أما األحياء، مجال يف التطور نظرية فعلته ما بعينه

ص٣٩١. الثاني، الجزء 8
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يتناىف فإنه باإلنسان، التشبيهية الغائية وهو املنتظم، مجراها عن بالحوادث تخرج قوى
خاص. بوجه الداروينية ومع العلم مع يتناىف مثلما كانْت، فلسفة أسس مع

النفس علم (3-4)

األعضاء، وظائف وعلم النفس علم يف الحديث التجريبي العلمي البحث أهمية النجه ينكر ال
فلندرس املادية، دعم إىل حال بأية تؤدي ال ولكنها عظمى. قيمة نظره يف األبحاث فلهذه
هو الواقع يف إليه سننتهي ما كل ولكن نشاء. كما اإلدراك يف امليكانيكية العوامل تأثري
إىل يشء نرد أن استطعنا ولو حواسنا، ال أفكارنا تنظم التي اآللية القوانني كشفنا أننا
كل ألن «ذلك أذهاننا؛ يف أفكار هي إنما ذاتها الحواس أن األمر آخر لوجدنا الحواس؛
ذلك مع يظل — املرشط أو باملجهر وجوده إثبات أستطيع كنت لو حتى — مادي تركيب
أي فإن وهكذا بالذهن»،9 أسميه عما طبيعته يف يختلف أن يمكن وال يل، فكرة مجرد
غريها أو اإلحساس أو اإلدراك مثل مفاهيم بشأن — النفس علم به يأتي أن يمكن تفسري
فكرة إىل يرتد إحساس صورة يف ندركه ما كل ألن «تركيبنا»؛ طبيعة إىل يرد أن بد ال —
أي أو — النفس علم كشوف تفسري يف الطريقة هذه أن شك وال األمر. آخر يف ذاتنا يف
حسب يرجع يشء كل ألن العلم؛ ذلك إليها يتوصل نتيجة أية تفسد بأن كفيلة — آخر علم
املألوف، باملنطق تفنيده يستحيل «املثالية» من النوع وهذا ذاتية. «فكرة» إىل املقياس هذا
تعقيًدا. يزيدها وإنما شيئًا، األمور من يغري ال عقيم أنه هو عنه يُقال أن يمكن ما وكل

واألخالق السياسة (4-4)

أساس عىل ال األخالقي، السلوك هدف يحدد مذهب كل األخالق يف باملادية النجه يعني
فيها، مرغوب حالة تحقيق إىل السعي أساس عىل وإنما مطلق، نحو عىل ترسي فكرة
األمر يف ما وكل الصورة، مقابل يف املادة من — النظرية كاملادية — يبدأ املذهب هذا مثل
أي العلمي، للسلوك األولية املادة وإنما الخارجية، األجسام مادة ليس هنا املقصود أن

واأللم.10 اللذة ومشاعر الدوافع

ص٢٠٥. الثالث، الجزء 9
ص٤٧. األول، الجزء 10
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أشكال من شكٍل إىل تتحول السياسة، مجال يف األخالقية املادية هذه تَُطبَّق وعندما
يف والرغبة «العلمية» القيم وتغليب املنفعة، وبفكرة االقتصادية بالحرية كالقول األنانية:
بجميع الرأسمالية بني النجه يربط وهكذا األرباح. وتكديس الخاصة األعمال نطاق توسيع
إن إذ املادية؛ وبني الحال بطبيعة عرصه يف تطرًفا أشد كانت والتي املعروفة، مظاهرها
بالتقدم — رأيه يف — ترتبط إنما الغري حساب عىل االنتفاع يف والرغبة الرأسمايل الجشع

الصناعية. الثورة بعد للحياة املادية باألوجه وباالهتمام املادي
ألن تماًما؛ باطلة املعارصة، النظر وجهة من تُعد، هذه النجه آراء أن شك وال
املادية يف صورة أوضح عىل يتمثل الذي للرأسمالية، بالعداء اآلن أذهاننا يف ترتبط املادية
أوضح هو الصدد هذا يف النجه فيه وقع الذي الخلط ولعل ماركس. عند الديالكتيكية
وعدم املاركسية للمادية تجاهله وهو كتابه يف الرئييس النقص ذلك مظاهر من مظهر
هذا نستخلصمن أن وسعنا يف أن عىل املادي؛ للمذهب بها امُلعرتف األشكال ضمن إدخالها
بدقة عرصه حتى املادية، تاريخ استعرض مفكر ذا هو فها البالغة؛ داللته له أمًرا الخلط
هذا يف أليس السيايس، االقتصاد مجال يف الرأسمالية وبني بينها الربط إىل وانتهى بالغة،
األخالقية استخالصمضموناتها ويف «املادية». كلمة فهم يف االضطراب مدى عىل بالغ دليل
أحيانًا وعي ودون حينًا وعي عن — يربطون زالوا ما الناس معظم أن الحق والسياسية؟
املصالح وتحقيق األموال وتكديس الربح إىل والسعي الجشع معنى وبني املادية بني —
تمسًكا العالم دول أشد نرى أن — هذه والحال — املستغرب من يكون فهل الشخصية،
للروحية حامية نفسها من تتخذ للمال، حبٍّا العالم شعوب وأعظم والربح، الكسب بدافع
يرمي مذهب كل يُتَّهم أن املستغرب من يكون وهل االشرتاكيني؟ «مادية» ضد العالم يف
الفردية القيم فوق والتضامن التعاون قيم تأكيد إىل التوزيع، عدالة من املزيد تحقيق إىل
األمور أن الحق اإلنسان؟ يف «الروحية» العنارص يتجاهل مذهب بأنه املحدودة، الضيقة
مجموعات بأذهان عالقة زالت ما التي الصورة وأن مقلوبة، واملقاييس مختلطة كلها
املجال يف — اضطرابًا تقل ال — العرشين القرن من الثاني النصف يف — البرش من كبرية
ذلك يف األكرب والسبب الزمان، من قرن منذ «النجه» عند نجدها التي تلك عن — السيايس
«املادية»، مصطلح الخطورة: العظيم املصطلح ذلك فهم يف الكبري الخلط هو االضطراب

العرشين. القرن دعايات عليها ترتكز كربى دعامة يَُعدَّ أن يمكن خلط وهو
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املادية» «تاريخ كتاب من نصوصمختارة (5)

العلم عىل العربي التفكري فضل (1-5)

التي املادية، مشكلة من العرب والفالسفة املفكرين موقف النجه يوضح النص هذا يف
فإن هنا ومن العلمية»؛ «الروح معنى من يقرب بمعنى الكتاب من الجزء هذا يف يفهمها
الحضارة فضل عىل الغربيون الُكتَّاب قدمها التي الشواهد خري من يعد بأكمله النص

العلم: ميدان يف العربية

الروح إىل أقربها — اإلسالم وهو — الكربى التوحيدية األديان ثالث كان …
— عهًدا الثالث العقائد أحدث هي التي — العقيدة هذه كانت فقد املادية،
الرائع االزدهار مع نمت التي املتحررة، الفلسفية الروح رعاية إىل أرسعها
العصور يهود عىل األول املحل يف قوي تأثري لها وكان العربية. للحضارة

مبارش. غري بطريق الغرب مسيحيي عىل ثَم ومن الوسطى؛
— اليونانية للفلسفة العرب معرفة قبل حتى — اإلسالم يف ظهرت ولقد
بلغت هللا عن فكرة بعضها لدى تكونت الكالم، علم يف متعددة ومدارس شيع
يف منها أبعد يميض أن فلسفي بحث أي عىل معه استحال التجريد من ا حدٍّ
تعقله يمكن بما إال يؤمن يكن لم اآلخر بعضها أن حني عىل االتجاه، هذا
تحت العقليني، من طائفة بالبرصة، الكربى املدرسة يف ظهرت وقد وإثباته،

واإليمان. العقل بني التوفيق إىل تسعى كانت العباسيني، رعاية
اإلسالمية والفلسفة الكالم علم من الزاخر التيار هذا بني قارنَّا ولو
يرد عندما عادًة أذهاننا عىل أسماؤهم تطرأ الذين املشائني وبني الخالصة،
األهمية ضئيل فرع مجرد األخريون هؤالء لبدا الوسيطة؛ العربية الفلسفة ذكر
اسمه كان الذي — رشد ابن يكن ولم داخله، يف مذكور تنوع دون نسبيٍّا،
سماء يف األوىل املكانة يحتل نجًما — أرسطو بعد الغرب يف شيوًعا األسماء أكثر
عنده تجمعت الذي هو أنه إىل الحقيقية أهميته ترجع وإنما اإلسالمية، الفلسفة
لها، عظيم ممثل آخر ذاته هو كان التي األرسططالية العربية الفلسفة نتائج
يف سيما وال املؤلفات، من النطاق واسعة مجموعة يف الغرب إىل نقلها الذي وهو
الفلسفة شأن شأنها — الفلسفة هذه نمت ولقد أرسطو. نصوص عىل رشوحه
ولكن محدث. أفالطوني بطابع يتسم ألرسطو تفسري من — املسيحية املدرسية
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معرفة إال لها تكن لم — األوىل مراحلها يف — الغربية املدرسية أن حني عىل
عىل تدفقت التي الينابيع فإن لسلطانه، وخاضعة املسيحي بالالهوت ضئيلة
يف معها الفكر فمىض بكثري، أغزر كانت الرسيانية املدارس خالل من العرب
به. خاصة تأملية طرًقا لنفسه شق الذي الالهوت، تأثري من تحرًرا أكثر طريق
العرب بني نما قد أرسطو مذهب من الطبيعي الجانب أن ذلك نتيجة وكانت
بعد فيما أدى مما اإلطالق، عىل األوىل املسيحية املدرسية تعرفه لم نحو عىل
… التجديف أنواع ألشد مصدًرا رشد ابن مذهب تعد أن إىل املسيحية بالكنيسة
عىل الوسطى العصور يف العربية الحضارة نشكر أن واجبنا من أن عىل
أعمالها هو املادية، بتاريخ صلة أوثق كان ربما فلسفتها، جانب إىل آخر عنرص
بأوسع الطبيعية، والعلوم الرياضيات ويف الوضعي. البحث ميدان يف الهامة
ميدان يف العرب أداها التي الرائعة الخدمات أن والحق الكلمة، هذه معاني
هي خاص بوجه الدراسات هذه كانت ولقد الكفاية،11 فيه بما معروفة الفلك
أخرى مرة املجال إفساح إىل — اليوناني بالرتاث ارتبطت عندما — أدت التي
أدى وقت يف ذلك وحدث للقانون، وخضوعه الطبيعة مجرى انتظام لفكرة
األخالقي النظام يف اضطراب بعث إىل املسيحي العالم يف اإليمان تدهور فيه
اليونانية الوثنية فرتات من فرتة أية يف حاصًال كان ما يفوق لألشياء واملنطقي
وكان رضوريٍّا. يعد يشء وال ممكنًا يعد فيه يشء كل كان وقت ويف الرومانية.
عن يكف ال الخيال كان التي املوجودات لحرية له حدود ال مجال فيه يفسح

… عليها جديدة صفات إضفاء
فقد الطب، بعلم ا خاصٍّ اهتماًما نبدي أن املجال هذا يف علينا وينبغي
بالرتاث تعلقهم مع نجدهم، أيًضا وهنا بالغة، بحماسة العلم هذا العرب عالج
بوجه ويضعون الدقيقة، املالحظة إىل ميَّالة مستقلة بروح يعملون اليوناني،

كتاب وضمنها الحقيقة، بهذه اعرتفت مؤلفات عدة إىل فيه يشري هامًشا املوضوع هذا يف النجه يورد 11

وهو (١٨٧٥م)، Intellectual Development of Europe ألوروبا العقيل النمو بعنوان Draper دريرب
يشكو ا نصٍّ — الطبيعي العلم موضوع يف للكالم الناس أصلح يعده الذي — املؤلف هذا من يقتبس
به تدين الذي يْن الدَّ إخفاء عىل األوروبية املؤلفات بها تآمرت التي املنظمة «الطريقة من املؤلف ذلك فيه

املذكور). الكتاب من ص٤٢، الثاني، (الجزء العلم» مجال يف لإلسالميني
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استطاع وهكذا املادية. بمشكالت وثيًقا ارتباًطا يرتبط الحياة يف مذهبًا خاص
والنبات الحيوان عالم عن فضًال اإلنسان، يدرس أن العرب لدى املرهف الحس
خصائص استقصاء عىل يقترص ال نحو عىل بأرسها العضوية والطبيعة —
التي املجاالت نفس أعني وفساده؛ وكونه تطوره يتتبع وإنما امُلعطى، املوضوع

لها. دعامة فيها تجد الحياة يف الصوفية النظرية كانت
املناطق يف العهد قديمة طبية مدارس ظهور عن جميًعا سمعنا ولقد
العنارص وبني العرب بني قويٍّا االختالط كان حيث إيطاليا، من الجنوبية
— ونابويل سالرينو يف بعدها ومن — كاسينو» «مونتي ففي املثقفة؛ املسيحية
عليها يتقاطرون العلم طالب كان التي الشهرية، الطبية املدارس تلك ظهرت

الغربي. العالم أرجاء جميع من
يف الحرية لروح ظهور أول شهد الذي هو ذاته اإلقليم هذا أن ولنالحظ
وإن الكاملة، املادية وبني بينها نخلط أال علينا يتعني التي الروح وهي أوروبا،
جنوب أرض من املنطقة هذه ألن ذلك حال؛ أية عىل بها الصلة وثيقة تكن
والخرافة املجنون التعصب فيها يبلغ التي — صقلية سيما وال — إيطاليا
العقول كعبة الوقت ذلك يف وكانت هذه. أيامنا يف مداهما أقىص العمياء

التسامح. لفكرة ومهًدا املستنرية
الختام يف — علينا لزاًما لكان العرب، عند الطبيعية العلوم إىل عدنا فإذا
العرب إن فيها: يقول التي الجريئة، Humboldt همبولت عبارة نقتبس أن —
نعتاد الذي «باملعنى الفيزيائية للعلوم الحقيقيني املؤسسني وا يَُعدُّ أن ينبغي
األداتان والقياسmeasurementهما فالتجربة به»؛ اللفظ هذا استخدام اليوم
ما بني تقع مكانة إىل وارتفعوا التقدم، طريق العرب بهما شق اللتان الهائلتان
الطبيعية العلوم أنجزته وما القصرية، االستقرائية فرتتهم يف اليونانيون أنجزه

الحديث. العرص يف
ص١٧٧–١٨٤) األول، الجزء (من
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تقديم

نجد التطبيقية، وامليادين النظري امليدان يف كبريًا تقدًما العلم فيه يحرز عرص كل يف
األمام، إىل العلمي الكشف عجلة دفع يف باإلسهام يكتفون ال الذين العلماء من مجموعة
مناهجه ويراجعون العلم حدود فيها يتأملون ذاتي نقد بعملية أيًضا يقومون وإنما
كان ولقد لإلنسان. واملادي والروحي الفكري النشاط أوجه سائر بني موقعه ويعددون
فيه يظهر أن الطبيعي من كان هنا ومن فيه؛ شك ال علمي تقدم فرتة عرش التاسع القرن
املوقع يتلمس أن يحاول بل العلمي، الكشف بممارسة يكتفي ال عالم والحني الحني بني

علميٍّا. فيلسوًفا أو متفلسًفا عامًلا ويغدو الفلسفة، وبني للعلم الحقيقي
يف العلماء بها قام التي الذاتي النقد أمثلة من بارز مثل هنا ها نعرضه الذي والكتاب
املتخصصني ولغري للعلماء يرشح أن إىل يهدف فهو عرش، التاسع القرن من األخري الجزء
من كبري لعدد املحددة املعاني عامة، الفكر وبشئون بالفلسفة وللمشتغلني العلم يف
البحث ملنطق الهامة املشكالت مناقشة إىل ويرمي الطبيعي، العلم يف الرئيسية املفاهيم

اليوم. اإلنسان يعيشها التي الحضارة يف الحديث العلم موقع وبيان العلمي،
نهاية يف إلنجلرتا املميز الجو ذلك هو الكتاب فيه ظهر الذي الفكري الجو كان ولقد
اإلنجليزية الجامعات عىل سيطرت قوية مثالية نزعة ظهرت حيث عرش، التاسع القرن
عىل الكتاب هذا يُْفَهم أن يمكن وال املتأخرين، اإلنجليز الهيجليني من فئة وقادتها الكربى،
الكتاب مؤلف اعتقد التي املثالية النزعة هذه عىل فعل رد بوصفه إليه نُِظَر إذا إال حقيقته
املؤلف آراء أن بعد فيما وسنجد العلم، تقدم دون تحول التي العقبات أكرب من أنها
ذاتية صبغة األحيان من كثرٍي يف اتخذت بل الفلسفية، املثالية عن كثريًا تبتعد لم نفسه
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من الكتاب هذا كان فقد حال أية وعىل النتيجة، هذه إىل ذاته هو يتنبه لم وإن متطرفة،
فهم دعائم إرساء وعىل إنجلرتا، يف الفكري املناخ تغيري عىل ساعدت التي الهامة العوامل
النظرة به وأعني األنجلوسكسونية، البالد يف كثريين أنصاًرا له يجد زال ما للعلم معني
الصفات من صفة تمثل والتي عرش، السابع القرن إىل جذورها تمتد التي التجريبية
هذا تضمنها التي املناقشات بعض كانت وإذا باإلنجليزية، الناطقة البالد لتفكري املالزمة
الفكري موقفه أن يف شك فال بمراحل، تجاوزها العلم تقدم ألن قيمتها فقدت قد الكتاب
للفكر الدائمة االتجاهات من باتجاه الرتباطه فائقة أهمية اإلنسانية تراث يف له العام

الفلسفي.

ومؤلفاته بريسن حياة (1)

وتلقى مشهوًرا، إنجليزيٍّا محاميًا كان ألب ١٨٥٧م، عام لندن يف بريسن كارل ُولَِد
حيث كيمربدج، جامعة يف ثم لندن، يف University College الجامعية» «الكلية يف العلم
والفلسفة واالجتماع واألنثروبولوجيا التاريخ منها متعددة، فروع يف كبرية مقدرة أظهر
وامليكانيكا التطبيقية الرياضة لكريس أستاذًا ١٨٨٤م عام يف ُعنيِّ وقد الرياضية، والعلوم
«جولتن» كريس يشغل كان ١٩١٣م عام إىل ١٩١١م عام من الفرتة ويف الكلية. بنفس
الشتغاله الطويلة الفرتة وخالل ذاتها، بالكلية Eugenics السالالت تحسني لعلم Galton
يف املستخدمة املفاهيم وجماهري الطلبة عىل محارضات يلقي كان الجامعي، بالتدريس
الذي العلم» «أركان كتاب ذهنه يف تبلور املحارضات هذه أساس وعىل الطبيعية، العلوم

البحث. هذا يف نقدمه
املناهج يف والبحث الفلسفة ميدان يف بريسن شهرة مصدر هو الكتاب هذا كان وإذا
الرواد من كان أنه أولها تماًما، مختلفة ألسباب أنفسهم العلماء بني اشتهر فقد العلمية،
— وأهمها — ثانيها «جولتن»، أستاذه مؤسسه كان الذي السالالت، تحسني لعلم األوائل
يف سيما وال والتطبيقي، النظري اإلحصاء علم يف الكبرية أهميتها لها بأبحاث قام أنه
رواد أحد بريسن ويَُعد البيولوجية، العلوم عىل اإلحصائية الرياضية املناهج تطبيق ميدان
رئيًسا ظل Biometrika االسم بهذا مجلة أنشأ وقد ،Biometrcs البيولوجية الرياضة علم
إىل ١٩٢٥م من الفرتة يف كان كما ١٩٣٦م، عام يف وفاته حتى ١٩٠٢م عام من لتحريرها
،Annals of Eugenics السالالت» تحسني علم «حوليات مجلة لتحرير رئيًسا ١٩٣٠م
كثرية ببحوث فيه وقيامه جولتن، وفاة بعد السالالت تحسني معمل عىل إرشافه عن فضًال
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والذي حياته، عن ألَّفه الذي الكتاب يف جولتن أستاذة عىل العلم هذا ملبادئ تطبيقه منها
مؤلفاته. ثبت يف سريد

اآلتية: الكتب — العديدة العلمية مقاالته إىل باإلضافة — بريسن كارل مؤلفات وأهم

Essaies into the Human (١٩١٣م): وتطورها1 البرشية امللكة يف أبحاث (١)
.Faculty and its opment

.Moral Basis of Sociaism (١٨٨٥م): لالشرتاكية األخالقي األساس (٢)
.Socialism in Theory and practice (١٨٨٧م): وعمليٍّا نظريٍّا االشرتاكية (٣)

.Chances of Death and other Studies in creation (٤)
National Life from the (١٩٠١م): العلم نظر وجهة من القومية الحياة (٥)

.Standpoint of Science
Life and ١٩١٥م–١٩٢٥م): مجلدات (يف ومراسالته جولتن فرانسس حياة (٦)

.Letters of Francis Galton

The Grammar of العلم» «أركان وهو — البحث هذا يف نقدمه الذي الكتاب أما
عام يف ثانية طبعة له ظهرت ثم ١٨٩٢م، عام األوىل طبعته ظهرت فقد — Science
البيولوجية العلوم عالج الفصلني هذين ويف التطور. عن فصلني فيها أضاف ١٩٠٠م،
التي النتائج ولكن الكتاب. فصول بقية يف الطبيعية العلوم به عالج الذي املنهج بنفس
بريسن أصدر لذلك متني؛ أساس عىل مرتكزة تكن لم البيولوجيا مجال يف إليها توصل
عن آخر فصًال وأضاف الفصلني، هذين فيها حذف ١٩١١م عام يف للكتاب ثالثة طبعة
الظهور يف بدأت التي األفكار هي والفلك، الفيزياء علَمي: يف الجديدة الثورية األفكار
يعتزم بريسن كان ولقد العرشين. القرن مطلع شهدها التي الكربى التحول مرحلة بعد
من إليه وصلت ما آخر ضوء يف الحياة علوم فيه يعالج الكتاب لهذا آخر جزء إصدار
الثالثة الطبعة هذه ظلت لذلك معلومة؛ غري ألسباب هذه خطته ينفذ لم ولكنه تطورات.
(reissue) ُمعادة طبعة عىل البحث هذا يف اعتمدنا وقد الكتاب، لهذا املعتمدة الطبعة هي

١٩٥٧م. عام يف (بنيويورك) Meridian Books مكتبة نرشتها لها،

أن أي العنوان، هذا نفس يحمل كان بريسن، أستاذ جولتن فرانسس للسري الرئييس الكتاب أن يالحظ 1
لجولتن. وتطورها» البرشية «امللكة كتاب عىل تعليق العنوان هذا
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العلم» «أركان كتاب يف الرئيسية األفكار (2)

إيمانه يف للشك مجال أي بريسن يرتك ال العلم»، «أركان لكتاب األوىل الصفحات منذ
سبيل أفضل فالعلم مشكالته؛ كل لحل الوحيدة اإلنسان وسيلة هو حيث من بالعلم املطلق
الشخصية والنظرة التحيز من وتخليصه أحكامه، يف والنزاهة املوضوعية املرء تعويد إىل
أن الصالح، املواطن يف تتوافر أن ينبغي التي األساسية الصفات فمن وإذن األمور، إىل
املرء يكون أن — الهدف هذا تحقيق أجل من — يتعني وال علمية، األمور إىل نظرته تكون
اجتماعية مشكالت من به يحيط ما يعالج أن يكفيه وإنما متخصًصا، أو محرتًفا عامًلا

املشاكل. من له يعرض ما الطبيعي العالم به يعالج الذي األسلوب بنفس وفردية
األمور. كل يف العلمي األسلوب اتباع عن بنفسه النهوض إىل يهدف ملجتمع غناء وال
للعلم إن القائلة: الفكرة — مختلفة بأساليب — تردد كثرية أصواتًا نسمع أننا صحيح
امليدان ذلك يف طريقنا شق عىل تعيننا أخرى وسائل هناك وإن يتعداه، ال محدوًدا مجاًال
يف وعجزه العلم بقصور اعرتف وإن — بريسن أن غري العلم. فيه يسعفنا ال الذي الواسع
آخر منهج أي أن يعني ما بمجال العلم جهل أن قاطًعا تأكيًدا يؤكد — متعددة ميادين
بأن االعتقاد الخطأ فمن حال أية وعىل فيه، إرشادنا عن ويعجز بدوره، املجال هذا يجهل
بأن نقطع أن لنا فليس املستقبل، يف جاهًال األبد إىل سيظل أنه يعني حاليٍّا العلم جهل
من أخرى أنواًعا هناك وبأن األبد، إىل العلم عىل مستعصية ستظل معينة ميادين هناك
لها، حدود ال العلم قدرات ألن ذلك امليادين؛ هذه يف تهدينا التي هي العلمية غري املعارف
أما طويًال. وجهًدا وقتًا وتقتيض بالتدريج، تتكشف القدرات هذه أن األمر يف ما ولكل
األمور هذه فإن تطوره، درجة بلغت مهما عاجًزا العلم أمامها يقف أمور هناك ظلت إذا
منهج أي فهمها يف يعيننا ولن البرشية املعرفة عىل يستعيص الذي النوع ذلك من تكون

العلم. غري آخر
أداة الفالسفة منها اتخذ التي امليتافيزيقا هي العلمية غري املعرفة أنواع أشهر ولعل
العلمي. املنهج فيها إرشادنا عن يعجز التي املجاالت يف للسري ومرشًدا العلم، ملنافسة
وإنما املعاني، من معنى بأي معرفة تُسمى أن يمكن ال امليتافيزيقا أن يؤكد بريسن ولكن
والشاعر امليتافيزيقي املفكر بني والفارق بذاته، الواعي غري الشعر من نوع امليتافيزيقا
يف الشعر يصوغ بل الحقيقية، بوظيفته يعرتف ال شاعر ألنه املجتمع ينفع الثاني أن هو
ينبغي نفسه الشعر إن القول: حد إىل العلم ألهمية تأكيده يف بريسن ويذهب العقل، لغة
بالتوافق ولشعورنا الجمالية لحاستنا إرضاءً أكثر العلم إن بل العلم. حقائق عىل يُبْنَى أن
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وهو والتجربة، املالحظة مع يتناقض ال الذي وحده هو ألنه ذاته؛ الشعر من واالنسجام
متآلف. منسجم نسق يف تجربتنا عنارص كل ضم يستطيع الذي وحده

العلم وقائع (3)

التقليدية صورته يف اإلنجليزي التجريبي باملذهب وثيًقا ارتباًطا بريسن تفكري يرتبط
عرش، التاسع القرن يف ِمل استورت وجون عرش الثامن القرن يف هيوم عن املوروثة
الوحيدة العنارص بأن اعتقاده اإلنجليزي التجريبي الرتاث بهذا تأثريه مظاهر وأوضح
النطباعات هي العالم هذا يف الصحيح باملعنى real «حقيقية» تسمى أن يمكن التي
صفات له واحًدا جوهًرا أو جسًما ليست فالسبورة ،Sense-impressions الحسية
ننسب عادًة كنا وإذا وحرارة، وصالبة ووزن وملمس لون يشء كل قبل هي وإنما معينة،
يوجد ال أنه لنا يثبت الصحيح التفكري فإن كلها، يحملها معني جوهر إىل الصفات هذه
فالرشط وإذن اإلنسان، معرفة إليه تصل حد آخر فهي يشء؛ االنطباعات هذه وراء من
نقطة تتخذ مبارشة حسية انطباعات وجود هو السبورة هذه حقيقة إلدراكي األسايس
له: املالئمة الظروف توافرت لو أخرى انطباعات تلقي إمكان «استنتاج» ثم لإلدراك، بداية
لذلك. املالئمة الظروف تهيأت إذا حرقه أو السبورة كرسخشب املمكن من أن استنتاج مثل
التأثريات هذه تبعث بحيث الذاكرة؛ يف مختزن تأثري مبارش حيس انطباع ولكل
ومن الخارجي»؛ «املوضوع اسم عليه نطلق مما كبريًا جزءًا لتكون جديد من املختزنة
«املركب» باسم الخارجي املوضوع تسمية عىل مورجان» «لويد مع يتفق بريسن كان هنا
مختزنة، قديمة وانطباعات مبارشة انطباعات بني تكوينه يف يجمع ما أعني construct؛
الخارجية: باملوضوعات نسميه ما تكوين يف العقلية االستدالالت دور أهمية بريسن ينكر وال
فإننا حسية، انطباعات عىل األمر آخر مبنية ذهننا محتويات كل أن نذكر عندما «فنحن
— والعزل التصنيف طريق عن — انتقل قد الذهن أن تأكيد عىل نفسه الوقت يف نحرص
مبارشًة، تحقيقها يمكن التي الحسية االنطباعات عن البعد كل بعيدة عقلية إدراكات إىل
االنطباعات لنطاق مطابقة تكون أن عن تماًما أبعد لحظة أية يف الذهن فمحتويات
انطباعاتنا من الدوام عىل نستخلص ونحن اللحظة، تلك يف املمكنة أو الواقعية الحسية
بالحس؛ املبارش التحقيق نطاق تتجاوز التي األشياء بشأن استدالالت واملختزنة املبارشة
حال أية عىل يمكن ال أو املوضوعي، العالم إىل تنتمي ال أشياء وجود عىل نستدل إننا أي
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بريسن ويرى الراهنة»،2 اللحظة يف إليه منتمية أنها من مبارش حيس بانطباع التحقق
بمقارنات والقيام وتحليلها، هذه الذهن محتويات تصنيف هي الحقيقية العلم مهمة أن
عليها؛ املبنية العقلية اإلدراكات ومن املختزنة. الحسية االنطباعات من دقيقة واستدالالت
هذا أن يؤكد — إدراك لكل األوىل الحقيقة هو الحيس االنطباع بأن اعرتافه مع — إنه أي
،conception العقيل اإلدراك مرحلة إىل يصل أن بعد إال للعلم موضوًعا يصبح ال االنطباع

األقل. عىل Preception الحيس اإلدراك أو
ذاتية نتائج إىل البداية منذ بريسن اتخذه الذي املوقف هذا يؤدي أن الطبيعي ومن
فيدرك اآلخرين وعي أما الخاص. وعيي إال أدرك أن وسعي يف فليس واضحة: مثالية
ألن ذلك مزعومة»؛ «فكرة نظره يف فهو الخارجي العالم وأما فحسب،3 استدالل نتيجة
أعصابنا أطراف هو بالخارجي املسمى العالم ذلك من به نقرتب أن يمكننا ما أقىص
من إال باملتحدثني يتصل ال الذي «التليفون» عامل بموقف موقفنا يشبه وهو الحسية،
صاحبنا موقف من أسوأ موقف يف إننا بل «التليفون». أسالك من له املجاور الطرف خالل
املتحدثني أولئك َمْن واحًدا أبًدا نشاهد ولم «التليفون» مركز من أبًدا نخرج لم إننا إذ هذا؛
هو كما — إلينا بالنسبة الخارجي فالعالم األسالك؛ خالل من أصواتهم تصلنا الذين
(أو األسالك تنقلها التي املكاملات أو الرسائل مجموع هو — العامل هذا إىل بالنسبة
يف املزعوم الخارجي العالم ذلك من علينا تتواىل «فالرسائل نكون، حيث إلينا األعصاب)
وإجراء واختزانها وتصنيفها الرسائل هذه بتحليل نحن ونقوم حسية، انطباعات صورة
وما ذاتها»، يف «األشياء طبيعة عن اإلطالق عىل شيئًا نعرف ال أننا غري عليها. االستدالل

بنا.»4 الخاص التليفونية األسالك نظام من اآلخر الطرف عند يوجد أن يمكن
ما أما منا. القريبة أطرافها من األعصاب إلينا تنقله ما عىل تقترص فمعرفتنا وإذن
االنطباعات وعالم يُعرف، ألن قابل وغري معروف غري فيظل منها، اآلخر الطرف يف يقع
ففكرتنا وإذن واحدة، خطوة عنه نبعد أن يف لنا أمل وال تماًما، علينا مغلق هذا الحسية
أساس يوجد وال خارجنا، الحسية النطباعاتنا منا «إسقاًطا» إال ليست الخارجي العالم عن
ما أما املبارش»،5 االنطباع «كمية سوى خارجي يوجد وما داخيل يوجد ما بني للتمييز

ص٥١-٥٢. العلم، أركان 2
ص٥٠. نفسه، املرجع 3
ص٦٣. نفسه، املرجع 4

ص٦٥. 5
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«القدرة هي واحدة، صفة إال عنه نحن نعرف فال ذاتها، يف باألشياء امليتافيزيقيون يسميه
هو فهذا املخ، حتى الحس بأعصاب تمر رسائل وبعث حسية، انطباعات تكوين عىل
الحسية.»6 االنطباعات وراء يوجد ما بشأن به اإلدالء يمكن الذي الوحيد العلمي القول

األساس هي مبارشة حسية انطباعات بريسن: كارل عند العالم صورة إذن هذه
ومقارنات تركيبات إجراء ثم البرشي، الذهن يف االنطباعات لهذه واختزان ملعرفتنا، الوحيد
إذن فالعلم علمي؛ بحث لكل األولية العنارص منها تتكون املختزنة االنطباعات بني ذهنية
حسية انطباعات إىل األمر آخر ترتد التي الذهنية املركبات تلك وتصنيف بتحليل يتعلق
بوضوح أدركنا قد ولعلنا االختالف، كل عنها تختلف الراهنة صورتها كانت وإن مبارشة،
اإلنجليز التجريبيني عند لها املناظرة الصورة تلك من للعالم الصورة هذه اقرتاب مدى
— بريسن يحددها كما — العلم مهمة بني الصلة وثوق ومدى — هيوم سيما وال —
إرنست األملاني العالم سيما (وال عرش التاسع القرن أواخر يف الوضعيني عند ومثيلتها
ولن ،(Ayer آير اإلنجليزي الفيلسوف سيما (وال العرشين القرن أواسط ويف (Mach ماخ
نوضح أن وحسبنا العلم. ملهمة التحديد وهذا للعالم الصورة هذه لنقد هنا ها نتعرض
فيما سنقوم أساس وهو العلمية، بريسن فلسفة عليه تقوم الذي النظري األساس ذلك

له. مفصل بتحليل بعد

العلمي القانون (4)

وهل إليه؟ يهتدي الذي البرشي الذهن يف أو ذاتها، الطبيعة يف العلمي القانون يوجد هل
الترشيعي؟ القانون وبني العلمي القانون بني — الصدد هذا يف — أسايس فارق هناك
كالٍّ أن هي أساسية، صفة يف متشابهان القانون من النوعني هذين أن بريسن يؤكد
اإلنسان، بذهن مرتبط ألنه إال له معنى وال عنه، اإلنسان تعبري قبل له وجود ال منهما
مجموعة بني والتعاقبات العالقات عن موجز تعبري أو تلخيص هو العلمي، «فالقانون
كان وملا اإلنسان»،7 يصوغه عندما إال له وجود وال والعقلية، الحسية اإلدراكات من معينة
اإلدراك يف اإلنسان ملكات عىل متوقفة الطبيعة ويرى ذاتها، يف األشياء فكرة يلغي بريسن

ص٦٧. 6
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له صلة وال امللكات، هذه عىل بدوره متوقف نظره يف الطبيعي القانون فإن واالستعادة،
له تكون ال الطبيعي القانون فإن ذلك وعىل البرشي؛ الذهن نطاق عن يخرج يشء بأي
يتوافر الذي النوع ذلك هو اإلدراكية، امللكة من معني نوع إىل بالنسبة إال مطلقة صحة

السوي. لإلنسان
ذهنية العلمي القانون إىل الوصول عملية أن األخري التعبري بهذا بريسن يعني وال
وقائع بني ربط عىل ينطوي إليه، التوصل بعد ذاته، القانون أن أيًضا يعني بل فحسب،
العلمي فالقانون الوقائع؛ الخاصبهذه املجال عن تماًما تبعد عقلية إدراكات وبني طبيعية
هو العالقات، لهذه «اخرتاع» هو وإنما األشياء، طبيعة يف موجودة لعالقات كشًفا ليس
يحل ذهني اختزال أو معني، مجال يف الحسية االنطباعات تعاقب لطريقة مخترص وصف
عند العالم به يقوم فما وإذن الحيس،8 االنطباع لتعاقبات املطول الوصف محل لدينا
ويكشف ويحللها ويصنفها الظواهر، من مجموعة يدرس أن هو طبيعيٍّا قانونًا وضعه
كان هنا ومن ممكنة؛ طريقة بأبسط منها عدد أكرب يصف ثم بينها، والتعاقبات العالقات
يعدو ال هو إذ الطبيعة؛ «يحكم» وكأنه العلمي القانون عن نتحدث أن الفادح الخطأ من

لها. «تفسريًا» ال إلدراكاتنا العادي للمجرى «وصًفا» يكون أن

العلية فكرة (5)

اإلدراكات تعاقبات وصف عىل — بريسن عند — العلمي معناه يف القانون مهمة تقترص
شيئًا، يفرس وال الوصف، عىل يقترص العلم كان وملا ذهني، اختزال طريق عن الحسية
إيضاًحا أو اإلدراكات، هذه به تحدث الذي للرتتيب تعليًال منه ننتظر أال الطبيعي فمن
عىل الرضورة يضفي أن العلم مهمة من فليس أخرى: وبعبارة الرتتيب، هذا تكرار لعلة
حدوث مالحظة إال ليس بالعلية ى يُسمَّ ما فإن ذلك وعىل الحسية؛ انطباعاتنا تعاقب
ما فهذا املستقبل، يف سيستمر التعاقب هذا أن أما املايض. يف حدوثه وتكرار معني تعاقب
«االحتمال». بمفهوم عنه نعرب اإليمان أو لالعتقاد موضوع وإنما به، نجزم أن يستحيل
أن أو التعاقب، يف كامنة رضورة أية وجود عىل يربهن أن مطلًقا العلم وسع يف وليس

ص٨٧. 8
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إىل بالنسبة فالعلم بعد؛ فيما التعاقب هذا تكرار الرضوري من أن مطلق يقني بأي يثبت
اعتقاد.9 املستقبل إىل وبالنسبة املايضوصف،

قدرتنا مالحظة عىل ويرتكز الناس، بني يشيع شعبيٍّا مفهوًما للعلية فإن ذلك ومع
التي فالحوادث ذلك؛ نريد عندما باليد الحجر رفع مثل بإرادتنا، معينة أمور إحداث عىل
قوتي إن أي وأسببه؛ وأُحدثه به أقوم خاص فعل إىل راجعة تبدو الحالة هذه يف تتعاقب
النافذة، وكرس يدي من الحجر سقط لو وحتى التعاقب، هذا حدوث إىل أدت التي هي
الحجر هو الكرس هذا سبب بأن الحالة هذه يف يحكم العلية لفكرة الشعبي الفهم فإن
ما كل أن مع أيًضا، الحالة هذه يف دور اإلجبار أو اإلرغام لفكرة يظل بحيث املتحرك؛
معينة بطريقة تتحرك كانت الحجر جزئيات أن هو العلمية النظر وجهة من قوله يمكن
بطريقة تتحرك الجزئيات نفس أصبحت بها اصطدامها وبعد الزجاج، جزئيات نحو
يف فليس التغري، هذا حدوث طريقة نصف أن وسعنا يف كان وإذا االختالف، كل مختلفة
عىل تماًما يقيض القوة أو الرضورة لفكرة إقحام وأي حدث، «ملاذا» نقرر أن استطاعتنا
الباطل الفهم هذا بأمثلة حافل الفلسفة تاريخ فإن ذلك ومع ألحكامنا. العلمي الطابع
حدوث تعليل عن يعجز حني فأرسطو للعلية، والعلمي الشعبي املفهومني بني يخلط الذي
عرش، التاسع القرن حتى الخلط هذا ويستمر األول، املحرك فكرة يُْدِخل البداية، يف الحركة
وراء من اإلرادة «ويضع كونيٍّا، ً مبدأ اإلرادة من يجعل شوبنهور مثل فيلسوًفا نجد حني
العواصف إله إرادة وجود يفرتض الذي البدائي يفعل كما تماًما الكون، مظاهر جميع

عاصفة.»10 كل وراء من
منذ العلية لفكرة األذهان فهم يف سائًدا ظل الخلط أن نقرر أن يكفي ليس أنه عىل
املتأصل الخلط لهذا تعليل عن نبحث أن الواجب وإنما الحايل، عرصنا حتى العصور أقدم
معناها يف — العلية ففكرة العميل: التعليل هو بريسن به يأخذ الذي والتعليل النفوس، يف
عىل املحتم من تجعل عملية اعتبارات إىل أساًسا راجعة — الناس بني الشائع الشعبي
كما العلية فكرة يف فاألصل إدراكاته؛ تعاقب عىل رضوريٍّا اطراًدا يفيض أن املفكر الكائن
موجودة رضورة صورة يف تجسيمها عىل نعمل عملية رضورة إذن هو األذهان، يف تشيع
عامًلا بعقولنا نفهم أن معه يستحيل ا حدٍّ العلمية الرضورة هذه وتبلغ ذاتها، األشياء يف

ص١١٣. 9
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إال ليس بأرسه املطرد النظام هذا فإن ذلك ومع واملعلول،11 العلة مفهوَمي إىل يفتقر
االحتمال. عىل مبنيٍّا اقتناًعا إال حقيقته يف ليس به واعتقادنا تجربة، مسألة

جون تصور مع بعيد حد إىل يتفق فإنه بريسن عند العلية لفكرة العلمي الفهم أما
يصوغ وهو ،uniform antecedent املطرد السابق هي العلة إن القائل: مل استورت
تخلف بال مسبوًقا ز و، ه، د، اإلدراكات تعاقب يكون «حيثما اآلتي: النحو عىل الفهم هذا
نظاًما تكون أي الرتتيب؛ بهذا دائًما حادثة ز و، ه، د، ج، اإلدراكات تكون أو ج، باإلدراك
بأنها األخرية توصف بينما ز، و، ه، د، سبب هي ج إن يقال: للتجربة، (routine) مطرًدا

نتائجها.»12
اتساع إىل يؤدي العلية، به تُْفَهَم أن — بريس نظر يف — ينبغي الذي املعنى هذا
تتصوره الذي املبارش» «السبب نطاق كثريًا يتجاوز نحو عىل وانتشارها العلية نطاق
نقترص، أال الطبيعي فمن تعاقب، مسألة املسألة دامت وما ظاهرة، لكل العادية األذهان
السابقة الظواهر كل إن بل فحسب. مبارشًة السابقة الظاهرة عىل للعلة، تحديدنا يف
إليه تصل أن يمكن حدٍّ آخر حتى العلل تتسلسل وبهذا متعاقبة، أسبابًا تكون أن يمكن
هذه لوجدت حديقتي؛ يف شجرة نمو علة تعقبت فلو مثًال: لذلك ولنرضب الراهنة، املعرفة
تظل وهكذا املدينة. وجود إىل ترجع والحديقة ذاتها، الحديقة وجود إىل راجعة الشجرة
الرتبة اتصاف إىل يرجع الشجرة نمو فإن كذلك نهاية. ال ما إىل مكانيٍّا تمتد العلل سلسلة
سلسلة ترجع وبذلك املختلفة، العصور يف الجيولوجي بالتكوين تتصل معينة بخصائص
إىل يجرنا واحدة ظاهرة علة تعقب فإن وهكذا نهاية. ال ما إىل الزمان يف الوراء إىل العلل
هذا إىل العلل بحث يف التوسع يحاول ال العلم بأن اعرتافنا ومع بأرسه، الكون يف البحث
بعضها الكون ظواهر ارتباط مدى ندرك حتى الحقيقة هذه نتذكر أن الواجب فمن الحد،

البرشية. للمعرفة املختلفة الفروع تماسك ومدى ببعض،
أذهاننا يف عنه تتولد الذي التعاقب هذا نتصور أال الواجب فمن أخرى جهة ومن
التماثل أن فالواقع تماًما؛ متماثلة عنارص بني مطرد تعاقب أنه عىل واملعلول؛ العلة فكرة
إىل أبًدا يصل وال درجته، تتفاوت تشابه هناك وإنما مستحيل، التجربة عنارص بني املطلق
املتكررة العلمية التجارب تتضمن أن املحال ومن املاضية. للعنارص الكامل التكرار حد

ص١٥٢. 11
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طفيًفا،13 كان مهما التنوع من قدر عىل دائًما تنطوي هي بل يشء، كل يف متماثلة عوامل
وسائل دقة مدى عىل نسبي أمر بينهما والتشابه الفردية، هو إذن املوجودات فأساس
ما أن لنا لبدا دقة املستقبل يف ازدادت لو الوسائل هذه أن بحيث والقياس؛ التصنيف
يتألف بالطبيعة نسميه فما وباالختصار مختلف، األمر حقيقة يف هو متماثًال اليوم نسميه
من أكثر منها واحد يتكرر أن يمكن وال الخاصة، فرديته منها لكلٍّ وظواهر عنارص من
هذه بني التشابه من بقدر العلمية أغراضنا تحقيق أجل من نكتفي كنا وإن واحدة، مرة
نتيجة الفروق هذه إدراك عن نعجز أو فردية فروق من بينها ما ونتجاهل الظواهر،

أدوات. من أيدينا متناول يف ما لقصور

العلية من بدًال االرتباط (6)

تتعلقان أساسيتني نتيجتني العلية لفكرة السابقة املناقشة من نستخلص أن وسعنا يف
العلية: يف الخاص بريسن برأي

مبارشة السابق العنرص عىل األمر حقيقة يف يقترص ال بالعلة يسمى ما أن هي األوىل:
إىل والزمان املكان يف نظريٍّا، تمتد العلل سلسلة إن بل فحسب. تعليلها املراد للظاهرة

نهاية. ال ما
والتكرار الظواهر بني تامة هوية أو تماثًال أو اطراًدا تعرف ال الطبيعة أن والثانية:
أن يمكننا ما وأقىص الفردية، هي لها األساسية الصفة إن بل مستحيل. فيها املطلق
sameness التماثل أما .likeness التشابه من متفاوتة درجات هو ظواهرها بني نجده

له. وجود فال
واملعلول فالعلة العلية؛ مفهوم يف أساسيٍّا تعديًال تستتبعان الهامتان النتيجتان هاتان
مطلق، تكرار عىل ال الدرجة، يف متفاوت تشابه عىل إال يدالن ال املألوفة اإلدراكية تجاربنا يف
واملشكلة ذاتها، التجربة ماهية يكون وال التجربة، من اقتطاًعا إال ليس العلية وقانون
تكوين إىل — بالعلة املسمى — السابق يؤدي هل القائل: السؤال يف تنحرص ال الحقيقية
الحد هو ما أو الدرجة هي ما نتساءل: أن ذلك من األهم وإنما باملعلول؟ املسمى — الالحق

ص١٥٣. 13
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إىل أحدهما تنويع يؤدي مدى أي وإىل الالحق؟ تشابه إىل السابق تشابه فيه يؤدي الذي
يكون الالحق يف تأثري أي إىل السابق تنويع فيها يؤدي ال التي الحاالت ففي اآلخر؟ تنويع
تماًما مطابق التنويع إىل السابق تنويع فيها يؤدي التي الحاالت ويف تام. استقالل هناك
متطرفتان، حالتان التام واالعتماد التام االستقالل أن غري تام، اعتماد هناك يكون لالحق
يف العالم يصادفها التي الفعلية الحاالت يف أما للمعرفة. عقليٍّا ا حدٍّ األمر واقع يف تمثالن
لها نهاية ال درجات توجد وإنما املتطرفة، الحاالت هذه ملثل وجود فال الواقعية، أبحاثه
العقليني الحدين هذين أحد من اقرتابًا تتفاوت درجات هي الظواهر، بني االرتباط من

اآلخر. عن وابتعاًدا
االرتباط بمفهوم عتيًقا مفهوًما يراه الذي العلية، مفهوم عن يستعيضبريسن وهكذا
داخله يف يضم ألنه القديم؛ املفهوم من بكثري نطاًقا أوسع أنه يؤكد الذي ،correlation
االكتفاء أن حني وعىل املطلق، واالعتماد املطلق االستقالل حدَّي: بني تقع التي العالقات كل
موضوع الظواهر بني االستقالل أو االعتماد لدرجة كميٍّا تحديًدا يتيح يكن لم العلية بفكرة
تكون أن إما الظواهر أن نجد العلية حالة ففي املتطرفني؛ الحدين هذين بني البحث
يتسع املجال فإن باالرتباط العلية عن استعضنا إذا أما تكون. ال أو العالقة لهذه خاضعة
كذلك وذاك، املتطرف الحد هذا بني ترتاوح التي الوسطى الحاالت من له نهاية ال لعدد
الظواهر من كبري بعدد الواحدة الظاهرة نربط أن — االرتباط فكرة بفضل — يمكننا
ما وهو األوىل، الظاهرة إحداث يف الدرجة متفاوت دور منها لكلٍّ يكون قد التي األخرى
عىل حد، عند يقف ال تسلسل من إليه يؤدي بما العلية، لفكرة الواسع الفهم مع يتفق
الظواهر من مجموعتني أو ظاهرتني بني الربط عىل يقترص للعلية القديم املفهوم أن حني
عنارص إال يتضمن ال عالم عن للتعبري تصلح االرتباط فكرة فإن ثالثة جهة ومن فحسب،
العلية مفهوم أن حني عىل الظواهر، بني التام بالتماثل فيه يعرتف ال متكررة، غري فردية
مرونة االرتباط فكرة ففي باالختصار؛ كامل، تجانس بينها متكررة أنماط وجود يفرتض
الكيفية، التفسريات محل الكمية للفوارق إحالل وفيها الجامدة. العلية مقولة إليها تفتقر

الحديث. للعلم العام االتجاه مع يتمىش
أن عىل معينة ظاهرة تصادفهم عندما الباحثني إرصار إن نقول: أن ونستطيع
كان متحيزة مواقف أو أخطاء إىل األحيان من كثري يف بهم يؤدي سببها؟ ما يتساءلوا:
درجة ما بالسؤال: السابق السؤال عن استعاضوا لو بسهولة منها التخلص يمكنهم
معظم يف هي نهائية واحدة إجابة يقتيض األول فالسؤال األخرى؟ بالظواهر ارتباطها
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املمكن فمن الثاني السؤال أما التعقيد. العظيم الكون هذا إىل بالنسبة مستحيلة األحيان
ظاهرة تناولنا ولو بشأنه، القيمة عظيمة معرفة واكتساب عنه، معقول بجواب اإلتيان
التشابك من تبلغ فيها تتدخل التي العوامل أن لوجدنا الطقس؛ حالة مثل معقدة طبيعية
الطقس حالة فهم أن حني عىل الصدد، هذا يف «سبب» عن الكالم معه يستحيل ا َحدٍّ
والرطوبة كالحرارة — فيها املؤثرة العوامل بمختلف ارتباطها مدى تحديد طريق عن
يف أما البحث. موضوع املشكلة عىل واضح ضوء إلقاء إىل يؤدي — إلخ … والضغط
مثًال خذ بكثري، أوضح العلية فكرة إىل بالقياس االرتباط فكرة فإن اإلنسانية العلوم حالة
يتضمن بنظريات يأتون العلماء هؤالء من فكثري األجرام: ظاهرة تعليل العلماء محاوالت
أو األرسة أو االجتماعية البيئة كعوامل الظاهرة، هذه به يعللون واحًدا سببًا منها كلٌّ
أن دائًما يثبت الواقع ولكن العصبي. الجسمي التكوين أو الوراثي أو االقتصادي العامل
الحاالت كانت وإن العوامل، هذه من فقط واحد إىل ترجع أن من أعقد الجريمة ظاهرة
ذلك من العكس وعىل الباقني، عىل العوامل هذه من ألحد مرجحة تبدو قد تدرس التي
ارتباطها مقدار حددنا إذا أي االرتباط، فكرة خالل من الظاهرة هذه بحثنا لو فإننا
الجريمة؛ إليها ينبه التي العوامل من وغريها األرسة تفكك وبعامل االقتصادي بالعامل
مطلق، طابع ذات واحدة بنظرية أنفسنا نقيد أن دون الفائدة، عظيمة نتائج إىل لوصلنا
يُْلَقى بينما السببية، مقولة طريق عن عولجت إذا طبيعتها تشوه مجاالت إذن فهناك

االرتباط. فكرة خالل من بُِحثَت لو ساطع ضوء عليها

والزمان املكان (7)

املوجودة الحسية االنطباعات بفصل اإلدراك ملكة قيام عن ذهني تعبري أساًسا املكان
أساًسا تتوقف بريسن رأي يف املكان ففكرة املرتابطة، االنطباعات من مجموعات يف مًعا
الحسية، لالنطباعات املختلفة املجموعات بني والفصل التمييز اإلدراكية امللكة قدرة عىل
عملية بطبيعتها وهي السابقة، والتجارب التعود هو هذه والتمييز الفصل عملية وأساس
بوضع يقوم فذهننا عملية، العتبارات تحدث وإنما نفسه، الواقع عىل تنطبق ال ذهنية
يشء أي تطابق ال «اعتباطية» حدود وهي االنطباعات، من معينة مجموعات حول حدود

الظواهر. أو الحيس االنطباع عالم يف حقيقي
املمكنة الظواهر «ترتيب» هو املكان إن القائل: ليبنتس رأي عىل بريسن ويوافق
إن إذ ذاتها؛ الظواهر بوجود لها عالقة ال الرتتيب فكرة أن الواضح ومن مًعا. املوجودة
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طريقة إىل ينتمي إنما فالرتتيب ذلك وعىل مخالف؛ برتتيب الظواهر هذه تصور املمكن من
فراغ أنه عىل املكان إىل النظر عن نتخىل أن إذن الواجب فمن الظواهر، إدراك يف الذهن
ليس املكان إن إذ اإلدراكية؛ اإلنسان بملكة لها صلة ال بطريقة األشياء فيه ُوِضَعت هائل
من املوضوعات هذه عن ينفصل ال هو وإنما فيه، املوجودة املوضوعات إىل يُضاف شيئًا
اليشء إن فالقول: ذلك وعىل اإلدراكية؛ قوانا تقتضيه الذي النحو عىل مرتَّبة هي حيث
االنطباعات من أخرى مجموعة من ميزته قد اإلدراكية امَلَلكة أن يعني املكان» يف «يوجد
لإلحساسات أن نتصور أن لنا يجوز وقد ممكنًا، أو واقيًا وجوًدا مًعا توجد التي الحسية،
الذي اإلدراك من النوع ذلك عندئٍذ هناك يكون لن ولكن إدراكية. ملكة أية بدون وجوًدا
امللكة إىل ينتمي املكان إن القول: هي ذلك عىل ترتتب التي والنتيجة باملكان،14 نسميه
الناس؟ بني هذه الفردية اإلدراك طرق تشابهت أن حدث فكيف «الفردية»، اإلدراكية
«يف بقوله: ذلك بريسن يعلل متشابًها؟ وعندك عندي املكان كان ملاذا أخرى: بعبارة أو
أن الواضح من يكون — وبيئتها الجماعة بني وكذلك — وجماعة جماعة بني الرصاع
بينما ألفرادها، اإلدراكية امَلَلكات بني الوثيق االتفاق من كربى فائدة تجني جماعة أية
النتيجة فتكون االتفاق، هذا مثل ألفرادها يتوافر ال التي بالجماعة كبرية أرضار تلحق
بني املكان تشابه أن بريسن يتصور وهكذا األوىل»،15 الجماعة بقاء استمرار الطبيعية
أجل من الرصاع مراحل من معينة مرحلة يف اكتسبت عوامل إىل راجع املختلفني األفراد
يف وذلك التطور، نظرية وبني «كانْت» عند املثايل الرأي بني غريب نحو عىل ويربط البقاء،
به الخاص املكان يدرك منها كالٍّ أن رغم واحد مكان عىل األذهان التفاق الهزيل تعليله

فحسب.
فاملكان له؛ معنى ال سؤال املكان ضخامة مدى عن السؤال أن ذلك عىل ويرتتب
إيلَّ بالنسبة هما به أمسك الذي الكتاب وصفحة النجوم، وأبعد فقط إيلَّ بالنسبة ضخم
وإنما فيهما، ليس بينهما يفصل الذي واملكان الحسية، االنطباعات من مجموعتني مجرد
إىل ا ممتدٍّ — الُكتَّاب بعض يصوره كما — املكان يكون أن املحال ومن إدراكنا، طريقة يف
وعىل اإلدراكية؛ ملكتنا تمتد ما بقدر إال يمتد ال األمر واقع يف إنه إذ خيالنا؛ يتجاوز حد

خارجنا. ال وعينا ويف فينا. يوجد إنما املكان رس فإن ذلك
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كان وإن به، يعرتف هو وإنما الالمتناهي املكان ينكر بريسن أن ذلك معنى وليس
ال مكانًا نتصور أن وسعنا ففي الهنديس؛ أو الذهني املكان هو الالمتناهي هذا أن يؤكد
نكون ذلك نفعل حني ولكننا الصغر. يف متناهيًا ال للمكان انقساًما أو الكرب، يف متناهيًا
يحدث االنتقال هذا كان وإن التصوري، أو العقيل املكان إىل الواقعي املكان من انتقلنا قد
موضوع يف لها حرص ال أخطاء النتيجة فتكون شعورية، ال بطريقة األحيان من كثري يف
الحسية االنطباعات نتصور العقيل املكان هذا ويف الصغر. أو الكرب يف الالمتناهي املكان
املكان يرتبط وهكذا منحنية. أو مستقيمة بخطوط ومحاطة بمسطحات محددة أنها عىل
الهندسة علم كان ولَِم سائل: يتساءل قد وهنا الهندسة، بعلم أساسيٍّا ارتباًطا التصوري
السؤال هذا عىل بريسن يجيب وحده؟ العقل صنع من موضوعاته ذهنيٍّا علًما بالرضورة
املماثلة فكرتا هما التجربة، يف لهما وجود ال فكرتني عىل أساًسا تقوم الهندسة إن بقوله:
واتصاًال تامة يفرتضمماثلة — مثًال — الخط فمفهوم ،continuity واالتصال ameness
التجربة أما بالفكرة. إال لها جود ال املماثلة وهذه االتصال هذا ولكن أجزائه. كل بني كامًال
من مفرٍّا نجد ال «وهكذا تام، اتصال أو كاملة مماثلة بينها تقوم عنارص تعرف فال
اإلدراك يف تبدأ أن يمكن لعمليات نتائج الهندسية التعريفات إن القائلة: بالنتيجة االعرتاف
رموًزا إال ليست للهندسة األساسية فاملفاهيم فيه؛ تبلغ أن يمكن ال حدودها ولكن الحيس.
تحليًال يكون أن يمكن ال ولكنه الحسية. النطباعاتنا تقريبي تحليل إىل الوصول لنا تتيح
خصائص ونصوغ ونصنف بها نصف التي العلمية االختزالية اللغة فهي لها؛ مطلًقا
كل شأن شأنها — وصحتها حسيٍّا، املدرك باملكان نسميها التي اإلدراك، يف الطريقة تلك
والتنبؤ املاضية التجربة تقنني عىل قدرة من لنا تتيحه فيما تكمن إنما — األخرى املفاهيم
عالم يصف العلم أن إلثبات الهندسة من أفضل مثًال نجد لن ولعلنا املقبلة، بالتجربة

ذاتها.»16 الظواهر يف واقعة حقيقة أية تطابق ال مفاهيم بمساعدة الظواهر
امللكية بهما تميز طريقتان مًعا فهما الزمان، عىل منه كثري يقال املكان عىل يقال وما
يف مًعا إدراكاتنا وجود عىل يدل املكان أن األمر يف ما وكل إدراكها، موضوعات اإلدراكية
من كالٍّ إن أي املكان؛ من واحد موقع يف إدراكاتنا تالحق عىل يدل والزمان واحد، زمان
الزمان بني الجامع والتصور األخرى، عىل أساسيٍّا اعتماًدا تصورها يف تعتمد الفكرتني
رأي يف الحركة كانت هنا ومن الزمان؛ تغري مع املكان تغري أي الحركة؛ هو واملكان
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التي األفكار وكانت ذهنيٍّا. الظواهر بها لنا تتمثل التي األساسية الطريقة هي بريسن
نميز قوالب أو هندسية، أفكاًرا الحركة ظاهرة يف والزمان املكان تغري بواسطتها نصف
«الحركة» ظاهرة تحت كلها تندرج التي الحسية اإلدراكية تجربتنا محتويات ونصف بها
عالم يف يحدث ملا تصوري أو ذهني وصف بدوره هو الحركة هندسة فعلم املعقدة،
Velocity الرسعة كمفهوم فكرية مفاهيم فيه نستخدم تغريات، من الحسية املدركات
«حركة اسم عليه يُْطَلق فما وإذن إلخ، … rotation والدوران acceleration والعجلة
تصورية أو ذهنية طريقة هو وإنما الحيس، اإلدراك حقائق من حقيقة ليس األجسام»

الحسية. االنطباعات مجموعات عىل تطرأ التي التغريات بها نصف

املادة (8)

يستخدم ذهني، أو تصوري مفهوم بدورها أنها عىل matter املادة إىل بريسن ينظر
يشيع التي املادة أما الخارج. يف فعيل وجود يطابقه وال الحسية، انطباعاتنا وصف يف
من له معنى ال ميتافيزيقي كيان — رأيه يف — فهي الحسية االنطباعات علة بأنها وصفها
للمعاني آخر إسقاط أي وعن ذاته» يف «يشء أي عن عمًقا تقل ال وفكرة العلم، نظر وجهة
أم الالمتناهي» «العقل أم «القوة» هو أكان سواء املحسوس، بعد ما مجال يف البرشية

إلخ. … «اإلرادة»
بالفعل وهاتان لالخرتاق، قابلة وغري صلبة بأنها املادة توصف أن الشائع ومن
باملادية. املسماة الحسية االنطباعات فئة أفراد من كبرية مجموعة بهما تتميز صفتان
لالخرتاع القابلية وعدم فالصالبة الفئة؛ هذه أفراد كل إىل بالرضورة تنتميان ال أنهما غري
املادة بأن القول أما الواقع. عالم إىل تنتمي مطلقة صفة عىل يدالن وال نسبيان، أمران
االنطباعات استمرار إىل راجًعا يكون قد — بريسن رأي يف — فهو والبقاء، بالدوام تتميز
هذا يف يرضب وهو االنطباعات، هذه وراء من مدرك غري يشء استمرار إىل ال الحسية
انطباعات عنها لدينا تتكون البحر، يف تتحرك املوجة نرى فعندما باملوجة؛ مثًال الصدد
التي وهي تتحرك، التي هي املوجة «نفس» أن لنا يبدو بحيث ومستمرة؛ متماثلة حسية
املوقع نفس يف وانخفضت الرتفعت الفلني من قطعة فيها ألقينا فلو ذلك ومع منا. تقرتب
التي نفسها هي ليست املوجة أن يثبت مما معها، انتقلت وملا بها، املوجة تمر عندما
من املجموعة نفس عنها لدينا وتتكون بشكلها، محتفظة املوجة تظل قد وهكذا تتحرك.
أخرى: وبعبارة الدوام. عىل متغريًا مادتها أو أساسها يكون ذلك ومع الحسية. االنطباعات
لها. املكونة األساسية املادة تماثل األحوال كل يف يعني ال الحسية االنطباعات تماثل فإن
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— الشائع بمفهومها — املادة فكرة يهاجم بريسن أن ا حقٍّ النظر يلفت مما ولعل
لكي كبريًا جهًدا العلم يبذل التي امليتافيزيقية الخرافات لكل الباب تفتح أنها أساس عىل
بني يربط ولكنه الهوتي. مذهب املادية أن يقصد ال الحال بطبيعة وهو منها،17 يتخلص
وراء من الدائم العنرص هي املادة إن إذ الحس؛ وراء بما االعتقاد وبني باملادية االعتقاد
املحسوسة، االنطباعات «تسبب» خارجية بمادة نقول فحينما الحسية؛ االنطباعات تغريات
فنكون االنطباعات، هذه وهي بها، االعرتاف لنا يجوز التي الوحيدة الحقيقة نطاق نتجاوز
الواقع، عالم بها يتجاوزون التي شطحاتهم يف الالهوتيني أو بامليتافيزيقيني أشبه ذلك يف
تسري — بريسن رأي يف — إذن فاملادية مربر؛ أي لوجودها ليس كيانات بها ويفرتضون
أساًسا مضادة وهي والالهوتية، امليتافيزيقية املذاهب فيه تسري الذي الطريق نفس يف
ينتمي آخر فيلسوًفا ألن للنظر؛ ملفت بأنه الرأي هذا وصفت وقد السليمة، العلمية للروح
هاجم قد — باركي الفيلسوف وهو — بريسن منه ينحدر الذي اإلنجليزي الرتاث نفس إىل
اإليمان أمام الطريق وتسد لإللحاد، الطريق تفتح أنها هي تماًما، مضادة ألسباب املادية
من عميقة كثرية دالالت يستخلص أن يستطيع الفاحص الذهن أن املؤكد ومن الديني.
دفاًعا املادية أحدهما يحارب واحد، فكري تراث إىل ينتميان فيلسوفني بني املقارنة هذه

العلم! عن دفاًعا اآلخر ويحاربها الدين، عن

الحديثة الفيزيائية األفكار (9)

حدثت العلم»، «أركان لكتاب (١٩١١م) الثالثة والطبعة (١٨٩٢م) األوىل الطبعة بني فيما
السهل من يكن ولم عقب، عىل رأًسا األساسية مفاهيمه قلبت الفيزياء علم يف كربى ثورة
النسبية لنظرية الهائلة األهمية يدرك أن العرشين القرن من األول العقد يف يكتب من عىل
استطاعة يف يكن فلم هنا ومن واملغناطيسية؛ والكهرباء الذرة ميدان يف الضخمة وللكشوف
الثالثة الطبعة يف أضافه الذي الفصل يف يتمكن أن منه، املنتظر من يكن لم بل بريسن،
الوقت نفس يف دالالتها وإدراك املفاهيم هذه استيعاب من الحديثة، الفيزيائية املفاهيم عن
يمثل أنه هو الفصل هذا يف الطرافة ومبعث الهثة، برسعة تعديلها فيه يجري كان الذي
وقع عن ويكشف الفيزياء، لعلم القديمة املفاهيم ظل يف أفكاره معظم تكونت عالم رأي

العرص. ذلك علماء أذهان يف الضخم االنقالب هذا

ص٢٩٧. 17
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حني «عىل بقوله: الفيزياء علم عىل طرأ الذي الشامل التغيري يف رأيه بريسن ويلخص
يف أساسيٍّا يعد الذي هو «املادة» مفهوم عرش التاسع القرن من األكرب الجزء خالل أنه
أن اليوم يبدو فإنه بالكهرباء، تسمى مألوفة غري خاصة املادة لهذه وكانت الفيزياء، علم
أن ينبغي أساسية مادة نعده كنا ما أن بمعنى املادة، من أهم تَُعدَّ أن ينبغي الكهرباء
هنا جدوى وال التعقيد»،18 عظيمة كهربائية ظواهر أشكال من شكل أنه عىل اآلن يتصور
املختلفة؛ الفيزيائية املفاهيم عىل العام الحكم بها يطبق التي التفصيلية آرائه تتبع من
يعنينا الذي وإنما بدايتها، يف زالت ما — قبل من قلنا كما — كانت الحركة هذه إن إذ
لرأيه تأييًدا الحديثة الفيزيائية التطورات هذه يف وجد بريسن أن هو كله الفصل هذا يف
الحسية، انطباعاتنا مجرى به يصف تصوري أنموذج باخرتاع إال يهتم ال العلم إن القائل:
أصبحت التي — اإللكرتون ففكرة بالفعل، حسيٍّا املدرك للعالم تفسري بتقديم له شأن وال
أن يستحيل ذهني تركيب إال هي ما — العهد ذلك يف الفيزياء يف األساسية الفكرة هي
الكشوف أدخلتها التي املفاهيم سائر شأن شأنها الحيس، لإلدراك مباًرشا موضوًعا يكون

الفيزياء. علم عىل الحديثة

بريسن عند الوصفي للمذهب نقدي تحليل (10)

تقترص العلم مهمة أن أفرادها يؤكد التي العلم، فالسفة من الفئة تلك إىل بريسن ينتمي
الذهن مجال إىل تنتمي مختزلة رموًزا إال ليست العلم لغة وأن التفسري، ال الوصف عىل
ينتمي إذن فهو الحسية، االنطباعات تعاقب عن ممكن تعبري أبسط لنا وتتيح وحده،
أبًدا تستطيع ال — الفيزيائية سيما وال — العلوم أن ترى التي الفكرية املدرسة تلك إىل
عليها يجاب ال األسئلة هذه مثل إن إذ «ملاذا»؛ بكلمة: يبدأ تفسريي سؤال أي عىل اإلجابة
بني تقوم أن «يجب» العالقات أن أو تحدث أن «يجب» األشياء أن نثبت أن أمكننا إذا إال
تصل أن يمكنها ال العلم يف املستخدمة التجريبية املناهج أن غري معني. نحو عىل األشياء
قوانني فإن هنا ومن املناهج؛ هذه تتناولها التي الظواهر يف منطقية رضورة أية إثبات إىل
من عارضة، حقائق تكون أن تعدو ال فهي صحيحة؛ كانت لو حتى ونظرياتها، العلوم
يستطيع التي األسئلة أما الظواهر. بني والتعاقب التزامن عالقات تصف املنطقية، الوجهة

ص٣٥٦-٣٥٧. 18
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التي الوصفية األسئلة أعني «كيف»؛ بكلمة: تبدأ التي تلك فهي بحق عليها يجيب أن العلم
النظر لوجهة تبًعا — يهدف إذن علم فكل وتعاقبها؛ الظواهر حدوث طريقة يف تبحث

التفسريات. من ال «األوصاف» من متأمل شامل نسق تكوين إىل — هذه
الظاهري باملذهب املسمى املذهب هو معروف، أساسفلسفي عىل ترتكز النظرية هذه
«االنطباعات» هي للمعرفة املؤكدة األولية املوضوعات إن والقائل: phenomenalism
نسميه ما أما الداخلية. االستنباطية التجربة يف أو الخارجية الحسية التجربة يف املبارشة
املبارشة، املعرفية تجاربنا تربرها ال ميتافيزيقية إضافات إال هي فما الجواهر، أو باألشياء
شبح من يتخلصوا أن إىل — محاوالت من بذلوا مهما — املذهب هذا ألصحاب سبيل وال
عىل — بريسن أن والحق الدوام، عىل يهددهم الذي Solipsism الوحيدة الذات مذهب
ينفي أن كثريًا يحاول لم — الظاهري املذهب من النوع بهذا القائلني من كثري خالف
عىل أقفل الذي «التليفون» بعامل للذات تشبيهه إن إذ املطلقة؛ الذاتية شبهة نفسه عن
القريبة األسالك خالل يأتيه ما إال الخارجي العالم عن يعرف ولم «كابينة» أبواب نفسه
يرتدَّى التي الذاتية باملثالية رصيًحا اعرتاًفا يكون يكاد التشبيه هذا أصوات. من منه
عىل القادرون وحدهم هم أنهم األمر بداية يف يتصورون الذين املفكرين، من كثري فيها
أن يمكن الحجة هذه أن يف جدال وال عليه. هجماتها ضد العلم عن والدفاع املثالية محاربة
يتوهم الذي «التليفون» عامل والجنون بالحمق نصف إننا إذ حدين؛ ذا سالًحا تستخدم
إال ليسوا والناس الخارجي العالم وأن منه، القريبة األسالك ومعه املوجود، وحده هو أنه
إال يفرس ال النوع هذا من انطباعات فوجود فحسب، األسالك من تأتي حسية انطباعات
يف مصدرها تفسري عن قطًعا نعجز التي انطباعاتنا يف الحل وكذلك يبعثها، خارجي بعالم
يقع وهكذا يشء. وراءها يقوم ال نهائية حقيقة االنطباعات هذه من يجعل مذهب أي ظل
كالقول منها التخلص عن تماًما يعجزون التي األخطاء من سلسلة يف اآلراء هذه أصحاب
والعجز للمعرفة، موضوًعا يكون أن يستحيل أو مجهول املبارشة االنطباعات مصدر إن
مبارشة، غري اآلخر وبعضها مبارشة، االنطباعات بعض جعل الذي السبب تعليل عن
— البسيطة األولية العملية هذه وكأن خارجنا، انطباعاتنا «بإسقاط» نقوم إننا والقول:
تتم أن يمكن كان إرادية عملية حقيقتها يف هي — الخارجية املوضوعات إدراك عملية
للعالم املذهب هذا أصحاب يُكوِّنها التي النهائية الصورة أن املؤكد ومن مخالف! نحو عىل
تناقًضا وأكثر الطبيعي، موقفه يف اإلنسان عنه يكونها التي الصورة من مرة ألف أَْعَقد

بعيد. حد إىل منها
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االعتقاد مصدر هم «امليتافيزيقيني» أن تأكيد عىل الكتاب طوال بريسن دأب ولقد
أي دون العادية حياته يف لإلنسان مالزم االعتقاد هذا أن مع خارجية، أشياء بوجود
وترتب العالم، هذا يف الطبيعي اإلنسان موقف من يتجزأ ال جزء فهو ميتافيزيقي، تفكري
إدراك تجربة هي األصلية التجربة بأن االعتقاد هو آخر، خطأ األسايس الخطأ هذا عىل
إدراك أن حني عىل إلخ، … والطعوم واألصوات كاأللوان املبارشة، الحسية االنطباعات
بأن كفيل التفكري من قدر أبسط أن املؤكد ومن له، مربر ال الحق استنتاج هو «األشياء»
أن حني عىل بالتعقيد، توصف أن ينبغي التي هي االنطباعات إدراك تجربة بأن يقنعنا
ليست الفعلية اإلنسان «فتجربة وأصالة، أولوية األكثر هي املتكاملة األشياء إدراك تجربة
ال نفسه، تكويننا يقتضيه أمر وهذا كاملة. أشياء تجربة هي وإنما وأصوات، وطعم ألوان
فال الطعم أو الصوت أو اللون فكرة أما العلمي. قبل التفكري أو البدائي، اإلنسان أخطاء
كل ويف البرش كل لدى واحدة هي التي املبارشة، التجربة هذه من بالتجريد إال إليها نصل

العصور.»19
للفكرة نتيجة اختلفت قد العالم صورة أن بريسن تصور فقد ذلك، عن وفضًال
مراًرا تحدث وهكذا ملعرفتنا. الوحيد املصدر هي املبارشة انطباعاتنا إن القائلة: السابقة
يف به أتى ما كل فإن ذلك ومع تتجاوزه. وال االنطباع عىل «تقترص» التي معرفتنا عن
واملثاليون املاديون به يقول الذي العالم نفس تصف أخرى لغة هو إنما الصدد هذا
لغة إحالل هو إنما — املذهب هذا أصحاب من وغريه هو — به أتى الذي فالجديد مًعا؛
محتوى ويظل هو، كما نفسه العالم يظل حني عىل األشياء، لغة محل الحسية االنطباعات
عن فيها يستعاض علمية لغة وضع يف ما يوًما سنفلح أننا أما تغري،20 أي دون املعرفة
أنه عن فضًال تحقيقه، إمكان يف أشك ما فهذا املبارشة، الحسية بانطباعاتنا «األشياء»
أي التغيري بذلك أحرزنا وملا املألوفة، اللغة من كثريًا أَْعَقد الناتجة اللغة لكانت تحقق لو

العالم. فهم يف تقدم

عىل الكتاب هذا يحمل ملاذا بريسن: لفلسفة األولية األسس يف البحث هذا بعد ولنتساءل
أساس أي وعىل العلمي؟ للبحث وحيًدا هدًفا الوصف اتخاذ إىل ويدعو التفسري، فكرة

١٩٦٢م، املرصية، النهضة مكتبة لإلنسان»، الطبيعي واملوقف املعرفة «نظرية املقال: لكاتب انظر 19
ص٣١-٣٢.

