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الحضاري  البناء  يُتاخم  إنتقادي  فكري  مرشوع  يف  متصلة  كحلقة  الكتاب  هذا  يندرج 

التأسيسات  بتناول  السريورة  هذه  ابتدأنا  قد  كنا  وإذا  والنقد.  والتحليل  باالستقراء  للغرب 

األوىل لحضارة الغرب منذ اليونان إىل أزمنة الحداثة، فألجل أن نحيط مبجمل تاريخها املديد 

املمتلئ مبشكالت معرفية وفلسفية وثقافية، مل تقترص مفاعيلها وآثارها عىل أرض الحداثة، 

وإمنا جاوزتها إىل سائر الفضاءات الحضارية العاملية.

قصُدنا من هذا العمل الذي أقمناه تحت عنوان »جوهر الغرب«، هو بلورة مقتضيات 

سة للنظام األنطولوجي والثقايف  التأسيس ملنهج معريف يتناول باملراجعة والنقد للمبادئ املؤسِّ

للتجربة التاريخية الغربية الحديثة. وإنطالقاً من هذه الغاية، فإن مجمل املباين التي افرتضناها 

والروماين  اليوناين  باملرياث  وثيق  اتصال  الحديث، هي عىل  الغرب  لحضارة  أصوالً جوهرية 

مدى  لنا  سيظهر  االتصال،  هذا  استقرأنا سريورة  فلو  الحداثة.  الذي سبق ظهور  واملسيحي 

تأثريها وسطوتها عىل حضارة الحداثة بأطوارها الثالثة الكربى: النهضة – التنوير – والعرص 

استلهموا  الحداثة  ومفكِّري  فالسفة  جلَّ  أن  آخر،  وجٍه  من  لنا  يتبني  ولسوف  التكنولوجي. 

سه األسالف يف علم الوجود. وهو التأسيس الذي قام يف األصل عىل  كلياتهم املفاهيمية مام أسَّ

مبدأ الفصل التام بني املوجودات وأصل صدورها.

وتحّوالته  أحقابه  يف  الغريب  املعريف  العقل  بوحدة  القول  يصح  السريورة  لهذه  تبعاً 

 يف الكالم على جوهر الغرب
مة املقدِّ
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التاريخية املتعاقبة. ومن هذا النحو بالذات –عىل سبيل املثال يصري االستفهام عن »ماهية 

أن  القرون. ومع  اليونان« قبل عرشات  باالستفهام عن »ماهية  َشبَهاً  أكرث  اليوم،  الحداثة« 

لكٍل من اإلستفهامني سْمتَُه املخصوص، إال أنهام يشرتكان ويتقاطعان عىل دعوى التأسيس 

لتاريخ البرشية. من أجل ذلك بدا السؤال عن ماهية الغرب، وجوهره، ودوره الحضاري، 

البرشية.  تاريخ  يف  وجوهرها  اليونان  ماهية  عن  واملؤّسس  البَديئ  للسؤال  استئناف  مبثابة 

ر  وسيكون لهذه املعادلة األثر املبني يف مدِّ الفلسفة األوروبية الحديثة بالغذاء املعريف املتحدِّ

سون للحداثة من  اد املؤسِّ من الحقل اليوناين األول. وذاك ما نلقاه سارياً يف أعامق ما أنجزه الروَّ

رين. أولئك الذين تصّدوا  ل وهايدغر، وصوالً إىل سائر املتأخِّ ديكارت إىل كانط، مروراً بهيغل وهوسِّ

الجوهري يف  للتفكري  الذات معياراً  الغربية فجعلوا من هذه  الداللة األنطولوجية للذات  لتظهري 

الغربية لدى أكرث هؤالء  الداعي سرنى كيف ترتقي األطروحة  ماهية اإلنسان املعارص. رمبا لهذا 

مات جغرافية الروح عىل حد تعبري هيغل، والتي صارت تتحكم اليوم يف  م من مقوِّ إىل رتبة مقوِّ

الحالية.  بنية اإلنسانية 

*   *   *  

داهٍم  بخطٍر  استشعاٌر  مثَّة  كان  بالحداثة،  الغريب  للوعي  األوىل  اإلرهاصات  منذ 

بالذكر  الجدير  ومن  عليها.  الحديثة  حضارته  قامت  التي  سة  املؤسِّ باملباين  يُحِدُق 

اتخذ  القاعدة حني  يغاير  رينيه ديكارت مل  الحداثة  فلسفة  رائد  أن  املنزلة،  يف هذه 

مرياث األسالف منهجاً لتوليف الكليات الجوهرية ملنظومته. وألنه توقف صاغراً تلقاء 

من  ينجيه  بيقني  يُؤَت  لعله  ذاته،  إىل  الرجوع  آثر  فقد  املوروثة،  املفاهيم  تناقضات 

َشْقَوُة  َغلَبته  أن  لوال  »الكوجيتو«  إىل  ليهتدي  يكن  مل  انه  ثم  األنطولوجية.  َحرْيته 

الَخياُر سيكون  فَْقِد الوجود، ثم سعى ليعرث عليه عن طريق »األنا« املكتفية بذاتها. 

بالنسبة إليه شاقاً، بل ويحتاج من املكابدة أقصاها. لقد َوقََع الرجُل يف معرثِة الجمعِ 

التّسليم  لزوُمُه  الذي  باأللوهيّة  اإليقان  للتواؤم:  قابلني  غري  نقيضني  بني  املستحيِل 

واإلميان، والربهان بالفكر الذي مقتضاه الشك املنهجي من خالل السؤال، والّسببيّة، 

إىل  به  ينفُذ  ما  ديكارت  يجد  مل  عليه.  والتعرُّف  املعلول  ظهور  إىل  املفضية  والعلَّة 

»األنا« ليك  بـ  يلوَذ  أن  إاّل  اليوناين  املرياث  إىل  املمتّدِة جذورُها  املَْعرَثة  مجاوزِة هذه 
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الوحيد  الّشء  أّن  لنا  ليكشف  البداية؛  نقطة  اىل  الّرجوع  قّرر  مبتغاه. وهكذا  ينجز 

، وجوهٌر يفكر. وها هنا ميكث الظنُّ  الذي كان واثقاً منه، أنّه هو نفسه كائن يشكُّ

وبغريه  بنفسه  معرفتَه  وأّن  محٌض،  ذهٌن  اإلنسان  بأّن  االعتقاد  عىل  سيحمله  الذي 

منحرصٌة بهذا الكائن العجيب الذي يسأل عن كّل يشء، ويشكِّك بكّل يشء. 

من مفارقات فكر ديكارت أنّه كان ناطًقا باسم الجديد ومتمثِّاًل للقديم يف اآلن عينه. 

وملّا رغب أن يبدأ من جديد، ويشيّد الفلسفة عىل أساٍس متنٍي، كانت جذوره عميقًة 

هوت املسيحي. وحقيقة األمر، أّن ديكارت مل يكن لينأى  وراسخًة يف التّقليد الفلسفي لالَّ

قيد أمنلٍة من رشيعة اإلغريق وهو يستغرق هموم »الكوجيتو«. ومنيل إىل القول إنّه مل 

يقطع مع أرسطو، بل جاءت نظريّته يف املعرفة امتداداً جوهريًّا ملنِطِقه؛ حيث خضعت 

لوثنيّة األنا املفكِّرة. وسيجوز لنا أن نالحظ، أّن الكوجيتو الديكاريت إن هو إاّل استئناف 

مستحدث لـ »دنيويّة املقوالت العرش األرسطيّة«. وبسبٍب من سطوة الّنزعة الدنيويّة 

هذه عىل مجمل حداثة الغرب مل يخرج سوى »الندرة« من املفّكرين الذين تنبّهوا إىل 

معاثر الكوجيتو وأثره الكبري عىل تشّكالت وعي الغرب لذاته وللوجود. وعليه فقد جاء 

نقدهم للديكارتيّة ليشّكل ترجمًة مستحدثًة للمرياث األرسطي مبجمله.

*   *   *  

األنا،  نحو  أبستمولوجيًّة  إنعطافًة  للحداثة  س  املؤسِّ الذات  مبدأ  شّكل  لقد     

أبستمولوجيٌّة  انعطافٌة  أعقبتها  أنطولوجيًّة،  انعطافًة  مثة  من  استلزم  الذي  األمر 

للغرب.  الثقايف  الوعي  يف  ركن جوهري  إىل  لتها  وحوَّ الفردية  الذات  دت  مجَّ منطقيٌّة 

خت أنطولوجيا  وعىل هذا النحو من الّنظر إىل »العقل األناين« املستكفي بذاته، ترسَّ

أقامت  الذي  امليتافيزيقي  األصل  العقل  هذا  استنبت  لقد  وثقافاته.  الحديث  العرص 

الحداثة عليه أركانها. عنينا به الفردانيّة )individualisme( التي ستعني اإلنكار ألّي 

مبدأٍ أعىل منه. لقد شكلت هذه األخرية إحدى أبرز األسس واملرتكزات التي أحكمت 

قبضتها الصلبة عىل حضارة الغرب الحديث. بل جاز القول، أنها شكلت السبب الحاسم 

لالنحطاط الراهن للغرب، ال سيام من جهة كونها الدافع الحرصي لظهور املنازع السفىل 
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أّول  العقيّل،  الحدس  إنكار  يكون  أن  حالئٍذ  البديهّي  ومن  املعارصة.  اإلنسانيّة  للحياة 

 ،)supra-individuelle( فرديّة  فوق  َملََكًة  أساساً،  لكونه  الفردانيّة  تستهدفها  قيمة 

وبالتايل إنكار مرتبة املعرفة التي هي املجال الخاص بهذا الحدس. 

مثل هذا الواقع سيدفع بسريورٍة من عدم اليقني، أفضت يف كثري من األحوال إىل 

رضٍب من الضالل املعريف. وسيكون لهذه السريورة تداعياٌت مزلزلٌة ليس عىل ميتافيزيقا 

الحداثة وحسب، وإمّنا عىل مجمل العلوم اإلنسانيّة يف العصور الاّلحقة.

*   *   *

الخصيصة األهم يف جوهر الغرب تكمن يف وضعانيته وفلسفته ورؤاه الوجودية التي 

أخلدت نفسها إىل فيزياء التاريخ. مل يكن إميانويل كانط ومن تاله من فالسفة ومفكري 

الحداثة، سوى امتداد لتلك الخصيصة الجوهرية. الوجهة األصلية يف فكر كانط كمؤسس 

ثاٍن للحداثة، وجدت متثُّالتها يف االهتامم بالكامل الَّالمتناهي الذي يكون الله مبقتضاه 

للذات  الباطنية  املوارد  يف  األساسية  وجهته  حرص  لقد  خلَقه.  الذي  العامل  فوق  متاماً 

الفردية لإلنسان، والتي من خاللها تستطيع تجاوز الوقائعية املجردة للتجربة، وتحّولها 

النظرة تفتُح املجال إلثبات وجود  الرغم من أّن هذه  إىل كوٍن منظّم وأخالقي. وعىل 

الله، لكنها يف ذاتها ظلت متيُل نحو اعتبار هذا اإلثبات مصدراً ُمحتمالً للوهم والعزلة. 

وسنالحظ كيف كشف كانط عَن موارد هذين الوهم والعزلة عرب ثالثة مبادئ:1( تقديم 

اإللهيات الطبيعية عىل املعرفة النظرية بالله؛ 2( تقديم الذات اإلنسانية مبا هي األساس، 

واملبدأ املحّفز لألخالق؛ و3( نقد االعتقادات واملامرسات التقليدية للدين.

*   *   *

سة لجوهر الغرب جرت عىل الجملة تحت ظالل مقولة العقلنة،  مجمل األركان املؤسِّ

عى »إزالة السحر عن العامل«. )désenchantement( وعليه مل يكن ظهور العقالنية  ومدَّ

سوى حصيلة منطقية للتأسيسات التي مرَّ ذكرها. وسيتبوَّأ هذا املكون الجوهري املرتبة 

الحاكمة عىل مجمل املكونات املؤلفة لجوهر الغرب. فاملفكر العقالين مييل إىل املوقف 

القائل بأن املعقول هو الطبيعي، وال وجود لشء خارق للطبيعة، وأقىص ما يعرف به هو 
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املجهول الذي قد يصبح يوما ما معلوماً، وال مكان يف مخطـطـه الـفـكـري لـقـوى خـارقـة، 

وال محل يف عقله لالستسالم الغيبي لعقيدة ما، وإذا كانت معرفة ما يبغضـه فكر معني 

أشد البغض تفيدنا يف تحديد معامل هذا الفكر فإن أبغض يشء إىل العقالين هو ذلك املزاج 

. Credo Quia Impossible »الفكري الذي تعربِّ عنه عـبـارة »أؤمـن بـه ألنـه مستحيل

غيبي  أو  للطبيعة  ما هو خارق  كل  إسقاط  إىل  العقالنية  املبدأ مضت   عىل هذا 

قـابـل  أنـه  الـعـقـالنـي  الفكـر  يؤمن  الذي  الطبيعي،  عىل  فقط  وأبقت  الكون،  من 

للفهم يف النهاية، وأن سبيلنا إىل فهمه فـي الـغـالـب األعـم الـوسـائـل الـتـي يعرفها 

أكرثنا باسم مناهج البحث العلمي. ويبدو واضحاً من الناحية التاريخية أن منو املعارف 

وثيقاً  ارتباطاً  الـعـلـمـيـة، مرتبط  املـنـاهـج  استـخـدام  املزايدة عىل  العلمية والقدرة 

بنمو االتجاه يف النظر إىل الكون والكوزمولوجيـا العقالنية. والحقيقة أن أغلب املفكرين 

العقالنيني كان لهم نظرة كاملة إىل العامل، وأسلوب حياة مرتبط بإميانهم بالعقل، العلامء 

الصحيحة هي  املعارف  أن  إىل  العلامء  كانوا عقالنيني، وكل من يذهب من  املامرسني 

فقط تـلـك الـتـي نصل إليها عن طريق املنهج العلمي إما أن يكون بالرضورة عقالنياً أو 

شككا، ولكن من املهم جداً أن نتذكر أن العلم والعقالنية، وإن كانا قد تداخال وارتبطا 

فيام بينهام عىل مرَّ التاريخ، ليسا شيئاً واحداً عىل اإلطالق.

الـسـادس  الـقـرنـني  التي منت بها خالل  العقالنية بالصورة  النزعة  وهكذا اعترُبت 

عـشـر والـسـابـع عرش يف الغرب نسقاً ميتافيزيقياً كامالً. بل وأكرث من هذا، أنها كانت 

الـنـزعـة  ألن  ونـظـراً  لـلـديـن.  الـبـديـل  مبثابـة  الناس  من  لقليل  بالنسبة  زالت  وما 

األفضل وصفها  كان من  فقد  ديني،  بوضعها هذا صورة مذهب شبه  أخذت  العقلية 

دة مثل املادية والوضعية وما شابه ذلك من تسـمـيـات تشري بدقة أكرث إىل  بأسامء محدَّ

مركب كامل من املعتقدات والعادات والتنظيم املتصلة بذلك. 

*   *   *

امليتافيزيقي  التأسيس  يف  تتمثل  املوضع،  هذا  يف  للنقاش  استدعاًء  األكرث  املسألة 

الستعالء الفكر الحدايث حيال الغري. فقد كان للتنظري الفلسفي يف القرنني الثامن عرش 
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والتاسع عرش مفعوالً حاسامً يف ترسيخ ثقافة اإلقصاء وعدم االعرتاف مبا قدمته الحضارات 

أثر  اختفاء  يعزو  من  املؤرخني  من  مثة  التبيني،  سبيل  وعىل  معارف.  من  الغربية  غري 

فلسفة آسيا وأفريقيا من رصح الفلسفة الغربيّة إىل تظافر عاملني: 

األول: الذهنية الحرصية لبعض مدوِّين الفلسفة ملَّا عمدوا إىل تظهري الفلسفة كخطٍّ 

ينتهي امتداده عند نقد املثاليّة الكانطيّة للميتافيزيقا.

العامل الثاين: التفكري االستعاليئ لدى مفكري وفالسفة أوروبا الذين حرصوا الفلسفة 

بالعرق األبيض. ومام ينبغي أن يذكر يف هذا املنفسح ما انربى إليه إميانويل كانط حني 

الطبيعة.  كائنات  التي قوربت فيها  بالطريقة  قارََب مسألة األعراق برتاتبيٍّة هي أشبه 

فلقد صّنف كانط املجموعات البرشية وفق مراتَب وصفاٍت ميكن إجاملها كاآليت: 

ـ يف املرتبة األوىل: يتصف العرق األبيض حسب كانط بجميع املواهب واإلمكانيات.

ـ يف املرتبة الثانية: يتصف الهنود بدرجٍة عاليٍة من الطأمنينة والقدرة عىل التفلسف، 

وهم مفعمون مبشاعر الحب والكراهية، ولديهم قابليٌّة عاليٌة للتعلم. وأما طريقة 

املوروث، وتفتقد  بالجمود عىل  تتسم بحسب كانط  فإنها  الهندي والصيني  تفكري 

القدرة عىل التجديد والتطوير.

ـ يف املرتبة الثالثة: يتصف الزنوج بالحيويّة والقوة والشغف للحياة، والتفاخر، إال 

أنهم عاجزون عن التعلم رغم كونهم يحوزون عىل قابليّة التدريب والتلقني.

ـ يف املرتبة الرابعة: يأيت سكان أمريكا األصليون )الهنود الحمر(، وهؤالء غري قادرين 

عىل التعلم وال يتسمون بالشغف، وهم ضعفاء حتى يف البيان والكالم.

هذا هو رأي كانط الذي يُعترب بداهًة من بني أشهر أربعة أو خمسة فالسفة يف تاريخ 

أو عىل من وافقوه عىل مدرسته من  يقترص عليه  األمر مل  أّن  الحديث. سوى  الغرب 

بعد، بل مثة من يؤيّد هذا الرأي من املعارصين الذين يجهرون بعدم وجود فلسفٍة غري 

غربيٍّة، وأّن املوروث الفكري لتلك الشعوب إمّنا هو محض صدفٍة تاريخيّة.

*   *   *
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الغرب  أنتجها جوهر  التي  الظواهر  أبرز  إحدى  اإلقصائية  الذهنية  شكلت  لقد    

الحديث. فلو اتخذنا مساراً تفكريياً مفارقاً للتقليد يف النظر إىل الحداثة بأحقابها املختلفة، 

رمبا لَظَهر لنا بيرس ما ميكن أن ننعته بالذهنية اإلقصائية. فلقد شكلت هذه الذهنية 

عالمات فارقة ملجمل أزمنة الحداثة وما بعدها. بل مثة من يذهب أبعد من ذلك لريى 

أن ذهنية اإلقصاء مل تكن حالة عارضة، وإمنا تجد مرجعيتها يف القاع العميق لفلسفة 

التنوير. ولو كان من استدالٍل أّويلٍّ عىل هذا املّدعى لتيرّس لنا ذلك يف ما درج عليه عدد 

سني. فقد انربى جمٌع من فالسفة وعلامء الطبيعة يف القرن الثامن عرش  من الرواد املؤسِّ

من كارل فون لينيه )kARL VON LINNE( إىل هيغل )HEGEL( ، وإىل من تالهام 

من فالسفة ومفكِّري الحداثة الفائضة، ليضعوا تصنيفاً َهرَميًّا للجامعات البرشيّة، عىل 

مبدأ األرقى واألدىن وجدلية السيد والعبد، الشء الذي كان له عظيم األثر يف تحويل 

نظريّة النشوء واالرتقاء الداروينيّة -عىل سبيل املثال- إىل فلسفٍة سياسيٍّة عنرصيٍّة يف 

تلك  فهي  الغربية،  غري  للمجتمعات  حدًة  التصنيفات  أكرث  أحد  أما  املعارصة.  األزمنة 

دها نحو الرشق، وتحديداً باتجاه  التي تزامنت مع منو اإلمربياليات العابرة للحدود ومتدُّ

الجغرافيات العربية واإلسالمية. من متظهرات هذا التمدد عىل وجه الخصوص، ملحمة 

االسترشاق التي ست كرتجمٍة صارخٍة لغرييٍّة إنكارية مل تشأ أن ترى إىل كّل آخَر حضاريٍّ 

إال بوصفه كائناً مشوباً بالنقص. لهذا ليس غريباً أن تتحول هذه الغريية اإلنكارية إىل 

هذه  عىل  الحال  جعل  وما  مستحيل.  إىل  أدىن  شفاؤها  صار  حضاريٍة«  »نفٍس  عقدة 

أّن العقل الذي أنتج معارف الغرب ومفاهيمه، كان يعمل يف  الدرجة من االستعصاء 

أكرث وقته عىل خطٍّ مواٍز مع السلطة الكولونياليّة، ليعيدا معاً إنتاج أيديولوجيا كونيّة 

تنفي اآلخر وتستعيل عليه.

باعتباره  حضاريٍّ  تنوٍع  كّل  إىل  النظر  عىل  للغري  الغرب  رؤية  نت  تكوَّ فلقد 

يف  املديدة  االستعامريّة  التجربة  تكن  ومل  الحضارية.  ذاته  مع  جوهرياً  اختالفاً 

من  وتُدنئ  ذاتها  متّجد  فلسفيٍّة  رؤيٍة  حاصل  سوى  واإلسالميّة  العربيّة  الجغرافيا 

أساساً  وعلامؤها  الحداثة  فالسفة  أنشأ  كيف  سنالحظ  ذلك  أجل  من  الغري.  ذات 

وتحديثه. متدينه  بذريعة  الغري،  عىل  الهيمنة  لرشعنة  معرفياً  علمياً 
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والثقايف  املعريف  األساس  توطيد  يف  الحداثة  غريية  ستساهم  بالذات  املحل  هذا  من 

لفلسفة اإلنكار التي توّغلت عميقاً يف الحقلني األنطولوجي والتاريخي لثقافة الحداثة، 

األمر الذي أفىض إىل تحويل الغرب الحديث إىل حضارٍة إمربياليٍة شديدة الوطأة عىل العامل 

ِت الحداثة الغربية يف املخطط األسايس للتاريخ ويف اإليديولوجيّات الحديثة،  كله. فلقد ُعدَّ

وحتى يف معظم فلسفاِت التاريخ بوصفها الحضارة األخرية واملطلقة، أي تلك التي يجب 

أن تعّم العامل كلّه، وأْن يدخَل فيها البرش جميعاً. يف فلسفة القرن التاسع عرش يوجد من 

الشواهد ما يعرب عن الكثري من الشك بحّقانيّة الحداثة ومرشوعيّتها الحضاريّة. لكّن 

هذه الشواهد ظلّت غري مرئيٍّة بسبب من حجبها أو احتجبها يف أقل تقديٍر، ولذلك فهي 

مل ترتك أثراً يف عجلة التاريخ األورويب. فلقد بدا من رصيح الصورة أّن التساؤالت النقديّة 

التي أُنجزت يف النصف األول من القرن العرشين، وعىل الرغم من أنّها شّككت يف مطلقيّة 

الحضارة الغربيّة ودميومتها، إال أنّها خلت عىل اإلجامل من أّي إشارٍة إىل الحضارات األخرى 

املنافسة للحضارة الغربيّة. حتى إّن توينبي وشبنغلر حني أعلنا عن اقرتاب أجِل التاريخ 

الغريّب وموته، مل يتكلاّم عن حضارٍة أو حضاراٍت يف مواجهة الحداثة الغربيّة، ومل يكن 

بإمكانهام بحث موضوع املوجود الحضاري اآلخر. ففي نظرهام ال وجود إال لحضارٍة واحدٍة 

حيٍّة ناشطٍة هي حضارة الغرب، وأما الحضارات األخرى فهي ميتٌة وخامدٌة وساكنٌة ...

*   *   *

لطائفة  نقديّة  تحليلية  الغرب« هو مقاربات  »جوهر  العمل من  أنجز يف هذا  ما 

من املباين التي تؤلف بنية الغرب. وقد تضمن هذا الجزء الذي نضعه يف متناول القارئ 

واملفكِّرين  الباحثني  من  عدد  فيها  شارك  واألبحاث  الدراسات  من  مجموعة  العزيز 

صني، وقد جاءت عىل الرتتيب التايل: املتخصِّ

ساً  مؤسِّ الدميقراطية  مبنى  يكتب حول  امليالين  السيد هاشم  اإلسالمي  الباحث   -

رؤيته عىل تحليل نقدي للمفهوم ومذاهبه واختباراته التاريخية.

م دراسة عن العلموية وتناولها بالتحليل التاريخي مبيِّناً  - الدكتور خنجر حمية قدَّ

معاثرها البنيوية يف املنشأ والتوظيف واملآالت .
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- الباحث املغريب حميد لشهب كتب حول مبنى التقنية يف مفهومها اإلصطالحي 

واملعريف وبنيَّ آثارها وتداعياتها عىل جوهر الحضارة الغربية املعارصة.

- الباحث اإلسالمي سامر توفيق عجمي كتب عن مبنى الوضعية وقد درس مفهومها 

ومنزلتها يف علم املعرفة املعارص .

تحليلية  السيد عيل دراسة  األكادميي املرصي غيضان  يكتب  النسبية  - عن مبنى 

نقديّة لنسبيَّات املعرفة واألخالق يف الغرب الحديث.

الباحث األستاذ هادي قبييس قدم دراسة حول مبنى اإلنسانوية وضعها تحت   -

عنوان: حكم القيمة ينقُضه حكم التجربة الواقعية.

مها املفكِّر اإليراين شهريار زرشناس نقد املفهوم  - دراسة حول مبنى الليربالية قدَّ

والتجربة التاريخية يف الغرب الحديث.

نقديّة  دراسة  السايف:  الدين  نور  التونيس  الباحث  يكتب  العقالنية  مبنى  - حول 

ملفهومها ومبانيها املعرفية.

- أما حول مبنى املواطنة فنقرأ دراسة للباحث الجزائري رشيف الدين بن دوبة 

تحت عنوان: استقراء املفهوم ونقده من خالل تجارب الغرب الحديث.

- بصدد مفهوم الشكوكية كتب الباحث اإليراين الربوفسور عبد الحسني خرسوبناه 

حول إمكان حصول املعرفة يف الفكر الغريب تحت وطاة امتالئه بالشكوكّية.

)الفردانية(  الذاتية  مبنى  حول  كتب  ماجد  أحمد  اللبناين  واألكادميي  الباحث   -

دراسة تحليلية نقديّة حول نشأتها وأثرها عىل بنية الحضارة الغربية الحديثة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني

املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجّية





ت الدميقراطّية املفهوم األكرث حضوراً يف تاريخ الفكر السيايّس منذ اليونان إىل  ُعدَّ

األكرث  وأساساً،  كذلك  هو  املفهوم  هذا  أّن  ريب  من  وما  بعدها.  وما  الحداثة  أزمنة 

حيويّة يف ميادين التطبيق يف املجتمعات العاملّية عموماً ويف املجتمع الغريّب عىل وجه 

الخصوص.

قة لنشأة املفهوم من جذوره اإلغريقّية،  يف هذه الدراسة مقاربة تحليلّية نقديّة معمَّ

إىل التجديدات التي طرأت عليه يف بدايات عرص النهضة يف أوروبا بدءاً من القرن الثاين 

عرش وصوالً إىل عرص التنوير ودخوله يف تنظريات الفلسفة السياسّية حّتى غدا جوهراً 

ناً للفكر الغريّب الحديث. مكوِّ

»املحّرر«

1. يف منشأ املصطلح وتاريخه

ت الدميقراطيّة من أقدم األنظمة االجتامعيّة والسياسيّة التي شهدتها البرشيّة،  ُعدَّ

والظاهر أّن أّول من وضع هذا االصطالح واستعمله يف الواقع هم اليونانيّون يف مدينة 

هاشم الميالني*
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* مدير عام املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجيّة – العراق.
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إلينا  بالضعف، إىل أن وصل  بالشّدة وتارة  تارة  فشيئاً  أثينا، ومن بعدهم استمّر شيئاً 

وأصبح نظاماً عامليّاً؛ وذلك بعد ما جّربت البرشيّة أنواع النظم السياسيّة.

بصدد املصطلح ودالالته يرى ديفيد هلد أّن الدميقراطيّة وإن دخلت اإلنجليزيّة يف 

القرن السادس عرش عرب كلمة دميقراطّي الفرنسيّة، غري أّن جذورها إغريقيّة، إنّها متحّدرة 

 )kratos( وكراتوس )demos( املركّبة من كلمتي دميوس )demokratia( من دميقراطيا

اللتني تعنيان الشعب والحكم عىل التوايل أي حكم الشعب. فالدميقراطيّة تعني صيغة 

شهد  األرستقراطيّة]1].  والطبقات  امللوك  من  بدالً  للشعب  السلطة  فيها  تكون  للحكم 

هذا املصطلح كسائر املفاهيم واملصطلحات تحّوالت كثرية، وتزامناً مع هذه التحّوالت 

صيغت أنواع جديدة من الدميقراطيّة. 

يقول أرسطو يف هذا الصدد:

»إّن وجود أنواع من الدميقراطيّة له علّتان: إحداهام اختالف سرية الناس يف حياتهم 

عاّمل  من  يتكّون  اآلخر  وبعضها  الزراعة،  عىل  يعيش  األقوام  بعض  ألّن  االجتامعيّة؛ 

وأرباب عمل، والدميقراطيّات املتولّدة من كّل قوم من هذه األقوام ستختلف بالطبع 

عن االُخرى، ولو اجتمعت املجموعة االُوىل إىل الثانية وشّكلوا فيام بينهم مجتمعاً ثالثاً، 

اختالف حكومة  يكون عىل شكل  لن  الجديد  الثالث  املجتمع  بني هذا  االختالف  فإّن 

دميقراطيّة أفضل أو أتعس، بل ستكون حكومة دميقراطيّة من نوع جديد. 

وأّما العلّة الثانية فتتمثّل يف أّن الرتكيبات املختلفة للمنظاّمت املختّصة بالدميقراطيّة 

هي السبب يف والدة أنواع من الدميقراطيّة؛ ألنّه رمّبا يحوز نوعاً من أنواع الدميقراطيّة 

هذه الخصائص مبقياس أقّل واآلخر مبقياس أكرب، والثالث جامع لجميع تلك الخصوصيّات، 

من  جديدة  أنواع  إيجاد  عىل  يساعدنا  الخصوصيّات  هذه  من  واحدة  كّل  وقراءة 

الدميقراطيّة، وكذلك يساعدنا يف إصالح األنواع املوجودة فعالً«]2].

وكذلك »آنتوين آربالسرت« يؤيّد هذا ويقول: »إّن الدميقراطيّة قبل أن تكون حقيقة 

]1] مناذج الدميقراطيّة – ديفيد هلد: 12.

]2] السياسة: 260.
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واقعيّة هي مفهوم من املفاهيم، ومبا أنّها مفهوم فليست لها معنى دقيق ومتّفق عليه، 

فالدميقراطيّة لها معاٍن مختلفة كثرية، ومفاهيم ضمنيّة متعّددة يف طول تاريخها، ويف 

هذا العرص هناك أشكال مختلفة للدميقراطيّة ضمن األنظمة االجتامعيّة واالقتصاديّة 

املختلفة«]1]. 

عن  نتكلّم  أن  بإمكاننا  نعم  بدقّة،  االصطالحّي  املعنى  تحديد  إذاً  الصعب  فمن   

الدميقراطيّات املوجودة عىل أرض الواقع، وتقوميها وتبيني أُسسها وأركانها، وهذا العمل 

سيعيننا يف الخروج بقاسم مشرتك بني هذه األنواع املختلفة، وجعله املحور األسايّس يف 

تحديد املصطلح. 

وأعتقد أّن هذا املحور املشرتك يتكّون من ركنني أساسيّني: 1. سيادة الناس يف نصب 

الحاكم وعزله. 2. سيادة الناس يف التقنني والترشيع. 

وأّما األمور األخرى، من قبيل: األحزاب، االنتخابات، فصل سلطات الربملان، الحّريّات 

املتنّوعة و... فهي كلّها فروع وامتدادات للدميقراطيّة، قابلة للزيادة والنقصان حسب 

الظروف التي تتولّد فيها وتنمو يف ضوئها.

الدين  بني  الجمع  إمكانيّة  يف  بحثنا  مسري  ويحّدد  بجّد،  يُطرح  مهّم  سؤال  وهناك 

وفلسفة  أيديولوجيّة  ذو  نظام  الدميقراطيّة هل هي  أّن  أو عدمه، وهو  والدميقراطيّة 

للعمل  آليّة  أم هي مجرّد  للمجتمع؟  اإللهيّة  النظرة  مع  تتقاطع  بحيث  ماّديّة  معيّنة 

النظرة  مع  يتقاطع  أيديولوجّي  أو  فلسفّي  محتوى  أّي  طيّاتها  يف  تحمل  ال  السيايّس 

اإللهيّة، شأنها شأن سائر اآلليّات التي يستخدمها اإلنسان لنيل مآربه املختلفة تحمل يف 

طيّاتها الركنني األساسيّني اللذين ذكرناهام آنفاً.

فإن فرّسنا الدميقراطيّة مبا يتوافق مع املنهج األّول، فهنا ال نتمّكن من التوفيق بني 

الثاين،  أّما لو فرّسناها باملعنى  إاّل بالتنازل عن أحدهام وتحريفه،  الدين والدميقراطيّة 

فيمكننا حينئٍذ الكالم عن إمكانيّة الجمع بينهام.

]1] الدميقراطيّة: 14.
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التفسري  أكرث، هو هذا  بتفصيل  عنه  وسأتكلّم  البحث،  إليه يف هذا  أذهب  والذي 

تحّدد  ال  املعنى  بهذا  وهي  السيايّس،  للعمل  بحتة  كآليّة  الدميقراطيّة  أخذ  أي  الثاين؛ 

محتوى املجتمع وال تعطيه نظرة أيديولوجيّة مخالفة للنظرة اإللهيّة، بل تكشف لنا ما 

عليه املجتمع من تديّن أو تحلّل، فهي كعلم املنطق يف كونه آلة تعصم مراعاتها الذهن من 

الوقوع يف الخطأ، فاملنطق يصّحح لنا شكل القياس ال ماّدته، وكذلك الدميقراطيّة. 

فهي إذاً: »آلة قانونيّة أو سياسيّة تعصم مراعاتها املجتمع من الوقوع يف متاهات 

االستبداد والدكتاتوريّة«. وعىل هذا، فهي تأخذ عىل عاتقها تصحيح شكل املجتمع ال 

محتواه، فاملحتوى قد يكون دينيّاً وقد يكون إلحاديّاً، وال دخل لها ملصلحة أحدهام أو 

رضره، وهذا املعنى هو املدار يف تقويم اآلراء الواردة هنا وتصنيفها ومناقشتها، وهو 

املعّول عليه.

ال يقال: عىل هذا التفسري ال معنى لقولكم »الدميقراطيّة الدينيّة أو اإلسالميّة«؛ ألّن 

إّن الغرض من هذا املصطلح وصف املحتوى، فهو  الوصف سيكون زائداً، ألنّنا نقول: 

ملّا كان دينيّاً أمكن وصف الشكل بالدينّي أيضاً تبعاً له، فالدميقراطيّة الدينيّة تعني أن 

يكون الشكل دميقراطيّاً واملحتوى دينيّاً ال إلحاديّاً.

تطّورات الدميقراطّية:

حول نشأة الدميقراطيّة وأقسامها، والتطّورات التي لحقتها والثقافات التي امتزجت 

معها، ميكن القول: إنّها تنقسم إىل: 

أ. دميقراطيّة أثينا. 

ب. الدميقراطيّة الليرباليّة. 

ج. الدميقراطيّة االشرتاكيّة. 

د. الدميقراطيّة اإلسالميّة. 
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أ: دميقراطّية أثينا]1]

أو  املحّقق  عىل  »إّن  يقول:  حيث  أرسطو،  األّول  للمعلّم  بكالم  هذا  بحثنا  نبتدئ 

الباحث الذي يريد أن يتعرّف إىل أفضل شكل من أشكال الحكومة، يجب عليه أّوالً أن 

يعنّي أفضل أسلوب ومنهج يف حياة الناس؛ ألنّه ما دامت هذه الفقرة غامضة فإّن طبيعة 

الحكومة الكاملة واملطلوبة أيضاً سوف تكون مبهمة وغري واضحة، فاملفروض أّن افضل 

أسلوب لحياة الناس إمّنا يتحّصل يف ظّل أفضل حكومة ممكنة، ومن هذا يجب أن نبحث 

يف البداية ما هو أفضل أسلوب يف الحياة ميكن أن يختاره الناس من كّل َصنف وطبقة. 

. . فيجب ابتداًء التسليم بهذه الحقيقة، وهي أّن أفضل أسلوب يف الحياة سواء عىل 

مستوى األفراد والدول والحكومات هو التحرّك باتّجاه الفضيلة، واملشاركة يف األعامل 

الخرّية بالوسائل واألدوات الكافية«]2].

نعرف  أن  من  بّد  فال  إنسان صالح،  لكّل  مطلوبة  الفاضلة  الحياة  أّن  إذاً،  فتحّصل 

كيفيّة حكومة أثينا قبل هذا التحّول، لرنى أّن الشعب يف ذلك العرص، ويف تلك املدينة 

ملاذا ثار ضّد حكومته واختار شكالً آخر لها، وحسب زعمه أفضل؟!. 

وأحياناً  بعض  بعضها عن  منفصلة  مناطق صغرية  عّدة  إىل  »أثينا«  منطقة  تنقسم 

يعادي بعضها بعضاً، ويف كّل منطقة من هذه املناطق تعيش قبيلة وطائفة كبرية من 

هذه  دخلت  مّدة  وبعد  الطوائف،  هذه  شيوخ  يد  عىل  املناطق  هذه  وتدار  الناس، 

املناطق يف ظّل حكومة واحدة، فكانت أثينا مركزاً لها، وتدار بواسطة ملك يعترب رئيساً 

الدولة مبجلس  إدارة هذه  الدينيّة، ويستعني يف  املناسك  أيضاً، ويرتأّس كذلك  للجيش 

مشّكل من رؤساء وشيوخ الطوائف الكبرية. 

واستمّر الحال بهذه الحكومة عّدة سنوات، ولكن كانت النزاعات واملخاصامت قامئة 

اشتّدت حّدة  وبالتدّرج  الطوائف،  وامللوك وبني رؤساء  السالطني  بني  قدم وساق  عىل 

النزاع إىل أن جرى سلب القدرة والسلطة من يد امللك، ومنذ عام »750« قبل امليالد 

جرى القضاء عىل النظام املليّك يف أثينا.

]1] مقتبس من كتاب: تاريخ ملل الرشق واليونان، تأليف: آلربماله، زوال ايزاک، القسم املتعلّق مبدينة أثينا.

]2] السياسة أرسطو: 283- 285.
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األمراء،  من  أشخاص  تسعة  يد  يف  الشعب  أُمور  إدارة  أصبحت  الحني،  ذلك  ومن 

ودامت حكومتهم سنة واحدة، وهؤالء األمراء جرى انتخابهم من بني النبالء من أعضاء 

األس القدمية. 

من  أفراده  يتكّون  الذي  الشعب  الضغط عىل  تشديد  عملت عىل  الحكومة  هذه 

اليوميّة،  أعاملهم  من  ُمعطّلني  غالباً  الشعب  أفراد  أصبح  بحيث  والفاّلحني،  العاّمل 

واضطّروا إىل االقرتاض من املاّلكني املتمّولني يعني أرشاف البلد، ومبا أنّهم مل يتمّكنوا من 

لألغنياء وأحياناً  لقوانني ذلك العرص وتقاليده أصبحوا عبيداً  أداء ديونهم، فإنّهم وفقاً 

يجري بيعهم يف السوق، وهذا الحال أّدى يف النتيجة إىل زيادة نقمة الناس. 

أضف إىل ذلك، تطّور الصناعة والتجارة وتكاملها؛ بسبب االنفتاح النسبّي الذي حصل 

آنذاك، ماّم أّدى إىل ظهور مشاحنات ومشاجرات جديدة بني التجار وبني األرشاف والحّكام، 

ولذلك كانت تقع انتفاضات بني الحني واآلخر، إىل أن حدثت إصالحات »سولون« يف عام 

»594« قبل امليالد، فتحّسن الوضع املعيّش للناس قليالً.

الديار، قد قام بإصالحات واسعة،  الناس يف تلك  الذي يعترب أعلم  وكان »سولون« 

نفسه  سولون  وجد  فقد  والقضاء،  الحكومة  وشّكل  بالقروض،  متعلّقاً  كان  ما  أهّمها: 

مضطرّاً إىل تخفيف الضغط عن أكتاف الناس عاّمة، ولذلك، مل يهتّم لغضب األرشاف، 

وأصدر أمراً بإبطال جميع الديون السابقة، وقام كذلك بتحرير املدنيّني الذين أصبحوا 

عبيداً لألغنياء مقابل ديونهم. 

وقد قّسم سولون املواطنني عىل أساس الرثوة أو مالكيّتهم لألموال إىل أربع طبقات، 

بحيث إّن املناصب السياسيّة التي كانت حكراً عىل الطبقة العليا سابقاً، قد استطاع أفراد 

الطبقات الدنيا أن يشغلوا هذه املناصب، ويكونوا يف املجلس أو »ايكلسيا« ويشّكلوا لهم 

هيئة أخذت عىل عاتقها إصدار األحكام تجاه األفراد، وكذلك تجاه أحكام املحكمة، ومل تكن 

هذه الصالحيّات واسعة ومفضية إىل زيادة القدرة، ولكّن التغيريات الالحقة أّدت اىل زيادة 

هذه القدرة لألشخاص. 

قبل   »507« عام  البالد  تزّعم  الذي  »كليسنت«  فهو  أثينا  ملدينة  اآلخر  املصلح  وأّما 
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امليالد، وعمل عىل إيجاد إصالحات عميقة يف جميع مفاصل الحكومة واملجتمع، ويف 

الواقع كان كليسنت قد أّسس أّول حكومة عاّمة وسلّم الشعب زمام األمور.

واملقصود بالحكومة العاّمة، هو: أّن األفراد من أصحاب الحقوق ال ميّدون يد الطاعة 

لشخص واحد، وال يقبلون أوامر فئة معيّنة من الناس، بل إنّهم يطيعون القوانني التي 

وضعوها بأنفسهم، مضافاً إىل أّن عاّمة الناس يشرتكون بالسويّة يف الحكومة. 

إّن أصحاب الحّق هؤالء، يعقدون اجتامعات يف كّل ثالثة أشهر أو أربعة أشهر مرّة 

واحدة، والهدف من تشكيل هذه االجتامعات عادة هو وضع القوانني، فكان شخص يقوم 

بقراءة الئحة معيّنة، ثّم بعد ذلك يدخل أصحاب الحقوق يف مناقشات ومحادثات، وهذه 

االجتامعات إضافة إىل وضعها للقوانني، تتكّفل بأمور السياسة الخارجيّة، الحرب والصلح، 

انتخاب أولياء األمور، وأخرياً إصالح الدولة. 

ومبا أّن الشعب مل يتوفر له االجتامع كّل يوم، ومل تكن الفرصة كافية أيضاً ملطالعة 

جميع اللوائح والقوانني بدقّة كافية، وكذلك مل يكونوا قادرين عىل حّل جميع املسائل 

فيام بينهم خالل الفواصل التي تفصل بني االجتامعات، لذلك شّكلوا شورى مركّبة من 

ذوي الحقوق، وعىل هذا األساس يُنتَخب خمسامئة شخص بالقرعة، ويقّسمون إىل عرش 

السنة  تنتهي  السنة، وحني  األمور يف ُعرش  إدارة  تأخذ عىل عاتقها  شعب، وكّل شعبة 

تُجّدد االنتخابات مرّة أخرى.

وكان أفراد الشعب يدقّقون جيّداً يف أعامل أولياء األمور وترصّفاتهم، وكان لهم حّق 

عزل هؤالء األشخاص، وكّل فرد من أفراد الشعب يستطيع أن يقيم الشكوى ضّدهم، 

وعندما ينتهي دور أولياء األمور تجري محاسبتهم. 

ومل يتسلّم أفراد الشعب زمام األمور فحسب، بل أخذوا عىل عاتقهم إحقاق الحقوق 

أيضاً، ففي كّل سنة يُنتَخب ستّة اآلف شخص بالقرعة من أهل النظر وذوي الحقوق 

لتكّفل منصب القضاء، ثّم يقّسمون إىل ُشعب وأقسام فيكون خمسامئة شخص لكّل 

ُشعبة. 
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وال يخفى أّن املواطنني من أصحاب الحقوق يف مدينة أثينا كانوا من الرجال البالغني 

املواطنني فقط، وكانت النساء والعبيد واألجانب محرومني، وعىل كّل حال فإّن الخّصيصة 

الرئيسة لهذه الدميقراطية، تتمثّل يف مبارشة الشعب فرداً فرداً ومشاركتهم يف تأسيس 

الدولة وتعيني الحاكم، وتتمثّل هذه املشاركة بشكلني:

فمن جهة، كان هناك مجلس أو )ايكلسيا( حيث يستطيع كّل فرد من أفراد الشعب 

إىل  بالنسبة  املجلس  هذا  تؤخذ يف  األخرية  والقرارات  التصميامت  وكانت  يحرضه،  أن 

سياسات الحكومة تجاه أهل املدينة، فاملجلس كان مبثابة الهيئة الحاكمة، ويتشّكل من 

جميع أفراد الشعب.

الشكل الثاين واملهّم ملثل هذا النظام الشعبي، هي أّن جميع املناصب الحكومية من 

التنفيذيّة، ومقام اإلرشاف عىل القوانني، هي بيد املواطنني. 

الذي  لـ»بريكلس«  أثينا هو ما نجده ضمن كالم  وأفضل وصف بقي من حكومة 

أورده باسم شهداء الحرب لتلك املدينة، حيث نقرأ بعضاً من مقتطفاته:

»إّن حكومتنا ال تتمّنى حالة ووضع سائر األقوام والشعوب، هذه الحكومة ستكون 

أسوة لآلخرين وال تكون مقلّدة إلحدى الحكومات، ويطلق عىل هذا الوضع »حكومة 

العاّمة«؛ ألّن هدفها إيصال الخري إىل األكرثيّة ال مصلحة فئة قليلة. 

وبالنسبة لألمور الشخصيّة، فإّن الجميع سواء أمام القانون، والشخص الذي يكون 

له شأن ومقام هو من كان يتمتّع بفنٍّ ممتاز، فإّن ما يستوجب علّو املقام هو اللياقة 

أكرث من املنزلة االجتامعيّة. إّن أفراد الشعب يف هذه املدينة يراقبون يف آٍن واحد منافع 

الدولة، وكذلك يراقبون منافعهم... وكّل شخص من ذوي الحقوق يرتك املشاركة يف أمر 

الجمهور فإنَّه ال يكون طالب راحة فقط بل إّن وجوده سيكون عقيامً وغري مفيد، فنحن 

نستطيع أن نقّرر ما يناسب حال الدولة بأنفسنا، ونقّرر ذلك بالعقل السليم«]1].

وهكذا استمرّت حكومة أثينا عىل هذا املنوال إىل أن دّب فيها الضعف بسبب الفرقة 

]1] تاريخ ملل الرشق واليونان آلربماله: 253.
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واالختالف من جهة، وهجوم األعداء من الدول املنافسة من جهة ثانية، حتّى عام »322« 

قبل امليالد حيث جرى إسقاط هذه الحكومة عىل يد الجيش املقدويّن. 

وطبعاً، فإّن الحدث الّذي وّجه رضبة قاصمة أكرث من أّي يشء آخر إىل دميقراطيّة 

أثينا، هو محاكمة سقراط وإعدامه يف سنة »399« قبل امليالد باتّهام الكفر وبأنّه اّدعى 

ألوهيّة جديدة، ومل يكن يحرتم آلهة البلد، وبذلك أخرج الشباب عن دينهم، وهذا أّدى إىل 

ردود فعل قويّة عند املفّكرين وعند بعض الناس، حتّى يقال إنّه أحد األسباب الرئيسيّة 

يف خصومة أفالطون الحكيم للدميقراطيّة. 

ب: الدميقراطّية الليربالّية

مّر  ما  بعد  وذلك  جديد،  من  الدميقراطيّة  والدة  إىل  أّدت  مختلفة  عوامل  هناك   

التاريخ البرشّي بأزمات حقيقيّة، وبعدما شهد املجتمع تطّورات مختلفة عىل ساحة الفكر 

والعقيدة، وسنشري اىل بعضها يف السطور اآلتية. 

إّن اصطالح الدميقراطيّة الليرباليّة هو من تلفيق اصطالحني: أحدهام جديد واآلخر 

أقدم منه، وهام: الليرباليّة والدميقراطيّة. 

حّريّة  صاحب  وهو  حرّاً،  الدنيا  إىل  جاء  اإلنسان  بأّن  االعتقاد  عن  عبارة  الليرباليّة 

ممكن،  مقدار  بأّي  حرّة  بصورة  نفسه  يريّب  بأن  له  يسمح  أن  ويجب  وإرادة،  واختيار 

ويكون آمناً من تدّخل الدولة. 

أّما الدميقراطيّة فهي تعني أّن التصميامت والقرارات السياسيّة تتّخذ بصورة جامعيّة 

وباالنتخاب الحّر لألفراد، والجمع بني هذين املصطلحني أفرز نظريّة: الدميقراطيّة الليرباليّة.

تكون  أن  قبل  الغربيّة  املجتمعات  وأغلب  الليرباليّة،  وليدة  الجديدة  الدميقراطيّة 

التاريخ،  ثابتتني يف حركة  املفردتني لن تكونا  أّن هاتني  ليرباليّة، برغم  دميقراطيّة كانت 

بل شملتهام تغيريات مختلفة ال يسع املجال للحديث عنها مفّصالً، ولكن عىل أّي حال 

بهذه  إلينا  وصلتا  حتّى  مختلفة  وتغيريات  كثرية  مشكالت  تجاوزتا  النظريّتان  فهاتان 

الصورة الفعليّة. 
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ومن أجل أن نتعرّف إىل هذا املنهج من الدميقراطيّة بجميع ما حدث له من تغيريات 

ال بّد لنا من إلقاء نظرة مخترصة إىل الليرباليّة؛ ألّن: »وحدة فهم انبثاق التقليد الليربايّل؛ 

الفرديّة،  الحقوق  الدولة،  سلطة  السيادة،  طبيعة  حول  طرحها  التي  األسئلة  وجملة 

وآليّات التمثيل؛ من شأنه أن يوفّر إمكانيّة اإلمساك بأسس جملة النامذج الدميقراطيّة 

الليرباليّة التي بدأت تظهر عىل الساحة يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش«]1].

ويوضح »هارولد جي السيك« مجموعة التحّوالت التي أّدت إىل الليرباليّة، وأفضت 

إىل االنتقال من العامل القديم إىل العامل الجديد بهذه الصورة:

1. يف الحقوق: حيث أخذت القوانني مكانها بدل التقاليد الطبقيّة. 

إّن  إىل عقائد مختلفة، بحيث  الواحد  املذهب  تبديل  العقيدة: حيث جرى  2. يف 

الشّكاكني أيضاً حانت لهم الفرصة إلظهار رأيهم.

الحاكميّة  الطبيعيّة  والحاكميّة  اإللهيّة  بالحاكميّة  استبدلت  فقد  السياسة:  يف   .3

الوطنيّة. 

4. يف االقتصاد: حيث حلّت األموال املنقولة مكان األرض ومالكيّتها التي كانت منشأ 

قدرة االقطاع وامللوك واألمراء املحلّيّني.

5. يف الهدف: حيث حّل االعتقاد بالتعايل والتقّدم يف هذه الدنيا عىل أساس العقل، 

محّل االعتقاد بالعرص الذهبّي يف الزمن السابق، واإلثم الذايتّ، أو اإلحساس بالخطيئة. 

6. يف العمل: حيث حّل السلوك الفردّي محّل السلوكيّات والنشاطات االجتامعيّة. 

ثم إنّه يستنتج من ذلك: إّن الرشائط املاّديّة الجديدة أّدت إىل ظهور روابط اجتامعيّة 

جديدة، ويف النتيجة ظهرت فلسفة أخذت عىل عاتقها مهّمة توجيه حّقانيّة العامل 

الجديد، وهذه الفلسفة الجديدة هي الليرباليّة]2].

]1] مناذج الدميقراطيّة ديفيد هلد: 137.

]2] سري آزادى در اروپا السيك: 13 14.
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عوامل النهضة الليربالّية:

أو  عوامل  عّدة  يف  الليرباليّة  إىل  أّدت  التي  التحّوالت  سري  نرسم  أن  ميكننا  ولعلّه 

تيّارات، أفضت جميعها إىل الدميقراطيّة الليرباليّة يف أوروبا، وهذه العوامل أو الحوادث 

عبارة عن:

االقتصاد.. 1

نهضة اإلصالح الدينّي.. 2

السياسة.. 3

ونحن هنا نشري بشكل مخترص إىل كّل واحدة من هذه العوامل. 

أّواًل العامل االقتصادّي]]]:

كانت الروابط االقتصاديّة الحاكمة عىل املجتمعات الغربيّة يف القرون الوسطى هي 

روابط قامئة عىل اإلقطاع، فاإلقطاعيّة نشأت وقويت بعد انحالل اإلمرباطوريّة الرومانيّة، 

وأّدت إىل تأثريات عميقة يف املؤّسسات االجتامعيّة والسياسيّة يف القرون الوسطى. 

ذلك  والسبب يف  واحدة؛  أو جملة  عبارة  االقطاع يف  تعريف  قد ال ميكننا  وطبعاً، 

هو التنّوع الكبري الذي شهدتها مؤّسسات اإلقطاع يف نقاط مختلفة من أوروبا، وكذلك 

االختالف والتنّوع يف أسلوب األنظمة اإلقطاعيّة وعملها يف األزمنة املختلفة. 

ولكن، بشكل عاّم، فإّن جذور اإلقطاع يف الحقيقة يجب أن نبحثها يف املراحل التي 

مرّت بها أوروبا من عدم النظم والفوىض، وانعدام إمكانيّة تشكيل القدرات السياسيّة 

واالقتصاديّة الكبرية، ولهذا سعت الحكومات إىل االقتصار عىل الحّد األدىن من القدرة، 

وفقاً للموازين الروميّة أو املوازين الجديدة يف ذلك العرص.

ويف تلك الحقبة، كانت األرض واملياه هي التي تعترب محور الرثوة والحجر األساس 

]1] اقتبسنا هذا القسم من الكتب اآلتية: تاريخ فلسفه سيايس بهاء الدين پازارگاد 308:1، تاريخ فلسفه سيايس غرب عبدالرحمن عامل 

244:1، سري آزادى در اروپا هارولد جي السىك .
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للتمّول، حيث كانت حياة األفراد يف كّل طبقة من الناس من امللك إىل الجندّي وسائر 

الطبقات، مرتبطة مبارشة مبحاصيل األرايض الزراعيّة، وأّما إدارة اُمور األرض واملياه فقد 

كانت بيد فئة صغرية من الشعب حيث يحكمها قانون العادة، ووظائف حراسة هذه 

الفئة الصغرية كانت بعهدة أفراد القرية أيضاً.

، ولكن مع وجود  وكانت العالقات الحكوميّة واالجتامعيّة أساساً تأخذ الشكل املحيّلّ

حالة الفوىض املستمرّة وبسبب فقدان وسائل االرتباط الرسيع، واالعتامد عىل وسائل 

بدائيّة يف النقل واملواصالت، فلم تكن الحكومة املركزيّة قادرة عىل أداء وظائفها األّوليّة، 

من قبيل حفظ حياة الناس وأموالهم. 

ويف مثل هذا الوضع، كان من البداهة أن يقوم املالكون الصغار، أو األشخاص الذين 

يتمتّعون بقدرة قليلة، يف سلوك طريق واحٍد فقط لحفظ حياتهم واستمرار معاشهم، 

وهو عبارة عن االرتباط بشخص مقتدر ميكنه أن يعينهم يف تحقيق هذا الهدف. 

إذاً، فهذه الحالة كانت مبثابة عملة ذات وجهني: أحدهام الرابطة الشخصيّة، واآلخر 

عىل  مجربين  أنفسهم  يجدون  الضعفاء  األشخاص  كان  فقد  وامللكيّة،  املاليّة  الرابطة 

العمل كاُجراء لخدمة األشخاص املتمّولني واألقوياء، وبإزاء ذلك كانت مهّمة األقوياء هي 

حفظهم والدفاع عنهم من األخطار املحتملة. 

وكانت هذه الطريقة هي املعمول بها يف املجتمعات الغربيّة حينذاك، حيث أخذ 

املجتمع شكل معادلة املالك واململوك، أو السيّد والرعيّة. 

واألهّم من ذلك، هو أّن السيّد الكبري كان له غالباً حّق التدّخل يف دائرة إمارته وحكومته، 

فنجده يتقّمص دور األمري والحاكم تارة، ودور القايض تارة أُخرى، وترجع إليه حّل النزاعات 

والخصومات يف الوقت نفسه، وكانت له حصانة خاّصة أيضاً من تدّخل القّوة العسكريّة 

للملك ونّوابه يف دائرة إمارته، ويف املقابل كان عىل األمراء واألرشاف وظائف تجاه امللك، 

من قبيل لزوم إرسال مجموعة من الجنود من إمارتهم إىل الحكومة املركزيّة لخدمة امللك 

والدولة. 
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وكان اإلقطاعيّون قد أحكموا سلطتهم السياسيّة واالقتصاديّة عىل املجاميع االجتامعيّة 

من خالل الرثوة والقدرة والتسلّط السيايّس. 

وكانت األيديولوجيّات يف ذلك الزمان لها دور مهمٌّ يف تقوية هذه السلطة وترسيخها 

واستمرار النظام اإلقطاعّي؛ حيث كانت أيديولوجيّة اإلقطاع املقتبسة أساساً من العقائد 

املسيحيّة مسّخرة لحفظ موقعيّة النبالء واإلقطاعيّني. 

األيديولوجيّة  باالستفاده من هذه  كبري  إقطاع  إىل  تحّولت  بدورها  أيضاً  والكنيسة 

اإلقطاعيّة، وبالوعد بالجّنة بعنوان الثواب اإللهّي يف مقابل الصرب عىل األمل واملشّقة التي 

كان يعانيها الفاّلحون، بحيث كانت هذه األيديولوجيّة تصّدهم عن املطالبة بحقوقهم 

والنهوض أمام األسياد، فكانت الكنيسة تسعى إىل تعميق روحيّة العبوديّة إىل األسياد 

بني الفاّلحني، مضافاً إىل أّن ضعف امللك والحكومة املركزيّة أّدى أيضاً إىل تقوية النظام 

اإلقطاعّي ودوامه. 

النظام اإلقطاعّي الذي نشأ منذ القرن الخامس امليالدّي، وبلغ الذروة يف القدرة من 

يدّب  الضعف  أخذ  قد  النظام  امليالدّي، هذا  الخامس عرش  الحادي عرش حتّى  القرن 

الربوجوازّي  للنظام  املجال  ليفسح  انحرس  السابع عرش، وبالتدّرج  القرن  يف أوصاله يف 

انتفاضات ونهضات سياسيّة كثرية، من  بعد  كان ذلك  ليحّل محلّه، وطبعاً  والرأساميّل 

أهّمها حركة أنصار )جان هوس( الكبرية. 

ففي  جان هوس«،  »جاك  باسم  مواطن شجاع  من  تسميتها  أخذت  الحركة  فهذه 

الكاثولوكيّة، واألسياد اإلقطاعيّني، وإمرباطور  الكنيسة  التي قامت ضّد  االنتفاضة  هذه 

أملانيا، اشرتك فيها طبقات وفئات مختلفة من املجتمع من قبيل الفاّلحني، وسّكان املدن 

الفقراء، فكان نضال أنصار هوس »الهوسيّة« وسيلة إىل إشعال نريان الحركات الثوريّة يف 

الكثري من الدول األروبيّة. 

التجارة،  توسعة  قبيل:  من  اإلقطاعّي،  النظام  زوال  إىل  أّدت  مختلفة  عوامل  وهناك 

كشف القارّات، التقّدم العلمّي ومن ثّم التقّدم الصناعّي، زيادة قدرة امللك، قيام املحرومني 

واملظلومني ضّد اإلقطاع، وجميع هذه العوامل اتفقت وأّدت اىل إسقاط هذا النظام القديم.
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وسيلة  أفضل  أّن  وهو  الغربيّة،  املجتمعات  أوصال  يف  الفكر  هذا  سى  وبالتدّرج 

لتحصيل الرفاه يف املجتمع هو حّريّة االبتكار والنشاطات الفرديّة، فعندما يفسح املجال 

والقائلة  الوسطى،  بالقرون  املتعلّقة  القدمية  األفكار  حينئٍذ  تزول  الفرديّة  لالبتكارات 

بفكرة الطبقات، وإّن لكّل طبقة مهّمة معيّنة ووظيفة خاّصة. 

يقول هارولد جي السيك: »لقد حّل مكان هذه العقيدة السائدة يف نهضة تبّدل النظام 

اإلقطاعّي إىل الرأساميّل -وهي أّن رفاه املجتمع وتقّدمه يحصالن من خالل إرشاف املجتمع 

عىل أعامل الفرد- هذه الفكرة التي راجت وسادت تلك املجتمعات، وهي أّن تقّدم املجتمع 

يجب أن يكون من خالل احرتام الحّريّة الفرديّة ونشاطات األفراد وابتكاراتهم، ويف النتيجة 

أّدى هذا التغيري الفكرّي إىل ثورة حصيلتها هو الحّريّة الفرديّة«]1].

بيد  األمور  كانت  كلاّم  أنّه  املجتمعات،  تلك  يف  الناس  لدى  املسلّم  من  كان  وقد 

األفراد وأعطيت لهم الحّريّة أكرث، فإّن تطّور املجتمع والرفاه االجتامعّي سيتحّقق أكرث، 

وبتبع هذه النظريّة كان التصّور يف دائرة االقتصاد، هو أّن الفرد يجب أن يكون حرّاً يف 

االستفادة من املنابع الطبيعيّة، ومستقاّلً عن تدّخل الدولة. 

الليرباليّة هي  »إّن  يقول »السيك«:  االقتصاديّة، وكام  الليرباليّة  تولّدت  أجل، هكذا 

املظهر املنطقّي للرشائط التي كانت الربجوازيّة بحاجة إليها إلظهار وجودها وتقّدمها، 

ويف النتيجة فإّن كّل هذه العوامل أّدت إىل وضع اُسس الليرباليّة«]2].

ثانياً نهضة اإلصالح الدينّي:

امليالدّي خالل  الرابع  القرن  املنتصف من  بعد أن أخذت املسيحيّة زمام األمور يف 

حكومة »قسطنطني« عام 323 م، واعرتف بهذه الديانة رسميّاً، وتولّت املسيحيّة مسؤوليّة 

دين الناس بشكل رسمّي، بدأت االختالفات بني امللك والبابا يف الظهور، واستمرّت عىل 

هذا املنوال ومبرور الزمن آخذة يف الشّدة والضعف. 

]1] سري آزادى در اروپا السىك : 34.

]2] املصدر نفسه.
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وكلاّم اقرتبنا من نهاية القرون الوسطى، كانت الخالفات والنزاعات تشتّد بني امللك من 

جهة والبابا من جهة اُخرى، وإثر ذلك تزداد جرأة املوالني وأتباع كّل طرف ضّد الطرف اآلخر.

فكان أتباع الكنيسة والبابا يقولون: إّن القدرة السياسيّة مصدرها هو الله واملسيح، وإّن 

البابا هو نائب املسيح، ومرشوعيّة قدرة امللك أيضاً هي من املسيح، يف حني أّن أتباع امللك 

والحكومة يرون أّن جميع القدرات مصدرها هو الله تعاىل، والسلطة امللكيّة أيضاً من الله 

وغري قابلة للفسخ، ويقولون: إّن امللك مسؤول أمام الله فقط. 

وكان القّديس »توماس آكويناس« يرى أّن الحكومة يجب أن تؤّمن ألتباعها السعادة 

املاّديّة وكذلك السعادة املعنويّة، ولكّنه كان يرى أّن الكنيسة وحدها هي التي تدرك 

ّس السعادة املعنويّة، ومن ذلك فإّن من حّق البابا اإلرشاف عىل املواطنني لريى هل أّدوا 

ما عليهم من الوظائف واملسؤوليّات يف سبيل تحقيق ذلك الهدف أم ال؟ كام يستطيع 

البابا أن يفتي بطرد وتكفري األفراد الذين يستخدمون قدراتهم يف طرائق غري صحيحة 

ووسائل غري مرشوعة. 

الفساد،  بسبب  والضعف  االنحسار  يف  أخذت  الكاثولوكيّة  الكنيسة  قدرة  ولكّن 

كامل؛ بسبب  نفوذها بشكل  أن فقدت  إىل  وأمثال ذلك  األموال  التجرّب، جمع  الظلم، 

نهضة اإلصالح الدينّي.

لوثر«،  »مارتني  وأشهرها  الدينّي  اإلصالح  نهضة  شخصيّات  من  شخصيّة  أكرب  إّن 

فقد تهّجم لوثر عىل الكنيسة يف مسألة رشاء الجّنة وصكوك الغفران التي كانت تباع 

تحتوي  والتي  للكنيسة  املضاّدة  رسالته  نرش  وقد  املال،  مقابل  يف  الكنيسة  قبل  من 

عىل »95« سؤاالً من األسئلة املوّجهة للكنيسة يف هذه املوضوعات، وعلّقها عىل باب 

كنيسة »ويتنربغ« يف سنة 1517م، ويف سنة 1520م صدر حكم كفره عىل يد البابا لؤى 

العارش، ولكّنه أقدم عىل حرق بيان البابا أمام الناس. 

وكان لوثر يرى أّن املسيحّي الواقعّي هو الذي تربطه رابطة شخصيّة وعالقة مبارشة 

بالله تعاىل، وبسبب هذه الُعلقة يستطيع الشخص أن يفهم كالم الله من خالل التفّكر 

والتأّمل يف الكتب املقّدسة. 
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وكان يعتقد أّن جميع أفراد البرش سواء أمام الله تعاىل، ويستطيعون فهم كالم الله 

بصورة متساوية، فعىل هذا األساس فإّن موقعيّة رجال الدين مل تفقد معناها بالنسبة إىل 

الواسطة بني اإلنسان والله فحسب، بل إّن موقعيّة رجال الدين تصّد اإلنسان عن إيجاد 

رابطة معنويّة صحيحة بينه وبني الله تعاىل، وكام يقول »ديفيد هلد«: 

»إّن الرصاع الذي أفرزته حركة اإلصالح الدينّي مل يكن العامل الوحيد الذي مارس 

تأثرياً باقياً يف الفكر السيايّس. فتعاليم لوثر وكالفن تضّمنت يف العمق والجوهر تّصوراً 

الله  أمام  للشخص بوصفه فرداً. يف العقيدة الجديدة، جرى تصّور الفرد وحيداً  مقلقاً 

بوصفه القايض صاحب السيادة فيام يخّص سائر أنواع السلوك واملسؤول املبارش عن 

تفسري إرادة الله وتفعيلها. 

كان هذا مفهوماً ذا عواقب بالغة العمق والديناميكيّة. أّدى أّوالً إىل تحرير الفرد 

من الدعم املؤّسيّس املبارش للكنيسة، وساهم يف حفز مفهوم كون العنرص الفردّي سيّد 

مصريه، جوهر جزء من كبري من التأّمالت السياسيّة الالحقة. يضاف إىل ذلك أنّه أفىض 

إىل تكريس استقالل النشاط العلاميّن يف سائر امليادين غري املتضاربة تضارباً مبارشاً مع 

السيايّس  التغيري  التطّور حني اقرتن بزخم  املامرسة االخألقيّة والدينيّة، وما لبث هذا 

الذي أطلقه الرصاع بني القوى الدينيّة ونظرياتها الدنيويّة )العلامنيّة( أن شّكل حافزاً 

رئيسيّاً جديداً إلعادة معاينة طبيعة الدولة واملجتمع، ثّم اكتسب الحافز قّوة إضافيّة 

جرّاء وعي متنام يف أوروبا لحشد متنّوع من الرتتيبات االجتامعيّة والسياسيّة املمكنة، 

وهو وعي تحّقَق غداة اكتشاف العامل غري األورويّب«]1].

الحكومة، ومل  بيد  املجتمع  بنظام  املتعلّقة  املسائل  القرن 16م أصبحت  نهاية  ويف 

يكن للكنيسة تدّخل فيها، فالحكومة أخذت عىل عاتقها اختيار األصول واملناهج التي 

تتكّفل هذا الغرض. 

وال يخفى أّن نهضة اإلصالح الدينّي مل تفتح الطريق إىل الليرباليّة، بل كانت يف صدد 

إحياء العيسويّة واملسيحيّة، ولكّن الليرباليّة استفادت كثرياً من هذه النهضة بشكل غري 

]1] مناذج الدميقراطيّة ديفيد هلد: 134-133.
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مبارش؛ ألّن كرس طوق الحاكميّة الكنيسيّة ساعد يف إيجاد معتقدات وإلهيّات جديدة، 

وهذه اإللهيّات ساعدت أوالً عىل كرس الحقيقة املذهبيّة الواحدة املتمثّلة بالكنيسة، وثانياً: 

أّمنت الحّريّة للتفكري الدينّي يف العامل. 

الربوتستانت هو املذهب الذي أعطى فرصة للناس ألن يشّككوا يف اّدعاء الكنيسة بوجوب 

إطاعتها من قبل الجميع بصورة مطلقة، وأعطى لهم الحّق يف التفكري الحّر والتحقيق والبحث 

يف جميع املوارد، وبهذا حّل التعّقل الدينّي يف أمور االعتقادات محّل مرجعيّة الكنيسة. 

ملؤلّفه  اإللهيّة«  »الحكومة غري  كتاب  يقرأ  من  كّل  »إّن  يقول هارولد جى السيك: 

هوكر -وهو أحد رجال الدين- سوف يلتفت جيّداً إىل تغرّي األفكار... يقول هوكر: »إّن 

املعيار الطبيعّي للحكم عىل األعامل هو العقل واملنطق، وهذا املعيار هو الذي يعنّي 

قابلة  أيضاً  اإللهيّة  القوانني  أّن  قّرر  بل  بذلك،  هوكر  يكتف  ومل  الباطل«...  من  الحّق 

الزمان واألفراد،  أنّها أمر إلهّي، ولكّنها بسبب تغرّي  للتغيري... إّن األحكام اإللهيّة برغم 

فإّن هذه األحكام التي صدرت يف ظرف خاّص وغاية معيّنة ال تكفي لتحقيق املقصود 

الجديد، وسوف تفقد اعتبارها وصالحيّتها«]1].

إّن رواج العقالنيّة ونفي الجزميّة الدينيّة، والتقّدم العلمّي أّدى إىل إبطال النظريّات 

الدينيّة يف تفسري منظومة الكائنات والقوانني السامويّة، ومن ذلك تحّرر العقل واملنطق 

النظرات  مع  نفسه  يوفّق  أن  الفكر  عىل  يحتّم  الذي  الدينّي،  االلتزام  هذا  قيود  من 

العلامء  استبدل  وقد  الدين،  رجال  بها  يعتقد  التي  امليتافيزيقيّة  القوى  عن  املوجودة 

بقيام  للعامل والكون، والتي تقيض  الجديدة  العلميّة  الرؤية  النظرات  واملحّققون بهذه 

العلم واملعرفة البرشيّة بوضع أسس هذه املعرفة. 

ثالثاً: العامل السيايّس:

بعد  الكنيسة  حاكميّة  اندحار  ومع  الرأسامليّة،  ومنّو  اإلقطاعّي،  النظام  انهدام  مع 

نهضة اإلصالح الدينّي، شمل التغيري النظريّات السياسيّة أيضاً. 

]1] سري آزادى در اروپا السىك : 87 89.
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فامللك بعد أن رأى زوال اإلقطاعيّة وضعف الكنيسة، اتّحد مع التّجار والرأسامليّني 

بهدف تقوية حكومته، واستطاع بذلك مّد سلطانه وحكومته، ومل يجد الناس غضاضة 

فكانوا  الدينيّة،  والحروب  الفوىض  من  بالتعب  يشعرون  كانوا  ألنّهم  التغرّي؛  هذا  من 

يرون أّن من األفضل إعطاء زمام األمور لحكومة قويّة وجديرة متمثّلة يف شخص امللك، 

ولكن تدريجيّاً ومع مرور الزمان، وتعّدي امللوك وظلمهم وانتهاكهم للحقوق، تعالت 

نداءات الحكومة املرشوطة وكبح جامح قدرة امللك املطلقة، وكان »جان الك« املتوّف 

عام 1704م من جملة املنادين األوائل للحكومة الربملانيّة. 

ويعتقد جان الك بأّن املعيار ملوجوديّة ومرشوعيّة النظام االجتامعّي واملديّن ليس 

أكرث من رىض الناس، والحكومة موظّفة بحفظ حّريّة الناس يف أنفسهم وأموالهم، ويف 

غري هذه الصورة فأفراد الشعب لهم الحّق يف عزلها، وطبيعّي فإّن مثل هذه القدرة ال 

تكون مطلقة بل مرشوطة برىض أفراد الشعب عنها.

النظريّات السياسيّة يف تلك املرحلة واسع جّداً، وال ميكن  البحث عن  وطبعاً، فإّن 

إيراده يف هذا املخترص، ولكّن محورها هو تحديد قدرة الدولة ملصلحة املواطنني. 

2. والدة الليربالّية وأركانها:

وبسبب كّل هذه التحّوالت، وعىل أثر تغيري النظرة الكونيّة لدى اإلنسان، فقد تولّدت 

الليرباليّة واستمرّت يف حياتها يف صور وتجلّيات مختلفة باختالف الزمان واملكان إىل يومنا هذا.

وتهدف الليرباليّة إىل تأمني ذلك حقوق جميع األفراد ورعايتها مع قطع النظر عن 

املذهب، القوميّة، الطبقة، العرق، الجنسيّة وأمثال ذلك، فالجميع سواسية أمام القانون. 

والحقوق األساسيّة للمواطنني يف نظر الليرباليّة، عبارة عن: حّريّة العقيدة والفكر، حّريّة 

البيان، حّريّة االجتامع، حّق املالكيّة، حّريّة املشاركة يف الحياة السياسيّة أعّم من االنتخاب ونيل 

املناصب وغري ذلك. 

يقول »ديويد هلد« عن الليرباليّة: »من املهّم التحيّل بالوضوح يف معنى الليرباليّة، 
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فإنّها مستخدمة هنا  تاريخيّاً  أنّها فكرة مكتسبة مثرية للجدل، ومعناها شهد تحّوالً  مع 

للداللة عىل املحاولة الرامية إىل الدفاع عن قيم حّريّة االختيار، العقل والتسامح يف مواجهة 

الطغيان، نظام االستبداد والتعّصب الدينّي، متحّدية سلطة اإلكلريوس والكنيسة، من ناحية، 

وجملة صالحيّات األنظمة امللكيّة االستبداديّة من الناحية األخرى، سعت الليرباليّة اىل تقييد 

سلطات الطرفني وتحديد دائرة فريدة بخصوصيّتها مستقلّة عن كّل من الكنيسة والدولة.

ويف مركز هذا املرشوع، كان هدف تحرير الكيان السيايّس من قبضة الدين وتحرير 

املجتمع املديّن: الحياة الشخصيّة، العائليّة والعمليّة من تدّخالت السياسة. بالتدّرج ما لبثت 

الليرباليّة أن اقرتنت بالعقيدة التي تقول بوجوب متتّع األفراد بحّريّة اتّباع ما يفّضلونه من 

سائر الشؤون الدينيّة، االقتصاديّة والسياسيّة. يف معظم املسائل املؤثّرة يف الحياة اليوميّة يف 

الحقيقة، يف حني أّن بدائل مختلفة من الليرباليّة فرّست هذه الغاية بأساليب متباينة، فإنّها 

كانت جميعاً موّحدة يف الدفاع عن الدولة الدستوريّة، امللكيّة الخاّصة واقتصاد السوق 

القائم عىل املنافسة بوصفها اآلليّات املركزيّة للتنسيق فيام بني مصالح األفراد.

من املهّم التأكيد أنَّ األفراد كان يجري تصّورهم يف أقدم املذاهب الليرباليّة وأوسعها 

عند  السامء  من  عليهم  نزلت  ثابتة  حقوق  وذوي  ومتساوين  أحراراً  بوصفهم  نفوذاً 

الوالدة«]1]. 

وميكن تلخيص أهّم أركان الليرباليّة مبا ييل]2]:

أ. فصل السلطات:

يُعترب »منتسكيو» 1689- 1755م الفيلسوف الفرنيّس الكبري، اّول منظّر ملفهوم فصل 

املختلفة يف  فإّن األجهزة  السلطات والقانون األسايّس للحكومات، ففي نظر منتسكيو 

الحكومة يف األنظمة الدميقراطيّة وبعض أنواع الحكومات األخرى، وهي جهاز التقنني، 

التنفيذ، القضاء، ال بّد من الفصل فيام بينها عىل املستوى السيايّس إليجاد إرشاف أكرب 

عىل عمل الحكومة. 

]1] مناذج الدميقراطيّة ديفيد هلد: 136-135.

]2] اقتبسناه من: درسهاى دموكراىس براى همه حسني بشرييه: 21.
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ويعتقد منتسكيو أنّه ال ميكن االعتامد عىل شخصيّة الحاكم وخصوصيّاته الذهنيّة 

واألخالقيّة لحفظ حّريّة األفراد والفكر، بل إّن الطريق لذلك منحرص يف إيجاد التوازن 

والتعادل بني املصالح والقوى العاملة يف الساحة السياسيّة واالجتامعيّة. 

ب. املجتمع املديّن:

إّن الحكومة الربملانيّة واملقيّدة بالقانون، وكذلك حّريّة املواطنني، بحاجة إىل وجود 

والفلسفيّه  الفكريّة  واملجاميع  واألحزاب  املنظاّمت  متنّوع عىل مستوى  مديّن  مجتمع 

والدينيّة والثقافيّة والسياسيّة، ونفس وجود املجتمع املديّن وقّوته يوجب تناثر منابع 

القدرة يف املجتمع وتشتّتها.

وحضور املجاميع واملنظاّمت يف املجتمع املديّن يف الساحة السياسيّة وميدان القدرة 

من خالل املنافسة املوجودة، مينع تشكيل حكومة فرديّة ومستبّدة بتوّسط أحد هذه 

املجاميع ضّد اآلخرين. 

ج. إرشاف الشعب:

يقول »جان الك« الفيلسوف الربيطايّن: إّن السياسيّني هم وحوش بالقّوة، فال ميتنعون 

فالطريق الوحيد لكبح جامحهم  من تسلّم القدرة وتسخريها ملنافعهم الشخصيّة، إذاً 

العينيّة، واإلرشاف املستمّر للشعب، وعىل هذا األساس  هو تقوية املنظاّمت، واملوانع 

فإّن السياسيّني يجب أن يكونوا تحت نظر الناس وانتخابهم، وإاّل فإنّهم سيميلون نحو 

الفساد واإلفساد.

د. تقّدم الحّريّة الفرديّة عىل العدالة االجتامعّية:

أّن  يعني  االجتامعيّة،  والعدالة  املساواة  عىل  الحّريّة  تقّدم  عىل  الليرباليّة  تؤكّد 

الحّريّة هي الهدف األصيل، واملساواة والعدالة وسيلة لتحقيق ذلك الهدف، وبعبارة 

إيجاد املساواة والعدالة  الحّريّات األصيلة أو تحديدها بحّجة  اُخرى: ال ميكن سحق 

االجتامعيّة. 
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هـ. التاميز يف الدائرة العاّمة والخاّصة:

أّن  وتعترب  األفراد،  حياة  يف  والخاّصة  العاّمة  الدائرة  حدود  دامئاً  الليرباليّة  ترسم 

الحياة الخاّصة والشخصيّة محرتمة ومقّدسة، ويجب أن تكون مصونة من تدّخل القدرة 

السياسيّة الحاكمة.

و. التساهل بالنسبة إىل العقيدة والفكر:

الدينّي  أوروبا يف مرحلة ما بعد عرص اإلصالح  بالظهور يف  الليرباليّة  الطالئع  بدت 

ـأي القرن السابع عرشـ حيث أّدت الحروب الدينيّة يف تلك املرحلة إىل إيجاد األرضيّة 

من  منعوا  السياسيّة  املناصب  أصحاب  فإّن  وبالتايل  الحكومة،  قدرة  لتحديد  الالزمة 

تحميل عقائد دينيّة معيّنة عىل الناس، والتدّخل يف أمورهم املذهبيّة والدينيّة. 

ز. مقاومة الحكومة:

قّرروا إعامل قدرتهم بدون حّق،  إذا  الحّكام  فإّن  وعىل أساس نظريّة »جان الك« 

فسيكونون يف حالة حرب مع أفراد الشعب، وعىل هذا األساس فإّن ألفراد الشعب عندما 

يواجهون نقض حقوقهم وحّريّاتهم، الحّق يف مقاومة الحكومة واالنتفاضة ضّدها.

»مارىك دو كندورسة« 1743-1794م الفيلسوف الفرنيّس املعروف يف عرص النهضة 

والريسانس كان يعتقد بأّن الليرباليّة هي العامل األساس لتضعيف أيّة قدرة، سواء كانت 

قدرة الدولة أو الكنيسة أو العرف والرتاث. 

ح. حّق امللكّية الخصوصّية:

امللكيّة الخصوصيّة يف نظر الليرباليّة إحدى األدوات األصليّة لحفظ الحّريّة السياسيّة 

وإدامتها، فامللكيّة الخصوصيّة أحد املنابع األصليّة الستقالل األفراد ومقاومتهم يف قبال 

قدرة الحكومة. 

2. أنواع الدميقراطّية الليربالّية

ال يخفى أنّه بسبب تغيري النظرة بالنسبة للفرد، اإلنسان، املجتمع، الدولة واالقتصاد، 

ميكن إيجاد أنظمة سياسيّة وفكريّة متنّوعة. 
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وقد رأينا أّن الليرباليّة ال تطلق عىل معنى ومفهوم واحد، بل إّن كّل متفّكر ميكنه تفسريها 

وتعريفها باملسبوقات الذهنيّة واملعارف السابقة، ولذا فنحن نشاهد اختالفاً يف هذا املجال، 

وبالنظر إىل ذلك فإّن النظريّة الدميقراطيّة الليرباليّة شهدت تحّوالت متنّوعة أيضاً.

يقّسم »مكفرسون« يف كتاب »حياة الدميقراطيّة الليرباليّة« الدميقراطيّة الليرباليّة إىل 

ثالثة أنواع: 

»أو  التعادليّة  الدميقراطيّة  3ـ  التكامليّة  الدميقراطيّة  2ـ  الدفاعيّة  الدميقراطيّة   .1

دميقراطيّة النخبة والتكرّث«. ويقول يف رشحها:

أّوالً: الدميقراطّية الدفاعّية:

واملقصود بهذا النظام هو تحديد القدرة الحاكمة دفاعاً عن املواطنني، كيام يتمّكنوا 

املبادالت  مشاركة  يف  أحرار  فهم  وتحصيلها،  منافعهم  نيل  من  الحامية  هذه  ظّل  يف 

االقتصاديّة، العمل والتجارة يف السوق، تقسيم الرثوات بصورة خصوصيّة. 

يد »جرمي  املطلوب عىل  الدفاعيّة كاملها  الليرباليّة  الدميقراطيّة  نظريّة  بلغت  وقد 

بنتام« 1863- 1748م و»جيمز ميل« 1836 -1733م. 

يرى جرمي بنتام يف هذا الصدد أنّه يتوقّع من الحكومة الدميقراطيّة أن تعمل عىل 

حامية املواطنني يف مقابل استبداد القدرة السياسيّة، سواء كان االستبداد بواسطة امللك أو 

النخبة من األرشاف والنبالء أو من سائر املجاميع، والطريق الوحيد لذلك هو االنتخابات، 

القرعة، املنافسة بني الوكالء السياسيني بالقّوة، فصل السلطات، حّريّة البيان والصحافة، 

وتشكيل االجتامعات العاّمة التي بإمكانها حفظ منافع املجتمع بصورة عاّمة]1]. 

ثانياً: الدميقراطّية التكاملّية:

الدميقراطيّة الدفاعيّة وقعت يف تقابل مع موضوع بديل: املوضوع الذي ميكن أن 

يعطينا مفهوماً جديداً من العالقة واملناسبة بني املواطنني والحكومة، بحيث يأخذ بعني 

االعتبار ظروف تكامل الفرد من الناحية األخالقيّة واالجتامعيّة من كّل جهة...

]1] مناذج الدميقراطيّة ديفيد هلد: 170 النقل بترّصف.
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بيان ممكن عن  أفضل  يعترب  وبياناً  ميل 1873- 1806م ذكر كالماً  استوارت  جان 

املسائل  يتبّنى سلسلة من  يراه »ميل«  الذي  فالنموذج  التكاميّل...  الدميقراطّي  الفكر 

األخالقيّة التي غفل عنها أصحاب نظريّة الدميقراطيّة الدفاعيّة أو وضعوها يف الهامش]1].

إّن ما يراه )ِمل( يف منوذجه السيايّس وما مييّزه عن النموذج السابق، هو أّن هذا 

النموذج يعطينا تصويراً أخالقيّاً عن إمكان ارتقاء اإلنسان واملجتمع الحّر نحو املراتب 

التي يفتقدها املجتمع فعالً..

الحاصل يف كيفيّات  التقّدم  النموذج يأخذ بعني االعتبار  املتوقّع يف هذا  الرقّي  إّن 

التعّقل،  يف  يكمن  املجتمع  تقّدم  إّن  ميل:  استوارت  جان  يقول  وكام  املجتمع،  أفراد 

الطهارة والفاعليّة. 

النظام يعمل عىل  أّن هذا  الدميقراطّي، هو  النظام  الذي يورده ميل لهذا  والدليل 

تطوير الحالة االجتامعيّة أفضل من أّي نظام سيايّس آخر.

للدميقراطيّة،  ميل  عليها منوذج  يقوم  التي  األسس  إىل  أنظارنا  يلفت  املعنى  وهذا 

فاألساس يف هذا النموذج يقوم عىل تصوير خاّص لإلنسان يتفاوت مع النموذج السابق 

كثرياً، فاإلنسان هو كائن له قابليّة عىل تطوير قواه وترشيد طاقاته وقابليّاته. 

فاإلنسان يجب أن يتحرّك عىل مستوى تفعيل هذه الطاقات والقدرات وترشيدها، 

كائن  هو  بل  وحسب  األّول(  النموذج  يف  رأينا  )كام  ويترصّف  يرصف  ال  أساساً  وهو 

فاعل وله قابليّات بالقّوة، واملجتمع الجيّد هو املجتمع الذي يفسح املجال ألفراده عىل 

الحقوق  لالستفادة من هذه  ترغيبهم  ويعمل عىل  ولهم حقوق،  فاعلون  أنّهم  أساس 

والطاقات]2].

وهذا النموذج استمّر حتّى النصف األّول من القرن العرشين، وإىل أن جرى إبطاله 

بواسطة النموذج الثالث. 

]1]مناذج الدميقراطيّة ديفيد هلد: 170 النقل بترّصف: 117، 119.

]2] زندگى وزمانه دموكراىس ليربال مكفرسون: 86.
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ثالثاً: الدميقراطّية التعادلّية »دميقراطّيه النخبة واألكرثيّة«:

النموذج الثالث الذي ساد يف العقود الوسطى من القرن العرشين يف بالد الغرب، حّل 

محّل النموذج الثاين الفاشل... وهذا النموذج يأخذ بعني االعتبار جهة التعادل يف الدميقراطيّة، 

بعنوان أنّها نظام وظيفته إيجاد التعادل بني العرض والطلب يف الدائرة السياسيّة. 

املسبوقات الفكريّة واألسس املعرفيّة لهذا النموذج عبارة عن: 

1. إّن الدميقراطيّة ما هي إاّل أداة ووسيلة من أجل انتخاب الحكومة واختيارها، ال 

أنّها نوع من أنواع املجتمع، وال مجموعة من األهداف األخالقيّة. 

2. إّن هذا املنهج يعتمد أساساً عىل املنافسة بني طرفني أو أكرث من السياسيّني أو 

»النخبة«، التي تتكّون من األحزاب السياسيّة الداخلة ميدان املنافسة لكسب اآلراء من 

أجل الوصول اىل دفّة الحكم مّدة معيّنة حتّى تحني االنتخابات األخرى]1].

وهذا النموذج بدوره يواجه مطبّات وخلالً من جهات عديدة، وكام يقول مكفرسون: 

»إّن عجز هذا النموذج عىل مستوى العمل اتّضح أكرث من السابق«]2].

ومن أجل االطاّلع األوسع عىل مطبّات هذا النموذج ميكن مراجعة كتاب »بيان ونقد 

نظريّة الدميقراطيّة الليرباليّة« ملؤلّفه الربوفسور آندرولوين.

رابعاً: الدميقراطّية االشرتاكّية

 االشرتاكيّة مأخذوة من مفهوم اشرتاك أفراد املجتمع، ولها معان عديدة، ولكّن التعريف 

املتعارف والسائد يف األوساط السياسيّة حديثاً هو: أّن »االشرتاكيّة هي نظريّة وسياسة، 

تهدف إىل مالكيّة املجتمع وإرشافه عىل وسائل التوليد، رأس املال، األرض، الرثوات األخرى 

بشكل عاّم، وبالتايل إدارتها مبا يكون فيها نفع للجميع«]3]. 

وبعضهم يرى أّن جذور االشرتاكيّة متتّد نحو أّول نظريّة أخالقيّة ودينيّة عملت عىل 

ترغيب الناس للتعاون االجتامعّي، كام يُنسب ذلك إىل افالطون. 

]1]زندگى وزمانه دموكراىس ليربال مكفرسون: 125 126.

]2] املصدر نفسه : 50.

]3] دانشنامه سياىس داريوش آشورى : 304.
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أّما االشرتاكيّة الجديدة فهي يف الواقع من نتاج الثورة الصناعيّة بشكل مبارش: »إّن 

ظهور االشرتاكيّة كان عىل شكل رّد فعل للظروف االجتامعيّة واالقتصاديّة السائدة يف 

أوروبا، وعىل أثر منّو الرأسامليّة واإلمربياليّة الصناعيّة، حيث إّن والدة األفكار االشرتاكيّة 

ترتبط بالدرجة االُوىل بفكرة إيجاد طبقة جديدة من العاّمل الذين كانوا يعيشون الفقر 

والتحقري واملحروميّة، التي تعترب من سامت عرص النهضة الصناعيّة يف أوروبا«]1].

وقد استخدم هذا املعنى لالشرتاكيّة أّول مرّة عام 1827م من قبل )رابرت آون( يف 

بريطانيا، وقد ورد هذا االصطالح يف عام 1832م يف الصحيفة الناطقة بلسان أتباع )سن 

سيمون( وبعد ذلك ساد استخدامه يف فرنسا وبريطانيا وأملانيا وأمريكا.

ويرى االشرتاكيّون أّن من املمكن التغلّب عىل أشكال التبعيض االجتامعّي واالقتصادّي، 

من خالل إلغاء امللكيّة الخصوصيّة واستبدال نوع من أنواع امللكيّة العاّمة بها. 

وبعد الحرب العامليّة االُوىل، وظهور بعض املنادين باإلصالح يف صفوف املاركسينّي، 

الرثوة  تقسيم  سبيل  يف  اهتامماته  جميع  وضع  الذي  النموذج  هذا  عجز  وانكشاف 

االستبداد  هي  عمالً  النتيجة  كانت  بحيث  السياسيّة،  القدرة  عنرص  إىل  يلتفت  ومل 

والدكتاتوريّة، فمن ذلك ذهب بعض االشرتاكيّني إىل مزج الدميقراطيّة مبعنى التوزيع 

الصحيح للقدرة واالشرتاكيّة مبعنى التوزيع الصحيح للرثوة ـ. 

االشرتاكيّة  أّما  الطائلة،  الرثوات  زيادة  عىل  تعمل  الدميقراطيّة  أّن  يعتقدون  ألنّهم 

فتعمل عىل تقوية القدرة املطلقة واالستبداد السيايّس وترشيدهام، وعىل هذا األساس 

فإّن السبيل إىل إصالح املجتمع وتقّدمه هو العمل عىل إدغام االشرتاكيّة والدميقراطيّة 

وتلفيقهام. 

وبشكل عاّم، فإّن السمة األصليّة للدميقراطيّة اإلشرتاكيّة، هي: الحكومة غري الطبقيّة، 

ضامن الحّريّة لجميع األفراد، إيجاد املساواة االجتامعيّة واالقتصاديّة، مضافاً إىل وجود 

حّق الرأي العاّم حيث يكون هو الضامن األصيّل لحقوق األفراد ومنهم العاّمل. 

]1] در آمدى بر ايدئولوژىهاى سياىس اندروهى وود: 190.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 42

إّن أنصار الدميقراطيّة االشرتاكيّة أعلنوا أهدافهم يف عام )1951م( بهذه الصورة:

العاّم  النفع  فيه  يكون  الرأساميّل،  النظام  بدل  نظام  إحالل  إىل  تهدف  »االشرتاكيّة 

مقّدماً عىل النفع الخاّص، واألهداف األّوليّة للسياسة االشرتاكيّة هي عبارة عن القضاء 

االجتامعّي،  األمن  املعيشة،  مستوى  رفع  األكرث،  اإلنتاج  كاملة،  بصورة  العطالة  عىل 

والتوزيع العادل للرثوات واألرباح. 

ومن أجل تحّقق هذه األهداف يجب وضع خطّة ليك يكون اإلنتاج منظاّمً بشكل 

نافع للجميع، ومثل هذا النظم يتناف مع متركز القدرة االقتصاديّة يف أيدي فئة قليلة، 

الدميقراطيّة  فإّن  األساس  هذا  فعىل  االقتصاد،  يف  املؤثّر  الدميقراطّي  اإلرشاف  والزمها 

االشرتاكيّة تتقاطع مع النظام الرأساميّل، وكذلك مع كّل نوع من النظام الشامل والكيّلّ 

»توتاليرت«؛ ألّن كال هذين النظامني مينعان اإلرشاف العاّم عىل اإلنتاج والتوزيع العادل 

للرثوات. 

ومن أجل التخطيط االشرتايكّ فليس من الرضورّي متلّك الدولة لجميع وسائل اإلنتاج، 

بل إّن مثل هذا النظام يتالءم مع امللكيّة الخصوصيّة يف املوارد املهّمة، من قبيل: الزراعة، 

الصناعات اليدويّة، التجارة والصناعات املتوّسطة. 

فالحكومة يجب أن تضع حّداً لالستفادة غري املرشوعة من القدرة للقسم الخاّص، 

ومن جانب آخر فالحكومة ميكنها بل يجب عليها أن متّد يد العون إىل هذا القسم من 

أجل زيادة اإلنتاج والرفاه يف إطار الربنامج االقتصادّي«]1].

الدميقراطيّة  نظريّة  بنفسها  هي  االشرتاكيّة  الدميقراطيّة  أّن  يرى  فبعضهم  وطبعاً، 

الليرباليّة، ولكن مع بعض اإلصالحات األخالقيّة. 