يليها. وما ص١٢٩ السابق، املرجع 20
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وصفية بأسئلة عنها واالستعاضة «ملاذا» بكلمة تبدأ التي األسئلة عن االستغناء إىل يدعو
هذا عىل إجابات عدة العلم» «أركان كتاب من نستخلص أن وسعنا يف «كيف»؟ بكلمة تبدأ

الصواب: عن بُعدها أو صحتها مدى لنرى منها كالٍّ فلنحلل السؤال،

تبًعا تَُعلَّل الظاهرة أن بمعنى غائية، تكون ما كثريًا التفسريات أن املعروف من (١)
بتحديد عليها يجاب ما كثريًا «ملاذا» بكلمة تبدأ التي األسئلة إن إذ منها؛ املقصودة للغاية
الغائية النظرة كانت وملا البحث، موضوع للظاهرة كافيًا تعليًال فيها أن يعتقد معينة غاية
فقد اليوم، حتى كلها منها التخلص يستطع لم كبرية أرضاًرا للعلم جلبت قد األمور إىل
ومن التفسري فكرة من بريسن مثل للعلم متحمس نصري ينفر أن الطبيعي من كان
الغائية النظرة من بريسن مخاوف إن نقول: أن ونستطيع «ملاذا»، بكلمة يبدأ سؤال كل
إدخال إىل — معينة مجاالت يف — أحيانًا نضطر قد أننا األمر يف ما وكل تماًما، مرشوعة
تحتل مثًال التاريخ مجال ففي العلمية؛ الروح خالفنا قد نكون أن دون الغائية االعتبارات
كافيًا تفسريًا تَُفرسَّ التاريخية الحوادث من كثريًا إن إذ قليلة؛ غري أهمية الغائية النظرة
عن أجبنا فإذا البيولوجية، العلوم يف مجال للغائية يوجد كذلك منها، املقصودة بالغايات
من غذائها عىل تحصل أن تستطيع لكي بقولنا: طويلة؟ الزرافة رقبة كانت ملاذا السؤال:
إذ وهلة؛ ألول يبدو كما العلمية الروح عن خروج هذه إجابتنا يف يكن لم العالية، األشجار
الكائنات تكيف وهي البيولوجي، التطور حقائق من أساسية حقيقة عىل ترتكز اإلجابة إن
تَُعدَّ أن يمكن التفسريية النظرة عىل بريسن فحملة وباالختصار بيئتها، ظروف مع الحية
باإلنسان، الطبيعة وتشبيه الغائية التفسريات استبعاد منها املقصود كان إذا مرشوعة
العلمية. النظر وجهة مع الغائية فكرة فيها تتعارض ال معينة مجاالت هناك تكن وإن

ارتباط وجود تفرتض أنها فيه يعتقد التفسري، لفكرة معني لغوي فهم هناك (٢)
فقد الرضورة، عنرص من بطبيعته يخلو التجريبي العلم كان وملا األشياء، بني رضوري
صحيح هل ولكن العلم. هذا مجال من التفسريات استبعاد الطبيعي من أن بريسن تصور
رضوري ارتباط إثبات إمكان عىل تتوقف «ملاذا» بكلمة تبدأ التي األسئلة عىل إجابة كل أن
املقصودة «الرضورة» معنى إىل يرجع إنما كلها املشكلة أساس أن الواقع الظواهر؟ بني

الرضورة: من نوعان فهناك حالة، كل يف

الكل. من أصغر يكون أن يجب الجزء إن كالقول: تحليلية، رضورة (أ)
يطفو. أن يجب املاء من أخف جسم كل إن كالقول: تركيبية، رضورة (ب)
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هيوم عن موروث اعتقاد إىل أساًسا راجعة التفسري عىل بريسن حملة كانت ولقد
اليقني من نوع أي لنا تضمن ال التجربة أن مؤداه — األكرب التجريبية فيلسوف —
الرضورة أي الرضورة، من األول النوع هو املقصود كان إذا صحيح وهذا الرضوري.
أن ويمكن األول، عن إحكاًما يقل ال الرضورة، من آخر نوًعا هناك أن غري املنطقية.
هو املاء يف يطفو أن يجب املاء من أخف جسم كل إن القائل: فاملبدأ التجربة؛ من يستمد
باملعنى رضوري ذلك مع ولكنه واحد، استثناء له يوجد أن املحال ومن رضوري. مبدأ
أن يف جدال وال «منطقي». تناقض أي يستتبع ال عكسه تأكيد إن إذ التحلييل؛ ال الرتكيبي
من التجريبيني كل ذلك يف وسايره فحسب، املنطقي بمعناها الرضورة يتصور كان هيوم
يرتكز أن ذاته الوقت يف ويمكن لزوًما، عنه يقل ال الرضورة من اآلخر النوع أن مع بعده،
حني كبريًا ً خطأ ارتكبوا قد التجريبيني أن اعتقادي ويف التجريبي. العلم من أساس عىل
الشكلية، املنطقية الرضورة هي بها االعرتاف ينبغي التي الوحيدة الرضورة أن تصوروا
األلفاظ، يف تناقًضا تركيبة» «رضورة كلمة يف أن وظنوا تتخلف، ال التي وحدها هي وأنها
الحجر تجعل التي الرضورة ألن ذلك فحسب؛ تحليلية إال تكون ال الرضورة أن أساس عىل
وإن الكل، من أصغر الجزء تجعل التي تلك عن لزوًما تقل ال الهواء يف تُِرَك إذا يسقط

مختلف. نوع من تكن
السعي من أكثر يعني ال قد العلم مجال يف التفسري عن فالبحث حال أية وعىل (٣)
إيضاح لتقديم مرادًفا الظاهرة تفسري يكون املعنى وبهذا فحسب، العقيل االقتناع إىل
وعندئٍذ وصفها، عىل االقتصار لتحقيقه يكفي كامًال فهًما الظاهرة وفهم العقل، يريض
املكتسبة الخربة من العلمي للتفكري املميزة العالمة هو يكون بل مرشوًعا، التفسري يكون
ُرِويَت إذا تنمو النباتات أن اليومية الخربة هذه بفضل نعلم فقد العادية، الحياة يف
الصباح يف لألجسام البارد السطح عىل يتكون الندى أن أو النهار، لضوء وتعرضت
بمعنى الظاهرتني، لهاتني «تفسري» تقديم يستطيع الذي هو وحده العالم ولكن الباكر.
يكتفي وال حدوثهما، أسباب عن لعقولنا مقنع بيان تقديم يستطيع الذي وحده هو أنه
من بالوصف االكتفاء يكون فقد أخرى: وبعبارة فيهما. املتضمنة التعاقبات بوصف
أمر هي التفسري تقديم عىل القدرة أن حني عىل العلمية، غري لألذهان املميزة العالمات

وحده. العالم به ينفرد
غري قدر عىل تنطوي — بريسن إليها يدعو كما — الوصف فكرة فإن وأخريًا، (٤)
عن بها نستعيض فكرية تركيبات العلمية القوانني أن يؤكد ألنه ذلك الغموض؛ من قليل
عالم يف يوجد ما عىل مبارشة تنطبق ال الحركة وأن الحيس، لإلدراك التجريبية املعطيات
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املعطيات عن العالم بها يستعيض التي املعقوالت من الفئة تلك عىل تنطبق وإنما الحس،
وصفيٍّا؟ الحالة هذه يف العلم يكون كيف لكن صحيح، كله هذا بأن جدًال ولنسلم الحسية،
الهندسية األفكار من بنسق عنها استعضنا إذا اإلدراك محتويات وصفنا قد نكون وهل
األمر واقع يف هو — مهمته بريسن يحدد كما — العالم به يقوم ما إن عنها؟ الغريبة
الوصف مهمة كانت إذا قال: حني حق عىل «كاسرير» كان هنا ومن تماًما؛ الوصف عكس
أية دون ممكن، نحو أدق عىل امُلعطى تصور هي — الصحيح بمعناه — املوضوعي
بعينه هو — ذلك عكس عىل — األصلية للتجربة التحوير هذا فإن حذف، أي أو إضافة
فبدًال قيمتها، عليها يضفي ما وهو الفيزياء، بها تقوم التي العقلية العملية يميز الذي
إىل البداية يف معطى هو ما تنقل إيجابية، عملية أمامنا نرى املحض، السلبي التكرار من
يَنَْصبَّ أن أمامنا، حارض هو ما وصف يف ا حقٍّ غريبة لطريقة وإنها جديد، منطقي مجال
ذاتها هي تستطيع ال بحتة، تصورات عىل — الغرض هذا تحقيق سبيل يف — اهتمامنا

نحو.21 أي عىل «حارضة» تكون أن

الحظناه الذي الخلط عن خطورة يقل ال «الوصف» معنى فهم يف خلط فهناك وإذن
بطبيعته الوصف معنى أن إىل راجع الخلط هذا وأساس «التفسري»، معنى فهم يف قبل من
البحث عملية يف إيجابية عنارص وجود تأكيد عن يكف ال بريسن أن حني عىل سلبي،
عىل املبارش اإلدراك مجال إىل تنتمي ال التي الخاصة بمفاهيمه الذهن يتدخل إذ العلمي؛
مبارشة، حسية انطباعات إىل األمر آخر ترتد رأيه يف العقلية األفكار أن حني وعىل اإلطالق،
أن عىل يرص حني وذلك قاطًعا، تأكيًدا والواقع الفكر ثنائية ذاته الوقت يف يؤكد فإنه
عن تماًما ويفصلها وحده، العقيل املجال إىل منتمية والفيزياء الرياضة مفاهيم يجعل
كانت ولقد فحسب. ألغراضمعينة اصُطِنَعت عقلية لغة أنها مؤكًدا املبارش، اإلدراك مجال
استبعاد من تستتبعه وما الظواهر، وبني الذهنية الرتكيبات بني القاطعة الثنائية هذه
موضوًعا ذاتها، الطبيعة مجال من الطبيعة وصف يف العالم يستخدمها التي لألفكار تام
وقع الذي الخطأ لنفس تكرار إنها إذ العلمي؛ التفكري مناهج يف الباحثني من كثري النتقاد
ينفصل عقلية ومبادئ كليات من فيه بما الذهن عالم أن ظن حني قبل، من ديكارت فيه
يف حرفيٍّا العقيل القانون تطيع ال الظواهر أن صحيح املادية. الطبيعة عالم عن تماًما

.Ernst Cassirer: Substance and Function. Dover Publications, N. Y. 1953. p. 122 21
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يعني ال هذا ولكن تامة. هوية يف تكونا أن يمكن ال ظاهرتني أي وأن األحيان، من كثري
املمكن فمن الطبيعة، عالم عن تماًما منفصل الفكر عالم وأن فقط، ذهني القانون أن
وتشابكها. ظواهرها تعقد إىل راجًعا الطبيعة يف نلمسه الذي االنحراف هذا يكون أن
فقانون الخالصة،22 حالتها يف الظواهر هذه ُوِجَدت لو صحيًحا القانون يكون ذلك ومع
بالفعل يتناول — مطلق وسكون مستمرة حركة من يتضمنه بما — الذاتي القصور
بني انفصاًال هناك أن يعني ال هذا ولكن املدركة. الطبيعة يف لها وجود ال فرضية حالة
تعقد أن يعني وإنما الظواهر، عالم وبني — القانون هذا إليه ينتمي الذي — العقل عالم
صورته يف القانون هذا انطباق تتيح التي الظروف توافر دون يحول وتداخلها الظواهر
هذا تطبيق واستحالة العلمي، للقانون الطبيعة إطاعة عدم فإن وباالختصار الخالصة،
بني ا تامٍّ وانفصاًال قاطعة ثنائية هناك أن معناه ليس املبارشة، صورته يف عليها القانون
تداخل عىل األدلة من مزيًدا يوم كل يف يقدم العلم تقدم إن بل الظواهر، وعالم الذهن عالم

العاملني. هذين

العلم» «أركان كتاب من نصوصمختارة (11)

االرتباط يحكمه وكما العلية تحكمه كما الكون (1-11)
الخامس) الفصل الخامسمن (القسم

ناتجة، تكون أن البرشي الفكر وجه يف عثرة حجر وقفت التي املوروثة األفكار كل «تكاد
بعيد، حد إىل النطاق محدودة تجربة من عقيل استنباط عن وإنما مبارشًة، التجربة عن ال
الضيقة املفاهيم تلك إىل وننظر كربنك، عىل السابقة الكونية املذاهب نتأمل أن إال علينا وما
عىل الذهني املفهوم سيطرة مدى لندرك و«األثري»؛ «الذرة» أو و«القوة» «املادة» أمثال من
التجربة، حقائق من حقيقة أنه عىل إليه ينظرون الكثريين يجعل الذي الحد إىل التجربة،
صورته يف العلية قانون األمر آخر يندرج أن ينبغي التصويرية الذهنية القيود هذه وضمن

املطلقة. الرصيحة
عىل منها وكلٌّ فردي، األرجح عىل منها كلٌّ لها، حرص ال كيانات من مؤلَّف الكون إن
عن — الكيانات هذه يصنف أن هو يحققه أن املرء يستطيع ما وأقىص دائم، غري األرجح

.M. R. Cohen: Reason and Nature. Free Press, (Revised Edition, 1959). p. 227 22
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«املشابهة». األفراد من فئات إىل الخصائص— مالحظة القياسmeasurementأو طريق
نظر يف األساسية املشكلة كانت هنا ومن تنوعات؛ مالحظة يمكن الفئات هذه داخل ويف
يبحث العلم فرجل أخرى، فئة بتنوع معينة فئة تنوع ارتباط طريقة كشف هي العلم
وجد ما فإذا لالرتباط، جداول عن — األحيان معظم يف وعي دون أو وعي عن — دائًما
«أ». ب مرتبطة «ب» إن قال: «ب»، الفئة يف به مرتبًطا فرًدا «أ» الفئة يف محدد فرد كل
وذلك «ب»، أفراد من مجموعة «أ» من مختار فرد لكل الدوام عىل يجد أنه الواقع ولكن
قد األخرية املجموعة وهذه الدقة، من كافيًا قدًرا والقياس املالحظة عىل قدرته بلغت إذا
إىل خالصة ذهنية بعمليات يصل املجموعة هذه ومن تكون، ال وقد الرتكيز شديدة تكون
«أ» إىل فيه وينظر «أ»، عىل معتمدة أنها عىل ذهنية بطريقة «ب» فيه تصور نهائي حد
الحد إىل التجربة وقائع من انتقلنا قد نكون وهنا مطلق، نحو عىل «ب» يحدد أنه عىل
النظرة أن غري العلية. بقانون يسمى ما إىل أي التام؛ االعتماد يف يتمثل الذي التصوري
بدرجات ترتابط كلها املوجودات إن القائلة هي الكون إىل نظري يف واألصح األحدث
تستهدف عقلية برشية عملية إىل تصنيفها عملية وليست فردية فاملوجودات متفاوتة؛
مناظر بتنوع مرتبط أنه يتبني معينة فئة موجودات داخل تنوع وأي الفكر، يف االقتصاد
هذه يف تفككه أو االرتباط وثوق درجة يقيس أن العلم وعىل أخرى، فئة موجودات بني
لتفكك — الطرفني أحد يف — الذهني الحد هو املطلق فاالستقالل املتالزمة؛ التنوعات
الروابط، هذه لوثوق — اآلخر الطرف يف — الذهني الحد هو املطلق واالعتماد الروابط،
هذين تحت الكون تدرج أن — واملعلول بالعلة القائلة — القديمة النظرة حاولت ولقد
ليست تجربتنا يف األشياء إن إذ تخفق؛ أن لها بد ال وكان للتجربة. التصوريني الحدين
حالة كل يف واملشكلة سويٍّا، ترتبط الظواهر فئات جميع إن بل معتمدة. أو مستقلة إما

االرتباط. وثوق درجة تحديد هي
ال — االرتباط من متباينة درجات املوجودات كل بني يرى الذي العقيل املوقف إن
يتحرر وهو جديدة، مقولة خالل من عقليٍّا الكون يتأمل — فحسب واستقالًال اعتماًدا
التمييز وهو الفيزيائية، والظواهر الحيوية الظواهر بني البايل القديم التمييز من بسهولة
التي التصورية الحدود تلك إىل يرجع وإنما ذاتها، الظواهر هذه إىل يرجع ال الذي
إىل فحوَّلها اليسري، الخلق عىل قدرته كعادته نيس ثم بعقله، اإلنسان منها استخلصها
هو الكون به يمدنا ما كل إن عنه، وخارجة الحسية إدراكاته وراء من قائمة حقيقة
اقتصاد يف منه رغبًة عليها االعتماد فكرة أضفى فقد اإلنسان أما التنوعات. يف التشابه

املحدودة.» العقلية طاقته
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الرابع) الفصل من الثالث (القسم علة بوصفها اإلرادة (2-11)

بالقوة العقيل نموهم من ا جدٍّ مبكرة مرحلة يف البرش يتأثر أن املستغرب من «ليس
«حركة»، إحداث إىل إرادتهم نزوع يف تكمن التي — حال أية عىل البادية أو — الحقيقية
وراء من معينة إرادة إىل الحركات كل تنسب بدائية الشعوب أكثر أن نجد النحو هذا وعىل
الخاصة. إرادتهم يف يكمن إنما الحركة علة عن يكونونه تصور أول إن إذ املتحرك؛ الجسم
وإىل للشمس، إله أيدي عىل دورانها أثناء محمولة أنها عىل الشمس إىل ينظرون وهكذا
بفضل الرياح وتهب األشجار وتنمو األنهار تفيض بينما للقمر، إلًها لديه أن عىل القمر
يدرك حتى طويلة عصور ميض من بُدَّ ال وكان فيها. تكمن التي األرواح مختلف إرادة
فسيولوجي وبرتكيب بالوعي، ترتبط اإلرادة أن — الوضوح من متفاوت بقدر — البرش
نستغني وأننا الروحاني، التفسري محل تدريجيٍّا يحل للحركة العلمي الوصف وأن محدد،
ذلك ومع الطبيعية. األجسام حركة يف لإلرادة املبارش الفعل عن األخرى بعد حالة يف
يف بعمق متأصلة زالت ما التعاقب ترتيب يف ما رضورة وجود وفكرة اإلجبار، فكرة فإن
للحركة، علة اإلرادة يف يرى الذي الروحاني التفسري حفريات إحدى وكأنها الناس، أذهان
للقوة املادية وبالفكرة للحركة، العلمي بالوصف مرتبطة لألسف الفكرة هذه زالت وما
الفكرة وهي للحركة، معينة تعاقبات أو تغريات حدوث الرضوري من يجعل ما بوصفها
هي املادي بها يقول التي فالقوة القديم؛ الروحاني املذهب عن متخلًفا شبًحا تَُعدُّ التي
إىل تنقلنا الفكرتني وكلتا الوعي، عن منفصلة القديم، الروحاني بها يقول كان التي اإلرادة
فربما ذلك ومن ميتافيزيقية، فكرة فكلتاهما ثَم ومن الحسية؛ انطباعاتنا يتجاوز مجال
الحديث؛ املادي استدالل من بطالنًا أقل — فساده مع — القديم الروحاني استدالل كان
مرتبطة اإلرادة يجد كان الذي الوعي مجال وراء اإلرادة بوجود يقل لم الروحاني إن إذ

الدوام. عىل به
بوصفه الشجر إله مع تماًما املساواة قدم عىل تقف للحركة علة بوصفها القوة إن
إلدراكاتنا املطرد النظام إليه يرجع الذي بالسبب جهلنا يخفي اسم فكالهما للنمو، علة
بها تتسم التي املطلقة الحتمية بنفس تتسم ال الطبيعي القانون يف والرضورة الحسية،
تعدو ال هي وإنما البرشي، املرشع يطلبه الذي املطلق بالوجوب وال الهندسية، النظرية
منطقي برتتيب مراحله تتسم ال مطرد نظام بوجود فيها نشعر التي تجربتنا تكون أن

إرادي.» أو
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للبنائية الفلسفية اجلذور

ملخص

هي حيث من أما العهد. قديم — منهج هي حيث من — البنائية أن بتأكيد البحث يبدأ
يمكن الخالصة الفلسفية الوجهة فمن ذلك ومع حديثة. ظاهرة فهي شامل فكري مذهب
تبحث بدورها كانت التي «كانْت»، فلسفة أهمها من أصول إىل الفلسفية جذورها تتبع
ذهنية، طبيعة ذات قوالب أو صورة من ويتألف التجربة إطاره تنظم «قبيل» نسق عن
دراسة جعل إىل تهدف التي املحاوالت من الطويلة السلسلة تلك يف حلقة البنائية وتشكل

أسايس. بدور فيها يقوم اللغوي النموذج كان ثَم ومن دقيًقا؛ علًما اإلنسان
وللنزعة جهة، من التجريبية للنزعة محاربتها هو — فلسفيٍّا — البنائية يميز ما وأهم
فيه تظل بحيث عضويٍّا؛ نموٍّا ينمو العقل أن إىل تذهب فهي أخرى؛ جهة من التاريخية
طريق وعن وتعميًقا، توسيًعا الدوام عىل نزيدها كنا وإن الثابتة، بالنواة أشبه هي صور
إىل ومجتمعاته اإلنسان بدراسة انتقلت أنها البنائية تعتقد هذه الثبات عنارص اكتشاف

املنضبط. العلم مرحلة
الرئيسيني: ممثليها من عدد عند للبنائية الفلسفية لألسس ذلك بعد البحث ويعرض

سرتوس ليفي

كل تشكيل يف البرشي الذهن ل تدخُّ تأكيد يف سرتوس لتفكري الفلسفي األساس يظهر
واحد، بناء أو إطار ضمن الظواهر من متغايرة مجموعات بني وجمعه ثقافته، نواتج
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أساس هو الفلسفي الطابع وهذا االجتماعية. للنظم الخارجية املظاهر كل أساس هو
يُْخِرج دجماطيقيٍّا كان بأنه اتهموه حني األنثروبولوجيا، علماء إليه وجهها التي االنتقادات
وبني سرتوس بني املشهورة املعركة أصل هو هذا أن كما الزمان، مجرى عن البناءات

عام. بوجه الوجودية سارتر

فوكو ميشيل

املميز البناء عن تاريخية غري بطريقة يبحث أن فوكو يحاول واألشياء» «الكلمات كتاب يف
وهو اليوم، حتى النهضة عرص منذ الحديث، األوروبي الفكر مراحل من مرحلة لكل
األساسية العنارص من كثري إغفال حد إىل ثابتًا يراه الذي البناء هذا تحديد يف يتعسف

بدونها. العرص فهم يستحيل التي

املاركسيون

سيباج»، «لوسيان عند واملاركسية البنائية بني مركب إيجاد محاولة البحث يستعرض
تتجاوز «كلية» أطر عن بالبحث ماركس اهتمام أساس عىل ارتكزت التي املحاولة وهي
«سيباج» أنكر ولذلك التقليدية؛ املاركسية عليها اقترصت التي االقتصادية العوامل نطاق

منه. أوسع إطار يف ووضعه االقتصادي للعامل املطلقة السببية
املاركسية إىل يعيد أن أراد الذي ألتوسري»، «لوي بها قام التي هي األهم واملحاولة
ويجعل كله، السابق الفلسفي الرتاث وعن هيجل عن استقاللها ويؤكد العلمي، انضباطها
عن يستعيض وهو منه، جزءًا ذاته اإلنسان يكون اقتصاديٍّا اجتماعيٍّا بناءً محورها
انتُِقَدت وقد الجوانب، متعددة معقدة بسببية واألعىل األدنى البناء بني التقليدية السببية
املنظور هو واحد منظور خالل من للماركسية املتعسف تفسريها بسبب املحاولة هذه

لإلنسان. املفرط وتجاهلها وحده، الدقيق العلمي
وتجاهل اإلنسان، تجاهل أي نفسه، السبب لهذا ككل البنائية تُنْتََقد البحث خاتمة ويف
بينها التوفيق إمكان تأكيد إىل يذهبان و«سيباج» «بياجيه» كان وإن والتطور، التاريخ
البنائية عليه تركز الذي «اإلنسان» ملعنى أدق تحديد طريق عن التاريخية النزعة وبني
تعمل لم البنائية وأن تماًما، مقنع غري الدفاع هذا أن بتأكيد البحث وينتهي أبحاثها،
«السكونية» حالته يف اإلنسان عىل ركزت ألنها والفاعلية؛ والتغري الحركة لعوامل حسابًا

«فاعًال». ال «مفعوًال» يكون حني
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من األخرية السنوات يف ذروتها — وفلسفي فكري اتجاه هي حيث من — البنائية بلغت
أنها عىل إليها يُنَْظر أن املثقفني أوساط يف الشائع من وكان القرن. هذا يف الستينيات
إمكانه بقدر يسعى أنه — كان أيٍّا — الفلسفي املذهب سمات ومن فلسفي»، «مذهب
ويضم الفكرية، املشكالت من كبرية ملجموعة موحد تفسري تقديم ويستهدف الشمول، إىل
وبالفعل األشياء، طبيعة وإىل العالم إىل واحدة نظرة إطار يف متعددة معرفية مجاالت
مجال ففي التنوع؛ شديدة ميادين إىل — هذه الذروة فرتة يف — البنائي املد وصل
اتخذ نشطة حركة يقودان Chomsly وشومسكي Jakobson جاكوبسون كان اللغويات
كان النفيس التحليل ميدان ويف أخرى. ميادين يف يحتذى ومثاًال نموذًجا الكثريون منها
— يبدو كان الذي العلم هذا إىل الجديدة بنظرته معارصيه انتباه يشد «Lacan «الكان
«R. Barthes «بارت كان األدبي النقد ويف نسبي. ركود حالة يف — بحوثه نرش قبل
مفكر كان الفلسفي امليدان ويف بنائي. أساس عىل النصوص تفسري يف جديًدا عهًدا يفتتح
كتابه يف الجديدة برؤيته املثقفني جماهري يبهر «Foucault «فوكو مثل املحافظة إىل ميال
ماركسيٍّا مفكًرا أن حني عىل ،«Les Mots et les Choses واألشياء «الكلمات املشهور
— املاركسية للفلسفة الكربى األصول قراءة يعيد كان «Althusser «ألتوسري هو أصيًال
جميًعا هؤالء وقبل مبتكر، بنائي تفسري خالل من — ذاته املال» «رأس كتاب وخاصًة
هذا قبل بدأها قد كان التي الرائدة جهوده يواصل «Lévi-Strauss سرتوس «ليفي كان
بارزة مكانة للبنائية يجعل أن بفضلها استطاع والتي عاًما، عرشين من يقرب بما التاريخ
أن من الرغم عىل العرشين، القرن من الثاني النصف يف الفلسفية املذاهب خريطة عىل

األنثوبولوجيا. هو فلسفيٍّا وليس اجتماعيٍّا علًما كان تخصصه ميدان
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عرش من يقرب ما شامًال فلسفيٍّا مذهبًا البنائية من جعل الذي االنتشار هذا أن عىل
إال فلسفيٍّا مذهبًا تصبح لم البنائية أن هي هامة، حقيقة عن يخفي أن ينبغي ال سنوات،
فكرة يف تكمن التي الخصبة اإلمكانات إىل بالذات الوقت ذلك يف تنبهوا قد املتخصصني ألن
ذلك قبل معروًفا فكان «بناءات»، خالل من التفكري مبدأ وإما ذاتها، الفكرة إما «البناء»،
— يشء كل قبل — هي البنائية إن نقول: أن نستطيع األساس هذا وعىل طويل، بوقت
«مذهبًا» تصبح لم ولكنها بعيد. عهد منذ موجودة كانت املعنى وبهذا التفكري، يف «منهج»
وحددوا املنهج هذا أهمية إىل — واعية بطريقة — املفكرين بعض تنبه أن بعد إال فلسفيٍّا
نتيجة وكانت أبعاده. بكافة وعي دون ضمنية بطريقة يطبق كان أن بعد بوضوح معامله
«مذهبًا» منها جعلوا أن التفكري يف الطريقة هذه اكتشفوا حينما تملكتهم التي الحماسة
ذلك ومعنى التباين، شديدة ميادين يف العقل تواجه التي للمشكالت تفسريًا يقدم شامًال
فهي شامل؛ مذهب هي حيث من أما العهد. قديمة — منهج هي حيث من — البنائية أن

املعارص. الفكر يف حديثة ظاهرة
معروفة كانت — منهج هي حيث من — البنائية إن نقول: أساس أي عىل ولكن
علمي موضوع عىل ريايض نموذج تطبيق مجرد ألن ذلك طويل؟ وقت منذ ومطبقة
السابع القرن منذ — الحديث العلم أن أدركنا «فإذا البنائية، من نوع ذاته يف هو معني،
عىل الريايض النموذج تطبيق بفضل إال الضخمة إنجازاته تحقيق من يتمكن لم — عرش
«بنائيٍّا»؛ بدايته منذ كان العلم هذا بأن نحكم أن استطاعتنا يف كان الطبيعية، الظواهر
البناء هذا عن وعرب الطبيعية، الظواهر وراء الكامن «البناء» إىل االهتداء استهدف ألنه
تَنَْصبُّ دراسته ألن نصيب؛ البنائية من له يكون أن بد ال علم كل إن بل رياضية. بلغة

الظواهر.»1 بني والروابط العالقات من أنساق بحث عىل
تصميمها يف البنائية إن القائل: الرأي — املشهور النفس عالم — بياجيه ويؤيد
وتقتيض ،(Technical) متخصص فني أسلوب ألنها ذلك مذهبًا؛ تكون أن قبل منهج
تاريخ البنائية تمثله الذي للمنهج كان ولقد املتدرج. بالتقدم تؤمن معينة، عقلية التزامات
متأخر؛ وقت يف إال تُْكتََشف لم سماتها أن غري العلوم. تاريخ من جزءًا يشكل طويل
يتجاهل أن إىل البرشي العقل واتجاه ده، وتعقُّ البنائي املنهج صعوبة منها: ألسباب وذلك

مجموعة تأليفه يف اشرتك كتاب وهو Stucturalisme et Marixisme واملاركسية» «البنائية كتاب انظر 1
ص١٠٢. ١٩٧٠م، عام Union Génerale d’Edition دار وأصدرته الُكتَّاب، من
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مكتفيًا تشكله، الذي النسقي والكل الظواهر، بني املتبادل االعتماد مفاهيم البداية يف
الظواهر وراء الكاملة البناءات أن عن فضًال هذا االتجاه. موحدة مبسطة بتفسريات
بتجريد إال إليها التوصل يتم ال مستويات عىل توجد بل املبارشة، للمالحظة تظهر ال

2.«Forms of Forms الصور «صور بتجريد تعبريه: حد عىل أو مضاعف،
فإن الطويل، التاريخ هذا مثل — منهًجا بوصفها — للبنائية كان إذا أنه عىل
متكامل، فكري مذهب صورة اتخذ والذي مفاجئ، انبثاق شكل عىل يبدو الذي ظهورها
إذ بالذات؛ الفرنسية الفلسفة يف تأثريها لها كان معينة، تاريخية بظروف ارتبط قد
إنتاج كان الثانية العاملية الحرب فبعد الفرنسيني. من كانوا وأهمهم البنائيني أول إن
عىل املسيطر هو السيايس واملقال واملرسحية والرواية الفلسفة ميادين يف الغزير سارتر
ا خاصٍّ «أسلوبًا أصبح حتى الثقايف الجو هذا نطاق تعدى إنه بل الفرنيس. الثقايف الجو
هم ومناقشتهم، وملبسهم مظهرهم يف الفرنسيني الشبان من كبري عدد به يتميز للحياة»
فكرية قوة تظهر ولم الحني، ذلك يف املميزة الفرنسية املعالم من كانوا الذين «الوجوديون»
التي املاركسية، يف إال اإلنسان عىل بها» «املحكوم الحرية يف سارتر آراء تتحدد أخرى
يمض ولم الطبقي، الرصاع حتمية وأكدت التاريخي، التحول قوانني عىل أبحاثها ركزت
حتى املاركسية، وبني بينه الحاد التعارض إزالة إىل نفسه سارتر سعى حتى طويل وقت
تتخذ بالتايل فلسفته وأن تجاوزها، يمكن ال املاركسية أن إعالن حد إىل األمر به وصل
متبادلة تكن لم التقارب حركة أن من الرغم عىل هذا املاركسية. «داخل» موقًعا لنفسها
وتصفها الوجودية، يف واملثالية الذاتية النزعة تهاجم ظلت املاركسية ألن الطرفني؛ من

البورجوازية. لأليديولوجية واضح نموذج بأنها
سيطر الذي الفكري الرصاع يف ثالثًا طرًفا تدخل لكي البائية ظهرت الجو هذا يف
بني الدائرة املعارك لهيب إىل جديًدا وقوًدا فأضافت الستينيات، يف الفرنسية الثقافة عىل
ألن أيًضا بل فحسب، جديد باتجاه أتت ألنها ال كبري، دويٌّ لظهورها وكان املثقفني.
بُدَّ ال وكان حدته. ت خفَّ قد كانت — قبل من قلنا كما — واملاركسية الوجودية بني التقابل

أخرى. مرة الفكرية املعركة يثري جديد خصم ظهور من
فيه، ظهرت الذي العرص من كثريًا أقدم فلسفية جذور لها كانت البنائية أن عىل
كانت فلسفة مثل — فالبنائية كانْت؛ فلسفة هو — اعتقادي يف — الجذور هذه وأهم

.Piaget: Structuralism (English trans). Routledge & Kegan pul, p. 136 2
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وتؤكد التجربة، مظاهر عليه ترتكز الذي الالزماني، الشامل، األساس عن تبحث —
عىل سابق النسق وهذا للتاريخ. الخارجية املظاهر كل عليه ترتكز أسايس نسق وجود
«قبيل النسق هذا إن أي ومكانيٍّا؛ زمانيٍّا األنظمة تلك إليه تستند بحيث البرشية؛ األنظمة
اختالف عىل — البنائيني لدى ظهر ولقد كانت. عند نجده ملا مشابه بمعنى «a priori
أساسية قوالب أو أطر ووضع الشامل، النسق فكرة إىل واضح ميل — تخصصاتهم اتجاه
طبيعة عندهم لها والقوالب األطر هذه إن بل الواقع. يف املوجودة الكثرة ضمنها تندرج
نوع إىل بدورها البنائية تدعو كذلك حسية، الصور أشد مظاهرها اتخذت لو حتى عقلية،
الداخلية العالقات أهمية تؤكد إذ كانت؛ إليه دعا الذي لذلك مماثل الكربنيكية الثورة من
املعرفة عليه تبدو الذي املظهر تجاوز إىل وتسعى علمية، معرفة كل يف الكامن والنسق
أن وتؤكد التجريبية، النظرة عىل ترتفع بدورها وهي الباطن، تركيبها إىل النفاذ أجل من
عن يتم وإنما البعض، إىل بعضها يضاف تجريبية وقائع طريق عن يتم ال املعرفة تقدم
مظهًرا تتخذ ولكنها بالفعل. موجودة عمليات أو صور أو قوالب يف النظر إعادة طريق
هي أساسية، نقطة يف كانت فلسفة مع تتشابه البنائية فإن وأخريًا عرص. كل يف جديًدا
أن وتحاول دقيق، لعلٍم موضوًعا اإلنسان دراسة من تجعل أن تستهدف بدورها أنها
عىل تطبقه لكي الراسخ؛ العلم طريق يف تسري األخرى العلوم جعل الذي الرس إىل تهتدي
الرياضية العلوم عىل ينصبُّ كانت عند الرتكيز كان وإن واالجتماعية، اإلنسانية العلوم
اللغة. علم أهمها أخرى، علوم عىل ينصبُّ البنائيني حالة يف كان أنه حني عىل والطبيعية،
معرتًفا كان مصدر وهو البنائية، مصادر أهم من مصدًرا كان اللغة علم أن والواقع
ضمنيٍّا كان تفكريهم يف «كانْت» فلسفة تأثري أن حني عىل البنائيني، كتابات يف رصاحة به
يوجد ال إذ قوية؛ مربرات اللغويات وبني البنائية بني االرتباط ولهذا األحيان، أغلب يف
إال بناء لها يصبح ال املعروفة املجاالت وجميع لغوي، هو ملا إال الصحيح باملعنى «بناء»

لغويٍّا.3 طابًعا تتخذ حني
مكانة يحتل اللغوي النموذج جعلت خاصة ميزات بالذات للغة فإن ذلك عن وفضًال
املشهور السويرسي العالم أيام منذ — اللغويني ألن ذلك البنائيني؛ تفكري يف خاصة
عنارص درسوا — العرشين القرن أوائل يف «Ferdinand de Saussure سوسري «دي

.Le Structuralisme p. 300. 3

.Franςois châlelet: Histoire de la Philosophie (Hachette) 1973 Chapitre VII
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أو عنه تعرب الذي بالعالم لها عالقة ال أنساًقا بوصفها لعالقاتها املميزة والسمات اللغة
للعلوم يُْحتَذَى مثًال ويرضبون خالصة بنائية مشكالت يطرحون بذلك فكانوا عليه، تدل
مضموناتها عن االستقالل مرحلة إىل بعُد وصلت قد تكن لم التي األخرى اإلنسانية
إنساني علم يشء كل قبل وهي — اللغويات نجاح إن أي الخالصة،4 تركيباتها واكتشاف
للدراسات األخرى امليادين يف للباحثني مشجًعا عامًال كان املنضبط العلم مرتبة بلوغ يف —
إىل يرمي الذي الهدف ويف منهجه. يف الناجح العلم بهذا االقتداء عىل واالجتماعية اإلنسانية
اإلنسانية العلوم وسائر اللغويات بني العالقة هذه عن سرتوس ليفي عرب ولقد تحقيقه.
اللغة علماء إزاء — أنفسنا نجد األنثروبولوجيا) علماء (يقصد إننا واضًحا: رصيًحا تعبريًا
لنا يبدو وفجأة جنب، إىل جنبًا معهم نشتغل كنا متعددة سنوات فطوال حرج، وضع يف —
يفصل الذي الحاجز ذلك من اآلخر الجانب إىل انتقلوا وإنما معنا، يعودوا لم اللغويني أن
يعتقدون الناس ظل والذي واالجتماعية، اإلنسانية العلوم عن الدقيقة الطبيعية العلوم
التي املنضبطة الطريقة بتلك يشتغلون اللغويون، أخذ وهكذا عبوره. باستحالة طويًال
نفوسنا يف ولَّد مما وحدها، الطبيعية العلوم عىل وقف أنها باستسالم نعرتف أن تعودنا
من نتعلم أن نود فنحن رصحاء؛ نكون أن أردنا إذ الحسد؛ من وكثريًا األىس، من قدًرا
— لدراساتنا املعقد املجال عىل بدورنا نطبق أن يمكننا فهال نجاحهم، رس اللغويني
املنضبطة املناهج تلك — واألدب والفلكور والدين االجتماعي والتنظيم القرابة كمجال

فعاليتها؟5 من يوم كل يف اللغة عالم يتحقق التي
املقارنة معرض يف كانْت قاله بما بعيد حد إىل يذكرنا الذي — النص هذا يف ويهمنا
أن — الخالص» العقل «نقد كتاب مقدمة يف والطبيعية الرياضية والعلوم الفلسفة بني
يبحثون الذين أولئك من ليسوا نزاع، بغري رائدهم سرتوس ليفي كان الذين البنائيني
تتناولها التي الظاهرة بطبيعة مرتبط بها، خاص منهج عن واإلنسانية االجتماعية للعلوم
إنسانيٍّا أم طبيعيٍّا أكان سواء — «العلم» بأن يؤمنون هم وإنما اإلنسان، وهي العلوم هذه
للفئة — بسيطة تعديالت بعد — يصلح الفئتني إلحدى يصلح ما وأن واحد، منهج له —
ينقذها الذي النجاة بطوق تمسك أن تستطيع اإلنسان يف تبحث التي العلوم وأن األخرى،
يف بنجاح ُجرَِّب الذي املنهج نفس طبقت إذا والالمعقولية والتناقض التخبط عواصف من

.Structuralusme et Marxisme. p. 104 4

.Lévy-Strauss: Anthropologie Structurale. p. 80 5
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بركب اللحاق من تمكن إنساني لعلم رائًعا نموذًجا اللغة علم يف لديها وإن الدقيقة، العلوم
فلسفة عن تعرب وهي البنائيون، منها ينطلق التي النظر وجهة هي تلك املنضبطة، العلوم
الدقة هدف ترفض التي تلك هي لها، بديلة أخرى فلسفة توجد أن يمكن بهم، خاصة
عىل تقدر وال أمور عىل تقدر العلوم هذه أن وتؤكد أصًال، اإلنسانية للعلوم واالنضباط
الدقيقة العلوم ملناهج محاكاتها من تجعل ال التي الخاصة سماتها لها وأن أخرى، أمور
فيه تسري معينًا طريًقا لنفسها اختارت قد البنائية فإن أخرى: وبعبارة فيه. مرغوبًا أمًرا
اللغوي بالنموذج أساًسا تستعني وهي لإلنسان، دراستها عند العلمية الدقة هدف نحو
اهتماًما البنائي املنهج يتبعون من بعض لدى نجد ال وقد الهدف، هذا تحقيق أجل من
منطقية. نماذج عىل أبحاثه بنى الذي بياجيه، عند الحال هي كما اللغوي، بالنموذج كبريًا
يف اللغوي للرتكيب الشكلية البناءات تلك من يتخذوا أن هو لديهم الغالب االتجاه ولكن
اللغوية الدالالت كل عن النظر وبغض بعينها لغة أية تركيب عن النظر بغضِّ — عمومه
اإلنسانية العلوم مجاالت مختلف يف الباحثون به يقتدي أن يمكن نموذًجا — الخاصة

واالجتماعية.
نظرية أساسها يف البنائية إن بالقول: التاريخية املقدمة هذه نختم أن ونستطيع
وتجعل علمية، معرفة كل يف البناء أو النموذج أهمية تؤكد ،(epistémologie) العلم يف
الفياضة الحماسة ولكن علم. أي اكتساب يف كربى قيمة الباطن والنسق الداخلية للعالقات
وربما املتأخرة. الستينيات فرتة هي — معينة تاريخية فرتة يف النظرية هذه أثارتها التي
شامًال، فلسفيٍّا انقالبًا كانت لو كما يعاملوها أن إىل بالبعض أدت — السبعينيات أوائل
تعاقب مجرد التاريخ ومن للبناءات. حامل مجرد الذات من تجعل جديدة فكرية وثورة
فهم يف التوسع هذا أن عىل التاريخية؛ مظاهرها اختلفت وإن ثابتة، أساسها يف تظل لصور
عنارص إقحام وإىل صورتها، يف التشويه بعض إىل بالذات، الفرتة تلك يف أدى قد البنائية
جديدة أيديولوجية أنها عىل وُعوملت الشائعة، «املوضة» هي أصبحت عندما عليها، داخلية
نجده تطرف وهذا أصًال. لها صالًحا البنائي املنهج يكون ال قد ميادين عىل ُطبِّقت كاملة،
أساًسا يتخذ أن يصح ال ولكنه املألوف. عن وخروجه بجدته الناس يبهر مذهب كل يف

املثمرة. الفكرية الحركة هذه عىل للحكم
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لعرض خصصه الذي كتابه مستهلِّ يف للبنائية تعريًفا يقدم أن «بياجيه» أراد حينما
بني التفرقة الرضوري من أن رأيه من كان املختلفة، جوانبه يف الفكري االتجاه هذا
ميدان عىل يطبق البنائية، أشكال من خاص شكل كل فيها يسري التي النقدية االتجاهات
مهما البنائية فكرة تستهدفه الذي األعىل املثل وبني اإلنسان، معرفة ميادين من محدد
«ما بحث خالل من للبنائية، السلبي التعريف بني يفرق كان إنه أي أشكالها؛ تعددت
باألسلوب األخذ أن يعتقد وكان إليه». تهدف «ما يحدد الذي اإليجابي التعريف تنقده»
للميدان تبًعا يختلفون أضداد لها البنائية ألن والتشتت؛ التعدد يف يوقعنا أن يمكن األول
ميدان يف تعارضه عما مختلف الرياضيات ميدان يف البنائية تعارضه فما تبحثه، الذي
نعرف أال — رأيه يف — األفضل فإن ثَمَّ ومن اللغويات؛ أو األنثروبولوجيا أو النفس علم
بني املشرتك األعىل املثل عن نبحث أن ينبغي بل النقدية، اتجاهاتها خالل من البنائية
كامنة معقولية تحقيق إىل السعي وهو رأيه، يف األعىل املثل وهذا البنائية. رضوب جميع
إىل الرجوع إىل بلوغها أجل من نحتاج ال بنفسها، مكتفية بناءات تكوين طريق عن
التي البناءات كل فيها تشرتك التي السمات إىل الوصول ومحاولة خارجية، عنارص أية

عام.1 بوجه إليها نتوصل
ال رأينا يف ولكنه البنائية. أشكال كل يف بالفعل موجود املشرتك األعىل املثل هذا
مفر ال أمًرا — بالسلب التعريف أعني — اآلخر الطريق كان وربما الكثري. إىل يوصل
فراغ، يف يظهر لم االتجاه هذا ألن ذلك للبنائية؛ سليم مبدئي فهم تكوين أجل من منه

.Piaget: Structuralism (op. Cit.) pp. 3–5 1
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وقادًرا بذاته مكتفيًا العلم يكونه نسق كل فيه يكون املعقولية يف أعىل مثل إىل يدعو لكي
عن التخيل إىل دعوة األصل يف كان إنه بل خارجية. عنارص إقحام دون ذاته تنظيم عىل
يف إال فهمها يمكن ال خاصة فلسفة عىل يرتكز وكان العلمي. البحث يف مضادة أساليب
— البداية منذ — البنائيون كان ولقد لها، املضادة الفلسفات إىل وجهته الذي النقد ضوء
والتفكري الفلسفة أرض يف ثابتة مواقع لهم أقوياء، خصوم ضد حامية معارك يخوضون
خالل من نحددها أن للبنائية أويل إيضاح تقديم يف يفيد مما كان هنا ومن العلمي؛
يؤيد ومما محاربتها. إىل سعت التي املضادة األفكار خالل ومن خاضتها، التي املعارك
األعىل مثلها عىل مرتكًزا للبنائية أوليٍّا تعريًفا قدم حني نفسه بياجيه أن االتجاه هذا صحة
— أضدادها خالل من إيضاحها إىل التعريف هذا لعنارص رشحه عند اضطر «اإليجابي»؛
«ما خالل من ال — تعارضه» «ما خالل من البنائية تعريف إىل أخرى مرة عاد إنه أي

إليه». تسعى
يف ما وكل البنائية، ملعنى اإليجابي التحديد نغفل أن نستطيع ال فإننا حال أية عىل
املثىل فالطريقة تالية؛ مرحلة يف — رأينا يف — يستخلص أن ينبغي التحديد هذا أن األمر
ظهرت التي االتجاهات خالل من املعنى هذا بتحديد نبدأ أن هي البنائية معنى إيضاح يف
عندما بالتفصيل تُْعَرض فسوف للبنائية اإليجابية األهداف أما تنقذها. لكي البنائية
وسيكون اإلنسان، ملعرفة املختلفة امليادين يف املذهب لهذا الفلسفية األسس عن نتحدث
امليادين: هذه كل يف البنائية أشكال بني املشرتكة العنارص استخالص عندئٍذ السهل من

التجريبية والنزعة البنائية (1)

النزعة شأن من اإلقالل إىل اتجاه — ديكارت عهد منذ — بأرسها الفرنسية الفلسفة يف
منطقية األسبقية هذه أكانت سواء — التجربة يسبق الذي العقل دور وتأكيد التجريبية
النموذج أهمية ديكارت أكد أن ومنذ ومعنًى، وهدًفا اتجاًها عليها ويضفي — زمنية أم
املالحظة أهمية تقريبًا، العرص نفس يف بيكن، فرانسس وأكد البرشية، املعرفة الريايضيف
املعرفة، يف العقل دور أحدهما متضادين: اتجاهني معالم تحددت للواقع، الدقيق والرصد
بل — مبكر وقت منذ استطاع قد العلم أن وصحيح التجربة. أهمية عىل يركز والثاني
والنزعة العقلية النزعة بني التضاد يتجاوز أن — ذاتهما الفيلسوفني هذين عهد منذ
مالحظات عىل تعتمد علمية لكشوف رائعة نماذج جاليليو قدم حني وذلك التجريبية،
ولكن أخرى. جهة من رياضية وصياغات عقلية فروض وعىل جهة، من دقيقة وتجارب
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املشتغلني عند تأثريه له زال وما الفلسفي، الفكر يف أسايس بدور يقوم ظل التضاد هذا
اليوم. حتى اإلنسانية بالعلوم

هذا يف السري مواصلتهم البنائيني: عند نلمحها أن نستطيع التي السمات أهم ومن
مبادئ خالل من التجربة تفسري إىل وسعيهم التجريبية، للنزعة املعادي العقيل االتجاه
العداء هذا تأصل عىل يدل ومما تجريبية. مكتسبات إىل العقل مبادئ إرجاع من بدًال عقلية،
العقلية اتجاهاتهما بني تفصل بنائيني مفكرين عند نجده أننا تفكريهم، يف للتجريبية
Louis ألتوسري لوي والباحث سرتوس، ليفي األنثروبولوجي بهما وأعني هائلة، مسافات
أنه األنثروبولوجيا، يف سرتوس أبحاث عليها ترتكز التي املنهجية األسس فمن ،Althusser
املالحظات من هائل عدد وسط متشابهة عادات إىل االهتداء البنائي بمنهجه يستهدف ال
األنثروبولوجي يفعل كان كما متباينة، ثقافات يف إجراؤها يتم التي األنثروبولوجية
يهتدي ال الثقافات بني مشرتك هو ما أن يؤكد بل مثًال، Frazer فريزر الكبري اإلنجليزي
الذي هو فالبناء العقيل؛ البناء مستوى عىل وإنما املالحظة، مستوى عىل بوضوح إليه
السطح عىل يوجد ال خفي، البناء وهذا البرشية. الثقافة يف الشامل الكيل العنرص يشكل
ميدان يف — البنائي التحليل يستهدف وهكذا عقليٍّا. يُْكَشف وإنما أبًدا، للظواهر الخارجي
تعرب التي الجربية املصفوفة أو الريايض الجدول من نوع إىل الوصول — األنثروبولوجيا
هناك كان ثَم ومن الالشعوري؛ البرشي» «الذهن يف املمكنة والتجمعات التحوالت كل عن
سرتوس كتابات «وطوال األمبرييقية»، «الظواهر مع البنائية تعامل يف االزدراء من نوع

التجريبية.»2 الواقعة عىل العام للتجريد التفضيل هذا مراًرا يتكرر
معه يبدو يكاد نحو عىل البرشي للذهن املستقلة الطبيعة سرتوس يؤكد وهكذا
خاص استقالل (L’esprit Humain) الذهن لدى كان لو كما يتكلم فهو مثاليٍّا، فيلسوًفا
يذهب وهو بعينها، إنسانية جماعة أو فرد أي عىل تعتمد ال بطريقة عمله يمارس يجعله
يف الناس بها يفكر التي الطريقة بيان ندَّعي ال «إننا كتبه: من واحد يف يقول أن حد إىل
منهم»، وعي ودون الناس، خالل من ذاتها يف األساطري تفكر كيف نبني وإنما األساطري،
الظواهر؟ عىل مطلقة أولوية للذهن يجعل مثايل مفكر سرتوس ليفي أن ذلك يعني فهل
طبيعة بوجود القول هو عنه يدافع ما كل أن ويرى مثاليٍّا، كونه بشدة ينفي ذاته هو إنه
نواتج خالل من نفسها عن وتعرب واملجتمعات، األفراد بتغري تتأثر ال البرشي للذهن ثابتة

.Edward Leach: Lévi-Strauss. Fontana Books. London. 1970. p. 42 2
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الجرب، علم بمبادئ أشبه ثابتة، مبادئ لديه البرشي فالعقل كاألساطري؛ الثقافية اإلنسان
وجود عن وتعرب اإلنسان، أنتجه ثقايف موضوع أي إلينا ينقلها رسالة كل يف تأثريها يظهر

كان. أينما البرشي العقل بها يعمل موحدة «آليات»
الفيلسوف به وأعني — البنائية يف سرتوس ليفي عن البعيد الطرف إىل انتقلنا فإذا
من بينهم ما كل برغم — سرتوس مع يشرتك بدوره وجدناه — ألتوسري املاركيس
الحقيقة إىل والنظر التجريبي، املذهب نقد يف — الجذور عميقة أيديولوجية اختالفات
التجريبية نظر ففي خارجي؛ تجريبي تحقيق إىل الحاجة دون لذاتها، معيار أنها عىل
وسط ويخفيها املعرفة يتضمن نفسه الواقع إن أي الواقع؛ من تجريًدا املعرفة تكون
جانبًا العنارص هذه نطرح أن هو علينا ما وكل عنا، تحجبها متداخلة أخرى عنارص
هي التجريبيني عند املعرفة إن أي بالفعل؛ الواقع عليه يشتمل الذي الحقيقة وجه لنجلو
التجربة أن ذلك ومعنى الحقيقة، ماهية نكشف لكي الزوائد فيها نستبعد «طرح» عملية
ألتوسري يرى ذلك عكس وعىل الحقيقة، إىل للوصول مطلوب هو مما أكثر فيها املبارشة
نحذف ال فنحن الحقيقة؛ لبلوغ مطلوب هو مما «أقل» تتضمن املبارشة التجربة هذه أن
التجربة سمات من إن إذ إليها؛ «نضيف» وإنما الحقيقة، إىل نصل لكي منها نخترص أو
سلبي شاهد مجرد يكون أال اإلنساني العقل سمات ومن بذاتها، مكتفية تكون أال املبارشة

خارجه. بأكملها موجودة حقيقة يسجل
فيقول: ذلك، من أبعد خطوة يذهب إنه بل للتجريبية. النقد بهذا ألتوسري يكتفي وال
معايري ذاتها يف تتضمن النظرية املمارسة وإن الفكرة، يف كلها تحدث املعرفة عملية إن
قدًرا تبلغ عندما العلوم إن أي املختلفة؛ العلوم يف إليها الوصول يتم التي النتائج علمية
قضاياها بني يربط الذي التجريبي التحقيق ذلك إىل بحاجة أبًدا تكون ال النمو، من معينًا
يرضبه الذي واملثل القضايا،3 يف الصدق معيار إنه يقال: والذي خارجي، واقع وبني
للتدليل خارجي تحقيق إىل تحتاج ال التي الرياضيات، هو ذلك عىل للتدليل ألتوسري
العلوم؛ بقية عىل الرياضيات حالة يف ينطبق ما ألتوسري ويعمم قضاياها، صحة عىل
ويكون واالتساق، التماسك هو داخليٍّا معياًرا كلها املعرفة يف الصدق معيار يجعل بحيث

Duprin تأليف من y-a-t il pratique theorique? نظرية» ممارسة هناك «هل بعنوان مقاًال انظر 3
ص٧٥–٧٧. قبل من إليه املشار Structuralisms et marxisme كتاب يف
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فهو التجربة إىل االلتجاء أما فحسب. intramental الذهن داخل عنده الحقيقة مقر
ع. وترفُّ ازدراء يرفضها «برجماتية»

مخلًصا؛ ديكارتيٍّا — بالذات املسألة هذه يف — ألتوسري يظل حد أي إىل نرى وهكذا
لذاتها، معياًرا الحقيقة وجعله الواضحة، a-priorisme القبلية نزعته بسبب أوًال وذلك
ما بعكس قبلها، موجودة حقيقة من مرشوعيتها تكتسب التي هي التجربة أن وتأكيده
عليها، سابقة تجربة من مرشوعيتها تكتسب التي هي الحقيقة أن من التجريبيون به يقول
الرياضيات، يف يحدث بما كله هذا عىل يدلل حني صميم ديكارتي ذلك عن فضًال وهو
معرفة لكل نموذًجا الرياضيات من اتخاذه يف ديكارت اتجاه يواصل بل بذلك، يكتفي وال
وأعني ديكارت، إىل وجه طاملا الذي النقد لنفس هنا نفسه يُعرض ألتوسري أن عىل برشية؛
العلوم كانت إذا وأنه العلوم، بقية عىل يصدق أن يتعني ال الرياضيات عىل يصدق ما أن به
فإن الذهن، داخل من كلها حقيقتها وتستمد الشكيل االتساق بمعيار تكتفي الرياضية
غضاضة تجد وال الواقع، إىل وتحيلنا الذهن، عن الخروج تحتم كثرية أخرى علوًما هناك
بوضوح التمييز من تتمكن أن أجل ومن النظرية، تصحيح أجل من بالتجربة االستعانة يف

ذهني. إمكان مجرد هو وما فعيل واقع هو ما بني
توجيه عىل مًعا يتفقان وألتوسري سرتوس ليفي نرى أوالء نحن فها حال، أية وعىل
أحسن عىل — التجربة فيه تحتل لصدق معياًرا ويضعان التجريبية، النزعة إىل شديد نقد
ليفي به اعرتف ما مع متعارًضا هذا يبدو وقد العقيل، الجهد بعد املرتبة — الفروض
من لعدد دقيق وتحليل مقارنة إىل يحتاج أمر البناء إىل الوصول أن من ذاته سرتوس
أو النسق إىل يتوصل حتى كبرية مشقة يلقى الباحث أن من أكده وما املدروسة، األمثلة
بني تعارض ثمة ليس أنه األمر حقيقة ولكن يدرسها. التي للظاهرة الباطن الرتكيب
ما بقدر الخارجية الوقائع دراسة عىل ينصبُّ ال سرتوس يبذله كان الذي فالجهد املوقفني؛
سرتوس أن — بعد فيما سنرى كما — به املعرتف ومن فيها. العقيل التفكري عىل ينصبُّ
الجماعات مالحظة يف حياتهم يقضون الذين األنثروبولوجيني العلماء أولئك من يكن لم
ضئيًال بذله الذي «امليداني» الجهد كان بل إلخ، حياتها وطرائق عاداتها وتسجيل البدائية
التحليل عملية يف فكان األكرب الجهد أما نفسه. امليدان هذا يف العلماء من غريه إىل بالقياس
بالرغم ذلك ومع ذاته. امليدان» «من جمعها التي املتسعة غري املادة لتلك الداخيل الفكري
ظواهر بني والجمع املختلفة األمثلة مقارنة يف يعانيها كان التي الكربى العقلية املشقة من
البناء أن دائًما يؤكد كان فقد فيها، الكامن «البناء» إىل التوصل أجل من التباعد شديدة
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أو التوضيح أو للتسهيل به نقوم عقيل تركيب مجرد وليس ما. بمعنى الواقع يف موجود
العلمي؛ القانون صفات من قليل غري قدًرا البناء يجمع وهكذا األذهان. إىل الظاهر تقريب
وحدة، إىل الظاهرة الكثرة يرد منهما وكلٌّ التغري، وراء من ثبات عن يكشف منهما فكل
ولكن الخالص. الذهن خارج وجوده يف وواقعي اكتشافه، طريقة يف عقيل منهما وكلٌّ
أن حني عىل الظواهر، من معينة فئة يلخص األخري هذا ألن العلمي؛ القانون من أهم البناء
واحًدا. بناءً كلها فيها يكشف أن العقل يستطيع ومتباعدة، متباينة فئات بني يجمع األول
وجود سرتوس تأكيد من فبالرغم للعقل، — كله هذا بعد — األخرية الكلمة وتبقى
ذهني نموذج أو تركيب مجرد ليس أنه عىل إرصاره من وبالرغم ذاتها، الظواهر يف البناء
ظواهر يف يوجد أن يمكن كان ما البناء فإن فهمها، علينا يسهل لكي الوقائع به نبسط
وللنسق بدائي، مجتمع يف القرابة لنظام واحد بناء (كوجود التباعد من القدر هذا عىل
تكن لم ولو ذاته، البرشي الذهن تركيب إىل راجًعا يكن لم لو املجتمع) هذا يف اللغوي
عقلنا بها يصوغ التي العملية تكن لم ولو املجاالت، هذه كل يف واحدة العقل مبادئ
موجود ولكنه بالفعل. الواقع يف موجود فالبناء صميمها؛ يف واحدة عملية املتباينة نواتجه
— دائًما يعمل برشي لذهن إنتاج — اإلنسانية الظواهر مجال يف — الواقع هذا ألن فيه
وترفض التجريبية النزعة تحارب البنائية كانت ولهذا واحدة؛ بطريقة — امليادين كل ويف

بالواقع. وعالقتها املعرفة لطبيعة تفسرياتها كل
التجريبية، النزعة من البنائية وقفته الذي املعارضة ملوقف الهامة النتائج ومن
يف األطراف أن يرون فالتجريبيون بالكل؛ الجزء عالقة إىل التجريبية للنظرة التام رفضها
العالقة عىل يضفي الذي هو األطراف تجمع إن أي ذاتها؛ العالقة عىل سابقون عالقة أية
عىل فيها، الداخلني األطراف عن مستقلة العالقة هذه تصور ويستحيل الخاص، طابعها
العالقة عن بمعزل تصوره ويمكن الخاص، استقالله له األطراف هذه من كالٍّ أن حني
البنائيون أما خارجية التجريبية، النزعة رأي يف كلها، العالقات إن أي فيها؛ يدخل التي
العنارص هذه إن بل بذاتها. قائمة لعنارصمستقلة مجموع مجرد ليست العالقة أن فريون
البناء عىل تضفي القوانني وهذه تجمعها، التي العالقة بناء يف تتحكم لقوانني تخضع
هذه مجموع عن تتميز كما حدة، عىل مأخوذة عنارصه سمات عن تتميز كلية سمات
األعداد فهذه الحساب، يف الصحيحة باألعداد الصفة لهذه مثًال بياجيه ويرضب العنارص،
بل عشوائي. بتعاقب مستقالٍّ منها كلٌّ يكتَشف ولم البعض، بعضها عن بمعزل توجد ال
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سمات عن تختلف «بنائية» بسمات يرتبط الرتتيب وهذا معني. ترتيب يف إال تظهر ال إنها
املنفردة.4 األرقام

العالقة أطراف يجعل الذي التجريبيني، بني الشائع املبدأ البنائية تنقد وهكذا
بذاتها، القائمة «بالذرات» أشبه األطراف هؤالء أن ويؤكد ذاتها، العالقة عن مستقلني
التجريبية). الذرية بمبدأ املعروف (وهو عالقة أية يف بدخولها طبيعتها تتغري ال والتي
النظرية يف عرفناه الذي املضاد، الرأي إىل تنحاز البنائية أن النقد هذا يعني هل ولكن
من أكثر منه ويجعل األجزاء، عىل الكل أولوية يؤكد والذي النفس، علم يف الجشطلتية
من ما حد إىل يقربنا الكل بأسبقية القول هذا أن الواقع مستقلة؟ لعنارص تجميع مجرد
األجزاء، عىل الكل تغليب من أكثر هو ما عىل ينطوي البناء مفهوم أن غري البناء. فكرة
تضع بأن تكتفي ال فالبنائية التجريبي؛ للموقف — آلية بطريقة — املضاد املوقف واتخاذ
نظرها يف املشكالت أهم إن بل الداخلية. وسماته خصائصه تحدد أن دون البداية، يف الكل
املنطقية أو الطبيعية العمليات عىل بحثها تركز فهي العنارص؛ بني الداخلية العالقات هي
الجشطلتي املوقف بذلك وتتجاوز تركيبه،5 يف املتحكمة والقوانني الكل، بها يتكون التي

الباطن. لرتكيبه التحليل من مزيد دون الكل أولوية بافرتاض يكتفي الذي

التاريخية والنزعة البنائية (2)

تضادها هو الوضوح، من بمزيد البنائية طبيعة به تتحد الذي األهم، التضاد كان ربما
ًها موجَّ كان البنائيون أثاره الذي األكرب الجدل إن إذ historicisme؛ التاريخية النزعة مع
مراجعة يف الرغبة كانت البنائي للتيار األوىل الدافعة والقوة التاريخية، النزعة أنصار ضد
التاريخية النزعة من البنائية موقف فهم كان هنا ومن جذرية؛ مراجعة التاريخي التفسري

سماتها. تحديث يف أساسيٍّا
الظواهر كل تفسري — خاص بوجه عرش التاسع القرن يف — الشائع من كان فقد
ثم ظاهرة، ألي األول واملنشأ الالحق، يف دائًما يتحكم الذي هو فالسابق التاريخ، خالل من
كانوا مفكرون النقطة هذه عىل اتفق ولقد الحالية. طبيعتها فهم يف أسايس التايل، مسارها

.Structuralism (Op. Cit.) p. 7 4

.Ibid. p. 8-9 5
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من األحياء لتطوير تفسريًا دارون إلينا قدم إذ أساسية؛ مسائل يف بينهم فيما يختلفون
املجاالت جميع إىل البيولوجي املجال من دارون نظرية «سبنرس» وعمم تاريخي، منظور
لفلسفة أساًسا التاريخ فكرة من «نيتشه» واتخذ واملادية، والعلمية والروحية االجتماعية
هذه حارض وبأن تاريًخا، منها) املنطقية (حتى والقيم واملعرفة لألخالق بأن تؤمن كاملة
وطبَّق صميمه، يف تاريخي كائن اإلنسان وبأن ماضيها، خالل من إال يُْفَهم ال املعاني
إلينا م فقدَّ املختلفة، مراحلها يف البرش بني اإلنتاجية العالقات عىل التاريخ فكرة ماركس
خاص) بوجه (واالقتصادية املادية الرشوط تأكيد بني تجمع التاريخية» «املادية يف نظرية
التطور، هذا يف التاريخي للعامل كربى أهمية إعطاء وبني البرشية، املجتمعات لتطور
عىل تضفي كانت ذاتها الطبيعية العلوم إن معينة. نظر وجهة من القول، يمكن بل
السبب ألن زمنيٍّا؛ أو تاريخيٍّا طابًعا — السببية فكرة وهي — فيها الرئيسية الفكرة
فكرة كثرية إنسانية علوم والتقطت الدائم»، أو املتكرر «السابق أنه عىل إليه يُنَْظر كان
مجال إىل تنتمي ظاهرة أية فهم أجل من الرضوري، من فأصبح التاريخي، التفسري
يفرسون واألدبيون الفنيون النقاد وأصبح املاضية، سوابقها إىل الرجوع اإلنسانية، الحياة
أو نفسية وقائع عىل الفنان إىل نظرتهم ويبنون حياته، تاريخ خالل من الكاتب عمل
متغلغًال أصبح التاريخ إن أي «التاريخ»؛ يف محدد موقع كلها لها سياسية أو اجتماعية

يشء. كل يف
له كانت بل عرش، التاسع القرن حدود عند الطاغي التاريخي التيار هذا يقف ولم
إىل ترجع التي «التقدم» فكرة ظهور عودة يف ذلك تمثل العرشين، القرن يف قوية إمدادات
كامن فالحارض الظواهر؛ بني تاريخي واستمرار اتصال وجود وتأكيد عرش، الثامن القرن
أقدم من يمتد التقدم، من متصل خط وهناك الحارض، يف كامن واملستقبل املايض، يف
وإن عرص كل ألن العرص؛ هذا يف الروح انتصار يتحقق وبفضله اليوم، حتى العصور
التجارب حصيلة إىل جديًدا يضيف سبقه، الذي العرص يف «ُكُمون» حالة يف موجوًدا كان
الروح إليها تصل التي املستويات أعىل فإن ولذلك األمام؛ إىل دفعها يف ويسهم البرشية،

املستقبل. يف ستكون البرشية
الطاغية، التاريخية النزعة هذه انتشار دون للحيلولة متعددة محاوالت ظهرت ولقد
من متصل خط وجود أنكر الذي «G. Bachelard «باشالر محاولة أشهرها من كان
يف تقف وعقبات أخطاء تاريخ هو العلم تاريخ أن إىل وذهب العلمية، املعرفة يف التقدم
ارتباطها برغم — ذاتها املاركسية إن بل ناجحة. إنجازات تاريخ هو ما بقدر املعرفة وجه
يف وانفصام انقطاع نقاط بوجود القائلة الفكرة عىل تنطوي — التاريخية بالنزعة القوى
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عليه يُبْنَى الذي األساس يكون أن الرضوري من فليس ذلك عن وفضًال البرشي. التاريخ
— وتكون املستقبل، تستهدف معينة غايات فهناك الزمنية، الوجهة من سابًقا التفسري
مسألة وهذه الخلف، إىل ال األمام إىل تتطلع العلية من ا خاصٍّ نوًعا — اإلنساني املجال يف
العلية من نوع عىل األيديولوجية دعوتها من كبري جانب يرتكز التي املاركسية، يف ظهرت

طبقات. بال مجتمع تحقيق هي املستقبل، إىل املتطلعة
الطاغي التيار هذا — حاسمة بطريقة — أوقفت التي هي كانت البنائية ولكن
الظواهر تفسري عىل القدرة احتكار ادعائها عىل قضت األقل عىل أو التاريخية، للنزعة
وهي اإلنسانية، الروح تقدم إىل الشائعة النظرة عن البنائية استعاضت فقد البرشية،
إىل منها الجديد يضاف ملكتسبات تدريجي تراكم أنه عىل التقدم هذا تمثل التي النظرة
سبق ألفكار توسيع مجرد الجديدة األفكار فيه تكون آخر بتصور خارجية، إضافة القيم
ال اإلنساني فالعقل والبدائية؛ بالبساطة البدء يف اتسمت قد كانت وإن قبل، من ظهورها
يضيف ال إنه أي التعبري؛ هذا نستخدم أن لنا جاز إذا جيولوجية بطريقة طريقه يف يسري
القديم تمثل فيها يعيد عضوية، بطريقة يسري وإنما أخرى، طبقة فوق املعرفة من طبقة
هذا أن تطوره خالل يدرك كان وإن القديم، ببنائه فيها ويحتفظ وأعقد، أصعب بطريقة
من جانبًا إال يمثل ال — مىض وقت يف مطلقة صحة صحيًحا يعد كان الذي — البناء