النظام  يف  الكبار  اإلصالحيّني  من  يعترب  الذي  1932م   -1850 برنشتاين«  »ادوارت 

املاركيّس، والصديق الحميم ل )انجلز( يقول: »إّن الدميقراطيّة االشرتاكيّة ليست الوريث 

املرشوع للّيرباليّة عىل مستوى االمتداد التاريخّي وحسب، بل يف خصوصيّاتها املعنويّة 

]1] دانشنامه سياىس داريوش آشورى: 208.
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أيضاً«. وهذا يعني أّن الدميقراطيّة االشرتاكيّة ال تقوم بحذف الليرباليّة، بل إنّها توّسع 

دائرتها فحسب]1].

االشرتاكيّة  الدميقراطيّة  نظريّة  أّن  أّدعي  »أنا  اندرولوين:  الربوفسور  يقول  وكذلك 

ارتباطها  مع  املحوريّة،  الليرباليّة  الدميقراطيّة  نظريّة  بنفسها  النتيجة هي  يف  املعارصة 

بالقيم يف مجال التوزيع للرثوات«]2].

ويقول مكفرسون أيضاً يف كتاب حياة الدميقراطيّة الليرباليّة بعد أن يذكر ثالثة مناذج 

للدميقراطيّة: )الدفاعيّة، والتكامليّة، والتعادليّة( وبعد أن يذكر شواهد عىل ضعفها، يشري 

إىل منوذج رابع يسّميه )دميقراطيّة املشاركة( ويرى أّن تحّقق هذا النموذج يستلزم أّن 

املفروضات املبتنية عىل السوق تتنزّل يف مورد ماهيّة اإلنسان واملجتمع أو تطرح جانباً، 

ويجب االبتعاد عن الفكرة القائلة بأّن اإلنسان هو كائن استهاليكّ، وينبغي التقليل من 

التفاوت الطبقّي يف الدائرة االقتصاديّة واالجتامعيّة....

الرابع  النموذج  عن  الليرباليّة  صفة  تنفي  ال  املنطقّي  النظر  يف  التحّوالت  وهذه 

)دميقراطيّة املشاركة( فام دام هناك إدراك قوّي بالنسبة إىل القيم العليا والحّق املساوي 

للنمّو والتطّور، فإّن النموذج الرابع هو األفضل واملناسب للدميقراطيّة الليرباليّة]3].

وعىل أّي حال، فهذا النموذج االشرتايكّ مل يتجاوز إىل اآلن إطار النظريّة، ومل ينزل إىل 

أرض الواقع، وال سيّام بعد انهيار االشرتاكيّة يف العامل. 

 خامساً: الدميقراطّية اإلسالمّية

ميكن تقسيم اآلراء التي قّدمها العلامء املفّكرون املسلمون يف هذا الصدد إىل قسمني 

كلّينّي: القسم األّول يبحث عّمن يعتقد بأّن أمر الحكومة وتعيني الحاكم من شؤون الله 

واختياراته، والقسم الثاين يبحث عّمن يعتقد بأّن أمر الحكومة وتعيني الحاكم شأن من 

شؤون الناس وهم الذين ينتخبون شخصاً لتدبري أمورهم. 

]1] انديشههاى ماركسيستى حسني بشرييه: 57.

]2] طرح ونقد نظريه ليربال دموكراىس اندرولوين: 25.

]3] زندگى وزمانه دموكراىس ليربال مكفرسون: 176.
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ويف ما ييل بيان ذلك عىل وجه اإلجامل:

1. سيادة الله تعاىل:

إّن أمر الحكومة وتعيني الحاكم تابع لله تعاىل بدليلني:

أ: إّن العقل يحكم بأّن تأسيس الحكومة، بحيث ينبغي لجميع الناس متابعتها، ال 

يجوز إاّل ملن كان مالكاً لجميع أمور الناس، بحيث يعّد اّي ترصّف يف أمورهم ترصّفاً فيام 

هو له وملكه، وهذا ال يكون إاّل لله تعاىل املالك لجميع الكائنات، فلذا ال تحّق الحكومة 

ألحد غريه تعاىل، وكّل حكم بدون إذنه يكون غصباً وغري مرشوع، فالله -بحكم العقل- ال 

بّد من أن يعنّي الحاكم بنفسه. 

ب: يُبَنى التوحيد الخالص عىل أّن حقَّ التقنني لله تعاىل وحده، وال يحّق ألحد غريه 

التقنني والترشيع. 

إّن فلسفة وجود الحكومة هي تقنني القوانني، ووضع األحكام طبقاً ملصالح الناس 

ومفاسدهم الواقعيّة، ودعوة الناس إىل إجرائها والعمل بها، ومعاقبة املتخلّفني عنها.

إّن الله تعاىل هو العامل الحقيقّي مبصالح الناس واملجتمع الواقعيّة، وهو املالك لهم، 

فلذا ال يحّق التقنني ألحد غريه، فلو كان معنى الدميقراطيّة نقل هذا الحّق اىل الناس، 

فهذا خروج عن التوحيد الخالص ودخول يف الرشك. 

َما  ِعنِدي  َما  بِهِ  بُْتم  َوَكذَّ ّبِ  رَّ ّمِن  بَّيَِنٍة  َعَ  إِّنِ  Nقُْل  تعاىل:  قوله  أّن  إىل  مضافاً 

وقوهل:Nيَا   [1[
 M الَْفاِصلنَِي  َخْيُ  َوُهَو  اْلَقَّ  َيُقصُّ   ِ ِلَّ إاِلَّ  اْلُْكُم  إِِن  بِهِ  تَْسَتْعِجلُوَن 

َمتِّْعُكَنّ 
ُ
أ َفَتَعالَنْيَ  َوزِينََتَها  نَْيا  ادُلّ اْلََياةَ  تُرِْدَن  ُكنُْتَّ  إِْن  ْزَواِجَك 

َ
ِل قُْل  انلَِّبُّ  َها  ُيّ

َ
أ

]2] يؤّيدان ذلك. 
 Mاًحا َجِيًل َسِّْحُكَنّ َسَ

ُ
َوأ

أرسل  الذي  تعاىل، فهو  الله  للحكومة واملقّنن هو  املرّشع  أّن  1. 1: بعد ما علمنا 

يجري  عادل  نظام  تأسيس  األنبياء  وظائف  أهّم  أّن  الحقيقة  ويف  هذا،  ألجل  الرسل 

القوانني واألحكام اإللهيّة يف املجتمع، وبناء عىل اعتقاد الشيعة اإلماميّة انتقلت هذه 

الوظيفة بعد النبّيJ إىل األمئة االثني عرش. 

]1] سورة األنعام: اآلية 57.

]2] سورة األحزاب: اآلية 36.
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1. 2. 1: ذهب بعض فقهاء الشيعة إىل نظريّة والية الفقيه املطلقة يف زمن غيبة 

املعصوم؛ ألنّنا نعلم أّن رسول اللهJ هو خاتم األنبياء، وأّن دينه أتّم األديان وأكملها، 

بحيث ما ترك أّي حاجة من حوائج الناس إاّل ذكرها، فلو مل يُعنّي أمر الحكومة يف زمن 

الغيبة، كان ذلك نقصاً فاحشاً يف ساحتي الترشيع والتقنني. 

فالعقل والنقل يحكامن بلزوم بقاء الحكومة اإلسالميّة، ومبا أّن الحكومة اإلسالميّة 

هي حكومة القانون اإللهّي، يجب أن يتّصف الويّل بصفة: 1. العلم بالقانون. 2. العدالة. 

فالشخص الوحيد الذي يستحّق تويّل هذا األمر هو الفقيه العادل. 

1. 2.  2: إّن أمر الحكومة بعد رحيل الرسول األكرمJ بناء عىل اعتقاد أهل السّنة 

وبعد غيبة اإلمام الثاين عرش: بناء عىل رأي بعض الفقهاء مفّوض من قبل الله تعاىل إىل 

الناس، وهم الذين يختارون شخصاً لتويّل أمر الحكومة. 

لذا يقول العاّلمة الطباطبايئ: »ولكن عىل أّي حال أمر الحكومة اإلسالميّة بعد النبّي« 

هُلُ َمْن ِف 
َ
وبعد غيبة اإلمام -كام يف زماننا الحارض- إىل املسلمني من غري إشكال...« Nيَْسأ

. [1[
 Mٍن

ْ
رِْض ُكَّ يَْوٍم ُهَو ِف َشأ

َ
َماَواِت َواْل الَسّ

وقد بنّي أصحاب هذا القول معتقدهم بطريقني متقاربني:

ألف: نظريّة خالفة اإلنسان املؤمن:

إّن الله تعاىل هو املالك الحقيقّي وهو الذي جعل اإلنسان خليفته يف األرض، قال 

رِْض 
َ
ال ِف  لََيْسَتْخلَِفنَُّهم  اِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  الَّ  ُ الَّ Nوََعَد  تعاىل: 

نَلَُّهم ّمِن  ِي اْرتََض لَُهْم َوَلَُبّدِ ِيَن ِمن َقبْلِِهْم َوَلَُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم الَّ َكَما اْسَتْخلََف الَّ
ولَئَِك ُهُم 

ُ
ْمًنا َيْعُبُدونَِن ال يُْشُِكوَن ِب َشيًْئا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذلَِك فَأ

َ
أ َبْعِد َخوْفِِهْم 

]2]، وقال أيضاً: وNإِذْ قَاَل َربَُّك لِلَْملئَِكةِ إِّنِ َجاِعٌل ِف اَلرِْض َخلِيَفًة قَالُواْ 
 M الَْفاِسُقوَن

ُس لََك قَاَل إِّنِ  َتَْعُل فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك ادّلَِماء َوَنُْن نَُسّبُِح ِبَْمِدَك َوُنَقّدِ
َ
أ

.[3[Mْعلَُم َما اَل َتْعلَُموَن
َ
أ

]1] سورة الرحمن، اآلية 29.

]2] سورة النور: اآلية 55.

]3] سورة البقرة: اآلية 30.
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وتدّل هذه اآلية عىل خالفة اإلنسان عن الله تعاىل يف إعامر األرض، واإلنسان تحّمل 

َبنْيَ 
َ
َباِل فَأ رِْض َواْلِ

َ
َماَواِت َوال َمانََة َعَ السَّ

َ
هذه املسؤوليّة باختياره: Nإِنَّا َعَرْضَنا ال

ْشَفْقَن ِمنَْها وََحَلََها اإِلنَساُن إِنَُّه َكَن َظلُوًما َجُهولM]1] فاإلنسان يقوم 
َ
ن َيِْملَْنَها َوأ

َ
أ

بأداء هذه المهّمة ف إطار الشيعة االلهّية وأصل الشورى.
ب: والية األّمة عىل نفسها:

الغيبة للشعب؛ ويدّل  الوالية يف زمن  الذي جعل هذه  لله تعاىل، وهو  الوالية  إّن 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف 
ْ
ْوِلَاء َبْعٍض يَأ

َ
أ عليه قوله تعاىل: Nَوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم 

ْولَئَِك 
ُ
أ َ َورَُسوهَلُ  َوُيِطيُعوَن الَّ َكةَ  َوُيْؤتُوَن الزَّ لةَ  َوُيقِيُموَن الصَّ الُْمنَكرِ  َوَينَْهْوَن َعِن 

َ َعزِيٌز َحِكيٌمM]2]، والشعب يستعمل هذه الوالية من طريق أصل  ُ إِنَّ الَّ َسَيَْحُُهُم الَّ
الشورى، ويف دائرة القوانني الثابتة االلهيّة. 

ِيَن اْسَتَجابُوا لَِرّبِِهْم  ع من قبل الله تعاىل يف آيتني محكمتني: Nَوالَّ إّن أصل الشورى رُشّ

ٍة ّمَِن الَِّ  ا َرزَْقَناُهْم يُنفُِقوَنN،[3[Mفَبَِما رَحَْ ْمُرُهْم ُشوَرى بَيَْنُهْم َوِممَّ
َ
لةَ َوأ قَاُموا الصَّ

َ
َوأ

ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغفِْر  واْ  ا َغلِيَظ الَْقلِْب اَلنَفضُّ نِلَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفظًّ
نَِيM]4]، كلمة  َ ُيِبُّ الُْمَتَوّكِ ِ إِنَّ الَّ ْ َعَ الَّ ْمرِ فَإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

َ
لَُهْم وََشاوِرُْهْم ِف ال

»األمر« هنا مبعنى األمور العاّمة املرتبطة بالحكومة وسائر الشؤون االجتامعيّة للناس. 

2. سيادة الناس:

مبعنى أّن الحاكم يأخذ رشعيّته من الناس، وهم الذين ينتخبونه لتدبري الحكومة. 

وأهّم األقوال يف هذا القسم أربعة:

التدبري والحكمة، ومل  العمليّة، ومشتّقة من  الحكمة  الحكومة من فروع  إّن  ألف: 

تكن مبعنى األمر والوالية والقيّوميّة. 

]1] سورة األحزاب: اآلية 72.

]2] سورة التوبة: اآلية 71.

]3] سورة الشورى: اآلية 38.

]4] سورة آل عمران: اآلية 159.
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هذه النظرية تعتمد عىل ركنني أساسيّني: 1 امللكيّة الشخصيّة االنحصاريّة. 2 امللكيّة 

الشخصيّة املشاعة. 

عليه  اإلنسان  فُطر  الذي  الطبيعّي  القانون  إّن  االنحصاريّة:  الشخصيّة  امللكيّة   .1

يقتيض أن يختاّر كّل شخص مكاناً لسكنه، وهذا املكان سيكون متعلّقاً ومختّصاً به وهو 

املالك له، كام تدّل عليه القاعدة املعروفة: »من سبق إىل مكان فهو أحّق به«. 

اىل  إرشاد  الحقيقة  ولكنَّها يف  الروايات،  من  كانت مستخرجة  وإن  القاعدة  وهذه 

النابعة من احتياج كّل إنسان إىل مكان  ما تقتضيه حياة اإلنسان الطبيعيّة والفطريّة 

ليسكن فيه، وال تخضع ألّي جعل وتقنني اجتامعّي أو رشعّي أو عقاليّن. 

مكانه  يف  بقي  لو  أنّه  بفطرته  يدرك  اإلنسان  إّن  املشاعة:  الشخصيّة  امللكيّة   .2

من هذا  بالخروج  الحياة  طبيعة  تحكم  فلذا  الحياة،  إدامة  من  يتمّكن  ال  االنحصارّي 

بني  ارتباط  حينئٍذ  فيحصل  حيّاً.  وبقائه  حوائجه  لرفع  أوسع  مكان  إىل  الخاّص  املكان 

املكان الخاّص واملكان الثاين غري الخاّص به، وهذا الثاين مع كونه ملكاً شخصيّاً لكّنه غري 

انحصارّي بل أصبح مشاعاً بينه وبني اآلخرين، وهذا أيضاً ال يخضع للوضع والتقنني بل 

ينتج من رضورة الحياة الطبيعية. وبناء عىل هذا، فالعقل العميّل لهؤالء يرشدهم إىل 

تعيني وإيكال شخص ينوبهم يف تنظيم حياتهم االجتامعيّة. 

َوالِْمزَياَن  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  نَزنْلَا 
َ
َوأ بِاْلَّيَِناِت  رَْسلَْنا رُُسلََنا 

َ
أ Nلََقْد  ويدّل قولُه تعاىل: 

ُ َمن  ٌس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلنَّاِس َوِلَْعلََم الَّ
ْ
نَزنْلَا اْلَِديَد فِيهِ بَأ

َ
ِلَُقوَم انلَّاُس بِالْقِْسِط َوأ

َ قَوِيٌّ َعزِيٌزM]1] عىل أّن وظيفة األنبياء التعليم واإلرشاد،  هُ َورُُسلَُه بِالَْغيِْب إِنَّ الَّ يَنُصُ
أّما القيام بالقسط والعدل وإجراء العدالة فموكول إىل الناس، وليست وظيفة اإلجراء 

من شأن األنبياء ومنزلتهم. 

ب. للحكومة معنى مستقّل عن الدين، وينبغي أن تبحث خارج دائرة الدين أنَّ لإلنسان 

مبجرّد كونه إنساناً حقوقاً وتأسيس الحكومة من جملة هذه الحقوق. إّن مفهوم الحكومة 

غري مفهوم الصالة، إّن الدين هو املؤّسس والواضع للصالة، ولكّن الحكومة ليست كذلك. 

]1] سورة الحديد: اآلية 25.
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الحكومة الدينيّة منبعثة من املجتمع الدينّي، والحكومة الالدينيّة منبعثة من مجتمع 

ال دينّي.

ج. إّن الدميقراطيّة رضورة من رضورات عرصنا، وليس املطلوب منها مراعاة املعنى 

اللغوّي لها، إمّنا املطلوب منها إحداث انقالب يف شتّى املجاالت الفكريّة واالجتامعيّة، 

الوالء  الوالء للحزب محّل  القول بالرشك يف الحكم، وإحالل  ومن جملة هذا االنقالب 

للشخص وإحالل التنظيم الحزيّب محّل التنظيم الطائفّي. 

د. ليست الدميقراطيّة بدعة غربيّة، أو مذهباً مستورداً، أو نظاماً واحداً، بل هي روح 

الرشيعة وأساس نظامها، ولكن حصلت هناك أزمة لتحّققها يف وجداننا املعارص، ولهذه 

تكفري   .2 التفسري.  حرفيّة   .1 أساسيّة:  مجموعات  فرزها يف خمس  ميكن  جذور  األزمة 

املعارضة. 3. سلطويّة التصّور. 4. تربير املعطيات. 5. هدم العقل. وألجل حّل هذه األزمة 

يجب من اقتالع هذه الجذور من أساسها.

املالحظات:

 الذين اعتقدوا بأّن أمر الحكومة وتعيني الحاكم إمّنا هو لله تعاىل أّوالً وبالذات، ملا 

مّرـ إىل قسمني: قسم منهم خالفها مطلقاً،  انقسموا ـكام  الدميقراطيّة  واجهوا مسألة 

والقسم الثاين خالفها أيضاً ولكن وضع رشوطاً لقبولها، من قبيل أْن تكون يف الجزئيّات 

أو فيام ال  الناس،  إىل  أمره  املفّوض  املوضوع  قبيل تشخيص  أو من  فيها،  نّص  التي ال 

يتقاطع مع النصوص الثابتة الدينيّة، أو جعلها مبثابة الشورى. 

وعمدة األدلّة يف مخالفة هؤالء، أّن الدميقراطيّة تعطي حّق السيادة وحّق الترشيع 

للشعب، وهذا ما ال يتوافق مع النظرة التوحيديّة الدينيّة حيث ترى اختصاص هذين 

الحّقني بالله تعاىل.

واملالحظ عىل هؤالء أنّهم أعطوا رؤية أحاديّة للدميقراطيّة وفرّسوها بتفسري واحد، 

واعتقدوا أنّها ذات أيديولوجيّة ونظام يعتمد أساساً عىل فصل الدين عن السياسة، أو عىل 

نظرة ماّديّة للعامل ولإلنسان، فلذا ال ميكن التوافق بينها وبني الدين إاّل بتمّحل وعناء.
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ولكن -كام قلنا- إّن للدميقراطيّة معاٍن مختلفة، وكلٌّ حاول تفسريها مبا يتوافق مع 

مبادئنا ونظرتنا  يتوافق مع  لها  إعطاء تفسري  فباإلمكان  الكونيّة،  أيديولوجيّته ونظرته 

الكونيّة للعامل ولإلنسان، فاملفاهيم ليست حكراً عىل أحد.

ما  وبني  الدميقراطيّة  بني  الخلط  وهو  آخر،  خطأ  يف  القسم  هذا  أرباب  يقع  وقد 

امتزجت به من فلسفات ماّديّة وإلحاديّة كالليرباليّة واملاركسيّة أو غريهام.

يشء  تفسرينا  حسب  والدميقراطيّة  يشء  وااليديولوجيّات  الفلسفات  هذه  ولكن 

آخر، وال يصّح مزجهام وإعطاء حكم واحد لهام. فنحن لو فرّسنا الدميقراطيّة بأنَّها آليّة 

نتيجة  به  امتزجت  الذي  اإللحادّي  محتواها  من  وأفرغناها  السيايّس،  للعمل  ووسيلة 

الظروف والرشائط التي تولّدت فيها، أمكننا األخذ بها ودمجها مع ثقافتنا الدينيّة، كام 

أرشنا إليه يف الفصل األّول.

أّما الذين ذهبوا إىل أّن أمر الحكومة إمّنا هو للناس خاّصة، فنظرتهم هذه تُبَنى عىل 

فصل الدين عن السياسة، واالعتقاد بأّن أمر الحكومة وتعيني الحاكم من حقوق الناس 

الخاّصة، وال يخضع ألّي جعل رشعّي. 

واملالحظ عليهم: أنّهم نظروا إىل أمر الحكومة ورضورة تأسيسها نظرة ماّديّة بحتة، 

وأعطوها تفسرياً أحاديّاً أيضاً، فجعلوا مهّمة الدولة قضاء حوائج الناس املاّديّة واآلنيّة 

فقط، من قبيل: تأمني الرفاه، السكن، األمن، العمل وما شاكل. 

الجانب اآلخروّي  تفسرياً خاّصاً، وأحجموه يف  ومن جهة اُخرى، أعطوا للدين أيضاً 

للدميقراطيّة  خضعوا  وبالطبع  النتيجة  بهذه  خرجوا  ولذا  وحده،  لإلنسان  والشخيّص 

بجميع أنواعها وتفاسريها.

مّد  أمكننا  والدنيا،  للدين  األحاديّة  النظرة  وتعّدينا هذه  الدائرة،  وّسعنا  إذا  ولكن 

جسور بينهام، وعقد الصلة بني األرض والسامء، وهذا ما نتبّناه يف بحثنا هنا، ونحاول 

رشحه وإيضاح معامله ضمن النقاط اآلتية:

   1. إّن نظرتنا إىل العامل نظرة إلهيّة، تعتمد عىل اعتقاد وجود خالق ومدبّر للعامل، 
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أعاملنا  جميع  يف  األساس  هي  النظرة  هذه  واملنتهى.  املبدأ  وهو  والخلق،  األمر  له 

وأفكارنا واتجاهاتنا، فإذا كان كّل إنسان يعمل عىل شاكلته كام قال تعاىل: Nقُْل ُكٌّ 

هي  الشاكلة  وهذه   .[1[Mَسبِيًل ْهَدى 
َ
أ ُهَو  بَِمْن  ْعلَُم 

َ
أ فََربُُّكْم  َشاِكَتِهِ  َعَ  َيْعَمُل 

ومنهجنا  مسرينا  تحّدد  التي  فشاكلتنا  حياته،  يف  ومنهجه  اإلنسان  مسري  تحّدد  التي 

هي هذه النظرة اإللهيّة. 

2. نعتقد أّن اإلنسان خلق ليكون خليفة الله تعاىل يف أرضه، ولهذا اإلنسان حوائج 

معنويّة وحوائج ماّديّة، وبإشباعهام معاً بصورة صحيحة يصل اإلنسان اىل أعىل املراتب. 

ومن أهّم هذه الحوائج نيل السعادة يف الدارين، وال يخفى أّن الوصول إىل هذه 

سواء  اإلنسان  أبعاد  لجميع  وشامل  واسع  برنامج  إىل  ويحتاج  املنال،  السعادة صعب 

املعنويّة أو املاّديّة، وسواء عرفها اإلنسان وانتبه إليها أو مل يعرفها.

لغريه؛  أو  لنفسه  برنامج شامل  أّي شخص رسم هكذا  يتمّكن  أن ال  البديهّي  ومن 

ألنّه فرع معرفته بجميع أبعاد وجود اإلنسان وحوائجه، وما مل تشبع هذه الحوائج ومل 

تتحّقق بصورة صحيحة وواقعيّة، لن يصل اإلنسان إىل السعادة. 

الربنامج  هذا  رسم  عىل  الوحيد  القادر  هو  االلهّي  والرشع  الدين  أّن  نعتقد   .3

واآلخرة،  الدنيا  سعادة  الكاملة،  السعادة  إىل  اإلنسان  إليصال  املتكّفل  وهو  الشامل، 

فالله سبحانه وتعاىل ملعرفته بجميع أبعاد وجود اإلنسان وحوائجه: Nَوَيُقولُوَن َمَت 

السلويّك،  برنامجه  تعيني مصريه ورسم  الحّق يف  له   [2[Mَصادِقنَِي ُكنُتْم  إِن  الْوَْعُد  َهَذا 
وهذا ما تحّقق عىل يد األنبياء.

4. هذا الربنامج اإللهّي ال ميكن أن يبقى ويستمّر وينترش ما مل يقرتن بنظام سيايّس 

بالنظام  اقرتانه  الدين رهن  فبقاء  معامله،  وتبيني  عنه  والدفاع  عاتقه نرشه  يأخذ عىل 

السيايّس، ويؤيّده ما ورد عن اإلمام أمري املؤمننيA حيث قال: »اللهم إنّك تعلم أنّه 

مل يكن الذي كان مّنا منافسة يف سلطان، وال التامس يشء من فضول الحطام، ولكن لرنّد 

]1]سورة اإلساء- اآلية 84.

]2] سورة امللك: اآلية 14.
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املعامل إىل دينك، ونُظهر اإلصالح يف بالدك، فيأمن املظلومون من عبادك، وتُقام املعطّلة 

من حدودك«]1].

وهذا يدّل بوضوح عىل أّن الحفاظ عىل معامل الدين وإقامة حدود الرشيعة، ال يتأّت 

إاّل بنظام سيايّس شامل ومقتدر.

وطبعاً، عندما نتكلّم عن الحكومة ورضورة تأسيسها، ال نقصد جانبها املاّدّي والدنيوّي 

الذي يتكّفل بتأمني حوائج الناس املاّديّة وحدها، فلو كانت حوائج اإلنسان مقترصة عىل 

الحوائج املاّديّة وحدها، واقترصنا عىل تأمني سعادته الدنيويّة، فهذا ال يحتاج إىل جعل 

إلهّي، بل هو مرتوك للناس شأنه شأن سائر ما يحتاجون إليه من الرضوريّات األّوليّة 

كاألكل والنوم...

لكّننا -كام قلنا- ننظر إىل اإلنسان نظرة ثنائيّة، ونعتقد أّن اإلنسان كام يحتاج اىل تأمني 

الجانب املاّدّي يف حياته، كذلك يحتاج إىل تأمني البُعد املعنوّي أيضاً وهو أهّم وأخطر، 

وتأمني هذين البُعدين خارج عن قدرة اإلنسان ويحتاج إىل برنامج إلهّي كام قلنا، وهذا هو 

الذي دعانا للقول بلزوم الرتابط بني الدين والسياسة، وبالتايل إىل تأسيس الحكومة الدينيّة.

5. إّن اآلليّات والوسائل التي يستعملها اإلنسان لنيل ما يرومه ال تؤخذ من الدين، 

فكّل  اإلنسان،  يعيشها  التي  والرشائط  للظروف  تابعة  ثبوتها  وعدم  لتغرّيها  هي  بل 

عرص يقتيض آليّة ووسيلة معيّنة، فالرشيعة هي املتضّمنة للثوابت الدينيّة، وأّما اآلليّات 

والوسائل فتعّد من املتغرّيات التابعة لرشائط الزمان واملكان. 

يقول الشهيد املطّهرّي: »ليس معنى القانون اإلسالمّي والقانون الدينّي، أّن الناس 

يرجعون إىل الكتاب والسّنة ملعرفة حكم جميع جزئيّات حياتهم، وعىل سبيل املثال: إّن 

أوضاع املدن تتغرّي، والناس يستعملون وسائل جديدة لالنتقال من مكان إىل مكان آخر، 

فيحتاجون إىل قوانني املرور لتنظيم أمر املواصالت، وااّل فستحدث الفوىض، فهذه األمور 

ماّم تركها اإلسالم وفّوض أمرها إىل الناس«]2]. 

]1] نهج البالغة، الخطبة رقم: 131.

]2] اسالم ومقتضيات زمان 163:2 164.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 52

ويشري يف مكان آخر إىل أّن التزاماتنا الدينيّة عىل نوعني: نوع منها له إطار مشّخص 

عنّي اإلسالم جميع خصوصيّاته ورشائطه، وأراد مّنا أداءه بنحو خاّص. ونوع آخر منها أراد 

اإلسالم مّنا أداءه ولكن ترك الوسائل املوصلة إليه لنا، وهذه الوسائل والسبل تختلف 

باختالف الزمان واملكان. 

وعىل سبيل املثال، قد فرض علينا الدفاع عن حوزة الدين، ولكن من دون تعيني الوسائل 

واآلليّات التي تستعمل لحفظه، مبعنى أنّها مرتوكة لتشخيصنا وانتخاب األحسن منها حسب 

الرشائط والظروف املحيطة بنا، وكذلك بالنسبة اىل آليّات قيادة الناس وهدايتهم، فاإلسالم 

مل يرسم لنا آليّات معيّنة مائة باملائة بجميع أجزائها ومقّدماتها ومقارناتها وموانعها؛ ألّن 

هذه الوسائل واآلليّات متغرّية وغري قابلة للتعيني، فآليّات قيادة الناس ليست أمراً تعبّديّاً، 

كالصالة مثالً]1].

الحكومة: »إّن الرشيعة  بالنسبة إىل كيفيّة  الطباطبايّئ يقول  العالّمة  أّن  ولذا، نرى 

للتغيري  فقابلة  عملها]  آليّات  ]أي  الحكومة  كيفية  أّما  فقط،  الدينيّة  الثوابت  تتضّمن 

والتبديل حسب التقّدم الحضارّي الطارئ عىل املجتمع«]2].

6. الدميقراطيّة يف أحد تفاسريها ـكام مّرـ ما هي إاّل آليّة للعمل السيايّس، وليست 

املجتمع، وال مجموعة من األهداف األخالقيّة واأليديولوجيّة، وهدفها  أنواع  من  نوعاً 

تعصم  قانونيّة  »آلة  قلنا:  فهي كام  أكرث،  ال  عليه  وإيضاحه كام هم  الناس  رأي  بلورة 

مراعاتها املجتمع من الوقوع يف متاهات االستبداد والدكتاتوريّة«.

أّي  أيضاً  تنفي  وال  كونيّة،  ونظرة  أيديولوجيّة  تعطي  ال  والوسائل  اآلليّات  هذه 

أيديولوجيّة ونظرة كونيّة عن املجتمع اللهّم إاّل النظرة االستبداديّة. 

فالدميقراطيّة كالكأس ميكن أن يرَُشب بها املاء الحالل، وميكن أن يرَُشب بها الخمر 

الحرام، فالكأس وضع للرشب ال أكرث، وهذا اإلنسان هو الذي يُلبسها ثوب الحلّيّة أو 

الحرمة بحسب استعامله لها. 

]1] ده گفتار: 193 16، ملّخصاً.

]2] واليت وزعامت: 98.
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ويف هذا يقول الشيخ املطهرّي: »إّن أصول الدميقراطيّة ال تقتيض نفي األيديولوجيّة 

عن املجتمع أبداً، نحن نرى األحزاب عادة ال تأىب االنتساب إىل أيديولوجيّة معيّنة، بل 

تفتخر بهذا االنتساب فضالً عن أن تراه مغايراً لالُصول الدميقراطيّة، إذاً ال مانع من أن 

نكون متديّنني ودميقراطينّي يف الوقت نفسه«]1].

فباإلمكان إذاً، تأسيس حكومة تقوم يف شكلها وقالبها عىل أساس الدميقراطيّة وانتخاب 

الناس لرئيس الحكومة، ويكون محتواها دينيّاً وإسالميّاً، فال تضادَّ وال تعارض بني الدين 

والدميقراطيّة  الدين  بني  للجمع  آخر  طريق  لنا  وليس  املعنى،  بهذا  الدميقراطيّة  وبني 

سوى هذا الطريق، أي اتخاذ الدميقراطيّة كوسيلة وآليّة للعمل السيايّس يف هذا الزمان، 

أّما سائر الطرق فتشكو من تعارضات معرفيّة تؤّدي اىل نفي الدين وانحساره عن العمل 

السيايّس، أو نفي الدميقراطيّة. 

وبناًء عىل هذا التفسري، ال فرق بني زمن حضور املعصوم أو غيبته، وال فرق بني الفكر 

اإلمامّي والفكر السّنّي، بعد ما عرفت أنّها آليّة للعمل السيايّس ال أكرث، نعم إاّل أن يصدر 

من قبل املعصوم ترصيح بنفيها. 

هذا، ولكن لو اعتقدنا أّن الدين يتدّخل حتّى يف رسم اآلليّات والوسائل التي يسلكها 

اإلنسان لنيل مآربه وحوائجه تدّخالً تاّماً، وقلنا إنَّ لإلسالم طريقة حكم وآليّات خاّصة 

فريدة تختلف عن سائر الطرق واآلليّات، فهنا ال ميكننا الجمع بني الدين والدميقراطيّة 

للتنافر  الدينيّة«  »الدميقراطيّة  ُمصطلح  استعامل  من  نتمّكن  وال  آخر،  نظام  أّي  وبني 

الحاصل بينهام. 

هذا هو رأينا املختار، وما نعتقده ونلتزم به من إمكانيّة الجمع بني الدين والدميقراطيّة 

باملعنى الذي ذكرناه، وبالتايل تأسيس حكومة دينيّة دميقراطيّة. 

نعم، تبقى هنا عّدة تساؤالت تجول يف الذهن، وتبقى كعقبة أمام قبول هذا التفسري 

والجمع، كان لزاماً علينا اإلشارة إىل أهّمها واإلجابة عنها.

]1] پريامون انقالب اسالمى: 83.
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األكرثيّة،  رأي  أماَم  الخضوع  تعني  الدميقراطيّة  إّن  القول:  اإلشكاالت،  تلك  فمن 

من  القرآنيّة،  اآليات  من  العديد  يف  ذّمها  ورد  بل  غالباً،  الحّق  مع  تكون  ال  واألكرثيّة 

َوَتنَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخْيَ  Nُكنُتْم  تعاىل:  قوله  قبيل 

الُْمْؤِمُنوَن  ّمِنُْهُم  َُّهم  ل ا  َخْيً لََكَن  الِْكَتاِب  ْهُل 
َ
أ آَمَن  َولَْو   ِ َوتُْؤِمُنوَن بِالَّ الُْمنَكرِ  َعِن 

ّمِن  ِهم  إِلَْ نزَِل 
ُ
أ َوَما  َواإِلجِنيَل  اتلَّْوَراةَ  قَاُمواْ 

َ
أ ُهْم  نَّ

َ
أ Nَولَْو   .[1[Mالَْفاِسُقوَن ْكَثُُهُم 

َ
َوأ

َساء  ّمِنُْهْم  َوَكثٌِي  ْقَتِصَدةٌ  مُّ ٌة  مَّ
ُ
أ ّمِنُْهْم  رُْجلِِهم 

َ
أ َتِْت  َوِمن  فَوْقِِهْم  ِمن  َكلُواْ 

َ
ّبِِهْم ل رَّ

ن 
َ
ْهَواءُهْم َواْحَذرُْهْم أ

َ
نَزَل الَُّ َواَل تَتَّبِْع أ

َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

َ
َما َيْعَملُوَنN [2[Mَوأ

ن يُِصيَبُهم 
َ
ُ أ َما يُرِيُد الَّ نَّ

َ
أ َّْوا فَاْعلَْم  ُ إَِلَْك فَإِن تََول نَزَل الَّ

َ
أ َيْفتُِنوَك َعن َبْعِض َما 

.[3[Mبَِبْعِض ُذنُوبِِهْم ِإَونَّ َكثًِيا ّمَِن انلَّاِس لََفاِسُقوَن
ونقول يف الجواب:

أّوالً: إّن القرآن الكريم عندما يذّم األكرثيّة ال يريد إعطاء رؤية فلسفيّة وحقوقيّة 

لهذه اللفظة، مبعنى أّن األكرثيّة تساوي الباطل دامئاً، ولو تدبّرنا اآليات الواردة يف ذّم 

سواء التي ذكرناها أم التي مل نذكرها ورأينا صدرها وذيلها لرأينا أّن الذّم متوّجه  األكرثيّةـ 

ملن ترك الحقَّ وجعله وراء ظهره، وهم كانوا يشّكلون األكرثيّة آنذاك فورد الذّم بهذه 

الصيغة. 

وعىل سبيل املثال: اآلية االُوىل والثانية، تداّلن عىل أّن أهل الكتاب لو آمنوا وأقاموا 

التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم، لكانوا أكرثيّة مؤمنة ولورد املدح بحّقهم، ولكن مبا أنَّهم 

رفضوا صاروا أكرثيّة مذمومة، وكذا الحال يف أّي مجتمع آخر.

والشاهد عىل كالمنا ما ورد من مدح الكرثة يف آيات اُخرى، من قبيل قوله تعاىل: 

َوَما   ِ َسبِيِل الَّ ِف  َصاَبُهْم 
َ
أ لَِما  َوَهُنواْ  َفَما  َكثٌِي  رِّبِيُّوَن  َمَعُه  قَاتََل  ِبٍّ 

نَّ ّمِن  يِّن 
َ
Nَوَكأ

.[4[Mابِرِين ُ ُيِبُّ الصَّ َضُعُفواْ َوَما اْسَتَكنُواْ َوالَّ
]1] سورة آل عمران: اآلية 110.

]2] سورة املائدة: اآلية 66.

]3] سورة املائدة: اآلية 49.

]4] سورة آل عمران:اآلية  146.
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ْمُس  رِْض َوالشَّ
َ
َماَواِت َوَمن ِف ال َ يَْسُجُد هَلُ َمن ِف السَّ نَّ الَّ

َ
وقوله تعاىل: Nاَلَْم تََر أ

َوابُّ َوَكثٌِي ّمَِن انلَّاِس َوَكثٌِي َحقَّ َعلَيْهِ الَْعَذاُب  َجُر َوادلَّ َباُل َوالشَّ َوالَْقَمُر َوانلُُّجوُم َواْلِ
َ َيْفَعُل َما يََشاءM]1] حيث تساوت النسبة.  ْكرٍِم إِنَّ الَّ ُ َفَما هَلُ ِمن مُّ َوَمن يُِهِن الَّ

يقول املريزا النائينّي يف الرّد عىل من جعل األخذ باألكرثيّة من البدع: إّن من لوازم 

الشورى الثابتة بنّص القرآن األخذ بالرتجيحات عند التعارض، واألكرثيّة عند الدوران 

بالشاّذ،  األخذ  من  عقاًل  أرجح  األكرث  بالطرف  واألخذ  النوعيّة،  املرّجحات  أقوى  من 

وعموم التعليل الوارد يف مقبولة عمر بن حنظلة يشعر إىل هذا]2].

ولفظ املقبولة: )..ويرتك الشاّذ الذي ليس مبشهور عند أصحابك، فإّن املجمع عليه 

ال ريب فيه(]3] ويؤيّده ما ورد عن زرارة عن اإلمام الباقرA عند تعارض األحاديث: 

»خذ مبا اشتهر بني أصحابك ودع الشاّذ النادر«]4].

وهذا رمّبا هو السبب يف العمل بالشهرة الفتوائيّة، فالشهرة وإن مل تعنّي الصواب 

هو  فاملعترب  خالفته،  أم  األكرثيّة  وافقته  سواء  حّق  الحّق  فإّن  نفسه،  األمر  يف  والحّق 

أنّه  باب  من  الكّمّي  الجانب  إىل  يرجع  الكيف  يتساوى  عندما  ولكن  الكّم،  ال  الكيف 

عنرص موجب لتصاعد الجانب الكيفّي. 

قال املظّفر: »من املعروف عن املحّققني من علامئنا أنّهم ال يجرأون عىل مخالفة 

املشهور، إاّل مع دليل قوّي ومستند جيّل يرصفهم عن املشهور، بل ما زالوا يحرصون 

باألخذ  أوىل  غريه  عىل  الداّل  كان  ولو  يوافقه،  دليل  وتحصيل  املشهور  موافقة  عىل 

وأقوى يف نفسه، وما ذلك من جهة التقليد لألكرث وال من جهة قولهم بحّجيّة الشهرة، 

التحقيق  أهل  من  كانوا  إذا  سيّام  العلامء  آراء  من  املشهور  إكبار  ذلك  منشأ  وإمّنا 

والنظر.

]1] سورة الحّج: اآلية 18.

]2] تنبيه ااُلّمة: 111.

]3] الكايف للكلينّي 76:1.

]4] البحار: 2 245 ح 57.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 56

وهذه طريقة جارية يف سائر الفنون، فإّن مخالفة أكرث املحّققني يف كّل صناعة ال 

تسهل إاّل مع حّجة واضحة وباعث قوّي؛ ألّن املنصف قد يشّك يف صّحة رأيه مقابل 

املشهور، فيجّوز عىل نفسه الخطأ ويخىش أن يكون رأيه عن جهل مركّب، وال سياّم 

إذا كان قول املشهور هو املوافق لالحتياط«]1].

وثانياً: كام قال العاّلمة الطباطبايّئ: »إّن رأي األكرثيّة يتّبع دامئاً نوع الثقافة والفكر 

االجتامعيّة  بالبحوث  إشباعه  بعد  األمر  وهذا  األكرثيّة،  عليها  نشأت  التي  والرتبية 

والنفسيّة وصل إىل حّد البداهة، فاألجواء التي يُنِشئها اإلسالم من معرفة الله والتقوى 

الدينيّة، ال ميكن معها إخضاع األكرثيّة عقلهم السليم لألهواء وامليول، فيكون حينئٍذ رأي 

األكرثيّة دامئاً موافقاً للحّق.

وال تختّص هذه الخاّصة باملجتمع اإلسالمّي، ففي أّي مجتمع آخر ُمنحّط أو متقّدم 

ال ميكن أن يتكّون الرأّي العاّم من دون أن يتأثّر بالرتبية األخالقيّة والعادات والثقافة 

العاّمة يف املجتمع«]2].

فتلّخص أّن األكرثيّة يف نفسها ال تدّل عىل مدح وال عىل ذّم، فال بّد يف تقوميها من 

مراجعة املحتوى الذي اختلطت به، فإذا كان حسناً كانت حسناً وإذا كان سيّئاً كانت 

سيّئة. 

قامئة  املشكلة  هذه  إّن  فنقول:  األقلّيّة،  دور  تهميش  مسألة  أيضاً:  اإلشكاالت  ومن 

وموجودة وأثارت جدليّات كثرية، ولكّنها أّوالً ال متّس أصل النظريّة من إمكانيّة الجمع بني 

الدين والدميقراطيّة، وثانياً باإلمكان رسم خطط وبرامج تفسح املجال لألقلّيّة بإبداء رأيها 

عرب الصحف واملجاّلت ووسائل اإلعالم، وتقف أمام استبداد األكرثيّة. 

ومنها أيضاً: احتامل مصادرة اآلراء واألصوات من قبل أصحاب الرثوة والقدرة الذين 

بيدهم وسائل اإلعالم. فنقول: هذا أيضاً من املشاكل الحقيقيّة، ولكّنه ال ميّس أساس 

]1] اُصول الفقه: 2 167.

]2] واليت وزعامت: 87 88.
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النظريّة، وميكن وضع حلول للصّد عن هذا األمر، من قبيل تشديد الرقابة، وفسح املجال 

إلرشاف الناس وتفعيل دورهم، وإعطائهم صالحيّات كافية، وغري ذلك. 

تعطيه  والدميقراطيّة  تعاىل،  لله  والتقنني  الترشيع  حّق  يعطي  الدين  أّن  ومنها: 

لإلنسان، فكيف ميكن الجمع بينهام؟

الجواب: أّوالً -كام قلنا مراراً-: إّن تفسرينا للدميقراطيّة ليس تفسرياً أيديولوجيّاً، بل 

جعلناها آلة ووسيلة للعمل السيايّس، ميكن أن تجتمع مع التقنني اإللهّي. 

وثانياً: قلنا إّن رأي األكرثيّة يتبع دامئاً نوع الثقافة والفكر والرتبية التي نشأت عليها 

الدينيّة ال ميكن معها  الله والتقوى  يُنشئها اإلسالم من معرفة  التي  األكرثيّة، فاألجواء 

اُخرى من تهديد  إاّل بعوامل خارجيّة  السليم لألهواء وامليول،  إخضاع األكرثيّة عقلهم 

وتطميع ومتويه للحقيقة.

وثالثاً: هذه األكرثيّة املؤمنة ملا تريد أن تعمل بالدين وتصغي إىل أوامر الله تعاىل، 

برنامجها  وتستنبط  اإللهيّة،  القوانني  إىل  سرتجع  لنفسها  والتقنني  الترشيع  تريد  وملّا 

العميّل منه بدل رجوعها إىل الحقوق الوضعيّة أو الطبيعيّة واملاّديّة، وبهذا يجري التقنني 

والترشيع وفقاً لالُصول الدينيّة والدميقراطيّة. 

ومنها: وهو أهّمها، أّن هذه األكرثيّة لو انحرفت يوماً ما، وأرادت التحّرر من اإللزامات 

ونتنازل عن  لهم،  األمور  وندع  الدميقراطيّة  مببادئ  نلتزم  الحّل؟ هل  الدينيّة، فام هو 

مبادئنا؟ أم نقف بوجههم ومننعهم من ذلك ولو باستعامل العنف؟

الجواب: يف الحقيقة أّن هذا من أهّم إشكاالت املتديّنني عىل الدميقراطيّة والباعث 

أّن األمر تابع للمباين الفكريّة والثقافيّة التي نعتقد بها  القوّي لنفيها، وأعتقد شخصيّاً 

ونستلهمها من واقع الدين. 

فلو توّصلنا يف فهمنا الدينّي إىل أّن للحكومة الدينيّة إجبار الناس وإكراههم بشتّى 

الوسائل عىل االلتزام الدينّي وعدم التخيّل عنه، فهذا ما ال ميكن جمعه مع الدميقراطيّة، 

وبالتايل يُجرّنا إىل رفضها وإلغاء مصطلح »الدميقراطيّة الدينيّة« نهائيّاً.
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ولكن لو قلنا: إّن الدين ال يسمح بإجبار الناس عىل االلتزام الدينّي، حتّى لو فرضنا 

إجبارهم عىل يشء،  والعقل عدم  والدين  العدل  فمقتىض  الحّق،  جاّدة  انحرافهم عن 

فإّن اإلجبار ينتج عكس املطلوب، ويبقي الشعب محجوراً عليه غري قادر عىل انتخاب 

األحسن بعد خوض التجارب والنقد والتمحيص. 

يقول الشهيد املطّهرّي: »إنّنا لو أردنا رقّي اإلنسان نحو الكامل، فال بّد أن ندعه حرّاً 

يف أعامله وانتخابه وإن أخطأ يف بداية أمره، فلو سلبنا حّريّات الشعب بحّجة عدم رشده 

وبلوغه وأجربناه عىل يشء، فسيبقى هذا الشعب غري رشيد اىل األبد، إّن رشده يف إعطائه 

الحّريّة ولو أخطأ فيها مائة مرّة.... 

إّن اإلسالم الذي رفض التقليد، وقال إيّن ال أقبل منكم اعتناق أصول الدين إاّل إذا 

كان عن وعي وإدراك حّر، فدين كهذا هل ميكن أن يجرب الناس عىل اعتناق اإلسالم؟! 

إّن ما فعله اإلسالم هو رفض العقائد الخرافيّة التي ال متّت اىل العقل والفكر بصلة، بل 

كبّلت العقل وقيّدته بقيودها، فجاء اإلسالم ورفع هذه القيود ليفّكر اإلنسان بحّريّته 

وينتخب«]1].

فلو كانت نظرتنا الدينيّة وفهمنا الدينّي مبنيّاً عىل هذه األسس واملباين، فباإلمكان 

األمر  هذا  تحّقق  لو  الحال  وبطبيعة  الدين،  وبني  بينها  والجمع  بالدميقراطيّة  األخذ 

ورفض الناس القيم الدينيّة، فلن يكون هذا املجتمع مجتمعاً دينيّاً بل سيكون مجتمعاً 

علامنيّاً أو إلحاديّاً، ويبقى عىل عاتق علامء الدين والبقيّة الباقية من املؤمنني استغالل 

الدميقراطيّة، والرشوع مرّة ثانية بالتبليغ واإلرشاد، عىس أن يفتح الله لهم من جديد.

وال بأس هنا ويف ختام هذا البحث باإلشارة إىل ما ذكره األستاذ مصباح اليزدّي يف 

جوابه ملن سأله عن احتامل رجوع الناس عن النظام اإلسالمّي، حيث قال:

»إّن احتامل عدم مقبوليّة النظام اإلسالمّي من قبل الناس ميكن تصويره بصورتني:

الحالة  هذه  ففي  إطالقاً،  الدينيّة  بالحكومة  البداية  من  الناس  يقبل  ال  أن  األّول: 

]1] پريامون جمهورى اسالمى: 122، 125.



59الديمقراطّية: دراسة تحليلّية نقدّية للمفهوم ومذاهبه ومساراته

وبرغم وجود اإلمام املعصوم أو الفقيه الواجد للرشائط، ال تتحّقق الحكومة الدينيّة؛ ألّن 

رشط تحّققها قبول الناس.... 

الثاين: أن تكون حاكميّة الحاكم الرشعّي متحّققة فعالً، ولكن بعد برهة يرفضه جمع 

من الناس ويبدأون مبخالفته، هذا الفرض له حالتان:

الحالة االُوىل: أن يكون املخالفون هم األقلّيّة، وغرضهم الثورة عىل الحكومة الرشعيّة 

هؤالء،  مقابلة  عليه  يجب  الرشعّي  الحاكم  أّن  يف  شّك  ال  فهنا  األكرثيّة،  أرادها  التي 

وإلزامهم باالنقياد للحكومة الرشعيّة، كام فعل أمري املؤمننيA مع أصحاب الجمل 

وصّفني والنهروان؛ ألنّه ال ينبغي للحاكم الرشعّي أن يفسح املجال ملن يريد الثورة عىل 

الحكومة الحّقة املؤيّدة من قبل أكرثيّة الناس. 

الحالة الثانية: أن تقوم األكرثيّة الساحقة مبخالفة الحكومة الرشعيّة ويرفضوها، فهنا 

يبقى الحاكم حاكامً رشعاً، ولكن مع عدم وجود املقبوليّة ال يتمّكن من أعامل حاكميّته 

املرشوعة، كام حصل لإلمام الحسنA يف صلحه مع معاوية، حيث مل يكن حاكامً 

فعالً لعدم إقبال الناس«]1].

فتلّخص ماّم ذكرنا: أنّنا مع إعطاء تفسري معنّي للدين، ومدى إمكانيّة إجباره الناس 

للعمل  وآليّة  وسيلة  مبثابة  وجعلها  للدميقراطيّة  خاّص  تفسري  وإعطاء  التديّن،  عىل 

السيايّس، ميكننا األخذ بالدميقراطيّة والجمع بينها وبني الدين، ورفع شعار »الدميقراطيّة 

الدينيّة« وإاّل فال.

الدين  بني  الجمع  إمكانيّة  من  إليه  توّصلنا  وما  هنا،  إيراده  أردنا  ما  آخر  هذا 

والدميقراطيّة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رّب العاملني، والصالة والسالم عىل سيّد املرسلني 

محّمد وآله الطيّبني الطاهرين. 

]1] پرسشها وپاسخها:1 28 29.
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تتخذ النزعة العلمّية أو ما ُعرِّف بـ »العلمويّة« )Scientism( مكانة محوريّة يف 

النظام الفكرّي للحداثة الغربّية. بل ميكن القول إّن العلمويّة تحوَّلت إىل نزعة حاكمة 

عىل العقل الغريّب وناظمة لكّل حقل من حقول نظريّة املعرفة التي يعتمدها. وهناك 

فرضّيتان تفصحان عن هذه الوضعّية: الفرضّية األوىل، مبنّية عىل االعتقاد بأّن العلم 

والتفكري العلمّي قادران وحدهام أن يحّددا ما هو حقيقّي وما هو غري حقيقّي. وأّن كّل 

يشء يجب أن يخضع لقوانني الفيزياء والكيمياء والتجربة الواقعّية، أّما الفرضّية الثانية 

فرتى أّن الهدف من تحصيل العلم هو التحكُّم بالطبيعة والعامل الخارجّي.

هذه الدراسة تقارب مفهوم العلمويّة، ونشأته التاريخّية، وتبنّي االختالالت املنهجّية 

التي يقوم عليها واآلثار املعرفّية التي ترتّبت عليه.

»املحّرر«

1. الِعلمويّة يف ماهّيتها

الِعلمويّة والعلموّي، )scientism, Scientist( مصطلحان مولدان شديدا االلتباس، 

خنجر حمية* 

الِعْلَموّية
دراسة نقدّية يف املنشأ والتوظيف والمآالت

* باحث يف الفلسفة وأستاذ دراسات عليا يف الجامعة اللبنانية – لبنان.
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وقد أيسء استخدامهام عىل نطاق واسع، لكّنهام يف أصلهام كانا يحمالن معنى التبخيس. 

ومفهوم  العلوم  مقيّد يف  مفهوم  إىل  العادة  تركن يف  كانت  بالعلمويّة  املرّبرة  والتهمة 

تفاؤيّل تجاه الفّن... وألجل ذلك قد ال يكون هناك تحديد مفرد ألشياع العلمويّة لهذين 

يأيت  ماّم  أكرث  أو  بواحد  االلتزام  أّن  يعترب  للفلسفة  اكسفور  دليل  أّن  غري  املصطلحني، 

يجعل املرء عرضة لتهمة العلمويّة:

- إّن العلوم أكرث أهّميّة من الفنون لفهم العامل الذي نعيش فيه، أو أنّها هي كّل ما 

نحتاج لفهمه.

- إّن املنهج العلمّي وحده هو املقبول فكريّاً.

- إّن اإلشكاليّات الفلسفيّة إشكاليّات علميّة، وال يتوّجب التعامل معها إال عىل هذا 

النحو]1].

املعرفة  أّن  فكرة  عىل  إّما  للداللة  استعمل  العلمويّة  مصطلح  »إّن  الالند:  ويقول 

العلميّة التجريبيّة القابلة للقياس، أو املنهج العلمّي، يدركان األشياء كام هي، ويحاّلن 

للداللة  البرشّي املرشوعة، وإّما  العقل  الواقعيّة، ويكفيان إلشباع حاجات  املسائل  كل 

عىل فكرة أّن العقل أو املناهج العلميّة التجريبيّة يشتمالن بسلطتهام كّل ميادين الحياة 

بال استثناء«]2].

وبالتايل، فالعلمويّة نزعة يف األساس، أو اتجاه، يعترب العلم التجريبّي الوسيلة الوحيدة 

ملعرفة الواقع عىل ما هو عليه والطريقة الوحيدة املوضوعيّة التي عىل املجتمع تحديد 

القيم املعياريّة واملعرفيّة استناداً إليها]3]. وأنّه املنهج الذي استناداً إليه ميكن اإلجابة عىل 

كّل األسئلة املتعلّقة بوجودنا، مبا يف ذلك األسئلة التي كابدت الفلسفة يف مدى تاريخها 

بال جدوى من أجل حلّها، وأنّها املعيار الذي من خالله ميكن وضع حّل لكّل مشكالتنا 

الراهنة أو تلك التي ستواجهنا يف املستقبل.

]1] دليل أكسفور للفلسفة، تحرير: تدهوندرتش. تح. نجيب الحصادي، ليبيا: املكتب الوطنّي للبحث والتطوير، 503، ج1، ص 613، ماّدة ع.

]2] موسوعة الالند الفلسفيّة، ط2، تج خليل أحمد خليل، بريوت: منشورات عويدات، 2001م، ج3، ص 251.

[3[ Robert A. Delfino, the cultural danger of scientism and common sense solutions, studio gilsoniana, vol. 3: sup-

plement, 2014. P.P. 485-496.
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ويستخدم هذا املصطلح كذلك تبخيساً يف ميادين متنّوعة، منها: استعامله لإلشارة 

إىل محاوالت تطبيق مناهج العلوم الخربويّة يف سياقات جّد واسعة ال ميكن بحال تطبيق 

مثل هذه املناهج عليها، أو إخضاعها للمعايري املتّبعة يف مجال العلوم التطبيقيّة]1].

عىل  قادراً  كان  لو  كام  التجريبّي  للعلم  الشموليّة  النظرة  النتقاد  استعامله  ومنها: 

وصف كّل الواقع واملعرفة، أو كام لو كان الطريقة الوحيدة الحقيقيّة الكتساب املعرفة 

بها  تنتهك  التي  الطريقة  إىل  لإلشارة  استعامله  ومنها:  األشياء،  وطبيعة  الواقع  حول 

الحدود بني مجاالت العلم، حيث تطبّق معايري مجال عىل مجال آخر بشكل غري مالئم، 

من  العلموّي عىل  إطالق وصف  االستخدام  ومثال هذا  تجريبّي.  أو غري  كان  تجريبيّاً 

يطالب باعتبار العلم التجريبّي مصدراً وحيداً وأساسيّاً للقيم اإلنسانيّة، التي هي مجال 

للدين  تقليدّي  مجال  وهي  والقصد،  والداللة  للمعنى  مصدراً  أو  تقليدّي،  أخالقيّات 

وللرؤى الكونيّة كذلك.

وأّن  له حدود،  ليس  التجريبّي  العلم  أّن  اعتبار  للعلمويّة عىل  أقوى صيغة  وتنّص 

جميع جوانب املساعي البرشيّة سيتّم التعامل معها وحلّها عن طريق العلم التجريبّي 

ستنامرك:  ميكائيل  أسامه  ما  ضمن  ستدرج  صيغة  وهي  املناسب،  الوقت  يف  وحده 

»األسطورة الحديثة للتقّدم«]2].

شليك  منذ  املنطقيّة  للوضعيّة  تطرّفاً  األكرث  الصيغ  عىل  للتدليل  كذلك  ويستخدم 

واختزال  العلميّة،  للمنهجيّة  املربهنة  غري  الدوغامئيّة  املصادقة  وعىل  كارناب،  وحتّى 

العلم مبا ميكن قياسه.

ويبدو أّن أّول من استعمل املصطلح للتدليل عىل اإلميان املطلق بالعلم كان فرنسيس 

بيكون، وأّن أّول من استعمله للتحقري كان فردريك هايك؛ عندما اعتربه »التقليد العبودّي 

ملنهج العلوم التجريبّي ولغتها«]3].

[1[ Robert A. Delfino, the cultural danger of scientism and common sense solutions, studio gilsoniana, vol. 3: sup-

plement, 2014. P.P. 485-496..

[2[ Giovanni Monastro and Mehadad Zarandi, science and the myth of progress, US: world wisolom, 2003, p10.

[3[ Fridrich Hayek, The counter revolution of science, USA: liberty fund. Inc. 2010. P5.
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ب. العلمويّة، كأيديولوجيا طبيعانّية

التجريبّي  للعلم  املفرط  التطبيق  العلمويّة، يف مقاصدها،  تتضّمن  كّل حال،  وعىل 

يف ميادين الحياة كافّة، حتّى يف السياقات التي ال تتالءم مع العلم التجريبي، أو تقع 

خارج املامرسة املنهجيّة للعلوم الطبيعيّة، حني ال يوجد ما يكفي من األدلة التجريبيّة 

لتسويغ استنتاج علمّي يف مجالها كام هو الحال -مثالً- يف تطبيق مناهج العلم الخربوّي 

الصلب،  بالعلم  يسّمى  كان  ملا  إخضاعها  واإلنسانيّة، ومحاولة  االجتامعيّة  العلوم  عىل 

اليقينيّة، وهو يشء واضح االستحالة حسب هايك؛ ألّن مثل ذلك  العلوم  ادعاءات  أو 

سيقيض عىل الفاعل البرشّي، الذي تقوم عليه مثل هذه العلوم]1].

وهي تتضّمن كذلك يف مفهومها االعتقاد بأّن مناهج العلوم الطبيعيّة أو التصنيفات 

واألشياء املعرتف بها يف هذه العلوم تشّكل العنارص املالمئة الوحيدة يف محاولة اإلجابة 

عىل أّي تساؤل فلسفّي]2]، وأّن العلم الطبيعّي وحده هو الذي يصف العامل كام هو يف 

املصاحبة  والروحيّة  النفسيّة  الحاالت  كّل  مستبعداً  منظور،  أّي  عن  مستقاّلً  ذاته  حّد 

للتجربة العلميّة]3].

ذات  نزعة  إليها،  الداعني  بها  املؤمنني  لها  املتحّمسني  أولئك  عند  إذن  فالعلمويّة 

قيمة عالية جّداً يف مقابل فروع املعرفة األخرى، وهي تجعل العلم التجريبّي املصدر 

الوحيد املوثوق للمعرفة]4]، وأّن النظريّة العلميّة هي النظريّة األكرث موثوقيّة حول العامل 

والجزء األكرث قيمة يف العلم البرشّي، وبالتايل هم يستبعدون استبعاداً تاّماً وجهة النظر 

أو  باإلنسان  بالحقيقة...  أو  بالواقع  يتّصل  فيام  إلخ  والدينيّة...  والفلسفيّة  التاريخانيّة 

املجتمع؛ إّما ألنّها أقّل موثوقيّة من العلم وأدىن نفعاً، وإّما ألّن العلم يغني عنها بالكلّيّة 

للمعرفة  الوحيد  املصدر  تشّكل  الطبيعي  للعلم  املميّزة  الخاّصة  األساليب  أّن  لجهة 

الحقيقيّة عن اإلنسان واملجتمع والتاريخ، يف اختزال مفرط للمعرفة اإلنسانيّة.

[1[Hayek, Ibid. p35.

[2[Simon Blacklaurn, the oxford dictionary of philosophy,oxford university press, 2016, p 331

[3[ Robert Bannister Behaviorism, scientism and the Rise of the export, 1998, p20

[4[ John H. evans, Morals Not knowledge: Recasting the contemporary U.S. conflict between religion and science, 

university of california press. 2018.
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ومنذ بداية املرشوع العلمّي وجد علامء وفالسفة أعجبوا بقدرة العلم الطبيعّي عىل 

تطوير املعرفة، مؤكّدين أنّها الطريقة الوحيدة الصحيحة للبحث يف كّل امليادين مبا فيها 

ميادين االجتامع اإلنسايّن.

ح. العلمويّة كدين طبيعايّن

العلم ويستند إىل كشوفاته، وذلك  العلمويّة نفسها كدين جديد يقوم عىل  وتربز 

حني يربط العلم التجريبّي ربطاً ال فكاك منه بأيديولوجيا اختزاليّة، كام مّر، تشعر أولئك 

املؤمنني بها بسبب أغرائها أنّهم وحدهم املؤّهلون للكالم فيام يتّصل مبا هو ميتافيزيقّي 

مثل األساقفة، وأنّهم ميلكون موهبة الكشف عاّم هو محتجب ومخبوء، والوقوف عىل 

ّس الحياة والطبيعة، كام هو حال العرّافني يف الثقافات القدمية، وأنّهم يحيطون بكلّيّة 

الحقيقة كحكامء. مثّة إذن عودة لظهور شكل من اإلميان، بوضعيّة القرن التاسع عرش، 

وهو يتجّسد اآلن يف صورة كون العلم التجريبّي قد اكتشف، أو عىل وشك اكتشاف، 

جميع الحقائق املهّمة عن حياة البرش، استناداً إىل حسابات صارمة ومقاييس دقيقة... 

ستشّكل أساساً لحّل جميع املشكالت األخالقيّة وامليتافيزيقيّة]1].

ولقد قاد مثل هذا النمط من التفكري إىل معتقد مشرتك، هو صورة عن الطبيعانيّة 

امللحدة القدمية، تبدى يف شكل إميان أعمى ومندفع بتجّسد الحقيقة يف الطبيعة، مبا 

يف ذلك البرش وأفعالهم، وبأّن العلم التجريبّي وحده كاف لتوجيه حياة البرش وتحقيق 

آمالهم واإلجابة عىل األسئلة املتّصلة بوجودهم وبعالقتهم بالعامل من حولهم، وبتحليل 

كّل ميادين الخربة البرشيّة أو الظواهر االجتامعيّة والنفسيّة مبا يف ذلك الدين نفسه، 

لتحليل علمّي بغية تفّهم طبيعته بشكل أفضل. ويرى دانييل  الذي يجب أن يخضع 

دينيت أّن الدين ظاهرة طبيعيّة كغريه من الظواهر، وأّن علم األحياء التطّورّي وعلم 

التطّور الثقايّف يسمحان لنا باكتشاف أصل الدين وطرائق تطّوره، وأن ليس من يشء مبا 

يف ذلك الدين يقع خارج سياق البحث العلمّي. ومثل هذا االعتقاد يدحض نفسه؛ ألنّه 

يتطلّب املوافقة عىل معتقدات تنتهك متطلّباتها املعلنة كّل تجربة علميّة.

[1[ T. J. Jackson Lears, »Get Happy« the nation, 6, Nov. 2013.
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بالدين  الخاّصة  األدوار  أهّم  أحد  تلعب  أن  تحاول  فالعلمويّة  ذلك،  من  وبالرغم 

إجابات  وتوفري  الوجود،  حول  شامل  تصّور  تقديم  محاولة  خالل  من  امليتافيزيقا  أو 

التنوير  لتتحّول إىل دين طبيعّي يحمل دعاته شعلة  للبرشيّة،  الجوهريّة  عىل األسئلة 

واملعرفة والهداية كام يقول هوكينغ يف كتابه التصميم العظيم: »ما هي الحقيقة الحّقة؟ 

من أين أت كّل هذا؟ هل يحتاج الكون إىل خالق؟ تقليديّاً هذه أسئلة فلسفيّة، لكن 

الفلسفة ماتت، ومل تواكب التطّورات الحديثة يف العلوم، خاّصة الفيزياء، وأصبح العلامء 

التجريبيّون حاميل شعلة االكتشاف يف سعينا للحصول عىل املعرفة«]1].

كان العالِم الطبيعّي فيام مىض شخصاً يتمتّع مبعرفة واسعة لزاوية صغرية من العامل 

الطبيعّي، ولعلّه كان يعرفها أكرث من كّل الذين يحيطون بها حني تكون ميدان خربته 

ومجال عمله الدؤوب، ومل يكن ميلك شجاعة أن يعلن رأياً أو يتّخذ موقفاً خارج مجال 

اختصاصه أو ميدان خربته املقيّدة، وكان يرتّدد يف التعبري عن رأي موثوق يف مجاالت 

كهذه، كان مثل هذا املوقف يوحي بالثقة، ويشري إىل شكل من أشكال التواضع، ويعرّب 

عن طريقة يف فهم العامل تقف حيث ال متلك قدرة الفهم.

الطبيعّي  العلم  مُينح  حني  العلمويّة،  دعاوى  مع  متناقضاً  اليوم  بات  ذلك  لكن 

الحقيقة  امتالك  احتكار  يعطون حّق  لها، وحني  ال حدود  معرفيّة  ومامرسوه سلطات 

والواقع والتعبري عنهام يف صورة علم كونيّات جديد يقوم عىل الخربة التجريبيّة ويؤمن 

بالطبيعة واقعاً نهائيّاً ال شّك فيه، ويّدعي حّق إطالق الكالم حول كّل األسئلة التي حرّيت 

البرش عىل مدى الزمن، وعجزوا عن حّل مغاليقها يف مدى مسرية تأّملهم وتفكريهم.

مثل هذا التجاوز للحدود مرّض، ويبدو أنّه اليوم واسع االنتشار يف املناقشات حول 

العلم سواء يف عمل علامء محرتفني أو يف الكتابات الشعبيّة لعلامء. وكثرياً ما يُزعم هناك 

أّن العلوم الطبيعيّة تشّكل، أو ستشّكل قريباً جّداً، مجال الحقيقة الكامل. وهو موقف 

أّن الحصول عىل درجة علميّة متقّدمة مينح الشخص حّق  إىل حّد  انتشاراً  أصبح أكرث 

اإلدالء بالحكمة يف أّي موضوع ويف كّل املوضوعات... وبالتايل، سيوّحد نهائيّاً بني العلم 

[1[ T. J. Jackson Lears, »Get Happy« the nation, 6, Nov. 2013.
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والعقل، بالرغم من أّن العلموينّي يرّصون عىل أّن العلم التجريبّي ميكنه أن يفعل ما ال 

يستطيع العقل نفسه أن يفعله.

وإذا كانت االكتشافات العلميّة، كام يقول هيوز، ميكن أن يكون لها آثار مهّمة عىل 

املوضوعات  بهذه  املهتّمني  جميع  يكون  وأن  األخالق،  أو  املعرفة  نظريّة  امليتافيزيقا، 

يحتاجون إىل معرفة علميّة، فإّن االّدعاء بأّن العلم التجريبّي وحده القادر عىل اإلجابة 

عىل األسئلة القدمية يف هذه املجاالت دعوى تثري مشاكل ال حرص لها]1].

إذ كانت هذه هي الصورة التي تتبّدى عليها العلمويّة يف صورتها األكرث عموميّة، فإّن 

ظهورها مل يكن صدفة، وال هو ارتبط بالتقّدم الذي أحرزته العلوم التجريبيّة يف مسار 

تطّورها، وال باإلخفاقات التي راحت الفلسفة ترفل فيها يف ما بات يعرف بأزمة املعرفة 

منذ كانط وصوالً إىل هيدغر.

لقد تبّدت العلمويّة يف جوهرها منذ أوغيست كونت كمحاولة للعودة إىل ما قبل 

النقد الكانطّي للمعرفة، وهو انتقال كان حاسامً يف اتجاه استبدال نظريّة علم علمويّة 

بنظريّة املعرفة التي مل تعد كافية لتوجيه العلم ووضع مساراته وتنسيق طرائقه، وهو 

األملانيّة،  املثاليّة  سياق  يف  املحض  العقل  نقد  ولده  الذي  للجدل  كذلك  واضح  تجاوز 

هي  مبا  املعرفة،  نظريّة  تعريف  إلعادة  استثامر  هو  أو  وماركس،  هيغل  عند  خاّصة 

بغية  مجتمع،  نظريّة  هي  مبا  أو  لذاته  النوع  وعي  هي  مبا  أو  للروح  فينومينولوجيا 

اإلجهاز عليها نهائيّاً. وألجل ذلك فمن غري املمكن فهم األصول الفلسفيّة للعلمويّة، يف 

ظهورها األّول عند كونت وماخ وصوالً إىل الوضعانيّة املنطقيّة يف صورتها األكرث تطرّفاً، 

إال يف سياق التجاوز الهيغيّل – املاركيّس لكانط من جهة يف صورة فينومينولوجيا للروح 

أو يف صورة أيديولوجيا ترنستدنتاليّة للعمل، وعىل ضوء األسس التي رّسختها الوضعانيّة 

القدمية عىل ضوء إميانها املطلق بالعلم.

ما سأحاوله هنا هو اختبار وضع نقد املعرفة الكانطّي يف السياق الهيغيّل – املاركيّس 

[1[ Mario Bunge, in defense of scientism, Free inquiry, v. 35, N.1, Dec. 2014.

William hittidr, the Essential sayyed Hosseim nasr,World wisdom, 2007.
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كمسار سمح لنظريّة العلم أن تحتّل املوقع الذي كانت نظريّة املعرفة تقيم فيه قبل أن 

تخلّيه تحت رضبات الذاتيّة الرتنستدنتاليّة للنقد الكانطّي ولنقد النقد الهيغيّل، أو تحت 

رضبات التفكيك املاركيّس للذاتيّة لصالح نظريّة يف املجتمع.

2. الخلفّية التاريخّية الفلسفّية للعلمويّة »يف النقد الفلسفّي للمعرفة«

أ. يف النقد الكانطّي للمعرفة]1]

تبّدى السجال الفلسفّي الحديث، يف جملته، عىل صورة محاوالت لإلجابة عىل سؤال: 

كيف ميكن بلوغ معرفة موثوقة ميكن االعتامد عليها؟ أو كيف يتأّت لنا أن نبلغ الرشوط 

األساسيّة ملعرفة ممكنة؟

التاسع  القرن  للمعرفة منذ  تبلورت عىل أساسه صورة نظريّة  والسؤال هذا كانت 

عرش يف صورة مذاهب تطمح إىل إعادة بناء منهج العلم، واألدوات التي عىل أساسها 

أو من خاللها ميكن صياغة رؤية للمعرفة تستند عىل أساس قبيّل بديهّي كام هو الحال 

مع ديكارت.

النظرّي  الجهد  أّن  هو  حوله،  املفهوم  هذا  ولّده  الذي  السجال  يف  األبرز  والشء 

للفكر العقاليّن منذ ماكس فيرب وللتجريبيّة خاّصة عند ماخ، قد توّجه نحو بناء تصّور 

سيكولوجّي   – منطقّي  تسويغ  تأكيد  ونحو  املمكنة،  املوضوعات  لعامل  ميتافيزيقّي 

ملصداقيّة علوم الطبيعة باعتبارها علوماً تتميّز بلغة محكمة وتقوم عىل الخربة املبارشة. 

وسيقود ذلك يف النهاية إىل اعتبار الفيزياء الحديثة، التي وّحدت بني الرياضة الصارمة 

تاّم  بجالء  تتمتّع  معرفة  باعتبارها  يحتذى  مثاالً  عليها،  واملسيطر  املوّجهة  والتجربة 

وتتصف باملصداقيّة والدقّة.

[1[ E.bréhier, Histoire de LA philosophie, paris: P.u.f. Tom.2, p525.

Heidegger, Kant and the problem of metaphysics, tras. By.richard taft, Indiana unv. Press, 1997.

Heidegger, phenomenological interpretation of kant,s critique of pure reason,trans. By. Parvis emad, Indiana unv.

press, 1997.
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ذلك  إىل  قادها  مناقشة،  العلم هذه من غري  السياق مبكانة  الفلسفة يف  ستعرتف 

وأسارها،  بالطبيعة  يتعلّق  فيام  وكشوفه  اإلنسان،  أمام  فتحها  التي  واآلفاق  نجاحاته 

لكّنها سوف لن تتخىّل بسهولة عن نظريّة يف املعرفة لصالح نظريّة يف العلم حرصيّة، 

الطبيعيّة  بالعلوم  املرتبطة  للمعرفة  شارح  مجرّد  فقط  تكون  أن  بوظيفة  تسلم  ولن 

ومفرّس للغة العلم، ولن تستسلم ببساطة ملا ولّده العلم يف سياق نجاحاته من رؤى أو 

نظريّات.

وبالرغم من هذه املامنعة التي كانت تبديها الفلسفة لتحافظ عىل وجودها ولتؤكّد 

الحديثة  امليتافيزيقا  فإّن  املمكنة،  املعرفة  تأّمليّة حول رشوط  تبني رؤية  أن  حّقها يف 

النسقيّة بدت كأنّها يف موضع شّك فيام يتعلّق منها برؤاها حول نظريّة معرفة كلّيّة 

الخالص إىل وعي  للعقل  املعرفة وصلت مع كانط ويف سياق نقده  أّن  ومطلقة؛ ذلك 

الخاّص والذايتّ.  لتأكيد بعدها  الرتنسندنتايّل، يف محاولة منه  إىل تساؤله  استناداً  ذاتها 

وهو بنفسه كان قد اّدعى للمعرفة الفعليّة موقعاً مستقاّلً قامئاً بذاته يف مقابل العلم]1]، 

وسيحاول عرب نقد املعرفة إعادة تركيبها وفق نسق من قدرات، يندمج فيه عقل عميل 

أن  قادر عىل  نظرّي  إىل عقل  استناداً  فيها  التفكري  إعادة  متأّملة، مبعنى  وملكة حكم 

يتثبّت من نفسه جدليّاً. ليس فقط يف مجال حدوده وامليادين التي يهيمن عليها، بل 

كذلك يف مجال صورته الخاّصة ذاته، متجاوزاً بذلك مفهوم العقالنيّة القامئة عىل عقل 

يجعل من ذاته شيئاً تاّم الوضوح ونهائيّاً.

للعلوم  عاّم  أساس  تقديم  الفلسفة عىل عاتقها  كانط، أخذت  منذ ديكارت وحتّى 

الطبيعيّة الجديدة خاّصة الفيزياء، من حيث ما يقّدمه من تطّور للطبيعة ومن حيث 

املنهج الذي يستخدمه عندما يحاول بناء صورة ميتافيزيقيّة للعامل أو يدخل يف عالقة 

معها، مثل هذا الهدف جعل من ديكارت أباً للفلسفة الحديثة وهو الهدف الذي سّخر 

له كانط كّل حياته العلميّة... حتّى لقد كان مرشوعه آخر أعظم محاولة لتحقيق أهداف 

ديكارت عرب تدشني طريقة جديدة لبلوغها تؤّدي إىل تحّول جذرّي يف األهداف نفسها]2].

[1[ R.Daval, la métaphisique de kant, paris: P.u.f., 1950.

[2[ J. La croix, kante et LA kantisme, paris: p.u.f.1966. P31.
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لقد تصّور كانط أّن وضع أساس علم الطبيعة هو وظيفة امليتافيزيقا كام هو الحال 

يف كّل بحث عقيّل حول املساعي اإلنسانيّة، لكّن الطريقة التي كانت مدخله إىل بلورة 

املدخل  أسامه  للفلسفة  كلّيّاً  جديداً  مدخالً  كشفت  العلم،  أساس  حول  ميتافيزيقاه 

الرتنسندنتايّل، وهو راح يفهم استناداً إليه امليتافيزيقا يف سياق أبستمولوجّي، مبعنى أنّها 

ليك تحّقق أغراضها ال بّد أن تفرتض أّن الطبيعة هي ما يعرف عن طريق الخربة الحّسيّة، 

بل  العلوم،  تدرسها  التي  املوضوعات  العلم مبنظومة  ال  امليتافيزيقا،  مثّة ستكون  ومن 

بالوضع األبستمولوجّي ملبادئها]1].

امليتافيزيقا من علم أعمى يسري عىل غري  ويف الخالصة، كان كانط يرغب بتحويل 

متسق  عقيّل  منهج  عىل  وتأسيسه  مجاله  تجديد  خالل  من  حقيقّي،  علم  إىل  هدى 

ومفهوم.

بأنّها  راسخة  قناعة  خالل  من  لتأسيسها  كانط  مدخل  سيتحّدد  الطبيعيّة  والعلوم 

تتطلّب أساساً ميتافيزيقيّاً؛ بسبب استخدامها يف مجمل مراحل عملها واشتغالها مفاهيم 

يف  كان  فقد  املعرفة،  نقد  أّما  الحّسيّة.  بالخربة  تربيرها  ميكن  ال  تجريبيّة  غري  ومبادئ 

حقيقته اختباراً لوسائل املعرفة، ذلك يتطلّب بحسبه أن ينطلق النقد من منوذج معريّف 

نفسها  املعرفة  أّما  العارفة،  الذات  فاعليّة  أو  املعرفة  تلّقي حدث  إّما  تأكيد  من شأنه 

فستظهر بحسبه من خالل األداة التي تّم تشكيل املوضوعات مبساعدتها، أو من خالل 

وسط يدخل العامل إىل الذات.

وكال التصّورين يؤكّدان عىل أّن املعرفة تتحّقق بواسطة وسائل ممكنة ترنسندنتاليّاً، 

وأنّه ال ميكن أن يوجد مفهوم معرفة يقبل اإليضاح مبعزل عن الرشوط الذاتيّة ملوضوعيّة 

معرفة ممكنة، وسيتبّدى ذلك عند كانط يف مبدئه األسايّس حول الوحدة الرتكيبيّة لإلدراك 

كمبدأ أعىل لكّل حاالت استخدام الذهن البرشّي.

والفهم الرتنسندنتايّل هذا للمعرفة يتضّمن وسيطاً هو األرغانون؛ ذلك أّن وظائف 

األداة هي التي تكون نسق املرجعيّة الذي يتحّقق ضمنه موضوعات املعرفة املمكنة 

[1[ Kant, prolégomènes à toute métaphisiques future, TRD.gibelin, paris: Vrin, 1941.
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إجامالً، واألورغانون بالتايل سيتبع العامل الذي ميكن أن يتجىّل ضمن واقعيّته، وهو ال 

ميكنه أن يكشف العامل إال ضمن رشوط وظيفته، وسيحصل عند ذلك إقرار العالقة بني 

الواقعيّة وحدث املعرفة باستقالل عن األداة.

يعرض  أن  عليه  األورغانون  خالل  من  متوّسطة  املعرفة  يدرك  الذي  الذايتّ  والنقد 

تصّورات معيّنة حول الذات العارفة كام حول مقولة املعرفة الصحيحة نفسها؛ ألنّه يعيد 

، إىل الرشوط الرتنسندنياليّة التي تصبح معها  تكوين تنظيم قدرة املعرفة، كمفهوم كيّلّ

املعرفة ممكنة. من حيث إنّنا ننطلق من جهة من األحكام التي لها الصالحية، ومن جهة 

ثانية من األنا التي يوجد اليقني ألجلها، عىل أنّنا يف النقد الذايتّ، نخضع منذ البداية للنقد 

مفهوماً محّدداً عن العلم والذات العارفة]1]. 

بّد منه. وهو شّك  الراديكايّل لشّك ال  الهدف  النقد ال يوجد يشء سوى  ويف بداية 

ال يحتاج إىل تعليل منذ ديكارت؛ ألنّه يأخذ رشعيّته من حيث إنّه لحظة من لحظات 

الوسيلة  ألنّه  املنهجّي؛  الشّك  عىل  فقط  يتمرّن  أن  إىل  الناقد  العقل  ويحتاج  العقل. 

الوحيدة التي يتأّسس فيها الوعي من حيث إنّه وعي يقينّي يعي ذاته.

مفهوماً  ويشّكل  املعرفة  منه  تبدأ  أّول  بال رشط  يستقيم  ال  النقد  هذا  مثل  وألّن 

ويعترب  أمامه  النقد  يجده  املعرفة  عاّم هي  محّددة  مقولة  أو  العلم  عاّم هو  معياريّاً 

له الصالحية الكلّيّة مبا هو منط معرفة أويل، فإّن كانط، يف نقد العقل الخالص، يستند 

بصورة محّددة إىل الرياضيّات والفيزياء الحديثة معترباً أنّهام يتميّزان عن طريق التقّدم 

النمطيّة ملسار أكيد للعلم.  الصياغة  يشّكل  لنتائجهام، وهام يحّققان معياراً  املتواصل 

وهو كان يرغب يف تحقيق ثورة يف السياق استناداً إىل منوذج الهندسة ومنوذج العالِم 

ما  إال  يدرك  ال  العقل  أّن  اعتقدوا  الذين  الطبيعة  مثال علامء  ألنّه وجد يف  الطبيعّي؛ 

يخلقه هو ذاته طبقاً ملرشوعه منوذجاً منحه شجاعة أن يحاول تحويل امليتافيزيقا طبقاً 

للقاعدة ذاتها ومن خالل قناعة، مفادها: إّن نقد املعرفة الخايل ظاهريّاً من الرشوط 

يجب أن يبدأ مع معيار سابق لصدقيّة املضامني العلميّة غري املثبتة، وأنّه يقبل عىل أنّه 

[1[ Kant, critique de la raison pure, trad. Pacaud, paris: P.u.f. 1968; p17. 
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يشء ملزم]1]. ووجود معرفة منجزة أو مفهوم معيارّي لألنا، تكون مقبولة، أراد منه كانط 

أن يقيم محاكمة للضالالت التي يتقاسمها العقل مع نفسه عندما يصدر حكامً ال يستند 

إىل الخربة، لكّن محاكمة كهذه مل تتحّقق؛ ألنّه مل يبد له يشء أكرث يقينيّة من الوعي 

الذايتّ؛ إذ يف الوقت الذي أكون فيه معطى كـ )أنا أفّكر( املصاحب لتصّورايت كلّها عندها 

ميكن أن نفهم الوحدة الرتنسندنتاليّة للوعي الذايتّ]2].

ويف مسار التقيّص عن إنجازات اإلدراك األّويّل، يجب أن تقوَّم عالياً هويّة األنا عىل 

أساس التجربة الرتنسندنتاليّة املوثوقة للتأّمل الذايتّ. وهذا هو الرشط الثاين الذي سيعترب 

هيغل أنّه عنده سيصبح النقد إشكاليّاً؛ ذلك أّن الرشط األّول سيكسب املنهجيّة الحديثة 

ليك  للعلم،  أّوليّاً  املوروثة منطاً  املعرفة  املعيّنة حول  املقولة  تعترب  ألنّها  معياريّة؛  قّوة 

تحديد  وتطبيقها يف  املعرفة  تكوين هذه  إعادة  متّكننا من  التي  الطرق  أشكال  تعّمم 

العلم، مع أّن املعرفة التي تتجىّل كعلم -حسب هيغل- إمّنا هي معرفة جليّة. وضامنتها 

مصداقيّتها، والعلم الذي يظهر أّوالً ال يصبح أكرث مصداقيّة؛ ألّن الثقة إمّنا متنح للضامنة 

ال لألولويّة]3].

أّما الرشط الثاين، فهو يوحي بأّن كانط يبدأ نقده املعريّف بالوعي غري الشّفاف فيام 

ذاته  يعرف  الذي  للفينومينولوجيا  الثابت  الوعي  خالف  عىل  العارفة،  الذات  يخّص 

متضّمنة يف تجربة التأّمل نفسه.

من هذه الزاوية، سيصبح نقد املعرفة موضع شّك فيام يتّصل باألساس الذي يقوم 

عليه... وبالرشوط التي تكفله وسيدفع باتجاه إعادة تأويل شامل لنظريّة املعرفة سيقود 

مع هيغل أّوالً، إىل تصّور جديد للمعرفة كتأّمل ذايتّ فينومينولوجّي.

[1[ Gottfried martin, science modern et entologie traditionnelle chez kant, trad. Piguet, paris: p.u.f. 1963. p7, 23, 

30- 32. 

[2[ Critique, p55.

[3[ Ibid, p61- 62, 201.
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ب. نظريّة املعرفة كفينومينولوجيا]1]

مل يكن نقد هيغل لتساؤل كانط الرتنسندنتايّل سيولّد نتائج مفارقة]2]؛ ألّن الفلسفة 

معه ليس فقط ستبّدل موقعها من العلم بل ستتخىّل عنه بصورة إجامليّة. وسيظهر معه 

أّن إدراك العلم فلسفيّاً مل يعد أمراً مطلوباً انطالقاً من نظريّة املعرفة، بل فقط كمقولة 

معرفة ممكنة ما دامت املعرفة ليست موضوعة عىل قدم املساواة مع املعرفة املطلقة 

لفلسفة كلّيّة.

هو  للمعرفة  الفينومينولوجّي  الذايتّ  التأّمل  أّن  عىل  يربهن  أن  هيغل  حاول  ولقد 

رضورة راديكاليّة لنقد املعرفة، لكّنه أقام ذلك عىل تحيّز واضح لرشوط فلسفة الهويّة 

ومل يبلغ باملسألة نهايتها املنطقيّة. وهو جادل بأّن الفلسفة الكانطيّة تتطلّب من الذات 

العارفة أن تتأكّد من الرشوط الرضوريّة ملعرفة ممكنة، قبل أن تبدي أيّة ثقة مبعارفها 

ترّبر  التي  املوثوقة  املعايري  مبساءلة  إال  معارفنا  نخترب  أن  نستطيع  ال  ألنّنا  املكتسبة؛ 

مثل  نقديّاً  املعرفة  قدرة  استقصاء  ميكن  فإنّه  هيغل  حسب  لكن  أحكامنا.  مصداقيّة 

التعرّف، خاّصة إذا كان النقد شيئاً تتطلّبه املعرفة نفسها]3].

تتعرّث إذن نظريّة املعرفة منذ البداية بهذه الحلقة املفرغة، وهي حلقة تتبّدى يف 

صورة أّن كّل نقد ينطلق من رشوط تبدو مؤقّتاً غري إشكاليّة، غري أنّها تبقى يف األساس 

مورداً إلشكاالت كثرية. وهو يستحرض هذه الحلقة -التي كان عىل الفلسفة أن تعالج 

نظريّة املعرفة من خاللها وعيها الخاطئ والتي كان ميكن أن تستحرض ذاتها من خاللها 

كتأّمل- عىل أنّها عالمة عىل خواء الفلسفة النقديّة. 

بداهة  تأكيد  عىل  قادراً  ليس  املعرفة  نقد  بأّن  تذكرينا  إىل  تقصد  هيغل  حّجة  إّن 

األصل، وإمّنا يبقى مبا هو تأّمل – معتمداً عىل ما سبقه كأنّه يتّجه نحو ما ابتدأ منه 

[1[ Heideger, Hegel,s phenomenology of spirit, trans. By. Parvis Emad, Indiana Unv. Press, 1988.

[2[ Hegel, werke in zwaring bänden, vol. 10. Encyklopädie der philosophischen wissenschaften im grundrisse 

)1830(, 1970, pp202-203.

Hegel, Differenz des fichteschen und schelingschen systems, 1801.

P 20.

]3] هيغل، فينومينولوجيا الروح، تج.ناجي العونيل، بريوت، املنظّمة العربيّة للرتجمة، 2006م. ص 117.     
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أصالً... من هنا، ارتبط نقد املعرفة بتشكيالت الوعي التي تتلّقى هذا النقد عىل الصعيد 

التجريبّي؛ ألّن اختيار نقطة االرتباط أو البدء ليس مجرّد اصطالح، وألّن اليقني الحيّسّ 

هو عنوان الوعي الطبيعّي لعامل الحياة اليوميّة، وهو العامل املوضوعّي؛ ألّن القدرة التي 

تذكّرنا بالتأّمل تنطلق من وظيفة الخربة التي تتبرّص دوغامئيّتها. وألجل ذلك فإّن العلم 

ال يستطيع استناداً إىل مثل هذا التأّمل أن يجعل شيئاً ما شّفافاً، اللهّم إال حالة نشوئه 

الخاّصة]1].

مثل هذه الحلقة التي يعتربها هيغل تناقضاً سيّئاً بالنسبة إىل نظريّة املعرفة، يحاول 

بنفسه أن يسوغها يف الخربة الفينومينولوجيّة، كصورة للتأّمل ذاته وتعود إىل بنية معرفة 

تقوم عىل مبدأ أّن عىل املرء أن يعرف ليك يستطيع أن يتعرّف بصورة واضحة، وهي 

صورة هدفها بلوغ معرفة أنكرتها النقديّة الكانطيّة من غري توّسط. 

ويطالب  املعرفة  نظريّة  يف  بها  املعرتف  غري  الرشوط  ينتقد  الحقيقة،  يف  وهيغل 

بإخضاعها للنقد يف سياق اسرتاتيجيّة شّك رضوريّة، وهو حاول أن يؤّسس وجهة نظر يف 

الشّك الذي تتجاوزه نظريّة املعرفة عىل أنّه طريق يُعاد بناؤه، ليتحّول -بنظره- كّل ما 

هو نقد محايث إىل نفي مجرّد.

متأّملة  غري  رشوط  عىل  قامئة  معرفة  نظريّة  كلّيّة  فيه  يتبرّص  الذي  الوقت  ويف 

ويربهن عىل توّسط التأّمل من خالل ما هو سابق ويستبعد تحديد الفلسفة عىل أساس 

منذ  سيعترب  ألنّه  خلسة؛  سيتسلّل  األخري  لكّن  النقد،  تجاوز  يحاول  فهو  ترنسندنتايّل، 

البداية أّن معرفة املطلق معطى، وأّن إمكانيّة املعرفة هذه يدلّل عليها مبقاييس نقد 

املعرفة]2]. مّثة إذن ما ال يقنع يالزم الفينومينولوجيا؛ ألّن إنتاج وجهة نظر معرفة مطلقاً 

ينبغي أن تتحّقق يف الخربة الفينومينولوجيّة، مع أنّها كمطلق ال تحتاج إىل تسويغ من 

خالل التأّمل الذايتّ.

ثّم إّن وجود أرغانون للمعرفة كنموذج توّسط تصل من خالله الواقعة الحقيقيّة إىل 

]1] هيغل، فينومينولوجيا الروح، تج.ناجي العونيل، بريوت، املنظّمة العربيّة للرتجمة، 2006م. ص191.

]2] م.ن فينومينولوجيا الروح. صص205- 223.
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الظهور يف ذاتها يبدو أمراً متهاوياً حسب هيغل؛ ذلك أّن التفّهم التأّميّل للنظريّة يجب 

أن يعاد النظر يف وظيفته من قبل املسألة الخاّصة بنقد املعرفة، يعني األورغانون. لكن 

مهّمة الفلسفة النقديّة تتجىّل بالتأكّد من وظيفة األداة والوسيلة لعزل ملحقات الذات 

التي ال محيد عنها عن املحتوى املوضوعّي للحكم ولسريورة املعرفة]1].

الذي ميكن  الحقيقة، إال ضمن الرشط  واعرتاض هيغل هذا ال يجد مصداقيّته، يف 

أن يوجد فيه يشء ما مثل املعرفة يف ذاتها أو املعرفة املطلقة، دون ارتباط بالرشوط 

الذاتيّة للمعرفة املمكنة؛ ألنّه يلحق نظريّة املعرفة مبفهوم خاّص عن معرفة قامئة ذاتيّاً 

أو معرفة مطلقة. مثل هذا التجاوز للكانطيّة يعود تحديداً إىل عالقة الذات واملوضوع 

يف نسق املرجعيّة الهيغيّل، التي يكون فيها توّسط األروغانون سبباً للفكر الذايتّ املعتم. 

لكّن نقد هيغل ال يسري محايثاً؛ ألنّه يشرتط مسبقاً ما وضعته نظريّة األرغانون ذاتها 

تحت املساءلة، أعني إمكان املعرفة املطلقة.

لكن مثّة يف نقده ما يقنع؛ ذلك أّن ما يّدعيه كانط من الوضوح حول الرشوط الرضوريّة 

ملعرفة ممكنة، كأن يعرض تصّورات محّددة حول الذات العارفة وحول املعرفة الصحيحة 

وتنظيم قدرة املعرفة من خالل الرشوط الرتنسندنتاليّة التي تبدو املعرفة يف ضوئها ممكنة 

وحول العلم وطبيعته واعتبار الشّك رشطاً وحيداً يقوم عليه االختبار باستقالليّة تاّمة من 

غري حاجة إىل تعليل.. إلخ، ادعاءات وضوح مل تعد مقنعة كمسلاّمت أساسيّة أليّة عقالنيّة، 

خاّصة فيام يتعلّق بالشّك الراديكايّل الذي مل يعد يعطى له هذا الدور الرتنسندنتايّل بل 

صارت تسند إليه وظيفة سيكولوجيّة تلتزم أسس الفلسفة العقالنيّة]2].

وبحسب هيغل، فإّن نقد املعرفة الكانطّي يسمح بإعطاء مفهوم تجريبّي عن العلم 

يف صورة فيزياء معارصة، ويكشف بذلك إجامالً املعايري املمكنة للعلم. لكّن نقد املعرفة 

ينبغي أن يتنازل عن رشوط من هذا النوع وأن يسمح بانطالق معايري نقد من خالل 

تجربة التأّمل.