الوقت. ذلك يف بلوغه يستطيع عقلنا كان الذي الجانب ذلك هو الحقيقة،
النزعة ومعارضتها التجريبية للنزعة البنائية معارضة بني نربط أن وسعنا ويف
تدريجي تراكم بأنه البرشي التقدم تصور إن فنقول: بالذات، النقطة هذه يف التاريخية
عىل ينطوي — التاريخية للنزعة املميز التصور وهو — الدوام عىل تتجدد ملكتسبات
تضاف تجريبية وقائع حصيلة عندئٍذ التقدم يصبح إذ التجريبية، النزعة أوجه من وجه
ترفض ذلك مقابل ويف بعض. فوق بعضها مرتاكمة طبقات مكونة األخرى إىل منها كلٌّ
بتصور السابق التصور عن تستعيض إذ والتجريبية؛ التاريخية النزعتني من كالٍّ البنائية
نكف ال كنا وإن ثابتة، عمليات أو قوالب أو صوًرا متضمنًا البرشي العقل فيه يظل آخر
بالنواة محتفًظا يظل تقدم كل إن أي وتعقيدها؛ توسيعها وعن فيها، النظر إعادة عن
يرى الذي ذلك هو البنائية به تعرتف الذي التقدم نوع إن القول: يمكن وهكذا املركزية.
تم ما مراجعة خالل من يتم الغد إىل الوصول وأن باملايض، يمر املستقبل طريق أن
جديدة. بطريقة ننميها أننا هو نفعله ما وكل دائًما، موجودة القديمة فالبذور باألمس،
تنادي الذي املبدأ بهذا اعرتفوا قد الحضارات تطور يف الباحثني من كثريًا أن والواقع
وقت فمنذ متميًزا، فكريٍّا مذهبًا بوصفها نفسها عن البنائية تعربِّ أن قبل حتى البنائية به
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التي التكنولوجي واإلبداع العلمي التفكري منرضوب كثريًا أن الحضارة مؤرخو الحظ بعيد
تنمية هي بل قبل، من موجوًدا يكن لم ليشء مطلقة إضافة ليست الحديث، العرص عرفها
أن — والفلسفة العلم تاريخ من — عرفنا وهكذا ماضية. عصور يف ظهورها سبق لبذرة
أن نستطيع لفكرة جديدة صياغة هي إنما التاسع القرن يف ظهرت كما التطور نظرية
ق.م السادس القرن يف أناكسيمندر عند نبتت البرشي، العقل يف الثابتة البذور من نعدَّها
يد عىل الحاسمة بالطريقة صيغت أن إىل متعددة، أشكاًال واتخذت أيًضا، ذلك قبل وربما
أشكاًال واكتسبت ديمقريطس، عهد من بدأت التي الذرة فكرة عن يقال هذا ومثل دارون،
إىل والحديثة، والوسطى القديمة العصور يف الغرب وفالسفة اإلسالم فالسفة عند متباينة
الجميع كان البارود أوروبا اخرتعت وحني القريب. العهد يف العلمي شكلها اتخذت أن
البخارية، الطاقة إىل واط» «جيمس توصل وحني قبل. من استخدمته قد الصني أن يعلمون
وإىل قبل، من الطاقة هذه عرف قد «Hero «هريو الروماني املخرتع أن إىل الكثريون تنبه
الباحثون عرف وهكذا البخار، طاقة تحركها آللة تصميًما وضع دافنيش ليوناردو أن
البرشي التقدم مسار أن تثبت التي األمثلة مئات الحضارات تاريخ ويف األفكار، تاريخ
جديدة خارجية إضافات شكل ال ثابتًا، يكون يكاد قديم ملبدأ وتطوير تنمية شكل يتخذ
من موجودة كانت الحايل عاملنا بها نفهم التي األساسية التصورات أن وأدركوا ة، الِجدَّ كل
من انتقاًال يمثل ال البرشي العقل طريق أن وعرفوا دناها، وعقَّ نميناها قد كنا وإن قبل،
به يقول الذي كذلك مستقيم، خط يف يسري وال املعرفة، إىل الجهل ومن النور. إىل الظالم

املستمر. التقدم دعاة
البنائية اتخذته الذي املوقف هذا بني واضح فارق وجود ندرك أن السهل ومن
الفلسفية األوساط يف خاص بوجه ساد الذي املوقف وبني والتطور، التاريخ فكرة من
تصورات تتجاوز الالحقة العصور أن يؤكد الذي العرشين، القرن أوائل يف الفرنسية
التي الفكرة يف األخري املوقف هذا تمثل وقد نهائيٍّا. عنها تتخىل بل السابقة، العصور
فكرة أعني ألبحاثه؛ محوًرا «Lévi-Bruhl بريل «ليفي الفرنيس االجتماع عالم منها اتخذ
فكرة يف تمثلت كما البدائيني، لدى «Mentalité pre-logique املنطقية «قبل عقلية وجود
العلمي العقل فيها ينتقل التي ،Léon Brunschvicg برنشفيج ليون عند العقل» «مراحل
الجهل من انتقاًال تفرتض األفكار هذه النضج، مرحلة إىل «الطفولة» مرحلة من اإلنساني
دون أعىل إىل مستمر صعود بأنه البرشي العقل تاريخ وتصور الكاملة، املعرفة إىل التام
مفهوم تؤكد ألنها البنائية؛ تفرضه ما وهذا والجديد. القديم بني مشرتك عنرص أي وجود
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عن األحوال كل يف ينمو البرشي فالعقل والجديدة؛ القديمة التصورات بني «التوازي»6
باملظاهر التقيد مرحلة من وتحويلها للطبيعة، يقدمها التي التفسريات تعميق طريق
واحًدا، يظل التفسريات هذه أساس ولكن الكامنة. القوانني كشف مرحلة إىل الخارجية
مقولة ال التوازي مقولة هي التاريخ فهم يف األساسية واملقولة باقية، األساسية والعنارص

الصاعد. الخطي املسار
البنائي، واملنهج التاريخي املنهج بني للفرق مثًال 7«Sebag «سيباج أورد ولقد
انتهى فقد املقارن، األديان مجال يف G. Dumezil دوميزيل لجورج دراسة من ا ُمْستََمدٍّ
ثالثيٍّا تقسيًما يتضمن أوروبية الهند الشعوب أديان من دين كل أن إىل «دوميزيل»
يف واختلف صوره تفاوتت وإن الجميع لدى تمثل التقسيم هذا وأن العقيدة، ملوضوع
العقيدة ووظائف والشعائر اآللهة تباين وراء من نكتشف، وهكذا ونقائه. وضوحه مدى
وعىل الحضارات، تنوعت مهما عليه هو ما عىل يظل واحًدا ثالثيٍّا تقسيًما حالة كل يف
من يشء كل تستخلص ذاته املوضوع هذا إىل التاريخية النظرة فإن ذلك من العكس
إىل إال تتوصل ال ولذلك حدة؛ عىل شعب بكل الخاص الديني الواقع من األلوهية أشكال
لتعدد الظاهري السطح وراء املوجودة البنائية التشابهات منها وتضيع جزئية، دالالت
تتوصل إنما فهي البناء؛ من نوع أي إىل توصلت إذا التاريخية النظرة أن والواقع العقائد،
تتوصل أن ذلك رغم تستطيع ولن الفردية، ولألمثلة للجزئيات مضنية دراسة بعد إليه
إطار» «يف الجزئية التاريخية التغريات فتضع اآلية، البنائية تعكس ولذلك أسايس؛ بناء إىل
ال بواسطته ويفرسَّ البناء إطار يف يدور فالتاريخ خالله؛ من وتفرسها الثابت، البناء
طوال موجوًدا ظل الذي البناء خالل من إال تُْفَهم ال الخالقة التاريخية والعملية العكس،
التي العينية التاريخية والعمليات البناء بني العالقات تشبيه يمكن ولذلك السنني؛ ألوف
الفعيل، الوجود مجال إىل وتنقله الالواعي البناء عىل الحياة تضفي والتي إطاره، يف تدور
بعد عليها نحصل التي املختلفة والرسائل «Code «الشفرة بني بالعالقة تشبيهها يمكن

الشفرة. معرفة
جديًدا، عهًدا البنائية بها بدأت التي الجديدة الحركة بهذه التاريخ علم تأثر ولقد
تمتص التي للحضارات العامة املعالم كشف عىل جهدها تركز تاريخية مدرسة فظهرت

.Jean-Marie Ouzias: Clefs pour le Structuralisme, Editions Seghers, paris 1967. 4 6

.Sebag: Op. Cit. p, p. 134-135 7
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يف وتسري باألحداث تتشكل أن من بدًال الخاصة، بصبغتها وتصبغها األحداث داخلها يف
لكل هدًما البنائية النظرة هذه يف رأوا مؤرخني بني مضاد فعل رد أيًضا ظهر ولكن تيارها.
.invariance التغري انعدام فكرة عىل يركزون البنائيني ألن ذلك التاريخ؛ يف أسايس هو ما
إحداث إىل دائًما تتجه داخلية، وتناقضات مؤثرات الدوام عىل فهناك املؤرخ إىل بالنسبة أما
يؤكد الذي السكون نقيض وهو الحركة، فكرة يؤكد التاريخي فالتحليل جديد؛ توازن
يرفض التاريخ أن للبنائية8 املعارض االتجاه هذا أنصار يرى ولذلك البنائي؛ التحليل
التغيري هذا يكون وقد ويغريه، بناء كل طياته يف يحمل الزمان إن بل الثابتة. األبنية
شديد. ببطء إال التاريخ خالل تتغري ال التي واملنطقية العقلية البناءات حالة يف كما بطيئًا
ولكن ما. ملجتمع القانوني البناء أو االقتصادية األوضاع حالة يف كما رسيًعا يكون وقد
إىل بناء من االنتقال يتم كيف يدرس أن املؤرخ وعىل ويختفي، يذبل ثم يظهر بناء كل
واالجتماعية االقتصادية املجاالت يف البناءات به تتطور الذي اإليقاع اختالف ضوء يف آخر،

والعقلية.
النزعة من البنائية ملوقف فيه نعرض الذي — الجزء هذا نختم أن نود ال أننا عىل
صدد يف االعتبار يف تؤخذ أن ينبغي هامة مسائل ثالث إىل ننبه أن دون — التاريخية

والتاريخية: البنائية بني املشهور النزاع

املؤرخ ونزوع الثبات إىل نزوعها بني للتوفيق وسيلة تجد أن تستطيع البنائية إن (١)
كل يف الداخيل واملضمون العام اإلطار بني التفرقة طريق عن وذلك والتغيري، الحركة إىل
تبًعا يختلف الذي هو فيها املحتواة واملادة التاريخية األحداث فمضمون تاريخي، حدث
عليه هو ما عىل يظل تنظيم عن يكشف املتغري املضمون هذا ولكن واملجتمعات. للعصور
للتفسري يخضع وما عليه يرسي ما إن أي والتاريخية؛ االجتماعية السياقات اختلفت مهما
هذا وعىل التاريخ، فوق فهو والبناء التنظيم أما الداخلية. واملادة املضمون هو التاريخي،
يتصور أن يمكنه ال الذي للمؤرخ األقل عىل جزئيٍّا إرضاءً تقدم أن البنائية تستطيع النحو
يف تأثريه تحرص وإنما التاريخ، تنكر ال فهي املستمرة؛ والحركة التغري فكرة بدون علمه
متحول، يشء كل أن يؤكد املؤرخ أن حني عىل ثابت، إطار عىل تطرأ وتنوعات مسافات

املتدفق. التاريخ تيار يف يسري أن بد ال بناء أي وأن

Strucuralisme et marxisme كتاب يف سوبور» «ألبري عرضها كما املؤرخ نظر وجهة انظر 8

ص١٦٨–١٧٠.
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معارضتها أعلنت حني املؤرخني معارضة إىل أساًسا تهدف تكن لم البنائية أن عىل (٢)
األخرى اإلنسانية العلوم مجاالت يف النزعة هذه تحارب كانت ألنها ذلك التاريخية؛ للنزعة
انترش الذي التفسري رفض كان األسايس وهدفها ذاته، التاريخ مجال يف تحاربها أن قبل
عن ويعجز فحسب، وتطورها منشئها إىل اإلنسانية الظواهر يرجع والذي طويًال، زمنًا
منه تستمد الذي امليدان وهو — املفضل ميدانها كان هنا ومن فيها، الثبات عنارص كشف
سوسري» «دي رائده حرص الذي اللغويات، ميدان هو — األول وحيها البنائية الحركة
محورين بني سوسري»9 «دي ميز فقد بصلة، التاريخ إىل يمت ال بُعًدا فيه يكشف أن عىل
الرتاكيب بني بالعالقات يختص الذي Simultanéité التزامن محور اللغة: يف أساسيني
فيه تبحث الذي Successivité التعاقب ومحور الزمان، إىل إشارة أية دون اللغوية
هي حيث من بل واحد، وقت يف مًعا موجودة هي حيث من ال األول، املحور ظواهر
تزامنية أو Statique سكونية إىل اللغوية الدراسات قسم هنا ومن متغرية، متطورة
évolutive وتطورية والرموز، للمعاني الثابت بالرتكيب املتعلقة وهي Synchronique
تطورات، من اللغوية والعالقات الرتاكيب عىل يطرأ بما وتتعلق diachronique تعاقبية أو
الزمان فكرة يتضمن الذي الثاني املحور يتجاهل لم سوسري» «دي أن من الرغم وعىل
يف بالبحث أي األول؛ باملحور اهتماًما أكثر وكان أوسع. سياق يف أدخله فإنه والتاريخ،
األصيل الرتكيب من جزء ألنها التطور؛ عليها يؤثر ال بناءات عن تعرب التي اللغوية الثوابت
«األنثولوجيا ميدان كان وباملثل املعاني، عن الرمزي للتعبري وسيلة بوصفها «اللغة» ملفهوم
بما أعني بدائية؛ بشعوب يتعلق ألنه البنائيني؛ لدى مفضًال آخر ميدانًا 10«Ethnologie
هذه بني ملحوظ غري يكون يكاد التطور مادام تاريخ، بال شعوب بأنه يوصف أن يمكن
وعجزها امليدان، هذا يف الثابتة األنساق كشف يف البنائية نجاح كان هنا ومن الجماعات؛
«يف موجودة مجتمعات هي التي الحديثة البرشية الجماعات عىل هذا منهجها تطبيق عن
أن األسطورة سمات ومن التاريخ، محل األسطورة تحل البدائية الشعوب ففي التاريخ»؛
عليها طرأ إذا ذاتها األسطورة إن بل بال، ذات وظيفة فيها يؤدي ال الزمني التعاقب

نرشه الذي Cours de L’inguistique génerale العام» اللغويات علم يف «دروس املشهور: كتابه يف 9

متعددة. طبعات وطبع بباريس، ayot مكتبة يف خلَّفها، التي األوراق من وفاته بعد تالميذه
املشرتكة والرتاكيب السمات يحدد ولكي منها، البدائية وخاصًة البرشية، الجماعات يصف اجتماعي علم 10

تطورها. واتجاهات بينها
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تنتميان حفريتان تتعايش كما الحديث مع يتعايش فيها القديم فإن الزمان خالل تطور
اإلنساني للعقل األساسية املبادئ يف للبحث املفضل امليدان كان ولذلك مختلفة؛ عصور إىل
سماته ويف ثباته يف العقل عن املعربة الساكنة، البدائية األساطري هو — البنائية عند —

الجذرية.
إحداث استهدفت قد — التاريخية للنزعة معارضتها يف — البنائية أن والواقع (٣)
من — يماثل التغيري هذا إن القول: ويمكن اإلنسانية. العلوم يف حاسم منهجي تغيري
حني الطبيعية العلوم عىل طرأ الذي األسايس االنقالب ذلك — الخاصة نظرها وجهة
الطبيعي، العالم ظواهر فهم يف الكيفية الطريقة عن — الحديث العرص أوائل يف — تخلَّت
تسعى الذي الهدف بني متعددة شبه أوجه فهناك الكمية، بالطريقة عنها واستعاضت
تلك يف الطبيعية العلوم حققته الذي وذلك اإلنسان، دراسة ميدان يف تحقيقه إىل البنائية

تاريخها: من الحاسمة االنتقالية املرحلة

العلمية» قبل «ما مرحلة من التحول يمثل ثوريٍّا، االنتقال كان الحالتني كلتا ففي (أ)
هها وجَّ التي النقد أوجه أهم من كان ولقد الدقيقة. العلمية املرحلة إىل الظواهر دراسة يف
وعبارات غامضة تعبريات إىل التجاؤه اإلنسان: دراسة يف التاريخي املنهج إىل البنائيون
مجرى يف تنساب كلها يرتكها التي الظواهر عن التعبري عن وعجزه مطاطة، إنشائية
علمية بطريقة دراسته أجل من املتدفق السيل هذا إيقاف من نتمكن أن دون التاريخ

منضبطة.
والنفاذ للظواهر، الخارجي املظهر تجاوز إىل يسعى العلم كان الحالتني كلتا ويف (ب)
شك وال تغريات. من الظواهر عىل طرأ مهما ثابتة تظل منها، أعمق ماهية أو حقيقة إىل
بعد فيها تصاغ الطبيعة قوانني أصبحت التي الرياضية املعادالت بني قويٍّا شبًها هناك أن
تظل التي البناءات وبني الظواهر، عن الكمي التعبري مرحلة إىل الطبيعية العلوم انتقال
كلتا ويف املختلفة. املجتمعات يف خاللها من تتحقق التي املتعددة األشكال وراء من ثابتة
الجهد من القدر نفس إىل — الظاهرية املتغريات وراء من — الثوابت إىل يحتاج الحالتني

التجريد. عىل والقدرة العقيل
التجاء يف يتمثل الحالتني، بني مبارش شبه وجه إىل نهتدي أن نستطيع إننا بل (ج)
عن التعبري أجل من — هندسية تكون وقد جربية تكون قد — رياضية نماذج إىل البنائية
— مبارش بطريق — تحقق البنائية أن ومعنى إليها، التوصل يتم التي الثابتة األنساق
حدث الذي االنتقال وهو اإلنسانية، الدراسات ميدان يف الكمي التعبري أسلوب إىل االنتقال

قرون. أربعة منذ الطبيعية العلوم يف بالفعل
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العلمي فللقانون زمانيٍّا، ال طابًعا الحقيقة تتخذ الحالتني كلتا ففي وأخريًا، (د)
يف البناء يتسم وباملثل رضورية حقيقة عن يعرب أنه بمعنى الخاصة، أزليته الريايض
عىل ثابتة تظل املصدر مجهولة حقيقة عن يعرب ألنه ال باألزلية، اإلنسانية العلوم ميدان
وسعنا يف كان هنا ومن الريايض؛ القانون رضورة تماثل رضورة فيه ألنه بل الزمان، مر
تساؤل — معني بمعنًى — هو البناء منه يأتي الذي املصدر عن التساؤل إن نقول: أن
الرياضية، املعادلة مصدر عن نتساءل ال الريايض العلمي القانون حالة يف إننا إذ ساذج؛
من ثابتة قوانني لها وجعل ثابتًا، رياضيٍّا تنظيًما الطبيعة عىل فرض الذي املصدر عن أو
كل قبل املنطقية الرضورة إىل األزلية ترجع الحالتني كلتا ففي املتغرية؛ مظاهرها وراء

يشء.

املشهور الرصاع طبيعة أفضل نحٍو عىل نفهم أن نستطيع املالحظة هذه ضوء ويف
دفع الذي واملنهجي الفلسفي الهدف وندرك التاريخية، والنزعة البنائية بني قام الذي

التقليدية. بصورته التاريخي املنهج رفض إىل البنائية

التي الرئيسية االتجاهات خالل من — البنائية لسمات العام العرض هذا وبعد
الهام الفكري االتجاه لهذا الفلسفية األسس معالجة إىل ننتقل أن نستطيع — تعارضها

الرئيسيني. ممثليه عند
التي العامة السمات وضوح من ستزيد التفصيلية املعالجة هذه أن يف جدال وال
عىل تطبيقها من املكتسب والدقة التحدد من مزيًدا عليها وتضفي قبل، من إليها اهتدينا

املعالم. محددة فكرية مذاهب

سرتوس ليفي عند للبنائية الفلسفية األسس (3)

األنثولوجيا ميدان وهو — سرتوس ليفي اختاره الذي امليدان أن وهلة ألول يبدو قد
االجتماعية العلوم إىل ينتمي — القديمة والحضارات الشعوب دراسة أي واألنثروبولوجيا؛
«الفلسفية» األسس عىل ينصبُّ الذي هذا بحثنا نطاق عن خارج فهو ثَم ومن الخالصة؛
متعددة، كانت الفكري سرتوس ليفي اتجاه عىل أثرت التي املصادر أن املؤكد ومن للبنائية،
من القسم هذا يف نثبت أن نحاول فسوف ذلك ومع الفلسفة. ميدان عن بعيد وبعضها
دراسته صبغ وأنه أنثروبولوجيٍّا، عامًلا كان ما بقدر فيلسوًفا كان سرتوس أن بحثنا
االتجاه إىل الفلسفية غري املؤثرات ل وحوَّ العني، تخطئها ال فلسفية بصبغة االجتماعية
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قوته مصدر هو األنثروبولوجيا علماء سائر عن يميزه الذي الطابع هذا وكان الفلسفي.
إليه االنتقادات توجيه إىل أدى الذي العامل هو ذاته الوقت يف كان ولكنه وطرافته. وعمقه
األنثروبولوجيني أن حني عىل الفلسفية، بأسسه يقنعوا لم الفالسفة ألن الطرفني؛ كال من

الكفاية. فيه بما أنثروبولوجيٍّا عامًلا يجدوه لم
أدت كثرية، مواضع يف فرويد عند النفس علم مع متفًقا سرتوس ليفي كان لقد
تفكريه؛ سرتوس منها استقى التي املصادر من مصدًرا كانت فرويد آراء بأن القول إىل
اإلنسان يف عميق شعوري ال أساس وجود بفكرة إيمانه بوضوح يظهر كتاباته ففي
طبيعي، أحدهما جانبني: بوجود يؤمن فرويد مثل كان ولقد الواعي. شعوره جانب إىل
fd ال اسم فرويد عليه أطلق الذي هو األول والجانب اإلنسان، يف للثقافة، نتاج واآلخر
(باملعنى الثقافة تأثري يمثل الثاني، الجانب أي األنا، بينما «هي») بكلمة: عادًة (وترتجم
من نوع األسطورة أن — فرويد اعتقد كما — يعتقد سرتوس وكان اإلنسان. يف الشامل)
للتفسري. القابلة الخاصة الرمزية لغته له حلم وهو البدائية، املجتمعات يف الجماعي الحلم
األساسية املبادئ واستخالص لألسطورة، الخفية املعاني عن بالكشف كفيل التفسري وهذا
يف واعية ال بطريقة توجد التي املبادئ هذه ولكن خاللها. من البدائي اإلنسان لتفكري
بل وحدهم. البدائيني عىل مقترصة ليست — البدائية األسطورة هي — جماعية ظاهرة
األساسية فاملبادئ شامل؛ نحو عىل البرشية العقول كل عىل تصدق األمر واقع يف إنها
الهادئ املحيط جزر سكان عقول يف تؤثِّر مثلما عقولنا يف تؤثِّر عندئٍذ إليها نتوصل التي
البدائيني هؤالء لدى يتمثل الذي الشامل، الكيل املنطق من نوًعا تُشكِّل وهي البدائيني، من
الظروف تقتضيه الذي الخاص، منطقنا نحن إليه نضيف أن قبل خالصة، نقية بصورة

الحديث. اإلنسان لحياة املعقدة
نقطتني: يف النفيس التحليل مدرسة تجاوزت قد البنائية أن عىل

مجال إىل واألحالم والهفوات األساطري أرجعت النفيس التحليل مدرسة أن هي األوىل:
غري وتلقائيته عفويته يف اإلنساني الذهن عن تعرب أنها ورأت والعشوائي، الالمعقول
أهداف تحقيق نحو موجه نشاط هي الذهنية النواتج هذه أن فرأت البنائية أما املوجهة.
املنطق عن ويختلف محدد، مجال عىل يرسي الذي الخاص منطقها لها وأن معينة،
له منطًقا ذلك مع يظل ولكنه إليه. تتوصل أن الحديثة الحضارة تحاول الذي الشامل

الخاص. مجاله يف وانضباطه دقته
للباحث أو الحارضة للحالة املميز املركز تلغي البنائية أن فهي الثانية: النقطة أما
النفيس التحليل ففي البدائيون؛ يعيشها كان التي املاضية الحالة إىل بالقياس نفسه،
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مختلًفا نفسه ويعد يحلله، الذي الشخص إىل بالنسبة مميًزا مركًزا يحتل املحلل نجد
تجاربه عن املريض يرويها التي تلك من أعمق أبعاد كشف عىل قادًرا دام ما عنه،
ال نفسه املحلل فإن Lacan الكان عند التحلييل اتجاهها ويف البنائية يف أما العفوية.

متميز. موقف أي منه يتخذ وال يحلله، من إىل بالقياس وسويٍّا سليًما نفسه يعترب
كان النفيس التحليل حركة أن املؤكد فمن البسيطة، الفوارق هذه استثنينا إذا ولكن
وهو اإلنسان، فهم يف أساسيٍّا ً مبدأ إليها قدَّمت ألنها وذلك البنائية؛ يف املبارش تأثريها لها
تمارس تزال ال التي — األوىل وأصوله جذوره يف اإلنساني العقل نعرف أن أردنا إذا أننا
ذلك فلنحلل — لها) حرص ال تعقيدات إليها أضفنا قد كنا (وإن اليوم حتى فينا تأثريها

البدائيني. أساطري يف يتمثل كما لإلنسانية الجماعي» «الالشعور
البحث أداة ولكن ألبحاثه. العام الهدف لسرتوس الفرويدي النفس علم قدَّم هكذا
حني القرن هذا من األربعينيات ففي اللغويات؛ علم هو مختلف، مصدر من إليه أتت قد
«جاكوبسون هو اللغويات علم يف مشهور بباحث التقى أمريكا يف سرتوس ليفي كان
مهما ثابتة تظل لغوية بناءات عن البحث يف بطريقته بعيد حد إىل وتأثر ،«Jakobson
هذه أن بد فال لإلنسان، الرمزي النشاط عن تعبريًا اللغة وكانت املنفردة. اللغات اختلفت
نشاطه مجاالت عىل تنعكس البرشي، للعقل أساسية مبادئ عن تعرب الثابتة البناءات
األنثروبولوجي، والبحث اللغويات يف البحث بني املزج فكرة جاءت هنا ومن األخرى؛
معناه وهذا الثابت، اللغوي النموذج أساس عىل البدائيني عند االجتماعية الظواهر وتفسري
ال وقوالب صور وجود أي ،a-prioisme القبلية فكرة وتأكيد التاريخي، العامل تجاهل
جاكسوبون أكده الذي االتجاه نفس التطور، بعوامل لها شأن وال الزمان، لتأثري تخضع

اللغويات. مجال يف
نستطيع ال ألننا «التفكري»؛ يف األسايس العنرص هي — معروف هو كما — اللغة إن
مقوالت أو أصناف أو فئات إىل بنا املحيط العالم نقسم لم ما يشء أي يف التفكري
العائلية القرابة نظم يف بحثنا ولو ألفاظ، أو برموز الفئات هذه عن ونعرب catégories
عىل بعيد حد إىل يتوقف القرابة مجال يف اإلنسان سلوك أن لوجدنا Le؛ parenté مثًال
عن الخال» أو العم «أبناء عالقة يدرك فاملرء القرابة، عالقات عن الحديث يف تعبرياته
اللغة تتيح معني مستًوى وعند الخال، أو العم ابن عن يعرب لفًظا اللغة يف وجد إذا وعي
املقارنة املمكن من يصبح بحيث اجتماعية؛ عالقات ويكوِّن بغريه يتصل أن لإلنسان
يتم التي اللغة ونظم — النساء تبادل فيها يتم التي — البدائيني عند القرابة نظم بني
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أنها عىل القرابة ونظم الزواج قواعد إىل ننظر أن عندئٍذ ونستطيع األلفاظ، تبادل فيها
االتصال من معني نوع تحقيق تستهدف التي العمليات من مجموعة أي اللغة، من نوع
«رسالة» تبادل يتم الحالتني كلتا ففي والجماعات،11 األفراد بني Communication
األرس، أو العشائر بني يتبادلن الالئي النساء إما آخر: إىل طرف من وتوصيلها معينة
أنهما عىل الحالتني بحث املمكن من كان هنا ومن األفراد، بني تتداول التي األلفاظ وإما

األسايس. البناء أو الهيكل نفس لها واحدة، ظاهرة عن تعبريان
فيه سارت الذي االتجاه تحديد يف األهمية عظيم دور اللغوية للبحوث كان وهكذا
يعني هل ولكن املميز. بطابعها األنثروبولوجية أبحاثه صبغ ويف سرتوس ليفي بنائية
بالغة كانت العوامل هذه أن الواقع تفكريه؟ يف تأثري لها يكن لم الفلسفية العوامل أن هذا
األنثروبولوجيني، سائر عن تميزه التي وهي التحديد، وجه عىل سرتوس حالة يف األهمية
تاركني — به القيام سنحاول — خاص جهد إىل يحتاج إليها االهتداء أن األمر يف ما وكل
البحث. لهذا األسايس النطاق عن خارج ألنه أهميته)؛ (عىل اللغوي العامل تأثري جانبًا

لم وأنه وقانونيٍّا، فلسفيٍّا كان وتعليمه سرتوس ليفي تكوين أن نالحظ بأن ولنبدأ
الطبيعي من كان هنا ومن نسبيٍّا؛ متأخرة مرحلة يف إال األنثروبولوجي البحث إىل يتجه
أحد أن حتى األنثروبولوجي، البحث يف منهجه عىل الفلسفي التكوين هذا ينعكس أن
عامًلا ال قضية، عن يدافع داعية كان لو كما دائًما يترصف «كان إنه عنه: قال الباحثني

الفعلية.»12 الحقيقة عن يبحث
عن تحوًال يَُعدَّ أن ينبغي ال األنثروبولوجي بالبحث املتأخر سرتوس اهتمام أن عىل
خصبة مادة يقدم أن يمكن بالذات امليدان هذا ألن ذلك منه؛ بدأ الذي الفلسفي األصل
املمكن فمن الكفاية، فيه بما التفكري هذا عىل تدرب قد الباحث كان إذا الفلسفي، للتفكري
كربى؛ فلسفية أهمية لها القديمة الثقافات دراسة إن معينة، نظر وجهة ومن — نقول أن
مغايرة فكرية أنماًطا إلينا وتقدم فيها، نعيش التي للثقافة الضيق الحيز من تُْخِرجنا إذ
تختلف ال — سرتوس رأي يف — البدائية األنماط هذه أن وصحيح اعتقدناها. التي لتلك

هو املوضوع وهذا ص٦٩، «Anthropologie Structurale البنائية «األنثروبولوجيا كتابسرتوس انظر 11
Les Structures élémentaires للقرابة األولية «البناءات الرئييس سرتوس كتاب حوله يدور الذي املحور

.«de la parenenté
.Leach: Lévy-Strauss, p. 20 12
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مغاير إطار يف هنا تُْدَرس أنها املهم ولكن اليوم، نستخدمها التي تلك عن جوهرها» «يف
لتطبيق خصبًا مجاًال األنثروبولوجي يجد وهكذا الحديثة. حضارتنا يف أَِلْفنَاه الذي لذلك
دراسته ميدان له ويتيح فهمها، إىل الفالسفة سعى طاملا التي النسبية فكرة واختبار
وعجزنا أصوله نسينا الذي اإلنساني الفكر عىل «موضوعية» نظرة إللقاء عظيمة فرصة
— يعجز الفيلسوف أن حني وعىل منا، وعي دون فينا املتأصلة العميقة جذوره اختبار عن
الفكري اإلطار هذا ألن لحضارته؛ الفكري اإلطار عن الخروج عن — العادية األحوال يف
لتأمل فريًدا مجاًال له تتيح األنثروبولوجية الدراسة فإن خالله، ومن فيه يتكلم الذي هو

األول. ونقائها بساطتها يف الخارج» «من الفكرية مبادئه
يتوقف الذين األنثروبولوجيني أولئك من يكن لم سرتوس فإن ذلك، عن وفضًال
يف عنها الحظه ما ويحلل بعمق، يعايشها معينة بدائية ثقافة حدود عند اهتمامهم
مالينوفسكي عند الحال هي كما التفسري، وبعض الوصف من كثري فيها تفصيلية مؤلفات
هي أوسع، لغاية وسيلة عنده القديمة الثقافات دراسة كانت فقد مثًال، Malinowski
يف األنثروبولوجية التفاصيل تكن ولم البرشي»، «للذهن األساسية املبادئ إىل الوصول
ال عمومه، يف الذهن هذا عىل تصدق حقائق إىل الوصول عىل تساعده أداة سوى نظره
ويقيض بعينها، ثقافة يعايش أن سرتوس يحاول لم ولذلك أشكاله؛ من خاص شكل يف
من غريه فعل كما طويلة فرتة اليومية حياتها يف ويندمج طويلة، سنوات أهلها بني
قيست إذا ما حد إىل رسيعة ميدانية بدراسات يقوم كان إنه بل املحرتفني. األنثروبولوجيني
هذا ثقافة يدرس كان وإنما طويًال، واحد مكان يف يستقر يكن ولم غريه، به قام بما
فلسفي. هدف صميمه يف هو الذي األصيل، هدفه تحقيق عىل يساعده الذي بالقدر املكان
غاية يكن لم األنثروبولوجيا يف بحثه إن معينة: نظر وجهة من — القول يمكن وهكذا
هذا كان ما وبقدر فلسفية، غاية صميمها يف هي معينة لغاية وسيلة كان بل ذاته، يف
أسباب من سببًا ثم من األنثروبولوجيا، علماء من غريه عن له مميًزا البحث يف األسلوب
َهت ُوجِّ التي االنتقادات حوله دارت الذي املحور هو ذاته الوقت يف كان فقد بينهم، شهرته
حال أية عىل — وتلك الفالسفة، جانب ومن األنثروبولوجيا علماء جانب من سواء إليه،

بالتفصيل. بعد فيما لها سنعرض مسألة —
وحني للعالم. الخارجي املظهر ترفض — عهدها بداية مند — الفلسفة كانت لقد
املبارشة، املظاهر إلينا تقدمها ال حقيقة عن يبحث بدوره أخذ الطبيعي العلم منها انبثق
نستطيع ال ورياضية، عقلية كيانات من مؤلًَّفا به، ا خاصٍّ عامًلا لنفسه ن يكوِّ بالتدريج وأخذ
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العالم هذا تجعل أن عىل قادرة ذلك مع كانت وإن املظاهر، عالم يف وجوًدا لها نجد أن
للعلم أتاح الذي الرشط هذا يطبق أن هي سرتوس ليفي مهمة وكانت ومعقوًال. مفهوًما
علوًما بدورها يجعلها لكي اإلنسانية؛ العلوم عىل التقدم من قدر أكرب إحراز الطبيعي
الظواهر يف أو العالم ظواهر يف تندمج وال لألشياء، الخارجي املظهر نطاق تتجاوز

البادية. مظاهرها وراء عميقة حقيقة عن تبحث وإنما اإلنسانية،
الفهم تستهدف التي اإلنسانية، العلوم بني يفرق الصدد هذا يف كان أنه ولنذكر
وبني املنضبطة، العلوم أو الطبيعية العلوم مهمة عن مهمتها تفرتق وال وحده، النظري
يشء وهو التغيري، هو هدفها ألن عميل؛ دور لها يكون أن يمكن التي االجتماعية، العلوم
امليدان عن بعيًدا يظل أن عىل حرص بل كتاباته، يف يحققه أن سرتوس ليفي يحاول لم
التفرقة هذه عن عرب وقد فحسب، الفهم إىل يسعى فهو التغيري، محاوالت وعن العميل
رضورة هو درًسا والطبيعية املنضبطة العلوم من اإلنسانية العلوم استعارت «لقد بقوله:
االجتماعية العلوم أن حني عىل العالم، فهم املرء أراد إذا apparences املظاهر عن التخيل
بدا وربما تغيريه». أراد إذا للعالم املرء قبول رضورة هو موازيًا، درًسا استخلصت قد
الشائع من إن إذ ما؛ حد إىل غريبًا الصدد هذا يف سرتوس يستخدمه الذي املصطلح
وتعرتف العالم مظهر تقبل التي العلوم ملجموعة اإلنسانية» «العلوم لفظ يُْستَْخَدم أن
انطباًقا أكثر االجتماعية» «العلوم لفظ أن حني عىل عليه، هي ما عىل اإلنسانية بالظواهر
العلوم مناهج من االقرتاب إىل تسعى والتي والدقة، االنضباط إىل الهادفة العلوم تلك عىل
حقيقة إىل وتسعى تبحثها التي للموضوعات الظاهري الشكل ترفض ثَم ومن الطبيعية؛
سرتوس ولكن رياضية. بقوانني — الغالب يف — عنها تعرب املظاهر، وراء من خافية
فاملسألة حال أية وعىل اإلنسانية، العلوم جانب يف االنضباط ويجعل اآلية، يعكس أن آثر
اإلنسانية» و«العلوم االجتماعية» «العلوم تعبريي أن املعروف ومن فحسب، تسمية مسألة
مسميات عىل نهائيٍّا الرأي يستقر ولم امليدان، هذا يف املشتغلني بني خالف موضوع زال ما

اليوم. حتى منهما كلٍّ نطاق تحدد ثابتة
يف «االنضباط» هدف تأكيد من بالرغم سرتوس أن هو األمر هذا يف يهمنا والذي
إىل وسعيه األشياء، عليه تتبدَّى الذي للطابع رفضه يف فيلسوًفا كان اإلنسانية، العلوم
نُْصَب يضع كان بدوره «كانْت» أن الصدد هذا يف ولنذكر املظهر، هذا من أعمق حقيقة
منها أراد التي ذاتها، الفلسفة مجال يف تحقيقه ويستهدف «املنضبط»، العلم هدف عينيه
الخاص. ميدانها يف وتطبقها والرياضة الطبيعة علَمي يف االنضباط عوامل عن تبحث أن
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الذي باملعنى إنسانيٍّا» «علًما الفلسفة من يجعل أن أراد «كانْت» إن القول: يمكن وهكذا
سرتوس. حدده

بني فيما متشابهة العلمية الحقيقة إىل العالم مظهر من االنتقال تفاصيل إن بل
ندركه الخارجي العالم عن نعرفه ما أن يرى بدوره سرتوس ألن ذلك وسرتوس؛ «كانْت»
إىل ترجع معينة، سمات ندركها التي الظواهر عىل نضفي إننا أي حواسنا، خالل من
املنبهات ذهننا به يرتب الذي الخاص الرتتيب وإىل حواسنا بها تعمل التي الطريقة
واملكاني الزماني املتصل تفتيت هذه الرتتيب عملية سمات أهم ومن ويفرسها، الحسية
ونجعل فئات، يف مصنفة أشياء الطبيعة يف نرى بحيث منفصلة؛ قطاعات إىل بنا املحيط
ثقافتنا، ويف االجتماعية. حياتنا يف يحدث وما متعاقبة، منفصلة حوادث من مؤلًفا الزمان
ونرتبها ثقافتنا نواتج نجزئ إننا إذ املحسوس؛ للعالم إدراكنا يف يحدث ملا انعكاس هو
للبناء مماثًال «بناءً» منها ن ونكوِّ ونرتبها، الطبيعة نواتج بها نجزئ التي الطريقة بنفس
بد ال قوالب ن تكوِّ ذهنية مقوالت عن كانْت تحدَّث وكما للعالم، إدراكنا به ننظم الذي
«بجدل الخاص الجزء (يف املقوالت هذه طبق ثم العالم، عن ندركه ما كل فيها يصاغ أن
امليتافيزيقي الفكر نواتج عىل الخالص») العقل «نقد املشهور كتابه من الخالص» العقل
مجال إىل األصيل مجالها من تُنَْقل التي «البناءات» يشبه ما منها فجعل البحت، والتأميل
نقوم أو اجتماعية نظًما نضع عندما أننا أكد حني سرتوس ليفي فعل فكذلك مغاير،
إىل الطبيعة عليه ندرك الذي النموذج ونحول للطبيعة، إدراكنا طريقة نحاكي بشعائر،
هو البرشي الذهن ألن مفهوم؛ أمر وهذا مشرتًكا. بناؤهما يكون بحيث الثقايف؛ املجال
يف نشاطه ممارسته طريقة يف أساسية تشابه نقاط وجود من بد وال الحالتني، يف الفعال

املجاالت. من مجال كل
مثاليٍّا يكون أن إىل به يؤدِّ لم البرشي الذهن لفاعلية «كانْت» تأكيد أن مثلما ولكن
فهو املثالية؛ من النوع هذا عن البُعد كل بعيًدا سرتوس كان فكذلك باركيل، طريقة عىل
متوقًفا وجودها يجعل وال البرشي، الذهن خارج حقيقيٍّا وجوًدا للطبيعة بأن يعرتف
الجهاز ذلك طبيعة كثريًا فيه تتحكم للطبيعة فهمنا «ولكن لها، الذهني إدراكنا عىل
نفهم التي الطريقة الحظنا إذا أننا هي سرتوس فكرة فإن وهكذا به. نفهمها الذي
املقوالت مع تعاملنا وطريقة نستخدمها التي التصنيفات خصائص وتأملنا الطبيعة، بها
عن الناتجة املقوالت مع تعاملنا وطريقة نستخدمها التي التصنيفات هذه عن الناتجة
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عرفنا وإذا التفكري»،13 آلية عن أساسية حقائق عىل نستدل أن أمكننا التصنيفات؛ هذه
التي املختلفة الثقافات يف األساسية التشابه نواحي ندرك أن أمكننا البرشي؛ التفكري آلية

واحدة. بطريقة يعمل لذهن نواتج كلها أنها يف تشرتك
مثاليٍّا. باركيل بها كان التي الطريقة بنفس مثاليٍّا سرتوس ليفي يكن فلم وإذن
ويتمسك يشء، كل يف الذهن ل تدخُّ يؤكد بدوره فهو بعيد، حد إىل «كانتية» مثاليته ولكن
هذه وتنفذ واحدة، ذهنية آلية بينها تجمع التي الظواهر كل بني الوثيق الرتابط بفكرة
الباطنة العالقات كشف إىل فيسعى األنثروبولوجي، عمله صميم إىل الكانتية النظرة
وأدائهم ملساكنهم، تشييدهم وطريقة البدائي، املجتمع يف الحياة مظاهر مختلف بني
عن تكشف هذه كل بينهم، القرابة لعالقات وتنظيمهم الروحية، وطقوسهم لشعائرهم
ال بناء ألنه إليه؛ الوصول يف كربى صعوبة األنثروبولوجي العالم يجد قد واحد بناء
إذا ذلك عن يعجز لن ولكنه الظاهر. السطح عىل يوجد وال وعي عن يُْدَرك ال شعوري،

السليم. باملنهج مسلًحا كان
الخارجية، مظاهره عىل البناء أولوية تأكيد هو فيه ما فأهم السليم املنهج هذا أما
نفهم أن استطاعتنا ففي a؛ priorisme بالقبلية — كانت بلغة — يسمى أن يمكن ما أو
النواتج بهذه بدأنا إذا أما عليه. ترتكز الذي الواحد البناء أساس عىل الثقافية النواتج
كان هنا ومن متعمق؛ فهم أي إىل نصل فلن سابق أساس إىل نردها أن نحاول ولم ذاتها،

«مالينوفسكي». عند الوظيفية للنزعة سرتوس انتقاد
لظاهرة مالينوفسكي تفسري يف — املثال سبيل عىل — تتجىل كانت الوظيفة هذه
الفائدة إىل راجع هذا أن يرى كان إذ حيوانات؛ بأسماء نفسها بتسمية معينة قبائل قيام
تعتمد كانت أنها إىل أو القبائل، لتلك اليومية الحياة يف الحيوانات هذه من املكتسبة
من سرتوس ليفي رفضها التي الوظيفية التفسريات من ذلك وغري مأكلها، يف عليها
البناء. تفرس التي هي الجزئية األفعال هذه وليست مظاهره، عىل سابق فالبناء أساسها؛
«يف قال: حني بوضوح الفكرة هذه عن سرتوس عرب وقد يفرسها، الذي هو البناء إن بل
هو العكس إن بل العام. الحكم عليها يرتكز التي هي املقارنة تكون ال األنثروبولوجيا،
للذهن الالواعي النشاط أن — فعًال به نؤمن ما وهو — الصحيح من كان فإذا الصحيح،

.Leach. Op. cit., p. 26 13
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إىل بالنسبة واحدة أساسها يف األشكال هذه كانت وإذا مضمون، عىل أشكال فرض قوامه
عليه تدل ما (وهو واملتحرضة البدائية والحديثة القديمة ذلك يف تستوي األذهان، جميع
البناء يدرك أن عندئٍذ املرء يكفي فإنه اللغة)، عنها تعرب كما الرمزية الوظيفة دراسة
إىل يتوصل لكي ُعرف؛ وكل institution اجتماعي نظام كل وراء من الكامن الالواعي
بما التحليل يف نميض أن رشيطة األخرى، واألعراف النُّظم كل عىل يرسي للتفسري مبدأ

الحال.»14 بطبيعة الكفاية فيه
الظواهر هذه تفسري ويصبح واضحة، «كانتية» صبغة سرتوس لغة تكتسب هكذا
عىل تفرض التي هي البناءات إن أي الظواهر؛ هذه إلمكان» «رشًطا البناء خالل من
ولقد ممكنة. تجعلها التي هي بل الخاص، وترتيبها تنظيمها والكثرية املتباينة الظواهر
إىل «Ricoeur «ريكري الفيلسوف دعا الذي هو كانْت مذهب مع الواضح التشابه هذا كان
أن صحيح ترنسندنتالية»،15 ذات بدون كانتي «مذهب بأنها سرتوس بنائية يصف أن
— الذات هذه ألن كانْت؛ مذهب يف أسايس عنرص فقدان يعني الرتنسندنتالية الذات زوال
القابل مظهره العالم تُعطي التي هي — الفهم ومقوالت الحساسية صور من لديها بما
بالظواهر وعالقتها سرتوس، ليفي بناءات أن أيًضا الصحيح من يظل ولكن للمعرفة.
لكل القوالب بمثابة هي التي الذهنية للصور مشابهة مقدًما، تفرتضها التي االجتماعية
يمكن ال حد إىل يصل التشابه هذا وإن كانْت، بها قال كما العالم يف نعرفه موضوع

تجاهله.
مزيًدا تضفي كانت إذا سرتوس، ليفي لدى الواضحة الفلسفية النزعة هذه أن عىل
غريه بني نظريًا له نجد ال فريد بطابع وتصبغها األنثروبولوجية، أعماله عىل العمق من
له. تعرَّض الذي النقد يف األكرب السبب ذاتها هي كانت فقد امليدان، هذا يف املشتغلني من
فعىل وحدهم، باألنثروبولوجيا املشتغلني جانب من يأِت لم النقد أن النظر يلفت ومما
أن نجد العلمية، سرتوس كتابات يف الواضح الفلسفي باالتجاه يقتنعوا لم هؤالء أن حني
األساسية الركائز إىل انتقاداتهم فيه هوا وجَّ حاد حوار يف معه دخلوا قد بدورهم الفالسفة

املذكور كتابه يف بياجيه أورده اإلنجليزية، الرتجمة من ص٢١ Anthropologie structural كتاب من 14

ص١١٠-١١١. قبل من
.Auzias: Clefs pour le Structuralism, p. 102 15
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من كالٍّ نبحث وسوف عام، بوجه العلمي عمله إليها يتجه التي األهداف وإىل لتفكريه،
حدة. عىل — والفلسفي العلمي — هذين النقد اتجاَهي

تركيبًا البرشي للذهن افرتض أنه كانْت: فلسفة حالة يف املعروفة الحقائق من إن
الذات يف وضع الذي من لنا يقول ال فهو الرتكيب، هذا مصدر يحدد أن دون معينًا
العالم، ظواهر لكل معرفتنا أساس هي التي الفهم ومقوالت الحساسية صور اإلنسانية
قد سرتوس ليفي إن القول: ويمكن بعينه. الرتكيب هذا للذات أصبح كيف لنا يبني وال
يحدد وال البناء، ن تكوَّ كيف لنا يبني ال فهو بدورها، املسألة هذه يف كانْت أعقاب يف سار
ال ميتافيزيقي سؤال أنه عىل البناء أصل عن السؤال إىل ينظر أنه الظن وأغلب أصًال، له

به. له شأن
املشتغلون يقبل أن يمكن وال السؤال، هذا يُْطَرح أن ينبغي العلم مجال ففي ذلك ومع
ثابتة بناءات بوجود مسبًقا افرتاًضا — غريه أو األنثروبولوجيا ميدان يف سواء — بالعلم
بصبغتها وتصبغها والثقافية، االجتماعية نواتجه كل عىل نفسها تفرض البرشي للعقل
من القدر هذا لها بأن إلقناعهم يكفي األبنية لهذه أصًال الباحث يحدد لم ما الخاصة،

سرتوس. ليفي يفعله لم ما وهو والثبات، العمومية
نقطة وهذه اللغوي، األصل هو رصاحًة كتاباته يف ورد الذي الوحيد األصل كان ولقد
فلسفته. يف أهمية للغويات تكن لم الذي كانْت عن مختلًفا سرتوس فيها كان أساسية
فمن الحالة، هذه يف حتى التشابه من معني قدر بوجود القول املمكن فمن ذلك ومع
ذلك يف مرتكًزا املنطقية، األحكام أنواع من مقوالته قائمة استمد قد «كانْت» أن املعروف
األحكام إصدار عملية يف يتمثل البرشي للذهن الرئييس النشاط إن القائلة الفكرة عىل
أمكننا ذهننا، يصدرها التي األحكام قائمة حرصنا إذا فإننا ثَم ومن املنطقي؛ الطابع ذات
يدخل موضوع كل الذهن بها يشكل التي الرئيسية والقوالب املقوالت منها نستخلص أن
قال: حني الفكرة هذه عن كثريًا يبتعد لم سرتوس ليفي أن ويجوز معرفته، نطاق يف
نستطيع وإننا اللغة،16 يف تتمثل التي الرمزية العملية هو للذهن الرئييس النشاط إن

والقواعد املنطق مبادئ بني تربط كاملة منطقية مدرسة هناك أن الصدد هذا يف نالحظ أن بنا يجدر 16
هذه النظر وجهة أن وواضح املنطق، أشكال من ُمْضَمر شكل هو اللغة يف النحو أن إىل وتذهب اللغوية،

سرتوس. وليفي كانْت نظر وجهتَي بني التقريب من مزيد إىل تؤدي
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البناءات تلك إىل االجتماعية حياته اإلنسان بها ينظم التي الرئيسية األنساق نُْرِجَع أن
البرشية. اللغات كل بني املشرتكة األساسية

البرشية اللغات عىل يحكم أنه هو الرأي هذا يف الخطورة وجه فإن حال أية وعىل
فكرية مدرسة يف أو معني عرص يف السائدة هي معينة، نظر وجهة خالل من عمومها يف
تأثر وقد املدارس. بتعدد تتعدد اللغوية النماذج أن اللغويات علم يف املعروف ومن معينة.
علم يف التالية األبحاث تجاوزته نموذج وهو «جاكوبسن»، وضعه الذي بالنموذج سرتوس
عىل مركب معنى إضفاء عىل اإلنسان قدرة عليها تعتمد التي «فاآلليات بمراحل، اللغويات
أَْعَقد عمليات هي محددة، أنماط تكوين من القدرة هذه عىل يرتتب وما البرشية الكلمات
فإن هنا ومن وسرتوس؛ جاكوبسن نظريات وراء من املبسط النموذج به يوحي مما بكثري
تعرب بناءات اإلطالق عىل ليست كافية، غري معطيات من مستمدة بناءات من يستخلصه ما
معينة ثقافية جماعة صفات عن تعرب إنها بل كلها. اإلنسانية بني مشرتكة صفات عن

فحسب.»17
اإلنسانية، العلوم مجاالت كل عىل معني لغوي نموذج تعميم إىل االتجاه هذا كان ولقد
خطورة من التحذير إىل بالنقاد أدى الذي هو البحث، ميادين تعدد النماذج تعدد وإنكار
البنائية يف نجد وبالفعل خاص، بوجه سرتوس ولدى البنائيني، لدى الشاملة التعميمات
العلوم مجاالت كل عىل ويطبقه الواحد األنموذج بهذا يعرتف ال َمْن كل اتهام إىل ميًال
إىل «Henri Lefebvre «لوفبفر دعا مما العلمية، الروح إىل مفتقر أو جاهل بأنه اإلنسانية
متسًقا بنائيٍّا يكون أن إما نظرها يف املرء ألن إرهابي»؛ «مذهب بأنها البنائية يصف أن
يفهم ال شخًصا يكون أن وإما يشء، كل عىل شامًال تطبيًقا ويطبقه موحد بأنموذج يؤمن
دجماطيقية بذرة البنائية يف بذر قد سرتوس أن هو إنكاره يمكن ال الذي واألمر شيئًا،18
جميع عىل عنده اللغوي النموذج لتسلط نتيجة منها؛ التخلص ذلك بعد الصعب من أصبح

امليادين.
البعض فإن تعميمه، سرتوس أراد الذي اللغوي النموذج انتقدوا قد البعض كان وإذا
أصلها أكان سواء — هذه التعميم عملية وراء من يكمن الذي االعتقاد انتقدوا قد اآلخر
فيها يؤثِّر ال ثابتة، البناءات بأن سرتوس لدى الراسخ االعتقاد وهو — لغوي غري أم لغويٍّا

.Leach. Op. cit, p. 112 17

.Structuralisme et marxisme. p. 99 18
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ليس «بياجيه»، هو الصدد هذا يف نظره وجهة إىل نستمع بأن النقاد أحق ولعل الزمان.
مع البنائية، أنصار من كان ألنه أيًضا بل األول، الطراز من ومفكًرا عامًلا كان ألنه فقط
يكون لكي اإلطالق عىل رضورية ليست أنها ورأى البناءات، ثبات فكرة هاجم فقد ذلك

نفسه. مع متسًقا البنائي املذهب
يصعب الوجود من رضبًا البناءات إىل ينسب سرتوس ليفي أن أوًال املالحظ فمن
أي إليها؛ يتوصل الذي العالم ذهن عن مستقل نحو عىل موجودة فهي طبيعته، تحديد
أجل من العلماء عليها يتواضع التي االصطالحية املركبات تلك من مركبًا ليست إنها
وجوًدا ليس ذاته الوقت يف وجودها ولكن حقيقي. وجود لها يكون أن دون عملهم، تيسري
قلب يف كامن هو بل األفالطونية، امُلثُل بعالم شبيه عالم إىل ينتمي transcendent متعاليًا
إنها سرتوس: يقول أن أذهاننا إىل الوجود هذا طبيعة يقرب مما وليس الواقعية. التجربة
أصل ألنها اجتماعي؛ تنظيم كل عىل سابقة وإنها يتغري، ال الذي البرشي الذهن عن تنبثق
أن نعلم حني تزداد حريتنا ألن ذلك عضوي؛ هو وما نفيس هو ما عىل وسابقة تنظيم كل
وال اجتماعيٍّا ليس الوجود هذا وإن يخلقه، ال ولكنه الذهن إليه يهتدي مستقالٍّ وجوًدا لها
ثبات عن يدافع أن هو كله هذا يف سرتوس ليفي يهم ما أن ويبدو عضويٍّا،19 وال نفسيٍّا
الزمان. تغري فيها يؤثِّر ال رمزية» «وظيفة العقل لهذا أن تأكيده طريق عن البرشي العقل
ملاذا التحقيق وجه عىل نفهم ال بأننا نعرتف أن «ينبغي بقوله: ذلك عىل يرد بياجيه ولكن
نُِظَر إذا يَُكرَّم مما أكثر الثابتة، األطر من مجموعة إىل ل ُحوِّ ما إذا ُكرِّم قد العقل يكون
إىل النظر الرضوري من فهل مستمرة، ذاتي بناء لعملية بعُد يكتمل لم نتاج أنه عىل إليه

ثابتة؟»20 أنها عىل الرمزية الوظيفة
وفكرة البناء فكرة بني الجمع إمكان هو الصدد هذا يف بياجيه عنه يدافع ما إن
«وهم يهاجم هنا وهو اإلنسان، لدى الرمزية الوظيفة عىل حتى ترسي التي التطور
يبدو والذي أفالطون، أيام منذ الفلسفة أصنام من كبريًا صنًما يشكل كان الذي الثبات»
َمن كلَّ أن هذا يعني هل ولكن تأثريه. تحت الواقعني من بدوره كان سرتوس ليفي أن
أن الواقع سرتوس؟ موقف من أفضل موقف يف كان التطور وأكد الثبات فكرة رفض
مما بكثري أشد أخطاءً ارتكبوا قد — «Lévi-Bruhl برول «ليفي مثل — هؤالء بعض

.Piaget: Structuralise 19
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ثابتًا، وليس أزليٍّا ليس اإلنسان عقل أن أكدوا أنهم من الرغم عىل سرتوس، فيه وقع
«قبل عقلية لها املنطق من َخَلْت مجتمعات إىل البرشية املجتمعات م تَُقسَّ برول ليفي فعند
وحدها محترضة وأخرى البدائية، املجتمعات وهي ،«Mentalité pré-logioqe املنطقية
إىل اإلنسان تقسيم القاطع رفضه يف تماًما حق عىل سرتوس كان ولقد الكثري. تعرف التي
األطفال بعقليات البدائية العقلية شبه ألنه بشدة برول ليفي نقد منطقي، وغري منطقي
فيها تأثر الذات، حول مرتكزة نظرة برول ليفي اتخاذ إىل يرجع كله هذا ألن املجانني؛ أو
وحقيقة وتخلف، خطأ عداها ما أن وتصور فيه، يعيش الذي والعرص الخاصة بحضارته
وإن خاصة، منطقة له املنطقي قبل أو منطقي غري يبدو ما أن هي سرتوس نظر يف األمر
علل فقد أخرى ناحية ومن منه، ينفر وال التناقض يخىش ال ألنه ملنطقنا؛ مخالًفا كان
الشخص يكون أن (أي «Participation «املشاركة مبدأ إىل البدائي التجاء برول ليفي
غلبة إىل يرجع بأنه نفسه) الوقت يف أخرى قبيلة من أنه ويتصور مثًال، معينة قبيلة من
هو فيه وقع الذي الخطأ ولكن العقيل. العنرص عىل affectif الوجداني االنفعايل العنرص
النشاط أن مع العلمي، النشاط عىل مقتًرصا جعله بحيث العقيل العنرص نطاق ضيَّق أنه
بناؤها يختلف كثرية أنساق عنه تتولد أعم، عقيل لنشاط واحًدا وجًها إال ليس العلمي
يرى وهكذا والرياضة). واملنطق والفن واألسطورة (كاللغة تستهدفها التي للغاية تبًعا
من خاص لشكل منهما كلٍّ استخدام إىل يرجع ال وآخر مجتمع بني االختالف أن سرتوس
هو مشرتك أدنى حد كلها فيها يتوافر أن الرضوري من دام ما العقيل، النشاط أشكال
النشاط عىل ترتكز اللغة دامت وما ثقافة، أية لقيام الرضوري الرشط وهو لغة، وجود

بدونه. لها قيام وال (الرمزي) العقيل
حيث «من متباينة أشكاًال ويتخذ يتطور البرشي العقل بأن قال َمن كلُّ فليس وإذن
موقف يف يعد بذلك قال َمن كلُّ ليس إليها، ينتمي التي الحضارة ملستوى وفًقا الكيف»
االتجاهات بعض نقد يف ا محقٍّ كان سرتوس أن املؤكد ومن سرتوس، موقف من أفضل
وكان العصور. عرب البرشية العقلية نوع يف أسايس ل تحوُّ حدوث فكرة عىل ارتكزت التي
ونقيسهم لآلخرين، أسياد أننا عىل أنفسنا نتصور وأال نتعاىل، أال إىل دعوتنا يف حق عىل
العقلية بلغتها رسالتها توجه البدائية املجتمعات نرتك أن ينبغي بل الخاصة، بمقاييسنا
معقولية تأكيد يف تطرَّف قد سرتوس أن هي املشكلة ولكن شأنها. من حط دون الخاصة
زمان كل يف له مالزمة تظل أساسية هوية اإلنساني للعقل بأن القول حد إىل البدائيني
ونظم أساطري من — العقل هذا نواتج بتحليل الهوية هذه كشف نستطيع وأننا ومكان،
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املضاد التطرف هذا يتعرض وهنا البدائية، املجتمعات يف — إلخ … وطقوس اجتماعية
يكون طبيعي» «بمنطق سرتوس قول عىل ركزه والذي بياجيه، إليه هه وجَّ الذي للنقد
يمنع ما هناك فليس زمانه، أو مكانه كان أيٍّا إنساني وتنظيم تفسري لكل الثابت األساس
مثل — سرتوس بها تمسك التي البناءات تلك حتى تطور حدوث تأكيد من اإلطالق عىل
يكون أن بد وال معينة، «مؤسسات» عن ناجمة تكون أن ينبغي والتي — القرابة أنساق

ممكنة. جعلها الذي هو األمد الطويل الجماعي الجهد
التطور أن بياجيه يرى ثباته، بتأكيد يكرم العقل بأن سرتوس اعتقاد عكس وعىل
ما نفسه يغري أن يستطيع ال الحيوان ألن ذلك فيها؛ عيبًا ليس البرشية البناءات يف ميزة
طريق عن وتحويرها ذاته تشكيل عىل بالقدرة فينفرد اإلنسان أما بأكمله. نوعه يغري لم
فمهما ولذلك الخارج؛ من أو الداخل من عليه تفرض ال هو صنعه من بناءات تكوين
خالل من الذهن تطور عىل نفسها تفرض التي الباطنة الرضورات لتلك تأكيدنا كان
الوسيلة هي هذه وبأن تطور، قد العقل بأن نعرتف أن ينبغي الخارجية، البيئة مع تعامله

املرتفعة.21 عزلتها من البنائية إنقاذ لنا تتيح التي الوحيدة
أن سرتوس يحاول لم الذي االعتقاد عىل الشك من ظالًال يُلقي بياجيه نقد فإن هكذا
البناءات، هذه ثبات تأكيد حتًما يستتبعه املعرفة يف البناءات أهمية تأكيد أن وهو يناقشه،
ينفصم، ال ارتباًطا الثبات بفكرة ترتبط — فكري مذهب هي حيث من — البنائية وأن
أن عىل الشديد وحرصه القضية لهذه سرتوس تأكيد إىل أدى الذي العامل أن الظن وأغلب
الخاص املنهج ذلك هو األنثروبولوجي، امليدان يف األكرب إنجازه هي كانت لو كما يقدمها
املتخصصني من كبري عدد انتقاد أثار والذي األنثروبولوجية، الدراسة يف اتبعه الذي
كان فقد شيًقا، فلسفيٍّا طابًعا كتاباته عىل أضفى قد كان وإن الفرع، هذا يف «املحرتفني»
امليدانية الدراسة من محدود قدر إىل يحتاج األنثروبولوجي البحث بأن يؤمن سرتوس
الفالسفة كبار مثل — وكان العقيل. والتحليل التفكري من كبري قدر وإىل التجريبية،
التجربة إىل «تضاف» الحقيقة إن بل الحقيقة. تتضمن ال التجربة بأن يؤمن — الفرنسيني
الدور العقيل للتحليل يجعل الذي الباحث إىل بالنسبة الطبيعي ومن العقل. بواسطة
عنارص عن البحث هي العقل مهمة ألن عنده؛ أساسية «الثبات» فكرة تكون وأن األسايس،
بدأ ملا التقليدي األنثروبولوجي املنهج يتبع سرتوس كان ولو املتغريات، وراء من الثبات

.Ibid. p. 115–119 21
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البرشي للعقل العامة املبادئ إىل الوصول محاولة هي تتزعزع، ال فكرة ذهنه ويف بحثه
البدائي. اإلنسان دراسة خالل من

«املربوطني األنثروبولوجيني من — نقاده من واحد وصفه كما — سرتوس كان لقد
ال الذين الكرايس)، عىل املحمولني (أو 22،«Chair-Borne anthroplgists الكرايس عىل
بالقدر مكان يف يقيم بل يدرسونها، التي البدائية الشعوب بني طويًال باإلقامة يكرتثون
الواقع يف هي التي والرياضية، العقلية الستدالالته الالزمة املادة بجمع له يسمح الذي
واحد كأنه بينهم واإلقامة للسكان األصلية اللغات وتعلم املعايشة أما األساسية. مهمته
وكانت عنها. يرتفع كان التي التجريبية «التفاصيل» باب يف تدخل أمور فكلها منهم؛
عىل ضوءًا يلقي أن يستطع لم فهو العواقب، مضمونة غري بمغامرة قام أنه ذلك نتيجة
سحيقة بينهما تفصل التي الهوة ألن البدائي؛ اإلنسان خالل من املعارص اإلنسان عقل
ثابتة» «قوالب بوجود القول معه يكاد ال حد إىل هائلة والحضارية التاريخية املسافة وألن
ربما األهم) (وهو أنه كما املعارص، لإلنسان املعقد السلوك عىل ضوء أي إلقاء يف يفيدنا
إذ األساسية»، «سماته كشف عىل همه قرص حني البدائي اإلنسان صورة شوَّه قد كان
يهمه ما كان بل حياته، جوانب كل فيه يُعايش متكامًال فهًما يفهمه أن يحاول لم إنه
أساسية يعدها التي السمات لتلك أوىل» «طبعة أو بدائية صورة فيه يجد أن هو منه
البدائي اإلنسان يف البحث يجعل أن كهذا هدف شأن ومن عام، بوجه البرشي الذهن يف

البداية. منذ الباحث عليه أرص مسبق فلسفي هدف إلثبات وسيلة مجرد
شنَّها التي للحملة سببًا سرتوس، أبحاث يف يُنَْكر ال الذي الفلسفي الجانب كان وهكذا
القديمة بالحضارات املتعلقة بحوثهم إىل ينظرون لألنثروبولوجيا، متفرغون علماء عليه
دون داخلها من الحضارات هذه فهم اإلمكان بقدر تستهدف ذاتها، يف غاية أنها عىل
الفلسفية باألسس يقتنعوا لم — جانبهم من — الفالسفة ولكن خارجي. هدف ألي إقحام
وكان تحقيقها. إىل التفكري هذا سعى التي باألهداف وال سرتوس تفكري عليها ارتكز التي
وجهات يف للتباين مميزة عالمة سارتر بول وجان سرتوس ليفي بني املشهور الخالف

عام. بوجه الفالسفة وبني بينه النظر
علمي بنموذج األخذ عىل يقوم «Scientiste «تعاملي مذهب سارتر نظر يف البنائية إن
فرًضا وفرضه امليادين، جميع عىل تطبيقه ثم إلخ) … رياضيٍّا أو لغويٍّا يكون (قد معني

.Leach: op. cit. p. 97 22
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أمامه يرى ال البنائي العالم أو والفيلسوف البرشي، للذهن األسايس الرتكيب عىل حتى
إىل يبهره والذي علمي، أصل من املستمد الواحد النموذج هذا سوى — يشء كل يف —
تسوده ملجتمع تصلح فلسفة البنائية كانت هنا ومن عداه، ما يشء كل يتجاهل أنه حد
علمي أو فني ميدان يف متخصص إنسان بدوره التكنوقراطي ألن التكنوقراطية؛ وتحكمه
إىل نظرته تكون بحيث فيه، تخصص ما خالل من إال يشء أي إدراك عن يعجز معني،
هو التكنوقراطي هذا وانضباط. دقة من تدَّعيه مما بالرغم محدودة، جزئية دائًما األمور
ميدانه. يف واإلنتاجية الكفاءة عظيم ألنه البورجوازي املجتمع يف لإلنسان املطلوب النموذج
يسعى أن أصًال بباله يخطر وال العامة، واألهداف الكلية الصور رؤية عن عاجز ولكنه
— البنائية فإن ولذلك الشاملة؛ الرؤية يفرتض التغيري هذا دام ما املجتمع تغيري إىل
البورجوازية لأليديولوجية تشعر أن دون تخضع — تكنوقراطي مجتمع فلسفة هي التي
األسايس الرتكيب ترك مع واالنضباط، الدقة إال اإلنسان من فيه يُْطَلب ال مجتمع يف السائدة

للتغيري. محاولة أدنى دون عليه هو ما عىل للمجتمع
إىل يدعو ما فيها يجد ولم «التعاملية»، صفة من التربؤ يحاول لم سرتوس أن عىل
بد فال ثَم ومن موضوعية؛ بطريقة اإلنسان يبحث أن يريد بأنه يعرتف فهو الخجل،
إطار يف داخًال يَُعدَّ أن ينبغي ال البحث هذا ومثل صارم، علمي لنموذج يخضعه أن
بأنه يتهم أن باملثل يمكن وال األيديولوجية، عن خارج حقيقته يف ألنه معينة؛ أيديولوجية
وجهة من يتحدث وال املجتمع هذا داخل نفسه يضع ال إنه إذ تكنوقراطي؛ مجتمع تفكري
واإلنسان؛ للعالم الظاهري الطابع ترفض أنها البنائية طبيعة فمن فيه، مندمجة نظر
أو التسميات كل عن بمنأى يجعلها الرفض هذا مثل الخفية، بناءاتهما تكتشف لكي

بمظهره. ومعرتفة العالم يف مندمجة نظر وجهة من املستمدة االتهامات
يردَّ أن يستطيع ناقده ولكن ذاته. للبنائي مقنًعا يكون قد مقنع؟ رد هذا هل ولكن
الظاهري الطابع رفض وأن األيديولوجية، من نوع ذاته هو األيديولوجية عن الخروج بأن
من البورجوازية تريده ما بالضبط هو تغيريه محاوالت عن بمعزل والوقوف للعالم
سرتوس نزعة وإن إحكاًما، تسلطها ويزداد الجو لها يخلو لكي التكنوقراطي؛ اإلنسان
العميل، امليدان عن بعيًدا يظل أن عىل فيها حرص التي 23(a politisme) الالسياسية
دائًما ستظل فاملسألة حال أية وعىل جليلة، خدمة املحافظة األيديولوجية إىل تسدي

.Auzais: Clefs pour le Structuralisme. p. 27 23
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األيديولوجية، الداللة عن تبحث إحداهما أساسيتني: نظر وجهتَي بني للخالف موضوًعا
تؤكد واألخرى األيديولوجية، عن ابتعاده يعلن كان ولو حتى علمي، أو نظري سلوك لكل
ليست لغايات وإخضاعها خارجها من الحوادث عىل تفسري فرض معناها األيديولوجية أن
يف يكمن ملا وفًقا للحوادث داخليٍّا تفسريًا يقدم أن العلم من املطلوب بينما فيها، كامنة

فحسب. عنارص من باطنها
الطبيعة كشف يتيح الذي هو أنه أساس عىل التفكري يف منهجه سرتوس يربر وهكذا
كالٍّ أن هو ا حقٍّ للنظر امللفت األمر ولكن خارجية. لعنارص إقحام دون للظواهر، الباطنة
بحث تتيح التي هي التفكري يف الخاصة طريقته أن يؤكد والوجودي، البنائي الجانبني من
خارجيٍّا منهًجا يتبع بأنه اآلخر الجانب ويتهم أعماقها، يف والتغلغل الباطن من الظواهر
يتهم سارتر رأينا فكما للظواهر، العميق اللب يف باالندماج يسمح ال التفكري، يف سطحيٍّا أو
وتعجز عنها، خارًجا علميٍّا نموذًجا الظواهر عىل تفرض التي التعاملية بالنزعة سرتوس
مماثًال اتهاًما ه يوجِّ سرتوس فإن تغيريها، عىل العمل أو الباطنة حقيقتها فهم عن بذلك
سرتوس خصص وقد عام، بوجه الوجودية وإىل سارتر إىل — أخرى زاوية من ولكن —
نظر وجهة لنقد «La pensée sauvage املتحرض غري «التفكري كتاب من كامًال فصًال
لم نقد وهو ،«Critique de la raison dialectique الجديل العقل «نقد كتاب يف سارتر
سارتر وجودية تمثل كاملة نظر وجهة عىل بل وحده، سارتر عىل األمر واقع يف يَنَْصب
تتصور الفلسفية املذاهب من كاملة مجموعة فهناك املتعددة، جوانبها من واحًدا جانبًا
املجموعة هذه وتشمل املعاشة»، «التجربة خالل من لإلنسان الباطن العمق إىل تصل أنها
أيًضا. هورسل وريما ودلتاي برجسون مثل وفالسفة مفكرين — الوجوديني جانب إىل —
املوصل الطريق — األوىل للوهلة تبدو كما — ليست املعاشة التجربة هذه أن الواقع ولكن
تكون أن تعدو ال — سرتوس نظر يف — إنها بل اإلنسان. يف وأصيل كامن هو ما إىل
يف تتحكم التي القواعد تلك هي أساسية بنائية قواعد ورائه من تكمن خارجيٍّا سطًحا

واآلخر. األنا بني العالقة
أعمق، ألساس الظاهري النتاج إال ليست — عميقة بدت مهما — املعاشة فالتجربة

الباطن. معناها يشكل الذي البناء هو
دون يصعِّ — عام بوجه — املعاشة التجربة وأنصار الوجوديني أن سرتوس ويعتقد
كتاب يف تعبريه حد عىل — وهذا الفلسفية. املشكالت مرتبة إىل الشخصية مشاغلهم
إطار يف موضوعة لحياته، الذاتية الرتجمة من نوًعا كان الذي Tristes tropiques