[1[ Kant, werausgabe, 12 vols. hrsg.von Wilhelm weischedel, suhrkamp, traschenbücher wissenschoft; 55, Frankfort 

am main: suhrkamb, 1974, vols.3-4: kritik der reinen vernunft. 

]2] كارل بوبر، املجتمع املفتوح، تج. سيّد نفادي، بريوت: دار التنوير، ج2، ص 60 وبعدها.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 78

ومع هذا، سيبقى نقد املعرفة الكانطّي خيط التجربة الفينومينولوجيّة فيام يتّصل 

الوقت  ويف  خضّمها،  يف  أنفسنا  نجد  والتي  الطبيعّي  الوعي  كّونها  التي  بالتشكيالت 

الذي يكون فيه الوعي الظاهر هو موضوع النقد ستؤخذ قواعده كام تقّدم نفسها غري 

متوّسطة، و بذلك]1] سيتجّنب النقد الهيغيّل لنقد املعرفة الكانطّي الوقوع يف الوثوقيّة؛ 

إّن  ذاتها.  مبساعدتها  معايريه  اختبار  ونحو  تحّفظ  دومنا  ذاته  ضّد  سيتّجه  نقده  ألّن 

الوعي  بينام  لذاته.  الشّفاف  بوعيه غري  يبدأ -حسب هيغل-  للمعرفة  الكانطّي  النقد 

الفينومينولوجّي يعرف ذاته كعنرص مندمج يف تجربة التأّمل. 

بدايًة، يجب عىل التكّون الذي ينطلق من الوعي الطبيعّي أن يُعاد إنجازه من وجهة 

النظر التي يأخذها املراقب الفينومينولوجّي كموقف مؤقّت ومن ثّم ميكن ملوقع نقد 

املعرفة أن يتطابق مع الوعي املؤّسس الذي يعرف صريورة تكّونه من خالل تقنني وعي، 

إنّه جاهز  االختبار-  إىل  الذي يذهب مبارشة  املعرفة  نقد  الخاّصة -عرب  الذات  ال متلك 

وتحت الطلب، هو وعي معطى مبارشة مع نتيجة تأكّده الذايتّ. وبالتايل، يصبح نقد املعرفة 

الذي تتّصل فيه املفاهيم املعياريّة للعلم، كام لألنا، يف شّك راديكايّل مدللاّلً عىل التجربة 

الفينومينولوجيّة التي تتحرّك وسط وعي يتميّز تأّمليّاً بني الذات واملوضوع وبني الذات 

نفسها واملوضوع املعطى لها، ويصبح االنتقال من النظرة الساذجة للموضوع يف ذاته إىل 

املعرفة التأّمليّة للوجود ذاته شيئاً، يسمح للوعي أن يصنع تجربة مع ذاته عىل موضوعه]2].

يبدو  والذي  الكانطّي،  النقد  يف  املتضّمن  األخري  الرشط  سيتبّدى  ذلك،  ومن خالل 

معه النقد املجرّد للمعرفة كأنّه وهم؛ إذ هو يبدأ -حسب هيغل- من راديكاليّة مفرطة؛ 

ألنّه يخضع رشوطه لنقد ذايتّ، مدّمراً بذلك األساس الذي قام عليه الوعي الرتنسندنتايّل 

املصداقيّة  أو  والخربويّة،  الرتنسندنتاليّة  التعيّنات  بني  القبيّل  التحديد  يبدأ  منه  الذي 

والتكّون. بينام تبدأ التجربة الفينومينولوجيّة يف ذلك البعد الذي تتكّون فيه التعيّنات 

تأّمل ميكن  مّثة تجربة  أيّّة نقطة محايثة. فقط  الرتنسندنتاليّة ذاتها]3]. وهنا، ال توجد 

]1] فينومينولوجيا الروح، ص 257.

]2] م.ن. ص 267. 

]3] م.ن. ص 278.
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توضيحها تحت عنوان سريورة التكّون. ويُعاد تكوين مراحل التأّمل، التي عربها يتسامى 

الوعي النقدّي الصاعد إىل ذاته من خالل تكرار نسقي لتجارب تكوين خاّصة بتاريخ 

النوع. وفينومينولوجيا الروح تحاول أن تحّدد السريورة هذه يف ثالثة مسارات، يف العبور 

من خالل الحدث االجتامعّي للفرد، ويف التاريخ الكيّلّ للنوع، ومن خالل تاريخ النوع 

البرشّي الذي يعكس ذاته يف أشكال الروح املطلق يف الدين والفّن والفكر... إلخ

كنتيجة  االختبار  إىل  املعرفة  نظريّة  معه  تذهب  ذاته،  النقدّي  الوعي  ينتج  وحني 

للخربة الفينومينولوجيّة، فيصبح تكوين موقفها الخاّص من متلّك سريورة النوع شّفافاً 

هو  إمّنا  النقدّي  الوعي  أّن  عىل  الروح  فينومينولوجيا  نهاية  يف  هيغل  ويؤكّد  إزاءها. 

معرفة مطلقة، لكّنه مل يستطع أن يسري بحّجته الخاّصة بذلك إىل نهايتها؛ ألنّه مل يستطع 

أن يحّقق الرشط الشكاليّن لعبور فينومينولوجّي عرب تاريخ الطبيعة، وستصبح املعرفة 

املطلقة نتيجة ملنطلق استقصاء فينومينولوجّي معقولة فقط؛ باعتبارها نتيجة لتكرار 

نسقّي لسريورات تكّون النوع البرشّي والطبيعة يف آن واحد]1].

وإذا كانت التجربة الفينومينولوجيّة توجد بصورة مستدمية يف وسط حركة مطلقة 

الكانطّي غري ذي  املعرفة  املطلقة، يصبح حينها نقد  املعرفة  للروح وبالتايل تتحّدد يف 

جدوى.

لكّن التحّرر التاّم من رشوط فلسفة الهويّة الهيغليّة سيحّررنا من هذه الرابطة بني 

إىل شّك  الظاهر  الوعي  بناء  الفينومينولوجيّة، وسيتحّول حينها  والتجربة  املعرفة  نقد 

حتمّي، يف الظاهر فقط، حني نضفي الراديكاليّة عىل منطلق نقد املعرفة الرتنسندنتايّل 

العلم  إىل  الولوج  التأّمل  من  النمط  هذا  يضمن  أن  مستحيالً  وسيصبح  كانط،  عند 

املطلق؛ ألّن التجربة الفينومينولوجيّة ليست خربة أمربيقيّة تتحّدد يف مخطّط مرتسخ 

ترنسندنتاليّاً، وستدخل التجارب األساسيّة يف بناء الوعي الظاهر، وهي تجارب تتجّسد 

العامل والفعل يف ذاته، وسترتّسخ يف  فيها تغرّيات مثل هذا املخطّط حول املوقف من 

تجربة التأّمل هذه تلك اللحظات التي ترى فيها الذات نفسها من فوق كتفيها، والتي 

]1] فينومينولوجيا الروح، ص 362.
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الذات واملوضوع،  تدرك فيها كيف تتسلّل من وراء ظهرها العالقة الرتنسندنتاليّة بني 

وهي تستحرض مراحل تكّون النوع كام يقول هابرماس]1]، عىل أّن ذلك سوف لن يزيح 

البواعث املحسوبة بالنسبة إىل التاريخ الرتنسندنيايّل للوعي. وميكن للرشوط التي يتكّون 

منها يف كّل مرّة إطار ترنسندنيايّل لظاهرات املوضوعات املمكنة املنتجة من قبل الذات 

نفسها أن تنتج يف خالل تقّدم القوى املنتجة كام ينظر ماركس مثالً، ومن مثّة لن يكون 

عناء تحديد وحدة مطلقة بني الذات واملوضوع، تولّد وعياً نقديّاً لتشّكل معرفة مطلقة 

تلّخص يف نهايتها الذاكرة الفينومينولوجيّة.

موقع  مع  تتطابق  ال  املطلقة  املعرفة  يف  نظر  وجهة  الفينومينولوجيا  تنتج  عندما 

العلم الفعيّل، عند ذلك ال يستطيع بناء الوعي الظاهر ذاته أن يزعم موقع حالة العلم، 

وستتجّدد االستحالة التي كشف عنها هيغل للتعرّف قبل التعرّف، وهي الحلقة التي 

اتّهم وقوع الكانطيّة يف إسارها، يف صورة استحالة أن تكون فيها الفينومينولوجيا علامً 

مثل أّي علم آخر.

وهيغل حني نرش فينومينولوجيا الروح كجزء أّول من نسق العلم كان عىل قناعة 

تاّمة بأّن هيئات الوعي الظاهر سوف يتلو بعضها بعضاً بالرضورة، وأّن ذلك سيقود إىل 

أن تصبح الطريق إىل العلم علامً عىل شكل رضورة، يف مسار التجربة الفينومينولوجيا، 

الفينومينولوجّي  االستقصاء  ولكّن  الروح،  وفينومينولوجيا  املنطق  بني  كعالقة  تتبّدى 

التقّدم  سريورة  تقوم  عندما  للروح  واقعيّة  فلسفة  مستوى  إىل  ذلك  بعد  سيُختزل 

الفينومينولوجّي للوعي عىل العالقة املنطقيّة بني املاهيّات املوجودة يف ذاتها ولذاتها. 

والفينومينولوجيا ال تعرض فقط سريورة تطّور الروح بل متلكها من خالل الوعي الذي 

يجب أن ينتج نفسه من خالل تجربة التأّمل... ابتداء من اليقني الخارجّي وصوالً إىل 

املعرفة الخالصة؛ وألجل ذلك ال ميكن للفينومينولوجيا أن تكون علامً]2].

ويتوّصل هيغل إىل مفهوم عن العلم التأّميّل؛ ألنّه ال يفّكر منطقيّاً، بل هو يبني نقد 

العلوم  املعيار ال تستطيع  الهويّة. وأمام هذا  بفلسفة  الخاّصة  الرشوط  املعرفة ضمن 

]1] يورغن هابرماس، املعرفة واملصلحة، تج. حسن صقر، القاهرة: املرشوع القومّي للرتجمة، 2002م. ص 13 وما بعدها. 

]2] فينومينولوجيا الروح، ص 369- 405.
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املطلقة...  املعرفة  أمام  عقبات  تكون  أن  الروح  علوم  أو  الطبيعة  علوم  سواء  تحسبه 

للفلسفة مقابل العلم؛ ذلك أنّه يف الوقت الذي تؤكّد فيه  وهذا ليس موقفاً مكشوفاً 

الفلسفة ذاتها عىل أنّها فعليّة علم، فهي تخفي إجامالً عالقة الفلسفة بالعلم وتنّحيها 

جانباً، وسيتبّدى املطلب الذي ينادي به التأّمل الفينومينولوجّي ضّد الفهم املجرّد كأنّه 

اغتصاب لحّق العلوم باالستقالل، من خالل فلسفة تقّدم نفسها كأنّها علم كويّن.

الذي  الزعم،  القناع عن مثل هذا  الفلسفة  العلمّي املستقّل عن  التقّدم  سيكشف 

تحّول إىل مجرّد أوهام. وستبنى الوضعيّة العلمويّة موقعها عىل سوء فهم عميق لهذا 

الوهم. ماركس وحده سيجعل الزعم هذا قابالً للمراجعة من خالل نقد هيغل لكانط، 

دون أن يشرتك مع هذا النقد يف املسلّمة األساسيّة لفلسفة الهويّة، لكّن ماركس -كام 

سرنى- سييسء فهم مفهومه الخاّص. وبالتايل، سيكمل اإلجهاز عىل نظريّة املعرفة متاماً 

ليفتح الطريق أمام الوضعانيّة لتتخطّى جذريّاً فكرة هيغل، التي أمتّها ماركس بنفسه 

محّوالً دالالتها، حول تداخل منهجيّة العلوم مع سريورة التكّون الخاّصة بالنوع البرشّي، 

وأن تقيم منهجيّة كلّيّة عىل قاعدة الكبت والنسيان كام يقول هابرماس]1].

ج. نظريّة املعرفة، كنظريّة مجتمع]2]

– أولويّة الطبيعة

الطبيعة هي األولويّة عند ماركس، وهي ال تدرك إال كآخر بالنسبة إىل الروح الذي 

ال يكون ذاته إال يف آخر مراحل سريورته... ولو كانت الطبيعة، كام يقول هيغل، هي 

الروح يف حالة تخارجه الكامل ملا متلّكت الطبيعة جوهرها، ولكان باإلمكان قيام ضامنة 

مسبقة بأّن الطبيعة ال تكون يف الحقيقة إال التي يتذكّرها الروح العائد إىل ذاته تأّمليّاً]3].

]1] املعرفة واملصلحة، ص29 وبعدها.. 

الرزّاق حلبي،  عبد  مّحمد وعيل  تج.محّمد عيل  املاركيّس،  االجتامع  نقد علم  بوتومور،  توم  ماركس:  عند  املجتع  نظريّة  أصول  ]2] حول 

اإلسكندريّة: دار املعرفة الجامعيّة، 1984م. ص. 37- 59. وهابرماس، بعد ماركس، تج. محّمد ميالد، دمشق: دار الحوار، د.ت. ص41.

]3] الروح عند هيغل يحيل الطبيعة إىل رشطه، وله بذلك األولويّة املطلقة عليها، هنا تكون الطبيعة قد اختفت، ويكون الروح قد أنتج 

ذاته كفكرة وصلت إىل وجودها من أجل ذاتها. هيغل، موسوعة العلوم الفلسفيّة، ج1؛ تج. إمام عبد الفتّاح إمام، ط3، بريوت: دار التنوير، 

2007م. ص137.
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عرب هذه الحّجة سيفرتض ماركس أنّه حطّم الختم الخاّص الذي تقيمه فلسفة الهويّة عىل 

املعرفة املطلقة... ذلك أّن الطبيعة، سواء املوضوعيّة أم الذاتيّة، ليست خارجيّة يف الظاهر 

فقط بالنسبة إىل الوعي الذي يجد فيها نفسه وإمّنا هي التي تحّدد فعليّة املاّدة الخام التي 

يتعلّق بها الروح، ومن مثّة تكون الطبيعة سابقة عىل الروح الذي يفهمه ماركس ال مبعناه 

املثايّل إمّنا مبعنى سريورة الطبيعة التي تنتج من ذاتها جوهر الطبيعة اإلنسانيّة واملحيط.

ميتلك اإلنسان عند ماركس، إضافة إىل خصائص الجسد، قدرات تكيّفيّة وتعبريات 

حياة. وهو جوهر طبيعّي فّعال مرتبط باملحيط الذي يوجد فيه... وألجل ذلك تتحّول 

كائن  اإلنسان  أّن  ذلك  من  يقصد  أن  غري  من  نوع،  فعاليّة  إىل  املوضوعانيّة  فعاليّته 

موضوعايّن باملعنى األنرتوبولوجّي بل مبعنى أنّه يحّقق معناه انطالقاً من نظريّة املعرفة... 

أو مبعنى أّن الفعاليّة املاّديّة تكتسب معنى نوعيّاً ملا هو تكوين موضوعايّن يتقاسم مع 

الطبيعة لحظة الوجود ذاته ويحمل من الفعاليّة لحظة املاّديّة املنتجة ذاتها]1].

ترنسندنياليّاً يف جانب  إنجازاً  املاّديّة سيفهمها ماركس بوصفها  الفعاليّة  مثل هذه 

املوضوعات،  موضوعيّة  رشوط  فضمن  فيه  تظهر  الذي  العامل  بناء  تناظر  ألنّها  منها؛ 

ويحّقق النوع اإلنسايّن مثل هذا اإلنجاز الرتنسندنيايّل من خالل إعادة إنتاج حياته يف 

الرشوط الطبيعيّة.

– العمل كرشط للنوع البرشّي

ثّم إّن سريورة تحّول املاّدة تأخذ شكل سريورات عمل اجتامعّي، وترتبط بقوى الكائن 

الفيزيائيّة وثوابت محيطه الطبيعّي، ولذا كان العمل هذا رشط الوجود اإلنسايّن املستقّل 

عن كّل األشكال االجتامعيّة األخرى، والرضورة الطبيعيّة للحياة اإلنسانيّة لتوّسطه تحّول 

املاّدة ولكونه يشّكل السريورة التي يكون فيها اإلنسان وسيطاً بني الطبيعة نفسها وبني 

أنحاء تشّكل املاّدة وتبّدلها من خالل فعله الخاّص ليجعلها قابلة لالستخدام من أجل 

حياته الخاّصة]2].

]1] إريك فروم، مفهوم اإلنسان عند ماركس، تج. محّمد سيّد رصاص، دمشق: دار الحصاد 1998م. ص 105- 109.

]2] ماركس، رأس املال، تج. فالح عبد الجبّار، ط1، بريوت: دار الفارايّب، 2013م. ج1، ص199-57،198.
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أّن  لجهة  نفسها،  املعرفة  بنظريّة  يتصل  بل  أنطولوجيّة  مقولة  ليس  هذا  والعمل 

من  لإلنسان  الذاتيّة  الطبيعة  مع  التوّسط  خالل  من  فقط  تتكّون  املحيطة  الطبيعة 

املاّديّة  الفعاليّات  نسق  ويخلق  موضوعيّة،  كطبيعة  االجتامعّي،  العمل  سريورة  خالل 

الرشوِط  نفسه،  الوقت  املمكنة، ويف  االجتامعيّة  الحياة  إنتاج  الفعليّة إلعادة  الرشوَط 

الرتنسندنتاليّة للموضوعيّة املمكنة، وما دام ماركس يرى يف اإلنسان صانع أدوات، فهو 

العمل سريورة  وينظّم من خالل  واحد،  آن  العامل يف  من  لفعل وملوقف  إذن مخطّط 

املاّدة ويخلق بذلك عامله، ويؤكّد ذاته ويفعلها يف وجوده ومعرفته، ليس ككائن طبيعّي 

فحسب، بل ككائن موجود ألجل ذاته]1].

فاإلنسان إذن، يتميّز ال من خالل تكوينه الطبيعّي الثابت أو الرتنسندنتايّل بل فقط 

من خالل آليّة إعادة إنتاج العمل االجتامعّي كسريورة للنوع ارتبطت بتاريخه.

يف مقابل هذه اللحظة التي تتجىّل فيها إنجازات الفرد ال ميكن لجوهر ثابت للنوع 

ثقايّف مرشوط  لنموذج  تجريبيّة  هيئة  يف  وال  ترنسندنتاليّة  حياة  كصورة  ال  يوجد  أن 

بيولوجيّاً؛ ألّن مثل هذه اإلنجازات املتبقيّة وقوى اإلنتاج املرتاكمة تغرّي العامل من جانبها، 

وضمنها تتفاعل الذوات مع موضوعاتها.

بصورة  إليها  ينظر  مل  لكّنه  البالغة،  أهّميّتها  يف  العمل  سريورة  ماركس  أدرك  لقد 

مستقلّة عن أّي شكل اجتامعّي محّدد بل كأرضيّة لتأسيس بنى املعنى الالمتغرّي لعوامل 

الحياة املمكنة، وكمقولة تتوّسط بني الطبيعة املوضوعيّة والطبيعة الذاتيّة، وتشّكل آليّة 

تطّور تاريخ النوع وكذلك الطبيعة املحتاجة إىل الذوات العاملة ذاتها من خالل ناتج 

العمل، وبالتايل ال الطبيعة موضوعيّاً وال الطبيعة ذاتيّاً تعادل الكائن اإلنسايّن؛ ذلك أنّه 

إذا كان ما هو طبيعّي يحتاج إىل أن يتكّون، فإّن الكائن اإلنسايّن كذلك ميلك فعل تكّونه 

الخاّص الذي هو التاريخ املعلوم الذي يتجاوز ذاته بالوعي.

]1] حول اإلنسان عند ماركس: إريك فروم، م.س، ص45-43.
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– العمل االجتامعّي كرتكيب

يتّخذ تطّور نسق العمل االجتامعّي شكل عالقة تاريخيّة]1]، وتتعنّي مراحل الوعي 

الظاهر من خالل القواعد الرتنسندنتاليّة إلدراك العامل والعقل عىل حّد سواء، وتُعطى 

الطبيعة املوضوعيّة يف هذا اإلطار يف كّل مرة لذات اجتامعيّة محّددة، وهو إطار يتغرّي 

تاريخيّاً باالرتباط بطبيعة ذاتيّة تشّكل خالل ناتج العمل االجتامعّي.

العمل  أساس  تشّكل  التي  البنى  الفينومينولوجّي  الذايتّ  التأّمل  يدرك  لن  وسوف 

ماّديّاً  الفاعل  اإلنسان  طبيعة  بني  جوهرّي  تركيب  فيها  ينكشف  والتي  االجتامعّي، 

والطبيعة املحيطة به.

من مثل هذه اإلشارة ميكن أن نفهم كيف يكون العمل االجتامعّي ذاته تركيباً، وأن 

نستوعب من مثل هذا املفهوم املاّدّي تركيب العنارص الالزمة لنقد املعرفة مبا هو نقد 

راديكايّل، من خالل االستناد إىل نقد هيغل لكانط. لكن مثل هذه العنارص -كام سيأيت- 

ستبدو عاجزة عن أن تتكامل لصالح بناء نظريّة معرفة كعادته]2]؛ ألّن الرتكيب هنا ال 

ينتج عالقة منطقيّة، -عىل خالف كانط وهيغل-؛ ألنّه ليس إنجاز الوعي الرتنسندنيايّل 

وال هو نتاج أنا مطلقة وال نتاج حركة الروح، بل اإلنجاز التجريبّي لذات نوع تنتج ذاتها 

تاريخيّاً.

الحكم  شكل  وإىل  املنطوقة  الجمل  ماّدة  إىل  يعودان  وهيغل  كانط  من  كّل  كان 

املنطقّي من أجل تأكيد وحدة املوضوع واملحمول كنتيجة منوذجيّة لهذا الرتكيب مبا هو 

مامرسة للوعي كفاعليّة )األنا أو الروح(، ويستخدم املنطق املاّدة؛ باعتبارها شيئاً ترّسبت 

فيه اإلنجازات العاملة عىل الرتكيب... 

الئجة  من  الذهن  مقوالت  يستقي  الذي  الصورّي  املنطق  أثر  اقتفى  كانط  كان   

األحكام، أّما هيغل فاقتفى أثر املنطق الرتنسندنتايّل سواء من أجل إعادة حدث فعل 

األنا يف اإلدراك املحض، أو من خالل إعادة تكوين حركة ديالكتيك املفهوم املطلق من 

]1] رأس املال، ج1، ص90-73،86.

]2] رأس املال، م.س، ص54، 407-382. 
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تناقضات العقل املحض لكن عندما ال يتحّقق الرتكيب يف الفكر إمّنا يف العمل عندها 

تكون القاعدة التي يتجّسد فيها هي نسق العمل االجتامعّي ال عالقة الرموز املنطقيّة، 

بل  املنطق  ليس  الرتكيبيّة  اإلنجازات  تكوين  إعادة  إىل  بالنسبة  الوصل  نقطة  وتكون 

االقتصاد]1].

وما يقّدم املاّدة التي فيها يبدأ التأّمل من أجل عقد صلة بني اإلنجازات الرتكيبة وبني 

الوعي الفلسفّي ليس الربط الصحيح بني الرموز بل سريورات الحياة االجتامعيّة والفعل 

ماّدّي.  إنتاج  كفاعليّة  بل  للفكرة  كفاعليّة  بعُد،  الرتكيب،  يتجىّل  ال  هنا  ومن  املاّدّي، 

والنموذج الذي يقتفي يف تحديد سريورة إعادة اإلنتاج االجتامعّي بتناميها الطبيعّي إمّنا 

هو إنتاجات الطبيعة ال إنتاجات الروح.

ومثل هذا الرتكيب عرب نسق العمل االجتامعّي بني اإلنسان والطبيعة ليس مطلقاً]2]، 

كام صنع هيغل من خالل التفكري فيه ضمن رشوط فلسفة الهويّة يف منوذج الروح الذي 

يتعرّف ذاته يف الطبيعة كام يف غريها، عندما جعل عالقة التأّمل اثنتني، عالقة مخلوقة 

يف التأّمل الذايتّ للذات املعزولة مع نفسها، وعالقة مخلوقة يف املشاركة لذات أخرى. 

االختالف مرتّسخة يف  الروح والطبيعة تكون لحظة  الهيغييّل بني  املطلق  التامهي  ويف 

العالقة األوىل يف صورة وحدة، ويف الثانية ترتّسخ لحظة الوحدة يف صورة االختالف؛ إذ 

الروح املطلق هو متاهي الروح والطبيعة بالطريقة التي تدرك فيها الذات أنّها متامهية 

مع ذاتها يف الوعي الذايتّ، لكن يف مثل هذه الوحدة يكون الالمتاهي مخلوقاً بطريقة 

تدرك فيها الذات أنّها مختلفة باملطلق، ماّم ينتج أّن االختالف املطلق يجب النظر إليه 

كعالقة بني ذوات.

الصحيح،  العكس هو  بل  أخرى  ذات  الطبيعة تحت مقولة  يدرك  ماركس ال  لكّن 

وألجل ذلك فإنّه يدرك وحدة االثنينت، من خالل ذات، ال كوحدة مطلقة؛ ألّن الذات هي 

يف األساس جوهر طبيعّي، وبالتايل عىل الوحدة التي يرجع فيها الفضل إىل فعاليّة الذات 

الذات الطبيعيّة ضمنها  التي تدركها  أن تبقى مفروضة من قبل الذات عىل الطبيعة، 

]1] رأس املال، م.س، ص393-392. 

]2] ويقارن: هرني لوفيفر، املاركسيّة، تج.جورج يونس، بريوت: نوفل، د. ت. ص26 وبعدها. م.ن، ص57،85، 93.
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وليس مستقلّة عنها، مثلام تدرك الذات نفسها عىل أساس االعرتاف املتبادل لتفّهم ذوات 

أخرى]1].

تلغي  أن  تستطيع  ال  والطبيعة  االجتامعيّة  الذات  بني  ذاتها  تنتج  التي  والوحدة 

استقالل الطبيعّي، من جانب آخر، املالزم لحقيقتها، وتحتفظ كمعادل للعمل االجتامعّي 

بنوع من االستقالل والخارجيّة ضّد الذات التي تتحّكم فيها.

أّما استقالليّتها فتتجىّل يف أنّنا نعلم سريورة التحّكم فيها مبقدار خضوعنا لها. وأّما 

ال  الطبيعة  يف  أساسيّة  نواة  مثّة  أّن  ذلك  األخرية؛  ثوابته  فتتبّدى يف حساب  خارجيّتها 

متنحها أسارها مهام امتّدت قدرات تحّكمنا التقنيّة وهيمنتنا عليها.

وإذا كانت الطبيعة عند ماركس لها األولويّة كام مّر عىل عامل اإلنسان نفسه، فذلك 

ناتج يف الحقيقة لجهة أنّها تشّكل تحديداً أساس الذات العاملة كجوهر طبيعّي وألنّها 

تدخل يف سريورات العمل الخاّصة بها. وهي كطبيعة -ذاتيّة أو موضوعيّة- متثّل جزءاً 

من نسق العمل االجتامعّي من غري أن يكون لدينا مدخل إليها إال ضمن البعد التاريخّي 

الذي تتخذه سريورة العمل الذي فيه تتوّسط الطبيعة ذاتها يف عالقة الهيئة اإلنسانيّة 

مع ذاتها، وهي، أي الطبيعة، تجريد نضطر للتفكري فيه؛ ألنّنا نواجهها دامئاً يف أفق تكون 

النوع من منظور التاريخ العاملّي]2].

التاريخ  ثانية تحت عنوان طبيعة سابقة عىل  الكانطّي  ذاته  الشء يف  يتبّدى  هنا 

الطبيعة من حيث  تثبت  املعرفة، وهي  بنظريّة  الخاّصة  الوظيفة  عليها  تقع  اإلنسايّن 

هي متحّققة بالكامل، وتصون حقيقتها الثابتة بالرغم من ترّسخها التاريخّي يف عالقة 

التوّسط بني الذوات الفاعلة ضّد مسعى املثاليّة لتذويبها يف الوجود خارج الذات للروح.

وإذا كان الرتكيب ال ينتج أيّة عالقة منطقيّة فهو ال يحّقق وحدة مطلقة كذلك بني 

اإلنسان والطبيعة، وكام هو الحال يف اإلدراك الكانطّي األّويّل فإّن االختالف بني الشكل 

واملاّدة يرتّسخ يف املفهوم املاّدّي للرتكيب. وتصبح بالتايل األشكال املقوليّة للذهن مقولة 

]1] رأس املال، م.س، ج1، ص192.

]2] يالحظ حول نقد هابرماس: جاك بيدييه وأوستاشكوفيالكيس، معجم ماركس املعارص، بريوت: املنظّمة العربيّة للرتجمة،2015م. ص505. 
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يف  يتكّون  تسلسالً  املمكنة  للموضوعات  املوضوعيّة  الوحدة  وتصبح  املاّديّة،  للفاعليّة 

تتشّكل يف  املعطاة  املاّدة  ألّن  الرتنسندنتايّل؛  الوعي  األدايتّ ال يف  الفعل  دائرة وظائف 

كتشكيل،  هنا  نفسها  العمل  سريورة  وتعرض  املعرفة،  سريورة  يف  كام  العمل  سريورة 

كإخضاع للموضوعات لهدف نفع ذايتّ، وهي تحّولها بنفسها إىل نتائج لفعاليّتها.

وعندما نوازن بني عنارص صريورة العمل وعنارص صريورة املعرفة )ماّدة، أدوات، 

كانط  بني  الجذرّي  الفعيّل  االختالف  واضحاً  يتجىّل  إلخ(  العقل...  مقوالت  العمل، 

وحدتها  تأخذ  كانط  عند  املخيّلة  من خالل  الحدس  ماّدة  تركيب  أّن  ذلك  وماركس؛ 

الرضوريّة الطبيعيّة ضمن مقوالت الذهن، وهي مقوالت ترنسندنتاليّة للرتكيب تتبّدى 

كمفاهيم محض داخليّة وغري مؤثّرة يف الوعي بصورة كاملة، أّما تركيب ماّدة العمل 

الرتكيب  وقواعد  العامل.  اإلنسان  مقوالت  ضمن  وحدتها  تأخذ  فهي  ماركس  عند 

وتنتمي إىل محتوى متغرّي  حّسيّاً  الواسع، وجوداً  باملعنى  تتخذ، كأدوات  التقنيّة هنا 

تاريخيّاً]1]. 

سيحتفظ هذا املفهوم املاّدّي للرتكيب باإلطار الثابت الذي تشّكل الذات ضمنه ماّدتها 

والذي رّسخته الكانطيّة، باعتباره إطاراً يرتّسخ من خالل تجهيز القوى الرتنسندنتاليّة أو 

من خالل تجهيز اإلنسان كصانع أدوات، لكّن ماركس يضع يف حسابه قواعد الرتكيب 

املتوّسطة تجريبيّاً التي متوضع نفسها يف قوى اإلنتاج والتي تغرّي موقع الذوات تاريخيّاً 

بالنسبة إىل الطبيعة املحيطة. ما يوجد من الكانطيّة يف التصّور التاريخّي للمعرفة هو 

وظائف  دائرة  من خالل  ترتّسخ  والتي  املحيطة  بالطبيعة  للنوع  املتغرّية  العالقة  هذه 

محسوبة.  بصورة  للنوع  الطبيعّي  التطّور  يف  رشوطه  تنشأ  فعل  وهو  األدايتّ،  الفعل 

بسريوراتها.  املمكن  التقنّي  التحّكم  مصلحة  إىل  بالرضورة  تدفع  بالطبيعة  ومعرفتنا 

وموضوعيّة التجربة تتأّسس ضمن مخطّط إدراك، متعنّي من خالل بنى أفعال راسخة 

أنرتوبولوجيّاً، وملزم بشكل يتساوى بالنسبة إىل الجميع يف صورة عمل ذوات متمّسكة 

بحياتها. وهي موضوعيّة مشدودة إىل تنظيم جسدّي لإلنسان مؤّسس عىل الفعل وليس 

الالتاريخّي إجامالً مع  الوعي  لكانط- تطابق  أّوليّة لإلدراك يضمنها -طبقاً  عىل وحدة 

]1] رأس املال، ج1، ص328،334.
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رضورة ترنسندنياليّة؛ وألجل ذلك تتغرّي هويّة الذوات االجتامعيّة أكرث مع اتساع قّوة 

سيطرتها التقنيّة وامتدادها]1].

مثل وجهة النظر هذه غري كانطيّة بالكامل؛ ألّن املعرفة املنتجة ضمن إطار الفعل 

الذوات  وكذلك  املتحّولة  والطبيعة  الخارجّي.  الوجود  إىل  إنتاج  كقّوة  ستدخل  األدايتّ 

الفاعلة ستتغرّي تبعاً لذلك من خالل سريورات العمل. ومرحلة تطّور قوى اإلنتاج الفعليّة 

ستجّدد املرحلة التي يجب عىل كّل جيل فيها أن ينتج من جديد صورة لوحدة الذات 

واملوضوع]2].

مع ماركس كان ميكن للحظة الكانطيّة للرتكيب من خالل العمل االجتامعّي أن تتحّول 

إىل نظريّة معرفة أداتيّة، وكان ميكن ملثل هذه النظريّة أن تجعل العالقة الرتنسندنياليّة 

لصريورات العمل واعية، وضمنها فقط يكون تنظيم التجربة ممكناً وكذلك موضوعيّة 

املعرفة من وجهة نظر قابليّة التحّكم يف الطبيعة، لكّن الرجل مل يدفع بذلك إىل خواتيمه، 

وهو مل يضع إال بضع إشارات سيتّم صياغتها فيام بعد يف الرباغامتيّة خاّصة عند بريس]3].

– العالقة بني علوم الطبيعة وعلم اإلنسان]4]

املاّديّة  اإليجابيّة  العالقة  لجعل  كافية  املتواضعة ستكون  اإلشارات  لكن مثل هذه 

مع علوم الطبيعة قابلة للفهم؛ ألّن املعرفة املقيّدة تقّدميّاً -حسب ماركس- والتي تُنتج 

وتخترب يف سريورات العلوم الطبيعيّة تنتهي إىل ذات املقولة التي تنتهي إليها املعرفة 

الرباغامتيّة للحياة اليوميّة املكتسبة بالتجربة يف مجال عامل الفعل املحكوم بالنجاح.

وبنظر ماركس فإّن القوانني ال تستطيع إجامالً أن تزعم لنفسها املصداقيّة الكلّيّة؛ ألّن 

رشوط املوضوعيّة املمكنة للمعرفة واملرتبطة بعلوم الطبيعة تبقى راسخة يف بنية فعل 

متغرّي، ويرتبط الشكل املتغرّي تاريخيّاً بحالة قوى اإلنتاج وهي حالة تعنيِّ سريورة تعلم 

]1] رأس املال، ج1، ص358.

]2] م.ن، 407.

]3] املعرفة واملصلحة، ص89 وبعدها.

]4] رأس املال، ج1، ص57، 85، 93، 192..
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تراكميّة، وتجّدد بذلك الرشوط التي تنشأ ضمنها معرفة تقنيّة جديدة ستصبح بنفسها 

قّوة إنتاج لها تأثريها عىل الذات عرب الطبيعة املعالجة]1].

وهو بذلك يحارب يف الحقيقة ضّد فلسفة الهويّة، لكن سيتبّدى األساس الفلسفّي 

ملاّديّته غري كاف من أجل تأّمل ذايتّ للمعرفة ال يرقى إليه شّك ويعمل عىل الوقاية من 

التشويه الوضعّي لنظريّة املعرفة؛ والسبب هو اختزال فعل اإلنتاج الذايتّ للنوع يف العمل. 

وماركس يتبّنى اإلطار املؤّسسايت وعالقات اإلنتاج إىل جانب قوى اإلنتاج التي يرتّسب 

فيها الفعل األدايتّ كنسق مرجعيّة فلسفيّة، وهو ال يخفى عليه عالقة التفاعل املتوّسط 

رمزيّاً ودور املوروث الثقايّف، لكّنه يفرتض أّن ذلك ال يدخل يف النسق، وأنّه من خالله 

ميكن إدراك حضور السلطة واأليديولوجيا وأثرهام]2]، ويدرك أنّه يف مثل هذا التوّسط 

الذي ال يعطي نفسه يف قياسات العقل األدايتّ تتحرّك التجربة الفينومينولوجيّة الهيغليّة، 

)أيديولوجيا(،  ماركس  يسّميها  التي  الظاهر  الوعي  هيئات  تدخل  وفيها  خاللها  ومن 

وفيها تتصل التشيآت تحت القّوة الخفيّة للتأّمل.

والتجاوز  املاّديّة  الفاعليّة  مقوالت  ضمن  النوع  تاريَخ  تحليالته  يف  ماركس  يدرك 

النقدّي لأليديولوجيا، وضمن مقوالت الفعل األدايتّ واملامرسة املتغرّية، وضمن مقوالت 

للنوع فقط  الذايتّ  للتكّون  التطّور املحدود  العمل والتأّمل يف آن. لكّنه يفرّس ذلك يف 

من خالل العمل... هنا نقع عىل إعادة تفسري للفينومينولوجيا الهيغيليّة لتكون دليل 

عمل لرتجمة أداتيّة ملفهوم الفلسفة الرتنسندنتاليّة عند كانط. وألجل ذلك تبّدت فكرة 

التكّون الذايتّ للنوع من خالل العمل كمدخل لتحليل فينومينولوجّي منزوع األسطرة. 

أّما افرتاضات فلسفة الهويّة عند هيغل فقد انحلّت يف أساس ماّدّي خالص، لكّن ماركس 

مل يتمّكن من إدراك مقصد أبحاث هيغل الخاّصة بصورة حاسمة؛ ألنّه فهم آليّة التقّدم 

يف تجربة التأّمل املحض عند هيغل عندما يحول األخري تكون الوعي الظاهر إىل غرض 

أّن إطالق القوى املتبقيّة هو  النوع الذي ينتج ذاته، وهذا يقود إىل افرتاض  يرمز إىل 

الذي يعطي يف كّل مرّة الحافز لتجاوز تشّكل الحياة املتّصلة يف وضعيّتها ثّم تحويلها 

]1] رأس املال، ج1، ص382.

]2] م.ن، ص57-56، 122-120.
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إىل تجربة، لكّن ماركس يخدع نفسه حني يختزل التأّمل ذاته يف العمل، مطابقاً التجاوز 

بحركة موضوعانيّة مع متلك القوى الجوهريّة املتخارج يف معالجة ماّدة ما. وحني يختزل 

ماركس حدث التأّمل إىل مستوى الفعل األدايتّ؛ فألنّه يرجع الخلق الذايتّ لألنا املطلقة 

إىل اإلنتاج العيايّن للنوع]1].

وماركس ال ينكر الفرق بني علوم الطبيعة وعلوم اإلنسان. ومبادئ نظريّة املعرفة 

القامئة عىل األداتيّة تتيح له مفهوماً براغامتيّاً ترنسندنتاليّاً للعلوم الطبيعيّة، التي متثّل 

منهجيّاً شكالً مؤكّداً يعرض معرفة تراكميّة يف نسق العمل االجتامعّي.

وهو يقف فيام يخّص تسويغ العلوم الطبيعيّة انطالقاً من نظريّة املعرفة إىل جانب 

كانط؛ إذ بالنسبة لهام معاً ميثّل تقّدم املعرفة الذي يضعه املنهج معياراً صحيحاً لعلميّتها، 

لكّن ماركس ال يقّر هذا التقّدم ببساطة عىل أنّه حقيقّي، ويرغب يف أن يعرف إىل أّي 

مدى تدخل املعلومات الخاّصة بالعلوم التطبيقيّة طبقاً، ملعناها من املعرفة املفيدة، يف 

دورة اإلنتاج.

وهو مل يدفع من جانب آخر باملعنى املحّدد لعلم إنسان]2] متحّقق كنقد أيديولوجّي 

إىل مداه األقىص بالتاميز مع املعنى األدايتّ لعلم الطبيعة، ومع أنّه حاول تأسيس علم 

إنسان عىل شكل نقد فهو كان مييل دامئاً إىل وضع علم اإلنسان جانباً، أو كان يطمح 

يتسم  الذي  املسعى  هذا  ومثل  الطبيعة.  علوم  مع  اإلنسان  علم  وحدة  تأسيس  إىل 

الطبيعيّة تقع تحت مطلب الرشط الرتنسندنتايّل لنسق  العلوم  بالوضعيّة غريب؛ ألّن 

العمل االجتامعّي الذي ينبغي أن يعكس علُم االقتصاد تحّولَه البنيوّي. ولحظة التأّمل 

هذه تفتقد قيمة العلم باملعنى الصارم، والتي يتميّز من خاللها النقد الذي يستقيص 

للذات االجتامعيّة، والذي يحّقق  الذايتّ  اإلنتاج  الطبيعة عن  بتاريخ  الخاّصة  السريورة 

لهذه الذات ما يقودها إىل الوعي.

وإذا كان علم اإلنسان تحليالً تكوينيّاً، أعني تحليالً لتكون سريورة النوع، فال بّد أن 

]1] رأس املال، ج1، 22.

]2] إريك فروم، م.س، ص45-37.
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يتضّمن بالرضورة تأّمالً ذاتيّاً لنقد معريّف للعلم. لكّن التفّهم الذايتّ لالقتصاد كعلم طبيعة 

إنسايّن يخفي ذلك؛ ألنّه ينتج بالرضورة من نسق مرجعيّة يقترص عىل العقل األدايتّ.

 – يف التكّون الذايّت للنوع ورصاع الطبقات

إّن مفهوماً ماّديّاً للرتكيب من خالل العمل االجتامعّي يدفع كاّلً من معرفة العلوم 

الطبيعيّة القابلة لالستخدام تقنيّاً ومعرفة قوانني الطبيعة ونظريّة املجتمع وكذلك معرفة 

الذايتّ  للتكّون  العالقة املوضوعيّة ذاتها  الطبيعة اإلنسايّن إىل االنتامء إىل  تاريخ  قوانني 

للتنّوع؛ ذلك أّن معرفة الطبيعة ينطلق أّوالً من معرفة الحياة اليوميّة الرباغامتيّة، لتصل 

يف النهاية إىل علم الطبيعة الحديث، بقدر واحد من التفاعل لإلنسان مع الطبيعة.. ثّم 

تقود هذه املعرفة نفسها لتؤثّر كقّوة إنتاج عىل نسق العمل االجتامعّي نفسه.. وباملثل 

ميكن إدراك معرفة املجتمع التي تحّدد الوعي الذايتّ للذوات االجتامعيّة بدءاً من مرحلة 

للفئات االجتامعيّة وصوالً إىل نظريّة مجتمع مناسبة وتتكّون  الرباغاميتّ  الذايتّ  التفّهم 

هويّة الذوات يف كّل مرحلة من تطّور قوى اإلنتاج من جديد]1].

املعرفة  وظيفة  نشوء  يفرّس  أن  ميكن  الذي  الوحيد  اإلطار  يخلق  اإلنتاج  دام  وما 

فسوف يتجىّل علم اإلنسان ضمن مقوالت املعرفة التي متّكننا من التحّكم بسريورات 

الطبيعة التي تنتقل يف مرحلة الوعي الذايتّ للذوات االجتامعيّة نفسها، وبالتايل ستتحّول 

تدفع  تقنيّات  إىل  الطبيعة  معرفة  وتنقلب  ومتلّك،  إنتاج  معرفة  إىل  التأّمليّة  املعرفة 

بالذات االجتامعيّة إىل معرفة متواصلة لسريورات تحّول املاّدة يف الطبيعة بصورة دامئة، 

لتحّول نفسها يف النهاية من كونها معرفة حول توجيه سريورات املجتمع إىل يشء آخر 

هو علم طبيعة حول قوى التحّكم التقنّي.

لعلم  تلقايّئ  بتحّول  اإلنسايّن  النوع  تاريخيّاً  تربط  األّول  ماركس  عند  صيغة  مثّة 

الطبيعة والتقنيّة )يف العقل العاّم( يتحّكم بسريورة الحياة املاّديّة، وطبقاً لهذا التكّون 

فلن يتسجّد يف تاريخ الوعي الرتنسندنتايّل سوى تاريخ التقنيّة، وهو تكون سيبقى مرتوكاً 

فقط للتطّور الرتاكمّي للعقل الذي يتحّكم به النجاح.

]1] رأس املال،ج1، ص96.
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يكتمل -حسب ماركس- فعل اإلنتاج الذايتّ للنوع البرشّي، حاملا يهيمن عليه العلم، 

وتأخذ سريورة اإلنتاج املاّديّة حينها شكل اتباع الحاجات. مثل هذا التصّور الذي تتحّول 

فيه سريورة العمل إىل سريورة علم، ميكن له أن يضع تحّول طاقة البرش بواسطة الطبيعة 

تحت سيطرة نوع برشّي متحّرر من العمل الرضورّي]1].

إىل  العلم  تحّول  أّن  ماركس  يرى  املجتمع  بنظريّة  يتّصل  فيام  هيغل  مواجهة  ويف 

اآلليّة ال ميكن أن يعني تحّرر الوعي لذات جامعيّة تعي ذاتها وتسعى إىل متلّك سريورة 

للنوع ليس  اإلنتاج املسيطر عليها كنتيجة. وطبقاً لصيغة أخرى يتحّقق التكّون الذايتّ 

السلطة؛  عالقات  تغرّي  يف  وإمّنا  الطبيعة،  مقابل  األدايتّ  الفعل  عالقة  خالل  من  فقط 

التأّمل  يتحّصن ضّد مرحلة جديدة رضوريّة من  الذي  املؤّسسايتّ  اإلطار  ليس  وبالتايل 

العمل، بل علينا أن ندركه  نتيجة مبارشة لسريورة  إنتاج هو  العلم كقّوة  تقّدم  خالل 

كشكل حياة متصلّب وقابل للتجربة -كام مّر- أو كهيئة للوعي الظاهر ال تشمل مبارشة 

مرحلة التطّور التقنّي وإمّنا عالقة سلطة اجتامعيّة، سلطة طبقة عىل أخرى، عالقة قّوة 

تعرّب عن نفسها يف شكل سيايّس، وبالتايل فال تؤّدي العلميّة املتقّدمة لإلنتاج إىل تحرير 

الذات الواعية لذاتها العارفة بسريورة الحياة االجتامعيّة املدركة لها]2].

وهاتان الصياغتان تتأّسسان يف املنطق النظرّي ذاته، حني يأخذ ماركس مفهوم العمل 

االجتامعّي يف تصّور النوع الذي ينتج ذاتيّاً، من أجل تحليل تطّور تشكيالت املجتمع 

االقتصاديّة. وبالتايل يصبح التكّون الذايتّ من خالل العمل مدركاً عىل املستوى املقواليتّ 

عىل أنّه سريورة إنتاج وفعل أدايتّ، ويصبح العمل مبعنى الفاعليّة اإلنتاجيّة محّدداً للبعد 

الذي يتحرّك فيه تاريخ الطبيعة.

وماركس يضع يف حسبانه صورة أّن املامرسة االجتامعيّة التي تشمل العمل والتفاعل 

والسريورات الخاّصة بتاريخ الطبيعة ستصبح متوّسطة من خالل الفاعليّة املنتجة للفرد، 

ومن خالل تنظيم تواصلها فيام بينها. وهو تواصل يتقّرر ضمن معايري قّوة املؤّسسات 

التي تنهض بعبء كّل ما يتعلّق بالتدبري االجتامعّي.

]1] حول العمل الرضورّي: رأس املال، ج1، 234-231.