253



الفلسفة آفاق

24«… السوقية الفلسفة من نوع إىل يؤدي وقد باملخاطر، محفوف «أمر — أنثروبولوجي
أخرى مرة يعود أن ينبغي ال املوضوعية، التعليمية املرحلة يدخل عندما التفكري ألن ذلك
هذه إىل وصوله قبل حولها يدور كان التي والفردية الشخصية بالتجارب اإلهابة إىل
هذه فأمثال شخصية، أنساق وبناء التجريد طريق عن عمًدا تجاوزها والتي املرحلة،
ونماذجه بتجريداته — العالم أن وتنىس العلمية، قبل املرحلة إىل ثانيًة ترتد املذاهب
بطريقة ويفرسها ذاتها، املعاشة التجربة عىل حتى ضوءًا يلقي أن يستطيع — الشكلية
الذي بالرصاع يذكرنا والوجوديني سرتوس بني الرصاع هذا أن األمر يف واملهم ثراءً. أكثر
— املشهور الذاتية فيلسوف — كجورد كري بني الزمان، من قرن عن يزيد بما قبله دار
عرص كل أن ويبدو 25— الشامل الفكري والنسق العقيل التجريد نصري — هيجل وبني
املعايش العيني الفكر أنصار بني ينتهي ال الذي الرصاع هذا فصول من فصًال يشهد

الشمول. إىل دواًما يسعى الذي التجريدي الفكر وأنصار للحياة
العينية والنزعة سرتوس، عند التجريدية النزعة بني الرصاع هذا نتيجة من كان ولقد
سارتر كان الذي التاريخ، ميدان هو آخر، ميدان يف االتهامات تبادال أنهما سارتر، عند
لكي يجمده سرتوس كان حني عىل الدائمة، وصريورته وديناميكيته حركته يف يتأمله
من تتهرب فلسفته أن سرتوس عىل سارتر عاب فقد سكونية، بطريقة نماذجه يدرس
يصفها بدائية حضارات عىل تَنَْصبُّ شكلية تجريدات يف نفسها تغرق لكي الحي الواقع
امليدان ذلك من االنتقال عن تعجز فإنها ثَم ومن التاريخ»؛ «خارج بأنها نفسه سرتوس
التاريخ مجال إىل — التعبري هذا جاز إن — مجمًدا أو متوقًفا التاريخ فيه كان الذي
نتيجة أية تطبيق عن عاجز سرتوس أن املؤكد ومن املستقبل. نحو تدفقه يف الحارض
جهود من بذله ما كل من بالرغم املعارص— اإلنسان عىل — بحثه مجال يف إليها يتوصل
عن النظر وبغض العام، بمعناها البرشية» «الطبيعة يف أساسية تشابهات وجود لتأكيد

التاريخ. من موقعها
هي — سارتر عند وخاصًة — الوجودية بأن االتهام هذا عىل يرد سرتوس أن عىل
تمجد أنها صحيح ينبغي. مما أكثر املستقبل صوب واتجهت الحارض، حول تمركزت التي
خالل من املايض تفهم التاريخ إىل نظرتها يف ولكنها وصريورته، تدفقه وتؤكد التاريخ

ص١٤. Leach اقتبسه 24
.Auzais. p. 97 25
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يف بالحق لآلخرين تعرتف ال بل حقه، املايض هذا تعطي وال فحسب، الحارض مقوالت
وعىل الذاتية، مقوالت عىل يرتكز الذي للمذهب الطبيعي ملن وإنه لذاته، املايض دراسة
الذات حول متمركًزا يكون أن الحي، «مرشوعه» ويف العيني موقفه يف اإلنسان تحليل
واملستقبل الحارض، إىل يؤدي ما هو نظره يف املايض التاريخ يكون وأن الحارض، وحول
العقلية تجاهل قد سارتر أن هي هذا عىل ترتبت التي النتيجة أن عىل عنه؛ ينبثق ما هو
العقيل التحليل عن عاجزون البدائيني بأن القائل الرأي يُساير كان لو كما وبدا البدائية،
موقع يف — الذات من يتخذ فيلسوف عند مستغرب غري استنتاج وهو املنطقي، والربهان
بأنها البنائية تَتَّهم الوجودية كانت وإذا تفكريه، كل حوله يدور مركًزا — معني تاريخي
اتخاذ مسئولية من وتهربًا واملستقبل الحارض مواجهة من خوًفا املتجمد املايض إىل تتطلع
عينيها تغمض بأنها الوجودية فتتهم — جانبها من — تعود البنائية فإن منهما، موقف
التي واألساطري والطقوس النظم تلك هي البرشية، التجربة أشكال من أسايس شكل عن
فيه يتحرر أفضل مستقبل أجل من السعي أن وتتصور البدائية، اإلنسانية بها عاشت
يف لإلنسان والفكرية االجتماعية البناءات تجاهل معناه العبودية، أنواع شتى من اإلنسان
بني تعارض ال أنه مع الثاني، مع يتعارض األول الهدف أن أو األوىل، النقية صورتها

اإلطالق. عىل االثنني
االتهامات تتبادالن — وسارتر سرتوس يف ممثلتني — والوجودية البنائية فإن وهكذا
إىل اإلطالق عىل سبيل ال وكأنه نقيض، طريف عىل يقفان املذهبني كأن معها يبدو بصورة
إىل كبرية املذهبني هذين بني املسافة أن به املسلَّم ومن بينهما. للتقريب وسيلة أية إيجاد
فربما ذلك ومع وأهدافه. ووسائله التفكري منهج يف أساسيٍّا اختالًفا بينهما وأن حد، أبعد
فيها يتالقى التي النقاط بعض املرء يتلمس أن — الجهد من بيشء — املمكن من كان

بينهما. املقصودة، غري وربما املبارشة. غري الشبه أوجه بعض األقل عىل أو املذهبان،
قد منهما كالٍّ أن التحديد، وجه عىل وسارتر بسرتوس يتعلق فيما أوًال، ولنالحظ
فقد آخرها، يف وسارتر أولها، يف سرتوس حياته: من معينة فرتة خالل باملاركسية اتصل
التقائه قصة فإن سارتر أما ماركسيٍّا. شبابه يف كان بأنه الذاتية سريته يف سرتوس اعرتف
بدرجات — تلجأ منهما كلٍّ كتابات كانت هنا ومن للجميع؛ معروفة باملاركسية املتأخر
املصطلحات هذه استخدما أنهما من الرغم عىل املاركسية، املصطلحات إىل — متفاوتة
البنائية بني التضاد أن عىل املبارشة غري القرائن من فإن حال أية وعىل متباينة، بمعاٍن
سارتر، مع الشديد خالفه برغم سرتوس، أن عادة بها ر يصوَّ التي بالحدة ليس والوجودية
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بونتي» لو «مري ذكرى إىل «La pensée sauvage املتحرض غري «التفكري كتاب أهدى قد
البنائية.26 إىل منه بكثري الوجودية إىل أقرب كان الذي

منهما وعي دون املذهبان فيها يتشابه أخرى نواحي نجد أن نستطيع أننا عىل
ما فيه نجد الذي والثقافة، الطبيعة يف سرتوس رأي النواحي، هذه وأهم التشابه، بهذا
Les القرابة لنظام األولية «البناءات كتاب فمنذ واملاهية، الوجود يف سارتر برأي يذكر
املذهب يف واألسايس الحاسم الكتاب وهو «Structures élémentaires de la parenté
Nature et والثقافة الطبيعة بني أسايس تضاد وجود سرتوس ويؤكد بأكمله، البنائي
من طبيعته اإلنسان يكتسب وإنما طبيعي، إنسان ثمة فليس اإلنسان، يف culture
للعنارص طبيعته وخضوع وثقافته اإلنسان طبيعة بني التقابل وهذا معينة. ثقافة خالل
يحوِّر وال «الطبيعة» يف إال يعيش ال الذي الحيوان، عن اإلنسان يميز الذي وهو الثقافية،
رأي أن وهلة ألول بدا وربما حيواني. نوع هو حيث من نفسه ر حوَّ إذا إال الطبيعة هذه
أنه هو تكراره يمل ال الذي هدفه إن إذ مفارقة؛ عىل ينطوي املسألة هذه يف سرتوس
تركيبًا الذهن لهذا بأن يوحي مما البرشي، للذهن األساسية الطبيعة إىل الوصول يريد
تكمن اإلنسان طبيعة أن — أخرى ناحية من — يؤكد سرتوس ولكن ثابتًا. «طبيعيٍّا»
الذهن يميز الذي الثابت الرتكيب ذلك يف نبحث أن أردنا فإذا الطبيعة، عن خروجه يف
انفصل التي الالطبيعية) (أي الثقافية النظم تلك يف عنه فلنبحث شامل، نحو عىل البرشي

وضعها. أن منذ الحيوان عن
البرشي للذهن الكلية املبادئ عن بحث عندما سرتوس أن أخرى: بعبارة يعني وهذا
وإنما اإلنسان فيه يتدخل لم طبيعي تكوين يف يلتمسها أن يحاول لم — عام بوجه —
اإلنسان به يتحكم الذي الثقايف التنظيم ذلك يف إليها اهتدى إنه بل عليه، هو ما عىل تلقاه

تفكريه. طريقة يف أسايس هو عما مبارشًة يعرب الذي حياته، يف
األصل، هي أنها عىل اإلنسان يخلقها لم التي الطبيعة إىل النظر الشائع من كان وإذا
أصًال الثقافة ويرى اآلية يقلب سرتوس فإن الناتج، أو الفرع أنها عىل الثقافة وإىل
وصف أيًضا الشائع من كان وإذا منها، مشتقة بالذات) اإلنسان حالة (يف والطبيعة
الثقافة أن يؤكد سرتوس فإن متغرية، نسبية بأنها والثقافة ثابتة بأنها الخام الطبيعة
اللحظة فمنذ طبيعته، ثبات اإلنسان يستمد ومنها اإلنسان، تكوين يف الثابت العنرص هي

.Leach: Lévy-Strauss. p. 15 26
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اإلنساني املجتمع يف ثقايف عنرص ظهور ذلك معنى يكون املحارم، زواج فيها يُْحَظر التي
الجنس) غريزة (وهي الطبيعة يشكل والقانون) االجتماعي التنظيم أي الحظر، (وهو
بناء تكوين يف وتبدأ ذاتها الطبيعة تتجاوز والتحريم الحظر هذا ففي فيها؛ ويتحكم
التي املبسطة والعشوائية العفوية محل لإلنسان املميز املعقد التنظيم فيه يحل جديد،

الحيوانية. الحياة بناء تميز
إن بل سرتوس. عند والثقافة الطبيعة بني العالقة وصف يف نستطرد أن نود ولسنا
التشابه من نوع وجود بها وأعني إليها، ننبه أن نريد التي املسألة إليضاح يكفي قلناه ما
األساسية؛ النقطة هذه يف والوجودية البنائية بني سارتر وال سرتوس إليه يتنبه لم ربما
سابق اإلنسان وجود إن القائلة: القضية تلك الوجودية؛ يف الرئيسية القضايا من ألن ذلك
هناك أن املؤكد ومن له. مميزة ثابتة طبيعة وجود عدم هو اإلنسان يميز ما إن أي ملاهيته؛
وتأكيد الثقافة، طريق عن طبيعته يصنع اإلنسان أن سرتوس تأكيد بني قويٍّا تشابًها
وجوده. خالل من ماهيته يصنع بل ثابتة، ماهية عىل وجوده يبني ال اإلنسان أن سارتر
يصنعه ما هو اإلنسان يميز ما أهم أن هي أساسية: لحقيقة تأكيد الحالتني كلتا ويف
هو الكبريين، املفكرين من كلٍّ اهتمام مجال من مستمد هام فارق مع نفسه، اإلنسان
كان سارتر حديث مدار أن حني عىل االجتماعي، اإلنسان عن يتحدث كان سرتوس أن

الفردي. اإلنسان
الوجوديني عند العينية والنزعة البنائيني عند التجريد نزعة بني التضاد فإن وأخريًا،
من شيئًا مذهبه ثنايا يف يحمل طرف كل أن أدركنا إذا قليل غري حد إىل تخفيفه يمكن
بالحياة، تنبض عينية األحوال كل يف الوجودية الكتابات تكن فلم اآلخر، الطرف صفات
الجفاف من كبري بقدر تتسم قليلة غري أحيان يف كانت وإنما عادًة، وصفها يشيع كما
الجديل»، العقل و«نقد والعدم» «الوجود سارتر: كتابَا ذلك عىل مثل وأوضح التجريدي،
عن تجريده يف يقل ال وأسلوب شكل خالل من عينيٍّا فكريٍّا مضمونًا يعرضان كانا اللذان

سرتوس. كتابات
اللمحات من جانبًا سرتوس كتابات يف يجد أن املرء وسع ففي أخرى جهة ومن
ذلك ويظهر املتطرفة، التجريدات غلواء من — آلخر آٍن من — تخفف التي الشعرية
مًعا فيهما يجد إذ األسطورة؛ وبني بينها ويربط املوسيقى عن يتحدث حني بوضوح
فهما ذلك عن وفضًال رئيسية. موضوعات) (أو ألحان عىل وتنويعات متكررة إيقاعات
الرسالة يتلقى من أن ويف بعيد، حد إىل به خاص منهما املرء يفهمه ما أن يف مًعا تشرتكان
املوسيقى وتثري معناها، يف يتحكم الذي هو — مرسلها وليس — األسطورية أو املوسيقية
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البرشي، املخ يف انفعالية استجابات — ثقافيان أسلوبان هما حيث من — واألسطورة
سرتوس يكرس وبالفعل البرشي، للذهن الالشعوري البناء فهم تحليلها طريق عن يمكن
«Mythlogiques «أسطوريات بعنوان ألَّفها التي الضخمة الثالثة مجلداته من كبريًا جزءًا
بني تواٍز وجود ويؤكد االنفعالية، االستجابات تلك تثري التي املنطقية اآلليات عن للكشف
ويمجد اإلنسان، يف والطبيعي الثقايف الجانب بني أي االنفعالية؛ واالستجابة املنطقي البناء
مثًال: فيقول املألوفة، الرياضية تجريداته جفاف فيها يختفي لغة يف املوسيقى سرتوس
أنها هو متناقض بطابع تتسم التي — اللغات سائر بني من — وحدها هي املوسيقى، «إن
املوسيقى تجعل السمات وهذه للرتجمة، قابلة غري ذاته الوقت ويف مفهومة. أو معقولة
وهي أعقابها، يف تسري األخرى املعرفة فروع فكل البرشية؛ املعرفة يف األعظم الرس ذاتها

تقدمها.»27 مفتاح تحمل التي
يمزجها التي الشعرية االرتباطات هذه بأمثال يحفل «األسطوريات» كتاب أن والواقع
للجانب أن ويثبت جفافها، من بعيد حدٍّ إىل فيخفف األنثروبولوجية بتحليالته سرتوس
التي التجريد املفرطة الرياضية الصيغ وسط تجاهله يمكن ال وجوًدا العيني االنفعايل
وبني بنائيته بني تفصل التي ة قَّ الشُّ أن عىل يدل ما هذا يف ولعل كتاباته، بها اشتهرت
الصيغ خالل من املذهبني كال يتأملون من يتصوره ال حد إىل أحيانًا يضيق الوجودية

تمييز. أو تدقيق دون عليهما إطالقها شاع التي

الحديث العقل وبناء فوكو ميشيل (4)

«Les Mots et le Choses واألشياء «الكلمات كتاب M. Foucault فوكو ميشيل نرش حني
بينما جديدة، بفلسفة مبًرشا البعض ورآه كربى، ضجة الكتاب أحدث ١٩٦٦م، عام يف
ميادين يف — أثمرت أن سبق التي الحركة إىل جديًدا بعًدا أضاف أنه عىل آخرون إليه نظر
الضجة هذه ولكن املاركيس. والتفسري النفيس التحليل — واألنثروبولوجيا اللغويات
سنوات عرش ميضِّ بعد الكتاب إن إذ مؤقتة؛ ضجة األمر واقع يف كانت التي الصاخبة
باحث تعرض كلما املألوف من وأصبح للزمن، الصمود عىل قدرته يثبت لم نرشه، عىل
إن بل اإلعجاب. لهجة عىل عنده االنتقاد لهجة تغلب أن الحايل الوقت يف الكتاب لهذا

.Lévi-Strauss: Mythologiques 1. p. 26 27
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— وأنه معينة، بفرتة مرتبطة «موضة» كان الكتاب بأن اعتقادهم عن يعربون البعض
فإننا هنا ومن فحسب؛ تاريخية قيمة ذا اليوم أصبح قد — بالتاريخ اعرتافه عدم برغم
ثباتًا األكثر االتجاهات إن إذ هذا؛ الرئييس كتابه وعن فوكو عن الكالم يف اإلطالة نعتزم ال

املطول. بالبحث منه أحق البنائية يف
العقل أخذها التي املختلفة البنائية الصور يعرضفوكو واألشياء» «الكلمات كتاب يف
أن األوىل للوهلة الذهن إىل يتبادر وقد العرشين، القرن يف النهضة عرص منذ األوروبي
القرون مر عىل طابعه تغري قد موضوعه دام ما تاريخيٍّا، يكون أن بُدَّ ال العرض هذا مثل
— العقل إىل نظر فوكو أن األمر حقيقة ولكن لبحثه. ميدانًا املؤلف اتخذها التي الخمسة
قد فالعقل بالتاريخ؛ لها عالقة ال نسبية نظرة — Ratio الالتيني اسمه عليه أطلق الذي
أما املراحل. هذه من لكلٍّ مميًزا «بناءً» هناك ألن بحثه؛ مراحل من مرحلة يف طابعه تغري
فوكو فإن الزمان خالل وحركته األحداث مع العقل لتفاعل نتيجة تطرأ التي التغريات تلك
من مجموعة هو إلينا يقدمه ما كل فإن وهكذا كتابه. يف عنها يتحدث وال بها، يهتم ال
الحضارة من الحديثة الفرتة خالل العقل اتخذها والتي محكًما، إغالًقا املغلقة البناءات
البناءات، تغري إىل أدت التي والعوامل آخر، إىل بناء كل من االنتقال كيفية أما األوروبية.

يفرسه. أن فوكو يحاول ال ما فهذا
Archéologie des sciences hu- هو: فرعيٍّا عنوانًا هذا لكتابه فوكو وضع ولقد

.maines
هو archéologie فلفظ كثرية: أموًرا العربية اللغة يف يعني أن يمكن عنوان وهو
إليه يهدف ما هذا كان فهل تاريخي، علم اآلثار وعلم اآلثار، علم — املبارش معناه يف —
أساسه، من التفسري هذا استبعاد إىل يؤدي التاريخية للنزعة رفضه أن الحقيقة فوكو؟
يف البحث هو املقصود املعنى يكون بحيث القدم؛ فكرة عىل اللفظ هذا يدل قد كذلك
باملعنى بل التاريخي باملعنى ال األوىل،28 مبادئها يف أو اإلنسانية للعلوم القديمة الجذور
من اإلنسانية مايض يدرس أن يريد ال فهو فوكو، يقصده ما هو بالفعل وهذا البنائي.
بالتدريج يتابع لكي الخاص) ميدانهم يف اآلثار علماء يفعل (كما القديمة وثائقها خالل
اتخاذ إىل — متصل خط يف تاريخيٍّا تعاقبت تحوالت خالل من — أدت التي العملية تلك
تلك خالل العلوم هذه اتخذته وضع كل يجمد إنه بل الراهن. طابعها اإلنسانية العلوم

األول. املبدأ بمعنى اليونانية يف arché من مشتقة Archélogie كلمة أن الحظ 28
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حسابه من يُْسِقط وألنه متماسًكا، له يبدو بناءها ألن انتقالية؛ مرحلة كل ويتأمل الفرتة،
أنه يراه ساكن بنائي بهيكل يحتفظ لكي مرحلة؛ كل يف الكامنة والتغري التحول عنارص

مرحلة. لكل ا حقٍّ املميز هو
فوكو عنه ويعرب املجاالت، جميع يسود واحًدا أساسيٍّا بناءً نرى النهضة عرص ففي
هي والتماثل التشابه ومقولة موحدة، كلها فاملعارف La؛ Sphére الكري الفك بفكرة
التصور هذا ومثل دائرية، مقفلة متناهية ذاتها واملعرفة امليادين، جميع عىل السارية
العرص؛ ذلك يف ثانوية شخصيات بآراء االستشهاد عىل الواقع يف يعتمد النهضة لعرص
هدفني: بذلك محقًقا مغمورة، شخصيات آراء إىل املواضع من كثري يف فوكو التجأ ولذلك
أولئك بذلك فيجتذب املستفيضة، وقراءاته الواسعة بمعارفه القارئ يبهر أن أولهما
هذه يف يجد أن وثانيهما ،érudition صاحبه تبحر عن إال الفكر يف يبحثون ال الذين
— الحني ذلك يف الناشئة الرفض حركة تتابع تكن لم التي — الثانوية الشخصيات
رجع قد فوكو كان ولو النهضة، عرص روح عن عربَّ الذي البنائي التصوير لذلك تأييًدا
الشك موضع موضوًعا كان يشء كل أن ألدرك العرص؛ ذلك يف الكبرية الشخصيات إىل
العقول كانت حيث قلقة وأسئلة إشكاالت سوى تكن لم الناضجة العقول وأن والتساؤل،
تُْطَرح تكن لم األسئلة هذه أن الجائز ومن ذاته. عىل مقفًال متكامًال كالٍّ ترى الهزيلة
من عليه ينطوي ما كل عن التعبري يخىش كان والقلق الشك وأن صارخة، بطريقة دائًما
واضًحا، كان النهضة عرص أقطاب اتجاه أن املؤكد من ولكن القديم، املعرفة لنظام هدم
السطح ذلك عىل إال نظرته يركز لم فوكو أن حني عىل السطح، تحت يغيل كان بركانًا وأن
أشبه أنه عىل إال العرص لذلك الفكري البناء يتصور أال الطبيعي من فكان الراكد، الساكن

املستدير. املقفل بالفلك
والثامن عرش السابع القرنني يف الكالسيكي العرص إىل نظرته عن يقال هذا ومثل
لإلنسان؛ الذهني والنشاط املعرفة مجاالت جميع يسود «Ordre «النظام كان حيث عرش،
الرياضيات ميادين يف أساسية حقيقة بالفعل كان النظام أن عىل معه نوافق أن وسعنا ففي
السيايس وامليدان الفني) للعمل الكالسيكية (القواعد الفني اإلبداع ويف والفيزياء. والفلك
وتحفز وتوثب قلق من يخلو يكن لم بدوره النظام هذا ولكن املطلق). الحكم (نظام
من األخرية الفرتة أن ذلك عىل والدليل املوجود، النظام داخله يف يدور إطار كل لكرس
تطلعها هو يميزها ما أهم كان حركة وهي التنوير، حركة شهدت التي هي العرص هذا
أم العقيل املجال يف ذلك أكان سواء املستتب، النظام قيود فيه تتحطم مقبل عرص إىل
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تتضمن كانت التي — التنوير حركة إدراج الظلم ومن واالجتماعي. السيايس املجال يف
ال نسًقا املعرفة فيه شكلت عرص بأنه يوصف عرص إطار ضمن — كاملة ثورة بذوره
منها، أوسع كل يف موقعها من إال قيمتها فيه حقيقة أية تستمد وال ذاته، إىل إال يحيل

والتحول. التطور لفكرة بادرة أدنى فيه تظهر ال عرص وبأنه
«اخرتع» الذي القرن هو بأنه يصفه عرش، التاسع القرن إىل فوكو ينتقل وحني
تاريخية، غري أساسها يف فوكو نظرة كانت ملا أنه عىل النظام؛ عن به واستعاض التاريخ
عن يتحدث ال أنه ذلك ومثال بعيد، حد إىل العرص لهذا األسايس البناء فهم ييسء فإنه
بالقياس بجديد يأِت لم أنه أساس عىل برسعة ويستبعده قالئل، صفات يف إال ماركس
دارت الذي املعريف، اإلطار ونفس املشكالت، نفس يتجاوز لم أنه إىل ويذهب ريكاردو، إىل
فنجان»،29 يف «زوبعة بأنها مًعا االثنان أثارها التي املوجة ويصف ريكاردو، أبحاث فيه
الجائر، الحكم هذا مثل إصدار إىل به دعت التي األسباب املرء يدرك أن الصعب من وليس
أن كما عرش. التاسع للقرن حدده الذي املوحد البناء إطار عن يخرج ماركس فتفكري
شخصيتني بني الواحد املوضوع يف أسايس ل تحوُّ حدث قد يكون أال يقتيض البناء ثبات

وماركس. ريكاردو مثل كبريتني
منها األول ثالثة، أبعاد إىل فيه املعريف املجال يقسم فوكو فإن الحارض، العرص أما
«التجريبية» اسم عليها أطلق التي العلوم هو والثاني والفيزياء، الرياضية العلوم هو
العلوم أن رأيه ويف الفلسفي. التفكري هو والثالث واللغويات، والبيولوجيا كاالقتصاد
صياغة عن البحث تحاول إذ الثالثة؛ املجاالت هذه يف مكان عن لنفسها تبحث اإلنسانية
الفكر إلغراء األحيان من كثري يف تخضع كانت وإن التجريبي، األسلوب وتطبيق رياضية،
يف اإلنسانية العلوم تواجه التي الجوهرية املشكالت بحث يف يتعمق لم فوكو ولكن التأميل.
التاريخي واملنشأ الثابت البناء فكرتي وبني والتفسري، الفهم بني كالتضاد الحارض، عرصنا

إلخ. …
واألشياء»، «الكلمات كتاب يف األساسية لالتجاهات الرسيع العرض هذا خالل ومن
األوروبي الفكر بناء إىل نظرته بها اتسمت التي األساسية العيوب ندرك أن نستطيع

اليوم. حتى النهضة عرص منذ الحديث

.Foucault: Les mots et les choses. Paris 1966, p. 274 29
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عىل — واحدة بطريقة — يرسي الذي الثالثي التقسيم بمحاوالت يحفل فكتابه
الذهنية للمقوالت الثالثي تقسيمه يف كانْت بها اشتهر التي املحاوالت وهي املجاالت، جميع
التزامه يف هيجل بها اشتهر كما املجاالت، مختلف يف بحوثه عىل التقسيمات لهذه وتطبيقه
فاالنتقال نهايته؛ إىل بدايته من املذهب يحكم يظل الذي الثالثي الديالكتيكي لإليقاع
هو هنديس، نموذج عىل مبنيٍّا ثالثيٍّا انتقاًال كان الحارض العرص إىل النهضة عرص من
إىل مقفلة، محددة املعرفة فيه كانت الذي La sphére املقفل الكري الشكل من االنتقال
الثالث أو املثلث إىل الكالسيكي، العرص يف الهنديس النظام يسوده الذي Le plan املسطح
هواة تعجب قد التقسيمات هذه وأمثال املعارص، العلم منه يتألف الذي La triedre
كثريًا واضعها ألن الواقع؛ طبيعة عن الكشف يف تفيد ال ولكنها الشكيل. والتناسق التماثلية
أجل من موجودة، عنارص تفسري يف التعسف أو أساسية، عنارص تجاهل إىل يضطر ما
التاسع القرن يتجاهل نجده فوكو حالة ويف للبناء. الظاهري الشكيل االنسجام ضمان
هي ليست املسطح فكرة أن عن فضًال وضعه، الذي الثالثي اإلطار يف يدخل ال ألنه عرش؛
لتحقيق يصلح آخر هنديس شكل أي إن بل النظام. روح تسوده لعرص املميزة الفكرة

الغرض. هذا
كل عن للتعبري يصلح بنموذج أتى قد كان ولو حتى فوكو فإن أخرى ناحية ومن
أي أخرى؛ إىل مرحلة من االنتقال تفسري عن تماًما يعجز فإنه داخلها»، «من مرحلة
يستلزم فموقفه آخر، إىل بناء من األوروبي الفكر تحول إىل أدَّى الذي التغري تفسري عن
إىل السعي تقتيض املعقولية أن مع وأخرى، مرحلة كل بني أسايس انفصال بوجود القول
لها قرار ال هوة تضع نظرة ظل يف تصوره يستحيل والتاريخ املراحل، بني اتصال إيجاد
أدل وليس الخاص. الداخيل إطارها يف فرتة كل فهم حد عند وتقف املختلفة، فرتاته بني
rupture غامض «انقطاع بوجود القول إىل مضطرٍّا نفسه وجد فوكو أن من ذلك عىل
عرص من أو الكالسيكي، العرص إىل النهضة عرص من االنتقال تفسري يف «énigmatique
الفهم، عن العجز عن رصيحة بطريقة يكشف تعبري وهو «التاريخ»، عرص إىل «النظام»
املعقولية وجه يف عقبة يصبح أن يمكن والنسق بالبناء املفرط التمسك أن عىل ويدل

الصحيحة.
بالتاريخ، استخفافه هو فوكو إىل ه توجَّ أن يمكن التي النقد أوجه أهم أن عىل
الحارض، عرصنا حتى النهضة عرص منذ تقدًما أحرز قد البرشي العقل يكون أن وإنكاره
عموًما، البنائيني عىل ينطبق بل وحده، فوكو عىل ينطبق ال النقد هذا فإن واضح هو وكما
عالجه الذي املوضوع ألن وضوًحا؛ أكثر التاريخي االتصال لفكرة فوكو إهمال كان وإن

262



البنائية؟ هي ما

الذي النقد فإن حال أية وعىل التاريخ، بموضوع وثيًقا ارتباًطا يرتبط الرئييس كتابه يف
اآلخرين. البنائيني معظم عىل م يعمَّ أن يمكن الصدد هذا يف فوكو إىل ه يوجَّ

التحول وراء من الثبات عنارص إىل — عرص كل يف — يهتدي أن يحاول فوكو إن
مناقشة، دون — البنائيني ومعظم هو — به يسلم مبدأ عىل يرتكز هذا يف وهو الظاهري،
سطحية واملتغرية العنارصاملتحولة وأن والجوهرية، األساسية هي العنارصالثابتة أن وهو
نظر وجهة من املمكن فمن األساس، من عليه االعرتاض يمكن املبدأ هذا أن عىل عرضية؛
وتغريات تحوالت ورائه من تكمن الذي السطحي، املظهر هو الثبات إن نقول: أن أخرى
إطار يف نفسه يضع من إىل بالنسبة ثابتة تبدو عرص كل يف املعرفة حالة ألن ذلك منه؛ أعم
وتطل اإلطار ذلك عن تخرج حني — التاريخية النظرة استطاعة يف ولكن العرص. ذلك
املتغرية العمليات عن تكشف أن — واتساع رحابة فيها راجعة إطاللة العرص ذلك عىل
الحالة هذه ويف الظاهري. الثبات هذا وراء من الخفاء يف تدور كانت التي والتفاعالت
املنظور من األشياء باطن إىل نفاذًا وأكثر أعمق التغري عىل املبني التاريخي املنظور يعترب
ولسنا عليه، هو ما عىل وقبوله الخارجي السطح بوصف مكتفيًا عندئٍذ يعد الذي البنائي
اكتشف أنه يؤكد أن يستطيع البنائي إن إذ املمكنة؛ الوحيدة الحالة هي هذه أن ندَّعي
يف الحق املنظورين من لكلٍّ يظل وهكذا الجديدة. التحول عنارص من أعمق ثابتة عنارص
هذا أن األمر يف املهم من ولكن اآلخر. من أبعد مستًوى إىل الظواهر يف يتعمق بأنه القول
باختياره فيه ركز الذي منهجه بأن التحديد وجه عىل فوكو وادعاء البنائية، ادعاء يبطل
األساس إىل يوصل الذي وحده هو التحول، عنارص وأهمل وجمدها، الثبات عنارص عىل

للمعرفة. املطلق

واملاركسية البنائية (5)

سيباج (1-5)

وجود إمكان إىل تنبهوا الذين املاركسيني أوائل من Lucien Sebag سيباج لوسيان كان
إىل به أدى قد الفكرة هذه إلثبات تحمسه أن ويبدو ماركس، فكر يف بنائية عنارص
عن بالتدريج أبعده مما املاركسية؛ يف أساسية عنارص وإنكار البنائية جانب إىل االنحياز
الفرنيس، الشيوعي الحزب من فصله إىل وأدى الفرنيس، املاركيس للفكر الرئييس التيار
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يف — املبكر موته قبل — كاملة نظره وجهة يعرض أن لسيباج أتيح فقد حال أية وعىل
والبنائية».30 «املاركسية هو املوضوع، هذا يف الكالسيكية الكتب من يَُعدُّ كتاب

شديدة معارضة بعضها يَْلَقى ال قد التي املسائل من مجموعة الكتاب هذا أثار ولقد
التقليدي اإلطار يف به االعرتاف يمكن ال اآلخر البعض أن حني عىل التقليدية، املاركسية من
ال نفسه، ماركس عند أساسية كانت مبادئ يف تشكيًكا يتضمن ألنه املاركيس؛ للفكر
أعني — األول النوع أمثلة ومن بالفعل، عنده موجودة كانت ألفكار جديد تفسري مجرد
عنارص بوجود القول — التقليدية املاركسية إطار يف مقبوًال يكون أن يمكن الذي ذلك
املألوفة الصورة رفض يف فيتمثل الثاني النوع أما ماركس، فلسفة صميم يف بنائية
األعىل البناء وبني — االقتصاد وخاصًة — infrastructure األدنى البناء بني للعالقة
املاركسية، أركان من أسايس ركن تغيري حد إىل يصل رفض وهو ،Superstructure

حدة. عىل النوعني هذين من لكلٍّ نعرض وسوف
جماعات أو أفراد سلوك عليها يرتكز التي األسس بني تربط املاركسية أن املؤكد من
ينطوي نحو عىل الجماعات أو األفراد هؤالء أيديولوجية يف معينة عنارص وبني معينة،
للعالقة الخاص النمط املاركسية تفرس فمثًال الطرفني، بني تشابه بوجود القول عىل
بأنه األيديولوجيا) مجال إىل ينتمي نمط (وهو الوسطى العصور يف واإلنسان هللا بني
إىل تنتمي عالقة (وهي العصور هذه يف األرض ورقيق اإلقطاعي بني للعالقة انعكاس
يف البحث عىل املحض النظري الفكر سيادة وتفرس األدنى)، البناء أو األساس مجال
املجتمع) ذلك أيديولوجية إىل ينتمي موضوع (وهو اليوناني املجتمع يف التطبيقية العلوم
األدنى)، البناء إىل ينتمي تفسري (وهو الرق يسوده مجتمع يف السيد لعالقة ترجمة بأنها
عرص يف Calvin كالفان بها قال كما — Prédestination املطلق الجرب عقيدة وتفرس
بوجود الرأسمايل العرص بداية يف اإلنسان إحساس عن تعبري بأنها — األوروبية النهضة
دون عليه نفسها وتفرض وقوانينه) السوق قوى (هي مصريه يف تتحكم مجهولة قوى
عنارص من معينًا عنًرصا املاركسية تفرس الحاالت هذه كل يف عليها، السيطرة يستطيع أن
ولكي واجتماعي، اقتصادي طابع ذات إنتاجية بعالقات معني، مجتمع يف األيديولوجية
املجالني بني يجمع مشرتك «بناء» وجود من بد فال ومقبوًال ممكنًا التفسري هذا يكون
االجتماعي واملجال ديني) أو فلسفي الحالة هذه يف (وهو األيديولوجي املجال املتباينني:
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الوسطى العصور يف وتابعه اإلقطاعي بني العالقة أن فكما املثال سبيل وعىل االقتصادي،
أو النمط هذا فإن هائًال، علوٍّا اآلخر عىل أحدهما يعلو طرفني بني رأسية عالقة هي
مثل وقل واإلنسان، هللا بني للعالقة العصور هذه تصور عىل ذاته هو ينعكس «البناء»
والفن الفلسفي كالفكر األيديولوجية عنارص ملختلف املاركسية التفسريات سائر عن هذا

واألدب.
منهج هي حيث من البنائية أن من إليه أرشنا أن لنا سبق ما الصدد هذا يف ولنذكر
متماسك، فكري مذهب يف عنها الواعي التعبري هو الجديد وإنما الجديد، باليشء ليست
املتمسكني؛ املاركسيني من معارضة يَْلَقى ال البنائي التفسري من النوع هذا نجد فهنا
تقديمها يف يستخدم أنه هو يفعله ما وكل التقليدية، املاركسية إطار عن يخرج ال ألنه

بنائية. مصطلحات
البنائية اتخذته الذي الوحيد املظهر هو يكن لم — سيباج رأي يف — هذا أن عىل
— األساس أي — األدنى البناء بني العالقة تتحدد أن املمكن فمن املاركسية، الفلسفة يف
كامل مجال يف ننظر أن هو آخر، مستًوى عىل — األيديولوجية أي — األعىل البناء وبني
طبيعة ذات أخرى بمجاالت ونربطه اإلنتاج، عالقات مثل االجتماعي، الواقع مجاالت من
معينة جماعة أو معني فرد تفكري بني نربط ال املستوى هذا فعىل أيديولوجية، أو فكرية
«أنماط» بني تجريًدا وأكثر أعم نحو عىل نربط وإنما اإلنتاج، عالقات يف عنرصمعني وبني
هذا ومثل االجتماعي، الواقع من أو اإلنتاج عالقات من معينة وأنماط التفكري، من معينة
املستوى عىل الربط إىل يحتاج مما تعمًقا أشد ومقارنة توحيد عملية إىل يحتاج الربط
عىل البحث كان فقد مًعا، املستويني عىل املوضوع بحث ماركس أن من الرغم وعىل األول،
معني عامل تأثري عن الكالم إىل نادًرا إال يلجأ ال فهو لديه، الغالب هو الثاني املستوى
نمط آلليات الشامل التأثري عن يتحدث بل معينة، وجهة الفكر توجيه يف تحديده يسهل
االجتماعي والوعي التفكري أسلوب تحديد يف — الرأسمايل كاالقتصاد — كامل اقتصادي
كلٌّ وتؤثر 31،«totalités شاملة «كليات بحث دائًما يستهدف إنه أي النمط؛ هذا داخل
ى يُسمَّ بأن الجدير هو البحث هذا ومثل مشرتك»، «بناء عن وتكشف األخرى، يف منها

كلية. بناءات موضوعه ألن الصحيح؛ باملعنى «علًما»
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نتيجة املاركسية تفسري عىل البنائي املنهج تطبيق من يستخلص «سيباج» أن عىل
الحتمية رفض هي التقليدي، املاركيس التفكري عنارص من أسايس عنرص مع تتعارض
نعطي أن املمكن من يعود ال الكيل البناء هو تفسرينا أساس يكون فعندما االقتصادية؛
األخرى؛ للعنارص «سببًا» منه ونجعل البناء، هذا عنارص من بعينه لواحد مطلقة أولوية
التي العنارص من عنرص مجرد هو — البنائية للنظرة وفًقا — االقتصادي فالعامل
التاريخ تفسري سيباج رفض ولذلك بأكمله؛ البناء أساس هو وليس البناء. عليها ينطوي
إىل جنبًا االقتصادية، العالقات إىل نظر بل االقتصادي، العامل بأولوية القول أساس عىل
الكل من منها أي اقتطاع يمكن عنارص أنها عىل القرابة؛ ونظم واألساطري اللغة مع جنب
عن بالذات، العنرص لهذا املميزة السمات استخالص إىل تسعى متعمدة ذهنية بعملية
مقارنات إىل الوصول يمكننا وعندئذ األخرى، الواقع بمجاالت عالقاته عن فصله طريق
فيها يكون حالة إىل نصل أن نستطيع ال ولكننا واآلخر،32 عنرص كل بني وتوازيات
العنارص إىل بالقياس سببية أولوية — مثًال االقتصادي كالعنرص — العنارص هذه ألحد

األخرى. العنارص هذه عنه تتولد الذي هو يكون أو األخرى،
هذه أحد معاملة من تمنع البناء يف املتبادل وتفاعلها العنارص وحدة كانت وإذا
أسباب هناك فإن للباقني، أصًال بوصفه مميزة، معاملة االقتصادي) (كالعنرص العنارص
العامل أن األسباب: هذه أهم ومن نفسها، النتيجة هذه إىل «سيباج» نظر يف تؤدي أخرى
هي عقلية أو فكرية نتيجة مقابل يف بحتًا، ماديٍّا عامًال يكون أن يمكن ال االقتصادي
املاركسيني بعض عند التقليدي التصوير سيباج وينتقد املختلفة، بصورها األيديولوجية
العوامل عن طبيعتها يف تختلف خاًما مادًة كان لو كما االقتصادي العامل يعالجون الذين
هذه كل يف يتدخل الذي — اإلنساني العقل أن والواقع لها. «معلوالت» هي التي األخرى
ال االقتصادي فاألساس هذا؛ تدخله طريق عن بينها النوعية الفوارق يزيل — العوامل
إن بحيث اإلنساني؛ العقل عليه يضفيها التي الداللة تلك من إال ووجوده كيانه يكتسب
حقيقتني بني ا تضادٍّ ليس عليه املرتكز األيديولوجي والناتج االقتصادي الواقع بني التضاد
والعلمي العقيل اإلطار «داخل» يقع تضاد هو وإنما الطبيعة، يف أسايس اختالف بينهما
الوحيدة الوسيلة تكون وهكذا داللتهما. مًعا الطرفان يكتسب العقيل اإلطار هذا ومن ذاته،
العالقة يف البحث هي — سيباج نظر يف — واأليديولوجية االقتصاد بني العالقة لدراسة
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أحد فيها يكون نهائية، سببية أو مطلقة بداية وجود فكرة أما الطرفني. بني املتبادلة
مستحيلة. فكرة بوصفها يرفضها فإنه له، وأصًال لآلخر منتًجا الطرفني

االقتصادي الواقع بني املطلقة السببية فكرة إنكار إىل يؤدي أخري سبب وهناك
هذا ألن أصله؛ إىل نُْرِجَعه أن لتفسريه يكفي ال دين، أو فن أو فكر من واأليديولوجي،
عن مستقلة خاصة داللة تطوره خالل ويكتسب ويتجاوزه، األصل عن يخرج الناتج
فكريٍّا نظاًما بأن القول «إن بقوله: الفكرة هذه عن «سيباج» ويعرب منه، نشأ الذي األصل
ما إن إذ النظام؛ هذا طبيعة لتفسري يكفي ال معينة اجتماعية ممارسة عن يتولد معينًا
بدايته»،33 نقطة منه اتخذ الذي الواقع ذلك دائًما، يتجاوز الرمزي املستوى عىل عنه نعرب
أصل من البناءات تولُّد «إن فيه: يقول Piaget لبياجيه برأي الصدد هذا يف يستشهد وهو
جديدة كلية تركيبات يف تندمج حني البناءات هذه ألن الالحقة؛ وظائفها يفرس ال اجتماعي
تاريخه عىل يتوقف معني تصور بناء كان فإذا أخرى: وبعبارة لدالالتها. تتغري أن يمكن
جزءًا التصور هذا يكون الذي الكل يف الوظيفي موقعه عىل تتوقف قيمته فإن السابق،

معينة.»34 لحظة يف منه
اإلنساني، العقل بها يتسم التي قة الخالَّ القدرة تلك عن «سيباج» يدافع وهكذا
أنتجها، الذي االجتماعي الواقع إىل بالقياس ذاتيٍّا استقالًال العقل هذا لنواتج تجعل والتي
عن يعرب أن يستطيع العقل هذا يكوِّنه الذي الواحد البنائي النسق أن ذلك عىل ويرتتب
ولهذا متباينة، أنساًقا يولِّد أن يمكن الواحد الواقع أن كما واحد. أسايس واقع من أكثر

التقليدية: املاركسية النظرية عىل أساسيٍّا تعديًال تؤلفان هامتان نتيجتان الرأي
الواحد واالجتماعي االقتصادي األساس بني مبارشة عالقة وجود إنكار هي األوىل
بني تجمع خطية ليست هنا فالسببية عليه؛ يرتكز إنه يقال: الذي الفكري والنسق

االتجاهات. شتى يف تسري أن يمكن متشعبة هي بل الطرفني،
بناء بني التقليدية الثنائية القسمة تنكر إذ أبعد؛ مدى إىل فتذهب الثانية النتيجة أما
يف عليه تَُشيَّد التي والبناءات االجتماعي االقتصادي الواقع أسس بني أو أعىل، وبناء أدنى
وإنما واالجتماعية، االقتصادية لألسس أولوية ثمة فليس إلخ، والفن والدين الفكر ميادين
األسباب فيها تتحول التي املتبادلة، التفاعالت من دائمة سلسلة عن التاريخ لنا يكشف
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لوجدنا الواقع؛ عالم يف بالفعل يحدث ما إىل رجعنا ولو أسباب، إىل والنتائج نتائج، إىل
الفصل يمكن ال كثرية مستويات بني واحد مركب يف يجمعون يسلكون، حني الناس أن
االقتصادي للعنرص املزعومة العملية هذه فإن ولذلك العمق؛ من قدر فيها بعملية إال بينها

متبادلة.35 عالقات عىل إال ينطوي ال كل من واحًدا شطًرا تعزل
عن الخروج يف بعيد مدى إىل للماركسية البنائي تحليله يف «سيباج» يذهب وهكذا
النقد يرفض أنه من ذلك عىل أدل وليس التقليدية. املاركسية للنظرية األساسية املبادئ
من وجعل عقب، عىل رأًسا األوضاع قلب أنه أساس عىل هيجل، إىل ماركس هه وجَّ الذي
امليتافيزيقية أو الدينية «الفكرة» عىل مرتتب ناتج مجرد االجتماعي االقتصادي الواقع
«عىل الديالكتيك ويوقف نصابها إىل األمور يعيد أن ماركس يريد حني عىل املنطقية، أو
األوضاع قلب ألن «سيباج»؛ يرفضه النقد هذا رأسه». «عىل واقًفا كان أن بعد قدميه»
ينفرد التي الرمزية العملية سمات من أساسية سمة ألنه بالفعل؛ يحدث أن يمكن هذا
ذاتيٍّا استقالًال — وعقيدة ولغة فكر من — الرمزية للنواتج تجعل والتي اإلنسان، بها
االقتصادية األسس وتغيري ذاته، الواقع يف التأثري عىل وقدرة منه، نشأت الذي األصل عن
هو وما «أصل» هو ما بني فيه التمييز يمكن ال مجال يف هنا ها فنحن االجتماعية؛
تتعلق ال ألنها مرشوعة؛ غري تحريفات التقليدية املاركسية تعدها آراء كلها وتلك «نتيجة»،

عليها. يرتكز التي األسس بل النظرية، تفسري يف باالجتهادات

واملاركسية البنائية (6)

ألتوسري (1-6)

«سيباج»، تفكري من بكثري وأشمل أوسع «Louis Althusser ألتوسري «لوي تفكري كان
يكن لم وإن أساسه، يف بنائي اتجاه وهو — املاركسية تفسري يف العام اتجاهات أن كما
كتاب ظهور من قليلة سنوات قبل معامله تحددت قد — الصفة بهذه كثريًا يرحب ذاته هو
آراء عرض بعد ما إىل عنه الكالم أرجأنا فقد ذلك ومع والبنائية. املاركسية عن سيباج
املوضوع. يف والتعمق التفصيل من مزيد إىل انتقاًال بينهما االنتقال يكون حتى سيباج
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يف كاملة مدرسة صاحب زال وما اإلنتاج، خصب مؤلًفا زال ما ألتوسري أن عن فضًال هذا
ألوانه. السابق بموته فجأة سيباج إنتاج فيه ف توقَّ الذي الوقت يف املاركيس، التفسري

التفسري فيها ظهر التي الظروف طبيعة عىل املرء يستدل أن الصعب من وليس
فعل رد بأنه يوصف أن يمكن الفلسفي جهده إن إذ ألتوسري؛ عند للماركسية البنائي
املرحلة به اتصفت الذي الفكري الجمود إىل َه ُوجِّ الذي العنيف النقد فبعد فعل؛ رد عىل
جوانبها تؤكد للماركسية تفسريات وظهرت املضاد، االتجاه يف فعل رد حدث الستالينية،
طويًال، حاربتها التي الفلسفية املذاهب من كثري وبني بينها التوفيق وتحاول اإلنسانية
التي الصفات وهي اإلنسانية، النزعة وإنكار املذهبي التحجر صفات إزالة تحاول وكأنها
يف — ذاتها املاركسية األوساط منها — كثرية أوساط يف ستالني ماركسية بها اتُِّهَمت

القرن. هذا من الخمسينيات
التقليدية املاركسية جمود كرس إىل الدعوة هذه لواء حمل الذي املفكر كان ولقد
،«Roger Garaudy جارودي «روجيه هو الستالينية يف إنساني الال االتجاه جليد وإذابة
االتجاهات إىل بالقياس — جارودي عند الفعل لرد املميز الطابع نلخص أن شئنا ولو
االتجاه هو إنه األيام): هذه يف شائًعا أصبح لفًظا (مستخدمني لقلنا — قبل من السائدة
عدائيٍّا موقًفا السابقة املاركسية من تقف كانت التي األخرى الفلسفات عىل «االنفتاح» إىل
اتسمت التي العنيفة والخصومة ت والتزمُّ الدجماطيقية تعويض بذلك محاوًال رصيًحا،
Humanisme املاركسية اإلنسانية «النزعة كتاب ففي الستالينية؛ الفرد عبادة فرتة بها
جارودي قدَّم ،«Perspectives de l’homme اإلنسان «آفاق كتاب يف وكذلك ،«marxiste
للوجودية النقدي التحليل طريق «عن يستخلص— بأنه وصفه إنسانيٍّا تفسريًا للماركسية
تبذله الذي املشرتك املسعى يف املمكنة االلتقاء نقاط — وللماركسية الكاثوليكي والفكر
يهدف أنه الوصف هذا من وواضح الكيل»، اإلنسان إىل الوصول أجل من املذاهب هذه
ذلك حتى كانت أخرى مذاهب وبني ماركس أفكار بني التكامل من نوع وجود إثبات إىل
عن البحث هذا يف ذهب قد جارودي أن عىل حامية؛ معارك األفكار هذه تخوضضد الحني
الفلسفية التيارات مع التفاهم يسوده «حوار» إجراء ومحاولة التوفيق، إىل والسعي التكامل
عند وخاصًة املثالية، أصولها إىل املاركسية أرجع إنه إذ ينبغي؛ مما أبعد حد إىل األخرى
وجعل وإنجلز، ماركس به قام الذي اإلبستمولوجي االنقالب وتجاهل «Fichte «فشته
ملقوالت ثانوية أهمية إال يعط ولم تجريدية إنسانية أسباب إىل راجًعا االجتماعي التحول
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بمحاولة — كسبت قد املاركسية كانت وإذا املوضوعي، والديالكتيك التاريخية املادية
أو والشخصانية، كالوجودية تعاديها كانت التي التيارات بعض صداقة — هذه جارودي
وقدرتها النضايل طابعها من قليل غري قدًرا خرست قد فإنها معها، متقاربة صورة اتخذت
املوضوعي. العلمي طابعها من كبريًا جانبًا وفقدت لها، املضادة األيديولوجيات نقد عىل
االتجاه هذا عىل فعل رد — األهم جانبها يف — كانت ألتوسري أعمال إن القول: ويمكن
فعل رد بأنها قبل من وصفناها (ولهذا اإلنسانية النزعة رخاوة يف املاركسية إذابة إىل
،«Scientificité «العلمية النزعة صالبة إىل بها العودة إىل سعيًا وكانت فعل). رد عىل
و«رأس األملانية» «األيديولوجية مثل كتب من املستمدة املادية مقوالتها تأكيد إىل وعودة
التي تلك وبني بينها الجمع يمكن ال أسس عىل يرتكز الذي املتميز لطابعها وإبراًزا املال»،
املتقشفة «السلفية» من نوع معني بمعنى هي فلسفته الربجوازية، الفلسفات عليها تقوم
بحركة ذاته الوقت يف تقوم ولكنها التحريفات. وتنبذ املنبع إىل ترجع التي الصارمة،
بالنصوص، واالستشهاد االقتباس بلعبة تكتفي ال املنبع إىل رجوعها يف فهي مزدوجة؛
املستقل، التفكري عن منهم عجز عن إما املاركسيني، من كثري إليها يندفع التي اللعبة وهي
للماركسية، األساسية املؤلفات ظهور أعقبت التي الفكر تيارات متابعة يف تقصري عن وإما
والكفاحية العلمية االعتبارات خدمة يف ورغبة السيايس، بالكفاح االنشغال نتيجة وإما
الفكر إنجازات بكل مزوًدا األصول إىل يعود ألتوسري إن بل أخرى. اعتبارات أية قبل
ُعِرَفت التي الفكري التحليل أدوات أحدث النصوص فهم يف ويستخدم املعارص، والعلم
التي اإلنسانية العلوم يف تحققت التي تلك وخاصًة العرشين، القرن من الثاني النصف يف
النفيس والتحليل البناء، فكرة عىل املرتكز اللغويات كعلم الطبيعي، العلم تأثري إليها امتد
حديثة زوايا من موضوعه عىل جديد إلقاء أتاح مما نفسها، الفكرة بهذه املتأثر الجديد
فضًال — وهو واحد، آٍن يف األمام إىل وقفزة املنبع إىل عودة تفكريه يمثل وهكذا متعددة.
وكل الحارض، الوقت يف املاركسيني تشغل التي السياسية املشكالت يتجاهل ال — ذلك عن
لنا ويتيح ملاركس، األسايس االتجاه مع يتمىش منهج إىل الحاجة يؤكد أنه األمر يف ما
عاتقه عىل هو يأخذ علًما بوصفها املاركسية إىل ينظر فهو علمية، بطريقة الواقع معرفة
تواجه التي للمشكالت التصدي يمكن القوانني هذه طريق عن األساسية، قوانينه صياغة

لها. أصيلة بحلول واإلتيان بثقة املعارص اإلنسان
وإيضاح رشح مجرد أنها عىل املنبع إىل العودة هذه إىل ننظر أن الخطأ من أن عىل
كثرة أصبحت لقد بل طويل، وقت منذ تجاوزها تم قد الرشح فمرحلة ماركس، لفكر
وكان املاركيس. الفكر تواجه التي املشكالت من مشكلة اململ وتكرارها املبارشة الرشوح
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وإعادة جديدة، منهجية بطريقة الفكر ذلك تقديم مرحلة ذلك بعد تأتي أن الرضوري من
نصيب إن بل متعددة. ميادين يف اكتسابها تم التي الجديدة املعرفة ضوء يف تفسريه
يقوم التي األصيلة الكتابات نصيب عن يقل ال ألتوسري أعماق يف ق الخالَّ املبتكر الفكر
من كثري يف املاركسية به ُقدَِّمت الذي الهابط املستوى ذلك املرء تذكَّر فإذا بتفسريها،
نفسه الفيلسوف تفكري وسطَّحت الساذجة بالدعايات امتألت التي — املبارشة الرشوح
الفكر يف جديدة حياة بعث الذي ألتوسري، به قام الذي العمل أهمية يقدِّر أن أمكنه —

ذاته.»36 الوقت يف ًقا وخالَّ ماركسيٍّا يكون أن يستطيع املفكر أن و«أثبت املاركيس،
نقد هي للماركسية، الجديد الخلق هذا يف الطبيعية البداية نقطة كانت ولقد
املذهب؛ ذلك ظهر أن منذ بل فقط، عرصه يف ال املاركسية، تفسري يف السائدة االتجاهات
تفقد تفسري وهو أحد، فيها يشك يكاد ال محددة سمات له شائًعا، تفسريًا هناك ألن ذلك
أخذ الذي هو التفسري هذا للهيجلية. امتداد مجرد إىل وتتحول أصالتها املاركسية فيه
العامية أو السوقية «املاركسية اسم عليه أطلق أن بعد نقده، مهمة عاتقه عىل ألتوسري

الشائع؟ التفسري هذا ألتوسري انتقد نحو أي فعىل ،«marxisme vulgair
فاملاركسية ماركس؛ يف هيجل لتأثري مفرط تأكيد للماركسية الشائع التفسري يف
— إمداداتها سارت التي الهيجلية هي األغصان، متعددة شجرة من فرع أنها عىل ر تَُصوَّ
الخطأ مصدر هو الهيجيل األصل وهذا واليسار. والوسط اليمني اتجاهات يف — بعدها من
بها تميزت التي هي تكن لم أخرى جوانب إغفال إىل يؤدي إنه إذ الشائع؛ الفهم يف األكرب

فيها. واألصالة الجدة موضع هي تكن ولم الفلسفة، هذه
عن طريقه افرتق إىل — البداية منذ — تؤدي الفكر إىل ماركس نظرة أن والواقع
أبرز هو الذي بنفسه، املكتفي الفكر ذلك يعرف لم فماركس حاسم، نحو عىل هيجل
هذا فإن واحدة، بوتقة يف يمتزجان هيجل عند والواقع الفكر كان وإذا هيجل، عند السمات
«كل إن هيجل: يقول وحني الواقع. عىل الفكرية الصبغة إضفاء طريق عن يتم االمتزاج
إضفاء يف الخاصة طريقته هو هذا قوله أساس فإن واقع»، معقول وكل معقول، واقع
الطرف هو والواقع الثابت، الطرف هو الفكر يكون بحيث الواقع؛ عىل الفكري الطابع
أما فكرية. مقوالت عن تعبري هو حيث من إال نفهمه ال والذي للفكر، وفًقا يتشكل الذي

«البنائية كتاب يف En Lisant Althusser ألتوسري» قراءة «عند بعنوان E. Bottigelli مقال انظر 36
ص٤١. قبل، من إليه املشار واملاركسية»
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من نوع عنده التفكري إن إذ جذريٍّا؛ اختالًفا مختلفة البداية نقطة فإن ماركس حالة يف
جهد عن تنتج ال «Pratique théorique نظرية «ممارسة والفكر اإلحداث، أو اإلنتاج
عوامل فيها تدخل التي وبيئتها الذات بني تفاعالت حصيلة تكون ما بقدر الفردية الذات
مثلما املجتمع به يقوم اإلنتاج، من نوع هي إنما معرفة كل إن بل وتاريخية،37 اجتماعية
أن شك وال متشابه. الحالتني يف «اإلنتاج» له يخضع الذي والنظام الثروة، بإنتاج يقوم
تخضع التي لتلك مشابهة لرشوط خاضًعا اجتماعيٍّا ناتًجا بوصفه الفكر إىل النظرة هذه
أية قبل االعتبار يف يؤخذ أن ينبغي أساسيٍّا فارًقا تشكل األخرى االجتماعية النواتج لها

وماركس. هيجل فكر بني للمقارنة محاولة
هو الصدد هذا يف الشائع الرأي أن وجدنا هيجل؛ فلسفة مضمون إىل انتقلنا فإذا
بعد يعتدل جعله قد كان وإن عليه، هو ما عىل الهيجيل الجدل اقتبس قد ماركس أن
مسار تحديد يف يُْستَْخَدم كان أن بعد املادي الواقع فهم يف واستخدمه مقلوبًا، كان أن
التناقض لفكرة ره تصوُّ يف ا تامٍّ افرتاًقا هيجل عن افرتق قد ماركس أن عىل الفكر؛ حركة
عن الهيجيل اإلطار يف تتم الجدلية فالحركة الهيجيل؛ الجدل يف املركزية الفكرة هي التي
التحريك. إىل تؤدي خفية قوة يتضمن كان لو كما علينا، يُْعَرض الذي السلب طريق
الدينامية تلك يف تتمثل الغامضة الغائية من بنوع إيمانًا الهيجيل الجدل قلب يف أن ويبدو
بهذا وتصل التعقيد، من مزيد نحو األمام إىل بالفكر تدفع والتي التناقض، عن املنبعثة
هذا التقليديون املاركسيون يقتبس وحني مقدًما. املرسومة غايته إىل النهاية يف الفكر
كان لو كما املسار هذا يصورون التاريخ، مسار عىل ويطبقونه للجدل، الهيجيل التصور
بينهما، بالتوفيق املركب) (هو طاهر مالك فيه يقوم واألسود، األبيض بني مستمرٍّا رصاًعا
عليه يعرتض ما هو التبسيط وهذا باألسود. — األقل عىل جزئيٍّا — الهزيمة إلحاق مع

ماركس. لفكر مثاليٍّا تزييًفا ويراه ألتوسري،
مصحح أو لهيجل ناقد مجرد يكن لم ألتوسري، يفهمه كما ماركس، أن والواقع
الزيف أزال إنه بل رأسه. من بدًال قدميه عىل إيقافه مع منه الجدل باقتباس اكتفى له،
بل لهيجل، استمراًرا يكن ولم املتشابك، املعقد طابعها الحقيقة إىل وأعاد املثايل الهيجيل
ماركس بداية نقطة تكن لم وهكذا أساطريه. وتبديد تفنيده هي الرئيسية مهمته كانت
إىل الوراء»، إىل «العودة هي كانت وإنما تصحيحه، بعد هيجل مسار إكمال يف الرغبة هي

.Piaget: Structuralisme. p. 125-126 37
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العنارص وإىل هيجل، عند وبخاصة األملانية األيديولوجية شوَّهته الذي الحقيقي التاريخ
ماركس بني العالقة إىل النظر الخطأ من فإن هنا ومن هيجل؛ مذهب يف ُحرِّفت التي
يقوِّم لم ماركس ألن الهيجلية؛ «Aufhebung والرفع «التجاوز فكرة ضوء يف وهيجل
يتنبه لم الذي الواقع إىل املتبدد الوهم من الوراء إىل وعاد أوهامه، بدَّد وإنما هيجل، أخطاء
واالقتصادي التاريخ يف تتمثل كما االجتماعية، للحياة العينية األسس إىل أي هيجل؛ إليه
مصادر من تفكريه واستمد جديدة أرًضا اقتحم قد باالختصار فهو واالجتماع. السيايس

هيجل. منها انطلق التي لتلك مغايرة
ماركس به قام وما عليه، السابقني إىل بالنسبة هيجل به قام ما بني املرء قارن ولو
اسبينوزا من كالٍّ بالفعل تجاوز قد فهيجل بوضوح؛ الفرق ألدرك هيجل؛ إىل بالنسبة
واصل إنه إذ Aufhebung؛ لفظ عليه ينطبق تجاوًزا كان هذا ولكن «وفشته»، وكانْت
اسبينوزا بواحدية واحتفظ سلكوه، الذي النظرية التأملية الفلسفة طريق نفس يف السري
منهم،38 كلٍّ عند الجانب األحادية للنظرة تجاوزه مع وفشته، كانْت عند الفعالة وبالذات
طريًقا البداية منذ لنفسه اتخذ إنه إذ يختلف؛ األمر فإن بهيجل ماركس عالقة حالة يف أما
ربًطا العلمية املمارسة وبني بينه يربط لكي للفكر التأملية الوظيفة عن وتخىل مختلًفا،
مجرد ال العالم تغيري مهمة هي سبقه، َمن لكلِّ مغايرة مهمة للتفكري وجعل أساسيٍّا،
من مذهبه ر فجَّ قد أعىل مستًوى إىل هيجل بتأمالت يرتفع أن من بدًال إنه أي تفسريه؛

أساسه.
بالتأليف. عهده أول من هيجل عن بفكره انفصل قد ماركس أن يعني ال هذا أن عىل
نفرق أن املهم ولكن هيجليٍّا. بدأ قد إنه القائل: الرأي يف الصواب من قدر فهناك
la probématique الهيجيل «اإلشكال فلك يف دائًرا ماركس فيها كان التي الفرتة بني
باالنضباط يتسم الذي الخاص، الفكري إطاره فيها له أصبح التي وتلك «Hegelinre
مراحل: إىل ماركس تفكري ألتوسري يقسم لذلك البنائية؛ املقوالت عليه وتنطبق العلمي،
(١٨٤٥م)، 39coupure االعتزال أو االنفصال ومرحلة (١٨٤٠–١٨٤٤م)، الشباب مرحلة

Jacques Milhau: Chrioniques Philosophiques. Paris, Editions Sociales, 1972. p. 146- 38

.147
حني اإلسالمي، الكالم علم يف عطاء بن واصل عىل به أُْطِلَق الذي باملعنى «االعتزال» لفظ هنا استخدمنا 39

ا. خاصٍّ فكريٍّا اتجاًها لنفسه مكونًا انفصل أو «اعتزل»
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تسميتها يمكن التي األوىل املرحلة ففي بعدها)؛ وما (١٨٤٥–١٨٥٧م النضج ومرحلة
باخ بفوير متأثًرا وكان اإلنسان. عىل منصبٍّا ماركس اهتمام كان األنثروبولوجية، باملرحلة
مصطلحاته يف بهيجل ومتأثًرا األصيلة ماهيته لإلنسان يحقق أن هو هدفه جعل عندما
فقد «االعتزال» بعَد أما تجريدي. كفيلسوف وحديثه الحجج تقديم يف التأملية وطريقته
مصطلحه عن لنفسه يبحث وأخذ «أيديولوجية»، مرحلة السابقة املرحلة يُِعدُّ أصبح
وأصبح األيديولوجي، طابعه من بدًال للفكر العلمي» «بالطابع اهتماًما وازداد الخاص،
اإلنسان. ماهية تحقيق كان أن بعد واالجتماعي، االقتصادي النظام بنية تحليل بحثه مدار
عن انفصل إنه بل فحسب. هيجل عن الواقع، يف ماركس، ينفصل لم املرحلة هذه يف
القضايا أهم من إن إذ بقوة؛ ألتوسري يؤكدها نقطة وتلك كله. السابق الفلسفي الرتاث
يتسم كان الناضج ماركس تفكري أن للماركسية، الخاص تفسريه يف عليها يلحُّ التي
هي فما سبقه. ما كل إىل بالنسبة rypture أساسيٍّا انقطاًعا يمثل وكان الكاملة ة بالِجدَّ
عن واالستقالل الِجدة مرحلة الرئيسية، املرحلة هذه يف ماركس لتفكري املميزة السمة

السابق؟ الفلسفي الرتاث
محوري لفٍظ عىل الضوء نلقي أن علينا ينبغي السؤال، هذا عن اإلجابة لنا يتسنى لكي
Problématique لفظ وهو ملعناه، إيضاح دون قليل منذ استخدمناه ألتوسري، لغة يف
إشكاله له فكري مذهب كل أن ألتوسري رأي ففي صفة)؛ ال اسًما بوصفه (مستخدًما
وجزئياته. تفاصيله كل نطاقه يف تدور الذي املميز، اإلشكايل إطاره األصح: عىل أو الخاص،
وحدة هي باطنة، وحدة تجمعه كالٍّ تؤلِّف أنها عىل تُْفَهم أن ينبغي أيديولوجية كل إن بل
غريها، عن به تنفرد والذي عنه، لإلجابة تتصدى الذي التساؤيل أو اإلشكايل اإلطار ذلك
املحور هذا إىل ننظر أن وسيان النظري،40 لتكوينها املميزة املركزية البؤرة ويشكل
كل داخله» «يف تندرج الذي الهيكل هو يكون بحيث اإلطار؛ تشبيه ضوء يف األسايس
هذه تكون بحيث املركزية؛ النواة تشبيه ضوء يف أو خالله، من إال تُْفَهم وال التفاصيل
أسايس املحور هذا فهم أن األمر يف املهم فإن نحوه، ومتجهة «حوله» دائرة التفاصيل
األيديولوجية أو املذهب يف تثار التي القضايا من قضية كل معنى إىل الوصول أجل من

املعينة.

.L. Althusser: Pour Marx, Paris, 1965. p. 59 40

274



البنائية؟ هي ما

داخله يف يدور الذي اإلشكايل باإلطار وعي عىل املفكر يكون أن يتعني ال أنه عىل
ينبغي الذي املفرس مهمة هي هذه إن بل بوضوح. كتاباته يف به يرصح أن أو تفكريه،
بما يكفي وال السطور، بني ما يقرأ وأن ضمنية، بطريقة كتابات من يستخلصه أن عليه
الذي ذلك هو املحوري أو األسايس السؤال يكون ال األحيان من كثري ويف به. مرصح هو
هي الرئيسية الفكرة أن يبدو املال» «رأس كتاب ففي الفيلسوف؛ كتابات يف بارًزا «يبدو»
يرتكز أن ينبغي ألتوسري رأي يف الصحيح التفسري ولكن املال. برأس وعالقته العمل فكرة
القيمة، فائض فكرة وعىل valeur d’usage االستعمالية والقيمة القيمة بني التقابل عىل
طوال وينميه يطوره ماركس أخذ الذي األسايس «البناء» يستخلص الفكرتني هاتني ومن
من عليه سار الذي الفعيل الرتتيب عن النظر بغضِّ الرئييس، كتابه من الثالثة األجزاء

آخر. إىل جزء
«علًما» املاركسية بفضله أصبحت موضوعي، طابع ذو للماركسية املميز «البناء» هذا
تنظر كانت التي الشباب كتابات خالل من املاركسية تفسري أما الصحيح. باملعنى
وتركز للتاريخ، الوحيد املحرك ه وتعدُّ للبحث، األسايس املوضوع بوصفه اإلنسان إىل
املاركسية يصبغ إنه عنه يقال ما فأقل لإلنسانية، ُمثَىل صورة تحقيق عىل جهودها
املاركيس البحث فأصل وانضباطها، وموضعيتها علميتها معها تضيع رومانتيكية بصبغة
والذي طياته، يف اإلنسان يحمل الذي االقتصادي االجتماعي البناء ذلك هو ومحوره
املقوالت من ا مستمدٍّ يكن لم وإن داخله، يف اإلنسان نفهم أن عىل — شئنا إذا — يساعدنا
بناء أي شأن شأنها املوضوعية، قوانينها لها عنها، مستقلة بحقيقة يتعلق ألنه اإلنسانية؛
بنائية قوانني عىل املرتكز النوع هذا من الطبقي للرصاع ماركس تحليالت وكل آخر.