]2] م.ن، 73، 90-86.
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ويناظر، بحسبه، الفعل األدايتّ قرَس الطبيعة الخارجيّة، وتعنّي فيه حالة قوى اإلنتاج 

الفعل األدايتّ  تناظر ما بني  إثر ذلك  الطبيعة، وينشأ يف  التقنّي بقوى  التحّكم  مقياس 

القّوة  خالل  من  القمع  مقياس  يعني  املؤّسسايتّ  اإلطار  ألّن  الخاّصة؛  الطبيعة  وقمع 

املجتمع من  السياسيّة، ويصبح تحرير  للتبعيّة االجتامعيّة وللسيطرة  املتنامية طبيعيّاً 

قابلة  إنتاج معرفة  عىل  العمل، وتحديداً  الخارجيّة مرتتّباً عىل سريورات  الطبيعة  قّوة 

لالستغالل تقنيّاً مبا يف ذلك تحويل علوم الطبيعة إىل قّوة تقنيّة، ويصبح التحّرر من قرس 

القّوة بواسطة تواصل  التي متلّك  املؤّسسات  استبدال  الداخليّة ناجحاً مبقدار  الطبيعة 

اجتامعّي يربط وحده بالتواصل الخايل من السيطرة. وهذا ال يحدث فقط من خالل 

الفاعليّة اإلنتاجيّة وإمّنا من خالل الفاعليّة الثوريّة للطبقات املكافحة والفاعليّة النقديّة 

للعلوم التأّمليّة]1].

ومن أجل السؤال عن تعليل تاريخ تكّون النوع املرتبط بالنقد املعريّف يجب أن يأخذ 

توّسع نسق املرجعيّة، الذي يتناول العمل والتفاعل ضمن املامرسة االجتامعيّة، أهّميّة 

حاسمة عندما ال يُخضع اإلطار املؤّسسايت أعضاَء املجتمع كلّهم إىل أشكال القمع ذاتها. 

تُخلق  االجتامعّي إىل طبقات  النسق  بانقسام  االجتامعيّة وحدتها  الذات  تفقد  حينئذ 

بصورة دامئة من خالل اإلطار املؤّسسايتّ.

ويف الوقت الذي يتجىّل فيه تكّون النوع يف بعد العمل خطّيّاً كسريورة إنتاج وتشّكل 

طبقات يتجىّل بنفسه يف بعد رصاع الطبقات كسريورة قمع وتحّرر ذايتّ. ويف كال البعدين 

الطبيعة  قرس  من  التحّرر  خالل  من  التطّور  مراحل  من  مرحلة  كّل  خصائص  تتميّز 

والتحديدات  الثاين]2].  البعد  يف  الخاّصة  الطبيعة  قمع  ومن  األّول،  البعد  يف  الخارجّي 

املرحليّة ستخّط طريق النقد العلمّي التقنّي، وستبقى من خاللها وظائف الفعل األدايتّ 

أوتوماتيكيّاً  املجتمع  تنظيم  يعني  ولن  التطّور.  لهذا  كقيمة  وتتحد  اآللة،  مستوى  يف 

التأّمل  مراحل  ستحّددها  وإمّنا  االجتامعّي  التكّون  سريورة  طريق  الجديدة  والتقنيّات 

أشكال السيطرة املجاوزة واأليديولوجيّات. أّما ضغط  التي تتصل من خاللها دوغامئيّاً 

]1] رأس املال، ج1، 778.

]2] م.ن، ص 192.
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إغناء  وسيتامثل  كذلك،  هو  مبا  املتواصل  الفعل  يف  راسخاً  فسيبقى  املؤّسسايتّ  اإلطار 

جّو  يف  اإلنسان  عن  الكامل  االستغناء  إىل  تقود  التي  تقنيّاً،  لالستغالل  القابلة  املعرفة 

العمل الرضورّي اجتامعيّاً، التأّمَل الذايتّ للوعي الظاهر وصوالً إىل النقطة التي يكون قد 

تحّرر فيها وعي ذايت للنوع وارتفع إىل مستوى النقد من العامء األيديولوجّي. وهذان 

الشكالن من التطّور ال يجتمعان يف الحقيقة؛ إذ يوجد ارتباط متبادل حاول ماركس أن 

يدركه عبثاً يف ديالكتيك قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج؛ ألّن مغزى هذا الديالكتيك يجب 

اإلنسان والطبيعة سيبقى مقترصاً  للرتكيب بني  املاّدّي  املفهوم  ما دام  يبقى مبهامً  أن 

عىل اإلطار املقويّل لإلنتاج، وعندما ينبغي أن تدمج فكرة التكّون الذايتّ للنوع بتاريخ 

الطبيعة بجانبيها، اإلنتاج الذايتّ يف خالل الفاعليّة والتكّون من خالل الفاعليّة النقديّة 

ثانياً ال يخدمه التوحيد البارع  الثوريّة، عند ذلك يجب أن يأخذ مفهوم الرتكيب بعداً 

بني  العمل  خالل  من  يتوّسط  الرتكيب  أّن  ذلك  وفخته]1]؛  كانط  بني  ماركس  قبل  من 

الذات االجتامعيّة وبني الطبيعة كام مع موضوعها، غري أّن سريورة التوّسط هذه تتشابك 

مع تركيب ما من خالل رصاع. عىل أّن هذا الرتكيب يتوّسط من جانبه ذاتني جزئيّتني 

اجتامعيّتني تحوالن بعضهام البعض إىل موضوع]2]، وتحديداً إىل طبقات اجتامعيّة. ويف 

كلتا سريوريت التوّسط تكون املعرفة كرتكيب ماّدة التجربة إضافة إىل أشكال الروح مجرّد 

لحظة، وهناك يتّم تفسري الواقعيّة تحت وجهات نظر تقنيّة، أّما هنا فتحت وجهات نظر 

علميّة، أي أّن الرتكيب من خالل العمل يُنتج من عالقة الذات باملوضوع نظريّة تقنيّة 

تصبح بنفسها مع الرصاع نظريّة علميّة، هناك تتكّون معرفة إنتاج وهنا معرفة تأّمل.

وماركس يدرك الكلّيّة األخالقيّة كمجتمع ينتج فيه الناس ليك يعيدوا إنتاج حياتهم 

اإلرث  من  مصنوعاً  مؤّسساتيّاً  إطاراً  يعتربها  وهو  الخارجيّة،  الطبيعة  متلّك  من خالل 

قاعدة  يتحّقق عىل  الذي  األخالق  وديالكتيك  اإلنتاج.  أجل سريورات  من  لكن  الثقايّف 

العمل االجتامعّي هو قانون حركة لرصاع محّدد بني أطراف يدور بصورة مستمرّة حول 

تنظيم متلّك املوارد املنتجة اجتامعيّاً يف الوقت الذي تتعنّي فيه قوى الرصاع من خالل 

[1[ Fichte, grundlage der gesammten wissenschaftslehre, 1974, in: Fichte, worke, vol. 1.

]2] رأس املال، ج1، ص22، 673. 
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موقعها يف صريورة اإلنتاج كطبقات وكحاالت اغرتاب، وبالتايل، فإّن ديالكتيك األخالق 

العمل االجتامعّي، وسيشّكل  بتطّور نسق  الطبقّي نفسها مربوطة  التناقض  هو حركة 

تطّور القوى املنتجة السبيل الوحيد ليتجاوز التصالح الثورّي النقدّي لألطراف املغرتبة]1]. 

وحينها يأخذ اإلطار املؤّسسايتّ قرْس الطبيعة الخارجيّة، الذي يعرّب عن نفسه من خالل 

درجة التحّكم يف الطبيعة ويف مقياس العمل الرضورّي اجتامعيّاً ويف العالقة مع البدائل 

املوضوعة تحت الترصّف للمتطلّبات املتطّورة اجتامعيّاً ثّم يرتجمه من خالل قمع رغبات 

الدوافع يف صورة قرس للطبيعة الداخليّة وبالتايل إىل صورة قرس للمعايري االجتامعيّة.

ومع ذلك كلّه، فلن يصل ديالكتيك األخالق إىل االستقرار. وما سيبقيه يف عامل الحركة 

التدجني  تحارص  التي  للسيطرة  املازوخّي  باإلرضاء  بل  بالحاجة،  يتحرّك  ما  هو  ليس 

املمكن للرصاع حول الوجود. مثل هذه السيطرة املعاد إنتاجها من أجل ذاتها متنع من 

تغرّي حالة املجتمع مبا هو تجمع تاريخ الطبيعة، ومتنع االنتقال إىل التاريخ املتحّرر من 

ديالكتيك األخالق الذي ميكن أن يتحرّك عىل قاعدة إنتاج معنى من العمل البرشّي.

وديالكتيك التناقض الطبقّي هو حركة التأّمل، وهو يشء يختلف عن الرتكيب من 

خالل العمل االجتامعّي؛ ألّن العالقة الثنائيّة للتوحيد املتكامل، للذوات املتناقضة أخالقيّاً 

املعاد إنتاجها، إمّنا هي عالقة املنطق واملامرسة اليوميّة يف مسار الحياة. وهذا يتجىّل يف 

ديالكتيك العالقة األخالقيّة التي أطلقها هيغل تحت عنوان الرصاع من أجل االعرتاف. 

وفيه يعاد تكوين القمع وتجديد املوقف الحوارّي من حيث إنّه تجديد لعالقة أخالقيّة.

تبعيّة  هيئة  يف  الطبقّي  التناقض  يؤّسس  يعد  مل  الذي  املجتمع  شكل  هنا  يتبّدى 

للفاعليّة  يعيد  للعمل  حّر  تعاقد  مؤّسسة  شكل  يف  اجتامعيّة،  وقوى  مبارشة  سياسيّة 

املنتجة تشّكل الناتج عىل شكل بضاعة، يعني عىل شكل مظهر موضوعّي؛ ألنّه يجعل 

يتبّدى  طريف معادلة الرصاع )رأساملينّي، ومأجورين( غري واعني مبوضوع رصاعهم، بل 

ينقسم  حّر،  حوار  عالقة  أليّة  مؤّسساتيّة  مرتّسخاً  قمعاً  تخبئ  أيديولوجيّة  شكل  عىل 

املجتمع يف ظلّه إىل طبقات تناسب تعتيم كّل عالقة اجتامعيّة حقيقيّة]2].

]1] رأس املال، ج1، ص22-20.

]2] رأس املال، ج1، ص316، 451.
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تناقض  حركة  إنّه  حيث  من  املاركيّس،  املؤّسسايتّ  لإلطار  املدرك  التغرّي  هذا  ومثل 

التي  املجتمع  فإّن نظريّة  للطبقات؛ وألجل ذلك  الظاهر  الوعي  طبقّي، هو ديالكتيك 

تدرك التكّون الذايتّ للنوع ضمن وجهة نظر مزدوجة للرتكيب، من خالل رصاع الطبقات 

ومن خالل عملها االجتامعّي، ال تستطيع أن تحلّل التاريخ الطبقّي لإلنتاج إال يف إطار 

ممكن  غري  االجتامعّي  العمل  وسيصبح  الطبقات،  لهذه  الظاهر  الوعي  تكّون  إعادة 

التطّور إال من خالل عالقة موضوعيّة مع هذا التناقض، وبالتايل فإّن إطالق قوى اإلنتاج 

سيتشابك مع تاريخ الثورات. لكّن مثل هذا الرصاع، والذي ترتّسخ نتائجه يف كّل مرّة يف 

اإلطار املؤّسسايتّ ملجتمع ما، هو، مثل ديالكتيك األخالق، سريورة تأّمل يف األغلب فيه 

تتكّون أشكال الوعي الطبقّي، لكّنه مل يعد مثاليّاً يف الحركة الذاتيّة لروح مطلق كام عند 

مثل  إطالق  يتّم  الخارجيّة  الطبيعيّة  التملّك  أساس متوضعات  ماّديّاً. وعىل  بل  هيغل، 

هذا التأّمل الذي يتحّقق عربه يف كّل مرّة شكل حياة يصل إىل تجريده من خالل العمل 

االجتامعّي. ومن خالل ذلك تضفى عليه الثوريّة استناداً إىل القّوة املتنامية للتحّكم يف 

سريورات الطبيعة املتموضعة يف العمل.

املطلوب  القمع  بني  العالقة  اختالف  من  مرّة  كّل  يف  يزيد  املنتجة  القوى  وإطالق 

مؤّسساتيّاً وبني القمع الرضورّي موضوعيّاً، ماّم يجلب إىل الوعي الالحقيقة املوجودة 

كأيديولوجيا، ويرّسخ التمزّق املحسوس للكلّيّة األخالقيّة.

يف مثل هذا السياق سيتبّدل العرض الفينومينولوجّي للوعي الظاهر عند هيغل إىل 

نسق املرجعيّة عند ماركس، وسيبقى عنده تحليل تاريخ النوع مشدوداً إليه؛ ذلك أّن 

األخري مل يتصّور هذا التاريخ، الذي يجب أن يدرك ماّديّاً، ضمن النظرة املرتبطة بنظريّة 

املعرفة عندما ال تراكم املامرسة االجتامعيّة نجاحات الفعل األدايتّ، وإمّنا هو تاريخ ينتج 

ويتأّمل من خالل عالقة املظهر املوضوعّي مع التناقض الطبقّي، عند ذلك يكون تحليله 

كجزء من هذه السريورة ممكناً، لكن يف تشكل موقف منكرس فينومينولوجيا حسب 

هابرماس]1].

]1] املعرفة واملصلحة، ص47 وبعدها. ويقارن: إيزايا برلني، كارل ماركس، تج. عبد الكريم أحمد، القاهرة: دار القلم، د.ت، ص29.
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أن  الظاهر،  الوعي  بتكّون  الذي يسمح  الرتكيب،  النقدّي من خالل  للوعي  وميكن 

يتّخذ موقفاً يسمح بتجنيب نظريّة املجتمع االنكسار الخاّص بنظريّة املعرفة الخاّصة 

الوعي كرتكيب مطلق...  تناول هذا  يتّم  الفينومينولوجّي، وذلك عندما  الذايتّ  بالتأّمل 

من هنا، تصبح نظريّة املجتمع مالزمة إلطار فينومينولوجّي يتخذ ضمن الرشوط املاّديّة 

شكل نقد أيديولوجّي.

ولو تأّمل ماركس الرشوط املنهجيّة لنظريّة املجتمع الخاّصة به، من غري أن يضيف 

إليها تفّهامً ذاتيّاً فلسفيّاً يقترص عىل اإلطار املقواليتّ لإلنتاج ملا أمكن عنده حجب الفرق 

للعمل تحت مفهوم  اإلنتاجيّة  الفاعليّة  أنّه مل يطرح  والنقد. ولو  التجريبّي  العلم  بني 

املامرسة االجتامعيّة ألمكنه أن يرجع املفهوم املاّدّي للرتكيب إىل إنجازات الفعل األدايتّ 

وإىل ترابطات فعل التواصل بصورة متساوية، وملّا كان من املمكن عندها تعتيم فكرة 

علم اإلنسان نفسها من خالل محاولة مطابقته بعلم الطبيعة]1].

نقداً  بأّن  لكانط،  الهيغيّل  للنقد  األيديولوجّي  االستغالل  وقد غدا واضحاً يف سياق 

معرفيّاً تضاف إليه الراديكاليّة ال ميكن أن يتحّقق إال يف صورة إعادة تكّون لتاريخ النوع، 

وأنّه ال ميكن لنظريّة مجتمع أن تكون ممكنة إال يف صورة تأّمل ذايتّ للوعي العارف، لكن 

ضمن وجهة نظر ترشط تكّوناً ذاتيّاً للنوع يف وسط العمل االجتامعّي والرصاع الطبقّي، 

وسيتّم رشح موقع الفلسفة من العلم عىل هذا األساس بصورة تفصيليّة، لتصبح الفلسفة 

ترنسندنياليّاً  تأّمالً  تتطلّب  التي  املجتمع  نظريّة  -لكن  نقد  كمجرّد  العلم  يف  متضّمنة 

إرث  وسيتحّول  البساطة-  بهذه  الفلسفة  تجاوز  تستطيع  لن  النوع  تاريخ  حول  ذاتيّاً 

الفلسفة إىل مجرّد موقف نقدّي أيديولوجّي يعني منهج التحليل العلمّي ذاته، ولن يبقى 

للفلسفة خارج النقد أّي حّق يف الوجود. ومبقدار ما يصبح علامً إلنسان نقداً معرفيّاً 

ماّديّاً تأخذ الفلسفة، التي جرّدت، كنظريّة معرفيّة محضة، من كّل املضامني طريقها إىل 

األسئلة املاّديّة، ليصبح العلم الذي أرادت أن تكونه أسري الحكم املدّمر للنقد.

]1] إريك فروم، م.س، ص37. 
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خامتة:

ييسء ماركس فهم مفهوم هيغل الخاّص وسيكمل بالتايل، استناداً إىل سوء فهم كهذا، 

التي  اآلفاق  املاّديّة  العلمويّة  هذه  مثل  وستتابع  جذورها،  من  املعرفة  نظريّة  نسف 

بلغتها املثاليّة بعد هيغل، وهو إلغاء نظريّة املعرفة لصالح علم كيّلّ متحّرر من قيودها، 

لكن ال يف صورة معرفة مطلقة كام هو الحال مع هيغل، بل يف صورة ماّديّة علمويّة.

وتأسيساً هنا، ستستطيع الوضعانيّة يف صورها املختلفة أن تستبعد تداخل منهجيّة 

العلوم مع سريورة التكّون الذايتّ لإلنسان لتقيم عىل أساس ذلك منهجيّة كلّيّة رصف عىل 

قاعدة النسيان والكبت، وسيحتاج أوغست كنت كأّول وضعايّن يف نزوعه نحو علميّة 

االجتامعّي  ماركس  اعتقد  الذي  بالقصد  وسيتمّسك  ماركس،  طبيعة  علم  إىل  نسقيّة 

لنظريّة  فقط، وسيدير ظهره حقيقة  تتبّع خطاه، لكن سيفعل كونت ذلك شكليّاً  أنّه 

املعرّف التي دفع كّل من هيغل وماركس إىل تجاوزها الذايتّ الفلسفّي، وبذلك سيستثمر 

خالل  من  الخلف،  إىل  ليتجاوزه  الكانطّي  للنقد  الذايتّ  التأّمل  ولدها  التي  االنتكاسة 

اقتفاء أثر التقليد ما قبل النقدّي، وستتمّسك الوضعانيّة التي سريّسخها مبهّمة واحدة 

تخلّت  كانت  التي  املعرفة  نظريّة  محّل  تحّل  بالعلوم  خاّصة  ملنهجيّة  التأسيس  هي 

البحوث  مراكز  تستمّدها من  وقائع  إىل  تستند  التي  العلمويّة  املهّمة. ومع  عن هذه 

بصورة اعتباطيّة، سوف تصبح املسألة متعلّقة بالبعد الذي ميكن أن يتكّون فيه مفهوم 

للعلم قابل للفهم، يأخذ رشعيّته من صميم أفق املعرفة املمكنة. ويف مقابل كّل معرفة 

وحيدة هي  مهّمة  أمامها  ستكون  إذ  األفق؛  محدودة  العلميّة  املعرفة  ستبدو  مطلقة 

اإللغاء النقدّي للعقبات التي تقف أمام نظريّة معرفة وضعيّة خالصة... وبذلك سيغيب 

مفهوم التعرّف الذي يتجاوز العلم الحائز عىل املصداقيّة، ليستسلم بالتايل نقد املعرفة 

الفلسفة  التنظيم املعيارّي للبحث املؤّسس، وسيتّم إفراغ  العلم تستند إىل  لنظريّة يف 

من مضمونها يف مقابل العلم من خالل حركة الفكر ذاته؛ ألّن نظريّة املعرفة وجدت 

نفسها مضطرّة مبرور الزمن للتخيّل عن موقعها ملنهج موثوق من قبل الفلسفة ذاتها 

)منذ ديكارت وصوالً إىل هرسل( لتتحّول إىل منهجيّة مامرسة يف التفّهم الذايتّ للعلوم.
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وإذا كان جوهر العلمويّة هو اإلميان بالعلم ذاته، فسترتّسخ عندها قناعة بأنّه لن 

يكون بوسعنا بعد اآلن أن نفهم العلم عىل أنّه شكل معرفة ممكنة، بل أن نطابق بينه 

وبينها بإطالق. والوضعانيّة التي طرحت مرشوعها بوضوح منذ كونت ستستقدم عنارص 

اإلرث التجريبّي والعقاليّن معاً لرتّسخ إميان العلم مبصداقيّته الكاملة، وستحمل الوضعانيّة 

الجديدة فيام بعد عبء رشح بنية العلوم عىل قاعدته بدل أن تتأّمل هذا اإلميان ذاته 

ليصبح كّل النقاش حول رشوط املعرفة املمكنة متمحوراً حول الحالة املنجزة لنظريّة 

بالبحث  املتعلّق  البعد  إىل  موّسعة  بعودة  إال  يتحّقق  أن  ال ميكن  تحليليّة، وهو  علم 

الخاّص بنظريّة املعرفة، الذي تقفز عنه الوضعيّة متجاوزة كّل إرث التأّمل الذايتّ حول 

املعرفة لتسقط خلف مرحلة النقد الكانطّي ونقد النقد الهيغيّل – املاركيّس، ولتقّدم لنا 

نفسها وعقيدتها ومراحل تكّونها قبل أن نتمّكن من ربطه بتاريخ نقد املعرفة نفسه كام 

عرضنا له من كانط إىل ماركس.

3. األسس الوضعّية للعلمويّة

أ. من نظريّة املعرفة إىل وضعانّية علمويّة

مل تكن الوضعيّة مجرّد موقف إيجايّب متحّمس للعلم ومنجزاته، وال إمياناً واثقاً بقيمة 

منجزات العلم يف ذروة اندفاعه مرّسخاً عىل الخربة، بل هي تبّدت يف هيئة فلسفة جديد 

للتاريخ؛ ألّن مضمونها العلموّي، الذي ستكون عىل أساسه معرفة رشعيّة ممكنة فقط 

يف نسق العلوم التجريبيّة، سيتناقض جذريّاً مع الشكل الفلسفّي التاريخّي الذي نشأت 

فيه. 

لقد حّدد قانون أوغست كنت حول املراحل الثالث قاعدة ينبغي أن يتحّقق طبقاً 

لها التطّور العقيّل لألفراد والنوع بصورة كاملة، وسيعطى هذا القانون شكالً منطقيّاً ال 

مياثل حالة الفرضيّات القانونيّة الخاّصة بالعلوم التجريبيّة؛ ذلك أّن املعرفة التي يحتاجها 

لكّن  الوضعّي]1].  العقل  تقنيّات  تقع ضمن  ال  الوضعيّة  املعرفة  أهّميّة  لتفسري  كونت 

[1[ Karl popper, the porety of Historism, London, 1957, p31.
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مثل هذه املفارقة تنحّل عندما نعرف قصد الوضعيّة وأهدافها أعني الدعاوى العلميّة 

الحتكار املعرفة من قبل العلم.

للتاريخ  بتوّسط فلسفة  العلم لكن  بنظريّة يف  املعرفة  سيستعاض إذن عن نظريّة 

بالغ األهّميّة، وإال  التقنّي مبا هي يشء  العلمّي –  التقّدم  تتكّشف من خاللها ظاهرة 

وسيتبّدى  العقالنيّاً  العلم  معنى  وسيصبح  كلّيّاً  للمعرفة  الفلسفّي  املفهوم  سيزول 

تاريخ  كّل من  لتحليل  أقصد  تجريبيّة،  لعالقة  استقصاء  للفلسفة  التاريخّي  االستقصاء 

البحث الحديث والتبعات االجتامعيّة للتقّدم العلمّي املأمسس، بدالً من تأّمل الذات 

العارفة لذاتها.

وعندما تصبح املعرفة محّددة مبثال العلوم التجريبيّة فال ميكن للعلم حينها أن يدرك 

من خالل أفق معرفة ممكنة ومتأّملة مسبقاً، بل يف أفق سريورة نشوء البحث العلمّي، 

ويف الوظائف االجتامعيّة ملامرسة بحث يضفي الثوريّة عىل عالقات الحياة.

أحدهام  يفرّس  أن  يجب  الحياة  مامرسات  وعقلنة  القبيل،  هذا  من  بحث  منهج 

فعليّاً  الوضعيّة  قضيّة  تتكّون  هنا  ومن  عقالنيّاً،  ال  يصبح  املعرفة  مفهوم  ألّن  باآلخر؛ 

معلّلة االعتقاد العلموّي بالعلوم يف ذاتها من خالل تاريخ النوع كتاريخ لتحّقق العقل 

بالنسبة إىل  العلمّي -التقنّي  التقّدم  الوضعّي]1]. وكان ماركس -كام مّر- قد حلّل دور 

التكوين الذايتّ للنوع لكّنه كان بناه عىل املفهوم املثايّل للمعرفة وأرجعه إىل الرتكيب 

الخاّص من خالل العمل اإلجامعّي وعلّل التحّكم التقنّي بالطبيعة والتطّور االجتامعّي – 

الثقايّف انطالقاً من نظريّة معرفة، لكّن كونت يربطه بالظرف املحسوب للتقّدم العلمّي، 

ولفلسفة تاريخ ميكن أن تضمن مفهوماً للعلم ملتبساً بدل نظريّة املعرفة.

وسيتبنّي تراتب التسلسل النسقّي لعلوم األساس الستّة، الذي يحّدد من خالله كونت 

املفهوم املوسوعّي للعلوم كشبيه لتكّون النوع الذي يجتاز فيه روح األفراد والنوع معاً 

طورين، الهويتّ وميتافيزيقّي، قبل أن يبلغ العقل الوضعّي.

ثوريّاً عىل موقع الفلسفة بالنسبة  ومن املؤكّد أّن وضعيّة كهذه قد أضفت طابقاً 

[1[ A. comte, Discours sur l,esprit positive,paris,1844, p8-10. 
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إىل العلوم، عىل أّن إنجازها النوعّي يقوم تحديداً عىل استنباط أسس نظريّة للمعرفة 

ما قبل النقديّة من نسق املرجعيّة الخاّص بذات تدرك األحكام ثّم تخفضها إىل مجرّد 

العلمّي  التقّدم  أنّها تضع مكان نظريّة املعرفة ذاتها  العلم، من جهة  محّددات ملنهج 

يدخلها  والتي  املؤقّتة  العلوم  نسقيّة  وستسمح  علموّي]1]،  فلسفة  كتاريخ  التقنّي   –

يف  مستقلّة  ستصبح  التي  املنهجيّة  األسس  بإرجاع  مّر-  -كام  موسوعّي  كقانون  كونت 

قبال عالقتها الخاّصة بنظريّة املعرفة، إىل سريورة انطالقة العلوم الحديثة وإىل عقالنيّة 

متقّدمة للعالقات االجتامعيّة.

فلسفة  خالل  من  إال  ذاتها  تحّقق  أن  العلم  لنظريّة  املمكن  من  يكن  مل  وبالتايل، 

غري  من  للمعرفة  بنظريّة  االرتباط  عالقة  إلغاء  باإلمكان  يكن  مل  ألنّه  علمويّة؛  تاريخ 

تعويض مفهومها، الذي اعترب منتقصاً كمتيافيزيقا، من خالل رشح مفّصل ملغزى العلم. 

املنتقص  املفهوم  نفسها من هذا  التحليليّة ستحّرر  العلم  نظريّة  أّن  وسيفرتض كونت 

مبجرّد أن تتأّمل املنهجيّة ذاتها، وأن تجد مكانها أو مأواها يف نظريّة التقّدم العلمّي]2].

وال يعود البعد الذي تتطلّبه الوضعيّة إىل مجرّد واحدة من عالقات النشوء الخارجيّة 

لنظريّة العلم وهو يخّط طريقاً محّدداً من أجل إزاحة نظريّة املعرفة واختزالها؛ ألنّه 

إىل أن يضعها ثانية يف االتجاه املعاكس عندما يجد نفسه ملزماً  سيجد نفسه مضطرّاً 

بالتأّمل الذايتّ.

القواعد  إىل  العلم  نظريّة  سريجع  كونت  فإّن  هذه،  االختزال  رغبة  تتبّدى  وحاملا 

نفسه  الوضعّي  العقل  وسريبط  وضعّي،  بكلمة  نفسها  تربز  أن  يجب  التي  املنهجيّة 

بإجراءات عمليّة لها ضامنتها، ثّم سيوّحد بني الوضعّي والحقيقّي والعقيّل مقابل ما هو 

متخيّل... أي بني ما يتمتّع باليقني يف قبال ما هو غري محسوم، التاّم يف قبال ما هو غري 

معتمد، النافع يف مقابل الفضول، وأخرياً ما يتطلّب النسبيّة يف مقابل املطلق، وستصبح 

املواجهة بني ما هو فعيّل وبني ما هو متخيّل معياراً للفصل متاماً بني العلم وامليتافيزيقا، 

وبالتايل ينبغي أن يتوّجه سعينا نحو موضوعات بحث قابلة للتناول فعليّاً، مع إقصاء 

[1[ comte, Discours sur l,esprit positive , p8-10.

]2] املعرفة واملصلحة، 75- 77.
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القابلة  وغري  املعنى  عدمية  القدمية  األسئلة  طرح  وألغاء  للتعليل  القابلة  غري  األلغاز 

للحسم؛ ألّن مجال موضوعات التحليل العلمّي املمكنة يجب أن تقترص عىل الحقائق.

تحديد  خالل  من  مبارشة  بصورة  واألخيلة  الحقائق  بني  التمييز  يحاول  ال  وكونت 

أنطولوجّي ملا هو حقيقة، بل سيعترب أنّه يصبح حقيقة كّل يشء ميكن أن يصبح موضوعاً 

لعلم صارم، ولهذا يصبح تحديد موضوع العلم مرتبطاً بالسؤال عن العلم ذاته. واألمر 

ال ميكن تحديده عىل املستوى الذي تقبل به الوضعيّة إال من خالل القواعد املنهجيّة 

التي يسري طبقها]1].

وعىل كّل معرفة أن تربهن نفسها حسب التعيني الحيّسّ للمشاركة بني الذوات يف 

الواقع  زاوية  ومن  تجريبيّة.  لكّل  قاعدة  واملؤكّدة، وهذه  الحاسمة  النسقيّة  املالحظة 

األساس  هي  لذلك  تبعاً  املالحظة  وستكون  بالوضوح،  يتمتّع  أن  لإلدراك  ميكن  وحده 

املمكن للمعارف القابلة للفهم واملناسبة لحاجاتنا الفعليّة.

أّما طريق الحقائق، فيتحّدد بتجربة الحواّس. والعلم الذي يضع أقواالً حول ما هو 

فعيّل سيكون بالرضورة علامً تجريبيّاً.

لكن الوضعيّة ترى املعرفة مؤكّدة ليس فقط من خالل األساس التجريبّي، بل من 

املعرفة  كانت  وإذا  منهجيّة.  يقينيّة  الحّسيّة  اليقينيّة  فيها  تكّون  التي  الكيفيّة  خالل 

امليتافيزيقيّة تعلّل نفسها من خالل وحدة املوجود فإّن وحدة املنهج هي التي ستضمن 

إغفالها  التي ال ميكن  الحقائق  تنّوع  نحو  يتوّجه  العلم  العلميّة؛ ألّن  املعرفة  موثوقيّة 

والتي ال تدرك يف كلّيّتها، وبالتايل فال ميكن أن ترتّسخ عالقة معرفة موضوعيّاً يف عامل تّم 

تحويله يف ذاته إىل نسق، بل يجب أن تحلّل هذه العالقة ذاتيّاً يف حدث نسقّي للباحث، 

وبهذا املعنى ال يعود لدينا وحدة أخرى لنبحث عنها سوى وحدة املنهج؛ وألجل ذلك 

يؤكّد العلم أسبقيّته عىل الشء؛ ألّن األخري ال ميكن أن تتلّمس معلومات حوله بشكل 

موثوق إال مبساعدة الطرق العلميّة. والتعنّي الذي تطالب به الوضعيّة ليس سوى يقني 

تجربة الوضوح الحيّسّ ويقني املنهجيّة بصورة رضوريّة]2].

]1] املعرفة واملصلحة، 75- 77.

]2] إلهام محّمد شاهني، الفلسفة الوضعيّة عند أوغست كونت، جامعة األزهر، مجلّة كلّيّة الدراسات اإلسالميّة، عدد 36. ص 655 وبعدها. 
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لكن مطلب الوضعيّة القايض بدقّة املعرفة يهدف، أكرث ماّم مّر، إىل تأكيد أّن وضوح 

معارفنا إمّنا يكتسب ضامنته من خالل البناء امللزم شكليّاً للنظريّات العلميّة التي تبّنى 

عىل حقائق العلم املرتاكمة وتسمح بانشقاق فرضيّات قانونيّة، أّما أقوال الوجود حول 

الحقائق فتكتسب قيمة علميّة فقط عندما يتّم ربطها بشكل صحيح مع أقوال نظريّة؛ 

املنطقّي  والربط  كلّيّة  لقضايا  التحليليّة  العالقة  هو  إمّنا  معارفنا  صّحة  يؤكّد  من  ألّن 

ما  تناغم  إىل  الوصول  كونت  حسب  ميكن  وال  النظريّات،  هذه  مع  املالحظة  ألقوال 

لإلرثني  نفسه كوريث  يعرّف  كهذا، وهو  إال عن طريق  املالحظات  تصّوراتنا وبني  بني 

التجريبّي والعقاليّن ويوازن بحثه عن املنهج ببحث ديكارت، ويحاول ربط تجربة األسس 

العقالنيّة مع األسس التجريبيّة؛ ألّن املسألة عنده تدور حول قواعد معياريّة من أجل 

إجراء العلم، الذي يتحّدد العلم ذاته من خاللها]1].

وسيعود إىل مثل هذا التوحيد لكال اإلرثني املتعارضني الفضل يف ما استفاده كونت من 

نظريّة املعرفة؛ إذ سيأخذ من التجريبيّة وجهة نظرها القائلة بأّن املعارف العلميّة يجب 

أن تدخل يف مجال االستخدام التقنّي، وهو كان عىل ثقة من أّن كّل نظريّاتنا الصحيحة 

ترجع إىل تحسني متواصل لرشوط حياتنا. ويأخذ عن بيكون األساس القديم من أجل بناء 

علوم طبيعيّة عىل منهج موثوق ثّم يوّسع دائرته ليشمل العلوم االجتامعيّة... مفرتضاً 

التحّكم  قّوة  رفع  ميكن  وتوحيدها  النظريّات  لتطوير  عقالنيّة  أسس  باتباع  فقط  أنّه 

بالطبيعة واملجتمع، معرفة القوانني التي تتيح أن نرشح الحقائق وننتفع بها.

وعندما يكون كّل من اليقني واالستخدام النفعّي معيارين علميّني ألقوالنا عندها ميكن 

أن نستبطن ال نهائيّة معارفنا ونسبيّتها التي تناسب الطبيعة النسبيّة للفكر الوضعّي، 

مبعنى أنّه انطالقاً من التجربة تكون معارفنا القانونيّة املتحّكم بها واملتحّققة منهجيّاً 

والقابلة للتحّول إىل نبوءات نافعة يقيناً ومعرفة نسبيّة يف الوقت نفسه، إىل الحّد الذي 

ال تعود فيه قادرة عىل أن تطالب املوجود يف جوهره أن يُتعرّف عليه كمعرفة أّوليّة.

ممكنة  عامل متوضعات  عليه  يتأّسس  أنّها سؤال  املعرفة  نسبيّة  من  كونت  ويقصد 

]1] الفلسفة الوضعيّة عند أوغست كونت، جامعة األزهر، م. س، ص 655 وبعدها.
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فهو  امليتافيزيقا،  وبني  العلم  مسعى  بني  التاّم  التناقض  عىل  يؤكّد  إذ  وهو  الواقع  يف 

يتمّسك وبصورة غري نقديّة بتقسيم العامل املتعنّي مسبقاً من قبل امليتافيزيقا نفسها إىل 

مجال املوجود فعالً ودومنا تفسري، وإىل مجال الظاهرات املتغرّية والخاضعة للمصادفة، 

التي توّجه اهتاممها نحو جوهر  امليتافيزيقا  النقيض من  أنّها عىل  الوضعيّة  ثّم تعلن 

الظاهرات  ميثّل حقل  بينام  )كتخياّلت(  كمظهر  املنكشف  املاهيّات  مجال  أو  األشياء، 

الذي أهملته النظريّة املحضة للمعرفة، كمجال، موضوعاً للعلم]1].

وتحت اسم الوضعيّة ستجري املطالبة بواقعيّة حرصيّة بالنسبة إىل ظاهرات خاوية 

من املعنى، وستبدو ماهيّات امليتافيزيقا كأوهام يف قبال الحقائق الواضحة والعالقات 

فيام بينها. وهكذا ستحافظ الوضعيّة عىل ما كان التقليد امليتافيزيقا يتمّسك به، فقط 

جوهر  عىل  الظاهرات  تقّدم  بأن  الوضعيّة،  املامحكات  يف  األهّميّة  موضع  سيتبّدل 

أوهاماً،  باعتبارها  املاهيّات  بدل  باعتبارها حقائق  العلم  األشياء، وبأن تصبح موضوع 

وسيستعاض عن النظريّات التي تصّور املوجود بالكامل بالنظريّات التي ترشح القوانني 

العلميّة، وستستبدل مفاهيم العالقة مبفاهيم الذات امليتافيزيقيّة. لكّن التفسري الوضعّي 

ملثل هذه الواقعة يف عمومها يبقى يستقي هو ذاته من امليتافيزيقا؛ إذ يف الوقت الذي 

قّررت فيه أن تجعل تناظر الكون والروح يف متاثل مع تناظر كوسموس الوجود ولوغوس 

اإلنسان.. تباهت الوضعيّة بأنّها تضع النسبيّة يف أّي مجال كحقيقة مطلقة]2].

الوجود  من  مختاّلً  تناسباً  جهتها  من  الوضعيّة  تقيم  التأّمل  نحو  ميل  كّل  ومقابل 

والوعي؛ إذ عندما يتعرّف املرء عىل سالح االكتامل الرضورّي لوسائلنا النظريّة فال بّد 

هو  ما  ما.  فعيّل  وجود  عن  كاملة  بصورة  البحث  إمكانيّة  عن  بعيدون  أنّنا  يرى  أن 

مع  امليتافيزيقيّة،  الثنائيّات  تتحرّك ضمن  بأن  ملزمة  نفسها  تجد  الوضعيّة  أّن  مفارق 

خالية  كمفاهيم  امليتافيزيقا معطاة مسبقاً  املواقع يف  مثل هذه  أّن  تعلم مسبقاً  أنّها 

من املعنى، ولن يقود نقد امليتافيزيقا يف السياق هذا إىل جدل مضمويّن حول صدقيّة 

[1[ Carnap,” the elimination of metaphysics through the logical analyses of language, in: logical positivism. A.j. ayer 

)ed.( a division mac Millan publishing co.inc. n. York, 1959. P. 10- 13. 

[2[ A.j. ayer )ed.( a division mac Millan publishing co.inc. n. York, 1959. P. 10- 13.
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نظريّات الفلسفات الكربى النسقيّة؛ ألّن كونت يرفض ولوج العتبة التي عندها تناقش 

األسئلة التي تطرحه امليتافيزيقا، ويندفع إىل قمعها كلّيّاً وإزاحتها باعتبارها ما ليس قابالً 

للحسم عىل مجرّد  القابلة  األسئلة  ليقترص مجال  تحتها،  البساط من  للبحث وسحب 

رشح الحقائق]1].

واملفارقة الظاهريّة هذه سيمكن فهمها يف سياق املحاججة؛ ذلك أّن التفّهم العلمّي 

للعلوم الذي وصل إىل السيطرة كنظريّة علم، سيعّوض عن املفهوم الفلسفّي للمعرفة، 

وستصبح املعرفة مطابقة للمعرفة العلميّة. أّما العلم فينفصل، عرب مجال موضوعه، عن 

مجاالت أخرى إدراكيّة. وهو سيتحّدد من خالل قواعد منهج البحث التي تكون جديرة 

بتحديد العلم عندما تكون قد اختربت ضمن تفّهم مسبق لتضمن للعلم نفسه. هذا 

التفّهم املسبق سينطلق نقديّاً من صميم التحديد الذايتّ للعلم ضّد امليتافيزيقا املسقط 

من قبل تصّور محّدد لنظريّة معرفة ما قبل نقديّة، وسيبدو معه أّن التمييز الدقيق بني 

العلم وامليتافيزيقا لن يجد نسق مرجعيّة سوى الخّط امليتافيزيقي نفسه الذي رسمه 

تواصل الرتاث]2].

ونحن رأينا مسبقاً كيف أّن قانون املراحل الثالث يدخل مفهوماً معياريّاً للعلم من 

منظور فلسفة التاريخ، وهو قانون سيتبّدى يف صورة أيديولوجيا خلفيّة مّكنت من إحالل 

نظريّة العلم محّل نظريّة املعرفة بعد أن تأّسست يف صورة منهجيّة للعلوم. وبالتايل، 

فإّن وضع حّد -يف صورة تعني نسقي للعلم- بني العلم وامليتافيزيقا هو الذي سيتيح 

فقط إمكان رشح معنى املوضوعيّة؛ ذلك أّن طريق التأّمل يف معنى املعرفة قد انقطع؛ 

وألّن معنى العلم قد صودر عليه مسبقاً طبقاً لتصّور ميتافيزيقّي للعامل والحقيقة، مييّز 

بني الحقائق وعالقاتها من جهة واملاهيّات من جهة أخرى. لكن مثل هذا التمييز كيف 

يتأّت له أن يعلّل موضوعيّة الحقائق؟ وكيف ميكن تربير الثنائيّة امليتافيزيقيّة التي عىل 

أساسها تقام فكرة املوضوعيّة أصالً؟

تبقى هذه املشكلة، غري املنجزة الحّل املؤّسسة عىل أنطولوجيا محّددة ملا هو فعيّل، 

[1[A.j. ayer )ed.( a division mac Millan publishing co.inc. n. York, 1959. P. 10- 13.

]2] املعرفة واملصلحة، ص67 وبعدها.
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قامئة. ومحاولة إرنست ماخ]1] لتجاوزها، عرب فكرة للعنارص ميتافيزيقة، لن تبلغ نهاياتها.

عند ماخ تعترب نظريّة العنارص مثاالً ممتازاً لتسويغ الوضعيّة مجاَل موضوعات العلم، 

من حيث إنّه الحيّز الذي يتشّكل منه الواقع حرصيّاً، وال يأخذ املفهوم الوضعّي للحقيقة 

هيئته األنطولوجيّة إال من خالل أّن عبء الربهان النقدّي يلغي عبء العامل الخلفّي 

للمظهر امليتافيزيقّي. من جهة ينبغي أن يزال املجال الذي تتطابق فيه أشكال جوهريّة 

وبنى محضة، جوهر األشياء بالفارق مع األشياء ذاتها، ويختزل إىل حيّز ظاهرات، ومن 

جهة أخرى ميكن لهذا الحيّز املتغرّي والخاضع للصدفة أن يتميّز عىل أنّه الواقع الحرصّي 

وذلك مبساعدة املقوالت التي مل يعد لها مفعول، وسيعرب املأزق عن نفسه يف مفهوم 

ما هو حقيقّي وما هو واقعّي، حيث جمع االثنان قرساً. إّن األهّميّة للمعطى مبارشة 

وللمعنى املؤكّد للوجود الحّق، الذي يتهاوى أمامه الجوهر إىل مجرّد ظاهر عدمّي، يجد 

يف الوضعيّة تنويعاً غري ملحوظ، وطبقاً ليموريس شليك]2] توجد حقيقة فعليّة واحدة، 

وهي دامئاً جوهر يف املفهوم الوضعّي للحقيقة يجري تأكيد وجود ما هو أمامنا مبارشة 

عىل أنّه الجوهرّي، وليست نظريّة ماخ يف العنارص سوى محاولة لرشح العامل كمفهوم 

الحقائق  ماخ  حسب  تعطى  فعيّل]3].  هو  ما  كجوهر  الحقائق  ولرشح  للحقائق  كيّلّ 

بصورة واضحة يف التجربة الحّسيّة وهي متلّك يف الوقت ذاته رسوخاً وعدم قابليّة دحض. 

وما هو قائم أمامنا تتشاركه الذوات. وفعليّة الحقائق تؤكّد يقينيّة اإلدراك الذايتّ، كام 

تؤكّد الوجود الخارجّي لواقعة ما ملزمة لكّل الذوات. وهناك لحظتان تالزمان الحقائق، 

قّوة التأكّد املبارش لإلحساسات يف أنا ما، وهيمنة حضور أجساد وأشياء مستقلّة عنا.

وألجل ذلك يبحث ماخ عن أساس الحقائق الذي يسمح بتكوين مفهوم ما هو فعيّل 

داخل الظاهراتيّة؛ ألّن اإلحساسات واألجساد تؤكّد الحقيقة، وهي تتألّف من عنارص غري 

مختلفة مقابل متييز ما بني ما هو نفيّس وما هو فيزيايّئ. واألشياء التي تنتمي إىل ما هو 

[1[ 77 Ernst Mach, Stanford Encyclopedia of Philosophy First published Wed May 21, 2008; substantive revision 

Sun Mar 3, 2019

الجامهرييّة. وكذلك:  الدار  ليبيا:  الحصادي،  تح. نجيب  الفلسفة،  الوضعيّون  يرى  والواقعيّة«، ضمن: كيف  »الوضعيّة  ]2] مريس شليك، 

»نقطة التحّول يف الفلسفة«، م.ن.

[3[ Ernst Mach, Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
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جسد تتكّون من العنارص ذاتها كام اإلحساسات التي تالزم الجسد والتي متاهيها يف كّل 

مرّة عىل أنّها )أنا(]1].

ويستخدم ماخ )إحساس، عنرص( مبعنى واحد، غري أّن منطلقه التوحيدّي هذا يتفّكك 

لجهة أّن العنارص يف عالقتها مع األنا إمّنا هي إحساسات، غري أنّها يف عالقتها فيام بينها 

هي سامت الجسد نفسه]2].

بذلك  تقّر  كام  إحساسات،  الفعليّة  الحقيقة  منها  تتكّون  التي  العنارص  كانت  ولو 

أفقه،  الذي تعطى اإلحساسات يف  الوعي  إنكار وظيفة  الصعوبة  التجريبيّة، لكان من 

تظهر  منها  انطالقاً  التي  الوعي(  )محايثة  نظر  وجهة  تتدّخل  أن  املمكن  من  ولكان 

استنتاجات مثاليّة كام هو الحال مع بركيل الذي كان له تأثري حاسم عىل تطّور ماخ]3]، 

لكن كان ينبغي أن تتبّدى قاعدة املعطى املبارش من حيث إنّه الواقعّي فعالً، ذاك الذي 

تدفع باتجاهه الوضعيّة، من خالل اإلحساسات مبا هي عنارص الحقيقة الفعليّة، ولكان 

ٍن ما خلفها، أي أن تفرّس ميتافيزيقيّاً، وسيكون عىل  ينبغي أن تتثبّت الحقائق عىل تكوُّ

ماخ عندها أن يعود إىل نظريّة املعرفة عىل طريقة النظريّة الحّسيّة.

أنّها  عىل  الوضعيّة  إىل  بالنسبة  املوضوعات  أمام  العارفة  للذات  األسبقيّة  وتظهر 

سقوط، إذ عندما متثّل الحقيقة الفعليّة كلّيّة الحقائق فعلينا أن ننظر إىل األنا عىل أنّها 

مركّب من أحاسيس، ولكّنه خاضع للصدفة وناشئ عن مجموعة من العنارص مثل كّل 

األشياء املستقلّة عّنا... وبالنسبة ملاخ فإنّه ال يصّح أن نستسلم للفكر الخاّص بنظريّة 

املعرفة لندرك مركّب األنا املحلّل كوحدة وكأساس لإلحساسات املبدئيّة]4].