اإلنسان. عىل نفسها وتفرض ذاته، املجتمع تركيب إىل تنتمي
البحث ومدار التساؤل محور هو الذي املعقد البناء لهذا حسابًا ألتوسري يعمل ولكي
الذي االقتصادية، للحتمية الساذج املفهوم يتجاوز أن الرضوري من كان ماركس، عند
هو واحد، عامل إىل يشءٍ كلَّ يرد الساذج التفسري فهذا العامية. املاركسية له روَّجت
األعىل، والبناء األدنى البناء بني مبارشة سببية عالقة بوجود ويقول االقتصادي، العامل
االتجاه ذات املبارشة الحتمية هذه مثل تطبيق واستحالة للواقع، الشديد التعقد ويغفل
إن ألتوسري: يقول ذلك مقابل ويف املاركسية. له تصدت الذي كذلك معقد مجال يف الواحد
املتبادلة بالحتمية يسميه ما هو املجال هذا يف تصوره يمكن الذي الوحيد الحتمية نوع
القول أساس عىل ماركس تفسري نظره يف الخطأ فمن ،surdétermination املعقدة أو
«ثانوية» تَُعد التي األخرى العنارص كل له تخضع اقتصادية طبيعة ذي رئييس بعنرص
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دون متبادلة فيها والحتمية بطبيعتها، معقدة األصلية الحقيقة إن بل إليه. بالقياس
تالئم فكرية مقولة ألتوسري يستخدم وهكذا اآلخرين. عىل عنارصها من لواحد أفضلية
عن للتعبري أصلح يراها جديدة ذهنية بمعطيات ويستعني يبحثه، الذي املوضوع د تعقُّ
العرشين القرن مطلع يف — أدركوا الفيزياء علماء أن وكما املاركسية، يف الكامنة املعقولية
يف الجزئيات سلوك عن للتعبري تصلح ال الواحد االتجاه ذات املبارشة الحتمية أن —
يف وتعمل املوضوعي، طابعه املجال لهذا تحفظ جديدة مفاهيم وأدخلوا الذري، املجال
فكرة أساس عىل املاركسية ألتوسري يفرس فكذلك وتشابكه، لتعقده حسابًا ذاته الوقت
عنارصها؛ من بعينه عنرص ألي مميز مركز فيها يكون ال التي الجوانب، املتعددة العلية
طريق عن فيه تتولد ال والحركة التعقيد، شديدة االجتماعي املجال يف العلل أو فاألسباب
املستويات عىل تأثريها تمارس وهي مسارها، خالل بعض إىل بعضها األسباب إضافة
للحتمية التقليدي الفهم بكثري يتجاوز نحو عىل املعقولية نطاق يتسع وبذلك املختلفة،41

االقتصادية.
عىل «البناء» فكرة تأثري مدى يدرك لكي طويل تفكري إىل بحاجة املرء من وليس
املتبادلة التفاعالت فهم تتيح التي هي الفكرة فهذه ألتوسري، عند املتبادلة» «العلية مفهوم
قد ألتوسري أن شك وال االجتماعي. للواقع مختلفة مستويات عىل تحدث التي الكثرية
جديدة مفاهيم الفلسفي، تفسريه يف استخدم، حني عميًقا بُْعًدا املاركسية إىل أضاف
أدوات عنه عجزت ما يحقق أن بذلك فاستطاع املعارصة، العلمية البحوث إليها توصلت
البناء بني التعقيد البالغة بالعالقة أكمل نحو عىل اإلحاطة من وتمكَّن الكالسيكية، التفكري
مهددة العامية املاركسية كانت الذي امُلِخل التبسيط ذلك متجنبًا األعىل، والبناء األدنى

فيه. بالوقوع دائًما
ضمنية، بصورة إال االتجاه هذا عن تعرب لم ماركس كتابات أن من الرغم وعىل
املاركسيني بعض أن حني فعىل بعد، فيما تنميتها أكن مؤكدة بذور فيها كانت فقد
إىل البدائية من املحددة: املراحل بنفس يمر أن ينبغي برشي مجتمع كل أن يعتقدون
ذاتها ماركس كتابات فإن االشرتاكية، إىل لينتهي الرأسمالية؛ وبعده اإلقطاع ثم الرق
مجتمع، لكل مميز هو ما كشف عىل يساعد مخالف، بتفسري لنا يوحي ما تضمنت قد
أخرى حضارة ظهور إىل حضارة كل فيها تؤدي تراكمية بنظرة التاريخ إىل ينظر وال

.Structuralisme et marxisme. p. 52 41
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اسم عليه أُْطِلَق ما إىل ماركس تنبيه يف املخالف التفسري هذا ويتمثل املراحل، بنفس تمر
من وكثري اآلسيوية، الشعوب واقع فهم يف رغبته عىل يدل الذي اآلسيوي»، اإلنتاج «أسلوب
قوالب يف وضعها إىل الحاجة دون الثالث» «العالم اسم اليوم عليها نطلق التي املجتمعات
االتجاه، موحدة مبسطة بطريقة عليها األوروبي التاريخ مقوالت انطباق تأكيد أو أوروبية
لنظرة بذوًرا بالفعل تتضمن كانت ماركس كتابات أن عىل يدل واحد مثل إال هذا وما
املاركسيون اعتاد التي الواحد، االتجاه ذات املبسطة للحتمية مخالفة الحتمية، إىل جديدة

إليه. ينسبوها أن الالحقون
سؤال للماركسية البنائي ألتوسري لتفسري نقدمه الذي العرض هذا يف أمامنا بقي
التفسري وجه يف تقف التي العقبات كل تجاوز يف بالفعل التفسري هذا نجح هل هو: أخري،
األصلية املاهية عن — جامع نحو عىل — يعربِّ أن من تمكن وهل للماركسية؟ التقليدي
وأن أسلوبه، ومن مادته من متمكن قدير، مفكر ألتوسري أن املؤكد من ماركس؟ لتفكري
يد عىل له تتعرض الذي «التسطيح» خطر من إنقاذها يف كثريًا املاركسية أفاد قد عمقه
أنها هي املتعمقة التفسريات هذه أمثال يف املشكلة ولكن التبسيط. يف املفرطة التفسريات
تفرسه، الذي الفيلسوف عىل ذاته املفرس أفكار فيها تطغى «إسقاط» بعملية تقوم أحيانًا
الحقائق بعض تجاهل إىل — الداخيل بتماسكها االحتفاظ أجل من — تضطر قد أنها كما
من أخطاء يف للوقوع معرض ألتوسري أن ويبدو وجهها، يف عقبة تقف التي األساسية

النوعني. هذين
لتفسري العام االتجاه هو — الصدد هذا يف — إليه اإلشارة تجدر ما أول ولعل
كان لتفكريه ماركس وضعه الذي اإلطار أن يثبت أن يريد فهو ألتوسري، عن ماركس
ذاتها املاركسية مبادئ كانت إذا عما نتساءل أن حقنا من كان وربما ة، الِجدَّ كل جديًدا
املفكر يكون أن معناه هذا ألن ذلك مفكر؛ أي لدى الِجدَّة كل جديد إطار بوجود تسمح
تؤكد التي الفكر، تطور إىل النظرة هذه تعد فهل بهم، متأثر غري السابقني كل عن مختلًفا
الحاالت هذه إىل بالنسبة التاريخي االتصال وتنكر فيه، حاسم «انقطاع» حاالت وجود
مع متمشية النظرة هذه تعد هل الفكر؛ يف مطلقة بداية وجود بإمكان وتقول بعينها،
هذا عن الجواب يكون أن يف كثريًا أشك الفكر؟ تطور يف ذاتها املاركسية النظر وجهة

باإليجاب. التساؤل
يف — تأثر قد ماركس يكون أن ألتوسري أنكر املطلقة، البداية هذه تأكيد سبيل ويف
بسهولة. قبولها يمكن ال أخرى نقطة وتلك الهيجلية، الفكرية باملقوالت — نضوجه مرحلة
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من آخرون ماركسيون عليها اعرتض التي النقاط أكثر من التحديد وجه عىل هي وكانت
بتأثري كتاباته يف شهد قد نفسه ماركس أن هنا تجاهل ألتوسري ألن ذلك ألتوسري؛ نقاد
إىل املقلوب وضعه من أعاده أن بعد اقتبسه قد وبأنه عليه، الهيجيل الديكالتيكي املنهج
«األيديولوجية كتاب حتى هيجلية ظلت التي ماركس لغة تجاهل كما االعتدال، وضع
املنطقية األداة إليه قدم الذي هو هيجل أن ماركس تأكيد وتجاهل األقل، عىل األملانية»
أي — املبارش الطابع إىل وأقربها العالقات أبسط من االنتقال من بواسطتها تمكن التي
بأرسه، الرأسمايل للنظام العام النقد إىل — معينة بسلعة التعامل يف شخصني بني العالقة
كتابي يف أعقدها، حتى املفاهيم أبسط من انتقاله يف هيجل اتبعه الذي املنهج نفس متبًعا
هيجل أهمية عن ذلك بعد لينني قاله ما كل أخريًا وتجاهل الروح»، و«ظاهريات «املنطق»
هو التجاهل هذا له أتاح الذي واألمر هيجل، منطق دراسة دون ماركس فهم واستحالة
ماركس كان وما وعي، وعن رصاحًة عنه ماركس عرب ما بني وضعها التي التفرقة تلك
التي الضمنية باملعاني يهتم ما بقدر الفعلية بالترصيحات يكرتث ال فهو بالفعل، يعنيه
الوصول بغية بنائها، وتحليل لكتاباته الفكري «النسق» دراسة خالل من إال تُْفَهم ال
تأكيد شأن من يقلل ألتوسري كان وهكذا الخارجي. السطح عىل تظهر التي داللتها إىل
وهي لفظي، مجاز مجرد أنه ويصفه عقب، عىل رأًسا الهيجيل الجدل قلب أنه ماركس
ملا وزنًا يقيم ال دام ما املرء، يريدها نتائج أية إىل تؤدي أن يمكن التفسري يف طريقة
هذا بنفس قام قد ألتوسري أن املالحظ فمن لينني، شهادة عن وأما نفسه، املفكر يقوله
إنه أي Lenine»)؛ et la philosophie والفلسفة «لينني كتاب (يف نفسه لينني عن العمل
واملضمون الشكيل البناء بني الوثيق االرتباط وتجاهل فيه، مبالًغا «علميٍّا» تفسريًا فرسه
يف حسابه يعمل أن للمرء ينبغي الذي الثوري املضمون تجاهل كما كتاباته، يف الفلسفي

خارجي.42 علمي شكل من فيها ما جانب إىل الكتابات، لتلك قراءة كل
كتابات يف املنضبط العلمي «البناء» كشف عىل الشديد ألتوسري حرص أن والواقع
القارئ فيها يتوه التي الفلسفي، االستدالل متعرجات يف السري إىل به أدى قد ماركس،
املتعرج، املسار هذا خالل ويف منه. بدأ الذي الواقع إىل يعود كيف يعرف أن دون معه
بني الجامع الخيط يفقد أن دون سلوكه عىل بالقدرة أللتوسري نعرتف أن ينبغي والذي
القارئ يحس ذلك خالل يف تجريًدا، االستدالالت شاد من التام وبالتمكن براهينه، أطراف

ص١٩٢–٢٠٧. قبل من املذكور كتابه يف لينني لفلسفة ألتوسري لتفسري J. Mihau نقد انظر 42
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عىل بالتدريج يطغى أخذ للتفسري الشكيل البناء وبأن آخر، يشء والبداية يشء النهاية بأن
لهذا الشكيل بالجمال االستمتاع مجرد إىل النهاية يف األمر يتحول حتى الفكري، املضمون
كتب. ما كل يف عينيه نُْصَب يضعه ماركس كان الذي األصيل الهدف نسيان مع البناء

علمي بناء وجود عن قيل ومهما وأخريًا، أوًال اإلنسان فهو األصيل، الهدف هذا أما
الذي هذا من (وكثري ماركس عند اإلنسانية العاطفية باالعتبارات له شأن ال موضوعي
إنساني. هدف — النهاية يف — له كان ماركس شيده بناء كل فإن صحيح)، يقال
مرحلته يف يكن ولم تفكريه، من العاطفية االعتبارات استبعد قد ماركس أن صحيح
العلمية القوانني بكشف يهتم كان ما بقدر لإلنسان مثالية صورة بتحقيق يهتم الناضجة
هذه ولكن صحيح. هذا كل األشخاص، عىل تعلو التي االجتماعية للعالقات املوضوعية
تؤدي «إنسانية» بثورة القيام — األمر آخر — تستهدف كانت كلها «العلمية» الحجج
املرء يتذكر لم ولو لإلنسان، اإلنسان استغالل فيها يختفي اجتماعية عالقات إقامة إىل
ألتوسري نقاد أحد تعبري حد عىل — لكان الدوام؛ عىل للماركسية النهائي الهدف هذا
هي وأخطر، أفدح أخرى بدجماطيقية اإلنسانية النزعة دجماطيقية من كاملستجري —

التجريدية.43 الشكلية دجماطيقية
التشويهات من ماركس فكر تخليص محاولته يف حق عىل كان ألتوسري أن والواقع
وبرجماتية؛ علمية غايات تحقيق األوحد هدفهم كان الذين أولئك يد عىل أصابته التي
واملبادئ باألفكار متشبًعا مجتمًعا يرضوا لكي مثالية شبه إنسانية نزعة إليه نسبوا بحيث
تفسري كان املعنى وبهذا املجتمع، هذا مثل يف الناس عقول إىل أفكاره ويقربوا الليربالية،
كبريًا وزنًا تقيم ال التي العملية، التشويهات بعد األصالة إىل العودة من نوًعا ألتوسري
ولو — حق عىل كان ألتوسري بأن يتعرف أن إال املرء يملك وال النقية، صورته يف للمذهب
مفهوم من — ملاركس تفسريهم يف — انطلقوا الذين أولئك هاجم حني — جزئية بصورة
بجذور يربطوها أن يحاولوا لم «االغرتاب» مثل مفاهيم عىل وارتكزوا لإلنسان، مجرد
«رأس يف ماركس شيَّده الذي اإلنساني العلم أن أكد حني حق عىل وكان ملموسة. اجتماعية
عالقاته يف الواقعي اإلنسان هو ذلك كان لو حتى اإلنسان، مفهوم من ينطلق لم املال»
ومن االجتماعية. الطبقات فكرة ومن اإلنتاج بناء تحليل من انطلق بل املحددة، اإلنتاجية

Structuralisme et Marxisme كتاب يف En Lisant Althusser بعنوان Emile Bottigelli مقال انظر 43
ص٦٥.
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يف وتتحكم بل بها، اإلنسان وعي عن مستقلة توجد التي لالقتصاد املوضوعية القوانني
الوعي. هذا

املحدد (باملعنى اإلنسان» «موت شعار رفع إىل التفسري بهذا األمر يصل عندما ولكن
الكامنة فالقضية مرشوع؛ غري تطرًفا هذا يُِعدَّ أن إال يملك ال املرء فإن السابقة)، الفقرة يف
بداية كنقطة باإلنسان االعرتاف بني تعارًضا هناك أن وهي — الشعار هذا وراء من
فيها مشكوك قضية ذاتها هي — للمجتمع املوضوعية الحقائق إىل الوصول وبني للبحث،
هي تفسريه ألتوسري عليها ركز الذي املوضوعية الحقائق تلك كانت وإذا بعيد، حد إىل
اإلنتاج عملية أن نذكر أن املهم فمن الالشخصية، وقوانينها اإلنتاج وعالقات الطبقي البناء
«تنتج» ال التي الحيوانات سائر عن اإلنسان تميز التي هي بل إنسانية، عملية نفسها
التفسري يف التطرف هذا وخطورة نفسه، ماركس أكَّدها حقيقة وتلك تعيش، لكي شيئًا
تلقائية بصورة — بذاتها تعمل قوى املجتمع يف كانت لو كما األمر يصور أنه يف تكمن
صانعها األمر نهاية يف هو الذي اإلنسان عن مستقل نحو عىل — الخاصة قوانينها لها

وجودها. وسبب
إنكار يف ألتوسري تطرف انتقد حني حق عىل كان «Milhau «ميلو أن نعتقد ولذلك
علمي تصور أنها عىل إليها منظوًرا املاركسية بأن اعرتفنا «إذا بقوله: اإلنسانية النزعة
اإلنسان، من انطالقها نقطة تستمد نظرية بمعنى إنسانية نزعة تكن لم املجتمع لتطور
الذاتية تحديداته يف املجتمع لتطور العلمية الدراسة هي ذلك، عكس عىل بأنها سلَّمنا وإذا
عن تعرب ماركسية إنسانية نزعة هناك أن ذلك رغم الصحيح من يظل فإنه واملوضوعية،
إضافة ليست اإلنسانية النزعة هذه التحرر. أجل من رصاعها يف املضطهدة الطبقات أماني
واقعة، حقيقة عىل نظريٍّا تركز هي بل علمية، بنظرية تلحق أو تلصق روحي طابع ذات
أشكاله بكل الطبقات رصاع ويف املنتج العمل يف يسلكون البرش من أفراد وجود هي
مستويات عىل تغيريات هذا سلوكهم عىل وترتتب عليهم، تتوقف ال محددة لرشوط وفًقا
أم متعمدة التغريات هذه أكانت وسواء يكن، لم أم واعيًا سلوكهم أكان سواء متعددة،
ملقوالت وفًقا وعينية، تجريبية لدراسات موضوًعا تتخذ بدورها التغريات وهذه تكن، لم
مبادئها تستمد أن يمكن ال علمية إنسانية دراسة ظهور) إىل يؤدي (مما التاريخية، املادية

الشامل.»44 بمعناهما مفهومتني التاريخية واملادية الجدلية املادية من إال

.J. Milhau: Chroniques philosopiques, p. 301 44

280



البنائية؟ هي ما

واالهتمام للمجتمع املوضوعية بالقوانني االهتمام بني التوفيق املمكن من يكون وهكذا
ماركس، عند أساسية مفاهيم استبعاد حد إىل ألتوسري عند األمر يصل حني أما باإلنسان.
أنها أساس عىل التاريخية والنزعة و«الرباكسيس» واالغرتاب اإلنسانية النزعة مفهوم مثل
تشكل أنها أساس وعىل الناضجة، املاركسية عىل سابقة «أيديولوجية» مرحلة تمثل كلها
ال التفسري هذا صاحب أن يعني هذا فإن للمجتمع، العقالني البنائي الفهم وجه يف عقبة
املفرس تفكري مع يتالءم كما ماركس عن يتحدث ما بقدر الحقيقي ماركس عن يتحدث
واكتفى قوسني»، «بني العيني وواقعه اإلنسان وضع الذي التجريدي ماركس أعني ذاته؛
فعًال، ماركس قاله ما بني التمييز إىل ألتوسري لجأ ذلك ولتحقيق اإلنسان، عىل طاغ ببناء
الرصيح التعبري بني التمييز هذا ومثل ضمنية، بصورة ولكن «حقيقة» يعنيه كان وما
معه الصعب من يكون بالخطر، محفوف دائًما هو بالفعل» يقصده «ما وبني للمفكر
الخاصة االتجاهات وبني تفسريه، املراد للفيلسوف األصيل التفكري بني فاصل حد وضع
يكون ما وبقدر إليه، ينسبها أن — الخاص الفكري تكوينه عىل بناءً — املفرس يريد التي
شك بغري ألتوسري يف تتوافر صفات وهي — أصالة ومن ِجدَّة من التفسري هذا مثل يف
ولفقدان منها، انطلق التي البداية نقط عن لالنحراف معرًضا الدوام عىل يظل فإنه —

لها. بالتصدي بدأ التي للمشكالت حل إىل املوصل الطريق

واإلنسانية البنائية خاتمة:

من اإلنسان إنكار تهمة إليه هت ُوجِّ الذي الوحيد البنائي الفيلسوف هو ألتوسري يكن لم
شتى يف — البنائية أن هو األمر فواقع ويتجاوزه، عليه يعلو بناء أو نسق تأكيد أجل
إىل يدعوه ما فيه يجد وال ينكره ال ممثليها وبعض االتهام، لهذا معرضة — اتجاهاتها
طغيان تأكيد إىل عام اتجاه — كمذهب — البنائية ويف نفسه. عن الدفاع موقف اتخاذ
يتبقى وال غايته، يف أو نشأته يف التحكم عن اإلنسان يعجز بحيث اإلنسان؛ عىل النسق
نظر يف — بدا الذي هو الكاملة واملوضوعية للمعقولية اإلنسان دراسة إخضاع إال أمامه
إىل َهت ُوجِّ التي االنتقادات كل حوله تبلورت بحيث نفسه؛ لإلنسان مهدًدا — الكثريين

االتجاهات. شتى من البنائية
السكونية نظرتها هو البنائية، نقاد هجوم عليها انصبَّ التي العنارص أبرز ولعل
الثابت» «التكوين التعبري يف البنائية نجاح قدر فعىل تاريخه، وإىل اإلنسان إىل Statique
إىل تذهب وتكاد والتقدم، التطور تعليل يف تخفق نجدها املختلفة، العصور عرب لإلنسان
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عىل ويرتتب خداع، رساب التاريخية التحديدات وبأن وهم، بالتقدم االعتقاد بأن القول حد
أبحاثها، حولها تدور التي البناءات «منشأ» تفسري عن البنائية عجز السكونية النظرة هذه
سرتوس أبحاث ففي آخر؛ إىل بناءٍ من أو أخرى، إىل مرحلة من االنتقال كيفية تفسري وعن
األنثروبولوجية الدراسة خالل من للعقل الثابت التكوين إىل الوصول استهدفت التي —
العقل هذا وكأن ويبدو نشوئه، أو العقل هذا ظهور كيفية تعليل عن نعجز للحضارة،
التي الحديثة صورته إىل العقل هذا تحول تفسري عن نعجز كما الدوام، عىل «هناك» كان
ينصبُّ ألتوسري تحليالت ويف العلم. مظاهر من مظهًرا ذاتها البنائية وأنتجت العلم أنتجت
اإلنتاج يف أسلوب من االنتقال أما .synchroniques املتزامنة العنارص فهم عىل التأكيد
نعجز ما فهذا معينة، تاريخية فرتة يف األسلوب هذا بها ن تكوَّ التي والطريقة آخر، إىل
«ملنشأ» كافيًا تعليًال يقدم ال بدوره ألتوسري إن أي أبحاثه؛ نطاق يف إليه االهتداء عن
والتي عليها، تطرأ التي الحاسمة التاريخية التحول» «لنقاط أو يبحثها، التي الظواهر
البرش إىل ونعود ألتوسري، به تقيَّد الذي النطاق عن نخرج أن تفسريها شئنا إذا يتعني
بل رصيًحا. للتاريخ إنكاره فكان «فوكو» أما فيه. يعيشون كانوا الذي الذهني واإلطار
إال تاريخية مرحلة كل يف يرى وال والتحول، التغري بمقوالت صلة له ما كل يتجنب إنه
حيث من نفسه، «اإلنسان» مفهوم يف التشكيك حد إىل األمر به ويصل فحسب، ثوابها
خفية «ثنية إال ليس اإلنسان أن مؤكًدا موضوعية، علمية دراسة إلقامة يصلح مفهوم هو

الرمال.45 يف «ride
من التاريخ وإسقاط اإلنسان، مفهوم إنكار عىل ترتبت التي الهامة النتائج ومن
فقط واحد بعقل واعرتافهم للعقل، الجديل املفهوم عىل البنائيني بعض هجوم الحساب،
كتاب ملهاجمة سرتوس صه خصَّ الذي الفصل يف واضًحا ذلك ظهر وقد التحلييل، العقل هو
استخدام هناك يكون أن ينكر الفصل هذا يف فهو سارتر، بول لجان الجديل» العقد «نقد
الظواهر منشأ عن البحث إىل اتجاه كل فإن ثم ومن التحلييل، االستخدام غري للعقل آخر
يمكن ال ولكنه التحلييل. العقل إىل يضاف أن يمكن ثانوي، اتجاه هو وتطورها وتاريخها
عندما التحلييل العقل يبذله الذي الجهد هو الجديل بالعقل يسمى فما عنه، بديًال يكون أن
عىل ليس ولكنه مواقعه. من وينتقل ويعربها، الجسور ويشيد بمغامرات، يقوم أن يريد
الطابع ويظل محله، يحل أو التحلييل العقل عن «يختلف» العقل من آخر» «نوًعا اإلطالق
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هو يوصلنا والذي الثابتة، البناءات عن يكشف الذي التحليل هو اإلنساني للعقل الدائم
الظواهر. فهم يف املعقولية إىل وحده

املذهب عن الدفاع مهمة عاتقه عىل يأخذ البنائية أنصار من اآلخر البعض أن عىل
الجديل، والعقل للتاريخ ثَم ومن لإلنسان؛ البنائية تصور إىل املوجهة االتهامات هذه ضد
املقوالت لتلك فهم سوء وجود أولهما أساسيني: مبدأين من هذا دفاعهم يف ينطلقون وهم
املقوالت تلك وبني البنائية بني التوفيق إمكان وثانيهما تنكرها، بأنها البنائية تتهم التي

الصحيح. بمعناها مفهومة
إمكان يف لرأيه البحث هذا مستهلِّ يف عرضنا وقد بياجيه، هو املدافعني هؤالء أول
عىل البنائيني إرصار يف الحكمة عن وتساؤله التاريخية، والنزعة البنائية بني التوفيق
أرشنا الذي النقد يف رأيه نعرض أن اآلن وحسبنا البرشية. املعرفة إىل السكونية النظرة
سرتوس أن بياجيه رأي ففي البنائية؛ يف العقل تصور به وأعني األخرية، النقطة يف إليه
عنه، بديًال وليس التحلييل العقل إىل يضاف الجديل العقل إن قال: حني صواب عىل كان
متكامالن ولكنهما العقل. استخدام يف خاصة طريقة منهما كالٍّ بأن يؤمن بدوره وهو
صحة من والتثبيت بالتحقيق القيام هي العلم يف التحلييل العقل فمهمة متنافرين، وليسا
عىل القدرة يعطينا أن هي الرتكيبي أو الجديل العقل ومهمة ،verification القضايا
التقدم يتم األحيان من كثري ويف التحلييل، العقل إليها يفتقر قدرة وهي والتقدم، اإلبداع
كثرية معتقدات الجديل العقل بها يهدم التي négation النفي عملية طريق عن العلم يف
مكانته من املطلقة بصحته الناس يعتقد علميٍّا ً مبدأ ينتزع أو العلم، تعرتضطريق زائفة
يوسع مركب تكوين عىل منه وأْقَدر مرونة، منه أكثر آخر ً مبدأ محله ويضع الرفيعة،
إىل أدى مما التوازي، مصادرة الالإقليدية الهندسة أنكرت حني حدث ما وهذا العلم. نطاق
الثالث مبدأ املعارصون املناطقة أنكر حني أو إقليدس، هندسة من أشمل هندسات قيام
اعرتافه مع — بياجيه فإن وهكذا القيم،46 متعدد املنطق ظهور ذلك عىل فرتتب املرفوع،
التوفيق إمكان يؤكد — العلم يف التحلييل للعقل الرئييس وبالدور البرشي العقل بوحدة
وبني الرأي هذا بني التوفيق إمكان يؤكد العلم، يف الجديل العقل أنصار وبني الرأي هذا بني
العقل استخدام يف مثمرة طريقة يمثل األخري هذا بأن اعرتفنا إذا الجديل، العقل أنصار
وأشمل. أوسع بناءات أو أنساق نحو التحرك فرصة للعلم يتيح الذي هو وأنه العلمي،
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فإن عام، بوجه اإلنسانية للنزعة أو لإلنسان البنائية بتجاهل القائل االتهام أما
ألن ذلك اإلنسانية؛ النزعة ملعنى فهم سوء عىل مبني اتهام هذا أن عليه يرد بياجيه
عىل ينعون ثم الخاصة، طريقتهم عىل اإلنسانية الذات يعرفون التهمة هذه موجهي
— بياجيه رأي يف — األمر وحقيقة الذات، تلك هو أنه يرون الذي هذا تهدم أنها البنائية
عىل للبحث موضوًعا البنائية تتخذها ال التي — الفردية الذات بني تفرق البنائية أن هي
فيها تشرتك التي املعرفية النواة تلك أي ،epistémique املعرفية» «الذات وبني — اإلطالق
بالفعل، الذات تحققه ما بني البنائية تفرق كذلك واحد، مستًوى عىل كلها الفردية الذوات
تلك هو اهتمامها البنائية عليه تركز وما بطبيعته، محدود وهو وعيها، إليه يصل ما وبني
ومن العامة، الذهنية أفعالها من بالتجريد وتستخلصها الذات، بها تقوم التي العمليات
ينقطع؛ ال الذي العقيل نشاطها يف الذات تستخدمها التي البناءات تؤلف العمليات هذه
يكمن فهم سوء هناك أن بياجيه ويرى واعية، البناءات تكوين عملية تكن لم هنا ومن
منها تتكون التي — العامة الالشخصية العمليات هذه عىل الرتكيز بأن االعتقاد وراء
الشخصية، العالقات مجال يف هنا ها إننا إذ اإلنسانية؛ «الذات» اختفاء معناه — البناءات
عن نتخىل املعرفة مجال ففي األهمية؛ عظيم فارق وهذا «املعرفة». مجال يف نحن وإنما
وال الشخصية، العالقات ذاتية من ونتحرر أنفسنا، حول التمركز إىل التلقائي اتجاهنا
بني مركبات إيجاد عىل تعمل ما بقدر إال — عارفة ذاتًا بوصفها — وجود للذات يكون
البناءات،47 منها تتولد التي املتداخلة، ترابطاتها عن تكشف ما وبقدر معرفتها، عنارص
الذات هي تنكرها، البنائية أن نقده يف سارتر تصور التي الذات تلك فإن وباالختصار
والتي العلم، بناء تشيد التي الذات ليست ولكنها فلسفته. عليها تركزت التي الشخصية
نستدل ال والتي شخصية، ال تجريدات إىل تلجأ أن — عملها طبيعة بحكم — عليها يتحتم

التجريدات. هذه من إال وجودها عىل
بالبناءات االهتمام هذا أن بسهولة يدرك أن املرء استطاعة ففي حال؛ أية وعىل
الظواهر من كبرٍي لعدٍد متعمقة دراسة من — البنائية حالة يف — انبثق قد التجريدية
البنائية موقف بني قارنا ولو البدائية، والطقوس واألحالم كاألساطري األصيلة، اإلنسانية
بغري — األحق هي األخرية هذه أن لنا التضح الصدد هذا يف املنطقية الوضعية وموقف
العلم باسم — املنطقية الوضعية استبعدت فقد لإلنسان، بتجاهلها توصف بأن — جدال
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لها تعرتف أن وأَبَْت معنى»، له «ما مجال من الظواهر هذه كل — العلمية النظرة أو
وللمعرفة للحقيقة الضيق الشديد الخاص فهمها عىل منها حرًصا الحقيقة؛ من نوع بأي
بمعنى علمية فكانت البنائية أما ،verification التحقيق يقبل فيما تنحرص التي العلمية
ذلك حتى تعد ظلت التي اإلنسانية التجارب ومن النشاط من ألنواع يتسع بكثري، أوسع
النشاط لحدود التوسيع هذا لها وأتاح «الالمعقول»، أو «الالمنطقي» باب يف داخلة الحني
الذي الجزء ذلك وهو تاريخها، من األكرب الجزء طوال اإلنسانية اعتبار ترد أن العقيل
جديد معنى إىل الوصول لها أتاح كما البدائية، والنظم والطقوس األساطري تسوده كان
الظاهر يف تبدو التي الظواهر تلك يف عقلية تركيبات إىل يهتدي الذي ذلك وهو للمعقولية،

العقل. عن تكون ما أبعد
إىل اإلنسان إنكار تهمة ضد البنائية عن آخر دفاع يف «Sebag «سيباج انتهى ولقد
تركيب ذات هي التي — البناءات بأن يعرتف فهو أخرى، زاوية من ولكن مماثلة نتيجة
ثَمَّ ومن لها؛ اإلنسان إنتاج عن مستقلة أنها عىل تُْفَهَم أن يمكن — ومنطقي ريايض
من يخفف ال نحو عىل «قبليٍّا» بوجودها االعرتاف طريق عن إال مصدر تفسري يمكن فال
تركيب يجعل إله وجود هو افرتاضالهوتي طريق عن أو يشء، يف األصلية املشكلة غموض
العجز عن يعرب فرض وهو 48،Dieu calculateur الريايض للحساب قابًال ذاتها األشياء
مجال إىل ينتمي ما كل بأن معرتًفا النقد هذا عىل يرد «سيباج» أن عىل املشكلة؛ حل عن
أنها عىل البنائية نتصور أن يصح فال ثَمَّ ومن اإلنسان؛ صنع من يكون أن بد ال اإلنسان
اإلنسان، نطاق عن خارًجا اإلنسانية الظواهر بها تفرس التي األنساق أصل تجعل نظرية
ال مسألة هي العقيل ونشاطه باإلنسان واملجتمع والدين واألسطورة اللغة ارتباط فمسألة
نستخدم حني الخاصة نوايانا أو مقاصدنا بني نفرق أن الواجب من ولكن فيها. جدال
لغويٍّا كالًما نطقنا كلما نراعيه أن ينبغي الذي النسق ذلك وبني مثًال، األسطورة أو اللغة
معينة، قواعد ألتزم أن ينبغي مفهوًما كالمي يكون فلكي أسطوريٍّا، موضوًعا عرضنا أو
معينة ملبادئ التجديد هذا يف أخضع أن بد فال اللغة يف التجديد أنصار من كنت لو وحتى
هذه يف تصبح اإلنتاج وعملية الناتج بني العالقة أن ذلك ومعنى ذاته، اللغوي النسق يف
(أي اإلنتاج عملية يف يتحكم الذي هو اللغوي) النسق (هو الناتج إن إذ معكوسة؛ الحالة
أن يمكن الذي املعنى هو وهذا العكس. ال عام) بوجه اللغة واستخدام اللغوي التجديد

.Sebag: Marxisme et Structuralisme, p. 128 48
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بناءات بوجود القول أما اإلنسان،49 عن مستقل نحو عىل عمله يؤدي البناء إن به: يقال
يعرب فإنه البناءات، هذه بها تتعلق التي اإلنسانية والجماعات األفراد أفعال عن خارجة
غناء ال التي واملعلومات العنارص تجاهل إىل يؤدي إنه إذ للبنائية؛ مشوه مثايل فهم عن
— البناء إن أي البناء،50 استخالص أجل من نبذله الذي النظري الجهد ذلك يف عنها لنا
ومعتمًدا به مرتبًطا يظل «واقعيٍّا» ولكنه اإلنسان عن «فكريٍّا» مستقل — سيباج رأي يف

عليه.
البنائية عن دفاعه يف مماثًال موقًفا «François Châtelet شاتليه «فرانسوا ويقف
إنها يقال: التي اإلنسانية الحرية عىل والقضاء اإلنسان، مفهوم يف التشكيك تهمة ضد
مجال أي يرتك أن دون الواقع، مجاالت جميع عىل مسيطًرا «النسق» يصبح عندما تضيع
أو اإلنسان، حرية عىل عدوانًا ليست املسألة أن «شاتليه» رأي ففي اإلنسانية؛ للمبادرة
دراسة ميدان يف «العلمية» إىل سعي وأخريًا أوًال هي بل اإلنسان، مفهوم يف تشكيًكا
يقيض بأنه ما وقت يف يُتَّهم كان للعلم اإلنسانية الظواهر إخضاع إىل سعي وكل اإلنسان،
الفهم من مزيد عىل يساعد إذ الحرية هذه يدعم أنه بعد فيما يتبني ثم اإلنسان، حرية عىل
الطريقة تلك هو — شاتليه رأي يف — عليه القضاء إىل البنائية تسعى ما وكل لإلنسان،
كانت التي واإلنشائية، البالغية النزعة عليها غلبت التي اإلنسان، بحث يف العلمية غري
أن من يمنع ما هناك ليس أنه والواقع البنائية. ظهور قبل اإلنسانية البحوث يف سائدة
الطبيعية العلوم يف نجده الذي لذلك مماثًال موضوعيٍّا طابًعا االجتماعية العلوم تكتسب
ال وهي موضوعيٍّا، تدرس أن من أَْعَقد ليست البرشية فاملجتمعات مختلًفا؛ نوعه كان وإن

وتلقائيتها. الحرية لنزوات املزعوم الخضوع ذلك تعرف
لنفسها تشيد أن من لها بد ال هذا، املوضوعية هدف االجتماعية العلوم تحقق ولكي
العالم هذا بلغة تتحدث أن من بدًال اليومية، الحياة عالم تفسري عىل بها تعمل مجردة لغة
العلمي، الوعي أو الحية التجربة عىل لإلنسان دراسته يف يعتمد منهج كلَّ أن عىل ذاته؛
جوهر إىل يصل أن من بدًال باملظاهر متعلًقا يظل إنه أي اليومية؛ اللغة بهذه يتقيد

اإلنسانية. الظواهر

.Ibid., p. 129 49

.Ibid., p. 139 50
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تُْطَلق ما إىل الخارجية املظاهر بحث من االنتقال تستهدف البنائية كانت هنا ومن
وراء من الكامنة املعقولية إىل تتوصل وبذلك «املاهيات»؛ اسم الكالسيكية الفلسفة عليه
التي املجردات تلك تكون أن تعدو ال البناءات فإن ذلك وعىل املعاشة؛ العينية التجربة
systémes للمعقولية «أنساق إنها أي اإلنسانية؛ الظواهر فهم يف املعقولية إىل بها تتوصل
أمكن الذي التصوري أو الفكري الهيكل هو البنائي اللغة فعلم 51،«d’intelligibilité
من جعل الذي الفكري اإلطار هو الالشعور ومفهوم معقولة، الفعلية اللغات جعل بفضله
تضفي القرابة وأنساق وسلوكه، اإلنسان ممارسات عىل املعقولية من مزيد إضفاء املمكن
هو اإلنتاج لعالقات األسايس والبناء البدائية، املجتمعات يف املعاشة الظواهر عىل معقولية
ومن معقولة. — ماركس نظر يف — املجتمع ممارسات بفضله أصبحت الذي التصور
خاضعة كانت التي امليادين، هذه كل يف املعقولية تحقيق إىل البنائية سعي أن املؤكد
املظاهر وعىل املعاشة»، «التجارب عىل تعتمد إنسانية نزعة تغذيها علمية غري ملفاهيم
وال اإلنسان، حرية من يحد ال املعقولية تحقيق إىل السعي هذا اإلنسان؛ لسلوك الخارجية
فحسب. اإلنسانية النزعة فهم ييسء مذهب ظل يف إال اإلنسان لتصور إنكار عىل ينطوي
حالة يف واحًدا النسق معنى يظل هل نتساءل: أن — كله هذا بعد — حقنا من ولكن
النسق تشبيه املرشوع من يكون هل االجتماعي؟ اإلنساني البناء حالة ويف الريايض. البناء
بالنسق — اإلنتاج عالقة أو القرابة كنظام — ملموسة واقعية أطراف بني يجمع الذي
يبدو التشبيه؟ هذا عىل العلم يوافق وهل خالصة؟ عقلية تجريدات أطرافه تكون الذي
كبري خطأ يف وقعوا البنائيني إن قال: حني حق عىل كان «M. Dufrenne «دوفرين أن
بقدر — أنهم إىل راجع الخطأ هذا وأن الحالتني، يف واحد النسق معنى أن تصوروا حني
من قدر هناك كان ولذلك الصحيح؛ باملعنى علماء يكونوا لم — بالعلم التشبه أرادوا ما
النسق فلسفة «إن النسق: أو البناء فلسفة عىل أطلقها التي الساخرة عبارته يف الصواب
من قدًرا أيًضا العبارة يف ولكن العلم»،52 يمارسوا لم أناس وضعها للعلم فلسفة هي
محاوالت وكل للعلم، ممارًسا يكون أن عليه يتعني ال للعلم فلسفة يضع من إن إذ الخطأ؛

املضمار. هذا يف تدخل الفلسفة يف العلم «تأسيس»

ص٢٧٣–٢٧٦. Structuralisme et marxisme كتاب يف شاتليه تعليق انظر 51
ص٢٨٠. السابق، املرجع 52
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نماذج عرضنا كما — نفسها عن البنائية دفاع يقنعنا هل هو: األكرب السؤال أن عىل
أو البناء مفهوم تضع ولم بالفعل، اإلنسان تتجاهل لم البنائية بأن — قبل من له رئيسة
يشأ؟ لم أم اإلنسان شاء سواء نفسها تفرض دكتاتورية، شبه عقلية قوة بوصفه النسق
السكونية الحاالت عىل انطباًقا أكثر البنائية أن هو إنكاره يمكن ال الذي األمر إن
تحليل عىل أقدر يغدو العلم أن به املسلَّم ومن املتغرية. الحاالت عىل منها لإلنسان
يتناول الذي العلم ولكن الثبات. حالة يف يتصورها أو ثابتة يجعلها حني موضوعاته
مقوالت بوصفها والتاريخ والحركة بالتغري يعرتف أن عليه يتعني بالذات اإلنساني امليدان
أن البعض رأى هنا ومن اإلنسانية؛ الظواهر تفسري يف عنها االستغناء يمكن ال أساسية
معظم يف ثم باريس يف الطلبة (مظاهرات ١٩٦٨م عام يف بأوروبا عصفت التي األحداث
التي البنائية أركان بعيد حد إىل زعزعت قد تشيكوسلوفاكيا) وأحداث األوروبية البالد
أهمية أخرى مرة أكدت قد فهي عامني؛ أو بعام األحداث هذه قبل ازدهارها أوج بلغت
املفاهيم من كثري مراجعة إىل اإلنساني العقل دفع عىل وقدرتها والتغيري، الحركة عوامل
بناء أي وجود إمكان يف املبدأ حيث من األذهان وشكَّكت السكونية، حاالته يف يضعها التي

وأنظمته. اإلنسان لعقل ثابت
إىل بالنسبة — اإلنسان هل هي: البنائية تثريها التي األساسية املشكلة أن اعتقادي ويف
«املفعولية» صفة يغلِّبون البنائية أنصار إن مفعول؟ أم فاعل — حياته تسود التي النظم
لخص ولقد «الفاعلية». صفة يغلِّبون نقادها أن حني عىل النظم، هذه إىل بالنسبة لإلنسان
بهم.» ُفِعَل بما الناس يفعله ما هو الهام، اليشء «إن قال: حني الفاعلية سمة سارتر

L’important c’est ce que les hommes، font de ce qu’on a fait d’eux
عن النظر بغضِّ هناك»، «موجود البناء أن الدوام عىل تؤكد البنائية كانت فإذا
عىل اإلنسان قدرة فإن البناء، هذا فيها يطبَّق التي اإلنسانية الحياة ظروف يف االختالفات

ا. حقٍّ باالهتمام الجدير األمر هي البناء هذا عىل فعل برد القيام
أو األنساق تصوير إىل البنائيني من كثري لدى نلمسه الذي امليل كان هنا ومن
— فيها دور لإلنسان يكون أن دون وحدها فعلها وتمارس تؤثر كانت لو كما البناءات
وقبول السلبية إىل نزوع عن يعرب — «فاعًال» ال «مفعوًال» اإلنسان جعل إىل امليل أعني
مثًال النسق إزاء وفاعليته اإلنسان سلبية بني للتضاد «دوفرين» رضب ولقد الواقع. األمر
كيف هي بإمعان املعارصة الفلسفة فيها تفكر أن ينبغي التي املشكلة إن فقال: طريًفا،
تكن لم (وهي النجاح هذا بكل األمريكيني تقاوم أن الفيتنامية التحرير جبهة استطاعت
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عىل اإلنسانية الفاعلية انتصار تثبت واقعة فتلك الكالم)، هذا قال عندما بعُد انترصت قد
الحرب ممارسة ويف التخطيط يف األمريكيون بها استعان طاملا التي اإللكرتونية العقول
أن تستطيع ال األنساق فإن وهكذا «للنسق»، تجسيد إال اإللكرتونية العقول وما ذاتها،
مفعول. مجرد وتجعله اإلنسان فاعلية تكبت أن تستطيع وال مقاومة، بال طرقها يف تسري
الفعالة القدرة لفكرة مؤيدة — التاريخ تطور يف — أخريًا الصورة تظهر وهكذا
اإلطار تفجر ١٩٦٨م عام فأحداث ثباتًا، والبناءات األنساق أشد عىل حتى لإلنسان،
ثابتًا، يبدو نسق كل عىل اإلنساني الفعل رد أهمية إىل العالم وتنبه للبنائية، السكوني
استقالل هو البنائية، عليه تقوم أسايس ملبدأ هزيمة كان لو كما يبدو فيتنام وانتصار

اإلنسان. عن األنساق
مبارشًة، قمتها البنائية بلوغ بعد بشهادته اإلدالء إىل باَدَر قد التاريخ كان إذا ولكن،
اإلنسان فاعلية عن ندافع لكي التاريخ شهادة إىل حاجة يف لسنا أننا — أخريًا — فلنذكر
البنائيني كل إن إذ نقول؛ ما عىل شاهد خري هو للبنائية الداخيل فاملنطق بناءاته؛ إزاء
له، نظري ال عقليٍّا جهًدا بذلوا قد الكان، إىل فوكو ومن ألتوسري، إىل سرتوس من الكبار
تجعل إنها يقولون: بناءات «يكتشفوا» لكي حد أقىص إىل الذهنية «فاعليتهم» ومارسوا

«مفعوًال»! اإلنسان ذهن

املراجع أهم

• Claduse lévy-Strauss:

- Les structures élémentaires de la parenté paris 1949.
- Tristes Tropiques. Paris 1955.
- La pensée sauvge 1962–1958.
- Mythloogiques (3vols) paris 1964–1968.
- Jean-paul Sartre: Cirtique de la raison dialectique. Paris
(gallimard) 1963.

- J. Lacan: Ecrits (Editions du Seuil) 1966.
- M. Foucault. les mots et les choses. Gallimard 1966.
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• L. Althusser:

- Lire le Capital (2 vols.) 1965 (Maspéro).
- pour Marx. 1965 (Maspéro).
- Lénine et la philosophie 1970 (Maspéro).
- Elments d’auto-cirtique 1974 (Hachette).
- F. de Saussure: Cours de linguistique générale (Payot) 1962.
- Les Temps modernes (numero Spécial) Novembre 1966.
- Structuralisme et marxisme (Plusieurs auteurs). Union
Générale d’Edition, 1970.

- J. Piaget: Structuralisme (English Trans) Routledge & Kegan
paul, 1971.

- F. Châtelet: Histoire de la philosophie. Tome 8 (Hachette)
1973.

- E. Leach: Lévi-Strauss. London (Fontana Boods) 1970.
- Jean-Marie Auzias: Clefs pour le structuralisme. paris
(Seghers) 1967.

- L. Sebag: structuralisme et marxisme. (payot), 1969.
- J. Milhau: Chroniques philosophiques. (Editions Sociales),
1972.
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والقيم العلم





الشخصية واحلرية العلم

مقدمة

تراثًا وراءها خلَّفت التي املشكالت من — عمومها يف — اإلنسانية الحرية ومشكلة
واألخالقية الفلسفية الزوايا من اإلنساني الفكر فرتات طوال بإسهاب وعولجت طويًال،
تُبَْحث لم الشخصية والحرية العلم بني العالقات ولكن والنفسية. والقانونية واالجتماعية
معنى وليس مستقلة. كتابات — نعلم فيما — لها املفكرون يخصص ولم رصيًحا، بحثًا
لن املوضوع لهذا معالجة أية أن نعنيه الذي وإنما ة، الِجدَّ كل جديد املوضوع أن ذلك
االهتداء عىل الباحث تعني التي والكتابات املراجع من العهد قديم تراث عىل مرتكزة تكون
نحو عىل املوضوع هذا يف معلوماته يستخلص أن عليه لزاًما سيكون بل طريقة، إىل
أما ألبحاثها. محوًرا والحرية العلم بني الصلة مشكلة تتخذ تكن لم كتابات من ضمني
بني والجمع للموضوع املختلفة األبعاد استكشاف أجل من به يقوم الذي العقيل الرتكيب

الخاصة. جهوده عىل فيه يعتمد أن من للباحث مفر فال أطرافه،

تاريخية ملحة والحرية: العلم (1)

عىل للداللة فيه نستخدمه الذي — املحدد الدقيق بمعناه «العلم» مفهوم أن املعروف من
ظلت البرشية وأن نسبيٍّا، حديثًا مفهوًما يَُعد — دقيقة ملناهج الخاضعة املنظمة املعرفة
مضاد إنه القول: يمكن ال آخر بمعنى العلم لفظ تستخدم تاريخها من األكرب الجزء طوال
إىل والسعي «املعرفة» معنى به وأعني بكثري، وأشمل منه أوسع هو بل األول، املعنى لهذا
الطبيعة وراء وعما بل والطبيعة، واملجتمع اإلنسان عن معارف اكتساب إىل الحقيقة، بلوغ
— أفالطون عند — املثل مثال يف امليتافيزيقي فالبحث املألوفة؛ إدراكنا طرق عن يخفى وما
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هو كان ربما بل العلم، صميم يف يدخل عندهما كان — أرسطو عند — األول املحرك يف أو
العلم. عن يكون ما أبعد الحديثة العلمية املناهج بمقاييس أنه مع الحقيقة، عىل «العلم»
الكلمة، معاني بأكمل علم والالهوت الدين رجال عند هو الغيبية األمور يف البحث إن بل
أن بدونها يمكن ال التي الرشوط أبسط إىل مفتقًرا املنهجيني العلماء نظر يف كان وإن
موسع بمعنى العلم لفظ تستخدم طويًال أمًدا البرشية عاشت وهكذا علًما. البحث يسمى

منه. ضئيًال جزءًا إال الراهن املعنى يكون ال
— نوعها كان أيٍّا — «للمعرفة» مرادًفا العلم فيه يكون الذي املوسع املعنى بهذا
قصة إن بل اإلنساني. الوعي عصور أقدم منذ الحرية وبني العلم بني وثيق ارتباط ظهر
الربط حيث من واضحة داللة عىل تنطوي — السماوية العقائد يف — الجنة من آدم هبوط
كيانه له موجوًدا بوصفه لنفسه اإلنسان وتأكيد والعلم، واملعرفة الفهم وبني الحرية بني
والسيطرة فهمها إىل به ويسعى الجامدة، الطبيعة عن به يستقل الذي عقله وله الخاص،

ذاته. الوقت يف عليها
الطبيعة، ومع مًعا تام انسجام يف عدن جنة يف يعيشان واملرأة الرجل كان البداية «يف
حرية وال اختيار ثمة يكن ولم العمل إىل حاجة ثمة تكن ولم مستتبٍّا، السالم كان وهناك
ولكنه والرش. الخري معرفة شجرة من يأكل أن عليه محرًما الرجل كان أيًضا، تفكري وال
يكون التي الطبيعة مع االنسجام حالة عن وخرج اإللهي، لألمر معارض نحو عىل ف ترصَّ
تمثل التي الكنيسة نظر وجهة من — هذا كان ولقد عليها. يعلو يكن لم وإن منها، جزءًا
اإلنسانية، الحرية بداية فكان اإلنسان، نظر وجهة من أما أساسية. خطيئة — السلطة
الوجود طريقة من وارتقاءه القهر، من ذاته تحرير يعني هللا أوامر ضد اإلنسان فسلوك
هذا اإلنسان. مستوى إىل اإلنسانية عىل السابقة مراحلها يف للحياة املميزة الواعية غري
من فعل أول اإليجابي اإلنساني وجهه يف هو الخطيئة وارتكاب السلطة أوامر ضد السلوك
— الشكيل جانبها من — الخطيئة تكمن القصة ففي إنساني؛ فعل أول أي الحرية، أفعال
املعرفة؛ شجرة من األكل يف تكمن فهي املادي جانبها من أما اإللهي. األمر ضد السلوك يف

العقل.»1 بداية هو — حرٍّا فعًال بوصفه — العصيان فعل إن أي
والعلم؛ املعرفة طريق اختار قد — حرٍّا كائنًا بوصفه ذاته أكد حني — اإلنسان إن
املعرفة من اإلنسان لدى يتوافر ما وبقدر اإلنسان، حرية تكمن إذن املعرفة فعل ففي

.Fromm Erich. The Fear of Freedom (Routledge Paperbacks, 1960) pp. 27, 28 1
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الجنة، من آدم طرد قصة من فروم» «أريك يستخلصها التي الداللة هي تلك حرٍّا، يكون
الفعل هذا أن هنا يعنينا وليس موضوعنا. إىل بالنسبة الخاصة أهميتها لها داللة وهي
فمن الجنة، من طرده إىل أدى قد — املعرفة طريق لنفسه آدم به اختار الذي — الحر
يحملها التي املسئولية وأن واآلالم، باملخاطر محفوف شاق، املعرفة طريق أن به املعرتف
اإلنسان يكون وبذلك فادحة؛ ثقيلة مسئولية باألشياء علم إىل الوصول يريد من أكتافه عىل
بحرية، لنفسه، فيه اختار الذي الوقت نفس يف — الجنة من خرج أي — عذابه اختار قد
وأن العلم، غايته فعًال كان لإلنسان حر فعل أول أن األمر يف املهم ولكن املعرفة. طريق
هذا بسلوكه أنه يعلم كان اإلنسان إن أي له؛ وعصيانًا هلل تحديًا يشكل كان الفعل هذا

علًما. باألشياء إحاطته يف هللا يشارك أن — معني بمعنى — يريد كان الطريق
هي تكن لم لإلنسان األول الحر الفعل عن تتحدث التي الدينية القصة أن عىل
املعرفة بمعنى — العلم وبني الحرية بني الدينية العقائد فيه ربطت الذي الوحيد املوضع
— جميًعا السماوية العقائد بني مشرتكة فكرة وهي — والعقاب الثواب فكرة إن بل —
الحرية وهذه والرش، الخري بني اإلنسان لدى اختيار حرية وجود مقدًما تفرتض كانت
إرادة ووهبنا والرش، الخري معرفة اإلنسان أعطى هللا إن إذ باملعرفة؛ وثيًقا ارتباًطا ترتبط
وتلك الحرية هذه ولوال بعد، فيما علينا حكمه يصدر لكي — الترصف حرية لنا ترك —
وهكذا والثواب. للعقاب معنى هناك كان وملا مستحيلة، هللا أمام املسئولية لكانت املعرفة
أمام ومسئوليته اإلنسان فحرية مزدوًجا: ارتباًطا هنا بالعلم ترتبط الحرية فكرة أن يبدو
واعيًا اختياًرا أحدهما واختياره رش، هو وما خري هو بما الكاملة معرفته تفرتض هللا
والباطنة الظاهرة وبأفعالهم الناس بنوايا اإللهي العلم فإن أخرى جهة ومن مقصوًدا،
ترتبط اإلرادة حرية فإن ذلك وعىل اآلخر؛ العالم يف والعقاب الثواب عدالة يضمن الذي هو

الكاملة. نتائجها تبلغ ال وبدونهما مًعا، اإلنساني والعلم اإللهي بالعلم
مع متعارضة تبدو القدرية وتؤكد الحرية تنكر التي الدينية املذاهب كانت وربما
إنما اإلنسان حياة يف يحدث ما كل أن تعني ألنها ذلك والعلم؛ الحرية بني االرتباط مبدأ
فيه تسري الذي املجرى يف اإلطالق عىل تؤثر لن فعلنا طريقة وأن مقدًما، مكتوب قدر هو
حرية تكون ال بحيث اإلنسان؛ لحياة الكامل املسار البداية منذ حدَّد قد هللا وأن الحوادث،
ألن تؤخر؛ ولن تقدم لن اإلنسان معرفة فإن وباملثل كبريًا. وهًما إال الترصف يف اإلنسان
من فليس ذلك ومع القدر. لحكم يمتثل أن هو يفعله أن اإلنسان عقل يستطيع ما أقىص
بني لالرتباط — السلب طريق عن — تأكيًدا القدري املذهب هذا يف املرء يدرك أن الصعب
إن أي الحرية؛ بانعدام املذهب هذا يف مرتبط املعرفة تأثري انتفاء ألن ذلك والعلم؛ الحرية
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املذهب هذا إىل نظرنا إذا أما مصريه. يف أثر أي ملعرفته يبَق لم حرٍّا يعد لم حني اإلنسان
بحثنا ما فإذا الوحيد، الحر الكائن هو فيه هللا أن نجد فسوف اإللهي، املسلك زاوية من
هو أنه لوجدنا القدرية؛ املذاهب يف هللا إىل الحرية هذه نسبة إىل يدعونا الذي السبب عن
للحوادث الكامل املجرى ويدرك يشء بكل يحيط الذي — اإللهي العلم فبفضل العلم؛
— ينطوي القدرية مذهب فإن أخرى: وبعبارة الحر. هو وحده هللا يكون — املقبلة
يحيط الذي ذلك هو بأنه الحر للكائن تعريف عىل — بها ح مرصَّ غري ضمنية بصورة
عىل انطباقه يستحيل التعريف هذا أن ويرى حدوثها، وبأسباب الحوادث بمجرى علمه
للربط تأكيد عىل ضمنًا منطوية القدرية فكرة تبدو وهكذا هللا. عىل إال ينطبق وال اإلنسان،

والحرية. العلم بني
يكن لم الدنيوي، الفكري التاريخ إىل وانتقلنا جانبًا، الديني املجال تركنا ما فإذا
املختلفة. الفكر عصور يف والعلم الحرية بني مماثل ارتباط وجود ندرك أن الصعب من
من بمزيد بعد فيما املوضوع هذا سنناقش إننا إذ قليلة؛ أمثلة لذلك نرضب أن وحسبنا
عرض تقديم يكون أن يعدو ال هدفنا فإن اآلن أما فكرية. مشكلة هو حيث من التفصيل،

والحرية. العلم بني للربط رسيع تاريخي
معنًى األمر بداية يف الشخصية الحرية مفهوم اتخذ الكالسيكي اليوناني العرص يف
عند الحر فالشخص العلم؛ بمفهوم مرتبًطا فيه يكون أن الصعب من يكن لم خارجيٍّا
بصفات يتصف ألن يؤهله معني، اجتماعي بمركز يتمتع الذي املواطن هو كان اليونانيني
هو الصفات، هذه اكتساب للحر يتيح الذي واألمر والشجاعة. والكرم كالحكمة خاصة
لرعاية التفرغ يستطيع بحيث املرهقة؛ االقتصادية األعمال أعباء من يُعفونه العبيد أن
يكتسبها قانونية صفة األصل يف كانت إذن فالحرية املعرفة؛ بثمار والتمتع وعقله، جسمه
إىل بصاحبها تؤدي كانت القانونية الصفة هذه ولكن املجتمع. يف وضعه بحكم املرء
اليوناني، العرص عرفها التي العلمية املعارف أنواع أرقى ممارسة عىل القدرة اكتساب
مؤرخي من كثري عىل العسري من يكن ولم خاص، بوجه والفلسفة الريايض العلم وهي
والفلسفة الرياضة يف اليونانيون أحرزه الذي الكبري التفوق أن يُثبتوا أن الفلسفي الفكر
الوقت من للمفكرين أتاح الذي الرق، نظام انتشار إىل — األقل عىل — جزئيٍّا يرجع كان
وبعبارة الرفيعة. العقلية املهام لتلك التفرغ من مكَّنهم ما والذهنية الجسمية الراحة ومن
النوع بذلك بعيد حد إىل مرتبًطا كان اليونانيني عن البرشية ورثته الذي العلم فإن أخرى:
التي العبودية مقابل يف املواطن، حرية أعني بينهم؛ سائًدا كان الذي الحرية من الخاص

الحرية. ضياع مع والحكمة العلم فيها يضيع
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هذا فانتقل اليونانيني، عند الحرية معنى عىل التعديل من نوع بعُد فيما طرأ وقد
معني، قانوني وضع عن تعبري مجرد كان أن بعد اإلنسانية النفس داخل إىل املعنى
الخارجية. الظروف سيطرة ومن االنفعاالت عبودية من التخلص هي الحرية أصبحت
حرٍّا يكون أن يمكن ذاته العبد أن هو القديم الجديد املعنى هذا بني االختالف وجه وكان
أهوائه، وراء االنسياق عن ويمتنع انفعاالته يقهر أن استطاع إذا ولذلك الجديد؛ باملعنى
الرغم عىل ولكن مؤملة. أو معاكسة كانت مهما الخارجية الظروف يف يتحكم أن أمكنه وإذا
بدورها الثانية الحالة يف ظلت فقد الحرية، معنى عىل طرأ الذي الهام التعبري هذا من
أن للمرء تتيح التي هي الكون، يف السائدة الرضورة وفهم املعرفة إن إذ بالعلم؛ مرتبطة
ضوء يف طارئة نفسية حاالت من به يمر ما كل إىل وينظر عليها، ويعلو انفعاالته يقهر
الذين الرواقيون رأى فيما — العارف أو الحكيم يكون وبذلك الشاملة؛ الكونية الرضورة

الحر. وحده هو — التفكري من اللون هذا بينهم انترش
من محدودة لفئة إال تتحقق أن يمكن ال — واضح هو كما — الحرية هذه أن عىل
من لديهم كان ملن إال تتوافر وال النطاق، ضيقة حرية — تعريفها بحكم — وهي الناس،
لهم يتيح ما النفس ضبط من أو املعرفة، واكتساب للعلم التفرغ عىل يعينهم ما الوسائل
عىل بطبيعته مقتًرصا اليونانيني عند الحرية مفهوم كان وهكذا االنفعاالت. من التحرر
مر عىل الحرية لفكرة ثالث مراحل عن تحدث حني حق عىل «هيجل» وكان قليلة. فئة
العرص يف األقلية وحرية القديمة، الطغيان عهود يف الواحد الفرد حرية البرشي: التاريخ

الحديث. العرص يف املجموع وحرية الرق، نظام عىل املرتكز اليوناني
األمة يعني كان الحديث، العرص عن تحدَّث حني «هيجل» أن املعروف من ولكن
الغامضة الصوفية من يخلو ال نحٍو عىل — يتصور وكان التخصيص. وجه عىل األملانية
الناس، مجموع بني الشاملة الحرية حلم فيها تحقق التي وحدها هي األمة هذه أن —
الفعلية، االجتماعية الدراسة من أساس أي هذا «هيجل» لرأي يكن لم الحال وبطبيعة
كان والذي عرصه، يف األملانية األمة فيه تعيش كانت الذي للواقع فهم عىل مبنيٍّا يكن ولم
هدًفا زالت ما الشاملة الحرية إن القول: ليمكن إنه بل الشاملة. الحرية عن يكون ما أبعد
السابقة هيجل عبارة أن ذلك يعني فهل املعارص. عاملنا أرجاء جميع يف التحقيق عن بعيًدا
يف الحرية شمول عن فيه يتحدث الذي األخري شطرها يف الصواب عن البُعد كل بعيدة

الحديث؟ العرص
األمة إىل إشارة أية منها استبعدنا إذا تصدق أن يمكن العبارة هذه أن والواقع
عن تعبري أنها عىل نأخذها لم وإذا بأكمله، الحديث العرص عىل وطبقناها بالذات، األملانية
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ألن ذلك تحقيقه؛ إىل الحديث العرص يسعى أعىل َمثٌَل أنها عىل إليها نظرنا بل واقع، أمر
املجموع حرية من يتخذ — الشاملة الحرية حقق قد يكن لم وإن — الحديث العرص
عن جذريٍّا اختالًفا يختلف ذلك يف وهو جهود، من السبيل هذا يف يبذله ما لكل هدًفا هذه
فئة إال يكتسبه أن يستحيل الحرية من نوًعا إال يتصور يكن لم الذي الكالسيكي العرص
الحرية تلك عن البُعد كل بعيد الحديث العرص يف اإلنسان أن صحيح البرش. من قليلة
املبدأ حيث من — تسمح ال نظم ظل يف تعيش كاملة مجتمعات هناك وأن بها، يحلم التي
األخري النوع هذا يف حتى — عنه املعلن الهدف فإن ذلك ومع للجميع. الحرية بتحقيق —
يف أحد به ينادي أن املمكن من يكن لم هدف وهو املجموع، حرية هو — املجتمعات من
الظروف هي وما الحرية؟ إىل نظرتنا يف الجذري التغري هذا سبب فما القديمة، العصور
التي النظم تلك حتى إنكاره عىل تجرؤ ال شعاًرا الشاملة الحرية اتخاذ عىل ساعدت التي

االستبداد؟ من شامل نوع مع أو الحرية، من محدود نوع مع إال بطبيعتها تتالءم ال
ببداية مرتبًطا كان الشاملة للحرية األعىل املثل انتشار أن تاريخيٍّا، املعروف من
ومن لقوانينها. الصحيح الفهم أساس عىل للطبيعة اإلنسان واستغالل التصنيع عرص
كشوف الطريق له دت مهَّ أن بعد إال يبدأ أن املمكن من يكن لم التصنيع عرص أن املعروف
بني واضًحا االرتباط يظهر وهنا ذلك، قبل وربما عرش. السابع القرن منذ الحديث العلم
أدى قد كان إذا الحديث فالعلم الحرية؛ فكرة نطاق توسيع وبني الحديثة العلمية النهضة
عىل التدريجية سيطرته وتحقيق الجهل من اإلنسان تحرير إىل — السلبية الوجهة من —
يقتنع أن يمكن الحرية عن أفكار نرش إىل — اإليجابية الوجهة من — أدى فإنه الطبيعة،

الناس. ماليني أجلها من ويحارب بها
العلم بني العالقة أن شك، ألي مجاًال يدع ال نحو عىل الحديث، العرص أثبت وقد
بداية فمنذ اآلخر، يف تقدًما يعني أحدهما يف التقدم وأن طردية، عالقة الشخصية والحرية
سلطة من تحرًرا يعني الحديث العلمي للمنهج األوىل البوادر ظهور كان النهضة عرص
الكشوف تكن ولم الوسطى، العصور إنسان عىل القيود أقىص فرضت التي الكنسية
يف جديد عرص بداية تعني وجاليليو وكبلر كربنيكوس إليها ل توصَّ التي الحاسمة الفلكية
األرض بأن االعتقاد خرافة من اإلنسان تحرير أيًضا تعني كانت بل فحسب، العلم تاريخ
الكون بأن لخدمته، ر مسخَّ العالم يف يشء كل وبأن الكون، مركز هي عليها يعيش التي
التي الغائية النظرة إىل قاضية رضبة تلك وكانت مستقر. ثابت هو بينما حوله من يدور
املوضوعية النظرة بداية كانت كما طويًال، أمًدا والعلماء الفالسفة تفكري عىل سيطرت
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يشء كل إخضاع إىل وسعيه وكفاحه بعلمه حريته اإلنسان فيها يكتسب التي العالم، إىل
من له ُمِنَحت قد الحرية هذه أن فيها يظن وال والقوانني، النظم من ذاته هو يضعه ملا
الكون، نظام عىل أصًال مطبوعة اإلنسانية وقيمه غاياته أن أو إنسانًا، كونه ملجرد السماء
أوثق مرتبًطا — التكنولوجيا يف ممثًال — التطبيقي العلم أحرزه الذي املطرد التقدم وكان
واحًدا مثًال نرضب أن وحسبنا نطاق. أوسع عىل الحرية نرش أجل من بالكفاح االرتباط
أحرزت التي الحركة وهو الربيطانية، االنتخاب قوانني بتعديل املطالبة فحركة ذلك: عىل
تصورها املمكن من يكن لم ١٨٣٢م، عام النيابي اإلصالح قانون يف لها حاسًما نجاًحا
يف والتكنولوجيا العلم تقدم عن تعبري أوضح ذاتها يف كانت التي الصناعية الثورة قبل

الحديث. العرص
داللته العلم تقدم وبني الديمقراطية بالحريات املطالبة بني االرتباط لهذا وكانت
تكتمل ال فالحرية ديمقراطيان؛ — صورهما أعىل يف — والعلم الحرية ألن ذلك العميقة؛
واحدة طبقة أو واحد، فرد حرية ال إنسان، هو حيث من لإلنسان حرية أصبحت إذا إال
حرية، كل عىل القضاء بذور داخلها يف تحمل إنما املحدودة الحرية إن بل املجتمع. يف
احتكاًرا يَُعد ولم ا، عامٍّ يصبح حني إال اكتماله أوج يبلغ ال الذي العلم، عن يقال هذا ومثل
ازداد كلما ينقص ال والحرية العلم من كالٍّ أن ذلك ومعنى اآلخرين، عىل ثماره تنكر لفئة
نصيب ومن املجموع نصيب من يزيد فيهما املشاركة نطاق اتساع إن بل املشاركني. عدد
تعميق إن حيث من فقط ليس بالعلم، تتأثر الحرية أن نجد وهنا مًعا، منهما فرد كل
القاعدة توسيع ألن أيًضا بل الحرية، من املزيد تحقيق عىل يساعد وكيفيٍّا نوعيٍّا العلم
الحرية انتشار من مزيًدا يعني — الخالصة الكمية الناحية من — العلم عليها يرتكز التي
العلم مفهوَمي تطور من نكتسبها التي الدروس أبلغ هو هذا أن يف شك وال وتعميمها.