وهو سيجعل الذات العارفة حقيقة بني الحقائق ليك ال تضطر إىل إدراك الحقائق 

من خالل إعادتها كأنّها مستنبطة، وهو جادل يف اختزال الوعي إىل العنارص التي ينشأ 

[1[ Ernst Mash, Knowledge and Error, tras. by Erwin hierert, USA. Reidel publishing company, 1936, p. 28.

 [2[Ernst Mach, The Analysis of the sensations Antimetaphysical, oxford journals ox. Un. Oct. 1890, vl. 1,N1, p 

48 – 68.

[3[ The analysis, p 40.

[4[ Ibid.
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منها يشء ما مثل األنا، ومن مثّة ال ميكن أن تدرك هذه العنارص ثانية كرتابطات وعي، 

 ، أي كإحساسات. ومن املؤكّد أّن حقيقة العنارص يربهن عليها من خالل اليقني الحيّسّ

وهكذا يصبح رضوريّاً أن يحفظ املفهوم الوضعّي للحقيقة، كام تراه الوضعيّة، للعنارص 

شكل الوضوح الحيّسّ ضمن الذوات املدركة]1].

أّما الحقيقة الفعليّة فهي توجد يف ذاتها كمجموع للعنارص ولرتابطاتها، وهي بالنسبة 

إلينا توجد ككتلة من األجسام بالتناظر مع أنانا. ضمن هذه الرموز )جسم أنا( نوجز نسبيّاً 

ترابطات عنارص مستدمية من أجل أهداف عمليّة محّددة، ومثل هذا التقسيم ينتمي إىل 

اإلدراك الطبيعّي للعامل لكّنه رضورّي من أجل توجيه مؤقّت للفكر. وال ميكن بحال أن 

نجرّد الجسم واألنا نهائيّاً من كتلة العنارص وترابطاتها؛ ألّن اإلدراك العلمّي للعامل ال يدرك 

إال الحقائق فقط والعالقات التي يجب أن يخترص ضمنها الوعي العارف]2].

مل تستطع نظريّة العنارص عند ماخ أن تحّقق املهّمة التي وضعتها الوضعيّة نصب 

عينيها، وهي تعليل علم مفهوم موضوعيّاً يف أنطولوجيا الحقيقّي، ليس بسبب أنّها تتجه 

الرشوط  املعرفة عن  بنظريّة  الخاّصة  املساءلة  تقطع  املخطّطة  ماّديّتها  بل ألّن  ماّديّاً؛ 

الذاتيّة ملوضوعيّة املعرفة املمكنة.

الذات  يف  للتأّمل  الذايتّ  اإلضفاء  يوضع يف خدمة  به  تسمح  الذي  الوحيد  والتأّمل 

العارفة، وتحّل بدل ذلك اسرتاتيجيّة )أنا( ال تعري انتباهاً لشء، وتحّل بدل الشء ذاته 

ارتباط مؤقّت لعنارص متبّدلة]3].

الذاتيّة؛ ذلك  والتفريق بني الجوهر والظاهرة عند ماخ، يتناسب مع طمس فكرة 

أنّه ال يوجد يشء سوى الحقائق، واألخرية هي اإلحساسات املتجّسدة لعنارص بناء عامل 

بصورة متساوية وبال ثغرات،  العامل ممتلئاً  الجسد والوعي، وبهذه اإلحساسات يكون 

وهي املعطى يقيناً ومبارشة، يف املستوى األخري، واملوضوعّي الراسخ الذي ال جدال فيه.

[1[ The analysis, Ibid. p66.

[2[ The Analysis of the sensations Antimetaphysical, p. 66.

[3[ Knowledge and erron, p.32.
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وماخ ميوضع اإلحساسات مبا هي يف ذاتها ويجعل فعليّة الحقائق عامل الوعي املشيّأ 

كامالً، وبذلك يكون التعايل موجوداً ضمناً يف كّل شكل له أهّميّته. أّما الفعليّة املنكشفة 

فهي ال تعرف أّي تناقض بني الجوهر والظاهرة أو بني الوجود واملظهر؛ ذلك أّن الحقائق 

رفعت هنا إىل مستوى كونها ماهيّات]1].

الحقائق،  كلّيّة  أنّها  تقّدم عىل  الفعليّة  الحقيقيّة  العنارص  نظريّة  فإّن  كان،  وكيف 

حيث تنكشف وحدة األشياء ووحدة الوعي لجهة أنّهام موجودتان دامئاً لخدمة الحياة، 

ومن مثّة ال يعود بإمكاننا خداع العلم ذاته الذي يصف العالقات القانونيّة بني الحقائق؛ 

واإلطار  العلم.  التأّمل يف رشوط موضوعيّة  تجاوزه من خالل  ال ميكن  أّويّل  ألنّه يشء 

املقواليتّ الذي يقّدمه ماخ من أجل تكوين املفهوم العلموّي يتضّمن تحييد العلم من 

الذات  أفق  من  تدرك  ال  املعرفة  موضوعيّة  بأّن  واالعتقاد  اإلشكاليّة  عليه  تُضفى  أن 

العارفة وإمّنا تشتّق من مجال املوضوعات. أّما نظريّة العنارص فهي تعلّل أّوليّة العلم 

عىل التأّمل الذي ال يكون مفهوماً إال عندما ينفي ذاته]2]، وسيكون تعنّي مجال املوضوع 

كافياً كمعيار لتحديد العلم مقابل امليتافيزيقا؛ ألّن القضايا تأخذ علميّاً مصداقيّتها من 

التحديد هنا سوى  لهدفها... وليس معيار  والعالقات طبقاً  الحقائق  إنّها تصف  حيث 

تصّور الحقائق.

ويف الوقت الذي يلقي ماخ فيه الضوء عىل مفهوم الحقيقة بواسطة نظريّة العنارص 

تبقى وظيفة املعرفة قابعة يف الظالم؛ ألنّه يستطيع من أجل تحديد الحقيقة أن يقيم 

األساس املوضوعّي يف الحقائق الحّسيّة بصورة كاملة]3]، وهو ال يتطلّب التأّمل إال ألجل 

قبل  ما  النمذجات  ويدّمر  للميتافيزيقا  الذاتيّة  الرشوط  ويفّكك  ذاته  ضّد  يوّجهه  أن 

العلميّة. ويف إطار أنطولوجيا للفعيّل ميكن تحديد املعرفة سلبيّاً فقط لجهة أّن تراكم ما 

عليه الحال ال يصّح تفكريه من خالل تدّخالت ذاتويّة، وفعل املعرفة ذاته ال يبقى منه 

سوى أقوال مبتذلة حول الواقعيّة املتوارثة »كّل علم، حسب ماخ، ينطلق نحو متثيل 

[1[ ibid, p.25, and the analysis, p 58.

[2[ Knowledge and erron, p.25.

[3[ The analysis, p 50.
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أفكار  كتكثيف  )الحقائق(،  الوقائع  مع  األفكار  تكييف  نحو  أو  أفكار«]1]،  يف  الوقائع 

قصدي كام يسّميه]2]، وهو يعني به تكييف األفكار مع الحقائق يف املعنى ال تكييفها 

عضويّاً مع محيطها. 

ومن الواضح أّن نظريّة العنارص تقدم تفسرياً إضافيّاً للحقيقة الفعليّة يكتفي مبجرّد 

تحديد ذايتّ للمعرفة. من هنا كانت حالتها الخاّصة مليئة بالتناقضات، ويف الوقت الذي 

تأّمالً  تسّوغ  أن  تستطيع  ال  فهي  امليتافيزيقا  مقابل  للحقائق  كرتاكم  العلم  فيه  تحّدد 

يتجاوز العلم، وبالتايل أن تسّوغ ذاتها. هي شكل من التأّمل يف العلم لكّنه تأّمل يلغي 

عليه  ملا  كيّلّ  كمفهوم  الفعليّة  ميثل  فهو  وبالتايل  العلم،  حدود  يتجاوز  آخر  تأّمل  أّي 

األقوال  كّل  إلغاء  ليتمّكن من  الحقائق   )facticity( وقائعيّة  ويعني معنى  الحال  واقع 

التي ال تتطلّب حالة العلم جذريّاً. من هذه الزاوية ميكن فهم هذه النظريّة عىل أنّها 

العلم،  املعرفة عىل  تنترص  وبالتايل  ذاته،  للتأّمل  الضبابيّة  التكّونات  يدّمر  الذي  التأّمل 

وميكن ملثل هذا التأّمل أن يلغي ذاته فقط، لجهة أنّه يعرتف للعلم مبجال موضوعات 

مرشوع فال ميكنه حينها أن يكون علامً، إذ كيف ميكن لنظريّة يف العنارص أن تضع يف كّل 

علم أقواالً حول مجال موضوعيّة العلم ضمن الرشوط العلمويّة للوضعيّة التي تقيس 

املوضوع  معلومات عن  تتحّصل عىل  ال  عندما  للعلوم  الفعليّة  اإلنجازات  املعرفة عىل 

نفسه إال من خالل العلم؟ ونحن كذلك ال ميكننا أن منيّز هذه املعلومات بصورة موثوقة 

عن مجرّد التأّمالت إال عندما نكون يف وضع يسمح لنا بالتمييز يف كّل وقت بني العلم 

املكّون للحقائق وامليتافيزيقا انطالقاً من معرفة سابقة ملجال املوضوع، وفقط عن طريق 

أنطولوجيا فعليّة تقود نظريّة العنارص إىل تعليل علموّي للعلم يستبعد كّل شكل من 

من  بشء  تغطّى  املفرغة  الحلقة  هذه  مثل  قيمة.  بال  أنّها  لجهة  األنطولوجيا  أشكال 

املوضوعيّة التي تعرّب عن نفسها يف منع غري متأّن للتأّمل الذايتّ للمعرفة، وبذلك تحّصن 

نظريّة معرفة للفهم اإلنسايّن الصحيح غري مصنوعة بصورة دقيقة، تراكم وفقها معرفة 

حقيقيّة فعليّة، مثل الحقائق يف أفكار، ضّد كّل شّك ممكن.

[1[The analysis, p 50.

[2[ Ibid.
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وماخ سيختار الفيزياء وعلم النفس منوذجني ملثل هذه املعرفة؛ ألّن حالتهام العلميّة 

تبقى مؤكّدة مبا يكفي من خالل اإلجامع الذي تناله. وهو يسقط العلمني عىل مستوى 

واحد ليك يكسب نسق مرجعيّة يكون فيه العلامن متساويني. أّما نتيجة هذا التكامل 

الخاّص بالتعيينات األكرث عموميّة ملوضوعات ممكنة يف هذين العلمني فهي الفرضيّات 

األساسيّة يف نظريّة العنارص. وهي تحّدد عنده مجموع الحقائق التي ميكن أن تصنع 

بالعلوم التجريبيّة، وتخدم يف وضع خّط فاصل مع امليتافيزيقا.  ملوضوع تحليالً خاصاً 

لكن بدالً من استقصاء ارتباط مجال موضوع تلك العلوم باإلطار املقواليتّ وبعمليّات 

ماخ  يعرض  البحث،  وتقنيّة  املنهج  خالل  من  الحقائق  تكون  تتبع  وبالتايل  القياس، 

أنساق مرجعيّته معّممة عىل أنّها إدراك للحقيقة الفعليّة ذاتها، وبالتايل تسقط القواعد 

املنهجيّة إلدراكها يف لّجة الحقيقة نفسها ليعاد تفسريها كأنطولوجيا ملا هو فعيّل.

يوجد  التي  النموذجيّة  العلوم  بعتبة  نقّر  الحدث ميكن تسويغه فقط عندما  هذا 

إجامع حول علميّتها، والتي تصف الحقيقة الفعليّة كام هي مبا هي الفرضيّة األساس 

للموضوعيّة التي تستند إىل التأكيد عىل أّن التقّدم الفعيّل للعلوم هذه إمّنا هو وحده 

الذي يؤكّد مصداقيّة مقولة موثوقة عن املعرفة.

واالعتقاد العلموّي شّجع عىل قبول الفرضيّة املوضوعيّة القائلة بأّن املعارف العلميّة 

تعرّب عن الحقيقة وصفيّاً، إال أّن مثل هذا االعتقاد ال يسمح بأن نبنّي بشكل معقول كيف 

ندرك موضوعات البحث التجريبّي وكيف ندرك الرشوط الرتنسندنتاليّة للموضعة مقابل 

مجال املوضوع كشء مستقّل. ومع اشرتاط املوضوعيّة كثرياً ما تعطى أنساق املرجعيّة 

املعّممة لعلوم منوذجيّة، موجودة ومفرّسة أنطولوجيّاً، القاعدة التي ميكن إرجاع الذات 

العارفة إليها تجريبيّاً مع جميع إنجازاتها املعرفيّة.

واملوضوعيّة التي تضفي الدوغامئيّة عىل التفسري ما قبل العلمّي للمعرفة، باعتبارها 

للحقيقة الفعليّة، تقرص الدخول إىل هذه الحقيقة عىل البعد الذي يرتّسخ من  تراكامً 

خالل املوضعة املنهجيّة للحقيقة يف نسق مرجعيّة خاّص بالعلم، ثّم متنع من التبرّص 

احتكارها  إزاء  مساءلة  أيّة  طرح  متنع  كام  أغواره،  لسرب  هذا  املرجعيّة  نسق  بقبليّة 
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للمعرفة. وحاملا يحدث ذلك تنهار الصورة املوضوعيّة لنظريّة العلم. وحينام نطرح جانباً 

إضفاء نسق أنطولوجيا مضلّلة عىل نظريّة العلم نستطيع أن نفهم كيف يكون نسق 

مرجعيّة علمّي شكالً للتفاعل بني الذات العارفة والحقيقة الفعليّة.

ب. الوضعانّية املنطقّية ومعيار العلم

مل يكن اهتامم الوضعانيّة املنطقيّة منصبّاً عىل اإلميان املطلق بالعلم الطبيعّي، وال 

بيان أهّميّته يف الكشف عن خصائص الواقع وحرصيّة طريقته يف بلوغ الحقيقة، لقد 

باتت عندها مثل هذه القضايا مفروغاً منها كام بدا منذ فتجنشتاين وشليك؛ ألّن اإلميان 

بالعلم يف مطلع القرن جارفاً ال يقبل التشكيك وال التساؤل.

 ما بات موضوع انشغال الوضعانيّة هذه هو املعيار الذي تكون عىل أساسه املعرفة 

علامً أو الذي يبنّي لنا الكيفيّة التي مييّز بها -يف نشاط العقل- بني العلم والالعلم... لكن 

العلميّة،  معيار  تصّور  تكوين  سبيل  ترسيخه، يف  إىل  الوضعانيّة  اندفعت  الذي  الجهد 

التي آثارها يف صورتها األكرث بروزاً... ومل يتمّكن  انفرط عقده... وبانت كّل املشكالت 

دعاة املذهب هذا من إقامة رؤية مقّنعة خالية من الشكوك حتّى عند أولئك الذين 

آمنوا بوجودها إمياناً مطلقاً ثّم تخلوا عنها، مثل كرنب ونويراث وقبلهام فتجنشتاين.. 

كيف تشّكلت هذه النزعة العلمويّة املتطرّفة وعىل أيّة أسس قامت وما املشكالت 

التي حرّكتها يف سياق بحثها عن معيار للعلم ال يرتاب فيه؟ ثّم كيف تحّول سعيها يف 

سبيل ذلك إىل أكرث أشكال الرصاع رضاوة بني أقطابها وبينهم وبني من خالفهم الرأي 

من العلامء والنّقاد والفالسفة، وهو رصاع ستنتهي عىل خلفيّته الوضعانيّة إىل صورة من 

صور اإلخفاق ألكرث أشكال ميتافيزيقا العلم تطرّفاً.

والوضعانيّة املنطقيّة، كمذهب فلسفّي علموّي، قام عىل دعامتني األوىل هي العلم 

الحديث، والثانية هي املنطق الريايّض. وهي تشّكلت عىل صورة جامعة برئاسة موريس 

شليك الذي ورث إرنست ماخ يف كريّس املعرفة التجريبيّة يف جامعة فيينا، وقام تفكريها 

عىل قناعة راسخة بأّن العلم وتحليله املنطقّي هو فقط النشاط العقيّل الوحيد الذي 

باعتباره  الحيّسّ  الواقع  يتمتّع باملصداقيّة. فهي مذهب وضعّي إذن ألنّها تقترص عىل 
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املوضوع الفعيّل الحقيقّي للخربة، وهي مذهب منطقّي؛ ألنّه ينظر إىل املوضوع الحيّسّ 

من فضاء املنطق من خالل فحص العبارات التي تصف الواقع يف لغة العلم وتحليلها 

لفتجنشتاين  املنطقيّة  الرسالة  التباساً. ولعّل  وأقّل  أكرث وضوحاً  لجعلها  تحليالً منطقيّاً 

فيرب  رّسخها  التي  األداتيّة  العقالنيّة  عن  فضالً  الكونتيّة  للوضعيّة  الحتميّة  واملؤثّرات 

والنزعة التجريبيّة القدمية كانت كلّها وراء نشوء هذه الجامعة يف سياق تأريخّي كان قد 

بلغ فيه العلم مرحلة عالية من التقّدم.

وبالرغم من اختالف أعضاء هذه الجامعة يف منازعهم والرصاع الذي وقع فيام بينهم 

فيام بعد، فإّن دعائم أساسيّة ثابتة كانت موضع اتفاقهم املطلق وشّكلت عالمة فارقة 

عىل مذهبهم، أّولها: تبّنيهم للتحليل أو للفلسفة التحليليّة منهجاً- وهي فلسفة بدأت 

ثورة يف املنهج واملضمون، عىل إثر مقال لجورج مور عام 1903م اعترب فيه أّن مشكالت 

الفلسفة كلّها إمّنا نشأت من جهلنا بطبيعة األسئلة التي ولّدتها وأنّنا لو أمكننا أن نفهمها 

فستختفي معظم هذه املشكالت وتزول مبا هي أوهام... أّما كيفيّة التحليل عنده فهي 

الغامضة مبا هو أوضح منها... وسيشارك برنراد رسل زميله مور يف  العبارات  استبدال 

ألّن  منطقيّة؛  لغة  إىل  كلّها  العبارات  رّد  هو  التحليل  أّن  رأى  وهو  االتجاه،  هذا  مثل 

اللغة العاديّة مضلّلة]1]، وسيكون الرائد الثالث للتحليل، والذي اكتملت به حلقات هذه 

الفلسفة، هو فتجنشتاين الذي وقف جهده كلّه عىل الدراسة املنطقيّة للغة منذ رسالته 

الفلسفة  رّد  اللغة  عىل  االهتامم  قرص  الذي  هذا  التحليل  فإّن  ذلك  وألجل  املنطقيّة. 

كلّها إىل البحث الفلسفّي يف دالالت األلفاظ مبا هي عالمات ويف قواعد الرتكيب والبناء 

اللغوّي، ثّم فّكك كّل املشكالت الفلسفيّة لتعالج كأجزاء اقتداء بالعلم ومناهضة لالتجاه 

الفلسفة ملّا مل  أّن  الفلسفة علامً؛ ذلك  اعتبار  امليتافيزيقيّة- وثانيها:  الشمويّل لألنساق 

عن  أزيحت  فقد  لها،  ال حدود  مجاالت  رؤية يف  بال وضوح  وتوّسعت  ميدانها  تحّدد 

أّما األخرية فهي  املعياريّة وامليتافيزيقيا،  املنطق والعلوم  يبق منها سوى  االهتامم ومل 

جلبة أصوات بال معنى، وأّما العلوم املعياريّة فهي عبارات وجدانيّة انفعاليّة ال ترقى 

إىل أن تكون علامً، فال يبقى إال املنطق الذي يجب عىل الفلسفة التحليليّة أن تتمّسك 

]1] حول اللغة: كارناب، »علم النفس يف اللغة للطبيعيّة« ضمن: كيف يرى للوضعيّون الفلسفة؟ م.س. 
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به وتجعله شغلها الشاغل، وإذا أرادت الفلسفة أن تبقى فعليها تطبيق منطقها عىل 

العلم لتصبح مجرّد فلسفة علميّة، أو منطقاً للعلم. وثالثها: التفريق بني القضايا الرتكيبيّة 

والقضايا التحليليّة، وهو تفريق كان راسل قد رّسخ مداه يف فلسفة الرياضة يف محاولة 

لحّل املشكلة التي واجهت التجريبيّة يف مسارها؛ ذلك أّن مبدأ التجريب معناه أّن أيّة 

قضيّة مفهومة ولها محتوى معريّف فال بّد أن تكون قامئة عىل الخربة، لكّن قضايا الرياضة 

رضوريّة الصدق، فكيف تنسجم مع مبدأ كهذا؟

نزعة  تبّنت  الوضعانيّة  لكّن  تجريبيّة  تعميامت  الرياضة  قضايا  أّن  ِمل  افرتض  لقد 

راسل الذي افرتض أّن قضايا الرياضة قضايا تكراريّة أو أنّها تحصيل حاصل، أو هي قضايا 

تحليل ال تضيف إىل معارفنا جديداً وال تخرب شيئاً عن الواقع، وهي بالتايل عكس القضايا 

التجريبيّة التي هي قضايا تركيبيّة إخباريّة تفيد معنى عن الواقع، وهو تقسيم كذلك 

ستؤّسس عليه رسالة فتجنشتاين الفلسفيّة املنطقيّة.

ذات معنى، وهي  عبارات  إىل  والعبارات  للجمل  الوضعانيّة  تقسيم  من هنا، جاء 

ذات  غري  عبارات  وإىل  الرياضة،  وعبارات  والعلم  املنطق  عبارات  أو  التحليل  عبارات 

ثّم اقترص جهدها بعد استبعاد  امليتافيزيقا والعبارات املعياريّة،  معنى، وهي عبارات 

عبارات امليتافيزيقا عىل نوعي العبارات ذات املعنى التحليليّة والرتكيبيّة. واألوىل يقينيّة 

تكراريّة رضوريّة ال تخرب شيئاً عن الواقع، طرفها الثاين يفيد نفس ما يفيده األّول ونصل 

إليها باالستنباط. وعىل الرغم من ذلك فهي عبارات اتفاقيّة بحتة؛ ألنّها تقوم عىل اللغة، 

وهي اتفاقيّة، فالرضورة إذن لقوانني اللغة ال للفكر ال للواقع. والثانية نسبيّة عرضيّة 

وهي تخرب شيئاً عن الواقع وتضيف جديداً إىل معارفنا ونصل إليها باالستقراء]1]. ثّم إّن 

التحليل املنطقّي يرّدها إىل سلسلة من قضايا ذّريّة تشري إىل وقائع محّددة حتّى ينتهي 

قيمة  يف  حينها  املرجع  ويكون  الواقعة،  تولدها  التي  الحّسيّة  املعطيات  إىل  التحليل 

صدقها خربة الحواّس.

ورابعها: اعتبار امليتافيزيقا لغواً]2]، وهو يشء قامت الوضعانيّة أساساً بغية النهوض 

]1] حول اللغة: كارناب، »علم النفس يف اللغة للطبيعيّة« ضمن: كيف يرى للوضعيّون الفلسفة؟ م.س.

]2] حول الفلسفة وامليتافيزيقا: موريس شليك، »نقطة التحّول يف الفلسفة« ضمن: كيف يرى الوضعيّون الفلسفة؟ م.س. 
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بإثباته من أجل تأكيد أّن العامل ينبغي أن ينفرد به العلم وحده، وسيبني الوضعانيّون 

كانت  إذا  أنّه  لجهة  القضايا،  تحليل  فكرة  عىل  كلّها  امليتافيزيقا  قضايا  تجاه  رؤيتهم 

القضايا الواضحة املفهومة هي التي تقوم عىل الخربة وإذا كانت عقبة املعرفة الرياضيّة 

امليتافيزيقا ال قضايا رياضيّة وال قضايا خربة، فهي غري ذات  قد حلّت ومل تكن قضايا 

تناقض  وهي  بكذب  وال  بصدق  عليها  يحكم  وال  مفهومة  وال  واضحة  وال هي  معنى 

نفسها حني تّدعي اإلخبار عن العامل يف الوقت الذي ال ميكنها فيه اإلخبار عنه.

وهذه األفكار عىل أهّميّتها يف سياق التفكري الوضعايّن فهي بقيت أفكاراً عاّمة غري 

جوهريّة يف ما يشّكل أساس املذهب يف حقيقته. موضوع واحد سيكون العمود الفقرّي 

للتيّار هذا كلّه عىل تعّدد مشاربه وهو البحث عن املعيار الذي به يتميّز العلم عن 

غريه؛ ذلك أنّه إذا كانت الوضعيّة يف عمومها تؤمن بالعلم إمياناً راسخاً وتنبذ كّل نشاط 

غري علمّي وتنادي بالعلم ومنطقه نشاطاً عقليّاً وحيداً ال نشاط سواه، فكيف تنّقح إذن 

ميادين النشاط العقيّل ليصبح مقترصاً عىل العلم وحده وليتجّنب أّي شكل آخر من 

أشكال النشاط الفارغ من املعنى؟

ال بّد إذن من معيار مييّز بني العلم والالعلم – واملعيار هذا هو معيار التحّقق... 

الذي جّر وراءه املذهب كلّه]1]، وأثار رصاعات ال حدود لها يف الوضعانيّة نفسها، وحرّك 

مشكالت ال حّل لها وتناقضات، وسيحّدد تاريخ الوضعانيّة الالحق كلّه يف محاوالت حّل 

التعويل عىل مبدأ التحّقق كمعيار للمعرفة العلميّة]2]. لكن ما  املشكالت التي أثارها 

معيار التحّقق؟

يعني املعيار هذا أّن كّل حقيقة تركيبيّة تستمّد من املالحظة، وأّن كّل ما يسهم به 

تحليليّة ليك  ليست  التي  فالجملة  وبالتايل  تحليليّة،  املعرفة فهو ذو طبيعة  العقل يف 

التي ال ميكن  الجملة  وأّن  تجريبّي  تعرّب عن واقع حيّسّ  أن  بّد  تكون ذات معنى فال 

تحديد صدقها من مالحظات حّسيّة ممكنة فهي ال معنى لها]3]. وبالتايل، إذا كان العلم 

]1] آير، »التحّقق والخربة« ضمن: كيف يرى الوضعيّون الفلسفة؟ م.س. 

]2] م.ن.

]3] هانز رايشنباخ، نشأة املعرفة العلميّة ترجمة فؤاد زكريّا، دار الكاتب العريّب، القاهرة، 1968م.
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هو املعنى والالعلم هو الالمعنى فإّن »للجملة معنى حرفيّاً فقط، إذا كانت تعرّب عن 

قضيّة تحليليّة أو قضيّة ممكنة التحّقق تجريبيّاً«]1].

ويشمل معيار التحّقق هذا املفاهيم والكلامت، وبالتايل فالعبارة لن تقبل التحّقق 

إال إذا كانت املفاهيم الواردة فيها قابلة للتحّقق.

ولقد أثار هذا املعيار الكثري من النقاش حتّى أّن رسل، الذي كان يتّفق مع الوضعيّة 

مّهدوا  الذين  من  واحداً  وكان  كمذهب  معها  تعاطف  والذي  أفكارها  من  الكثري  يف 

لتمييز العلم عاّمة؛ ألنّه  لها الطريق، مل يكن يوافقهم يف إميانهم مببدأ التحّقق معياراً 

عرضه  ذلك  وألجل  التحّقق،  تقبل  تركيبيّة  قضيّة  وال  تحليليّة  قضيّة  ليس  نفسه  هو 

الوضعانيّون عىل أساس براغاميتّ. ثّم إّن من القضايا ما ال تقبل التحّقق ألسباب منطقيّة 

أو ألسباب فّنيّة، تقترص عىل الوقت الراهن، أو ألسباب فيزيائيّة، فأّي من هذه الوجوه 

يحمل معنى الخلّو من الداللة؟

 مثل هذه املشكالت وضعت مبدأ التحّقق أمام أسئلة محرجة، ودفعت بالوضعانيّني 

املطروح...  الوحيد  الحّل  هو  يعود  فال  التحّقق،  مبدأ  بتجاوز  تسمح  أفكار  طرح  إىل 

ومن جملة هذه املحاوالت التي ستبوء كذلك بالفشل فكرة التمييز بني التحّقق املبارش 

والفعيّل والتحّقق للقضايا التي ال تقع يف سياق مدركاتنا الحاليّة... أو التحّقق باملعنى 

القوّي والتحّقق باملعنى الضعيف.

حاسمة  بصفة  تأسيسها  املمكن  من  كان  إذا  األّول  باملعنى  منها  يتحّقق  والقضيّة 

منها  يتحّقق  فهي  ممكنة  فقط  الخربة  تجعلها  التي  القضيّة  أّما  الخربة،  عىل  قاطعة 

فعيّل  كأمر  للتحّقق  القابليّة  بني  التمييز  من  أكرث  يعني  ال  وهذا  الضعيف.  باملعنى 

والقابليّة كإمكانيّة]2]...

لكن مثّة مشكلة أخرى بدت عىل جانب عال من األهّميّة والخطورة، وهي أّن معيار 

امليتافيزيقا بل العلم نفسه كذلك؛ ألّن قوانني العلم بطبيعة الحال  التحّقق لن يلغي 

[1[ A.j. Ayer, Language, trath and logic, penguin books, London, 1974, p 7.

[2[ Ayer, Language, trath and logic, p. 2.
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القانون  صدق  تكافئ  لن  مكتسبة  خربات  مجموعة  أيّة  وألّن  للتحّقق،  قابلة  ليست 

شأن  شأنها  معنى  ذات  غري  فهي  التحّقق  تقبل  ال  كهذه  قوانني  كانت  فإذا  العلمّي... 

من  كثرياً  أّن  اعتبار  الرسالة حاّلً من خالل  فتجنشتاين يف  واقرتح  امليتافيزيقا.  عبارات 

تجريبيّة،  ليست  األّوليّة؛ ألنّها  للقضايا  دااّلت صدق  ليست  العلم  العاّمة يف  العبارات 

وبالتايل فهي ليست قضايا باملعنى الدقيق للكلمة بل مجرّد توصيات ملنهج متثيل فئة 

معيّنة من الظواهر]1] ومثله فعل شليك حني اعترب القوانني العلميّة قواعد استدالل ال 

عبارات... لكن كارنب ونيوراث رفضا الحّل هذا مستندين إىل فكرة أّن القاعدة يستحيل 

تكذيبها بخالف قوانني العلم، واألخرية إخباريّة وليست مجرّد قواعد.

والخطورة يف مثل هذا املوقف من فتجنشتاين عىل القوانني العلميّة التي قام املعيار 

انقساماً  الوضعيّون  إزاءه  انقسم  ذلك  وألجل  فيها...  لبس  ال  واضحة  لتمييزها  أصالً 

سيكون عالمة فارقة يف تاريخ املذهب]2].

العلم لكّنه ال  التحّقق مييّز  الحقيقة أمر ال نقاش فيه؛ ألّن  وقصور هذا املعيار يف 

مييّز درجات العلم نفسها، وال ميكن للعامل مثالً إبان اختياره للفروض املتنافسة أن يقبل 

واحداً؛ ألنّه أكرث قابليّة للتحّقق ويرفض آخر ألنّه أقّل قابليّة.. ألّن ذلك ال معنى له وال 

يجدي العامل يف يشء، فكيف يكون أساساً لفلسفة هي يف األساس فلسفة علميّة؟ من 

هنا سيتخذ مبدأ التحّقق صوراً أخرى لن تكون أكرث منه إقناعاً.

منها: فكرة قابليّة التأييد ومبدأ قابليّة االختبار، والثاين يعني أن نعرف قبل تفنيد 

تجربة ما اإلجراءات املعنيّة التي من شأنها تأييد الجملة أو نفيها... أّما األّول، فيقصد 

منه أنّه إذا أمكن منطقيّاً ألّي نوع من األدلّة التجريبيّة أن تؤيّد عبارة ما فهي قابلة 

للتأييد حتّى لو مل نكن نعلم مسار إجراءات الحصول عىل هذه األدلّة]3].

فقابليّة االختبار إذن ليست سوى صورة قويّة من صور قابليّة التأييد، ويصبح الفارق 

[1[ James griffin, wittgenstein’s logical atomis, oxford unv. Press.1965. pp.102 – 103.

[2[ Norton white, the Age of analysis 20th. Centary philosophies, New York, 1952, P.206.

[3[ Encyclopedia for philosophy, vol.7 -8, p 243.
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ذلك  الضعيف... وألجل  باملعنى  والتحّقق  القوّي  باملعنى  التحّقق  بني  كالفارق  بينهام 

سريفض همبل مبدأ التحّقق من أساسه، استناداً إىل رفضه لالستقراء]1]، وهو أعلن أنّه 

بالبيّنات  ومؤيّدة  التجريبّي  لالختبار  قابلة  تكن  مل  ما  علميّة  النظريّة  اعتبار  ميكن  ال 

معيّنة معها...  اختياريّة  لزوميّة  اشتقاق قضايا  نتمّكن من  مل  ما  أي  التجريبيّة كذلك. 

وحينام تكون النظريّة علميّة فال ميكن أن يفيض االختبار إىل تأكيد حكم بل فقط إىل 

بيّنة تؤيّده، وألجل ذلك ميكن اعتبار القابليّة لالختبار والتأييد شاملة للفروض، فتؤيّد 

الفرض األكرث قابليّة للتأييد عىل أساس دقّة البيّنة املؤيّدة ونوعها وكّمها. 

لكن تصّور همبل هذا ال يستقيم مع رفضه لالستقراء ما دمنا نبحث عن البيّنات 

املؤيّدة إيجاباً وعن كون التأييد هو صورة ضعيفة من التحّقق.

أّما آير فسيتمّسك بالتأييد معياراً للمعنى عىل أساس مبدأ الوضعيّة يف املطابقة بني 

العلم واملعنى، وألجل ذلك افرتض أنّه ليك تكون العبارة ذات معنى ينبغي أن تتصل 

بفئة من عبارات املالحظة تعطيها فقط درجة من التأييد وليس تحقيقاً قاطعاً. لكن آير 

عاد وافرتض أّن مثل هذا املعيار ال ميثّل العلم وهو يسمح أليّة عبارة خالية من املعنى 

أن تتجاوزه، فإذا كان لدينا العبارة اآلتية الخالية من املعنى: )املطلق ال نهايّئ(، وعبارة 

مالحظة أساسيّة هي: )الجّو ممطر(.. فإنّه ميكن وضعهام معاً يف صورة منطقيّة، هي: 

)إذا كان املطلق ال نهائيّاً كان الجّو ممطراً، لكن املطلق ال نهايّئ فالجّو ممطر(، فتفيض 

عبارة خالية من املعنى إىل عبارة تجريبيّة ماّم يسمح أليّة قضيّة ميتافيزيقيّة أن تجتاز 

املعيار.

التأييد  التحّقق مبدأ أضعف منه هو معيار  البديل من مبدأ  وألجل ذلك سيكون 

الذي مل يستطع كذلك الصمود أمام ما يثريه من مشكالت وال أن يقوم بوظيفته.

سيتخىّل كارنب عن مبدأ التحّقق هذا، ليختار معياراً جديداً تحت تأثري بوبر وانسجاماً 

مع نزعته اللغويّة هو معيار لغة العلم. ويف حاولته لبناء هذا املعيار دعا إىل االستناد إىل 

لغة الفيزياء التي تقوم عىل األنا وحّديّة املنهجيّة التي عرضها رسل بقوله: »هي ذلك 

]1] كارل همبل، فلسفة العلوم الطبيعيّة، تج. محّمد جالل موىس، دار الكتاب العريّب، القاهرة، 1976م. ص 45.
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االعتقاد القائل بأنّني ال أستطيع أن أعرف شيئاً عىل أنّه موجود إال ذاك الذي يقع يف 

خربيت أنا«]1]. وهذا يعني اتخاذ خربات الشخص الفرديّة أساساً تبنى عليه مفاهيم العلم 

من خالل بناء العامل من أفكار أّوليّة ترتبط ببعضها عن طريق عالقات أّوليّة وهذا اقتىض 

األّوليّة ويبتدع  األفكار  لنا مثل هذه  ليقّدم  اقتطاعاً  الخربة  من كارنب أن يقتطع من 

حيالً فّنيّة ليحّقق هذا الغرض بأن ربط مثالً بني شظايا الخربة عىل أساس متاثلها املسلم 

به، ثّم رّدها إىل فئات الكيف لينهيها عند الفئة الحّسيّة نفسها إذا ما ارتبطت بسلسلة 

من املتامثالت، معترباً أّن فئات الحّس تقع كلّها يف مجال الحّس، وهو مجال قابل ألن 

يُعرّف يف مصطلحات األبعاد. فمجال الحّس البرصّي مثالً ذو أبعاد خمسة والسمعّي ذو 

بعدين... وهكذا تعرّف مجاالت الحّس بشكل بنايّئ متاماً، فيعرف اللون األحمر مثالً بأنه 

فئة متامثالت لها موضع معنّي يف نسق خاميّس األبعاد. وهكذا راح يقرتح رسامً تخطيطيّاً 

من خالل مصطلحات عاّمة لإلجراءات التي ميكن من خاللها بناء األشياء بوصفها متميّزة 

املعرفة  بأّن  مقرّاً  املرشوع  هذا  عن  بعد  فيام  عدل  لكّنه  صوريّاً.  بناء  الكيفيّات  عن 

العلميّة العاّمة ال ميكن أن تتكّون من قطاع عريّض من الخربات الخاّصة والفرديّة، وبتأثري 

من نويراث راح يفّكر يف لغة الفيزياء كمعيار للمعرفة العلميّة مفرتضاً أّن أيّة لغة ألّي 

مجال علمّي ميكن أن ترتجم إىل لغة العلم هذه ليصبح عندها نسق العلم نسقاً واحديّاً 

ً]2] يقوم عىل الفيزياء وتشّكل باقي العلوم أفرعاً له أو أجزاء، لغة كهذه  تكامليّاً ومركزيّا

تتمتّع بخاّصيّة تجعلها كلّيّة، وهي أّن كّل يشء فيها له معنى وأنّها تتحّدث عن األشياء 

اللغة. وهي  ترجمته يف حدود هذه  الزمان واملكان وألّن كّل يشء ميكن  وحركاتها يف 

صوريّة ال ترتّد إىل أيّة أصول لغويّة أخرى، والجمل فيها تقارن بجمل ال بالخربة، أي أّن 

التحّقق وإمّنا بواسطة جمل  التحّقق منها ال يستند إىل خربة حّسيّة كام يدعى معيار 

الربوتوكول التي تصف خربات أو ظواهر، وهي ال تحتاج تربيراً وتخدمنا كأساس لبقيّة 

جمل العلم وتشّكل املحّك الذي منه نبدأ اختبار بقيّة الجمل. وهي جمل أساسيّة غري 

قابلة للتعديل. سيثري تصّور كارناب للربوتوكول حفيظة نويراث صاحب الفكرة أساساً؛ 

]1] عزمي إسالم، فتغنشتاين، ص 147.

[2[ Rooloff carnap, logical syntax of language, routledge, 2010. P. 320.

j.ayer, A Division, 33 :حول قصور اللغة الطبيعيّة عند الوضعيّني يراجع
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ألنّه مل يكن يقبل أّي يشء غري قابل للتعديل، وهو سيصف كارناب بأنّه امليتافيزيقّي 

الباحث عن املطلق... وما وسع دائرة الخالف هو افرتاض كارناب بأّن جمل الربوتوكول 

ال تقع داخل حدود لغة العلم، بالرغم من وجود قواعد لرتجمتها بلغة علميّة، وهو يشء 

كان رفضه نويراث رفضاً كلّيّاً]1].

ولقد أثارت لغة الربوتوكول هذه -بعض النظر عن موقف نويران- مشكالت جّمة، 

منها مشكلة ما إذا كانت قابلة أصالً ألن تضاف بلغة الفيزياء؛ ألنّها تشغل يف الحقيقة 

خربات خاّصة فكيف يكون أساساً للعلم؟]2].

التحّقق الذي سيتخىّل عنه كارناب من غري أن يعرث ببديل مقنع، يسحب  ومعيار 

بأّن  لفلسفته]3]  صورة  أحدث  يف  نادى  الذي  كذلك،  فتجنشتاين  تحت  من  البساط 

اللغويّة املقطوعة الصلة بالخربة الحّقة والتي تعول عىل القواعد املصطلح  التحليالت 

عليها، هي قواعد التحليل الفلسفّي، فليس هناك لغة خاّصة تعرّب عن خربات خاّصة، 

اللغة كاملباريات الرياضيّة ينبغي أن نتعلّم قواعدها. أّما ملاذا نتعلّمها؟ فلنميّز بني اللغو 

والكالم الذي له معنى أي العلم]4].

لقد كانت محاولة فتغنشتاين بديالً لسائر محاوالت الوضعيّة وملحاولته هو املبكرة 

 )Munz( يف الرسالة، لكّنها كانت محاولة متهافتة جّداً وتفنيدها يسري كام يقول مونز

ألنّها أّوالً خاطئة وألنّها من النوع الذي يستحيل إثبات خطئه، أي أنّه تصّور ميتافيزيقّي 

ال معنى له، وألّن فتجنشتاين نفسه يدرك أنّها خاطئة]5].

وإذا تأّملنا الرصاع الذي انتهت إليه الوضعيّة، واإلخفاق الذي بلغته فهمنا املوقف الذي 

أطلقه بوبر يف مواجهة فتغنشتاين وكّل اإلرث الوضعّي منذ شليك والذي تبّدى يف رفضه 

[1[ logical syntax of language, p. 378.

الدلر   : ليبيا  الحصادي،  نجيب  تج.  الفلسفة،  الوضعيّون  يرى  الطبيعيّة« ضمن: كيف  اللغة  النفس يف  كارناب، »علم  ]Ibid [2. وكذلك: 

الجامهرييّة. وحول جمل الربوتوكول عند نويراث: نويراث، »الجمل الربوتوكوليّة«، ضمن: م.ن. 

[3[ L. wittgnestein, philosophical investigations, trans. by. G. E. Anscombe, oxford, 1986, P. 5. 

[4[ Antony Fenny, Wittgenstein, Harfard unv. Press 1978, pp. 69 – 104.

[5[ peter munz« ,popper and wittgenstein ,»in :mario bunge ,critical approach to science en philosophie,routledg

e,1999. P. 64. 
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الفلسفيّة  بأّن املشكالت  الراسخ  التحّقق من األساس ويف اعتقاده  الحاّد والعنيف ملبدأ 

مشكالت ذات مغزى وأنّها مشكالت أصيلة عىل وجه الدقّة وأّن العلم يف سريورته يحتاج 

إىل موقف نقدّي عىل الدوام وهو يشء لن يتّسع لعرضه هنا مجال هذه الدراسة]1].

4. العلمويّة، كأيديولوجّية وضعانّية

تشري الوضعيّة العلمويّة إىل نهاية نظريّة املعرفة لتظهر بدالً منها نظريّة العلم، وإذا 

كان التساؤل من منظور املنطق الرتنسندنتايّل يهدف إىل رشح معاين املعرفة إجامالً، فإّن 

الوضعيّة ستقطع السؤال من أساسه؛ ألنّه مل يعد بالنسبة إليها ذا معنى من خالل حقيقة 

العلوم الحديثة، وأصبحت املعرفة تتحّدد يف أنّها متضّمنة من خالل إنجاز العلوم.

لذلك، مل يعد للسؤال الرتنسندنتايّل حول املعرفة ورشوطها أّي معنى. وإذا كان ال 

العلميّة  النظريّات  بناء  قواعد  منهجّي عن  يطرح يف صيغة سؤال  فهو  بّد من طرحه 

واختبارها. لقد كان كانط يسمح يف السياق بقبول مفهوم معيارّي عن العلم من خالل 

الفيزياء املحارصة، لكّنه أخذ شكل العلم الحديث كنقطة انطالق لتكوين موضوعات 

ممكنة ملعرفة تحليليّة شبيهة. ومثل هذا البعد يف النقد الكانطّي يغيب عن الوضعيّة؛ 

ألّن حقيقة العلم بالنسبة إليها مل تتخَل عن سؤال املعرفة فحسب بل كذلك أصدرت 

حكمها عليها مسبقاً. 

الذايتّ  التفّهم  أّن  ذلك  العلم؛  من  الفلسفة  موقع  عن  تعرّب  العلمويّة  والوضعيّة 

العلموّي للعلوم الذي يبيّنه ال يتطابق مع هذه العلوم مطلقاً، ويف الوقت الذي ترفع 

فيه إميانها بذاتها إىل حدود العقيدة تعود لتحتّل الوظيفة املعرقلة، بأن تحجب البحث 

حول التأّمل الذايتّ الخاّص بنظريّة املعرفيّة. ما يوجد فلسفيّاً يف العلمويّة ليس سوى تلك 

.[2[ً ن العلم ضّد الفلسفة أمراً رضوريّا اللحظة التي تجعل تحصُّ

[1[ Karl R. Popper, Logic of Scientific Discovery, eighth impression, Hutchinson, London, 1976.

 Karl R. Popper, The Open Society and its Enemies, Vol. I, The Spell of Plato. Vol. II, The High Tide of Prophecy: 

.Hègel, Marx and the Al-termath, George Routledge and Sons Ltd, London, 1945. Oxford, 1976

]2] هيدغر، »مسألة التقنيّة«، ضمن: الفلسفة يف مواجهة العلم والتقنيّة، تج. فاطمة الجيويّش، دمشق: وزارة الثقافة، 1998م. صص. 92-61.
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وإلنجاز ذلك، ال يكفي أن متارس املنهج، بل عليها أن تؤكّد ذاتها كنظريّة معرفة، أو أن 

تستعيد إرثها املوثوق واملرشوع. والوضعانيّة تقوم وتنهار عىل قاعدة العلمويّة؛ ذلك أّن 

املغزى من املعرفة يتحّدد عندها من خالل ما تحّققه العلوم، ولذلك فإنّه ميكن رشحها مبا 

يكفي عىل طريقة التحليل املنهجّي ألشكال الطرق العلميّة، وتسقط نظريّة املعرفة التي 

تتعاىل عىل املنهجيّة يف حكم املبالغة والالمعنى كام وصفت امليتافيزيقا من قبل.

ويتجىّل استبدال نظريّة العلم بنظريّة املعرفة، يف أّن الذات العارفة مل تعد متثّل نسق 

املرجعيّة، كام كان األمر حتّى ماركس، حيث كانت تدرك املعرفة كوعي، كذات، كنوع. 

ولذلك، فقد كان إمكان حسم مشكلة صدقيّة األقوال إمّنا يتحّقق بالعودة إىل تركيب ما. 

وهو تركيب كان يتحّول مع طبيعة فهم الذات نفسها. وكان رشح صدقيّتها كبناء من 

خالل الرجوع إىل تكوين الرشوط التي ال تقع يف البعد ذاته كالوقائع التي تّم تقوميها 

والنطق بها، وكان يجاب عن السؤال حول املعرفة املمكنة بواسطة تاريخ النشوء العاّم. 

األفعال  كانت مثل هذه  لو  ما ومصائرها، حتّى  أفعال ذات  كان يخرب عن  تاريخ  كّل 

واملصائر، تكوِّن بنفسها الذات لتصبح ذاتاً. غري أّن نظريّة العلم تتنازل عن السؤال عن 

القضايا  املعطاة كمنظومات من  العلوم  إىل  وتتجه مبارشة  تاّم،  العارفة بشكل  الذات 

لها،  ويخترب طبقاً  أساسها  النظريّات عىل  تبنى  التي  القواعد  أو كمركّب من  والطرق، 

وستخرس الذوات التي تسري حسب هذه القواعد أهّميّتها بالنسبة إىل نظريّة مقترصة 

عىل املنهج، وتعود األفعال واملصائر هنا إىل سيكولوجيّة ذوات مخفضة القيمة ومحّولة 

إىل مجرّد شارح محايث لسريورة العلم لن متنح له أيّة أهّميّة. ونظريّة العلم تشرتط 

مسبقاً، كمنهجيّة بحث، صدقيّة املنطق الصورّي والرياضة، وهي كعلوم أّوليّة ستكون 

مقطوعة الصلة من أحد أبعادها، الذي ميكن أن يصنع فيه تكوين عمليّاتها األساسيّة 

ليصبح موضوعاً لها]1].