الحديث. عرصنا تاريخ يف الشخصية والحرية

والحرية العلم بني للصلة نظري تحليل (2)

يف والحرية العلم بني وثيقة طردية عالقة وجود أكد قد السابق التاريخي العرض كان إذا
النتيجة، هذه إىل دائًما تنتهي ال التحليلية النظرية املناقشة فإن الرئيسية، التاريخ عصور
النتيجة مع التام التناقض حد إىل بعضها وصل املوضوع، هذا يف متعددة آراء ظهرت فقد
الفلسفية املناقشة إن إذ الفلسفية؛ النظر وجهة من طبيعيٍّا أمًرا ذلك وكان السابقة.
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هنا من جوانبها، مختلف استطالع عىل — معروف هو كما — تعمل للمشكالت النظرية
تساعد فإنها نهائية، نتائج إىل األحيان من كثري يف تنتهي تكن وإن املناقشة، هذه فإن
وتقدم البحث، موضوع للمشكلة والخفية الظاهرة األبعاد كافة استكشاف عىل دائًما
نعرض أن علينا لزاًما كان هنا ومن املشكلة، لهذه عملية دراسة لكل عنه غناء ال مدخًال
لكي والحرية؛ العلم بني العالقة يف — الفلسفية النظر وجهة من — قيلت التي اآلراء ألهم

عنه. اختالفه أو التاريخي الواقع مع الفلسفي التحليل اتفاق مدى نتبني

الحرية إزاء العلم حياد (1-2)

يستبعد الذي الرأي ذلك هو والحرية العلم بني العالقة موضوع يف يصادفنا رأي أول
البرشية القيم إزاء التام الحياد يلتزم الكثريين نظر يف فالعلم العالقة؛ هذه وجود أصًال
يكرتث ال العلم أن — الرأي هذا أصحاب عند — ذلك معنى وليس الحرية. وضمنها كلها،
العلم أن هو يعنيه ما كل إن بل لخدمتها. يعمل أن يأبى أو يرفضها أنه أو القيم بهذه
مهمة لإلنسان والعقيل الروحي النشاط من أخرى ألنواع ويرتك القيم، مجال يف يتدخل ال
ديكارت أيام منذ — كله الحديث العلم اتجاه أن والواقع إعالئها، عىل والعمل القيم بحث
وأصبح قوة، يزداد أخذ قد وللكون للطبيعة اآليل التفسري إن إذ الرأي؛ بهذا يوحي —
وأصبحت عنها، التام استقالله ويؤكد البرشية، للقيم املقابل الطرف عىل يقف العلم
واملشاعر القيم ترك تعني — للعلم عنه غناء ال رشط وهي — ذاتها املوضوعية الروح
أخذ الذي الريايض العلم هو العلمية للمعرفة األعىل املثل وصار جانبًا، البرشية واألماني
أسايس دور اليوم له أصبح حتى املعرفة، ميادين من اآلخر بعد ميدانًا الدوام عىل يغزو
للحياد األكرب النموذج هو بل بطبيعته، محايد الريايض والعلم ذاتها، اإلنسانية العلوم يف

القيم. كل إزاء التام املوضوعي
للعلم جعل الذي الوضعي، املذهب هي العلم حياد تأكيد إىل االتجاه هذا قمة وكانت
عن تعبري هي حيث من القيمة أن وأكد تُْعَرب، ال هوَّة بينهما مستقلني ميدانني وللقيم
عىل العلم يأخذها التي الواقعة األمور وصف بعملية لها شأن ال إنسانية، ورغبات أمان
أن يعني — بصددها نحن التي املشكلة عىل يطبق حني — العام الحكم وهذا عاتقه.
من شيئًا يعمل أن يستطيع ال ولكنه وجهها. يف يقف ال فهو الحرية، إزاء محايد العلم
إىل أعني العلم؛ اهتمام نطاق عن خارج ميدان إىل تنتمي الحرية ألن تحقيقها؛ أجل
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ووصفية تقريرية العلم مهمة أن حني عىل ،normative values املعيارية القيم ميادين
فحسب. descriptive

بحياد القائل الرأي مع نقدية معركة يف اآلن ندخل أن نود ال أننا من الرغم وعىل
الرأي، لهذا كافيًا ضمنيٍّا نقًدا ذاتها يف تتضمن التالية املناقشة ألن الحرية؛ إزاء العلم
يعنيه ما أقىص لكان صح؛ لو حتى الرأي هذا أن — اآلن منذ — نالحظ أن نستطيع فإننا
أن يمكن العلم ولكن الحرية. أجل من بالسعي له صلة ال ذاته يف العلمي البحث أن هو
املؤكد ومن أيًضا. نتائجه حيث من بل فحسب، الباطنة طبيعته حيث من ال إليه يُنَْظَر
كان أيٍّا الحرية، بمشكلة مبارش مساس ذات تكون أن يمكن وتطبيقاته العلم نتائج أن
إىل نظر أنه هو العلم بحياد القائل الرأي فيه وقع الذي فالخطأ األخري؛ اللفظ لهذا فهمنا
واملمارسة العلمي البحث عملية سوى اعتباره يف يضع لم بحيث انعزالية؛ بطريقة العلم
حيث من أعني — األوسع سياقه يف العلم تأمل قد كان لو أنه حني عىل فحسب، العلمية
املتبادل التأثري فيه يظهر تماًما، مخالف رأي إىل النتهى — االجتماعية وتطبيقاته أصوله

بوضوح. والحرية العلم بني

والحرية العلم نقيضة (2-2)

فلسفية زاوية من إليها نُِظَر ما إذا — والحرية العلم بني للعالقة األصدق التصوير لعل
ينطوي نحو عىل مزدوجة العالقة هذه أن أعني antinomy»؛ «نقيضة تمثل أنها هو —

تناقض. عىل
قوله: يف وذلك اسبينوزا، فلسفة يف قاطع بوضوح طرفيها أحد يظهر النقيضة هذه
وعيًا لديهم أن عىل إال يرتكز ال ظن وهو أحراًرا، أنفسهم يظنون إذ يخطئون الناس «إن
فقوام وإذن األفعال، هذه يف تحكمت التي األسباب يجهلون أنهم حني عىل بأفعالهم،
إن يقولون: حني ألنهم ذلك ألفعالهم؛ سبب أي يعرفون ال أنهم هو الحرية عن فكرتهم
فكرة أية لديهم ليست بألفاظ يفوهون إنما فهم اإلرادة، عىل تتوقف اإلنسانية األفعال

2«… الجسم تحريك يمكنها وكيف اإلرادة هي ما يجهلون الكل أن والواقع عنها.
واقع يف كان باحث لدى عنه واضًحا تعبريًا نجد أن فنستطيع اآلخر الطرف أما
حني وذلك هامبشري»، «ستوارت هو قليل، غري حد إىل باسبينوزا تفكريه يف متأثًرا األمر

.٣٥ القضية ملحوظة الثاني، الباب Ethies األخالق 2
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حرٍّا، أُْصِبح به أقوم بما الواضحة معرفتي وبقدر بفعيل، الذاتي وعيي درجة «بقدر قال:
نواياي.»3 تطابق أفعايل أن بمعنى

— اسبينوزا رأي يف باطل شعور وهو — بالحرية الشعور أن يف تتمثل فالنقيضة
املعرفة عن ناتج الشعور هذا فإن هامبشري عند أما باألسباب. بالجهل مرتبًطا عنده كان
بها مرتبطة املعرفة وتكون جهة، من بالحرية مرتبًطا الجهل يكون إذن فكيف الواضحة،
معرفة اكتسبنا لو إننا بحيث أحرار؛ بأننا يوهمنا الذي هو الجهل هل أخرى؟ جهة من

الحرية؟ اكتساب إىل وسيلتنا هي املعرفة هذه أن أم بالحرية؟ نشعر عدنا ملا
تبدو التي بالخطورة ليست — قاطعة حادة بدت وإن — النقيضة هذه أن الحق
إىل يرجع بالحرية الشعور أن تأكيده مع نفسه، اسبينوزا ألن ذلك وهلة؛ ألول عليها
الباطنة بالرضورة معرفته يف تكون إنما كائن كل حرية أن وأكد عاد قد باألسباب، الجهل
بمعنى ُفِهَمت ما إذا وهًما نظره يف تكون الحرية فإن أخرى: وبعبارة فيه. املتحكمة
نجهل كنا وإن سبب، له يكون أن قطًعا بد ال فعل كل ألن له»؛ سبب ال الذي «الفعل
الباطنة الرضورة إدراك بمعنى الحرية ُفِهَمت إذا أما األحيان. معظم يف أفعالنا أسباب
الداخلية العميقة األسباب تلك عرف كلَّما حرٍّا املرء يكون فعندئٍذ الظواهر؛ يف املتحكمة
إذا مقهوًرا أو مرغًما ويكون معينة، أفعال إىل تدفعه والتي الخاصة، طبيعته من املنبعثة
حرية فهناك وإذن الباطنة، طبيعته إىل تنتمي ال خارجية عوامل عن منبعثًا سلوكه كان
بالعلم، أي الباطنة الرضورة بفهم ترتبط حقيقية حرية وهناك بالجهل، ترتبط وهمية
باألسباب. معرفتنا عدم سوى مصدر من لها ليس عشوائية، اختيار حرية أيًضا وهناك
بالقهر) (ال بالرضورة ترتبط والتي للعقل، وفًقا السري يجلبها التي الحرية مقابلها ويف

االرتباط. أوثق
الحرية بني بالتفرقة النقيضة هذه تجاوز املمكن من أن من الرغم عىل ولكن
الصحيح من زال فما لها، وفًقا والترصف الباطنة فهم عن الناتجة والحرية العشوائية
ذلك حقيقي؛ إشكال عىل — الفلسفية الوجهة — تنطوي والعلم الحرية بني العالقة أن
التي األفعال من لكثري رضورية أسبابًا نكتشف أن لنا أتاح تقدًما، ازداد كلما العلم ألن
نطاق تضاءل العلم؛ نطاق اتسع وكلما وحدها، إرادتنا عن منبعثة أو «حرة» نظنها كنا

.Hampshire Stuart: Thought and Action (Chatto and Windus 1960), p. 177 3
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— العلم ولكن الحرية. يلغي الحالة هذه يف فالعلم املعنى بهذا الحرة، باألفعال يُسمى ما
القدرة من مزيًدا له أتاح تقدم كلما ألنه اإلنسان؛ تحرير عىل يعمل — أخرى جهة من
هو العلم إن واحد: آن يف — القول يمكن وهكذا عليها. والسيطرة الظواهر يف التحكم عىل

ممكنة. يجعلها الذي وهو الحرية، عىل يقيض الذي
التناقض؟» هذا من التخلص يمكن «فكيف

طرفيه من لكلٍّ نعرض أن من — اإلشكال لهذا حل إىل نصل أن شئنا إذا — لنا بد ال
التفصيل. من بمزيد

والحرية العلم التعارضبني (3-2)

أن أكد حني تعبري أوضح والحرية العلم بني التعارض عن «كانْت» األملاني الفيلسوف عرب
املوضوعات هذه يتجاوز وحني للرضورة. يخضع العالم موضوعات يف يبحث عندما العقل
ملبدأ خاضع — جوانبه بكل — الطبيعي فالعالم حرٍّا؛ يصبح العلمي اإلنساني املجال إىل
العلوم من علم أي يف للحرية مجال ثمة يكن لم هنا ومن الدقيقة، والحتمية السببية
تتعارض — األمور بحث يف — ذاتها الطبيعية النظر وجهة إن بل الطبيعة. تبحث التي
فال اإلنسانية، والقيم األخالق مجال نخوض حني أما الحرية. فكرة مع املبدأ حيث من
الروح إن إذ الطبيعية؛ النظر وجهة بها تلزمنا التي القيود تلك وجهنا يف تقف أن يمكن
العالم رشوط كل عن االستقالل عىل قادرة واإلرادة املطلقة، بالحرية تمتاز اإلنسانية
خضوع دون وحده العقل حكم مع يتفق ما القواعد من لنفسها ع تُرشِّ أن وعىل الطبيعي،

خارجي. قيد ألي
املختلفة، العلوم تبحثه والذي للرضورة، الخاضع الطبيعي العالم بني التفرقة هذه
املطلقة، بالحرية يتميز والذي اإلنسان، به ينفرد الذي األخالقي أو املعنوي العالم وبني
العلم بأن يؤمنون كانوا مفكرين بني شتى أنحاء عىل بعد فيما ترتدد ظلت فكرة عن تعرب
اإلنساني املجال وبأن الحرية، مع أساًسا يتعارض — بالرضورة مساره يتسم الذي —
ومن الطبيعية؛ النظر وجهة تسودها علمية ألبحاث موضوًعا يصبح ال حني حرٍّا يكون
بمناهج الشبه قريبة مناهج تطبق التي اإلنسانية العلوم إىل نظروا الكثريين فإن هنا
إيجاد بإمكان فالقول الحرية؛ فكرة مع بطبيعتها متعارضة أنها عىل الطبيعية العلوم
حرية مع متعارًضا يبدو والنفسية، الذهنية ألفعالنا الحتمية، فكرة عىل مبني تفسري
عنه. يحيد أن يمكنه ال الفعل لهذا محدد مسار وجود عن يكشف إذ اإلنساني؛ الفعل
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تخضع التي لتلك مشابهة لقوانني خاضًعا الطبيعة، من جزءًا اإلنسان يصبح وحني
اإلنسان ببحث علم كل إليه يرمي الذي الهدف يتحقق حني أي الطبيعية؛ الحوادث لها
— هذه النظر لوجهة تبًعا — اإلنسان يكون فعندئٍذ الطبيعية؛ العلوم مناهج مستخدًما
منذ إال تثار ال الحرية مشكلة ألن ذلك له؛ املميز الطابع بفقدانه واستقالله حريته فقد قد
هذه كانت ولذلك قوانينها؛ عن ومستقالٍّ للطبيعة مقابًال اإلنسان فيها يعد التي اللحظة

تقدًما. العلم ازداد كلما حدة تزداد املشكلة
وال باآللية، تتصف للكون العلم يرسمها التي الصورة أصبحت الحديث العرص ففي
طريقه يف يسري — مكرتث غري — موحًشا العالم أصبح ورغباته، اإلنسان لقيم مجاًال ترتك
الوسطى العصور أن حني وعىل اإلنسان، ملشاعر فيهما مكان ال وانضباط بدقة املرسوم
واألرواح باملالئكة محتشًدا فتجعله اإلنسان، مع متعاطفة صورة للعالم ترسم كانت
اإلنسانية القيم وتطبع إنسانية، غايات تحقيق إىل متجًها مساًرا وتعطيه الغيبية، والقوى
قاطًعا انفصاًال أوجد الحديث العرص فإن أجزائه، من جزء كل ويف مجموعه يف الكون عىل
من وكان املجالني. هذين بني القديم التداخل عىل وقىض اإلنسان، وعالم الطبيعة عالم بني
األصم، الكون هذا يف لحريته مكان عن البحث يف اإلنسان رغبة ازدادت أن ذلك نتيجة
وقاطًعا واضًحا أصبح التعارض ألن الفالسفة؛ بني ا عامٍّ الحرية بمشكلة االهتمام وأصبح
هذا مع متجاوبة غري تبدو التي الكونية الرضورة وبني بالحرية اإلنساني الشعور بني
رسمها كما — الجديدة الكون صورة أن لإلنسان بدا فعندما أخرى: وبعبارة الشعور.
أصيلة. مشكلة — مرة ألول — الحرية مشكلة أصبحت حريته، تهدد — الحديث العلم

يستهدفها التي املعرفة وهي — والكون الحياة تفاصيل بكل الدقيقة املعرفة إن
الكثريين نظر يف تبدو — بلوغها أجل من التطور الدائمة مناهجه ويستخدم الحديث العلم
أن معناه وبالحياة، بالطبيعة شاملة معرفة إىل فالوصول اإلنسان؛ حرية مع متعارضة
محدد واحد طريق إال هناك يعود ال بحيث املعالم؛ محدد واضًحا أصبح قد يشء كل
يسلك بحيث للناس الحرية لرتك معنى هناك يكون ال عندئٍذ اإلنساني، الخري لبلوغ بدوره
كل إلزام هو املعقول إىل األقرب يكون بل عقله، عليه يمليها التي للقاعدة وفًقا منهم كلٌّ
وما لها، بديل ال وحيدة رشوط وهي الخري، لتحقيق الرضورية الرشوط بمراعاة شخص
يعني وهذا وباآلخرين. بنفسه الرضر إلحاق يعني عنه املرء خروج أن اإللزام هذا يربز
للسلوك أو الترصف، لحرية مجاًال يرتك ال — اإلنساني املستوى عىل — الشامل العلم أن

مقدًما. محدد واحد باتجاه امللتزم غري
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سبق أخرى مشكلة تناظر — الحديث العلم تقدم أثارها التي — املشكلة هذه
شمول أن للبعض بدا فقد اإللهي، املستوى عىل الشامل العلم عن الالهوت أثارها أن
فهو ثَم ومن أفعاله؛ عن اإلنسان مسئولية مع يتعارض يشء بكل وإحاطته اإللهي العلم
الشامل بعلمه كان وقد إنسانًا هللا يعاقب فكيف والعقاب، الثواب فكرة مع يتعارض
أي خلقه؛ ملا سيحدث ما البداية منذ يعرف الخالق إن الرش؟ سريتكب أنه مقدًما يعرف
خلقه، من أمام مسئوًال ذلك بعد املخلوق يكون فكيف شامًال، علًما يستتبع الخلق فعل إن
الفيلسوفة لخصت لقد املستقبل؟ يف سلوكه تفاصيل بكل البداية منذ علمه أحاطه ومن
بوصفه هللا فكرة بني شديد تناقض وجود أكدت حني هذه النظر وجهة ستيبنج» «سوزان
يُشكله كيف عليه؟ حكًما اليشء خالق يكون فكيف قاضيًا،4 بوصفه هللا وفكرة خالًقا
ثم التشكيل، يف الخاصة الطريقة هذه عىل سيرتتب ما مقدًما ويعلم معني، نحو عىل
الذي هو الخطري االعرتاض هذا له؟ تشكليه طريقة عىل املرتتبة ترصفاته عىل يُحاسبه
،«Librté d’indifférence األطراف استواء «حرية فكرة يبتدعوا أن إىل الالهوتيني دفع
يستطيع طريقان حالة كل يف أمامه يكون بحيث لإلنسان ُمِنَحت التي الحرية تلك بوصفها
الذي املسلك لنفسه يحدد أن عىل القدرة اإلنسان يمنح أن شاء قد فاهلل بينهما؛ االختيار
معنى. هللا أمام واملسئولية والعقاب للثواب يكون حتى ممكنة؛ متعددة مسالك بني يختاره
عىل ولكن لإلنسان. الحرية من قدر تحقيق إىل يؤدي الحل هذا أن يف جدال وال
يكون لن اإلنساني السلوك أمام متعددة ممكنات إتاحة إن إذ اإللهي؛ العلم شمول حساب
أمًرا املمكنات هذه من لواحد اإلنسان اختيار كان إذا إال هللا أمام مسئولية يستتبع أمًرا
اإللهي العلم التعارضبني إىل أخرى مرة عدنا وإال الشامل، اإللهي العلم نطاق عن خارًجا
شمول بني للتعارض تأييد ذاته الحل هذا يف يكون وهكذا هللا، أمام واملسئولية الشامل
نسبي بتضييق إال الحرية هذه تأكيد يمكن ال بحيث اإلنسانية، الحرية وبني اإللهي العلم

اإللهي. العلم لنطاق
أسايس تعارض وجود تؤكد التي النظر وجهة بإيضاح كفيلة كلها النقاط هذه ولعل
تضييق إىل حتًما يؤدي العلمي البناء أحكام ازدياد أن إىل وتذهب والحرية، العلم بني
الحتمية قبضة من يرخي مذهب ظل يف إال بحق تزدهر ال الحرية أن وإىل الحرية، نطاق
وال أهميتها، يف تستوي متعددة ممكنات بني لالختيار مجاًال ويرتك العالم، عىل العلمية

.Stebbing L. Susan: Philosophy and the Physicists. Dover Paperrbacks 1958. pp. 247–249 4
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الرأي هذا أصحاب نظر يف الحرية إن أي اآلخرين؛ دون أحدهما تفضيل علينا يتحتم
بفكرة عنها ويستعيض الرضورة فكرة عن العالم يتخىل ما بقدر إال قائمة لها تقوم ال
وغري محتوم غري الحوادث مسار أن يؤكد لكي الحتمية عن يتنازل ما بقدر أو العرضية،

البداية. منذ متعني أو متحدد

والحرية العلم بني التوفيق (4-2)

بني أسايس تعارض وجود تؤكد التي السابقة، النظر بوجهة كثريون مفكرون يقتنع لم
أن من ذاتها، التجربة به تشهد ما إىل راجًعا هذا اقتناعهم عدم وكان والحرية. العلم
مظاهر أوضح من مظهر الجهل أن حني عىل العلم، يف لتقدمه مواكب اإلنسان تحرر
من مستمدة ألنها برهان؛ إىل تحتاج ال التي املقدمة هذه من وابتداءً اإلنسان، عبودية
أو الخطأ أوجه إىل يهتدوا لكي السابق، الرأي أنصار عليها ارتكز التي املجتمعات تجربة
بتأييد الكفيل النظري األساس إىل يهتدوا أن عليهم العسري من يكن ولم فيها، النقص

اإلنسان. حرية وزيادة العلم تقدم التجربة به تشهد الذي الوثيق االرتباط
التي النظر وجهة — البداية منذ — يحاربوا أن املفكرين هؤالء عىل لزاًما كان ولقد
الحرية أن حني عىل املعرفة، بمجال متعلق العلم أن بحجة والحرية، العلم بني تفصل
نهاية يف — يعني االنفصال هذا تأكيد ألن ذلك واإلرادة؛ والسلوك الفعل بمجال تتعلق
الخاص؛ مجاله منهما لكلٍّ دام ما والحرية، العلم بني عالقة أية قيام استحالة — األمر
الحرية أن حني عىل لذاتها، الحقيقة بلوغ ويستهدف النظرية األمور يف يبحث فالعلم
أو قليل يف النظرية بالحقيقة يتأثر وال البرشي، السلوك يحققه أساسه، يف علمي مفهوم

كثري.
اإلنسان، حياة يف والعلمي النظري الجانب بني الوثيق التداخل ينكر الرأي هذا
له ويبدو بالتطبيق، اهتمام أي دون للحقائق النظري الكشف عىل عاكًفا العلم ويتصور
ال هذا، لعاملنا مفارق مثايل عالم يف — أفالطون لها أراد كما — تقطن الحقيقة قيمة أن
كبري جهد إىل حاجة يف ولسنا العلمية، بالتطبيقات أو األريض العالم بمشكالت له شأن
التطبيق؛ أو العمل ومجال النظر مجال بني املرشوع غري االنفصال هذا بطالن نثبت لكي
الكشف بهذا مرتبطة علمية انتصارات يحرز — يبلغه نظري كشف كل يف — العلم إن إذ

تعسًفا. إال عنه فصلها يمكن وال االرتباط، أوثق

306



الشخصية والحرية العلم

السلوك ميدان بني أو والعلم، الحرية مجاَيل بني انفصال — إذن — هناك ليس
وهو — الظواهر أسباب كشف إىل يسعى حني فالعلم النظرية؛ الحقيقة وميدان العلمي
السيطرة لنا تتيح التي الوسائل ذاته الوقت يف إلينا يقدم — خالًصا نظريٍّا يبدو سعي
الذي العام املبدأ إن بل الطبيعية. الرضورة إزاء حريتنا إثبات وبالتايل الظواهر، هذه عىل
ووجود الحتمية، مبدأ وهو بدونه، مفهوًما الجهد هذا يكون وال العلمي، الجهد عليه يرتكز
اإليجابية الحرية تحقيق يف األهمية عظيم عامل ذاته يف هو الظواهر، بني منتظم ارتباط
املقصودة النتائج يحقق أن يمكن اإلنسان يبذله جهد كل أن يعني املبدأ فهذا لإلنسان،
لتغريت جهدنا اتجاه غرينا لو وأننا الصحيح، االتجاه يف متجًها الجهد هذا كان إذا منه،
نظريٍّا ً مبدأ ظاهره يف يبدو الذي — الحتمية مبدأ أن معناه وهذا عليه. املرتتبة النتائج
بلوغ هي حيث من أي اإليجابي، العلمي بمعناها الحرية تحقيق عىل يساعد — بحتًا
يسري الذي االتجاه نفس يف وسائرة جهد، من سلوكنا يف نبذله ملا مطابقة فعلية أهداف
كل أن تصورنا إذا أي املسيطر، هو ليس الحتمية مبدأ أن تخيلنا لو أما السلوك. هذا فيه
عىل يفرض محتوًما قدًرا هناك ألن إما الرضورية، العلم لقوانني يخضع ال الكون يف يشء
الشاملة العرضية ألن وإما الخاصة، الباطنة بقواها ال خارجية، بقوة مسارها الطبيعة
لو النتائج، نفس حدوث إىل األسباب نفس تؤدي أن يتعني ال بحيث تسود؛ التي هي
يكون لن نبذله جهد أي أن معناه هذا إن إذ مستحيلة؛ الحرية تغدو فسوف ذلك تخيلنا
الجهد عن تماًما النظر بغض مقدًما مرسومة بطريقة يحدث أن إما يشء كل وأن أثر، له
ويف الظواهر. بني منتظم ارتباط عن تعرب ال عشوائية بطريقة يحدث أن وإما نبذله، الذي
التي أو منه، نتوقعها التي النتائج وبني جهدنا بني السببية العالقة تختفي الحالتني كلتا

بلوغها. أجل من الجهد هذا نبذل
من لنا بدا والتي حتمية، كل تستبعد التي الشاملة العرضية فكرة فإن وهكذا
إيجابية حرية كل وجه يف منيًعا حاجًزا تقف ممكنة، الحرية تجعل التي هي أنها قبل
تقل ال العرضية سيادة أن ذلك ومعنى أفعالنا، من معينة نتائج تحقيق فيها نستهدف
ترصف ألي مجاًال ترتك ال التي القدرية أو املطلقة، الجربية فكرة عن الحرية مع تعارًضا
للفهم قابل منتظم ترابط بوجود القائل باملبدأ أعني وحدها؛ العلمية وبالحتمية فردي،
كل اإلنسانية األفعال عىل ترتتب بحيث إيجابيٍّا، تتحقق أن للحرية يمكن الظواهر، بني

منها. نتوقعها التي النتائج
أداة أقوى العلم يصبح بل والحرية، العلم بني تعارض كل يزول املعنى بهذا
يف تتجىل التي الحرية تلك أعني الفعال؛ اإليجابي مظهرها يف اإلنسان حرية لتحقيق
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واستغاللها قوانينها فهم عىل قدرته ويف اإلحكام. من بمزيد الطبيعة عىل اإلنسان سيطرة
بفضل حد أقىص إىل تأكد قد والحرية العلم بني االتفاق هذا أن من الرغم وعىل لصالحه،
املذهب هو — قديم يوناني مذهب لدى نجد أن وسعنا يف فإن الحديث، العلم كشوف
اإلنسان فهم بني يربطون بدورهم كانوا الرواقيني إن إذ االتجاه؛ لهذا استباًقا — الرواقي
يظل — نظرهم يف — فاإلنسان انفعاالت، من تحرره وبني الكون، يف السائدة للرضورة
الخاص، كيانها لها قوة كانت لو كما إليها وينظر لها، يستسلم دام ما النفعاالته عبًدا
انفعاالته أن إدراك إىل توصل لو أما به. املحيطة القوى من عداها ما كلِّ عىل تطغى
ظهور إىل تؤدي التي األسباب أن وإىل للطبيعة، الكلية القوانني من ضئيًال جزءًا إال ليست
انفعاالته تستطيع وال تحدث، أن ينبغي كان رضورية حوادث إال ليست االنفعاالت هذه
االستسالم عن يرتفع أن عقله يستطيع فعندئٍذ شيئًا؛ منها تغري أن — اشتدت مهما —
يف الضعف عوامل كل عىل يتعاىل «الكربياء» من موقف إىل إرادته يوجه وأن لالنفعال،

البرشية. النفس
القائل: اسبينوزا رأي والحرية، العلم نقيضة عن الكالم عند قبل، من الحظنا ولقد
وأن الظواهر، يف الكامنة الرضورة يفهم أن استطاع ما إذا تتحقق اإلنسان حرية إن
التي هي الفهم عىل القدرة هذه الكونية. للحوادث العام باملجرى جزئية حادثة كل يربط
حرٍّا. يكون الكونية للرضورة اإلنسان إدراك وبقدر االنفعاالت، عبودية من اإلنسان تحرر
حتى الرواقي، الرأي وبني هذا اسبينوزا رأي بني وثيًقا ارتباًطا هناك أن يف جدال وال
فيه يأِت لم قديمة، رواقية لفكرة ترديد أنه عىل اسبينوزا موقف إىل نظروا الكثريين إن
كان الرواقي فاملوقف املوقفني؛ بني رئيسيٍّا اختالًفا نلمح أن نستطيع أننا عىل بجديد؛
دور من للعقل يجعل يكن ولم االنفعال، من التحرر وهي السلبية، النتيجة حد عند يقف
السلبي، املوقف هذا يتجاوز فإنه اسبينوزا أما فحسب. الكونية الرضورة مبدأ إدراك إال
للتخلص وسيلة هما حيث من ال — ذاتهما يف والفهم املعرفة أن ويؤكد له، استيعابه مع
فإدراك الصحيح، بمعناها حريته لإلنسان يحققان اللذان هما — فحسب االنفعاالت من
العقيل العمل ويف الكونية. للقوانني عاقًال فهًما كونه ملجرد بالحرية مرتبط عنده الرضورة
خطوة إال االنفعاالت التخلصمن وما تحررنا، يكون بأسبابها الظواهر كل فيه نربط الذي
يستهدفها أن يمكن غاية أرشف هي التي العقلية املمارسة لتلك السبيل تهيئ تمهيدية
املوقفني بني والفارق يتجاوزه، ثم الرواقي املوقف مع اسبينوزا رأي يتفق وهكذا اإلنسان.
مضطهدين، أقطابها من كثري كان فلسفة بني االختالف عن تعبري — الحال بطبيعة — هو
تتملك التي االنفعال مظاهر من التخلص إىل تهدف بالفعل، أرقاء عبيًدا بعضهم كان بل
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تولد التي الخارجية الظروف عىل السيطرة يف اإلطالق عىل تفكر أن دون البرشية، النفس
عرص يف ظهرت فلسفة وبني قبضتها، عن تماًما خارجة الظروف تلك ألن االنفعاالت؛ هذه
وعىل الطبيعة عىل إيجابيٍّا السيطرة املمكن من بأن تؤمن التصنيع، وبداية العلمي الكشف
عىل اهتمامها مجال تقرص بأن تكتفي وال اإلنسان، يف تؤثِّر التي الخارجية الظروف كل

فحسب. االنفعال من تحرره لكي الداخل من اإلنسان
وجهة عن معربًا — والعلم الحرية بني إيجابيٍّا يربط الذي — الرأي هذا أصبح ولقد
لبيان كثرية أمثلة رسد إىل حاجة يف ولسنا الفلسفة، من الحديثة الفرتة يف الكثريين نظر
مذاهب أن إىل نشري أن يكفي ولكن األخرية. اآلونة يف الرأي لهذا أصبحت التي األهمية مدى
— الحارضة اآلونة يف — املذاهب هذه أشهر ومن أخذت، قد التباين أشد متباينة فكرية
نقص أو الطبيعة عرضية فكرة عىل مبني للحرية فهم كل يرفض الذي املاركيس، واملذهب
الحرية وأن والعشوائية، الصدفة سيادة ظل يف حرية ال أن ويؤكد بقوانينها، معرفتنا
والجديد اإلنسان، مصلحة أجل من الطبيعة لقوانني الفهم عىل القائم االستغالل إال ليست
الفكر تاريخ خالل له عديدة أمثلة رأينا الذي — املبدأ هذا إىل املاركسية تضيفه الذي
تربط بل الطبيعة، قوانني فهم وبني الحرية بني الربط عىل تقترص ال أنها هو — اإلنساني
تتحقق ال اإلنسان فحرية املجتمع، قوانني فهم وبني بينها — أوثق نحو عىل ربما —
إىل ويصل البرشية، املجتمعات تطور يف الكامنة الرضورة يفهم أن استطاع إذا إال كاملة
التام القضاء مرحلة إىل الوصول أجل من ويستخدمها التطور، هذا يف املتحكمة القوانني

لإلنسان. اإلنسان استغالل عىل

الذاتية واملعرفة الحرية (5-2)

الطبيعة بقوانني العلم معنى هو اآلن حتى «العلم» كلمة به استخدمت الذي املعنى كان
معنى فيه «للعلم» للفظ يكون قد آخر مجاًال هناك ولكن اإلنسانية. الحياة بقوانني أو
العلم بني العالقة عن قبل من قلنا ما ينطبق فهل بذاته، املرء معرفة مجال هو مخالف،
املعرفة هذه بها تتميز أن بد ال التي الخصائص أن أم بدوره؟ املجال هذا عىل والحرية
هذا عىل تطبق حني مخالًفا طابًعا العالقة لهذه تجعل املعرفة، أنواع سائر عن الذاتية

املجال؟
لسلوك الخارجية املشاهدة بني قاطع نحو عىل يفرقون املفكرين من كثريًا إن
أغلب يف اآلخرين سلوك يبدو األوىل الحالة ففي لسلوكه؛ نفسه الفاعل تأمل وبني اآلخرين،
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حرٍّا بنفيس أشعر فإني الخاص سلوكي أتأمل حني أما رضورية. لعوامل خاضًعا األحيان
يشاهدون حني — يمكنهم بدورهم اآلخرين أن هي الحالة هذه يف واملشكلة قيد، كل من
طابع الواحد للفعل يكون بحيث له؛ مسببة رضورية عوامل إىل ينسبوه أن — سلوكي

واحد. آٍن يف الرضورة
السلوك إىل الداخلية النظر ووجهة الخارجية النظر وجهة بني االختالف هذا ويتجىلَّ
عىل القدرة اإلنسان يمنح أن إىل يسعى فالعلم التنبؤ؛ عىل القدرة حالة يف تام بوضوح
من يكون أن هو له األعىل واملثل اآلخرين، وبسلوك الطبيعية الحوادث بمجرى التنبؤ
هل ولكن كلها. بالظواهر يكن لم إن الظواهر من ممكن عدد بأكرب مقدًما التنبؤ املمكن
بناءً سيسلكه بما «علميٍّا» يتنبأ أن أحد يحاول وهل بنفسه؟ الفرد عالقة عىل ذلك ينطبق
فاألمر علميٍّا؛ يحدث ما مع ويتناىف مستحيل، طبًعا هذا سلوكه؟ بسوابق وافية دراسة عىل
العلمية معرفتنا زادت مهما قائًما يظل بالحرية الداخيل الشعور أن هو فعًال املشاَهد
أنا ألني عقيمة؛ محاولة بسلوكي التنبؤ محاولة بأن ألشعر إنني بل اإلنسان. بدوافع
عىل تساعدني أن يمكن والتي فيها، املتحكمة العوامل تتبع إىل أحتاج فال أفعايل، صانع

بها. التنبؤ
األمر يكون حني — للتنبؤ الداخيل املرء سلوك قابلية عدم أن نجد الحالة هذه يف
هذا إن بل بالحرية. املرء شعور مع اإلطالق عىل يتعارض ال — لنفسه بمعرفته متعلًقا
لها، معنى ال محاولة بسلوكه املرء تنبؤ محاولة يجعل الذي ذاته هو بالحرية الشعور
عرضناها التي النظر لوجهة فتبًعا الحاالت: بقية يف عليه هو عما مختلف هنا واألمر
قابلية مع الحرية تتناىف ال الحرية، وبني العلم بني التعارض عدم تؤكد والتي قبل، من
من معينًا لونًا سريفض جيًدا أعرفه شخًصا بأن تنبأت فإذا للتنبؤ، اإلنسانية الظواهر
فإن أخرى: وبعبارة هذا. رفضه يف حرٍّا يكن لم أنه ذلك معنى فليس له، ُقدِّم الطعام
مع يتناىف ال الناس بسلوك التنبؤ عىل قدرتنا زيادة أجل من العلم يبذله الذي الجهد
أعني املعرفة؛ من الخاص النوع ذلك عىل يصدق ال هذا ولكن نطاقها. يضيق أو الحرية
املاضية، ترصفاته عىل قياًسا بسلوكه يتنبأ أن يحاول ال املرء إن إذ بنفسه؛ املرء معرفة
املستحيل من يكون يكاد التي العوامل من نهائيٍّا ال عدًدا فعل كل وراء ألن فقط ليس
عمًرا — به نقوم بسيط اختيار مجرد حالة يف — تتبعها يستغرق قد والتي بها، اإلحاطة
يف رضوريٍّا بالحرية الشعور تجعل الذاتية للمعرفة الخاصة الطبيعة ألن أيًضا بل بأكمله،
اآلخرين. مع التعامل عن جذريٍّا اختالًفا التعامل هذا يختلف بحيث ذاته؛ مع املرء تعامل
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آخر شعور ذاته: الوقت يف به ويرتبط يقابله، بالحرية الداخيل الشعور هذا أن عىل
باملسئولية. الشعور به وأعني األخالقية، اإلنسان حياة يف أهميته ينكر أن أحد يستطيع ال
بينه أو نفسه وبني الفرد بني عالقة صورة — الراقية الحضارات يف — يتخذ الشعور هذا
املسئولية؛ مفهوم عىل طرأ الذي التطور مشكلة مناقشة بصدد اآلن ولسنا «ضمريه»، وبني
أيٍّا املجتمع سلطة أمام كاملسئولية — خارجي طرف أمام مسئولية من تحولت بحيث
فيها الفرد ويكون بنفسه، إال فيها الفرد يتصل ال داخلية مسئولية إىل — طابعها كان
من مظهر املسئولية مشكلة أن هنا يعنينا الذي إنما واحد، آٍن يف واملسئول السائل هو
معرفة عىل بناءً إال مسئوًال نفسه يعد ال اإلنسان أن أعني لإلنسان؛ الذاتية املعرفة مظاهر
بينه بل املاضية، وأفعاله الحارض فعله بني ومقارنة تحليل وبعد فعله، بأبعاد معينة
يستيقن لكي أيًضا؛ حسبانه يف املستقبلية مرشوعاته أدخل وربما بأكمله. ماضيه وبني
بعبارة — ذلك ومعنى املستقبل، يف لحياته يرسمه الذي اإلطار يف فعله دخول مدى من
بل والعلم، الحرية بني العالقة بمشكلة وثيًقا ارتباًطا ترتبط املسئولية فكرة أن — أخرى
يكون ثالثيٍّا، طابًعا — جوانبها أحد يف — األخرية املشكلة هذه تتخذ أن املمكن من إن
طابعها يف املشكلة تفهم أن يمكن نحو أي فعىل واملسئولية، والحرية العلم هو: أطرافه

هذا؟ الثالثي
فكرة وبني الشامل اإللهي العلم بني التعارض موضوع ناقشنا أن لنا سبق ولقد
يواجهها التي الصعوبة عن وتحدثنا هللا، أمام املسئولية مبدأ وبني بينه أي والعقاب، الثواب
قاضيًا؛ بوصفه نفسه اآلن يف ويتصوره خالًقا بوصفه هللا يتصور عندما اإلنساني الفكر
الطبيعة بوساطته تتحدد مطلق فعل أنه عىل لإلنسان اإللهي الخلق يتصور عندما أعني
لنفس هللا من محاسبة أنه عىل لإلنسان اإللهي الجزاء ويتصور تفاصيلها، بجميع البرشية
أمام اإلنسان مسئولية عن تعبري أنه عىل أي هذه، طبيعته عىل املرتتبة أفعاله عىل اإلنسان
العلم بني واضًحا تناقًضا نجد الحالة هذه يف األفعال، هذه يف تسببت التي طبيعته خالق
فهل مسئولية، من عليها يرتتب وما الحرية وبني — الشامل اإللهي بمعناه مفهوًما —
الحد إىل اإلنساني العلم يؤدي هل أعني اإلنساني؟ املستوى عىل التعرض هذا مثل يوجد

الحرية؟ من الحد إىل يؤدي أنه البعض يعتقد مثلما األخالقية املسئولية من
إذا أعني — قبل من إليها أرشنا التي الثالثة أبعادها يف املشكلة هذه بحثنا إذا
فت لتكشَّ — واملسئولية والحرية املعرفة) (أو العلم بني القائمة الثالثية العالقة حللنا
الغرابة؛ من قليل غري قدر عىل — وهلة ألول — تبدو نقيضة — البداية منذ — أمامنا
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الذي التناقض يكن ولم للمسئولية، أسايس رشط الحرية بأن يسلمون الجميع ألن ذلك
عن ضمني تعبري سوى قاضيًا بوصفه وهللا خالًقا بوصفه هللا بني قليل منذ إليه أرشنا
التي الحالة يف أعني الحرية؛ انعدام ظل يف معنى لها يكون ال املسئولية بأن إيماننا
ترصفات فيها تكون أو نفسه، اإلنسان عن خارًجا اإلنسانية األفعال مصدر فيها يكون
يف دور ذاته لإلنسان يكن لم طبيعة ملقتضيات — حتمية بصورة — خاضعة اإلنسان
هو يكن لم أفعال عن مسئوًال اإلنسان تعد بدائية مجتمعات هناك أن صحيح إيجادها.
الوعي يف املتقدمة املراحل عىل ينصبُّ اآلن حديثنا ولكن مرغًما. بها قام أو مصدرها، ذاته
املسئولية، لقيام عنه غناء ال رشًطا الفعل حرية فيها تكون التي املراحل وهي األخالقي،
املرء وضع عملية إن إذ الحتمية؛ من نوًعا مقدًما تفرتض ذاتها املسئولية فإن ذلك ومع
الذي بالفعل قام حني الشخص بني رضوري اتصال وجود تفرتض املسئولية، موضع
بني يجمع واحد سببي خط وجود وتفرتض فيها، يُسأل التي اللحظة يف وبينه عنه، يُسأل
أم معنويٍّا جزاء أكان سواء — الجزاء وهي املسئولية نتيجة فإن كذلك اللحظتني. هاتني
كما للفعل. سببًا بوصفه الشخص عىل ع سيوقَّ الجزاء هذا ألن الحتمية؛ تفرتض — ماديٍّا
فعله عىل فيشجعه الشخص، يف معني تأثري له يكون سوف الجزاء هذا أن املفروض أن
والسببية. الحتمية بدوره يفرتض التأثري هذا ومثل املذموم، الفعل عن ويثنيه املحمود
أي قبلها، الحرية تفرتض املسئولية إن إذ بوضوح؛ النقيضة تلك أمامنا تظهر وهكذا
ذاته، املسئولية فعل تربير أساس بوصفها أي بعدها؛ الحرية وتفرتض لها، ممهد كرشط
عليه نحاسب الذي الفعل بأصل علمنا كان فإذا أخرى، وبعبارة جزاء. من عليه يرتتب وما
بالنتائج علمنا فإن الشخص، هذا لدى حرية وجود نفرتض ألننا رضوري؛ غري الشخص
وهكذا معنى. ذاتها املحاسبة لهذه يكون حتى رضوري له محاسبتنا عىل سترتتب التي
أي الحرية؛ عكس تقتيض ولكنها مقدًما. الحرية تقتيض املسئولية أن يف املوقف يتلخص
تفرتضه ولكنها البداية. يف العلم تشرتط ال املسئولية أن كما الالحقة، املرحلة يف الحتمية،

النهاية. يف وتشرتطه
املقدمة هي الحتمية، مقابل يف الحرية، بأن االعتقاد عىل ضمنًا تنطوي النقيضة هذه
الذهن إىل بالنسبة — إنه قبل: من قلنا الذي االعتقاد وهو املسئولية، لقيام الرضورية
والتحليل؟ النقد أمام االعتقاد هذا يصمد فهل بها، مسلًَّما قضية يكون يكاد — العادي
أسبابه تعرف الذي السلوك أن بمعنى املسئولية، مع تتناىف الحتمية أن الصحيح من وهل

املرء؟ عنه يُسأل سلوًكا يكون أن يمكن ال مقدًما وتحدد
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فحسب؛ اللوم تستوجب التي األفعال حالة يف إال يقدَّم ال الرأي هذا أن املالحظ من
الذي الفعل مقدمات يف نبحث عندئٍذ عقابًا، املسئولية عىل املرتتب الجزاء يكون فحني
وقع فعًال كان إنه أي «حرٍّا»؛ فعًال يكن لم أنه نثبت أن ونحاول العقاب، هذا استوجب
يف أما ا. تامٍّ نفيًا ننفيها أو عنه املرء مسئولية من نخفف وبذلك حتمية؛ ألسباب نتيجة
نحاول ال فإننا ثوابًا، فيها الجزاء يكون والتي واإلطراء، املدح تستحق التي األفعال حالة
عن فاعلني، كنا إذا نحن مسئوليتنا من أو الفاعل، مسئولية من نخفف أن اإلطالق عىل
«فلست منكوفسكي: قال وكما للفاعل، وحتمية رضورية سوابق وجود إىل اإلشارة طريق
أنصار من أنه بحجة الفرنيس) الرشف (وسام دونور اللجيون رفض شخًصا أعرف
فعل عىل التكريم نرفض ال إذن فلماذا الحالتني، يف واحد فاملبدأ ذلك ومع الحتمية»،5
سوابق هناك وأن به، القيام يف الحرية كل أحراًرا نكن لم أننا أساس عىل املدح يستحق
يف نقترص وملاذا النحو؟ هذا عىل نترصف أن علينا املحتم من جعلت التي هي رضورية
املؤكد من العقاب؟ أو للوم معرَّضني فيها نكون التي الحاالت عىل الحجة لهذه استخدامنا
ال املسئولية بأن الشائع االعتقاد صحة يف تشككنا بأن كفيلة وحدها الحقيقة هذه أن
ظهور إىل املؤدية الرضورية باألسباب الدقيقة املعرفة ظل يف أي الحتمية؛ ظل يف لها قيام

الفعل.
أعني كاملة؛ حرية بدون مسئولية تصور املرء عىل الصعب من ليس أنه األمر وواقع
فاملسئولية املرء؛ عنه يسأل الذي الفعل بمقدمات كامل غري جزئي علم إطار يف مسئولية
أنها بدليل مطلقة، حرية تفرتض ال ولكنها الحرية. من معينًا قدًرا تفرتض القانونية
حرية. بغري أم بحرية سواء إطاعتها، يتحتم معينة ترشيعية قواعد وجود أساس عىل تقوم
أجل من القانون بها يقوم التي — الفعل دوافع عن البحث عملية فإن أخرى: وبعبارة
يتعقب يظل ال القانون أن بدليل معني، حد إىل إال تستمر ال — الفاعل مسئولية تحديد
قد كانت ربما التي األسباب إىل فيها يهتدي لكي — مثًال — للفاعل الوراثية األصول
العلم منها يفيد عنارص األصول هذه بني من هناك تكون قد أنه مع جريمته، يف تحكمت
كانت وملا جريمته، ارتكاب إىل دفعته التي هي لحريته، مقيدة كانت عوامل عن الكشف يف
الضمري كان وملا القانونية، املسئولية مع املوازاة من قدر عىل تنطوي األخالقية املسئولية
األخالقية املسئولية إن القول: املمكن فمن باطنًا»،6 طابًعا اتخذ وقد «القانون هو األخالقي

.Minkowski E., dans: Enquéte sur la liberté, paris (Hermann), 1953, p. 151 5

.Farrer Austin. The Freedom of the Will. Scribner, New York, 1958, p. 254 6
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املرء عىل ويتوجب اإلنسان، يف الباطن املجال إىل نُِقَلت معينة، قواعد بدورها تفرتض
املسئولية تفرتض ال الحالة هذه يف القانون، نصوص إطاعة عليه يتوجب مثلما إطاعتها
الحتمية تكن لم إذا إنه أي الخلقي»؛ «الضمري قواعد إطاعة تفرتض ما بقدر كاملة، حرية
املسئولية تكون أن يف احتماًال ذلك يثري أال القانونية، املسئولية من املرء إعفاء إىل مؤدية

بالحتمية؟ االعتقاد ظل يف ممكنة بدورها األخالقية
القانونية؛ واملسئولية األخالقية املسئولية بني أساسيٍّا اختالًفا هناك أن به املسلَّم من إن
أن عقوباته يف ويُراعي األخطاء، ارتكاب من الناس تحذير يستهدف «نفعي» فالقانون
الحكم يرتكز شخصية، فهي األخالق أما وحده. للفاعل جزاءً ال لآلخرين رادًعا تكون
أنها يبدو وكان واملقاصد. بالنوايا اهتماًما أكثر كانت ثَم ومن نفسه؛ الفاعل عىل فيها
بحيث نفعي؛ جانب بدورها األخالق يف يكون أن يجوز أال ولكن الحتمية. وجود مع تتناىف
أنني أساس عىل نفيس إىل اللوم هذا ه أوجِّ ال خاطئ، فعل عىل نفيس ألوم عندما إنني
بل الحتمية)، مذهب رأي يف مستحيل هذا أن (إذ مخالفة بطريقة أسلك أن أستطيع كنت
يف املستقبل؟ يف الخطأ هذا مثل تكرار أتجنب أن اللوم، بهذا آمل أنني أساس عىل أوجهه

بينهما. تعارض هناك يكون وال الحتمية، ظل يف ممكنة املسئولية تكون الحالة هذه
تجربتنا إىل رجعنا إذا السهولة من بمزيد يزول أن يمكن التعارض هذا أن عىل
أن أم العالم يف السائدة هي وهل الحتمية، مشكلة يف املرء رأي كان فمهما الباطنة،
شعوره من يستخلص أن يستطيع ال فإنه العرضية، من أسايس عنرص فيها الحوادث
الواحد، الشخص داخل يف تعارض بال ممكن بينهما الجمع إن أي باملسئولية؛ الداخيل
املسئولية أن حني عىل شامل، شخيص ال مبدأ الحتمية إن إذ ميسور؛ ذلك وتعليل
وجه عىل اإلنسانية حياتنا تتميز وبها للوعي، املبارشة املعطيات من تَُعدُّ معيشية، ظاهرة
املسئولية أن حني عىل والزمان املكان يف نهاية ال ما إىل يمتد مبدأ الحتمية التخصيص،
وملا املعلومة، حدودها ولها الخاصني، ومكاننا زماننا يف تحدث شخصية، حية تجربة
يكون أن بُدَّ ال بينهما التعارض فإن واحدة، أرض عىل تجتمعان ال الفكرتان كانت

مصطنًعا.
وبني الحرية تفرتض التي املسئولية بني تعارض بوجود سلَّمنا لو فحتى وأخريًا،
كما — الحتمية ألن مصطنع؛ التعارض هذا أن نتذكر أن فينبغي تنفيها، التي الحتمية
الحرية يجعل كامًال فلسفيٍّا تراثًا هناك وألن الحرية، تنفي ال — سابق موضع يف أكدنا
العماء حالة يف ال بها، الواعي وإدراكنا السلوك يف املتحكمة باألسباب علمنا نفس يف كامنة

سبب. أي إىل مفتقرة أفعالنا فيها تبدو التي والتخبط
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العملية الحريات إىل النظرية الحرية من (3)

العلم بني العالقة يف العلمي بالبحث الصلة منقطعة السابقة النظرية التأمالت ليست
طريقة يف تأثري له يكون أن بُدَّ ال للمفكر النظري االتجاه ألن ذلك الشخصية؛ والحرية
الوجه بني انفصال بوجود نعتقد أن الزيف ومن العملية. زاويتها من لألمور تناوله
بالتداخل لحظة كل يف تشهد اإلنسانية التجربة إن إذ للفكر؛ العميل والوجه النظري
النظرية للمواقف كان بالذات، الحرية مشكلة حالة ويف الوجهني. هذين بني الوثيق
تقيم التي الفلسفات إن إذ العلمية؛ الحريات إىل نظرتهم يف ال الفعَّ تأثريها للمفكرين
اكتساب أجل من اإليجابي السعي بمبدأ عادًة تنادي ال والحرية، العلم بني تعارًضا
التعارض هذا تزيل التي تلك أن حني عىل العلم، طريق عن العلمية الحريات من مزيد
الحريات نطاق سبيل يف اإليجابية جهود يبذل كما العلم أمام مرصاعيه عىل الباب تفتح

اإلنسانية.
عىل بحثها إىل التأميل النظري املستوى عىل املشكلة بحث من انتقالنا أن ذلك ومعنى
الوجه من انتقال هو وإنما له، مخالف مجال من انتقاًال ليس الواقعي، اإلنساني املستوى
ينكرون من املفكرين من ظهر قد كان وإذا املجال، لنفس التطبيقي الوجه إىل النظري
الفلسفية التأمالت هذه أمثال أن ويؤكدون املشكلة، هذه يف النظري البحث قيمة أصًال
يف الحقيقية للمشكلة التصدي يريدون ال أشخاص بها يقوم عقيمة مناقشات هي إنما
والعميل النظري الوجهني: بني الجمع رضورة نؤكد أن واجبنا من فإن مبارشة، مواجهة
إال تتضح ال املشكلة لهذه الحقيقية األبعاد أن نثبت وأن والحرية، العلم بني الصلة ملشكلة
املوضوعات من لنا يتبني وسوف الوجهني، هذين بني املتبادلة العالقات إدراك طريق عن
جانبي بني وثيًقا تداخًال هناك أن البحث هذا من التايل القسم يف نعالجها أن اخرتنا التي
املعالم، وتحدد الوضوح من مزيًدا تكتسب السابقة النظرية املناقشة وأن هذين، املشكلة

اآلن. إليها سننتقل التي العلمية املناقشة بفضل الواقعي التطبيق مجال إىل وتنتقل

املختلفة العلوم يف الحرية مشكلة (1-3)

التي النتيجة هي بحثنا من الجزء هذا يف لها نعرض أن علينا يتعني التي املشكالت أوىل
البداية منذ — نالحظ أن وينبغي الحرية، مشكلة إىل بالنسبة املختلفة العلوم إليها تصل
مثل ألن املشكلة؛ هذه يف العلوم مختلف لرأي شامل عرض تقديم نستهدف ال أننا —
نظر وجهة عن بالحديث سنكتفي إننا بل كهذا. بحث أبعاد بكثري يتجاوز العرض هذا
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ال لها سنعرض التي العلوم فإن كذلك املشكلة. هذه يف العلوم من محدودة مجموعة
تتصل ال العلوم هذه تبحث التي املوضوعات إن إذ مبارشة؛ معالجة الحرية مشكلة تعالج
إليه التوصل يمكن الصدد هذا يف به نقول الذي الرأي إن بل املشكلة. هذه بمثل مبارشًة
يمثل املوضوع هذا أن يُالَحَظ أن ينبغي وأخريًا فحسب. مبارشة غري ضمنية بطريقة
العلم بني الصلة ملشكلة العلمي البحث إىل النظري البحث من عليه العبور يمكن جًرسا
عىل أو هذين، املشكلة وجَهي بني للجمع تصلح فيه تُعالج التي املسائل إن إذ والحرية؛

اآلخر. إىل أحدهما من لالنتقال تمهد األصح:

الفيزياء (أ)

االعتقاد ساد عرش، والثامن عرش السابع القرنني يف امليكانيكي العلم ازدهار فرتة خالل
تسري كلها الكون حوادث يجعل الشاملة الحتمية من لنوع تخضع الطبيعية القوانني بأن
بعض واستدل الكافية، املعطيات توافرت ما إذا كاملة بدقة مقدًما حسابه يمكن اتجاه يف
للحرية مجاًال ترتك ال الكون لها يخضع التي الدقيقة السببية أن عىل ذلك من املفكرين
يف الرضورية القوانني تتحكم عالم يف معنى لها يعود ال الحرية هذه أن وعىل اإلنسانية،
املشهورة الفقرة تلك هو املوقف هذا عن تعبري أدق وكان أحداث. من فيه يقع ما كل
ُوِجَد «لو فقال: الكون، يف الحتمية سيادة عن «البالس» الفرنيس العالم فيها عربَّ التي
الطبيعة، يف تأثريها تمارس التي القوى كل — الزمان من معينة لحظة يف — يعرف عقل
الكون؛ منها يتألف التي األشياء جميع اللحظة تلك يف تتخذها التي املواقع عن فضًال
واحدة، صيغة يف الذرات أصغر وحركات العالم يف األجسام أكرب حركات يضم أن الستطاع
إىل فبالنسبة للتحليل، املعطيات كل يخضع بحيث القوة من العقل هذا يكون أن برشط
أمام ماثلني واملستقبل الحارض يصبح بل يقيني، غري يشء هناك يكون لن كهذا عقل

ناظريه.»
الثامن القرن أواخر يف الطبيعي العلم موقف عن قاطع بوضوح تعرب الصيغة هذه
تؤثر إنها القول: يمكن هل ولكن الحتمية. مشكلة من عرش التاسع القرن وأوائل عرش
يف فرضية الصيغة هذه أن الواقع الكثريون؟ اعتقد كما الحرية مشكلة إىل نظرتنا يف فعًال
صغرية بكل محيط عقل فيها يوجد فعًال، متحققة غري حالة عن تتحدث فهي أساسها؛
مثل وجود إمكان مسألة إن قيل: لو وحتى الزمان، من معينة لحظة يف العالم عن وكبرية
صورته يف نفسه املبدأ هو األمر يف ما أهم وأن ثانوية، مسألة وجوده عدم أو العقل هذا
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إمكان يؤكد إنه اإلنسانية، الحرية يمس ال املبدأ هذا أن نالحظ أن فينبغي املوضوعية،
للتنبؤ، الحوادث بقابلية اإلطالق مسار يف يتدخل ال ولكنه الكون. حوادث بكل التنبؤ

خارجي. تدخل أي دون مجراه يف يسري السلوك هذا وسيظل
الحرية. إلغاء تعني أنها هو «البالس» لصيغة الشائع التفسري كان فقد ذلك ومع
الحرية استحالة يؤكد الفيزياء علم إن يقال: أن املفكرين أوساط يف املألوف من وكان
من للخالص فرصة أية يتحينون الحرية هذه عىل الحريصون كان هنا ومن اإلنسانية،

الطبيعي. العلم يف الشاملة العلية فكرة فيه أوقعتهم الذي املأزق هذا
علم يف حاسم انقالب حدث حني العرشين، القرن أوائل يف الفرصة هذه وحانت
التعيني انعدام وأصبح التقليدي، بمعناها والعلية الحتمية مفاهيم معه انهارت الفيزياء،
بمسار الكامل الدقيق التنبؤ أن وثبت املادي، العالم جزئيات قلب يف كامنًا الالتحدد أو
يف االنحراف من نوع إحداث يف تتدخل ذاتها املالحظة عملية ألن مستحيل؛ الجزئيات هذه
مبدأ تطبيق يستحيل املادة، دقائق يف متوقعة غري قفزات هناك تكون بحيث املسار؛ هذا

عليها. الدقيقة العلية
اإلنسانية الحرية عىل تقيض نتائج استخالص إىل قبل من املفكرون سارع وكما
نتائج استخالص إىل غريهم سارع فقد املطلقة، الحتمية تؤكد التي البالس صيغة من
بمعناها الحتمية استحالة ثبتت أن بعد اإلنسانية، الحرية يؤيد ذاته الفيزياء علم أن تؤكد
العرشين، القرن أوائل يف املشهورين العلماء بني من الرأي هذا أصحاب من وكان التقليدي.
يسحب العلم أن نالحظ أن «نستطيع مؤلفاته: أحد يف يقول Eddington أدنجتن فهذا
اإلرادة، حرية لفكرة املعنوية معارضته التنبؤ) قابلية عدم مبدأ بإدخال (رأي بذلك
بوصفه ذلك يفعلوا أن ينبغي الذهني النشاط عن حتمية بنظرية يقولون الذين فأولئك
معرفتنا مع تالؤًما أكثر يجعلونه بذلك أنهم أساس عىل ال ذاته، للذهن لدراستهم نتيجة
النظرية يف الثورة «إن يقول: آخر كتاب ويف العضوية.»7 غري الطبيعة بقوانني التجريبية
يعد لم أنه هي هامة نتيجة لها — الحالية الفيزياء من الحتمية طردت التي — العلمية
من الرغم وعىل كاملة، بصورة مقدًما محتمة البرشية األفعال أن افرتاض الرضوري من
من ضئيل قبس ظهر بل مرصاعيه، عىل يُْفتَح لم فإنه ُفِتَح، قد البرشية الحرية باب أن
ثم 8«… املشكلة إىل نظرتنا توجيه إعادة لتربير يكفي هذا أن أعتقد ولكني النهار. نور

.The Nature of the physical World. Ann Arbor Paperbacks, 1958, p. 295 7

.New Pathways in Science. Ann Arbor, 1959, p. 87 8

317



الفلسفة آفاق

الالتعني مبدأ دام ما الفيزياء، قوانني يخالف ال الوعي نشاط أن نستنتج «وهكذا يقول:
فيه.»9 عملها تمارس حرية بوجود يسمح حاليٍّا السائد

الجديدة الفيزياء «إن :James Jeans جينز جيمس يقول تقريبًا األلفاظ وبنفس
إىل حاجة يف اإلرادة وحرية العلية مشكلتَي: أن األقل عىل أظهرت قد الالتعني) (فيزياء
املؤدي الباب توصد كانت لو كما بدت الكالسيكية الفيزياء أن حني وعىل جديدة، صياغة
بأن توحي أنها يبدو بل ذلك، تفعل ال الجديدة الفيزياء فإن اإلرادة، حرية من نوع أي إىل
كشفت قد القديمة الفيزياء إن املقبض. إىل نهتدي أن استطعنا لو يُْفتََح أن يمكن الباب
فتكشف الجديدة الفيزياء أما املسكن. إىل منه السجن إىل أقرب يبدو كان عالم عن لنا
مجرد ال األحرار للناس مالئًما مسكنًا يكون ألن صالًحا كان لو كما يبدو عالم عن لنا
بأن االعتقاد إىل يؤدي هيزنربخ عند الالتعني مبدأ أن جينز ويرى للحيوانات»،10 مأوى
ألن ال «الخلخلة»، من عنرص العالم جهاز يف ودخل قليًال، تفككت قد العالم» «مسامري
أصبح بحيث البداية؛ منذ تماًما محكوًما يكن لم يشء كل ألن بل ناقصة، العالم صنعة

للحرية.11 مجاًال يرتك
من تستدل والتي — الفيزياء علم يف الحديثة التطورات عىل املبنية االستنتاجات هذه
املرء عىل يصعب ال متعددة أخطاء يف تقع — اإلنسانية الحرية وجود عىل التطورات هذه
هذه الزمت التي املندفعة الحماسة عهد انقىض أن بعد الراهن، وقتنا يف إليها يتنبه أن
بطريقة املعارص الفيزياء علم «أزمة» تأمل عىل أقدر وأصبحنا عهدها، أول يف الكشوف
عن الحمايس الدفاع هذا يصادف عندما يتساءل أن املرء حق من أن والواقع موضوعية.
الجديدة الفيزياء تظهر حتى تنتظر أن اإلنسانية الحرية عىل مكتوبًا كان هل الحرية:
كان لقد السابق؟ تاريخه طوال حريته إثبات عن عاجًزا اإلنسان كان وهل تدعمها؟ لكي
استخلص أنه البعض اعتقد هذه، أيامنا «يف باستنكار: قال حني حق عىل «منكوفسكي»
بد ال اإلنسانية الحرية أن الواقع ولكن الحديثة. الفيزياء مفاهيم من الحرية لصالح حجة
املعقول إىل األقرب أليس امليدان، هذا يف كهذه حجج عن بحثت إذا ا حقٍّ مريضة تكون أن

ص٩٨. نفسه، املرجع 9
.Physics and philosophy. Ann Arbor, 1958, pp. 215-216 10

.The Mysterious Univeres., p. 27 11
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ومغرية قلوبنا إىل قريبة تبدو املفاهيم هذه كانت إذا عما ذلك، عكس عىل نتساءل، أن
اإلنسانية؟»12 الحرية فيه سارت الذي الطريق يف — يمكنها ما بقدر — تسري ألنها

عىل — تخلط بأنها يقنعنا الحجج هذه بحث يف التعمق من قليًال أن يف جدال وال
يف املعتاد واملستوى جهة، من الذري املستوى للظواهر: مستويني بني — مؤسف نحو
ألنها الثاني؛ املستوى عىل إال تُثار ال الحرية مشكلة أن املعروف ومن اليومية، حياتنا
إليه نصل ما نطبق أن الخطأ من كان هنا ومن العالم؛ هذا يف اإلنساني بالسلوك تتعلق
املألوفة، بأبعاده اليومي العالم يف سلوكنا عىل الدقيقة الجزئيات مستوى يف نتائج من
األكرب األنساق كل فإن األصغر، الوجود مجال يف القاعدة هي الالحتمية كانت لو وحتى
ال الصغرى مكوناتها أن من بالرغم حتى بحتميتها محتفظة تظل أن يمكن ذاك من

الحتمية. تسودها
تفسريًا العلمية النتائج تفسري يف التعجل هذا عن دقيًقا تعبريًا نابري» «جان عرب ولقد
فقال: اإلنسانية، للحرية ضمان خري هو العلمي البناء إحكام عدم بأن االعتقاد فلسفيٍّا،
يخىش أن املوضوع حتمية يف وعقل فكر من هنالك ما لكل الواضح الفهم سوء من «إن
إال ذلك تجنُّب يستطيع ال أنه ويعتقد البرشية، النفس عىل الحتمية هذه سيطرة البعض
األشياء. قوانني يف العرضية من نوع كشف طريق عن اإلنسان يف للحرية الجو بتهيئة
وجود عىل متوقفة املرء يجعلها عندما موجوًدا يظل الحرية له تتعرض الذي الخطر ولكن
نقطة تكون أن إال يمكن ال الالمعقولية هذه ألن ذلك املعرفة؛ موضوع يف معقولية ال
عىل كلها تالقت متعددة محاوالت تضافرت قد أنه والواقع للموضوع. أدق لتحديد بداية
العقلية، فوق معرفة قيام إمكان جديد من تتيح لكي العلم قيمة إضعاف هو واحد، هدف
دون تحول األشياء عالم يف الرضورة سيادة كانت هدفان وهما الحرية، عىل قائمة وعلية
عديدة، ثغرات تتخلله ناقص علم بني وثيقة رابطة إيجاد هو املطلوب وكأن تحقيقهما،
هذه نجاح أن والواقع الثغرات، هذه بفضل إال العالم إىل طريًقا لها تجد ال حرية وبني
للعلم ألزمة متعجل فلسفي تفسري سوى الحقيقة يف هي فما فيه، مشكوك أمر املحاوالت
ستظل املعرفة نظريات بعض عقلية ال أن يف إذن جدال فال كان، مما أقوى منها سيخرج
يعمل الذي العلم حالة يف تجد أنها فيه تظن الفلسفة كانت عرص عىل شاهًدا التاريخ يف
املخادعة.»13 من يخلو ال نحو عىل اإلنسانية لحرية لتربير وسيلة مناهجه مرونة زيادة عىل

.Minkowski E., Dans (Enquéte sur la liberté) op. cit., p. 154 12

.Nabret Jean: L’Expérience intérieuere de la Liberté. Paris P.U.F, 1924. pp. 263-264 13
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مبدأ سيادة يؤكد حني الحرية عىل يقيض ال الفيزياء علم إن إذن؛ القول خالصة
إن بل الحتمية. مبدأ يف ثغرات وجود يؤكد حني الحرية يدعم وال الكون، يف الحتمية
املبدأ هي الالحتمية أم الحتمية أكانت سواء عليه، هي ما عىل تظل اإلنسانية الحرية
أو إيجابًا — تؤثر ال الفيزياء علم يف العامة النظريات أن يبدو وهكذا الطبيعة. يف السائد
له تأثري ال الفيزياء علم أن ذلك يعني هل ولكن اإلنسانية. الحرية من موقفنا عىل — سلبًا
الحرية عىل الهامة آثارها العلم هذا لتطبيقات تكون أن يحتمل أال الحرية؟ مشكلة عىل
إىل نعود عندما — لنا يتبني وسوف مؤقتًا، عنها الكالم سنُرِجئ مشكلة تلك اإلنسانية؟

باإليجاب. عنه يجاب أن بُدَّ ال السؤال هذا أن — بعد فيما معالجتها

النفس علم (ب)

ينطبق الحرية، مشكلة يف وتأثريه الفيزياء علم عن ما وقت يف قيل مما قليل غري قدًرا لعل
السلوك عىل ينصبُّ النفس علم حالة يف البحث أن األمر يف ما وكل النفس، علم عىل
عن دواًما يكشف كان النفس علم فتقدُّم الطبيعية، األفعال أو الحوادث عىل ال اإلنساني،
وجود بإمكان االعتقاد زعزعة إىل — متزايد نحو عىل — تؤدي الحتمية من جديدة أنواع
كلما يضيق حريتنا نطاق بأن متزايد شعور هناك أصبح وهكذا اإلنسانية، للحرية أساس

تقدًما. النفس علم ازداد
بمعناه اللفظ هذا نستخدم إنما فنحن النفس؛ علم عن نتحدث حني أننا والواقع
الهام تأثريها لها كان كثرية فسيولوجية أبحاث تحته تندرج أن يمكن الذي الواسع،
اإليمان من مزيد إىل يؤدي مثًال املخ أبحاث فتقدم البرشي، السلوك لحقيقة فهمنا يف
«الدوائر من مجموعة إىل يرتد سلوكنا بأن االعتقاد إىل ويدفعنا املجال، هذا يف بالحتمية
التي — الفكرة ظاهرة تسمى أن يمكن فهل البحت، بالعلم فهمها يمكن التي الكهربائية»
حر. فكرنا بأن ا حقٍّ «نشعر» إننا الحرية؟ مظاهر من مظهًرا — كهذه عوامل إىل ترجع
تكون الذي الوقت يف كاملة، بصحة متمتعون بأننا األحيان من كثري يف نشعر ألسنا ولكن

وعي؟ عن بها نشعر ال خفية بأمراض مصابة أجسامنا فيه
البرشية األفعال وردود باألفعال والفسيولوجية النفسية معرفتنا نطاق اتساع إن
أو مخالف، نحو عىل نسلك أن نستطيع كنا أننا فيها نعتقد التي األفعال تلك بأن يقنعنا
فهناك أخرى؛ وبعبارة نتصور. كنا مما نطاًقا أضيق غريها، آخر بديل أمامنا كان أنه
تلك تحتله الذي النطاق وبني به، املرتبطة والعلوم النفس علم تقدم بني عكسية نسبة
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الوقت يف الحرية ظاهرة وجود إىل نطمنئ أن نستطيع فهل حرة، نسميها التي األفعال
حتى االنكماش هذا يزداد أن يحتمل أال باستمرار؟ ينكمش وهو مجالها فيه نرى الذي

التام؟ التاليش حد إىل يصل
عىل الحرة غري واألفعال الحرة األفعال بني الفارق نتصور أن قبل من اعتدنا لقد
الثانية الحالة يف الفعل بينما فينا، موجود — األوىل الحالة يف — الفعل أصل أن أساس
ة؛ الِجدَّ كل جديد موقف يف وضعنا قد النفس علم تقدم ولكن عنا. خارج أصل إىل يرجع
خارجنا، من الواقع يف آتية داخلنا من منبعثة نظنها التي األفعال من كثريًا أن تبني إذ
يخلع بأن املنوِّم يأمره الذي مغناطيسيٍّا، املنوم الشخص هو ذلك عىل الصارخ واملثل
لفعله، أعذاًرا وينتحل املحدد، الوقت يف ذلك فيفعل معينة، ساعة يف النافذة ويفتح معطفه
أمره الذي الشخص ينبئهم عندما إال حرٍّا، جميًعا الناس ظنه ربما بل حر، أنه متوهًما
بهذا اضطرارية كلها أفعالنا تكون أن إذن يمكن أال فعل،14 فيما مضطرٍّا إال يكن لم بأنه
يكون أن يمكن أال شيئًا؟ عنها نعلم ال خارجية أسباب لها تكون أن يحتمل أال املعنى؟
له نملك ال نحو عىل نسلك يجعلنا وعي، عن ندركه خفي تأثري والوراثة البيئة لعوامل

أحرار؟ أننا أساس عىل سلوكنا تربير ذاته الوقت يف ونحاول دفًعا،
والعلوم النفس علم تقدم أن ويف الدوام. عىل قائم االحتمال هذا أن يف جدال ال
التي األلفاظ أن هو إليه ننبه أن نود الذي ولكن باستمرار. ترجيًحا يزيده السلوكية
واقع يف ليست — جوهرها يف — فاملسألة نظر؛ إعادة إىل تحتاج املشكلة هذه بها نصوغ
مسألة هي وإنما معني، نحو عىل نسلك أن عىل ترغمنا قاهرة عوامل وجود مسألة األمر
االهتداء فإن قبل، من قلنا وكما سببًا، له نعرف نكن لم أن بعد لسلوكنا أسباب كشف
يعني ال فعًال) النفس علم به يقوم ما (وهو السلوك يف املتحكمة األسباب من املزيد إىل
كلها األسباب هذه تكون أن الرضوري من ليس القهر، عوامل من املزيد إىل االهتداء
أسباب من نكتشفه ما نصنف أن لنا يتيح النفس علم تقدم إن بل قهرية. أو خارجية
نفرق أن من يمكننا وذلك «الخارجية»، واألسباب «الداخلية» األسباب فئتني: إىل سلوكنا

االضطرارية. واألفعال الحرة األفعال بني أدق نحو عىل
السببية مع تتعارض ال الحرية كانت إذا إنه نظريٍّا: — القول املمكن فمن ذلك وعىل
تتعارض وإنما نفسه، الكائن داخل من منبعثة عوامل إىل راجًعا الفعل كون أي الباطنة؛

.Wilson John: Reason & Morals, Cambridge U. p. 1961. p. 59ff 14
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يف النفس علم يحرزه الذي التقدم فإن الفاعل، تقهر خارجية أسباب وجود مع فقط
يؤدي بل الحرة، أفعالنا نطاق تضييق إىل بالرضورة يؤدي ال أفعالنا أسباب عن الكشف
حقنا من وسيظل أفعالنا، من حر غري هو وما حر هو ما بني التمييز دقة زيادة إىل فقط
رشًطا بوصفها الحرية يفرتض اإلنساني الفعل أن — العلمي املستوى عىل نفرتض— أن
إمكانات إزاء محدًدا موقًفا وعينا يتخذ لم ما مستحيًال يغدو الفعل هذا إن إذ رضوريٍّا؛

الوعي. لهذا متاحة تظل للسلوك متعددة

التاريخ علم (ج)

إضعاف إىل أم بحريته؟ اإلنسان شعور دعم إىل التاريخ علم دراسة يف التعمق يؤدي هل
الشعور؟ هذا

اإلنسان الشعور عىل تقتيض وكأنها تبدو للتاريخ الجادة الدراسة أن يف شك ال
خاضعة البرشية األحداث له بََدْت التاريخ؛ معرفة يف تعمًقا املرء ازداد فكلما بالحرية؛
خالل البرش أن صحيح بدايته. منذ اإلنسان مايض يف املتحكمة هي كانت طاغية لعوامل
وإذا أفعال، من به يقومون فيما تامة حرية أحرار أنهم إليهم يخيَّل عرصمعني يف حياتهم
الذي الحاكم إىل الكاملة الحرية ينسبون فإنهم خارجي، لقهر خاضعة أفعالهم بأن أحسوا
يكونوا لم أهداف نحو يوجههم أن استطاع الذي القائد أو الزعيم أو إلرادته، أخضعهم
بدت األحداث، وقوع زمان من قريبًا املرء كان كلما وشأنهم، تُِرُكوا أنهم لو إليها ليتجهوا
حينما ولكنه يقع. أال يمكن كان منها وقع ما كل أن إليه وُخيِّل حرة، األحداث هذه له
األحداث املرء يتأمَل لكي كاف قدر الزمن من يميض حني أي منها، مبعدة عىل يقف
طابعها ويختفي حتمية، ألسباب خاضعة األحداث هذه له تبدو شاملة، بنظرة املاضية
التاريخ، دراسة يف التعمق وبازدياد الحتمية، الرضورة محله تحل لكي الَعريضبالتدريج؛
والتسلسل العامة، التيارات إال األمر نهاية يف تبقى ال األحداث، وقت عن الزمني واالبتعاد
سلسلة يف حلقة أنه عىل حدوثه وقت يف عارًضا يبدو كان ما كل ويظهر للحوادث، املحتوم

محكًما. ترابًطا مرتابطة
ونبضات تفاصيله ترى بميناء تكون ما أشبه تبدو التاريخية األحداث فإن وهكذا
تبتعد وأخذت سفينة ركبت ما إذا حتى جنباته، يف تعيش وأنت ومبانيه طرقاته يف الحياة
النابضة الحياة هذه كل من يبَق ولم رويًدا، رويًدا التفاصيل أمامك تالشت الشاطئ، عن
هذا االبتعاد موقع ومن البعيد، األفق يف الخارجي الهيكل أو العامة الخطوط إال الصاخبة
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تطبيقها. ميادين باختالف تفاصيلها بعض تختلف قد بقوانني محكومة البرش حياة تبدو
تخلف. بال التاريخ عرب اإلنساني السلوك عىل سارية األمر نهاية يف ولكنها

فت تكشَّ طويلة، زمنية فرتات عرب البرشوامتدت تاريخ إىل نظرتنا اتسعت فكلما وإذن
وقد مستقيمة، البعض يراها قد خطوط يف الحوادث بني تربط التي الخفية الخيوط لنا
وكلما دواًما، موجودة حال أية عىل ولكنها ملتوية. أو متعرجة أو دائرية غريهم يراها
تاريخ عىل املسيطرة العوامل بأن اقتناًعا ازددنا تكشًفا؛ الخفية الخيوط هذه ازدادت
تحل لكي عبقريتها؛ تكن مهما الفردية الشخصيات دور بالتدريج وتضاءل ثابتة، البرش

األفراد. عىل تعلو متحكمة قوى محلها
وهل البرش؟ حرية من اليأس إىل تفيض التاريخ دراسة أن ذلك يعني هل ولكن
العوامل هذه يأس يف ونتأمل األيدي مكتويف نقف أن إىل الدراسة هذه يف التعمق بنا يؤدي
دفًعا؟ لها يملكون ال الذين البرش مسرية تقود وهي الفردية، القوى عىل الغالبة التاريخية
العوامل تلك حتمية من يكن ومهما اإلنسان، صنع من — يشء كل قبل — التاريخ إن
املايض قوانني تكن ولم برشية، عوامل وأخريًا أوًال فإنها الفردية، القوى عىل تطغى التي
وإذا كذلك، تكون أن — السلوك يف الخاصة بطريقتهم — أرادوها البرش ألن إال حتمية
التاريخ»، ذمة «يف أصبحت (أي إرادتنا، نطاق عن تماًما خرجت قد املاضية أفعالنا كانت
صحيح اإلرادة. لهذه خاضعة زالت ما املستقبل يف أفعالنا فإن الشائع) التعبري يقول كما
يف طريقة هذه ولكن املايض. يف التاريخ صورة بنفس املستقبل يف التاريخ نصور أننا
من وكم املستقبل، املايضال هو التاريخ ألن التجاوز؛ من قليل غري قدر عىل تنطوي الكالم
تسد لكي ال البرش، مايض من املستمدة التاريخية القوانني حتمية تؤكد كانت الفلسفات
الحتمية القوانني ظلت فلو تدعيًما، الحرية هذه تزيد لكي بل اإلنسان، حرية أمام الطريق
نستغل أن — ذلك مع — وسعنا يف لكان املستقبل عىل املايضسارية من استُْخِلَصت التي
إذا أما أفضل. نحو عىل مستقبلنا يف التحكم أجل من موجتها»، «نركب أو القوانني هذه
وسيلة املايض دراسة تكون فعندئٍذ املستقبل؛ يف مفتوًحا القوانني هذه تغيري مجال كان

أخطاء. من فيه وقعنا ما تجنب عىل تعيننا دروًسا منه نستخلص لكي
حرية مع متعارضة وهلة ألول تبدو التي — التاريخ دراسة إن إذن القول مجمل
مستقبل عن بحثه يف اإلنسان وتعصم جديدة، مجاالت الحرية هذه أمام تفتح — اإلنسان
له يتيح ما املاضية التجارب خالصة من إليه وتقدم املايض، أخطاء يف الوقوع من أفضل

الحرية. من املزيد تحقيق سبيل يف نحو أفضل عىل فاعليته استغالل
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والحرية الحقيقة (1)

وحرية والتفكري التعبري كحرية — العملية الحريات إىل املفكرون ينظر أن الشائع من
ينبغي هدف الحريات هذه أن يتصورون فهم ذاتها، يف غاية أنها عىل — إلخ االنتخاب،
ذاته يف هو لها اإلنسان اكتساب أن ويعتقدون الظروف، تكن مهما اإلنسان إليه يسعى أن

متكامل. موجود هو حيث من لتحرره ضمان
واضحة، حقيقة إىل نشري أن الصواب إىل الرأي هذا افتقار نبني لكي يكفينا أنه عىل
تكون حني املطلقة فالحرية الضعفاء؛ حالة يف للظلم أداة تكون أن يمكن الحرية أن هي
أصحاب وبني يومهم، قوت أجل من العمل إىل محتاجني ضعفاء عمال بني للعالقة أساًسا
نهاية يف تؤدي أن بُدَّ ال غريهم، العمال بهؤالء يستبدلوا أن لحظة أية يف يمكنهم أعمال
هذه ويف عبوديتهم. لتأكيد أداة إىل وتنقلب ضعًفا، العمال هؤالء مركز زيادة إىل األمر
الحرية من املزيد لتحقيق أداة الحرية، عىل تُْفَرض التي والضوابط القيود تصبح الحالة

لتقييدها. ال
يف العملية الحريات وضع عىل تساعد التي الضوابط أهم من العلم أن يف جدال وال
العلم يستطيع الناس، من ممكن عدد ألكرب وتوفريها املعرفة نرش طريق فعن نصابها،
الحريات فجميع قيمة، بدونها العملية للحريات يكون ال التي الحقيقية األسس يضع أن
األساسية الحقائق الجماهري تعرف حينما الكاملة قيمتها تكتسب — مثًال — الديمقراطية
حاسمة قرارات اتخاذ يف تشرتك أو عليها، حكمها تصدر أن منها يراد التي األمور عن
كيف تعلم قد يكن لم إذا املرء إن إذ معنى؛ التفكري لحرية يكون ال العلم وبدون بشأنها،
هذه نطاق يكن مهما التفكري، حرية من يفيد أن منه املجتمع يتوقع أن العبث فمن يفكر
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نفيس، عن أعرب كيف أعرف أكن لم إذا إيلَّ بالنسبة تعني فماذا التعبري، حرية أما الحرية.
شك دون — العلم إن التاريخ؟ أو املجتمع عن أو العالم عن معلومات لديَّ تكن لم وإذا
واملعرفة أجوف، كالًما أو نفاًقا كلها املعروفة الحريات تكون بدونه الذي األساس هو —
إن تكن، لم أم بالحريات شكيل باعرتاف مقرتنة أكانت سواء الحرية، إىل سبيل ذاتها يف
الناس تحرير إىل سبيل ذاتها يف هي األمور حقائق معرفة ألن اإلنسان»؛ تحرر «الحقيقة

الخداع. عبودية ومن الجهل ربقة من
حول يدور الذي الجدل من كبريًا قدًرا أن لنا التضح األخرية؛ الفكرة هذه تعمقنا ولو
املشكلة صميم — األمر واقع يف — يمس ال العملية بالحريات االعرتاف عدم أو االعرتاف
ضمان هو وإنما الحريات، بهذه الشكيل االعرتاف ليس املوضوع لُبَّ ألن ذلك الحقيقية؛
سليمة، ممارسة — تتوافر عندما — الحريات هذه ممارسة عليها بناءً يمكن التي األسس
اإلعالم، بحرية كامًال شكليٍّا اعرتاًفا يعرتف بلد يف توجد التي الصحافة إن ذلك: مثال
نفسها تسمي أن يمكن ال املمكنة، القانونية الحصانات بجميع الحرية هذه ويحيط
مهاترات يف سًدى الُقرَّاء وقت تبدد كانت أو باألكاذيب، مليئة كانت إذا حرة صحافة
بحرية الحد هذا إىل يتشدق ال مجتمع يف بأخرى الصحافة هذه قارنت ولو تفاهات، أو
واقع يف — األخري املجتمع لكان الحقائق؛ من أكرب قدًرا صحافته يف ينرش ولكنه اإلعالم.
اإلنسان. تحرر التي هي — قلنا كما — الحقيقة إن إذ األول؛ من حرية أعظم — األمر

أداة ليكون واسع نطاق عىل الراهن وقتنا يف يُْستَْخَدم ذاته العلم فإن ذلك ومع
نفس أن ا حقٍّ الغريب ومن صانعوها. إال بها يشعر يكاد ال خفية بقيود اإلنسان لتكبيل
اإلنسان إليها يصبو حرية لكل الحقيقي الضامن أنها قليل منذ رأينا التي — األداة هذه
يف الناس عقول لصب الة فعَّ وسيلة إىل البارعني األخصائيني من كثري أيدي عىل تتحول —
والسيطرة العقول عىل التسلط كان وإذا الحرية، من نوع ألي فيها أثر ال جامدة قوالب
عرصنا يف الجديد فإن بعيدة، عهود منذ البرشية عرفتها قديمة ظاهرة ذكية بوسائل عليها
حرة، نفسها تتوهم عقول عىل — ممكنة صورة بأكمل — تتم السيطرة هذه أن هو هذا
الحرة إرادتها عن صدر إنما املسيطرة القوى تلك عليها تمليه ما كل بأن يقينًا توقن بل

الواعية. ورغبتها
إىل — الحارض عرصنا يف — وصلت قد العقول عىل السيطرة أدوات أن والواقع
تقنع أن تستطيع تعارًضا الدول أشد أن ذلك عىل دليًال ويكفي اإلتقان، من عالية درجة
تحمًسا القضية لهذه يتحمس من شعوبها بني منها كلٌّ وتجد قضيتها، بعدالة شعوبها
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مضادة قضية عن منهما كلٌّ تدافع اللتان الدولتان تكون أن املستحيل من أن مع كامًال،
التي — املطلقة الحقيقة معيار فإن أخرى: وبعبارة مًعا، آٍن يف حق عىل األخرى لقضية
عاملنا يف واأليديولوجية السياسية الرصاعات عىل ساريًا يعد لم — اثنان عليها يختلف ال
بحقيقة كامل اقتناع عن منهما كلٌّ يؤمن خصمني نجد أن املألوف من وأصبح املعارص،
ففي التناقض؛ لهذا حل إىل وصولهما يف أمل ثمة يكون أن دون اآلخر، لحقيقة مناقضة
مألوًفا أمًرا — األطراف الرباعية أو الثالثية وربما — املزدوجة الحقيقة أصبحت عاملنا
أساليب اكتسبتها التي الفائقة القدرة سوى تعليل من الظاهرة لهذه وليس مستغرب. غري
حقيقة ستظل واحد موضوع أي يف الحقيقة إن إذ الحارض؛ عرصنا يف العقول يف التحكم
أساليب هناك أن يعني متناقضة بحقائق الراسخ واالقتناع األزمان، تغريت مهما واحدة
لم إن األقل، عىل الطرفني أحد ذهن يف كاذب يقني بث أجل من استُْخِدَمت قد منطقية غري

مًعا. كليهما يكن
التحكم لظاهرة لها حرص ال أمثلة لنرى املعارص عاملنا يف بأنظارنا نجول أن وحسبنا
يف له — كامل شعب سيق النازية أملانيا ففي كاذبة؛ بقضية إقناعها أجل من العقول يف
كلها البرشية ومن منه استنزفت مجازر إىل — مجيد تاريخ الفكر ويف الفن ويف العلم
بأشد — هذا املجيد ماضيه من —بالرغم الشعب هذا واقتنع لها، حرص ال وأمواًال أرواًحا
الثالث الرايخ وسيطرة الجرمانية األمة وامتياز اآلري العنرص تفوق عن بطالنًا األساطري
اإلنسانية عانت التي األكاذيب من الطويلة القائمة تلك آخر إىل سنة، ألف ملدة العالم عىل
وزوال الحرب انتهاء عىل طويل وقت يمض ولم تُْحَىص، ال وكوارث ويالت أجلها من كلها
طيب عن وقبلوه فيه، عاشوا الذي الزيف مدى أدركوا حتى األملان؛ أعني عن الغشاوة
الحرب مجرمي من بعًضا إن بل عاًما، عرش اثنى طوال أجله من وماتوا وحاربوا خاطر،
نذكر أن وحسبنا حقيقية، ندم مشاعر عن يعربون — محاكمتهم خالل — كانوا النازيني
وصل فقد النازية، املذابح عن املسئولني كبار وأحد هتلر، داخلية وزير «فرانك» منهم
أقواله وتضمنت إعدامه، معها يستعجل كان الكآبة من نوبة معه انتابته حد إىل ندمه
خالل فيها واقعني املاليني كان التي العقيل التخدير حالة عن رائعة سيكولوجية شواهد
كانت لو املرء يقرَّها أن يستحيل أفعال ارتكاب إىل بهم تؤدي كانت والتي النازي، الحكم

املوضوعي. التفكري عىل قدرة أدنى لديه
الدعاية سيل أمام البرشي العقل عجز عىل صارًخا مثاًال نجد الراهن عرصنا ويف
أن األمريكيني شباب زهرة من األلوف مئات إىل يُْطَلب حيث فيتنام، حرب يف الجارف
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األميال، من عديدة ألوًفا بالدهم عن تبعد بلًدا يحكم فاسد نظام عن الدفاع سبيل يف يموتوا
الشبان هؤالء من ضئيلة غري نسبة أن عىل دليل هذا يومنا حتى الحرب استمرار ومجرد
ومع القتال. يف استمرارهم — األقل عىل — يربر الذي الحد إىل الحرب بهذه مقتنعون
الدعاية أثر عنهم يزول أن بعد — يدركون األرس، يف منهم يقعون من معظم فإن ذلك
قضية أجل من يحاربون كانوا أنهم — املضادة النظر وجهة عليهم وتُْعَرض املخدِّرة

أفعالهم. عىل شديًدا ندًما ويُبُْدون وخارسة، زائفة
يستطيع ملا صارًخا مثًال إلينا تقدم الصهيونية الدعاية فإن العربي، عاملنا يف أما
فأشد وغاياتهم، الناس ألهداف كامل تزييف من إليه يصل أن للعقول املنظم التخدير
ال بحجج إال املوقف، هذا عن دفاًعا يأتي، أن يستطيع ال بالده ملوقف فهًما الصهيونيني
عليها عفا التي األساطري أو الساذجة، االنفعاالت مجال إىل األمر نهاية يف تنتمي عقلية
طوال غريهم فيه أقام بلد يف ا حقٍّ لليهود ويدَّعي نفسه يخدع األساطري وبهذه الزمان،
للصغار؛ املنحرفة والرتبية املنظمة الدعاية طريق فعن ذلك ومع عام. ألفي عىل يزيد ما
العالم، يهود بني متعصبني بل متحمسني أنصاًرا ألنفسهم يكوِّنوا أن الصهيونيون استطاع
قضية دعم أجل من طائفتهم أبناء عقول يزيفوا أن — يحاولون زالوا وما — وحاولوا

بطالنها. يف شك ال
الذي الجارف، الدعاية سيل أمام عاجًزا البرشي العقل يقف الحاالت، هذه كل يف
عقل استطاع وربما الكبار. وتوجيه الصغار تربية يف العلمية األساليب أحدث يستخدم
لها، يستسلم األمر نهاية يف ولكنه الدهر. من حينًا الدعاية هذه تأثري يقاوم أن ملاح ناقد
الحض وأساليب املستمر، والتكرار اإللحاح أمام — النادر القليل يف إال — مقاومته وتنهار
الصحف يف يوميٍّا الكاذبة للفكرة والرتويج املبارش، وغري املبارش واإلقناع والخفي، الظاهر
عقله اكتسبه ما كل من الرغم عىل — املعارص اإلنسان فإن وهكذا واإلذاعة، والتلفزيون
التزييف مقاومة عىل قادًرا يَُعد لم — الحديث العلم يف الهائل التقدم عن ناجم تعمق من
يف الشنيعة االنحرافات تلك هي النتيجة فتكون منظمة، علمية بطريقة عليه يُْفَرض الذي

بأكملها. أمم سلوك
ويزداد واأليديولوجية، السياسية املواقف عىل أساًسا ينصبُّ الدعاية تأثري كان وإذا
اإلعالن بتأثري — يتعرض الحديث اإلنسان فإن بالذات، واألزمات الحرب أوقات يف تركيًزا
إىل بدوره ويؤدي اليومية، الحياة يف تأثريه يمارس العقيل الخداع من آخر لنوع —
من هام جانب عىل القضاء إىل ثَم ومن النقدية؛ قدرتها وشل العقول مقاومة إضعاف
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إىل بطبيعته ميال هو الذي — العرصي اإلنسان عىل تنهال يوم كل ففي حريتها؛ جوانب
— وتتوسل طبيعته يف الالعقلية بالعنارص كلها تهيب التي اإلعالنات مئات — االستهالك
بإرضاء أو جميلة، فتاة بجاذبية أو مشهور، شخص بسلطة — أغراضه بلوغ أجل من
األمر نهاية يف تستهدف وسائل وكلها وتعظيمه، تفخيمه يف واملبالغة اإلعالن قارئ غرور
ال الذي والتكرار باإللحاح والتمييز النقد عىل قدرته وإضعاف العقل مقاومة تحطيم

ينقطع.
أن يمكن قائمة، بدونه العلمية للحريات تقوم ال الذي العلم إن إذن: القول مجمل
التفكري حرية وهي أال قيمة، اإلنسانية الحريات أعظم ضياع إىل تؤدي أداة ذاته هو يكون
ليس وحده العلم أن إىل ننتهي ذلك ومن األمور، عىل املستقل الحكم عىل والقدرة النقدي،
كافيًا ضمانًا ليس وحده العلم أن إىل ينبغي وإنما عمليٍّا، الحرية لتحقيق كافيًا ضمانًا
من عليه ينطوي ما توجه إنسانية بقيم العلم يقرتن أن ينبغي أنما عمليٍّا، الحرية لتحقيق
لإلنسان. التحرر من قدر أعظم تحقيق يضمن الذي االتجاه يف هائلة وإمكانات قدرات

العلمي والبحث الشخصية الحرية (2)

يستطيع الحرية من جو إىل الزدهاره يحتاج العلمي البحث أن املعروفة الحقائق من
إليها سيصل التي النتائج أن من واثق نفسه، عىل آمن وهو أبحاثه يجري أن فيه العالم
ألول — الغريب من بدا وربما التحيز. أو للتعصب فيه أثر ال موضوعيٍّا تقديًرا تَُقدَّر سوف
لحرية وقمع اضطهاد بحوادث مقرتنة كانت الحديث األوروبي العلم بداية أن — وهلة
طريقه يشقَّ أن استطاع قد العلم هذا أن معه إلينا يخيل نحو عىل واملفكرين العلماء
ذلك ومن الحرية، من له يتاح كان ما بفضل ال والقمع، الكبت مقاومة عىل قدرته بفضل
إال تكن لم — العلم تاريخ يف مشهورة أصبحت التي — العلماء اضطهاد حوادث فإن

مضمونة. وال مأمونة تعد لم بمواقع يأس عن تتشبث كانت غابرة عهود بقايا
منه يراد وكان التفتيش. محاكم من قاسيًا اضطهاًدا لقي قد جاليليو أن فصحيح
برونو أن وصحيح الحديث. للعلم األوىل األسس أرست التي الفلكية آرائه عن يرتاجع أن
كانا واسبينوزا ديكارت أن وصحيح والفكرية. العلمية معتقداته بسبب حيٍّا أُْحِرَق قد
التأليفي. نشاطهما يف البالغ أثره هذا لخوفهما وكان االضطهاد. من دائم خوف يف يعيشان
ال ولكن صحيح. كله هذا كتاباتهما. من يُنَْرشَ أن ينبغي ال وما ينبغي ملا تحديدهما ويف
كان واملفكرون العلماء هؤالء فيه يعيش كان الذي العام الجو أن صحة ذلك عن يقل
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القوى وأن التحرر، من جوٍّا — األوروبية الوسطى العصور يف السائد الجو إىل بالقياس —
تشجيًعا أكثر كانت األوروبي املجتمع يف تأثريها تمارس بدأت قد كانت التي الجديدة
هؤالء عاناه الذي االضطهاد كان وما السابقة، واإلقطاعية الالهوتية القوى من للعلم
بيأس ولكن رشاسة يف — تطلقها كانت التي االحتضار رصخة سوى واملفكرون العلماء
عرصها. يعد لم العرص وأن ها صفِّ يف يعد لم الزمن أن جيًدا تعلم ومصالح عقليات —

والقائلة: املعروفة القاعدة — تنفي وال — تثبت الحديث األوروبي العلم فبداية وإذن
الحرية. من جو إىل — ازدهاره أجل من — يحتاج العلمي البحث إن

السائدة األحوال ضوء يف سيما وال — املوضوع هذا بحث يف التعمق فإن ذلك ومع
عند حسابها يُْعَمَل أن ينبغي كثرية تحفظات وجود عن لنا يكشف الحارض— عرصنا يف
العلمي البحث طبيعة عن ناشئ التحفظات هذه وبعض السابقة، العامة القاعدة تأكيد
الحارض. عرصنا يف البحث هذا بها يمر التي الظروف عن ناشئ اآلخر وبعضها عام، بوجه

وجدية، رصامة من تقتضيه بما — ذاتها العلمي البحث طبيعة أن يف جدال ال (١)
سبيل وعىل العالم، حرية نطاق تضييق من قدًرا تستلزم — دقيق منهجي تفكري ومن
يسعى الذي النموذج وهي العلمية، للدقة األعىل املثل هي الرياضية الحقائق فإن املثال،
تتسم — بطبيعتها — الرياضية والحقيقة منضبًطا، يكون أن يود علم كل تحقيقه إىل
يتعني صارمة حقيقة إنها والتبديل، للتغيري أو الترصف لحرية فيها مجال وال بالرضورة،
منه لضاعت حريته إزاءها يمارس أن حاول ولو عليه، هي ما عىل قبولها العالم عىل
العلم فطريق عام، بوجه الحقيقة بلوغ إىل العلم سعي عن يقال هذا ومثل الفور، عىل
إزاء الحر بالترصف له يسمح وال محدودة، ملناهج دقيًقا التزاًما العالم من يقتيض صارم،
أن حني فعىل بيِّنًا، اختالًفا الفن عن العلم يختلف هذا ويف معلومة. حدود يف إال موضوعه
يتعلم أن ينبغي قيدان العلم إىل بالنسبة فإنهما الفن، يف القاعدة هما واالنطالق الحرية
وبما لها، قيمة كل أبحاثه فقدت وإال ممكن، وقت بأرسع منهما يتخلص كيف الباحث
إىل حياته من طويًال وقتًا الباحث من تستغرق التي — العلمية التكوين عملية تكن لم
وال املقيد، العلم مسار يلتزم أن يعتاد كيما له تهيئة سوى — متمرًسا عامًلا يصبح أن
وقبول الواقع إطاعة يألف وكيما القيود، من التحرر أو االنطالق إىل الطبيعي للميل ينقاد

رفضها. أو قبولها يف حرٍّا ليس أنه يعلم وهو حقيقته
الجهد نطاق عن يخرج النطاق، واسع تنظيًما الحارض عرصنا يف العلم يقتيض (٢)
أو الغزوات من سلسلة بعيد، حد إىل العلم، كان املايض ففي بعينه؛ عالم ألي الفردي
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ليحل باطراد، يختفي الفردي الطابع هذا فإن اآلن أما الفردية. الكشوف أو االنتصارات
ال مجموعة، يف فرًدا فيه الواحد العالم يكون الذي team work الجماعي العمل محله
معهم. جهوده بتنسيق وملزم اآلخرين، بعمل مقيد ألنه الكاملة؛ الترصف حرية يملك

يستحيل ضخًما تمويًال تقتيض أصبحت العلمية األبحاث فإن أخرى وجهة ومن (٣)
يستعني أن بُدَّ ال العالم أن ذلك ومعنى ثراؤه، يكن مهما ذاته العالم موارد توفره أن
من الحياد موقف املصادر هذه تقف ما وقليًال خارجية، مصادر من املقدم بالتمويل
فالرشكات الخاصة؛ مصالحها مع تتمىش اتجاهات عليه تفرض إنها بل العالم. أبحاث
تقدم كانت لو وحتى بضائعها، ترويج أجل من العلمية األبحاث تمول الكربى الصناعية
يف تكون أن يمكن التربعات هذه فإن «مستقلة»، أبحاث ملراكز تربعات صورة يف أموالها
أخرى: وبعبارة كلية، أو جزئية بصورة األبحاث مراكز استقالل فقدان عوامل من ذاتها
السوق، اقتصاد مطالب من العلمية أبحاثه يف يتحرر أن عىل قادًرا اليوم يعد لم العالم فإن
— شك وال — تسلبه التي العاجلة والنتائج األهداف من وغريها اإلنتاج، زيادة هدف أو
يف ينطوي سؤاًال للمجتمع؟ أم للعلم العلم يكون هل السؤال: كان وإذا حريته، من قدًرا
يف أصبح قد للسوق؟ أم للعلم العلم يكون هل السؤال: فإن مغالطة، عىل الكثريين نظر
العلم مشكلة بُِحثَت كلما االعتبار بعني يؤخذ أن ينبغي حقيقيٍّا سؤاًال الحارض عرصنا

والحرية.
الحرية عىل قيود فرض إىل معينة أليديولوجية أو للوطن الوالء يؤدي ما كثريًا (٤)
أهداف خدمة أجل من أبحاثهم يُْجُرون العلماء كان النازية أملانيا ففي للعلماء؛ الشخصية
يف يسري اآلخر وبعضهم يفعل، بما واعيًا بعضهم وكان ذاته. العلم رشف مع تتناىف
كلتا يف كانوا العلماء ولكن الواعي. النقدي التفكري إىل يفتقر آيل نحو عىل العلمي عمله
واالهتداء عملهم، مواصلة وبني بينهم حائًال هذا يكن ولم الحرية، إىل مفتقرين الحالتني

الكشوف. من هامة مجموعة إىل

معينة، مجاالت يف لالضطهاد يتعرضون السوفييت العلماء كان الستاليني العهد ويف
عليها يقوم التي الفلسفية النظرية مع متعارضة بأنها أعمالهم البعض يفرس حني وذلك
ضيق عالم عليه يسيطر الذي البيولوجيا، مجال املجاالت: هذه أشهر وكان الحكم. نظام
عدد لقي هذا «ليسنكو» يد وعىل «ليسنكو»، هو النفاق من قليل غري بقدر يتسم األفق،
كانت املبترسة أحكامه ألن كثرية؛ أبحاث يف العمل وأوقف أليًما، مصريًا العلماء من كبري
وبني السياسية العقيدة بني املؤسف الخلط وكان امليدان. ذلك يف األخرية الكلمة تعد
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العقيدة، تلك يخونوا أن ببالهم يخطر لم علماء حرية عىل الَحْجر يف سببًا العلمي البحث
أبحاثهم. يف أنفسهم يخدعوا أن يقبلوا ولم

الواليات يف واضحة ظهرت العلماء لحرية السيايس االضطهاد ظاهرة فإن وأخريًا،
األمريكيون العلماء واجه حني خاص، بوجه الثانية العاملية للحرب التالية الفرتة يف املتحدة
كان فقد ذريتني، قنبلتني أول ونجازاكي هريوشيما عىل أُْلِقيَت أن بعد عنيفة ضمري أزمة
قضية يخدمون أنهم — القاتل االخرتاع لهذا اإلعداد فرتة خالل — يظنون العلماء هؤالء
يف القنبلتني انفجار أحدثه الذي املفجع الصدى ذلك عىل أفاقوا ولكنهم ببحوثهم. الحرية
الستعباد وسيلة يكون أن يمكن كهذا اخرتاًعا أن لهم وتبني رشيف، إنسان كل ضمري
املدينتنَي يف مثيًال لها العالم يشهد لم كوارث من بالفعل أحدثه عما فضًال كلها، البرشية
الجديد السالح وأن املقدمة، إال ليست هذه أن منهم النظر بعيدو وأدرك املنكوبتني،
وأن البداية، يف عليه كانت ما أضعاف إىل التدمريية قوته تصل بحيث تطويره يمكن
كان املروع التفجري من الحقيقي الهدف وأن تجارب، حقل إال ليستا اليابانيتني املدينتني
املعاني هذه دارت وعندما املخالفة، األيديولوجيات ذات البالد سيما وال العالم، إرهاب
يقف أن آثر من فمنهم ملوقفهم: شاملة مراجعة إىل بهم أدت العلماء أذهان يف كلها
ومنهم الشامل، الدمار أسلحة بإنتاج مرتبط علمي عمل أيِّ من وانسحب سلبيٍّا، موقًفا
املرتتبة املروعة األخطار إىل العالم وينبه إيجابيٍّا، األسلحة هذه إنتاج يحارب وقف من
النووية األسلحة تخزين عىل املرتتبة املحتملة واألخطار النووية، التجارب إشعاعات عىل
الرصاع يف اآلخر بالطرف االتصال إىل الحاد الضمري أزمة به أدت من ومنهم وتطويرها،

له. النووية القنابل أرسار وإفشاء العاملي،
نظر يف فهم صورها، بأجىل املعارص العالم مأساة تتمثل األخرية الفئة هذه ويف
لدولتهم يضمن كان سالح أخطر رس عن للعدو كشفوا خونة إليها ينتمون التي الدولة
أُْعِدَم من (ومنهم العقاب أشد عليهم حق ولذلك الدول؛ من عداها َمن كلِّ عىل التفوق
الكلمة هذه تحمله ما بكل شهداء اإلنسانية نظر يف ولكنهم روزنربج). كالزوجني بالفعل
أن أدركوا قد وهم بأرسها، البرشية بتضحيتهم افتدوا قد إنهم إذ سامية؛ معاٍن من
عدوه، من نهائيٍّا للتخلص باستعمالها يغريه قد الفتاكة األسلحة لهذه واحد طرف امتالك
منهم قضاءً السالح ذلك ألرسار إفشاؤهم كان لذلك املدمر؛ بالسالح كلها البرشية وإرهاب
الرعب توازن إىل راجع هذا يومنا حتى ثالثة حرب قيام عدم أن املؤكد ومن فعاليته. عىل
قام ملا الوحيد الهدف هو كان الذي التوازن وهو العالم، يف الرئيستني القوتني بني النووي

مزعومة. «خيانة» من العلماء هؤالء به
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إذ املعارص؛ عاملنا يف جديدة أبعاًدا الشخصية والحرية العلم مشكلة اكتسبت وهكذا
مستقبل عىل — سلبًا أو إيجابًا — تؤثر نتائج لها أبحاثه أن يدرك الواعي العالم أصبح
فحسب، أبحاثه باستمرار الكفيلة بالوسائل يطالب بأن يكتفي العالم يَُعد ولم البرشية،
عامًال أم البرش، حرية عىل قيًدا ستكون وهل األبحاث؟ هذه تؤدي إالم يتساءل: أصبح بل
يَُعد لم العالم فإن وباالختصار الخوف؟ أو املرض أو الفقر من تحريرهم عوامل من
بل فحسب، العلمي البحث ممارسة بحرية أو وحدها، الشخصية بحريته باملطالبة يكتفي
اآلخرين، حريات عىل القضاء يف تستغل لن أبحاثه نتائج أن من التأكد عىل يرص أصبح

البرش. عىل العبودية أشكال من جديد شكل فرض يف أو

الشخصية والحرية (التكنولوجيا) التطبيقي العلم (3)

أن الواجب فمن العامة، صورته يف العلمي البحث عن السابق الجزء يف تحدثنا قد كنا إذا
األهمية. عظيم تطبيقي جانب الحارض— عرصنا يف — له أصبح قد البحث هذا أن نتذكر
حدة أقل الحايل وقتنا يف أصبحت والتطبيق النظري البحث بني الفاصلة الحدود إن بل
ويصعب مًعا، الطرفني بني تجمع عديدة كشوف وظهرت قبل، من عليه كانت مما بكثري
حتى امليدانان وتداخل تطبيًقا، أم نظري لبحث نتاًجا تمثل كانت إن يقرر أن املرء عىل

اآلخر. يف ال فعَّ إيجابي بدور يقومون بأحدهما املشتغلون أصبح
بطابع تتسم — تطبيًقا علًما وبوصفها — املعارصة التكنولوجيا فإن ذلك ومع
نحو املعارصعىل اإلنسان حياة تغيري عىل تعمل وهي حدة، عىل معالجتها لنا يربر خاص
بحث يف ا خاصٍّ قسًما الشخصية الحرية مشكلة يف لتأثرياتها يفرد أن إال املرء معه يملك ال
عرص يف التعقيد شديدة مشكلة أصبحت قد الشخصية الحرية ألن ذلك نقدمه؛ الذي كهذا
العلم تأثري عىل بسيط واحد حكم إصدار املمكن من يعد ولم الرسيع، التكنولوجي التقدم
لهذا السلبية والجوانب اإليجابية الجوانب إن بل اإلنساني. الشخص حرية يف التطبيقي

شديًدا. تضاربًا امليدان هذا يف اآلراء معه تضاربت حد إىل تداخلت قد التأثري
عبوديته من مًعا كليهما أو معنويٍّا أو ماديٍّا اإلنسان حرَّر قد كبري علمي كشف كل إن
نستعرض أن وحسبنا فيه. يعيش الذي االجتماعي النظام جوانب من لجانب أو للطبيعة
العلم تطبيقات بني الوثيقة العالقة لندرك العلم؛ يف التطبيقية املجاالت من قليًال عدًدا
تقدمت التي الصناعية املركبات بواسطة — أمكن الكيمياء ففي اإلنسانية؛ الحرية وبني
تقدمه وما الطبيعية البيئة قيود من اإلنسان تحرير — العرشين القرن يف هائًال تقدًما
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بداية إىل (الجينات) املورثات تركيب وكشف البيولوجيا، علم يف التقدم وأدى مواد، من
عهد ببداية إيذانًا النسل وتحسني الصناعي التلقيح تجارب وكانت الوراثة. يف التحكم
كان الفيزياء ويف املجال. هذا يف اإلنسان عىل املطلقة سلطتها الطبيعة فيه تفرض ال جديد
التطبيقات من جديد عهد ببداية إيذانًا علميٍّا استغاللها عىل والقدرة الذرية الطاقة كشف
امليدان هذا يف النجاح يكن لم (وإن الطاقة لهذه السلمي االستخدام مجال يف املثمرة
التدمريي االستخدام ميدان يف النجاح بلغها التي األهمية نفس بلغ قد اإليجابي ميدان
فإنها — الحارض عرصنا فخر هي التي — الكربى الفضاء غزوات أما الطاقة). لهذه
ذلك عن وخروجه بأهلها، ازدحمت التي األرض من اإلنسان تحرر يف البداية نقطة تمثل

املحدود. كوكبنا يف الناس عىل يطبق أن يوشك الذي السكاني االختناق
الفعلية واملخرتعات الكشوف يف تكمن ال قد املعارصة التكنولوجيا تأثريات أهم أن عىل
التقدم عىل ترتبت التي الجديدة العمل أساليب يف تكمن ما بقدر إليها، توصلت التي
بها يحلم يكن لم جديدة حريات اإلنسان أكسبت قد األساليب فهذه املتالحق، التكنولوجي
بال. عىل قبل من له تخطر لم بأخطار حريته واجهت ذاته الوقت يف ولكنها قبل. من

يف املتقدمة الصناعية الدول عىل طرأ العمل أساليب يف تغيري أهم أن يف جدال وال
عليها يرتتب وما Cybernetics السيربنطيقا تطبيق يف الهائل التوسع هو الحارض، عرصنا
الدول يف — له كانت التطبيق هذا .(Automation (أوتوميشن للمصانع ذاتي تيسري من
عرص ففي بها؛ للعاملني الشخصية الحرية يف األهمية عظيمة آثار — به أخذت التي
الثورة من املمتدة املرحلة أعني عنها؛ نتحدث التي لتلك السابقة املرحلة وهو — اآللة
بني مشرتًكا اإلنتاج كان — التقريب وجه عىل الثانية العاملية الحرب حتى األوىل الصناعية
بل باآللة، مرتبًطا اإلنسان وكان اآلخر. بحدود يتقيد منهما كلٌّ كان بحيث واآللة؛ اإلنسان
حدودها، حسب وقواه ملكاته تكييف إىل ويضطر الرتيب، مسارها يلتزم لها عبًدا كان
اإلنسانية للمقدرة كانت وملا اإلنسان، لقدرة وفًقا تعمل كانت اآللة فإن أخرى جهة ومن
ويحول لآللة، الحر االنطالق يعوق اإلنسانية الطاقات قصور كان فقد تتعداها، ال حدود
كرس قد (األوتوميشن) الذاتي التسيري عرص ولكن املطلوبة. بالرسعة العمل وبني بينها
هذه طريف وحرر واحد، إنتاجي جهاز يف واآللة اإلنسان بني تجمع كانت التي القيود تلك
أن دون كاملة، اإلنتاجية مهمتها أداء تستطيع بحيث اآللة حرر قد فهو مًعا، العالقة
ينتظر ما أعظم إنجاز يمكن بحيث اإلنسان حرَّر قد أيًضا وهو اإلنسان، بحدود تتقيد
أفضل عىل الخالقة ملكاته فيها يمارس التي امليادين من غريه ويف اإلنتاج ميدان يف منه
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من لديهم ما أعظم تحقيق عىل واآللة اإلنسان من كالٍّ التكنولوجيا ساعدت وبذلك نحو؛
سابق.1 عرص أي يف تصوره املمكن من يكن لم الحرية من قدر بلوغ وعىل إمكانات،

من واحًدا بوصفه املبارشة التكنولوجية العملية يف داخًال اإلنسان يعود ال وحني
أوقات ويف اإلنتاجي بالعمل قيامه أوقات يف جديدة حرية اإلنسان يكتسب عنارصها،
إىل مضطرٍّا يعود ال أنه إىل فرتجع اإلنتاجي، العمل أثناء يكتسبها التي الحرية أما فراغه.

اآللة.2 تفرضها التي الرسعة بنفس اآللة تركيب عليه يفرضه ما أداء
ال السيد موقف اآللة من يقف اإلنتاج من النوع هذا يف اإلنسان فإن ذلك عن وفضًال
له يتيح ما الخربات من يكتسب إنه بل الرتيب. إيقاعها من بالتحرر يكتفي ال فهو العبد،
فضًال الفوائد، من ممكن قدر أكرب منها ويستخلص تامة، سيطرة اآللة عىل يسيطر أن
واستخالص برسعة، فيها النقص أوجه تاليف أجل من تطويرها عىل قدرته ازدياد عن

منها. جديدة إمكانات
التكنولوجية األساليب بفضل اإلنسان يكتسبه الذي — الحرية من اآلخر النوع ولكن
املشكالت؛ أَْعَقد األمر واقع يف يثري الذي هو — الفراغ أوقات يف الحرية به وأعني الحديثة
ولم أقل، ووقت بجهد أكرب إنتاًجا لإلنسان تقدم أصبحت الحديثة التكنولوجيا ألن ذلك
أساليب تقتضيها كانت التي املرهقة الطويلة العمل ساعات إىل حاجة يف اإلنسان يعد
مطرد؛ نحو عىل العمل يوم تقصري إىل االتجاه هو العام االتجاه أصبح بل القديمة، اإلنتاج
يف التطوير يؤدي أن بد وال كبرية، زيادة العامل اإلنسان فراغ أوقات زادت ثَم ومن

العمل. ساعات عىل الفراغ ساعات زيادة إىل املستقبل
إىل يتحول أن يمكن الفراغ ألن ذاتها؛ يف غاية ليست الفراغ أوقات زيادة أن عىل
حواسه إثارة عىل تعمل وسائل يف التفكري إىل يدفعه أو بالًغا، رضًرا باإلنسان يلحق خمول
أفضل يف بالتفكري مقرتنًا يكون أن ينبغي الحر الوقت توفري فإن ولذلك ثمن، بأي املتبلدة
تزيد أن هي ليست — قلنا كما — الحقيقية الغاية ألن ذلك الوقت؛ هذا من االنتفاع وسائل
بحق، وقته عىل مسيطًرا سيًدا اإلنسان هذا يصبح أن هي بل العامل، اإلنسان فراغ أوقات
أو الزائفة اإلثارة أو الخمول عليه يسيطر بحيث جديد؛ نوع من عبودية فريسة وقع وإال

له. سيًدا ال الحر لوقته عبًدا يصبح أن إىل األمر به وينتهي الضارة، الثقافة

.Volkv G. Era of Man or Robot? Moscow (progress Publications) 1967, pp. 44–46 1

.Ibid., p. 48 2
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اإلنساني العقل حرية تهدد الفراغ أوقات قضاء يف حاليٍّا املألوفة الطرق أن والحق
يف وبخاصة — الحديثة املدينة أرصفة عىل يحدث عما هنا نتحدث ولن حقيقية، بأخطار
وألعاب أحاديث يف املقاهي عىل طويلة لساعات تبديد من — التصنيع يف املتخلفة البالد
ذلك من أهم ذاتها البيوت داخل يحدث ما إن بل مريضة. يقظة أحالم يف أو مملَّة،
يضحكون سكانها من األكرب العدد تجد الحديثة، املدينة هذه أمسية ففي بكثري؛ وأخطر
نفس عليهم يعرض التليفزيون مثل التأثري هائل اخرتاًعا ألن وذلك واحدة؛ لحظة يف مًعا
وما النحو، نفس عىل انفعاالتهم يف ويتحكم القوالب، بنفس عقولهم ويشكل الربنامج،
طريق عن زائفة، ومطالب عادات ى وتُنَمَّ كثرية، سموم الناس نفوس يف تُْغَرَس أن أسهل
الذين الناس ماليني انتباه — طويلة ساعات خالل — إليه يشد الذي الصغري الجهاز هذا
تعديالت مع — يقال هذا ومثل املال، من وفائًضا الوقت يف فراًغا التكنولوجيا لهم حققت
هذه كل ففي والسينما؛ واإلذاعة اليومية الصحافة تحدثه الذي التأثري عىل — طفيفة
تكون ال قد موحدة نمطية بصبغة الثقافة صبغ إىل التطبيقي العلم تقدم يؤدي الحاالت
ولكنها ومشاعرها. الجماهري بعقول الفعيل النهوض تستهدف كانت إذا وخيمة أرضارها
اقتصادية أو سياسية مصالح تحقق أهداًفا لنفسها وضعت إذا ا حقٍّ التأثري خطرية تصبح
من لديها بقي ما عىل التدريجي والقضاء عقولها، وتشويه الجماهري تضليل حساب عىل

واالنتقاء. والرفض النقد عىل قدرة
مشكلة الغد يف تثار أن إىل العمل ووقت الفراغ وقت بني التوازن انعدام أدى وربما
مرتبة إىل له وحط لإلنسان إذالل فيه الشاق العمل أن صحيح العمل. من املفرط التحرر
من اإلنسان تحرير الحديثة والتكنولوجية االجتماعية الثورات أهداف من وأن الحيوان،
بنفس الواعي الكائن مرتبة إىل املنتجة األداة مرتبة من به والسمو اإلذالل، من النوع هذا
العكسية، املشكلة يثري قد نهايته إىل االتجاه هذا يف السري أن غري به، املحيط وبالعالم
لو حتى رضوري العمل أن املستقبل يف اإلنسان يدرك فقد العمل، إىل الحاجة بها وأعني
العمل إىل السعي يصبح وقد أدنى، بحد منه واالكتفاء عنه االستغناء استطاعته يف كان
املتحرر النشاط بني اإلنسان، شخصية يف التوازن، لتحقيق أو لذاتها مطلوبة رضورة
حدث وربما املنتج. العمل أوقات يف املقيد امللتزم النشاط وبني الفراغ، أوقات يف املنطلق
إىل البداية يف سعى حني بالطبيعة، عالقته يف حدث ملا املماثل الفعل رد من نوع لإلنسان
الفعل رد وظهر املفرط، التحرر هذا سئم ولكنه طويًال. استعبدته أن بعد منها التحرر
ال التي النزعات من ذلك وغري الطبيعة» و«اسرتجاع البيئة» عىل «املحافظة صورة عىل

وأدبه. فنه وعىل الحديث اإلنسان حياة نمط عىل تأثريها ممارسة عن تكف
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الصناعية املجتمعات إال تعرفها ولن تعرفها ال تطورات — شك دون — هذه أن عىل
من النوع هذا ممارسة عن البُعد كل بعيدة زالت فما املتخلفة املجتمعات أما املتقدمة،
طويًال تشغلها وستظل الراهن، الوقت يف تشغلها التي األساسية فاملشكلة الفكري، الرتف
لها يتيح العلمي التطور ومن التكنولوجي التقدم من مستوى بلوغ هي املستقبل، يف
زال وما بعيد، عهد منذ املتطورة للمجتمعات العلم حققها التي بالحريات تتمتع أن
بأن فيها لإلنسان يسمح والتكنولوجيا العلم من حد ضمان حول يدور فيها الكفاح
كيانه له كائن إىل والتكنولوجيا العلم تحول عن الناجمة املشكالت تلك أما بآدميته. يشعر
حياة وله ذاته، اإلنسان عىل تطغى التي الخاصة قوانينه وله اإلنسان، عن املستقل الخاص
من اإلنسان له رسمه عما ينحرف أو يتجاوز قد الذي التلقائي التطور من ونوع ذاتية
أنه الجائز ومن مواجهتها، عن بعيًدا املتخلف العالم زال فما املشكالت هذه أما خطط.
مشكالت ظهور يتيح الذي الحد إىل يصل لن تطوره ألن ال أبًدا، املستقبل يف يواجهها لن
هذه حل من تمكَّنت قد األرجح، عىل ستكون، تطوًرا األكثر املجتمعات ألن بل كهذه،
هذا إىل املتخلفة املجتمعات وصول سيستغرقه الذي القصري غري الوقت خالل املشكالت

املستوى.
املتخلف العالم يضطر أال نأمل التي — عاجل حل لها يراد التي املشكالت أوىل ولعل
الصناعية املجتمعات يف الخصوصية عىل القضاء مشكلة هي — ما يوًما مواجهتها إىل
الذي الخطر إىل تنبه كثرية أصوات ترتفع بدأت املتحدة الواليات يف التقدم، الشديدة
تختزن حيث املعلومات» «بنوك انتشار جراء من للمواطنني الشخصية الحرية له تتعرض
البيانات إىل وتضيف املواطنني، ماليني أرسار أدق عن معلومات اإللكرتونية العقول
تُستغل وحيث املعطاة، املعلومات تحليل من املستمدة الخاصة، استنتاجاتها املوجودة
ذلك إىل أضفنا فإذا االستغالل، أسوأ األشخاص من كثري ضد واالستنتاجات البيانات هذه
الجدران وراء يدور ملا التصنت عىل والقدرة الحديثة، التجسس أدوات يف املذهل التقدم
خارجها، من املواطنني بيوت عىل تسلط متنقلة بأجهزة أو تَُرى تكاد ال الدقة شديدة بآالت
نطاقها يتسع التي القائمة هذه آخر إىل الحوائط، من أشعتها تنفذ التي التصوير وبآالت
العلم تقدم جراء من الشخصية اإلنسان حرية يتهدد الذي الخطر مدى ألدركنا دواًما؛
أو للجميع، معروفة عامة حياة تصبح أن توشك الخاصة اإلنسان فحياة التطبيقي،
عىل يوشك الخاص والنشاط العام النشاط بني الفاصل والحد عليها، االطالع يريد ملن
فرًدا بوصفه السلوك حرية أعني حرياته؛ أبسط ممارسة عن املرء يعجز بحيث االختفاء؛

فيها. يتدخل أن ألحد يحق ال التي الشخصية ومشاعره الخاص كيانه له
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تعد تقدًما، الصناعية البالد أكثر يف واقعة حقيقة أصبحت التي األخطار هذه
التطبيقي؛ العلم يف املفرط التقدم يُْحِدثَه أن يمكن الذي العكيس الفعل لرد واضًحا مثًال
جميع وتيسري الشاق، العمل عبودية من اإلنسان تحرير أصًال تستهدف التي فالتكنولوجيا
الشخصية الحريات أكثر عىل للقضاء أداة إىل الحالة هذه يف تنقلب أمامه؛ الحياة سبل
جزءًا يتصورونه بحيث الحكم هذا يعممون املتشائمني من كثريًا أن املؤكد ومن قداسة.
التي األخطار من البرشية يحذرون كانوا هنا ومن ذاته، التكنولوجي التقدم طبيعة من
كان التي البائدة بالعهود ويحلمون الحديث، العرص يف التكنولوجيا تقدم لها يعرضها
تعقيدات من خالية حياته وكانت مباًرشا، بريئًا اتصاًال بالطبيعة متصًال فيها اإلنسان

والتطبيقي. منه النظري الحديث: العلم
وال الوراء. إىل الساعة عقارب إعادة إىل سبيل ال إذ واهمة؛ أحالم كلها هذه ولكن
عيوب إىل نظرنا إذا جذريٍّا اختالًفا يختلف سوف كلها املسألة هذه عىل حكمنا أن يف جدال
بل ذاته، التطبيقي العلمي التقدم يف كامنة عيوب أنها عىل ال هذه، الحديثة التكنولوجيا
هذه يف التقدم، لهذا معينة وسياسية اجتماعية أنظمة استغالل إساءة عن ناتجة بوصفها
ويسري العيوب، هذه من للتكنولوجيا املقبل التطور يتخلص أن يف نأمل أن يمكننا الحالة
العبودية من ألوانًا عليه يفرض أن من بدًال القيود، من اإلنسان شخص محرًرا طريقه يف

تخلًفا. العصور أشد يف يعانيها كان التي تلك من وأفظع أقىس

العلم وكفاح الشخصية الحرية خاتمة:

ضباب وراء تختفي حقيقة إىل الوصول سبيل يف شاق متدرج كفاح بطبيعته العلم
نكاد ال عقبات عىل التغلب سبيل يف مستمر سعي وهو املتداخلة، املعقدة الجزئية الظواهر
االتصال فيه يتحقق مجهود أيًضا والعلم عرشات، أمامنا تظهر حتى منها واحدة نجتاز
أن صحيح فرديٍّا. مجهوًدا بوصفه تصوره يمكن ال فالعلم صورة؛ أكمل عىل العقول بني
يكشف التفكري من قليًال ولكن املنفرد. العاِلم ذهن يف يدور العلمي العمل من كبريًا قدًرا
حصيلة فيه تجمعت ذهن حقيقته يف هو املنفرد» العالم «بذهن نُسميه ما أن عن لنا
استمدت تجارب وخالصة أقربها، إىل التاريخ عصور أبعد من تمتد هائلة إنسانية معارف
الرتاث أعني — الرتبية تكوينه يف أسهمت ذهن وهو حارضهم، ومن البرش مايض من
وبسابقيه بمعارصيه املرء تربط التي والقراءات واالنتقادات والتوجيهات — كله اإلنساني
العلمي بحثه يميضيف أن يستطيع ال الفردي الذهن هذا فإن كله هذا وبعد االرتباط، أوثق

338



العملية والحريات العلم

يدرك أن يستطيع وال عرصه، يف السائدة للمعرفة الواسع اإلطار يف يضعه أن بعد إال
املتعددة ومعارفهم تجاربهم ضوء يف حكمهم اآلخرون عليه يصدر أن بعد إال عمله قيمة

األبعاد.
الحقيقة، بلوغ أجل من البطيء التدريجي السعي صفة الصفتني: هاتني وبفضل
اآلخرون هؤالء أكان (سواء اآلخرين وبني الفرد بني الدائم واالرتباط االتصال وصفة
اإلنسان، حرية تحقيق يف فعالة أداة يكون أن العلم استطاع تاريخيني)، أو معارصين
كفاح بدورها هي عليه، ومعتمدة بالعلم مرتبطة تكون ما بقدر اإلنساني الشخص فحرية
مشرتك. هدف بلوغ أجل من اآلخرين مع وتواصل تضافر بدورها وهي بطيء، متدرج

وجدت قد — اآلن ذكرناهما اللتني بصفتيها — الحرية إىل النظرة هذه أن عىل
األمر نهاية يف — تؤدي أخرى صفات للحرية وتجعل تنكرها، فلسفة األخرية اآلونة يف
بني تجمع أنها — البحث هذا طوال — رأينا التي الوثيقة الرابطة تلك فصم إىل —
أهم من الحرية مشكلة تعد التي الوجودية هي الفلسفة هذه والعلم. الشخصية الحرية

أقطابها. تفكري حولها دار التي املوضوعات
لنا يسمح وضع يف — خاص بوجه الختامي جزئه ويف — املقال هذا يف ولسنا
ما هو الرأي هذا يف يهمنا ما كل إن بل الحرية. يف الوجودي الرأي تفاصيل يف بالدخول
مع أساسيٍّا تعارًضا يتعارض — عمومه يف — الرأي فهذا بحثنا، بموضوع منه يتصل
رضوريٍّا رشًطا العلم تجعل والتي البحث، هذا يف إثباتها نحاول كنا التي النظر وجهة
من أساسية دعامة — أخرى جهة من — الحرية وتجعل جهة، من الشخصية للحرية

العلمي. التقدم دعامات
ماهية إنها العالم، هذا يف اإلنسان بوضع مرتبطة الوجودي املذهب يف الحرية إن
من غريه أو األشياء وجود عن متميًزا — اإلنسان وجود إن إذ نفسه؛ اإلنساني املوقف
معنى لحارضه يكون وال دواًما، ذاته يتجاوز وجود أنه يعني حر، وجود هو — األحياء
أكان وسواء نحوه، بنفسه يُلقي الذي «املرشوع» أو إليه، يتجه الذي املستقبل إطار يف إال
حياة فئة يف — العادية لتصنيفاتنا تبًعا — يدخل مما اإلنسان يحياها التي الحياة نوع
وألنه إنسانًا، كونه ملجرد حر الوجوديني نظر يف اإلنسان فإن العبودية، حياة أو الحرية
الدوام، عىل «ماهيته» فيه يصنع الوجود، أشكال من ا خاصٍّ شكًال يكتسب إنسانيته بفضل
النحو عىل حياته بها يشكل لكي مفتوحة أمامه اإلمكانات وتظل مكتملة، تامة يجدها وال
الرفض عىل اإلنسان قدرة هي «املرشوع» لهذا املحركة والقوة «مرشوعه»، يف يرسمه الذي
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بوجوده ويخرج الواقع، من نفسه ينتزع أن عىل قدرته أعني la؛ negativité النفي أو
وكل فعل كل يصبح املرشوع هذا أساس وعىل بالفعل، قائم أو معطى هو ما نطاق عن
فعل كل يف ويزيدها لنفسه، فرد كل يتخذها العالم إىل معينة نظرة عن تعبريًا اختيار
له. ورمًزا املرشوع هذا عن تعبريًا فعل كل يكون بحيث وإثراءً وتوسيًعا وضوًحا به يقوم
القدرة إن نقول: أن نستطيع الحرية؟ هذه مثل يف مكان للعلم يكون أن يمكن فهل
الرفض فهذا املرء، إليها يصل التي العلم درجة حسب تتقارب الرفض، وعىل النفي عىل
املعطى الواقع تحليل وعىل العقل، عىل أيًضا يتوقف وإنما وحدها، اإلرادة عىل يتوقف ال
الذي والنطاق اإلرادة حدود إن أي تجاوزه؛ يف الرغبة تظهر كله هذا ومن ونقده، وفهمه
«املرشوع» فإن أخرى جهة ومن وللعلم، للعقل وفًقا الحالة هذه يف تتحدد إليه تمتد
يفتقر من يضعه الذي ذلك عن يختلف عامله وبحقائق بنفسه واٍع إنسان يضعه الذي
ومع اإلنسانية. الحرية يف رضوريٍّا عنًرصا العلم يدخل بدورها الحالة هذه ويف الوعي. إىل
الذي للدور أصًال تتعرض لم وهي الرأي، بهذا تقل لم ذاتها الوجودية الفلسفة فإن ذلك
حددوه الذي باملعنى مفهومة اإلنسانية الحرية نطاق تحديد يف العلم به يقوم أن يمكن

لها. أنفسهم هم
الحرية، إىل «الوصول» يستهدف ال — الوجودية الفلسفة يف — اإليجابي الفعل إن
أما إنسانًا. يكون ما بقدر إنسان كل لدى بالفعل موجودة حرية «استغالل» يستهدف بل
يفرتض فال — اإلنسانية الحرية تحقيق عوامل من أسايس عامل هو حيث من — العلم
غالبية فيه يكون الذي العيني للواقع حسابًا يعمل وإنما اإلنسان، لدى أصيلة حرية
من البطيء الخالص أجل من لها حد ال جهود بذل فيه عليهم ويتعني مستعبدين، الناس
عينية «حريات» يعرف بل شاملة، تجريدية واحدة «حرية» يعرف ال والعلم االستعباد،
يف تتضافر كلها كانت وإن بلوغها، أجل من مستقالٍّ جهًدا منها كلٌّ تقتيض متعددة،
حرية يعرف وإنما عام، بوجه «لإلنسان» حرية يعرف ال العلم إن بل اإلنسان. «تحرير»
كل ويف معني. طبقي وضع يف أو اجتماعية، بيئة يف أو تاريخي، موقف يف الناس من فئة
املعطيات من معطى أو الفرد، يف كامنة صفة — العلم نظر يف — الحرية تكون ال األحوال
يتوقف، ال لسعي هدًفا واتخاذه اكتسابه ينبغي يشء هي بل مثًال، اإلنسان جسم كحقيقة
هي — والوعي الحرية ال — والجهل العبودية بأن االعرتاف هي فيه البداية نقطة تكون
يقول وعندما تجاوزه، أجل من يكافح أن عليه ينبغي والذي اإلنسان، عىل الغالب القدر
وتارة حرٍّا تارة يكون أن يملك ال اإلنسان إن … حرٍّا أكون بأن عيلَّ محكوم «إنني سارتر:
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ذلك يقول عندما موجوًدا»،3 كان ملا وإال الدوام، عىل وحر بأكمله، حر إنه بل عبًدا. أخرى
الجهل، ظالم يف غارًقا حولنا نراه الذي اإلنسان يعرفه ال الحرية من نوع عن يتحدث فإنه
مصدرها، يعرف ال عاتية قوى أمام عاجًزا أو إقطاعي، سيد أو مستعمر بيد مستعبًدا أو
يود من أهناك بها؟ علينا» «حكم التي الحرية هذه هي فأين يواجهها، كيف يدري وال
بها؟ عليه محكوم حريته بأن يشعر من أهناك يكتسبها؟ أن استطاع لو منها التخلص
تكون فكيف األحيان، من كثري يف نجدها فال عنها ونبحث إليها ونتوق لحرية لنطرب إننا

دفعه؟ أملك ال ومصريًا قدًرا أو به عيلَّ يُحكم شيئًا
وسالحنا فيه، هوادة ال كفاًحا يقتيض زال ما بعيد هدف — قلنا كما — الحرية إن
متزايد، نحو عىل عليه السيطرة أجل من الواقع فهم هو العلم، هو الكفاح هذا يف األكرب
تميز التي املؤكدة التجربة تلك يتجاهل اإلنساني املوقف سمة هي الحرية بأن والقول
السلبي الوجه هي وكأنها الوجودية تبدو وهنا مستعبد، وإنسان متحرر إنسان بني فيها
بني التمييز تجربة بدوره ويتجاهل حرية، أية وجود ينفي الذي املطلقة، الجربية ملذهب
نحو عىل مجرب أم مطلق، نحٍو عىل حر أنه عىل اإلنسان إىل نظرنا فسواء واملستعبد، الحر
اإلنسان كان لو فحتى ذلك ومع واحدة، بصبغة اإلنسان نصبغ الحالتني يف فنحن مطلق؛
معني أساس عىل — نميز أن وسعنا يف يكون أن بد فال مطلقة، بصورة مجربًا أو حرٍّا
الحرية هذه داخل إليها، يفتقر واآلخر بالحرية يتسم أحدهما لإلنسان؛ وضعني بني —
الفعلية. تجربتنا عنارص من أساسيٍّا عنًرصا نغفل كنا وإال املطلقة، الجربية أو املطلقة

هذه «وجود» ألن الحرية؛ وجود عىل دليل ذاته يف هو للحرية» «مشكلة وجود مجرد إن
بالحرية االعرتاف من قدًرا هناك أن ومعناه السائدة، هي ليست الجربية أن معناه املشكلة
— يعني «املشكلة» وجود ولكن الفلسفي. املستوى عىل تُنكرها التي األذهان يف حتى
«الوضع عن تعبريًا وليست مطلقة. وليست مكتملة ليست الحرية أن — أخرى جهة من
تُْكتََسب لم الحرية أن عىل دليل الحرية «مشكلة» قيام إن فيه، أنفسنا نجد الذي اإلنساني»
تاريخه طوال بالسعي عليه يُْحَكم بل بالحرية، عليه» يُْحَكم «ال اإلنسان أن وعىل بعد،
إىل بها يحفل التي االستعباد ألوان من اإلنساني» «بوضعه واالنتقال التحرر، أجل من

به. املحيطة الظروف وعىل واقعه عىل السيطرة

.L’Etre et le neant, paris (Gallimard) 1943. p. 516 3
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الرئييس بالدور — معانيه بأوسع مفهوًما — العلم يقوم الدائم السعي هذا ويف
رويًدا رويًدا ويتغلب وبطء بتدرج طريقه يف يسري إذ وهو اإلنسانية، الحرية تحقيق يف
كلها تكون بحيث املنفردة العقول جهود فيه تتكامل وإذ عقبات، من يعرتضه ما عىل
ينبغي رائًعا أنموذًجا إلينا يقدم انقطاع، بال ومكانيٍّا زمانيٍّا نطاقه يتسع واحًدا «عقًال»

أنفسنا. تحرير أجل من نبذلها التي الجهود يف نحتذيه أن
حرية تحقيق إىل سعينا يف أعيننا نصب نضعه نموذًجا العلم من نتخذ وحني
عىل وتغلبًا مقاومة تقتيض وأنها ومشقة، جهد الحرية أن سندرك اإلنسانية، الشخصية
ومع الطبيعة مع التعامل يف إيجابيتنا نبدي ما بقدر إال أحراًرا نكون ال وأننا الصعوبات،
أحراًرا»، نكون أن إال نملك «ال أننا أساس عىل يخاطبنا من أن عندئٍذ وسنعلم املجتمع،
وحده العلم وأن وتاريخنا، واقعنا تجاهل قد بالحرية»، علينا «محكوم أننا أساس وعىل
عملية، وتطبيقات نظرية معارف بوصفه املبارش تأثريه خالل من — يستطيع الذي هو
يقدم أن — املوضوعات مع التعامل يف منهًجا بوصفه املبارش غري تأثريه خالل من أو
ألنفسنا الشخصية الحرية تحقيق أجل من سعينا يف نحتذيه أن ينبغي مثل أفضل إلينا

جمعاء. ولإلنسانية
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يسعى أن ينبغي أهداًفا تعدها كانت قيم ثالث الفكر عصور أقدم منذ اإلنسانية عرفت
قيم هي طاقات: من يملك ما بكل به املحيط العالم ويف نفسه يف تحقيقها إىل اإلنسان
نظرة عىل مبنيٍّا الكربى اإلنسانية للقيم الثالثي التقسيم هذا وكان والجمال. والخري الحق
حياته اإلنسان كرَّس إذا إال مقوماتها تكتمل ال التي الروحية، اإلنسان طبيعة إىل متكاملة
الجمال عن وبحث الغري، مع التعامل يف الخري ى وتوخَّ العلم، يف الحقيقة اكتساب أجل من
النشاط من رئيسية أنواع ثالثة تناظر الثالث القيم هذه كانت وهكذا والفن، الطبيعة يف
بسعي جديرة هذه النشاط رضوب كانت وإذا والفن، واألخالق العلم لإلنسان: الروحي
مسالك ثالثة عن تعرب ذاته الوقت يف فإنها شخصيته، تتكامل حتى واهتمامه اإلنسان
اإلنسان. شخصية تكوين يف جميًعا تضافرها مع الخاص، طابعه منها لكلٍّ متباينة،
إذا اإلنسان وأن آخر، يشء الجمال عن والبحث يشء، الحقيقة عن البحث أن معناه وهذا
لاللتقاء مجال فيه يكون ال ، مستقالٍّ طريًقا منهما لكلٍّ يسلك فإنه مًعا، يستهدفهما كان

بينهما.
كليهما وأن الفن، مع تتداخل ال الحقيقة أن أساس عىل تقليديٍّا املشكلة تطرح هكذا
نوَعي من نوع كل طبيعة حلَّلنا أننا ولو لإلنسان، الروحي النشاط من مستقل رضب
نمعن فحني والفن؛ الحقيقة بني التقليدي الفصل لهذا قوية مربرات لوجدنا هذين النشاط
نجد أن نستطيع الجمال، عن بالبحث ونقارنه الحقيقة، عن البحث طبيعة يف النظر

أهمها: إىل باإلشارة هذا مقايل أبدأ سوف أساسية، فوارق بينهما
إن بل الخيال. استخدام — استطاعتنا قدر — نتجنب الحقيقة عن نبحث •  حني
«إن نقول: حني وحتى يجتمعان ال ضدان — الشائعة تعبرياتنا يف — والخيال الحقيقة
يقرب أنه ظاهريٍّا يبدو الذي — القول هذا فإن الخيال.» من أغرب تكون قد الحقيقة
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وجود ضمنية بطريقة يؤكد — املألوف عن والخروج الغرابة مجال يف الخيال من الحقيقة
نمارسها التي األساسية امَلَلكة وهو الفن، دعامة هو الخيال أن عىل بينهما؛ أسايس تضاد
العقيل، االستدالل ملكة نستخدم — الحقيقة إىل سعينا يف — فإننا ذلك مقابل ويف فيه.
أو حواسنا، تكون أن عىل نحرص فإنا واملالحظة املشاهدة يف الحواس استخدمنا وإذا
كامًال، التزاًما به وملتزمة للواقع مطابقة التصغري، أو التكبري أو الرصد آالت يف امتداداتها
هو الذي — بالواقع االلتزام إن إذ له؛ مميز هو ما كل منه لضاع ذلك الفنان فعل ولو
ضعف وعالمة نقص مظهر يغدو — العلم واكتساب الحقيقة إىل السعي حالة يف فضيلة
قبل واسع خيال صاحب فالفنان بالجمال؛ يتسم فني عمل خلق هو هدفنا يكون حني
لكي يختفي والواقع الخيال بني عنده الفاصل الحد إن األصح: عىل لنُقْل أو يشء، كل
صوره عىل ويضفي الخيال، بعني الواقع إىل ينظر فهو بينهما، وتشابك تداخل محله يحل
عىل وتجيء تروح فعلية حقائق كانت لو كما أخيلته ويجسم واقعيٍّا، كيانًا الخيالية ورؤاه

الحياة. مرسح
بما وملتزًما مقيًدا يجعله الحقيقة إىل اإلنسان سعي أن السابق الفارق عىل ويرتتب
فالعالم طليق؛ حر سعي هو الخيال خالل من الجمال إىل سعيه أن حني عىل موجود، هو
عن فيه يتخىل دقيق، صارم لنظام يخضع أن له بد ال األشياء حقائق عن يبحث الذي
وبعبارة تكون. أن يريدها كما ال هي، كما الظواهر يدرس لكي الذاتية ميوله وعن أهوائه
هي ما عىل يراها أن عىل ويدربه يدرسها، التي الظاهرة لطبيعة عقله يخضع فإنه أخرى:
دائًما ينحني أن العقل وعىل ومبتغاه، هدفه هو نفسها الظاهرة قانون يكون بحيث عليه؛

األشياء. يف الكامنة الحتمية الرضورة أمام
لألشياء الفعيل النظام يخالف أن يتعمد وهو الحرية، هو الوحيد فقانونه الفنان أما
معني فني مجال يف — لنفسه خلق وربما بالفعل. عليه هي ملا مغاير نحو عىل ويصورها
مثًال املوسيقي فالفنان الطبيعة؛ عالم يف موجود هو َمن كلَّ يخالف به، ا خاصٍّ عامًلا —
تصدر التي املوسيقية، اآلالت طريق عن املتآلفة، األصوات من ا خاصٍّ عامًلا لنفسه يخلق
الذي الطبيعي، الصوت قيود من بذلك ويتحرر الطبيعة، يف ملثلها وجود ال أصوات عنها
األصوات من كامًال عامًلا لنفسه يخلق لكي واحدة؛ وترية عىل يسري محدود، خشن عادًة هو
ما كل فيها يتجاوز تامة بحرية العالم هذا يف ويتحرك الهائلة، اإلمكانات ذات املتآلفة،

الطبيعة. إليه تقدمه
بعُد يبدأ لم بيضاء صفحة وأمامه بقلمه يمسك حني الروائي أو الشاعر فإن وباملثل
خالية أمامه فالورقة الكاملة؛ الفنان لحرية رمًزا هذا موقفه يف يكون فيها، يشء تدوين يف
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يف التامة الحرية له إن بل بعينه. شيئًا فيها يكتب أن عىل ترغمه ال وهي يشء، كل من
من كامًال عامًلا الورق عىل يخلق أن يستطيع إنه شيئًا، يكتب أال يف أو يشء، أي يكتب أن
الذي األوحد السيد املجال هذا يف فهو يشء، حريته من يحد أو يقيده أن دون هو، صنعه
الطبيعة قوانني تقيده الذي العالم وموقف هذا موقفه بني ما وشتان لقانون، يخضع ال
كما عنه يعرب أن إال يملك ال والحتمية الرضورة من عالم يف إال عقله يتحرك وال الثابتة،

شيئًا. عنده من إليه يضيف أن دون هو
كشف إىل يسعى من عىل يتعني الشاملة، الرضورة تسوده الذي العالم هذا •   يف
يبحثها؛ التي الظواهر إىل نظرته يف موضوعيٍّا تفكريه، يف موضوعيٍّا يكون أن الحقيقة
قد إنه بل الذاتية. وميوله أهوائه عن يتخىلَّ أن عليه ينبغي الحقيقة ينشد الذي فالعالم
عالم من وكم إليه، ميله يتجه الذي لذلك «مضاد» طريق يف يسري أن عليه لزاًما يجد
البحث من عديدة سنوات منه استغرق وجهد مشقة بعد كوَّنه لديه أثري فرض عن تخىل
عىل نفسه ترك ولو الفرض، هذا وكذَّبت أمامه ظهرت بسيطة «واقعة» ألن والتفكري؛
ما بالفعل وهذا الشاق. عمله نتاج عن يتخىل كيال العنيدة الواقعة هذه لتجاهل سجيتها
مضاد هو ما يتجاهل أن يرفض فإنه الكبري العالم أما الشأن. ضئيل عالم يفعله قد
كلها، السابقة خطواته يراجع أن يف غضاضة يجد وال كبريًا، اهتماًما يوليه بل لتفكريه،
الوقائع، أبسط مع يتعارض كوَّنه الذي الفرض أن تأكد إذا جديد من الشاق طريقه ويبدأ

العلمية. ألخالقه أساسية قاعدة ويتخذها املوضوعية، عىل نفسه العالم يعود وهكذا
خارجه، توجد والتي يبحثها، التي الظواهر إزاء موضوعيٍّا موقًفا يتخذ فإنه وباملثل
وميوله الشخصية تفضيالته يقحم ال أنه بمعنى متساوية، نظره يف كلها الظواهر فهذه
نبات ببحث ا خاصٍّ اهتماًما يبدي شخص ُوِجَد ولو األشياء، حقيقة عن بحثه عند الذاتية
فالبحث الصحيح؛ باملعنى عامًلا هذا سلوكه يف كان ملا مثًال، زهرته لون يفضل ألنه معني؛
واحدة فيه تعلو ال أفقي صف يف املساواة قدم عىل الظواهر وضع يستلزم الحقيقة عن

يحكمها. الذي العام القانون عن الكشف يف تفيد ما بقدر إال األخرى عىل
وربما عاطفيٍّا منحاًزا — العالم إىل بالقياس — الفنان نجد ذلك من العكس وعىل
املنترشة اإلعالم أجهزة عرص الحارض: عرصنا يف وخاصة — عظيم فنان من وكم هوائيٍّا،
أي دون الناس هؤالء ويتناقلها الخاصة نزواته الناس عىل يفرض — عاملي نطاق عىل
ال ملوضوعاته معالجته يف فهو وباملثل العظيم، لفنه به يدينون مما جزء وكأنها استياء،
عنده لبعضها ويكون رأسيٍّا، ترتيبًا أمامه تتخذ إنها بل املساواة، قدم عىل أبًدا يضعها
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الفني الجمال إىل سعي كلِّ يف «التفضيل» يحل وهكذا اآلخر. البعض عىل مؤكدة أفضلية
إن بل منحاز. بطبيعته الفنان ألن الظواهر؛ بني املساواة وتختفي «املوضوعية»، محل
الفنية األعمال يقيس ال فهو أساسيٍّا، معياًرا «التفضيل» من يتخذ ذاته الجمال متذوق
اعرتاض أي يقبل وال هرمي، ترتيب يف يضعها وإنما العلم، يف عليها املتعارف باملقاييس
الواحد يفضله وما لها، مقياس ال — الكثريين رأي يف — األذواق ألن الرتتيب؛ هذا عىل
تفضيالته يفرض أن يف الحق منهما ألي يكون أن دون اآلخر، عند مفضًال يكون ال قد

اآلخر. عىل الخاصة
أن استطعنا إذا إال غايته إىل يصل ال الحقيقة إىل سعينا أن ينكر ال أحًدا •  ولعل
— السوائل خصائص معرفة ينشد الذي فالعالم العام؛ قانونها الظواهر من نستخلص
استخالص إىل جهده يتجه وإنما تلك، أو السائل من املحددة الكمية هذه يهمه ال — مثًال
مرنة هي ملاذا — املثال سبيل عىل — يعرف كأن كلها، السوائل طبيعة عن عامة نتائج
أدرك ولقد إلخ، متساٍو؟ بشكٍل الحرارة فيها تنترش وملاذا صلبة؟ الجوامد أن حني عىل
«ال املشهورة: كلمته أرسطو فقال العصور، أقدم منذ الحقيقة هذه والفالسفة املفكرون
يرتك العالم أن الحني ذلك منذ للعلم األساسية السمات من وظل عام»، هو بما ال علم
مشرتك هو ما الظواهر من ويستبقي جانبًا، العرضية والصفات والجزئية الفردية الحاالت
القانون أن إذ التجريد؛ إىل أقرب شيئًا سيكون املشرتك العنرص هذا أن يف جدال وال بينها.
رياضية. صبغة األحيان أغلب يف تتخذ مجردة، طبيعة ذا يكون أن بُدَّ ال للظاهرة العام
فالعمل ملموس؛ فردي يشءٍ يف يتمثل ال الفني الجمال نرى ذلك من العكس وعىل
التجريدي االتجاه إىل ينتمي العمل ذلك كان لو وحتى معينًا، موضوًعا يصور الفني
من نفسه عن يعرب أنه بدليل ملموسة، صبغة بدوره يتخذ التجريد هذا فإن املعارص،

بحواسنا. ندركها محددة لونية مساحات أو أشكال أو خطوط خالل
أن حني عىل العقل، هو الحقيقة مقر أن يف الجمال عن الحقيقة تختلف وهكذا
اإلنسان. خارج يقع ملموس محدد موضوع يف أي بحواسنا؛ ندركه فيما يتمثل الجمال

بتحليل القيام إىل مضطرٍّا نفسه يجد األشياء حقيقة عن الباحث العالم فإن وأخريًا،
أفضل؛ نحو عىل مفهومة تصبح كيما األولية، عنارصها إىل وتجزئتها بحتة ملوضوعات
بتحليلها يقوم وإنما الطبيعة، يف عليه هي ما عىل تظل ال العالم يبحثها التي فالظواهر
عليها نتعرف أن علينا يصعب وقد األصيل، طابعها معه تفقد نحو عىل ماديٍّا أو عقليٍّا
غري املفككة. العنارص من مجموعة املتماسك الكل وأصبح األصلية، وحدتها فقدت أن بعد
املعقدة الظواهر فهم من العالم يتمكن لكي منه بد ال يشء والتجزيء التفكيك هذا أن
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بدقة، تركيبه معرفة يتيح الذي هو بسائطه إىل املعقد اليشء تحويل إن إذ املتشابكة؛
فيه. املتحكم القانون إىل والوصول

الجمال عن العلمية للحقيقة تمييًزا الصفات أكثر هي الصفة هذه كانت وربما
كشف أو الفهم إىل أصًال يسعى ال وهو التحليل، إىل أبًدا يعمد ال الفنان ألن وذلك الفني؛
ال الفنية التجربة هذه ويف و«تجربة». خربة — يشء كل قبل — الفن وإنما القانون،
ولقد ترشيح. أو تحليل دون الفني بالعمل نستمتع أنفسنا تركنا إذا إال الجمال نتذوق
الفنية التجربة يف للتحليل املضادة السمة هذه عن «جوته» العظيم األملاني الشاعر عرب
هذا من ويقرتب بالحيوية.» مفعم فنارض الحياة وجه أما شاحبة. نظرية كل «إن بقوله:
الذي املبارش، املعنى ليس هنا واملقصود قتل.» ترشيح كل «إن املشهور: القول املعنى
املبارش، غري املعنى بل بترشيحها، نقوم أن قبل مثًال الضفدعة نقتل أن فيه علينا يتعني
تستمتع فلكي املميز، مذاقها وضياع التجربة تشويه إىل العلمي التحليل فيه يؤدي الذي
ويغمرك أعماقك يف ويؤثِّر خاللك يرسي الجمال هذا ترتك أن ينبغي ا حقٍّ الفني بالجمال
بدأت إذا أما ا، تامٍّ استغراًقا تذوقه ويف تأمله يف تستغرق أن وينبغي الجوانب، جميع من
الناقد أن صحيح الجمال. تجربة من كبري قدر منك يضيع فسوف وترشح، تجزئ تحلل
يف الفني بالعمل ويستمتع وقت يف ذلك يفعل ولكنه والترشيح. التحليل هذا بمثل يقوم
فإنه واحد، وقت يف مًعا باألمرين يقومون الذين أولئك بني من كان لو وحتى آخر، وقت
من العظمى األغلبية وبأن البرش، من قليلة لقلة إال تتاح ال مقدرة هذه بأن يعرتف ذاته هو
الجمالية تجربتهم لفقدت واحد؛ وقت يف والتحليل االستمتاع بني جمعوا لو الفن متذوقي

وأصالتها. صدقها من كبريًا قدًرا
ال التي التجارب تلك من واحد أخرى: بعبارة هو الفني بالجمال االستمتاع إن
تتكرر، ال فريدة تجربة فهو فحسب، التقريب سبيل عىل مجاًزا، إال باللغة عنها يعرب
التجربة سمات أهم من كان هنا ومن بسهولة؛ اآلخرين إىل ينقلها أن املرء يستطيع وال
نفسها عن تعرب لغة عن لها غناء فال العلمية الحقيقة أما ذاتية، شخصية كونها الجمالية
اصُطِنَعت خاصة لغة تكون قد أو املألوفة، الكالمية اللغة هي تلك تكون وقد خاللها. من
الحقيقة تلك أن األمر يف واملهم أخرى. رمزية لغة أية أو الرياضية كاللغة علمية ألغراض
للتداول، قابلة بطبيعتها العلمية الحقيقة كانت وملا اللغة، خالل من إال اآلخرين إىل تنقل ال
وجود فإن الخاصة، حقيقته كانت لو كما ويتبناها بها يقتنع أن يفهمها عقل لكل بُدَّ وال
الفنية التجربة أما العلمية. للحقيقة الرئيسية املقومات من واحًدا يَُعدُّ اللغة من نوع
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إىل كاملة نقلها عن ويعجز وحده، صاحبها إال كامًال مذاقها يحس ال ذاتية، فشخصية
اآلخرين.

االستمتاع إىل الفنان وسعي الحقيقة كشف إىل العالم سعي بني املقارنة لنا تكشف هكذا
تربر فوارق وهي والجمال، الحق قيمتَي طبيعة بني أساسية فوارق وجود عن بالجمال
االلتقاء إىل سبيل ال منفصلني مجالني تمثالن أنهما عىل إليهما ينظر الذي الشائع الرأي

بينهما.
فيه سار الذي الطريق إن إذ التاريخ؛ خالل بالفعل حدث ما هو هذا كان ولقد
التي الحاالت يف إال التقاء بينهما يحدث ولم الفن، فيه سار ذلك عن منفصًال ظل العلم
Science العلمي الخيال روايات يف كما له، موضوًعا العلم من يتخذ أن الفن فيها حاول
وهي متعددة، مجاالت يف للفانني الفضاء ارتياد بها أوحى التي املوضوعات أو Fiction
أن العلم فيها حاول التي الحاالت يف أو األثر، محدودة هامشية نعدَّها أن نستطيع حاالت
بكثري، أهم حاالت وهي منظمة، منهجية دراسة يدرسه لكي الفني اإلبداع ميدان يخوض

قليًال. عندها نتوقف أن وتستحق
مبدع، مخلوق أنه هو األحياء سائر عن ويتميز اإلنسان به يتصف ما أهم ألن ذلك
ميادين يف الجديد الخلق عىل ينصبُّ الذي الضيق، باملعنى هنا اإلبداع كلمة ُفِهَمت وسواء
نشاطه جوانب عىل اإلنسان يدخله تجديد بأي يتعلق الذي الواسع، باملعنى أو والعلم، الفن
عىل — اإلنساني للنوع أتاح الذي هو اإلبداع أن هو املؤكد األمر فإن محدوًدا، كان مهما
الذي املصري من اإلنسان أنقذ الذي وهو املستمر، والتقدم االرتقاء فرصة — التحديد وجه
آيل نحو إىل تؤدي معينة وظائف حدود عند التجمد وهو كلها، الحيوانية األنواع إليه آلت
الخربات نقل أو الوظائف هذه تطوير عىل قدرة أية ودون تجديد أو تنويع أي دون بحت،
دراسة خالل من بالفن االلتقاء يحاول حني العلم فإن وهكذا اآلخرين. إىل منها املكتسبة
آفاق ويستكشف البرشي، للكائن األصيل املنبع من الواقع يف يقرتب إنما اإلبداع، عملية
(أعني العميقة جذوره يستكشف إنه بل إنسان. هو بما اإلنسان بها يتميز التي العملية

بدوره. العلمي الكشف يف الحاسم دوره له اإلبداع ألن ذاته)؛ العلم جذور
عىل ندهش أن لنا وليس مراحلها. أوىل يف زالت ما لإلبداع العلمية الدراسة أن عىل
منذ إال يبدؤها وال األهمية العظيم امليدان هذا دراسة يُرجئ العلم نجد حني اإلطالق
لم إن العلم، لها يتصدى التي الدراسات أعقد من هذه ألن ذلك السنني؛ من قليلة عرشات
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بالغموض؛ واملغلف باألساطري املحاط امليدان بذلك تتعلق فهي اإلطالق، عىل أعقدها تكن
مستوى يتجاوزوا أن من معينون أشخاص يتمكن بفضلها التي الخفية القوة بتلك أعني
سائر عنه يعجز ما الروحية طاقتهم له يحشدون جديًدا شيئًا ويخلقوا اآلخرين، البرش
فهمها، عن بعجزها تعرتف أن إال السابقة العصور تملك لم التي القوة هذه الناس.
مس به شخص بأنه يمتلكها من وصورت «املوهبة»، أو «العبقرية» اسم عليها فأطلقت
تخفي ألفاظ وكلها — «ملهم» شخص بأنه الفروض أحسن عىل أو «الشيطان» من
موضوًعا اآلن أصبحت التعقيد الشديدة القوة هذه — نفسها بالظاهرة جهلنا بسذاجة
أتاحت التي الشجاعة تلك فيها ونمتدح بالفضل، لها نعرتف أن ينبغي علمية لدراسات
حتى تُسفر لم الدراسات هذه كانت وإذا الفهم، عىل املستعيص امليدان هذا تقتحم أن لها
هذا فإن مدوية، نتائج إىل القريب املستقبل يف تصل أن لها يتوقع وال الكثري، عن اآلن
االلتقاء إىل العلم بها يسعى التي املحاوالت لتلك القصوى باألهمية االعرتاف من يمنع ال

النجاح. لها يُقدَّر حني اإلنسان أرسار أهم ستكشف محاوالت وهي بالفن،
محدودة جانبيها أحد يف هي التي — هذه االلتقاء محاوالت استبعدنا إذا أننا عىل
والعلم الفن نجد فسوف — الطريق أول يف تحبو زالت ما اآلخر جانبها ويف النتائج،
التي قبل، من عددناها التي العوامل إىل راجع التباعد وهذا منفصلني. طريقني يف يسريان
اإلنساني. النشاط من النوعني هذين طبيعة يف أساسية اختالفات وجود عن لنا كشفت

الفني الجمال إىل والسعي العلمية الحقيقة إىل السعي بني االختالفات أن صحيح هل ولكن
لنا تسمح ال بحيث الحدة من هي وهل عادًة؟ الناس به يتصورها الذي الحد إىل أساسية
أوردناها التي للفوارق املتعمق البحث إن فنية»؟ «حقيقة عن والكالم الطرفني بني بالجمع
الحقيقة بني بها، يستهان ال تشابه نقاط وجود عن لنا يكشف البحث، هذا مستهل يف
نعرض كنا إنما البداية يف الفوارق هذه أكدنا حني أننا والواقع الفني، والجمال العلمية
هذه النظر وجهة أن من الرغم وعىل والفن، العلم بني االختالف يف الشائعة النظر وجهة
من كثري تفسري نعيد أن املتعمق التفكري من بمزيد املمكن فمن بعيد، حد إىل صحيحة

امليدانني. هذين بني هامة التقاء نقاط إىل نهتدي بحيث السابقة؛ االختالف عنارص
عنارصاالختالف تناول إىل — هذه االلتقاء نقاط وجود نثبت لكي — حاجة يف ولسنا
بل االلتقاء، جوانب من منها كلٍّ وراء يمكن ما إىل نهتدي لكي اآلخر بعد واحًدا السابقة
يف تفسريها ونعيد العنارص هذه أهم من بعض إىل نشري أن نظرنا وجهة إلثبات يكفينا

االختالف. فكرة من بدًال التشابه فكرة ضوء
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اللوازم ألزم هو الذي للخيال، مجاًال يرتك ال الحقيقة إىل السعي أن قبل من ذكرنا فقد
أن إال يملك ال التي الصارمة وقوانينه بالواقع مقيًدا طريقه يف يسري العالم وأن الفن، يف
صحيح قول هو للخيال، فيها مجال ال العلمية الحقيقة إن القول: هل ولكن لها. يخضع
عن البحث بأن يشهدون من أول هم أنفسهم الكبار العلماء أن الواقع مطلق؟ نحو عىل
الفنان؛ إليه يحتاج مما — األحيان بعض يف — يقرتب قد قدًرا الخيال يقتيضمن الحقيقة
العلمية واملالحظات للمشاهدات وتدوين تقنني مجرد تكن لم العلم يف الكربى فالنظريات
عقل إن إذ املشاهدة؛ للوقائع تلخيص مجرد من أكثر كان كبري علمي كشف وكل فحسب،
إىل يحتاج جزئيٍّا فرًضا يقدم لكي — وتحليلها الوقائع جمع مرحلة بعد — يقفز العالم
بطريق ولو — يربره ما له يكون أن بد ال الفرض هذا أن صحيح الخيال. من كبرٍي قدٍر
عن هذا فرضه تحقيق إىل يسعى العالم أن وصحيح املشاهدة. الوقائع يف — مبارش غري
مجرد هذا فرضه يظل أن يقبل وال خطأه، أو صحته تثبت حاسمة تجارب إجراء طريق
حاسمة مرحلة يف تتدخل الخيال ملكة أن األمر يف املهم ولكن محققة. غري خيالية فكرة
ومن العلمية؛ الحقيقة إىل الوصول يف أسايس بدور وتقوم العلمي، الكشف مراحل من
لها وتحقيق للوقائع تكديس مجرد بأنه العلم تصور التي الفلسفات تلك إخفاق كان هنا
يتوصل الذي — الكبري فالعالم الوقائع؛ هذه بني املقارنة به توحي ملا مبارش واستخالص
جانب إىل الخصب، الخيال أصحاب من يكون ما غالبًا — الحاسمة العلمية النظريات إىل
بالخيال. تجاوزه طريق عن إال الواقع يفهم ال وهو عميًقا، ومفكًرا دقيًقا مالحًظا كونه

لوجدنا العلمية؛ الحقيقة كشف يف الخيال به يقوم الذي الدور تفاصيل تأملنا ولو
إال تظهر ال الجديدة فالفكرة الفن؛ ميدان يف يحدث ملا مشابهة الخيال عمل طريقة أن
بموضوعه انشغال حالة يف يظل وهو الفنان، أو العالم ذهن يف طويلة وتهيئة إعداد بعد
أن عىل مفاجئ إلهام شكل عىل املنشودة الفكرة تأتي قد ذلك وبعد فيه، متعمق وتفكري
واالهتمام والتفكري اإلعداد طريق عن سلًفا له مهيأة أرض يف إال ينبثق ال اإللهام هذا

ذاته. الوقت يف الفني اإلبداع سمات أخص من أنها أحد ينكر ال سمة تلك املركز،
الرضورة عنرص وهو والفن، العلم بني االختالف عنارص من آخر عنًرصا ولنتناول
الذي السابق الحكم تعديل نستطيع أننا لوجدنا املوضوع هذا بحث تعمقنا فلو والحرية،
ترتبط، املطلقة الحرية هذه إن إذ املطلقة؛ الحرية من عالم يف يتحرك الفنان أن فيه ذكرنا
يف أما خاص. بوجه الرومانتيكي العرص يف سائًدا كان للفنان، تقليدي بتصور الواقع، يف
التي املوضوعات حيث فمن جانب، كل من بالفنان االلتزام أحاط فقد الحارض عرصنا

350



الفنية الحقيقة

تكون قد — معينة بقضايا ينشغل أنه بمعنى «ملتزًما»، أصبح قد نجده الفنان يعالجها
نظر وجهة عن يدافع أن الفني علمه يف عاتقه عىل يأخذ — إنسانية أو اجتماعية قضايا
األحيان معظم يف — الفنان عىل يُْفَرض ال االلتزام هذا أن من الرغم وعىل فيها، معينة
أن عىل يدل وجوده فإن بإرادته، ذاته عىل نفسه هو يفرضه بل قاهرة، خارجية بقوة —
بالية، أسطورة الحايل عرصنا يف أصبح قد املطلقة الحرية عالم يف يتحرك الذي الفنان
صارًما نظاًما نفسه عىل يفرض — األحيان من كثري يف — الفنان فإن أخرى ناحية ومن
«التلقائي» الفنان أصبح بحيث «صنعته»؛ إتقان أجل من الشاق العمل ومن التدريب من
الحارض عرصنا يف اكتشفنا وهكذا بدوره. أسطورة كالعصفور بحرية يغرد الذي الطليق
تتحكم «الرضورة» من أنواًعا هناك وأن املستوى، رفيع فنانًا تصنع ال املطلقة الحرية أن

العالم. يف تتحكم التي تلك عن كثريًا تختلف ال قد الفنان، يف
غري مدى إىل حدتها ت خفَّ قد العالم يف تتحكم التي الرضورة فإن أخرى ناحية ومن
واستطاع العلوم، عن قبضتها أرخت قد الدقيقة الحتمية إن إذ املعارص؛ العلم يف قليل
البديهيات إطار عن الخروج طريق عن اكتشافاتهم أهم من مجموعة إىل يصلوا أن العلماء
املؤكد ومن للمناقشة. قابلة غري أموًرا يعدها — سبق فيما — العلم كان التي الحتمية
إىل تنتمي باعتبارات مقيدة كانت بل مطلقة، تكن لم التحدي هذا يف العالم حرية أن
التصور أن هو به يعرتف أن إال املرء يملك ال الذي اليشء ولكن العلمي. بحثه صميم
يف العلم وأصبح كثريًا، تغري قد وسلوكه العالم فكر يف تتحكم التي «للرضورة» التقليدي
تتسم جديدة فكرية أنساًقا يبني أن للعالم يتيح الحرية من بقدر يسمح األخرية اآلونة
األقل عىل جزئيٍّا — وضعها يف شاركت أسس عىل ترتكز كانت وإن داخلها، يف بالتماسك
نظرة يف سائدة كانت التي املحتومة الرضورة عن الخروج عىل وقدرته العالم حرية —

العلم. إىل السابقة العصور
كثريًا، تضيق أن يمكن الفني والجمال العلمية الحقيقة بني ة قَّ الشُّ إن القول: ومجمل
إىل حرٍّا ليس الفن وأن عادًة، نتصوره الذي الحد إىل مقيًدا ليس العلم أن نكتشف حني

وهلة. ألول عليه يبدو الذي الحد

من بينهما يفرق ما كل من الرغم عىل والجمال، الحقيقة بني مشرتكة أرض إذن هناك
فنية» «حقيقة عن نتحدث أن نستطيع أننا معناه األرضاملشرتكة هذه ووجود االختالفات،

أخرى. جوانب يف عنها وتفرتق جوانب يف العلمية بالحقيقة تلتقي مميزة، سمات لها
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حقائق إلينا يُقدم أن كثرية أحوال يف يمكنه الفن أن — بدء ذي بادئ — ولنالحظ
ويمكن عرصه، عىل شاهًدا — معينة حاالت يف — يكون أن يمكن الفني فالعمل مبارشة،
أن الصدد هذا يف ولنذكر العرص، هذا عن الكثري بواسطتها نعرف «وثيقة» يستخدم أن
عىل البدائيون تركها فنية أعمال من مستمد البدائية العصور عن معلوماتنا من كبريًا قدًرا
حياة عن املعلومات من كنًزا القديمة الحضارات علماء استخلص ومنها كهوفهم، جدران
«هومريوس» أشعار به تقوم الذي الدور يُنكر أن يستطيع ال أحًدا ولعل البدائي. اإلنسان
أن استطاعتنا ويف القديم. اليوناني بالعالم تعريفنا يف اليونانية الفنية اآلثار من وغريها
عظيم مصدر — مثًال — الجاهيل الشعر إن إذ العربي؛ تاريخنا يف مشابهة أمثلة نجد
ونظمهم وعاداتهم القديم العرب تاريخ معرفة يف عليها يُْعتََمد التي املصادر من القيمة
الدقيق التحليل طريق عن — العلماء استطاع قليلة غري أحيان ويف إلخ. … االجتماعية
أنواع إلينا م تقدِّ ال ماضية بعصور معرفتهم يف كبرية فراغات يملئوا أن — فنية ألعمال

عنها. كافية معلومات األخرى الوثائق
ما التحديد عىل ليس هذا ولكن مبارشة. بحقائق يزودنا أن عىل قادر فالفن وإذن
الحقيقة، من آخر نوًعا التعبري بهذا نقصد وإنما فنية»، «حقيقة عن نتحدث حني نقصده
خالل من واإلنسان والعالم الحياة عن الكثري تعلموا إنهم يقولون: الناس من كثري فهناك
حد إىل البعض ذهب وربما إليها. متنبهني يكونوا لم «حقائق» لهم كشفت فنية أعمال
الذي الفنية الحقيقة نوع هو هذا العلم. من تعلموا مما أكثر الفن من تعلموا إنهم القول:

خصائصه. ألهم نَْعِرَض أن — املقال هذا من تبقى فيما — نود
هيئة عىل املعلومات إلينا تقدم ال مبارشة، غري أنها الحقيقة هذه عىل يالَحظ ما وأول
يقدمها أن دون الفني العمل بها» «يوعز حقيقة فهي جاهزة؛ تامة أذهاننا إىل ينقلها رسد
الحقيقة هذه عن الرصيح التعبري إن بل العلمية. الكتب يف نجده الذي النحو عىل رصيحة
الفن كان هنا ومن فيه؛ تتجسد الذي الفني العمل قيمة من ويقلل تأثريها من يضعف
املحاكاة بهذه — أنه عن فضًال الشأن، ضئيل فنٍّا مبارشة محاكاة الواقع يُحاكي الذي

الواقع. لهذا الكامنة الحقيقة إىل يصل ال — املبارشة
من االقرتاب أراد كلما الفن إن إذ األوىل؛ للوهلة غريبة املرء يجدها قد مفارقة وتلك
ازداد أي الواقع؛ هذا يف ما أهم عن التعبري عن عاجًزا أصبح مبارشة، بصورة الواقع
للفن؛ الحقيقة الوظيفة أعيننا نصب وضعنا إذا تختفي املفارقة هذه ولكن عنه. ابتعاًدا
املحاكاة إن بل أفالطون. ر تصوَّ كما للواقع محاكية نسخة يكون أن الفن مهمة من فليس
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لديه يظل عليه، هو ما عىل الواقع ينقل أن حاول مهما الفن ألن الفن؛ يف مستحيلة الكاملة
ويستبعد الواقع هذا من معينة عنارص ينتقي األقل عىل ألنه االستقالل؛ من معني قدر
وبني — واقعية كانت مهما — املرسومة اللوحة بني الدائم االختالف بدليل أخرى، عنارص
الرشيط وبني — واقعية كانت مهما — املرسحية أو الرواية بني أو الفوتوغرافية، الصورة

الناس. بني دارت فعلية محادثات يسجل الذي
من — تكون ما أوضح — الخاصة حقيقته عن التعبري عىل الفن قدرة تتجىل وهكذا
إن نقول: حني معكوسة صورة يف السابقة املفارقة وتبدو املبارش، غري «اإليعاز» خالل
ترتكز التي الفلسفة هي الحق يف وتلك عنه، ابتعد ملا الواقع أعماق من اقرتابًا يزداد الفن
إليك يقدم الذي فاملصور مثًال؛ التصوير يف الحديثة، الفنية االتجاهات من كثري عليها
عىل يحافظ وال الطبيعي، موضعها يف تقع وال كبرية، مساحة العني فيه تحتل إنسان وجه
يقول: أن بذلك يريد ولكنه شديًدا. ابتعاًدا الواقع عن يبتعد الوجه، وضع يف املنظور قواعد
كما ال الباطنة، أعماقه يف به يحس كما يصوره وإنه الوجه، لهذا «رؤيته» هي هذه إن
بكثري أعمق حقيقة عن — الواقع عن االبتعاد بهذا — يعرب فهو ثَمَّ ومن الناس؛ كل يراه
«رؤية» تتضمن ال «موضوعية» بطريقة الوجه هذا يصور من عنها يعرب التي تلك من

خاصة.
األشياء «مظاهر» بني أساسيٍّا تمييًزا يتضمن — بدايته منذ — العلم كان لقد
التفرقة يستطع لم ما حقيقة أية إىل املرء يتوصل أن املستحيل فمن الباطن، و«جوهرها»
ويحتفظ املتغرية، صفاتها يستبعد لم وما األشياء، يف أسايس هو وما عريض هو ما بني
العلمية الحقيقة بني تشابه وجود نُدرك أن اآلن وسعنا ويف الثابتة. بالصفات منها
ما ويستبقي عريض، هو ما يستبعد بدوره الفني فالعمل الصدد؛ هذا يف الفنية والحقيقة
ا، عامٍّ طابًعا تتخذ العلمية الحقيقة أن يف يتمثل اختالًفا هناك أن صحيح جوهري. هو
أن حني عىل الظواهر، بني األساسية العالقات عن يعرب الذي الريايض كالقانون مجرًدا،
بعينه. «موضوع» عىل دائًما ينصبُّ ألنه ملموًسا؛ عينيٍّا فرديٍّا طابًعا يتخذ الفني العمل
بينما املحسوس، العالم يف دائًما متجسد الفني فالعمل خالصة؛ ذهنية مجردات عىل وليس
ال — الفردي للموضوع تصويره يف — الفن فإن ذلك ومع العقل. مقرها العلمية الحقيقة
فإن وهكذا فيه. وأسايس جوهري هو ما يقدم بل لذاته، الفرد هذا عن التعبري إىل يسعى
البرش، بني من «ص» أو «س» فرح عن تعرب ال فإنها الفرح، عن عربت إذا املصورة اللوحة
عن هذا مثل وقل الفنان، يتصوره كما الباطن جوهره أو الفرح «ماهية» عن تعرب وإنما
وهذه الخاصة، حقيقته إذن فللفن جاد، فني عمل أي أو التمثال أو املوسيقية القطعة
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وتحتفظ األشياء يف عريض هو ما جانبًا ترتك أنها يف العلمية الحقيقة مع تشرتك الحقيقة
خالل من األشياء جوهر عن تعرب األوىل أن يف عنها تختلف كانت وإن أسايس، هو بما

محسوسة. فردية نماذج خالل من عنه تعرب الثانية أن حني عىل مجردة، عقلية صيغ
تعرب هي بل ما، «موضوع» جوهر عن بالتعبري تكتفي ال الفنية الحقيقة أن عىل
فحسب. عنه يتحدث الذي اليشء لب إىل بنا يتعمق ال فالفنان «الذات»؛ جوهر عن أيًضا
بها تنفرد صفة وهذه إنسان، هو حيث من لذاته، الباطنة األعماق إىل يقودنا إنه بل
وحده. بحثه موضوع عىل جهوده يركز العالم إن إذ العلمية؛ الحقيقة عن الفنية الحقيقة
املوضوعي، بحثه وراء تماًما تختفي أو فتتوارى — إنسان هو حيث من — ذاته أما
إخفاء عىل الحرص كل يحرص فإنه العلمي، كشفه يف الذاتية العوامل تدخلت ومهما
بالخطر، «موضوعيته» يهدد منها عامل أي ظهور ألن أبحاثه؛ يعرض حني العوامل هذه
الذاتية العوامل هذه تأثري عن العالم تحدث وربما أبحاثه. يف خطرية ضعف نقطة ويصبح
ذاته فإن العلماء من جمًعا يخاطب حني أما الذاتية. سريته يكتب حني شخصيٍّا، حديثًا

بحثه. موضوع عىل كله الحديث وينصبُّ ا، تامٍّ اختفاءً تختفي
العرصالحديث يف وخاصًة يحرص— وإنما ذاته، يخفي أن يحاول ال فإنه الفنان أما
نعد وال الفني، عمله عىل وتفضيالته، وميوله الحياة إىل الخاصة نظرته يطبع أنه عىل —
الفني؛ النضج عالمات من عالمة — ذلك بعكس — نراها بل فيه، نقًصا السمة هذه نحن
«شخصيته» له فنان نظرنا يف هو الفني عمله يف الذاتية خصائصه تظهر الذي فالفنان
ينتج والذي ذاته، عن أعماله تكشف ال الذي الفنان أما أعماله، عىل تنعكس التي املميزة
— آخر فنان أي ينتجها أن يمكن وكان — بالذات هو به نربطها أن نستطيع ال أعماًال

املذاق. عديم اللون باهت فنان فهو
تعرب فهي العلمية؛ الحقيقة يف نجده ال مزدوًجا طابًعا الفنية الحقيقة تتخذ وهكذا
أن حني عىل الفنان، ذات جوهر عن أيًضا وتعرب تعرضه، الذي املوضوع جوهر عن
ال بُْعد الفن يف كان هنا ومن وحده؛ املوضوعي التعبري جانب تلتزم العلمية الحقيقة
كان وإن املعروف، األخالقي الصدق غري وهو الفني»، «الصدق به وأعني العلم، يف نجده
تجربة عن عمله يف معربًا الفنان يكون أن هو الفني فالصدق صفاته؛ بعض يشاركه
هذا أن وصحيح به. يحس ال عما التعبري أو التملق أو النفس خداع إىل يعمد وأال أصيلة،
كان إن نعلم لكي الفنان أعماق إىل ننفذ أن نستطيع ال ألننا منه؛ التحقق يصعب معيار
معاٍن عن تعرب التي تلك هي الكبرية الفنية األعمال ولكن صادق. غري أم نفسه مع صادًقا
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بكل علينا يعرضها أن يستطيع حتى عاشها قد الفنان يكون أن بد ال عميقة ومشاعر
مناظرة. وأحاسيس معاني فينا ويثري العمق، هذا

يف الفن يجعل الذي هو الفنان «ذات» وبني الفني العمل بني الوثيق االرتباط هذا
الفنية الحقيقة تختلف الصفة هذه ويف الكلمة. لهذه الشخيص باملعنى «تجربة»، جوهره
عنه يحدثنا الذي الحقيقة من الخاص النمو ذلك من وتقرتب العلمية، الحقيقة عن
عن تجلُّ «تجربة» ألنه بالكالم؛ فيه ما أعمق عن يُعربِّ أن يستطيع ال والذي املتصوف،
أيٍّا النهائية، «االستنتاجات» هو — علميٍّا كشًفا نقرأ حني — يهمنا ما أن حني وعىل الكالم،
الخاص املذاق عىل نحرص الفنية التجربة حالة يف فإننا بها، تُْعَرض التي الصيغة كانت
سويٍّا تتكامل معينة عنارص طريق وعن خاص جو يف إال يتوافر ال الذي الفني، للعمل
من معينًا قدًرا إلينا تقدم ال الفنية فالحقيقة أخرى؛ وبعبارة املنشود. التأثري إلحداث
إطار يف املعلومات هذه تضع وإنما العلمية، الحقيقة يف يحدث كما فحسب املعلومات

فريًدا. تأثريًا فينا يُْحِدث متميز، قالب ويف خاص
فحني تأثريها؛ من األكرب القدر الفنية الحقيقة لفقدت القالب أو اإلطار هذا نا غريَّ ولو
الجانب يضيع النثر، لغة إىل رفيعة شعرية قصيدة يف املتضمنة املعاني جميع نحوِّل
هي وتلك املميز، طابعها إلينا تنقلها التي «الحقيقة» وتفقد القصيدة، تأثري من األكرب
إىل حق» «عن الكثريين دفع مما أخرى، إىل لغة من الشعر» «ترجمة تثريها التي املشكلة
ال الذي الشعري للعمل مرشوع غري تشويه أنه عىل الرتجمة من النوع هذا إىل ينظروا أن

األصلية. لغته إطار يف إال مقوماته تكتمل
أن حني عىل الشكل، قبل باملضمون تهتم العلمية الحقيقة إن موجز: بتعبري ولنَُقْل،
التجربة عىل ويضفي وقيمته، تأثريه املضمون يعطي الذي هو الفنية الحقيقة يف الشكل

املميز. طابعها الفنية
ينافس ال الفن أن بذلك نعني فإننا فريدة، «تجربة» صميمه يف الفن إن نقول: وحني
جانب إىل — يخاطب الفن إن إذ الناس؛ عقول تغذي معلومات تقديم يف العلمية الكتب
وليست عقيمة، أو عاطلة ليست التجربة هذه ولكن ووجدانه. اإلنسان مشاعر — العقل
غنية تجربة فالفن خارجي؛ صًدى أي لها يكون أن دون نفسها عىل مقفلة ذاتية خربة
يقدم فقد بالحياة، عميقة بخربة تزودنا ولكنها مبارشة، معلومات إلينا يقدم ال قد مثمرة،
الكتب. عرشات تقدمه ال ما وللعالم وللناس ألنفسنا الفهم من الواحد الفني العمل إلينا
يتسم متكامل شكل إطار يف به يوعز وإنما املبارش، بالتلقني الفهم هذا إلينا يقدم ال ولكنه
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حقيقة إلينا يقدم بل العلم، عن املعروف بالتدرج هذا هدفه إىل يصل ال وهو بالجمال.
املوضوع. أعماق إىل مبارشًة بنا تنفذ

بديًال الفنية الحقيقة يف املفكرين بعض رأى الفن؛ يف الفريدة السمة هذه وبفضل
سطحها إال الظواهر من إلينا تقدم ال ألنها األخرية هذه وانتقدوا العلمية، الحقيقة عن
بغريها بمقارنتها يسمح والذي واملقدار، بالكم عنه التعبري يقبل الذي ووجهها الخارجي،
وهكذا الباطن. عمقها أو جوهرها إىل بنا النفاذ عن يعجز ولكنه املشابهة، الظواهر من
أعىل مثًال إلينا وقدموا العلمية، املعرفة عن بديًال بوصفها الفنية للتجربة هؤالء س تحمَّ
تعميماته. تشوهها أو العلم تجريدات تشوبها ال خالصة، «جمالية» حياة فيه يحيا لإلنسان
عن تعرب تكن وإن — هؤالء الجمالية النزعة أصحاب لدى الزائدة الحماسة هذه ولكن
ال ما اإلنجازات من إلينا م وقدَّ ليبقى، العلم فيه ُوِجَد عالم يف لها مكان ال — الفن تقديس
بصبغته وصبغها — ذاته الفن حتى — حياتنا جوانب مختلف وشكَّل عنه، الرتاجع يمكن
الحقيقة أن هو هؤالء، الفن ُعبَّاد موقف من به نحتفظ أن يمكننا ما وأقىص الخاصة.
التخصص عرص يف نقائصها من بعًضا وتعوض العلمية الحقيقة تكمل أن ينبغي الفنية
كلٍّ يف الحقيقتني بني يمزج كيف اإلنسان عرف ولو فيه. نعيش الذي املفرط العلمي
بني االنسجام ويبعث شخصيته، تكامل طريق يف الخطوات أهم يحقق بذلك لكان متآلف؛
الحياة عىل قبضته يُحكم الذي التجريد غلواء من ويخفف الخارجي، والعالم الداخيل عامله
عىل اإلنساني طابعه يفقد عالم إىل عميًقا إنسانيٍّا بُْعًدا ويضيف جانب، كل من الحديثة

يوم. كل يف متزايد نحو

عامة مراجع

زكريا فؤاد د. ترجمة — ستولينتز جريوم تأليف — فلسفية جمالية دراسة الفني: النقد
عرش. الثاني الفصل ١٩٧٤م) عام شمس عني جامعة (مطبعة

• Hosperes, J,: Maening & Truth in The Arts (North California U. p.)
1946.

• Philip Leon: “Aesthetic Knowledge”. In Vivas & Kriegev: Problems
of aesthetics, New York (Rinehart 1953).

356



الفنية الحقيقة

• Richards & Ogden: The Meaning of Meaning London, Routhedge
1936.

• Richards, I. A.: Principles of Literery Criticism. New York (Haveont
& Brace) 1950.

• B. Heyl: Artistic Truth Reconsidered journal of Aesthetics & Arts
Criticim, vol, VIII (1960).

• Sidney Zink: “Poetry & Truth” Philosophical Review, LIV (1945).
• Weitz, Morris: Philosophy of The Arts. Harward U. p. 1950.
• Wellek, René: A History of Modern Cristicisme. Yale U. p. 1955
Vol. 1.

357





الشخصية والتجربة العلم بني الفني اخللق

بني مقارنة أجرينا إذا إال دقيًقا فهًما الفني» «الخلق تعبري معنى نفهم أن نستطيع لن
والثاني مرتبة، منه أعىل أنه يفرتض أحدهما آخرين: نوعني وبني الخلق من النوع هذا
أنواع بني الفني الخلق مكانة لنا تتضح أن يمكن املقارنة هذه خالل ومن منه، أدنى

األذهان. يف به تختلط أن يمكن النشاط من أخرى

من يتحرجون الكثريين إن حتى اإللهي، بالخلق األذهان يف مرتبط الخلق فلفظ (أ)
مبالغ الحرج هذا أن الواقع ولكن الديني. املجال سوى مجال أي يف اللفظ هذا استخدام
ومن قبل؛ من موجودة تكن لم أشياءً يولِّد أو ينتج اإلنسان أن به املعرتف من إذ فيه؛
يكن «لم اإلنسان ينتجه ما إن نقول: حني ولكنا «خلًقا». هذا فعله يعدَّ أن يمكن ثَم
أي أن صحيح فهل التعبري، هذا استخدام يف قليًال نتحفظ أن ينبغي قبل» من موجوًدا
— اإلنتاج هذا أن الجائز من اإلنسان؟ يصنعه أن قبل وجود له يكن لم إنساني إنتاج
املؤكد األمر ولكن قبل. من الناس يعرفها يكن لم صورة له أصبحت قد — اكتمل أن بعد
العمل بأن القول يستحيل ولذلك موجودة؛ كانت األقل عىل اإلنتاج هذا «مادة» أن هو
الفني»؛ و«الخلق اإللهي» «الخلق تعبريَي: بني الفارق يكمن وهنا العدم»، «من ُخِلَق قد
مفاجئة، عملية فهو يشء، له يمهد أن دون العدم، من يتم اإللهي الخلق أن فاملفروض
ذلك مع يظل فإنه اكتماله، درجة كانت فمهما الفني الخلق أما مقدمات. بال كاملة تحدث
هذا فيه يظهر الذي واملجتمع السابق، الفني الرتاث منها لها: نهاية ال بسوابق مرتبًطا
يكون أن يمكن ال التي املمهدة الرشوط من ذلك وغري للفنان، الشخيص والتكوين العمل،

أصًال. يظهر أن يمكن ال بل صدى، أو معنى بدونها للعمل
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املادي األصل عن مختلًفا يكون بالذات الفني للعمل النهائي الشكل فإن ذلك ومع
يدعو اقرتابًا اإللهي الخلق من العمل هذا فيه يقرتب حد إىل منه، انبثق الذي املعنوي أو
إىل نظروا حني — العهود أقدم منذ — مباًرشا تعبريًا الناس عنه عرب ما وهذا العجب، إىل
عرصنا يف املتحمسني الفن أنصار بعض عنه عرب وما األلوهية، من قبًسا فيه أن عىل الفنان
الفنان كان كما العالم تصوير يعيد أو اإللهي الخلق ينافس الفن إن بقولهم: الحديث
فإن تُْستَخدم، التي التعبريات كانت وأيٍّا اإللهي، بالخلق أصًال نتج كما ال يكون أن يريده
حني حد أقىص إىل األلوهية من يقرتب اإلنسان أن هو الكثريون عليه يتفق الذي األمر
أن وهما أساسيتني، حقيقتني ينسينا أن ينبغي ال التقارب هذا فإن ذلك ومع فنٍّا. يبدع
مقدمات يفرتض الفني الخلق أن حني عىل العدم، من يحدث بأنه يوصف اإللهي الخلق
حني عىل الطبيعة، هو اإللهي الخلق نتاج وأن الفني، العمل ظهور أجل من عنها غناء ال

فنيٍّا. عمًال أعني لها؛ ومقابل الطبيعة عن مستقل اإلنساني الخلق نتاج أن
من آخر ونوع الفني الخلق بني ثانية تفرقة إىل تقودنا األخرية الحقيقة وهذه (ب)
بني الصلة حددت قد السابقة التفرقة كانت وإذا بالصنعة، عادًة نسميه ما هو الخلق،
تحدد الحالية التفرقة فإن مرتبة، منه أعىل بأنه يوصف الخلق من آخر نوع وبني الفن
الخلق وصفنا فقد الحرفية، الصنعة نتاج أعني مكانة؛ منه أدنى هو بما الفن عالقة
صفة الواقع يف هذه ولكن لها. ومقابل الطبيعة عن مستقل نتاج بأنه قبل من اإلنساني
لتصوراته أو ألغراضه وفًقا الطبيعة تشكيل إلعادة اإلنسان يبذله جهد كل بها يتسم
جديد تشكيل هو وإنما الطبيعة، من قطعة ليس النجار يصنعه الذي فالكريس الخاصة؛
ال الفن أن ذلك يعني فهل معينة، إنسانية منفعة تحقيق أجل من الطبيعة، تقدمها ملادة

الصنعة؟ من نوًعا يكون أن عن — بدوره — يزيد
فاألول الصانع؛ وإنتاج الفنان إنتاج بني مؤكدة اختالفات — األمر واقع ويف — هناك
األعمال، من متكررة مجموعة ينتج الصانع ألن ذلك نمطي؛ عمل والثاني فردي، عمل
«قطعة بأنه فنصفه العمل هذا مثل نمتدح فإنا يتكرر، ال واحًدا عمًال أنتج أن حدث وإذا
العمل وبني بينه الفاصل الحد فإن فرديٍّا كان إذا الصنعة نتاج أن بذلك ونعني فنية»،
الصانع، إنتاج طريقة يف ا هامٍّ دوًرا اآليل للتعود فإن ذلك عن وفضًال يختفي. يكاد الفني
هذه أهم كان وربما اآللية. للعادات فيها أثر ال تلقائية بصورة ينتج الفنان أن حني عىل
أيٍّا — الفني فالعمل الفنان؛ عمل يف الخيال به يقوم الذي الكبري الدور هو جميًعا الفوارق
واقعي الصنعة نتاج أن حني عىل متجسد، خيال األمر واقع يف هو — النهائي شكله كان
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بينما الجمالية، حاستنا إرضاء إال يستهدف ال الفني العمل أن ذلك عىل ويرتتب مادي،
علمي. غرض تحقيق دائًما الصانع عمل يستهدف

منفصًال ليس الفن أن نتذكر أن الواجب فمن الفوارق، هذه من الرغم عىل ولكن
السلف هو الصانع ألن ذلك بينهما؛ قوية تاريخية صلة فهناك ا، تامٍّ انفصاًال الصنعة عن
العصور يف واضًحا يكن لم والصانع الفنان بني الفاصل الحد إن بل للفنان، األول
والصانع، الفنان بني القديم التوحيد هذا آثار تحمل اللغات من كثري زالت وما القديمة،
كلمة ت اشتُقَّ اللفظ هذا ومن مًعا، والصنعة الفن عىل يدل القديم اليوناني techné فلفظ
الفن، معنى جانب إىل الصنعة معنى تحمل art كلمة زالت وما الحديثة، «التكنولوجيا»
الصلة هذه عىل يدل عربي مقابل له التعبري وهذا .arts and crafts التعبري يف كما
«صانع لفظ نستخدم العربية يف زلنا وما والصنائع»، «الفنون تعبري هو نفسها، الوثيقة
هناك والصنعة، الفن بني التاريخي التقارب هذا جانب إىل ماهر»، «صانع بمعنى فني»
أداء إىل تحتاج التي الفنون يف وخاصًة — الفنانني من كثريًا أن عن ناشئ واقعي تقارب
األداء عىل فيه يتدربون دقيق لنظام حياتهم يُْخِضعون — والتمثيل والرقص كاملوسيقى
مرانهم من ويكتسبون عمله، إتقان عىل الصانع بها يتدرب التي املشقة بنفس الفني

حرفته. يتقن الذي الصانع يكتسبها التي تلك من تقرتب حركية جسمية عادات
جهة، من اإللهي والخلق الفني الخلق بني عقدناها التي املقارنة لنا تكشف وهكذا
هي الفن، طبيعة بشأن هامة حقيقة عن أخرى، جهة من البرشية الصنعة وبني وبينه
وبني بيشء، مسبوق غري بأنه يوصف الذي الشامل الخلق بني ما وسطى مرتبة يحتل أنه

معينة. عملية أغراض تحقيق أجل من الطبيعة ملادة النمطي والتحوير التشكيل

والعلم الفني الخلق (1)

أقىص اإلنسان به يبلغ الذي الخلق الخلق، من الفريد النوع هذا معالجة يمكن إذن وكيف
الظاهر فهم يف اإلنسان إليها يلجأ التي الة الفعَّ الوسيلة إن واإلبداع؟ اإليجابية درجات
جميع عىل الفعالة الوسيلة هذه تطبيق إىل اإلنسان يسعى أن الطبيعي ومن العلم. هي
حتى — ظلت الخلق عملية أن غري الفن. وضمنها فهمها عليه يستعىص التي املجاالت
بُِذَلت التي املحاوالت كلِّ من الرغم عىل الغموض، من كثيف بستار محاطة — هذا يومنا
الخلق عملية أن املعروف ومن الخالقة. العملية ُكنْه ومعرفة الغموض هذه إزاحة أجل من
يمثل — العليا صوره يف وخاصًة — بدوره العلمي الكشف إن بل وحده. الفن يف تتمثل ال
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استعمال إىل حاجة عنه يقل يكن لم وربما الفني. الخلق عن سموٍّا يقل ال الخلق من نوًعا
بُدَّ ال حقيقة إىل النهاية يف لنصل هذه؛ التعميم عملية يف نستمر أن وسعنا ويف الخيال.
سائر عن اإلنسان به يميز ما وأهم أول هي قة الخالَّ القدرة أن وهي بها؛ االعرتاف من
كل لإلنسان حقق الذي هو — املجاالت من غريه ويف الفن مجال يف — فالخلق الكائنات؛
عىل املستمر تفوقه وأكدت جهة، من األحياء بقية عىل التفوق له ضمنت التي إنجازاته
التفسري كان فإذا اإلنسان، ماهية هو أخرى: بعبارة الخلق إن أخرى. جهة من نفسه
يفهم لم العلم أن ذلك فمعنى الخلق، بعملية اإلحاطة عن عاجًزا اآلن حتى ظل قد العلمي
العلمي الفهم أزمة أو اإلنسانية، العلوم أزمة إن آخر: بتعبري ولنَُقْل كافيًا، فهًما اإلنسان
لعملية تفسري تقديم عن العلم عجز استمرار يف — تكون ما أوضح — تتمثل لإلنسان،

الخلق.
هذا يف عجزه إىل نظًرا بالقصور العلم ندين أننا اإلطالق عىل يعني ال هذا أن عىل
والواقع بعُد. إليه يصل لم ما عىل يلومه أن ألحد وليس مستمرة. حركة فالعلم املجال؛
التي الصعوبة تعلل خاصة أسبابًا — التخصيص وجه عىل اإلبداع حالة يف — هناك أن
إىل نسارع ال حتى جيًدا األسباب هذه نتدبر أن وعلينا اإلبداع، عملية فهم يف العلم يجدها

العلم. إىل له مربر ال لوم توجيه
العدم، هوة من وانبثاق وجود، له يكن لم ليشء إنتاج أساسه يف هو الخلق ألن ذلك
الذي والخلق واملعلوالت، العلل سلسلة يف وانقطاًعا الظواهر، بني انفصاًال يفرتض فهو
خلًقا يُسمى أن يستحق ال له املمهدة والسوابق مقدماته خالل من كامًال فهًما فهمه يمكن
وتسلسًال الظواهر، بني ينقطع ال اتصاًال العلم يفرتض ذلك مقابل ويف الصحيح. باملعنى
األقل عىل هو أو العلم، عن غريب املفاجئ االنبثاق فمجال والنتائج؛ لألسباب مستمرٍّا
املألوف. بمعناها العلمية املعرفة يف عرفناه الذي ذلك عن يختلف املعرفة من نوًعا يقتيض
ولقد البالغة. أهميتها لها شعورية ال مراحل عىل ينطوي الخلق فإن ذلك عن وفضًال
أقدم منذ أسطورية بهالة محاًطا الفن جعلت التي هي الالشعورية املراحل هذه كانت
قوى عليه تسيطر أو الجنون، من مس به إنسان بأنه يوصف الفنان وجعلت العهود،
وهو «عبقر»، باسم يرتبط العربية اللغة يف «العبقرية» أن نعلم وكلنا خفية. شيطانية
الجن. معنى عىل أيًضا يدل (Génie) الفرنسية اللغة يف نفسه اللفظ هذا وإن الجن، موطن
باسم ويحتفظ الخرافية االرتباطات هذه كل جانبًا يطرح الحديث العرص كان إذا ولكن
تقل ال ذاتها التسمية هذه فإن السابقة؛ الظواهر مجموعة عىل به يدل لكي «الالشعور»
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أساًسا يهتم العلم ألن ذلك الجن؛ أو الشياطني إىل إشارة كل عن العلمي للتفسري استبعاًدا
عنه؛ غناء ال أساسيٍّا رشًطا بوصفه مقدًما، الوعي يفرتض العلمي والنشاط الوعي، بعالم
يف العلم اعتماد وبني الفن، يف الالشعوري العنرص بني حاد انفصال ثمة كان هنا ومن
تامة. سيطرة للوعي فيه يكون ال مجال أي يف التحرك عن وعجزه الشعور، عىل تفسرياته
أن إىل بالعلم يؤدي أن بُدَّ ال بالخيال الفني الخلق ارتباط فإن أخرى، ناحية ومن
منهًجا أو وسيلة لديه يجد أن يستطيع ال العلم ألن ذلك معه؛ التعامل يف التام الحذر يلتزم
الخاص التلقائي مسار يتبع الخيال أن يبدو بل وإثارته، الخيال حفز من به يتمكن
ال العلم أن عىل يدل الخيال فهم عن العلم عجز أن عىل به؛ العلم لقوانني شأن ال الذي
العلمية األفكار من كبريًا قدًرا ألن ذلك بها؛ ذاته هو ظهر التي األصول يفهم أن يستطيع
عن يتحدث حني العلم فإن ذلك من الرغم وعىل الخيال، طريق عن إبداعه تم قد الرئيسية
استحياء، عىل ذلك يفعل فإنه الهامة، نظرياته ظهور إىل أدى الذي الخيال من النوع هذا
الكشف لعملية النهائية النتائج عىل اهتمامه يركز فالعلم محرمة؛ أرًضا يخوض وكأنه
أدت والتي ورائها، من كانت التي العمليات ونوع النتائج، هذه ظهور كيفية أما العلمي.

كبريًا. اهتماًما به يبدي ال ما عنه، الحديث عن العلم يعجز ما فهذا إليها،
عىل يتمثل ال الخلق هذا أن الفني، للخلق العلمية املعالجة صعوبة من يزيد ومما
قد أنهم يبدو وال ويرس، بسهولة الفني العمل لديهم ينبثق فنانون فهناك واحد، نمط
يتم ال آخرون فنانون وهناك األقل، عىل الوعي مستوى عىل وذلك كبريًا، جهًدا فيه بذلوا
فيها يعيدون متعددة محاوالت وبعد شديد، ومعاناة جهد بعد إال لديهم الفني الخلق
املرحلة تلك إىل يصل أن إىل لها، حرص ال وتحسينات تعديالت عليه ويُْدِخلون عملهم إنتاج
الخلق أنماط يف االختالف هذا أن نعلم حني تعقيًدا األمر ويزداد عنه، فيها يرضون التي
فرتة إعداده يف الفنان استغرق الذي العمل أن بمعنى ذاتها، األعمال عىل ينعكس ال الفني
الجهد هذا عن — يكتمل أن بعد — ينم ال متعددة، وتعديالت بتغيريات مر والذي طويلة،
أبدعه قد الفنان كان لو كما — الكربى األعمال من كثري حالة يف — يبدو بل اإلطالق، عىل
أو الفني الخلق يرس فإن أخرى ناحية ومن املعاناة. من قدر أي ودون وطالقة بيرس
بالرضورة أفضل يرس يف ينتج الذي العمل فليس عنه، الناتج العمل بقيمة يرتبط ال عرسه
الجهد كان الفنية األعمال أعظم من بعًضا إن بل ومعاناة. بجهد ينتج الذي ذلك من
إىل أحيانًا يؤديان قد والتلقائية االنطالق أن حني عىل والرتدد. البطء شديد فيه الخالق
يجد ال الفني الخلق لظاهرة يتصدى حني العلم إن القول: ومجمل اإلنتاج. يف السطحية
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ال متباينة أنماًطا يجد بل والتحليل، الدراسة من واحد لنوع يخضع واحًدا نمًطا أمامه
واحدة. لقاعدة تخضع

املرتبطة القدرات عن الكشف أجل من بُِذَلت التي العلمية املحاوالت كانت ولقد
عىل القدرة أهمها معينة، نفسية صفات وبني اإلبداع بني الربط إىل تتجه الفني، باإلبداع
وحدة إيجاد هو — الرأي لهذا تبًعا — فاإلبداع موحد؛ إطار يف منفعلة عنارص بني الجمع
الوحدة إىل اتجاه اإلبداع وأساس األشياء، بني القائمة العالقات تبسيط عىل تعمل جديدة
متصلة غري فتات أو أجزاء اإلبداع ينتج أن املستحيل من إن بحيث والتوافق، والتكامل
ميدان يف وخاصًة اإلبداع، من متعددة أنواع عىل بالفعل يصدق الرأي وهذا مرتابطة. أو
الخلق ألن ذلك التخصيص؛ وجه عىل الفن حالة يف كاٍف غري يبدو ولكنه العلمي. الكشف
العنارص يف الوحدة بعث إىل إرجاعه يمكن وال التجربة، إىل جديدة إضافة يتضمن الفني
وبني الفني اإلبداع بني تربط التي املحاوالت مختلف عن يقال هذا ومثل للتجربة، املشتتة
حل بني — فحسب الدرجة يف ال — النوع يف فارًقا هناك ألن املشكالت»؛ «حل عىل القدرة
الجديد الخلق ذلك وبني فعالة، بطريقة قبًال املوجودة العنارص ترتيب وإعادة املشكالت

الفن. يف اإلبداع يميز ما أهم هو الذي
أجل من العلم بذلها التي املحاوالت كفاية عدم عن اآلن حتى تحدثنا قد كنا وإذا
أسهم قد — جانبه من — الفن أن نذكر أن الواجب فمن الفني، الخلق ظاهرة فهم
من بطبيعته ينفر الفنان ألن ذلك الخاص؛ مجاله عن العلم إبعاد يف قليل غري بنصيب
إىل ويحيله يشوهه فسوف الخاص مجاله اقتحم إذا العلم أن ويتصور العلمية، التحليالت
وبأن إنتاجه بأصالة يؤمن النزعة، فردي بطبيعته والفنان والتحليل، للترشيح موضوع
شأن ال عامة وأنماط قوانني عن يبحث العلم بينما للتكرار، قابل غري عنه يصدر ما كل
تستبعد باردة موضوعية نظرة املرهفة والحساسية بالحرارة ويستبدل فردي، هو بما لها

الفردية. واالختالفات الفوارق تأكيد إىل نزوع وكل التفضيل إىل اتجاه كل
منهما كالٍّ أن نتيجته كانت املتبادلة، الثقة عدم من نوًعا والعلم الفن بني نجد وهكذا
الحديث العرص أوائل فمنذ حقيقي، تفاعل بينهما يحدث أن دون مستقل، تطور يف سار
ومن الفهم من آفاًقا اإلنسان أمام يفتح أن واستطاع اآلخر، تلو نًرصا يحرز العلم ظل
نشاًطا بوصفه ذاته يؤكد الفن أخذ ذاته الوقت ويف بها. يحلم يكن لم العالم عىل السيطرة
مسار ولكن وتعقًدا. عمًقا وازدادت وتعددت واتجاهاته مذاهبه وتوالت رفيًعا، إنسانيٍّا
أندر يف إال يلتقيان ال متوازيني خطني يف مًعا واتجها اآلخر، عن مستقالٍّ ظل منهما كلٍّ
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والفن مجاله، عن خارجية عملية أنه عىل الفني اإلبداع إىل ينظر ظل العلم إن إذ األحوال؛
له. الخضوع ويأبى العلمي التحليل عىل يرتفع ظل

الحديث، العرص سمات أهم من والفن للعلم املتوازي النمو هذا إن القول: ويمكن
التقدم عرص هو إنما هذا عرصنا ألن ذلك ذاته؛ اإلنسان كيان يف تأثريها تركت سمة وهو
الحضارة يف حاد ازدواج فهناك بينهما، التقاء أو تفاعل بغري ولكن والفن، للعلم الهائل
اإلنسان داخل مناظر ازدواج بالرضورة عليه ترتب فني، وشق علمي شق بني الحديثة
الواحد اإلنسان إن بل اآلخر. عن كل والفنان العالم تباعد عىل األمر يقترص فلم ذاته،
جانب بينهما: التوفيق إىل سبيل ال جانبني عىل يشتمل أنه عىل نفسه إىل ينظر أصبح
تَُحول االزدواجية هذه الفن، عليه يسيطر إبداعي خيايل وجانب العلم، عليه يسيطر عقيل
ضم املستحيل من وتجعل املختلفة، اإلنسان حياة جوانب بني انسجام أي تحقيق دون
الخيال وحساسية العلمي املنهج دقة بني تجمع متكاملة وحدة يف كلها اإلنسان حياة
كبريًا قدًرا إن نقول: أن لنا لجاز شاملة؛ نظرة يف الحديث العرص تأملنا ولو اإلبداعي،
عقله بني نفسه عىل اإلنسان فرضها التي الحادة الثنائية هذه إىل يرجع إنما مشاكله من
بحساسية مكرتث غري يكون أن عليه فرض قد العلم إن إذ اإلبداعية؛ وحساسيته العلمي
منهما كلٌّ واستحل العقل، بموضوعية مكرتث غري يكون أن عليه فرض قد والفن الروح،
واحد الهدف أن مع ذلك كل عنه، وينهى اآلخر يحرمه ما — الخاص مجاله يف — لنفسه

البرشية. النفس وهي واحدة الرصاع وأرض
فهم محاولة أن هي التحليل هذا بعد حتًما نفسها تفرض التي الواضحة والنتيجة
هذا استيعاب الصعب من زال وما تتعثر، اآلن حتى زالت ما العلم خالل من الفني الخلق
يوم مجيء نتصور أن املستحيل من يكن لم وإن وحدها، العلمية املفاهيم بواسطة الخلق
كلها الدالئل فإن اليوم، هذا يأتي أن إىل ولكن والفن. العلم بني أكرب اندماج فيه يتحقق

آخر. طريًقا يكون أن بد ال الفن قلب إىل يوصلنا الذي الطريق أن إىل تشري

والتجربة الفني الخلق (2)

اعتاد قد البرشي الذهن أن والواقع تجربة. أنه عىل الفن إىل النظر هو اآلخر الطريق هذا
موضوع هو وما للعلم موضوع هو ما بني التقابل هذا يضع أن — كثرية أمور يف —
للتجربة، موضوع أنه عىل يتناوله علميٍّا، تفسريه عن اإلنسان يعجز ما فكل للتجربة؛
املوضوعات ضمن يدرجه العلم، خالل من يُفهم أن من أرفع أنه اإلنسان يعتقد ما وكل
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ينأى أن إىل اتجه وأصالًة، حرارًة أشد اإلنسان تجربة كانت وكلما مبارشة. تجرب التي
ولقد الوصف. عن يجل فريًدا شيئًا منها يجعل أن وإىل وقوانينه، العلم مقوالت عن بها
وال واملنطق، العقيل الفهم عىل تسمو أنها وكيف املتصوف، تجربة عن قبل من الكثري قيل
وال للتحليل تخضع ال التي الحب تجربة عن أيًضا الكثري وقيل بها، يمر من إال يتذوق
ومثل يُكابدها، من إال يعرفها ال أصيلة معاناة هي وإنما قانون، أو قاعدة عليها تنطبق
وهي العلمي، والترشيح التحليل يقتلها تجربة فهي الفنان؛ تجربة عن أيًضا يقال هذا
الوحيدة الوسيلة إن بل وصفها. إىل سبيل ال وموضوعه، الفنان بني فريد نوع من عالقة

املمارسة. هي ملعرفتها
املعرفة عن — حددناه الذي باملعنى — واملعاناة التجربة يميز الذي ما ولكن،
حني عىل التوسط، من نوًعا تفرتض العلمية املعرفة أن هو الحاسم الفارق إن العلمية؟
مباًرشا شعوًرا يشعر — مثًال — عاطفية بتجربة املرء يمر فحني مبارشة، التجربة أن
بل به. يحس ما يفهم لكي وسيط أيِّ إىل يحتاج وال التجربة، بهذه املرتبطة باالنفعاالت
أن وحاول عنها، التعبري يف اللغة استخدام يف بدأ لو إليها وييسء تجربته يشوه قد إنه
املعرفة حالة يف أما الطرفني. بني مبارشة هنا فالعالقة ثالث؛ لشخص به يمر ما يصف
اللغة هو يكون قد الوسيط وهذا معرفته، وموضع العارف بني وسيط من بُدَّ فال العلمية
عىل ويرتتب كانت، أيٍّا عليها املصطلح العلمية املفاهيم أو الرياضية اللغة أو العادية
تكمن إنما قيمتها إن بل للتداول. بطبيعتها قابلة العلمية املعرفة أن الوسيط هذا وجود
بها ويقتنع يفهمها مشرتكة بلغة ومخاطبيها األذهان من عدد أكرب إقناع عىل قدرتها يف
يف مختلًفا يغدو وقعها فإن متداولة تجربة أصبحت وإذا فهي الفنية التجربة أما الجميع.

األخرى. عن حالة كل
الفنية للتجربة ظهره يدير العلم أن بالرضورة يعني ال األسايس االختالف هذا أن عىل
تستقيم أن يمكن ال تفسريات العلم يقدم معينة حاالت ففي قاموسه؛ من ويستبعدها
ضمنًا، مفرتضة — وأصالة فردانية من به تتصف ما بكل — التجربة هذه كانت إذا إال
من يقرتب أن يحاول وحني الفني. الخلق يف الالشعور بدور يعرتف مثًال النفس فعلم
نوع هو الالشعور يف يتم ما أن يذكر — علمية شبه لغة مستخدًما — الالشعور مجال
لحدوث األسايس الرشط ولكن لإلبداع. مفاجئ لتدفق الطريق يمهد الفكرة، «اختمار» من
بموضوعه ا مهتمٍّ الفنان يكون أن هو الواعي، غري البطيء النضج وهذا «االختمار». هذا
الخاص، الفني وسيطه خالل من نفسه عن التعبري يف الرغبة عليه طغى وإن به، ومنشغًال
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شخص إىل بالنسبة إال مفاجئ فني لخلق اإلعداد يف دوره الالشعور يؤدي أن يمكن فال
ما هذا به. وجهده وقته ويشغل الواعي، تفكريه من كبريًا قدًرا الفني املوضوع يستغرق
يقال ما كل يشوب طويًال ظل الذي الغموض نطاق تجاوز يحاول حني النفس علم يقول
بموضوع ينقطع ال الذي واالنشغال الدائم، االهتمام هذا ولكن الفني. اإلبداع عملية من
بعض يف — النفس فعلم مبارشة، ومعاناة تجربة الفنان يسميه الذي ذاته هو معني،
التجربة هذه من ويجعل الفنان، لدى أصيلة تجربة وجود يفرتض — األقل عىل اتجاهاته
ومن الفني، لإلبداع يقدمه الذي التفسري عنارص من يتجزأ ال جزءًا املألوفة صفاتها بكل
الفني، للخلق الخالصة العلمية املعالجة بني الهوة تضييق إىل تؤدي أن الحقيقة هذه شأن

العلمي. التحليل ملنطق الخضوع تأبى فريدة تجربة أنه عىل معاملته وبني
خاللها، من الفني اإلبداع نفهم أن علينا يتعني التي التجربة هذه سمات هي ما ولكن
غري فرتة طوال املجال هذا يف املستخدم الرئييس املفهوم هي ستظل أنها يبدو والتي

الزمان؟ من قصرية
االنتباه؛ مفهوم هو الجمالية للتجربة سليم فهم أي حوله يدور الذي املحور إن
ننرصف معني، موضوع يف مستغرق انتباه — يشء كل قبل — هي الجمالية فالتجربة
هذا املبارش. حضورها يف كاملة ونتلقاها املوضوع، هذا يف الكامنة القيمة إدراك إىل فيه
مجموعة استبعاد إىل يؤدي االنتباه فكرة خالل من الجمالية التجربة لطبيعة التحديد
عملية خالل ومن الكثريين، أذهان يف التجربة بهذه ترتبط طويًال ظلت التي املفاهيم من
بالخلق وعالقتها الجمالية التجربة ماهية أفضل نحو عىل نفهم أن يمكننا هذه االستبعاد

الفني.
استبعادها إىل الجمالية التجربة تحديد يف السابقة الطريقة تؤدي التي املفاهيم وأول
الكثريين ألن ذلك االنفعال؛ مفهوم هو — املركزية مكانتها عن إزاحتها األقل عىل أو —
خالل من تفسريها هي الجمالية التجربة طبيعة لتحديد الرئيسية الوسيلة أن يتصورون
الواحد الفني املوضوع أن تثبت ذاتها التجريبية الشواهد ولكن االنفعال، من تثريه ما
خالل الواحد الشخص يف وربما مختلفني. أشخاص يف متباينة انفعاالت يثري أن يمكن
مكانتهم يف أحد يشك ألشخاصال حاالت عن تكشف ذاتها الشواهد وهذه املختلفة، حاالته
قد — موسيقيون فهناك الجمالية، تجاربهم يف واضح تأثري لالنفعال يكون وال الفنية،
بال يكتبون شعراء وهناك انفعال، بال يؤلفون — موجودون ولكنهم كثريين يكونون ال
ما قيمة من اإلقالل إىل بالرضورة مؤديًا االنفعال عنرص غياب يكون أن دون انفعال،
إثارة عن إال الفني العمل يف يبحثون ال الذين أولئك يوجد اآلخر الطرف ويف ينتجون.
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رمزية وسيلة إال الفني للعمل املوضوعية الصفات يف يرون ال الذين هم وهؤالء انفعاالتهم،
املوضوعية، الصفات بهذه االهتمام عدم إىل بهم يؤدي مما النفس، يف معينة مشاعر لبعث
أنفسهم، إىل دائًما يرتدون املتذوقني هؤالء أمثال أنفسهم، عىل اهتمامهم تركيز وإىل
الفني العمل يتأملون وكأنهم فيه يبدون الذي الوقت يف الداخلية مرآتهم إىل وينظرون
النفسية. انفعاالتهم إلثارة مناسبة أو ذريعة إال نظرهم يف الفني العمل وما الخارجي،
ومن سليًما؛ تذوًقا ذاته يف الفن تذوق عىل قادر إنه عنه: يقال أن يمكن ال النمط وهذا
الجمالية التجربة أن اإلطالق عىل يعني ال هذا أن عىل اإلبداع؛ ميدان يف عجًزا أشد فهو ثَمَّ
يف يكون ولكنه األحيان. معظم يف التجربة بهذه مرتبط فاالنفعال باالنفعال؛ لها صلة ال

حوله. تدور الذي األسايس املحور هو وليس للتجربة. نتيجة الحالة هذه
اإلدراك مفهوم هو الجمالية، التجربة مجال من استبعاده ينبغي ثان مفهوم وهناك
ما عىل يستقبله للموضع، سلبيٍّا متلقيًا يكون ال الجمالية التجربة أثناء فالذهن السلبي،
تحديد يف قليل غري حد إىل يشارك الذهن إن بل جانبه. من تدخل أي دون عليه هو
التلقي حالة توصف أن يمكن وال الفني، العمل يف موضوعيٍّا املوجودة للقيم إدراكه طريقة
الفن أن يعرف الخبري الشخص إن بل الفنون. يف للتذوق امُلثىل الحالة هي بأنها السلبي
اإلدراك أما االنتباه. من إيجابيٍّا نوًعا وتقتيض وفهم، وجهد مران إىل تحتاج خاصة لغة

يشء. إىل يوصل أن فيندر السلبي
يف الفن متلقي جانب من اإليجابية املشاركة سمة تأكيد أن البعض تصور وربما
قيمة من تزيد عنارص عنده من يضيف املتلقي هذا أن يعني الفني، املوضوع صفات فهم
قلنا كما — هي إدراكها يف إيجابيٍّا نشارك أن ينبغي التي القيم أن الواقع ولكن املوضوع.
مرغوبًا وال مطلوبًا ليس أنه ذلك ومعنى نفسه، املوضوع يف «الكامنة» القيم — قبل من
أمور يف انتباهه تشتيت حد إىل العمل هذا إطار عن يخرج أن الفني العمل متذوق من
يزيد أنه معتقًدا السابقة، ذكرياته من أو الخاصة معلوماته من يضيفها عنه، خارجة
وكل الجمالية التجربة محور يظل أن ينبغي نفسه فالعمل العمل؛ هذا قيمة من بذلك
نفسه العمل إىل األمر آخر يرتد ما بقدر إال قيمة له تكون لن العلم نطاق عن يخرج ما

عليه. ضوءًا ويلقي
ونوع الجمالية، التجربة تتطلبه الذي االنتباه نوع بني األسايس الفارق يتضح وهنا
يكون ما غالبًا االنتباه من األخري النوع فهذا اليومية، حياتنا يف إليه نحتاج الذي االنتباه
فحني معها؛ نتعامل التي املوضوعات أوجه من واحد وجه بإدراك فيه نكتفي مكتمل، غري
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ملالبسه، مميز لون مجرد بالفعل رأيته ما يكون ال قد أمامي، يمر صديًقا رأيت إنني أقول:
هذا هدف لتحقيق تكفي وحدها البسيطة العنارص وهذه امليش، يف الخاصة طريقته أو
نستغرق وإنما االختزال، بهذا نكتفي ال فنحن الفني العمل إدراك يف أما اإلدراك. من النوع

آخر. هدف لتحقيق عالمة مجرد نتخذه وال ا، تامٍّ استغراًقا املوضوع يف
ال لذاته، مقصود تأمل وأنها املنفعة، عن متجردة الفنية التجربة أن يعني وهذا
الفنانني، بني تدب منافسات أو أطماع عن نسمع أننا صحيح عميل. غرض أي أجل من
هامش عىل تقع ظواهر كلها هذه أن غري تجارية. ألغراض كثريًا يُْستََغل الفن أن ونعرف
هذا أصبح معني، فنان حالة يف السيطرة لها أصبحت وإذا صميمه، إىل تنتمي وال الفن

األصالة. إىل مفتقًرا مزيًفا نظرنا يف الفنان
عن التام التجرد من حالة إىل الوصول بأن االعرتاف من بد فال كله، هذا ومع
عن واالمتناع املوضوع، يف االستغراق أجل من الذات ونسيان العميل، الهدف أو املنفعة
هو أذهاننا، يف معه تتداعى أخرى موضوعات إىل للعبور وسيلة الفني املوضوع اتخاذ
وتدريبًا هائًال، وجهًدا اهتماًما يقتيض فهو تحقيقه، يصعب أعىل مثل األمر حقيقة يف
أن دائًما األيرس من نجد إننا إذ إليه؛ الوصول وسعنا يف يكون ما ونادًرا ا، شاقٍّ طويًال
أن أو النفسية، حاالتنا عىل انعكاساته خالل من الفني املوضوع ونتأمل أنفسنا إىل نعود
تجربتنا نطاق دخلت أن سبق أخرى موضوعات إىل نفسه العمل عىل الرتكيز من نهرب
نظر يف يبدو الشديد الرتكيز هذا فإن ذلك عن وفضًال لنا. ومريحة لدينا مألوفة وأصبحت
بالرتويج يرتبط هدف هؤالء نظر يف وهو الجمالية، التجربة هدف مع متعارًضا الكثريين
الجهد من مزيًدا وأضيف انتباهي أركز أن مني يُراد فكيف توتراتها، وتخفيف النفس عن
ما يزيل وأن يريحني، أن الفن من أريد أنني مع اليومية، حياتي يف فعًال به أقوم ما إىل
اتجاه كل يلقاها التي املقاومة وراء من تكمن التي االعرتاضات هي تلك توتر؟ من أعانيه
أنها هو عليها رد وأبسط املألوفة، املريحة تجاربنا نطاق يف بسهولة يدخل ال جديد فني
الذي املوقف أن مع الحياة، عناء من الراحة هي أخرى، لغاية وسيلة الفن أن تفرتض
آخر. غرض أي لخدمة تستخدم ال أصيلة وتجربة ذاتها، يف غاية الفن يَُعدُّ عنه ندافع

القول مبارشة عليها يرتتب ذاتها، يف غاية أنها عىل الفنية التجربة إىل النظرة هذه
أن غري املعتادة. حياتنا يف بها نمر التي التجارب سائر عن الجمالية التجربة باستقالل
الصلة منقطعة أنها اإلطالق عىل يعني ال نوعها، يف فريدة وكونها التجربة، هذه استقالل
الحياة بعالم له صلة ال جديد عالم إىل دخول بأنها أحيانًا توصف أنها صحيح بالحياة.
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والذي الفريدة، ومقوالته بأبعاده يتسم الذي الخاص الخيايل عاملها تخلق وبأنها اليومية،
التجربة بني الفصل يف نبالغ أال الواجب من أن غري اإلطالق. عىل هذا بعاملنا يتصل يكاد ال
وإثراءً تكثيًفا إال األمر آخر ليست الفنية التجربة إن إذ املعتادة؛ الحياة وبني الفنية
أو لوحة يف وتبلورت تركزت وقد الحياة خالصة هو فالفن عام؛ بوجه اإلنسانية للتجارب
الحياة وتجربة الفنية التجربة بني كبريًا فارًقا البعض نظر يف يبدو وما نغم، أو قصيدة
قدرة ومن شديد، تركيز من األوىل به تتسم ما إىل — األمر واقع يف — يرجع إنما املعتادة

واحد. عظيم عمل يف منها كثرية عنارص واختزال الحياة تلخيص عىل
اآلخر ويراه الحياة عن منفصًال الفن أحدهما يرى متعارضني رأيني لوجود ونتيجة
وتارة الحياة من هروب أنه عىل تارة الفن إىل ينظر أصبح االرتباط، أوثق بها مرتبًطا
أن الظن وأغلب اإلنسان، يف الحياة عىل واإلقبال الحيوية مظاهر أعظم أنه عىل أخرى
ال وانطالًقا حرية الفنان يُْكِسب أنه هو الحياة، من هروبًا الفن أجله من ُعدَّ الذي السبب
قوانينه لنفسه يضع فالفنان صارمة؛ قوانني من له تخضع بما الواقعية حياته يف يجدهما
استخدم وربما إلرادته. إال يخضع ال عامًلا يشكل وهو يشاء، كما عنها يخرج ثم الخاصة،
يكن لم هنا ومن الواقع؛ عالم يف يعانيه الذي القهر عن التعويض سبيل عىل هذه حريته
الذي الجو تحرر مع عكسيٍّا تناسبًا يتناسب وانطالقه الفنان تحرر إن القول: الخطأ من
عن والخروج التحرر من مزيد إىل الفنان يدفع االجتماعي فالقهر الفنان؛ فيه يعيش
الخروج ذلك لتعليل تصلح فإنها عامة، قاعدة ليست هذه أن من الرغم وعىل القواعد،
العرشين، القرن فن به يتسم الذي لذاته، غاية يُتََّخذ الذي والتحرر املألوف، عن الزائد
لها يُْعَرف لم بقوة اإلنسان يف تتحكم االجتماعية الضغوط فيه أصبحت الذي القرن ذلك
من معني موقف عن تعبري ذاته هو القواعد من الهروب هذا فإن ذلك ومع نظري. قبل من
عمله ينبغي ملا وتركيًزا تلخيًصا املعنى بهذا يعد فهو ثَمَّ ومن الرفض؛ موقف هو الحياة،
نحرص التي الحقيقة إىل أخرى مرة بنا يعود وهذا الفنان. يعيشه الذي الحياة نوع إزاء
التام استقاللها تعني ال الفنية التجربة فردانية أن وهي البحث؛ هذا ختام يف تأكيدها عىل

اإلنسانية. للتجربة العام املجرى عن وانفصالها الحياة عن
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