لكّن نظريّة معرفة محّولة إىل مجرّد منهجيّة سيغيب عنها تكوين موضوعات الخربة 

الرتنسندنتايّل  التأّمل  أصل  من  يستنبط  شكاليّن  علم  نظر  عنها  سيغيب  كام  املمكنة، 

تكوين القواعد بالنسبة إىل الربط بني الرموز.

]1] هابرماس، العلم والتقنيّة كأيديولوجيا، تج. حسن صقر، أملانيا: منشورات الجمل، 2003م. صص. 43- 94. 
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للذات  الرتكيبيّة  اإلنجازات  تتجاهل  كهذه  نظريّة  بأّن  نقول  كانطيّاً  تحّدثنا  وإذا 

ذاته  املعرفة  ومعنى  العامل.  تكّون  إشكاليّة  سيغطّي  العلموّي  املوقف  لكّن  العارفة، 

سيصبح العقالنيّاً باسم معرفة صارمة. ويتحّول التصّور الساذج فقط وسيلة للسيطرة؛ 

ذلك أّن املعرفة إمّنا تصف الواقعّي، ومقابل ذلك يجب اإلمساك بنظريّة تصّور الحقيقة 

وستبقى  ووقائع،  أقوال  يف  ينعكس  ألن  والقابل  الواضح  التنظيم  من  عنها  ينتج  وما 

املوضوعيّة حتّى يومنا رمزاً لنظريّة علم، حّل فيها محّل التساؤل الرتنسندنتايّل عن معنى 

قضايا  من خالل  عالقاتها  توصف  التي  الحقائق  معنى  عن  الوضعّي  التساؤل  املعرفة 

نظريّة.

لقد كبتت الوضعانيّة العلميّة التقاليد واحتكرت التفّهم الذايتّ للعلوم، ومنذ اإللغاء 

خالل  من  يتحّقق  املوضوعّي  املظهر  يعد  مل  وماركس  هيغل  مع  املعرفة  لنقد  الذايتّ 

العودة إىل كانط إمّنا فقط من خالل منهجيّة مكرهة عىل التأّمل الذايتّ وتابع ملشكالتها 

تكون  أي  وتحجب  قانونيّاً  مبنيّة  ذاته من حقائق  ما يف  للعلم  تعكس  والتي  الخاّصة 

سابق لهذه الحقائق]1]. مثل هذه النظريّة سوف لن يكون ممكناً التغلّب عليها بفعاليّة 

وإمنّا فقط من  نظريّة معرفة مستعادة،  يقول هابرماس]2] من موقع  الخارج كام  من 

من  بالرغم  ستبقى  منهجيّة  وهي  الخاّصة،  عقباتها  تتجاوز  أن  تحاول  منهجيّة  خالل 

طابعها النقدّي رهينة الوضعيّة كذلك.

[1[ Karl, R. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Routledge and Kegan Paul, 

reprinted fourth edition, London, 1976. 

- Karl R. Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach fourth impression, Clarendon Press, Oxford, 

1976.

]2] املعرفة واملصلحة، ص88. ويقارن: العلم والتقنيّة كأيديولوجيا، ص 80.
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خامتة
ال تتبّدى إخفاقات العلمويّة يف تجاوز النظر إىل تراث نقد املعرفة يف السياق الغريّب، 

املريع  التعرّث  يف  كذلك  وال  ودالالته،  مغازيه  يف  كلّيّته،  يف  املرتاكم  الفلسفّي  اإلرث  أو 

للوضعانيّة العلميّة التي شّكلت األساس النظرّي لدعواها وجملة تصّوراتها فيام يتّصل 

بالعلم وباملعرفة عىل السواء منذ كونت ووضعيّته الساذجة وماخ وتأّمالته األنطولوجيّة 

حول العنارص وعامل الطبيعة... وصوالً إىل الوضعيّة املنطقيّة واضطراب رؤاها فيام يتّصل 

بالحقيقة العلميّة ومعيار صدقها ومتييزها عن غريها من املعارف، بل كذلك يف السطحيّة 

الفّجة والتناقض املريع، ويف دعاواها اإلطالقيّة غري املوثوقة واملرتجلة.

لتصبح  القديم  العامل  عىل  هيمن  الذي  الغايّئ  التكفري  العلمويّة  تجاوزت  فلقد 

ذا هدف بل كفضاء ميكانييّك خالص من دون  باعتبارها نظاماً  الطبيعة ال  نظرتها إىل 

حّجة مقنعة. ولقد افرتض فريايند أّن مؤّسسة العلم فوضويّة أساساً وجادل بأّن العلم 

يعملوا  التجريبيّني مل  العلامء  وأّن  املعرفة،  التعامل مع  احتكار  التجريبّي ال ميلك حّق 

ضمن تقاليد متميّزة ومحّددة ذاتيّاً، وهو يف مقالته )ضّد املنهج( وصف عمليّة التعليم 

العلمّي املعارص بأنّها شكل آخر من التلقني يهدف إىل جعل تاريخ العلم مماّلً، وأبسط 

وأكرث اتساقاً وموضوعيّة، وميكن الوصول إليه بسهولة عن طريق قواعد صارمة ال تتغرّي، 

وسيصبح العلامء الطبيعيّون يف مكانة خاطئة بواسطة أولئك الذي جعلوا منهم أوصياء 

العقالنيّة الوحيدين، والذين جعلوا العلم املصدر األسايّس والوحيد للحقيقة وللقيم يف 

العامل الحديث]1].

وماّم ال شّك فيه أّن للعلم أهّميّته، لكن ال ميكن كذلك إنكار أهّميّة الوقائع األكرث 

جوهريّة التي متنح العلم التجريبّي معناه ودالالته]2].

ثّم إّن العلمويّة تبدو غري عقالنيّة؛ ألنّها تّدعي أّن العلم التجريبّي قد حّل إشكاالت 

تتجاوز بطبيعتها قدرته املنهجيّة عىل اإلجابة، وأّن منهجه قادر عىل اإلحاطة بالواقع يف 

كلّيّته مبا هو حقيقة. وبذلك تبدو العلمويّة أكرث خطورة من كّل أوجه السذاجة اإلنسانيّة 

[1[ Paul feyrabend, Aganst Method, London: verso, 1993, p. 42.

]2] وليام برود ونيكوالس واد، خونة الحقيقة، تج. خالد بن مهدي وآخرون، مركز براهني للدراسات والنرش 2018م. ص 371.
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بكّل مظاهرها، من علم الكونيّات الخيايّل إىل نظريّة العلم التطّوريّة واألخالقيّات؛ ألنّها 

واسع  التزام  عىل  حصلت  وألنّها  حّقاً،  عليه  هي  عاّم  متاماً  مختلف  يشء  أنّها  تّدعي 

النطاق وغري منتقد؛ ذلك أّن اإلرصار عىل الكفاءة العامليّة للعلوم التجريبيّة سيؤّدي إىل 

قدرة  الجذريّة حول  الشكوك  زيادة  النتيجة  نفسه، وستكون  العلم  تقويض مصداقيّة 

العلم التجريبّي عىل معالجة حتّى األسئلة التي تقع يف إطاره]1].

والعلم التجريبّي يقوم يف األساس عىل فرضيّات قبليّة متعالية، وهو لذلك ال ميكن 

له بحال أن يعطينا شيئاً أكرث وثوقاً من اإلميان بالفرضيّات األساسيّة التي يقوم عليها.

الخواّص  يف  الوعي  تجارب  جميع  اختزال  فيه  تّدعي  الذي  الوقت  يف  والعلمويّة، 

املوصوفة يف الفيزياء وفيام ميكن قياسه ووزنه]2]، فإنّها مجهود غري مكتمل لرشح ظواهر 

الوعي نفسه وكيفيّة وقوع الخطأ يف املعرفة وطبيعة الخطأ ذاته... إلخ. وعلامء الطبيعة 

عرضة ألخطاء املنطق األّويّل كباقي البرش. وهي أخطاء ال ميكن اكتشافها من خالل عمليّة 

وحده  يستطيع  مفارق  نقدّي  جهد  يكتشفها  من  األغلب...  األعّم  يف  األقران  مراجعة 

التطبيقّي  ابتكار طريقة لفهمها وتصحيحها، ويجيب عىل األسئلة التي ال ميكن للعلم 

وحده أن يجيب عليها ليتمّكن من القيام بإجراءاته عىل وجه صحيح. ومن جملة هذه 

األسئلة تعريف العلم نفسه وكيفيّة التمييز، فيه، بني ما هو حقيقّي وما هو زائف.

إىل حدود  الظواهر  بتقليص  التزامها  ألّن  متاماً؛  متّسقة  غري  نزعة  العلمويّة  إّن  ثّم 

الواقع عىل افرتاض  الطبيعيّة واختزالها فيام ميكن اختباره، يعتمد يف  العلوم  خصائص 

خطري ودوغاميّئ يتعلّق باعتبار كيانات العلوم الطبيعيّة كيانات شاملة.

ومييل العلمويّون إىل شكل للعلم يتقّوم من تصّور محدود يسبغون عليه الرشعيّة من 

خالل علوم منوذجيّة كالفيزياء والكيمياء واألحياء... ثّم يختزلون كّل املعرفة وجميع العلوم 

يف علم الوجود النهايّئ للفيزياء املعارصة، وهو اختزال مبالغ ال يكاد يصمد أمام التدقيق؛ 

ألّن النظريّة العلميّة تبدأ بافرتاضيّات محّددة من قبيل وجود وحدة للطبيعة تسمح بجعل 

 [1[Austin Hughes, the folly of scientism, the new atlantism, 2012, p. 15.

[2[ Stanford environmental literacy eduction stifle earth matter.
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قوانينها، التي يكشف عنها العلم، تعمل يف جميع الظروف، ومثل هذا االفرتاض مقبول يف 

ذاته، لكّن مشكلة العلمويّة أنّها ال ميكنها التحّقق من ذلك أساساً ما دام العلم املوثوق هو 

الذي يخضع لالختبار التجريبّي، وبالتايل يجب اعتبارها صحيحة بشكل دوغاميّئ.

ويتعنّي عىل العلمويّة اعتبار تجارب الفرد الحّسيّة جديرة بالثقة من أجل حساب 

نجاح الفرضيّة العلميّة أو فشلها. فعندما يحلّل العامل نتائج تجربته ويصوغ استنتاجاً 

حول ذلك، فإنّها تفرتض صّحة مدخالتها الحّسيّة كنموذج دقيق عن الواقع، وهذا يشء 

ال يقبل بنفسه أن يخترب علميّاً]1].

ويقرتح )Uybadin( أّن العلم يف النهاية مجرّد عدسة متّكننا من رؤية العامل بطريقة 

معيّنة. كّل نظرة علميّة هي منظور واملراقب املحايد املوضوعّي خرافة، وهو كان يعترب 

من قبل نقطة انطالق كّل بحث علمّي، مبعنى أّن العلم كان جهداً منظاّمً للعديد من 

البرش، ميّررون عربه وجهات نظرهم حول ما ينظرون إليه، وتحقيق اتساق داخيّل حول 

النتائج املرّبرة. وهم كانوا يقومون بذلك بدعوى الحياد واملوضوعيّة. وتحاول الطريقة 

العلميّة نفسها القضاء عىل التحيّز أيضاً. لكّن تدابريها ال تقيض متاماً عىل احتامل الخطأ 

يف االفرتاضات التي يتّم تأكيدها قبل بدء عمليّة البحث.

لن  التزامه  مع  ويتسق  بالعلمويّة  يلتزم  الذي  الشخص  »فإّن   Uybadin وحسب 

يحتضن  نفسه  التجريبّي  العلم  أّن  لالهتامم  املثري  من  لكن  معرفة،  بالتاريخ  يعرتف 

الحاجة إىل املراجعة وبالتايل إىل تاريخ العلم نفسه«]2].

إّن النظرة األحاديّة العلمويّة إىل املعرفة تدحض نفسها عىل وجه الدقّة؛ ألّن مثل 

قد  الحقيقة  العلم، هي فكرة فلسفيّة يف  التفلسف خارج  نوع من  النظرة هي  هذه 

يّدعيها عامل أنطولوجيا، لكّنه لن يستطيع أن يعرِّف ذلك خربويّاً؛ ألّن التفكري هذا ليس 

تفكري علم بل تفكري فلسفة]3].

[1[ Maxim uybadin, A Critique of Scientism, its implications and limitations, Florida Atlantic University, p.1.

[2[ Ibid.

[3[ A Critique of Scientism, p. 5.
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التي  العديدة  الفّن له مدارسه  الواقع غري متوافقة. والعلم مثل  العلوم يف  ونتائج 

أن يكون  العلميّة يستحيل  املجاّلت  تكاد تكون متناقضة. وما تنرشه  نتائج  تعلن عن 

يقيناً، ذلك تصّور مغرق يف السذاجة، وبالتايل يبقى العلم الطبيعّي دامئاً قابالً للمراجعة. 

وكثري من األبحاث التي تنرشها مجاّلت مرموقة يتبنّي فيام بعد أنّها مليئة باألخطاء، ومثّة 

ما يقوم منها عىل معلومات مزيّفة وتنرش ثّم يتبنّي زيفها. فمن املبالغة تصوير العلم 

باختبارات موضوعيّة مدفوعة فقط بدافع  الطبيعّي بأنّه عمليّة منطقيّة موّجهة دامئاً 

البحث العلمّي]1]. ومن الخطورة مبكان كذلك الحديث عن برهان علمّي؛ ألّن ذلك يعّزز 

فكرة أّن االستنتاجات العلميّة نهائيّة.

يقول Uybadin إنّه يجب أن نعرتف بأّن هناك تاريخاً واسعاً قّدمت فيه أدلّة علميّة 

لدعم تحيّزات بائسة أو إلقامة أيديولوجيا عنرصيّة كام كان الحال مع صمويل مورتون 

البرش عىل أساس  قاد إىل موقف عنرصّي جّد خطري مييّز  الذي  الجامجم  قياس  وعلم 

حجم الجمجمة وشكلها.

وبالتايل، فالسعي وراء العلمويّة قد يعرض صاحبه لحدس غري منطقّي ولتحيّز مثل 

أيّة محاولة أخرى لتوسيع قاعدة معارفنا عىل الرغم من أّن العامل الطبيعّي يبذل جهداً 

لتجّنب مثل هذه املزالق يف منهجيّته استناداً إىل تقاليد العلم يف مفهومه املعيارّي]2].

وغالباً ما كان ينظر إىل األحياء التطّوريّة عىل أنّها وثيقة الصلة باألخالقيّات، وكانت 

للرأسامليّة  تسوغ  أيديولوجيا  خصوصاً،  الالحق  تفسريها  يف  االجتامعيّة،  الدارونيّة 

كتابات  ويف  مرشوعيّتها.  كامل  الوجود،  أجل  من  الرصاع  فكرة  إىل  استناداً  املتطرّفة، 

سبنرس العلميّة مثالً يسوغ تراكم الرثوة يف يد األقلّيّة، يف قبال الذين هم أقّل حظّاً، عىل 

أنّه طريق الطبيعة]3].

]1] خونة الحقيقة، ص 27.

[2[ A Critique of Scientism, p. 2.

[3[ Ndubuisi c. Ani, does scientism undermine other forms of knowledge?, verbum Eccles,vol.37.n.1.2016. p. 5.
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تحّولت التقنّية إىل أطروحة فكريّة وطريقة عيش باتت تفرض نفسها عىل طريق 

التفكري وأمناط الحياة اإلنسانّية املعارصة. ومن البنيِّ كام يؤكّد جمٌع وازن من املفكّرين 

وعلامء االجتامع أّن دخول العامل يف عرص التقنّية ولَّد اختالالت هائلة يف أنظمة القيم 

الغربّية  الحضارة  والنفسّية، كام وضع  واالقتصاديّة  والسياسّية  األخالقّية  الُصَعد  عىل 

بأجمعها أمام مأزق وجودّي وأسئلة مصرييّة ال إجابات واضحة عليها.

ناً لجوهر  هذه الدراسة سوف تلقي الضوء عىل التقنّية بوصف كونها عنرصاً مكوِّ

الحضارة الحديثة، وعامالً من عوامل تهافتها يف اآلن عينه.

»املحّرر«

متهيد

تعرّف املوسوعات املعارصة كلمة »الوثنيّة الجديدة« التي وسمت الكثري من أوجه 

الحياة يف الغرب عىل النحو اآليت: »الوثنيّة الجديدة أو الوثنيّة الحديثة، واملعروفة أيًضا 

بالعقائد  متأثّرة  جديدة«  دينيّة  »لحركات  جامعة  كلمٌة  هي  املعارصة،  الوثنيّة  باسم 

حميد لشهب*

التقنّي�ة
آثارها وتداعياتها على جوهر احلضارة الغربّي�ة املعاصرة

* أكادميي ومرتجم مغريب مقيم يف النمسا.
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»الوثنيّة القدمية« يف أوروبا القدمية و«شامل إفريقيا« والرشق األدىن، أو مشتّقة منها«]1]. 

وعىل الرغم من أّن هذا التعريف قد يوحي بالوحدة، إال أّن واقع األمر مختلف؛ بحيث 

إّن هناك مجموعة كبرية من الحركات الوثنيّة. ووصفت األنرثوبولوجيّة كاثرين رونرتي 

»الهيئة  تأّسست  1988م  عام  جديدة«]2].  دينيّة  »ظاهرة  أنّها  عىل  بكاملها  الوثنيّة 

لألديان  األورويّب  »املؤمتر  إىل  االسم  هذا  غرّيت  لكّنها  العامليّة«،  الوثنيّة  الترشيعيّة 

القوميّة«؛ ألّن أغلبيّة الحركات الوثنيّة تتحاىش تسميتها بـ »الوثنيّة«. وهناك من يعتربها 

»وثنيّة جديدة«، وال عالقة لها بوثنيّات الشعوب القدمية وال وثنيّات الشعوب األصليّة 

إبان فرتة االستعامر، عالوة عىل هذا فإنّها تعترب نفسها أوروبيّة املركز.

ت الباحثة كرمية دوز عىل هذه »التقلعة« بكونها: »الرتجمة البائسة واملتأزّمة،  وعربَّ

لوضعيّة اإلنسان الحايّل يف ظّل الحضارة الغربيّة املاّديّة ]...] وثنيّة، تحايك يف جوهرها 

وثنيّة العصور القدمية، لكن بروح جديدة، متساوقة مع ما وصلت إليه املدنيّة الغربيّة 

من تقّدم تقنّي وتكنولوجّي ] ... ] فام كان لهذا العامل الجديد الشجاع إال أن يستغني 

ما  اإلنسانيّة يف حدود  وتكون سعادة  والطّب،  وامليكنة  بالعلم  ويستبدله  الدين،  عن 

تقّدمه لها الحضارة املاّديّة من وسائل املتعة املتاحة«]3].

ليس  يهّمنا  فام  موضوعنا،  صميم  إىل  مبارشة  يقودنا  األخري  بالنّص  االستشهاد  إّن 

الحديث عن الوثنيّة الجديدة التي تتمظهر يف أشكال متعّددة ومختلفة، أي ما نسّميه 

كّل مجموعة  أو  كّل شخص  يحّدد  الحدايّث، حيث  بعد  ما  التديُّن  »تقلّعات«  شخصيّاً 

هذا  مضمون  فقط  ليس  بذلك  وتحّدد  لها،  يحلو  كام  »إميانها«  ميدان  األشخاص  من 

الوثنيّة  الطقوس  يف  »ُمَخاطَبا«  تعترب  التي  الجهة  أي  »موضوعه«،  أيضا  بل  »اإلميان«، 

املامرسة ويف صلواتها ودعواتها، ولرمّبا أيضا شطحاتها وإيقاعاتها املوسيقيّة. ليست هذه 

هي الوثنيّة التي تهّمنا يف هذا املقام، بل الوثنيّة األكرث خطورة واألكرث فتكاً هي تلك 

املرتبطة بالتقنيّة، التي »بسحرها« فّجرت كّل الجوانب »البدائيّة« يف النفس اإلنسانيّة 

]1] ويكيبيديا )wikipedia.org(، تصّفح يوم 4 أبريل 2021.

]2] ذكر يف املرجع السابق.

]3] كرمية دوز: »الوثنيّة الجديدة األشكال الجديدة لعبادة اإلنسان الحديث«، راجع النّص األصيّل يف املوقع اآليت:

)yaqenn.com( الوثنيّة الجديدة: األشكال الجديدة لعبادة اإلنسان الحديث مركز يقني
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وعطّلت جّل قدراته العقليّة، بل قلّصت هذا األخري واختزلته يف العقل األدايتّ]1]، الذي 

يعترب املحرّك األّول لتطوير التقنيّة، بل ودفعها لـ »تجود« بأوثانها عىل اإلنسان املعارص، 

وترجعه يف عمليّة ارتداد وانتكاس نفيّس إىل ما قبل ظهور األشكال الحقيقيّة للتديّن يف 

تاريخ البرشيّة.

ال نّدعي أيضاً السبق يف دراسة املوضوع]2]، بقدر ما نوّد املساهمة يف توسيع قاعدة 

دراساته، بالتطرّق إىل متظهرات الوثنيّة أو الوثنيّات التقنيّة املعارصة يف الحياة االجتامعيّة 

املبارشة للمجتمعات الغربيّة بالخصوص، وتبيان أسسها وأهدافها وتطبيقاتها. ولن يفوتنا 

أيضا التطرّق إىل نتائجها عىل املجتمعات »غري التكنولوجيا«، وباألخص العربيّة واملسلمة 

منها. وما نقصده هنا هو أّن هناك مجتمعات تنتج التكنولوجيا وأخرى تستهلكها، وال 

تنتج فيها إال بقدر ما يسمح به الغرب.

1. األطروحة العاّمة واألطروحات الفرعّية للبحث

إّن األطروحة العاّمة الرئيسة التي سنحاول الربهنة عليها يف هذا البحث تكمن يف كون 

الغرب الحديث واملعارص مل يتجاوز عتبة االعتقاد يف األوثان، بل عّزز هذا االعتقاد بتحويل 

فكره من فكر دينّي ميتافيزيقّي أسطورّي، إىل فكر تقنّي وثنّي أسطورّي. بل أكرث من 

هذا، أّسس لوثنيّات متعّددة انطالقاً من التقنيّة]3] وبناء ما قد نصطلح عليه »ثقافة الفراغ 

والالمعنى«. لرمّبا يالحظ املرء بأّن أطروحتنا تتكّون من ثالث أطروحات فرعيّة: عدم تجاوز 

الغرب االعتقاد يف األوثان. تحويل فكره من فكر دينّي ميتافيزيقّي أسطورّي إىل فكر دينّي 

وثنّي. وأخرياً بناء »ثقافة الالمعنى«. وليك ال نبقى يف عموميّات ال ترّض وال تنفع، علينا أيضاً 

أن نحّدد بالضبط -قدر املستطاع- ما نقصده من كّل أطروحة فرعيّة.

]1] حميد لشهب، دائرة فيينا، )الوضعيّة املنطقيّة( نشأتها وأسسها املعرفيّة التي قامت عليها، العتبة العبّاسيّة املقّدسة، املركز اإلسالمّي 

للدراسات االسرتاتيجيّة، بريوت لبنان، 1440هـ 2019م.

]2] من بني الدراسات الرصينة التي صادفناها يف هذا اإلطار هناك دراسة محمود حيدر. وثن التقنيّة أو عبادة الشء، املنشورة يف الكثري 

من املنابر، منها مثالً: وثن التقنيّة أو عبادة الشء – كوة – couua . وكان العدد 15 من مجلّة »االستغراب« )جناية التقنيّة الحكاية الكربى 

لعامل بال روح« حافل بدراسات قيّمة يف هذا اإلطار.

]3] من أجل فهم جيّد ملصطلح تقنيّة، انظر: خرض إ، حيدر، مفهوم التقنيّة، داللة املصطلح، ومعانيه، وطرق استخدامه، مجلّة االستغراب، 

عدد 15، ربيع 2019م، ص 284 وما بعدها.
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بشهادة الكثري من املفّكرين الغربينّي أنفسهم]1]، فإّن الدين املسيحّي الغريّب، وبالضبط 

الكاثوليكيّة ابتعدت كّل البعد عن أساسها الالهويتّ امليتافيزيقّي األصيّل، وتطّورت مع 

العصور بطريقة أنطولوجيّة -ميتافيزيقيّة أرضّت بها أكرث ماّم خدمتها، وبالخصوص يف 

العصور الوسطى مع من تعتربهم أقطاب تنظرياتها الثيولوجيّة، مثل: طوماس األكوينّي 

وغريه. ويؤكِّد فروم بأّن ما يهّدد الدين ليس هو العلم، بقدر ما هي املامرسات السائدة 

يف الحياة اليوميّة. فلم تكن املواقف املناهضة للدين، يف نظره، يف ظاهرها ضّد الدين 

التي كانت تّدعي امتالكها للحقيقة املطلقة  الدينيّة،  يف حّد ذاته، بل ضّد املؤّسسات 

وميلها إىل تقديس مؤّسساتها، مسبّبة يف تعطيل العقل وتحريم التفكري النقدّي الحّر. 

ما  العقليّة يف مجاالت أخرى. وهذا  القدرات  إيقاف  النقدّي من شأنه  التفكري  وكبت 

مجازّي  تعبري  وهو  الله«،  »موت  حول  الشهري  إعالنه  إىل  مثالً  بنيتشه  نظرنا  يف  حذا 

الوثنّي  الجانب  ويتمظهر  الغربيّة.  للمسيحيّة  امليتافيزيقيّة  االنزالقات  توضيح  يحاول 

لهذه األخرية يف تحّول بعض الطقوس الدينيّة إىل نوع من عبادة األصنام، بل إّن الطقس 

ذاته أصبح صنامً، وبهذا تّم االبتعاد التدريجّي عن »موضوع التقديس« يف املسيحيّة، 

أي الله، إىل »الطقس – الصنمّي«. ومن هنا تأسيس مجموعة من األساطري الطقوسيّة 

يف املسيحيّة الغربيّة، ال زالت ذات مفعول جزيئٍّ إىل اليوم. منوذج االنزالق نفسه حدث 

يف )ومع( التقنيّة، فبعدما نّصبت »إلهاً/صنامً( لها، واملتمثّل يف العقل األدايتّ، بدأت يف 

تقديس« شامل وكامل.  التقنيّة( »موضوع  )أي  نفسها  وأوثان، معتربة  صناعة طقوس 

وليك تضمن استمرار هذا املعتقد، خلقت من حولها أساطري معارصة ال حرص لها، تتجىّل 

فبعدما  األداء«]2].  و«فائقة  الذكاء«  و«فائقة  القّوة«  »فائقة  منتوجاتها  من  الكثري  يف 

وأكرث يف  أكرث  يظهر  سيّدها؛  كان  األخري  أّن هذا  أي  اإلنسان،  التقنيّة يف خدمة  كانت 

عرصنا الحايّل، بأّن التقنيّة تحكم سيطرتها عىل اإلنسان، منتجة »ميتافيزيقا« خاّصة بها، 

التقليد  املعروف عندنا واملؤّسس عىل  فالدين  فإّن فشله مزدوج كذلك،  للدين دورين مزدوجني،  أّن  الدين: »مبا  إيريك فروم: فشل   [1[

اليهودّي املسيحّي له مهّمة رشح الطبيعة وكذا مهّمة املبادئ األخالقيّة. وليس هناك يشء يجمع هاتني الوظيفتني؛ ألّن الطريقة التي يرشح 

بها الدين الطبيعة هي يشء، واملبادئ واملثل األخالقيّة لهذا الدين هي يشء آخر. يف بداية األمر مل تكن هاتني الوظيفتني متميّزتني عن بعضهام 

ألسباب كثرية؛ السبب األّول: هو أّن فكرة خلق العامل من طرف إله ما، ميثّل أعىل ذكاء وأعىل حكمة وأعىل قّوة، كانت بالفعل فرضيّة جيّدة 

وعقليّة«. انظر كذلك أعامل مارتني هيدجر يف هذا اإلطار.

الحداثة، ترجمة حميد لشهب، جداول للطباعة والنرش والرتجمة، بريوت،  النفيّس إلنسان ما بعد  التحليل  األنا والنحن،  ]2] رايرن فونك، 

لبنان، 2016م.
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تتمثّل يف اعتدادها بنفسها، نارشة وهم قدرتها عىل إنتاج أشياء وعوامل ساحرة، إن مل نقل 

سحريّة: »هناك يشء جديد قد حصل، شكل جديد لعبادة األصنام وجد طريقه، متمثّّل 

يف كون التقنيّة قد أصبحت اإلله الجديد، أو كون اإلنسان نفسه قد أصبح إلهاً، وربابنة 

الفضاء الفقهاء األجاّلء لهذا الدين. ولهذا السبب أصبحوا محّط إعجاب«]1].

فيام يخّص الفرضيّة الثانية، نعتمد عىل فروم، الذي يحلّل كذلك املوقف الدينّي يف 

ويعترب  للدين  بدائيّة  أشكال  إىل  بأّن هناك رجوعاً  املعارص]2]، موضحاً  الغريّب  املجتمع 

بعض الظواهر املوجودة يف هذا املجتمع أمراضاً عصابيّة، ُمضمرة يف أشكال من الدين 

البدايّئ، مثل: عبادة األسالف والطوطميّة والفتشيّة والطقوسيّة وعبادة الطهارة وغريها. 

فالتثبيت العصايّب ليس سوى شكل من أشكال عبادة السلف، والحّب األعمى للدولة أو 

فرد منها هي شكل من الطوطميّة املعارصة. وبعض األنواع من العصاب القهرّي يكون 

فيها االغتسال القهرّي تعبرياً عن شعور عميق بالذنب والحاجة إىل الكّفارة. لكن فروم 

معزول  إنسان  فالعصايّب  العصايّب،  واملوقف  الدينّي  املوقف  بني  فرقاً  هناك  بأّن  يؤكّد 

ووحيد، بينام الدين يسمح ألكرب عدد من الناس املشاركة فيه، و هذا ما يعطي الفرد 

الشعور باالنتامء والقّوة واألهّميّة. بعبارة أوضح ما ميكن استنتاجه من قول فروم هو أّن 

اإلنسان الغريّب الحايّل، املامرس لطقوس مسيحيّة، يخضع لعصاب جامعّي، ال يرتكه يرى 

حقيقة وجوده، وال السبب من وجوده هذا.

التقنيّة  النفراد  مبارشة  نتيجة  هذا  بحثنا  يف  األخرية  الفرعيّة  األطروحة  تعترب 

»كموضوع تقديس« بالسيطرة عىل اإلنسان، انطالقاً من إحكام سيطرتها عىل الطبيعة. 

فقط  هي  األخرية  فهذه  الطبيعة،  عىل  السيطرة  هو  ليس  للتقنيّة  األساس  فالهدف 

أداة للسيطرة عىل اإلنسان. وإلحكام هذه السيطرة، تعمل التقنيّة جاهدة عىل إنتاج 

]1] إيريك فروم، املرجع السابق: »منذ عرص النهضة ركّز اإلنسان فكره عىل دراسة أسار الطبيعة ليك يتحّكم فيها. والهدف العميق مل يكن 

فقط مالحظة الطبيعة، بل إنتاجها كذلك. وإذا دفعنا التحليل إىل أقىص الحدود، فإنّه باإلمكان القول )عىل الرغم من أنّه من الصعب إيجاد 

تعبري دقيق(: إّن اإلنسان كان يريد أن يصبح إلهاً. ما كان بإمكان الله أن يعمله، كان بإمكان اإلنسان أن يعمله كذلك. أعتقد بأّن ما شاهدناه 

يف اللحظة التي وطأ فيها رائد الفضاء بجزمته القمر كانت عبارة عن مامرسة دينيّة-وثنيّة، وخطوة أوىل يف طريق أن يصبح اإلنسان إلهاً، 

ويتجاوز حدوده. وحتّى يف الجرائد املسيحيّة كان بإمكان املرء أن يقرأ تعليقات، مثل: إّن هذا هو أكرب حدث بعد خلق العامل. لكن هذا 

االستنتاج كان نوعاً ما متهّوراً من طرف املسيحيّني الذين اعتربوا خطوة اإلنسان ليك يصبح إلهاً أهّم خطوة بعد الخلق«.

]2] إيريك فروم، املرجع السابق نفسه.
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»ثقافة الالمعنى«، إلفراغ اإلنسان من أهّم يشء ميلكه: ملكة الحكم العقيّل عىل األمور. 

ويتمظهر هذا اإلفراغ يف تفريغ كّم هائل ماّم يُرجع اإلنسان، أو باألحرى يقزّمه، ويختزله 

يف شخص يكون فريسة شهواته ورغباته البدائيّة والبذيئة، أي إىل »أنا نرجيّس«، ال يشبع 

من رضع »ثدي التقنيّة« وطلب »رضاها« وعنايتها به، متاماً كام يطلب أّي صبّي آدمّي 

ذلك من أّمه]1].

2. فرضّيات األطروحة

التحّقق منهام فيام  العاّمة عىل فرضيّتني رئيسيّتني، سنحاول  أّسسنا أطروحتنا  لقد 

سيأيت:

- إّن ثقافة االستهالك عىل النمط الغريّب هي مبثابة مامرسة لطقوس وثنيّة.

- تتضّمن الرياضات الشعبيّة يف الغرب، وبالخصوص كرة القدم، أبعاداً وثنيّة حقيقيّة.

أّوالً: االستهالك يف بعده الوثنّي

اشتغل الكثري من الباحثني عىل االستهالك، وبيّنوا إيجابيّاته وسلبيّاته، ولعّل أبرز باحث 

غريّب يف هذا اإلطار كان هو املحلّل النفسايّن إيريك فروم، الذي أفرد لهذا املوضوع طاقة 

فكريّة هائلة وخّصه بالتحليل والنقد عىل مدى سنوات. يف كتابه »مخارج من مجتمع 

مريض«]2] مثاًل. يناقش مشكلة اإلنسان الحديث يف مجتمع يركّز كّل هّمه عىل اإلنتاج 

االقتصادّي والتقنّي وال يهتّم بتطوير العالقات اإلنسانيّة الصحيحة بني أفراد مجتمعه. 

يؤكّد فروم بأّن النظامني الرأساميّل واالشرتايكّ املاّدّي قد فشال يف قيادة املجتمع يف الطريق 

الصحيح )التضامن، التسامح، وعي املصالح العاّمة إلخ( وسبّبا للفرد فقراً وجوديّاً وخيبة 

املاّديّة و  الرفاهية  إنسانيّة سامية، تجعل من  ُمثُل  أمل ضمنيّة أو رصيحة يف تحقيق 

]1] إيريك فروم، فشل الدين: »لدين التقنيّة مظهران. املظهر األّول هو النعيم، يعني متثّل تحقيق الرغبات دون حواجز ودون حدود. وهذه 

الرغبات تنتج بطريقة مستمرّة، ليست لها نهاية، ينتظر اإلنسان كرضيع بفم مفتوح ليك يغّذى أكرث فأكرث. والجّنة هو معاش اللّذة املطلقة 

والفائض عن الحاجة الخاطىء، الذي يقود إىل الخمول والكسل. وهدف التقنيّة هو إقصاء التعب«.

الرابع:  ]2] نرش فروم هذا الكتاب، و هو أهّم كتاب مبكر له، عام 1955م، وأعيد نرشه يف أعامله الكاملة مبيونيخ سنة 1989م، املجلّد 

»النظريّة االجتامعيّة« إىل جانب كتابه الشهري اآلخر: »ثورة األمل. من أجل أنسنة التقنيّة«.
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نواقص  من  يراه  ما  ويعرض  املجتمع  أمراض  يشّخص  أنّه  كام  األخري.  املعنويّة هدفها 

وعيوب. ثّم يرشح ما اختاره املرء من حلول للمشاكل التي يعانيها املجتمع، وهي حلول 

تركّز كلّها عىل تأّمل تطوير النظام الرأساميّل وقيام حكم ديكتاتوريّات مختلفة جرّاء ذلك 

والتنبّأ بانهيار الشيوعيّة املاّديّة. 

من النتائج املؤسفة والخطرية لحضارة االستهالك والتقنيّة حسب فروم هناك االغرتاب 

أو االستيالب، وهو مبثابة مرض نفيّس لإلنسان الحديث، يشبه إىل حّد ما الذهان، كام 

يتّضح ذلك من بعض األمثلة اإلكلينيكيّة التي اشتغل عليها. يكون االستيالب إذن مغلّفاً 

بفقدان األمل والسقم، وهي ديناميكيّات نفسيّة سلبيّة، تحول دون رؤية الواقع كام هو. 

وما يلّمح له فروم يف هذا اإلطار هو أّن حضارة التقنيّة، املؤّسسة مبدئيّاً ورئيسيّاً عىل 

االستهالك، جعلت من العواطف اإلنسانيّة النبيلة والسامية بضائع تباع وتشرتى، أصبح 

الحّب مثالً سلعة أيضاً، ترّوج بني املستهلكني، »يستعمله« املرء ملّدة ويرميه به يف »سلّة 

املهمالت« عندما يسقم منه.

ما ينطبق عىل الحّب، ينطبق كذلك عىل الفكر يف عرف فروم. جّل الناس يف الثقافة 

ون  الحديثة يعتقدون بأنّهم يستعملون ملكة تفكريهم الطبيعيّة، لكّنهم يف العمق ال يُغدُّ

هذا الفكر باألمل املعريّف الدقيق، بل مبا ساّمه »أوثان الرأي العاّم« والصحافة البخيسة 

وأيديولوجيّات الحكومات والقادة السياسيّني ورجال الدين إلخ. يتقّمص املرء دون وعي 

األفكار الرائجة أو تلك املوّجهة له عن قصد وكلّه يقني بأنّها تعرّب عن أفكاره. فسوق 

املعلومة، هو حاليّاً يف العمق »سوبر ماركت« كبري، تستويل عليه رشكات عابرة للقارّة، 

التقنيّات التكنولوجيّة إلنتاج ما تريد ترويجه من األخبار وتفرض ما  تستعمل أحدث 

يحلو لها من ثقافة عرب املحطّات الفضائيّة. ومل تنج صناعة األخبار والثقافة من منطق 

التقنيّة وال من منطق االستهالك: فالرسعة يف إنتاج األخبار وتوزيعها عىل نطاق واسع يف 

وقت قيايّس، تسبّب يف نوع من الفائض عن الحاجة. ومل يعد لهذه األخبار أهّميّة كبرية، 

عىل الرغم من أنّها ال تفقد من قيمتها فيام يخّص الهدف منها: إلهاء الناس عن أهّم 

يشء يف الحياة وتوجيههم بدقّة متناهيّة، عىل املستوى القصري واملتوّسط والطويل، إىل ما 

يريض التكنولوجيا اإلعالميّة والثقافيّة. مبعنى نسف اإلنسان، ال يهّم يف أيّة قارّة، من كّل 



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 140

مقّوماته اإلنسانيّة ليصبح أداة طيّعة يف يد التقنيّة املعلوماتيّة، سالبة إيّاه كّل ما يجعل 

منه إنساناً]1]. فاإلنسان اآليّل الحقيقّي الذي تجد وتجتهد التكنولوجيا إلنتاجه ليس هو 

فقط »روبو املختربات« بل اإلنسان اآلدمّي من لحم ودم.

اإلنسانيّة  النفس  لدواخل  مهولة  بطريقة  تغلغلت  قد  التكنولوجيا  بأّن  فروم  يرى 

ذاتها، فحتّى األمل الذي يتحوَّل فيه املستقبل إىل موضوع عبادة تّم استالبه. واملقصود 

هو أّن األنظمة الغربيّة، ال يهّم عىل أيّة أيديولوجيّة تتّكأ، تعمل جاهدة منذ قرون عىل 

كتابة تاريخ خاّص بها، تُطعمه بعنارص تقديسيّة ال غبار عليها، ومن بني هذه العنارص 

يف نظرنا، هناك الدفاع عن املركزيّة األوروبيّة تاريخيّاً، حتّى أصبحت هذه املركزيّة متثّل 

طقساً قامئاً بذاته عند الكثري من كتبة التاريخ األورويّب، يرقى إىل مستوى »وثن« حقيقّي 

ترثه األجيال املتعاقبة للمؤرّخني واملفّكرين، يف نرجسيّة جامعيّة وإرادة قّوة عمياء، ال 

تعرتف إال بنفسها وبقدراتها وأحّقيّتها يف الحياة من الشعوب األخرى.

الذي  الصناعّي،  إّن عبادة األصنام مستمرّة، مع تغيري طفيف عند إنسان املجتمع 

َغريَّ صورتها وأصبح بذلك موضوع قوى اقتصاديّة عمياء تتحّكم فيه. إنّه يقّدس اآللة 

بطريقة الشعوريّة وهي من صنع يده، متاماً كام كان يعمل عندما كان يصنع متاثيل 

وأيقونات ويعبدها. وهذا ما يذهب إليه محمود حيدر عندما يقول: »ليس مثّة ما يدعو 

اىل االستغراب، حني يُرى اىل حداثة الغرب وهي تنتقل بال روية من تقديس العقل إىل 

تقديس الشء الذي صنعه العقل. هذه الفرَضيّة موصولة بالتساؤل عن حضارة استهلّت 

رحلتها بعبادة العقل املحض، ثّم هوت إىل عبادة الفرد، ويف هذه الحال، كيف لهذه 

الحضارة أال تنتهي اىل عبادة اآللة؟«]2]. ومشكلة استيالب اإلنسان يف املجتمع الصناعّي 

ليست أطروحة عمل وال فرضيّة يجب التحّقق منها، لكّنها واردة بدرجات متفاوتة. إنّها 

العلمّي والتقنّي، لتحكم سيطرتها  التقّدم  نتيجة اختيارات سياسيّة بعينها، تختبأ وراء 

]1] انظر يف هذا اإلطار: صابرين زغلول السيّد، التقنيّة والعزلة. دراسة يف األنرثوبولوجيا الفلسفيّة عند برديائيف. من بني ما يقوله: »عالوًة 

عىل أّن التقنيّة )يف جوهرها( وسيٌط مزدوٌج، فقد تكون وسيطًاً إيجابيًاً يعمل عىل رفاهية اإلنسان وراحته وتقلّل من الوقت والجهد، إال أنّها 

يف الوقت نفسه قد تكون وسيطاً سلبيّاً يعمل عىل اغرتاب اإلنسان عن ذاته وعن مجتمعه، فيتحّول اإلنسان من سيٍّد لنفسه إىل عبٍد لآلالت 

والتقنيّات، التي هو يف األساس من صنعها وطّورها. ما يُفيض ألن يفقد اإلنسان استقالليّته وسيادته لذاته وللطبيعة من حوله، ويساعد عىل 

عزلته ووحدته يف عامٍل صنعه هو بنفسه«. مجلّة االستغراب، عدد 15، ربيع 2019م، ص 187/186. 

]2] محمود حيدر، وثن التقنيّة وعبادة الشء، مجلّة االستغراب، عدد 15، ربيع 2019م، ص 7.
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عىل كّل يشء، وتوهم اإلنسان بأنّه حّر يف ترصّفاته وتفكريه، لكّنه يف الحقيقة مشدود 

بآالف األوثاق املرئيّة واملضمرة، تقوده يف آخر املطاف إىل فقدان هويّته اإلنسانيّة.

إذا كان هذا هو حال اإلنسان يف املجتمعات املنتجة للتكنولوجيا والتقنيّة واملصّدرة 

لها، فال داعي للتذكري بأّن اإلنسان املستهلك لها يف الدول املستورِدة لها، يعيش أضعافاً 

مضعفة استيالبها له؛ ألّن رشوطاً إضافيّة تساهم يف هذا االستالب]1]. املشكل الحقيقّي 

للتقنيّة هو أنّها تُستغّل، متاما كام يُستغّل الدين مثالً، من أجل إيهام البرش بأّن حالهم 

اإلنسان  حالة  أّن  هو  عنه  واملسكوت  قدراتها.  يف  و»االعتقاد«  باستعاملها  سيتحسن 

تتحّسن بطبيعتها بانشغاله باألعامل الخاّلقة التي تساهم يف تطّوره الداخيّل الوجودّي 

أكرث من أيّة آلة. من هذا املنطلق، فإّن العيب ليس يف التقنيّة يف حّد ذاتها، بل يف كون 

اإلنسان مل يع بعد بأنّها تكبّله وتقتل فيه روح النقد الذايتّ واملجتمعّي وتستغّل ال وعيه 

للتأثري يف وعيه. وهنا بالضبط تكمن إشكاليّة االستيالب عند فروم.

يف االتجاه نفسه، ذهب املـؤّرخ فرانك ترنتامن Frank Trentmann، ولو بحّدة أقّل 

عمقاً من فروم. ويعّد كتابه »إمرباطوريّة األشياء Empire of Thinks« تأريخاً شامالً 

لالستهالك]2]، يقّدم فيه روايتني لالستهالك املعارص، طبقاً للجهة الراوية له: فـ »انتصار« 

الواليات املتّحدة يف الحرب الباردة فُهم يف عموم الغرب الرأساميّل كنجاح »للدميقراطيّة« 

وللحّريّة الفرديّة، وبالتايل انتشار الرأسامليّة االستهالكيّة. أّما الدميوقراطيّون االشرتاكيّون 

والتقّدميّون، فإّن الرأسامليّة هي عبارة عن رغبات زائفة، حّولت املواطن إىل مستهلك 

فارغ داخليّاً.

يرفض ترنتامن هذه الثنائيّة، مؤكّداً عىل رضورة الرجوع إىل املايض السحيق )القرن 

الثاين  اليوم. ويركّز يف القسم  الخامس عرش( لتتبع خيوط تطّور االستهالك كام نعرفه 

بالخصوص عىل التوّجهات العاّمة يف سياق تاريخّي، محاوالً تقديم تفسريات حول تأثري 

االستهالك عىل الجانب الروحّي )الدينّي بالخصوص( لإلنسان، وعىل األخالق املوروثة، 

]1] سرنجع إىل هذه النقطة فيام سيأيت يف هذا البحث.

[2[ Frank Trentmann, Herrschaft der Dinge: Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. 

Klaus-Dieter Schmidt und Stephan Gebauer )Übersetzer(, Deutsche Verlags-Anstalt, Mai 2017.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 142

وبصفة عاّمة، عىل هويّة املجتمعات واألمم املختلفة. ومن األمور املهّمة التي قام بها يف 

هذا اإلطار، هي: متييزه بني »االستهالك« و«االستهالكيّة«، التي تعرّب يف نظره عن مصطلح 

التبذير  من  نوع  فرض  وبالتايل  السلع،  تكديس  لوصف  عموماً  يستخدم  أيديولوجّي، 

الالأخالقّي. يف حني أّن االستهالك هو جزء ال يتجزّأ من سلوك اإلنسان.

نفسه رصاحة  أن يشري هو  الذكر -دون  اآلنف  ترنتامن  كتاب  نستشّف من خالل 

يستقيامن  ال  وفهمه  دراسته  ألّن  بذاتها؛  قامئة  أيديولوجيّة  هو  االستهالك  بأّن  لذلك- 

بالتطرّق ألحوال الناس فقط، بل من الرضورّي أخذ أحوال الدول يف الحسبان بسياساتها، 

وطرق تفاعلها مع املستهلك وتأثريها عىل تشكيل اختيارات األفراد واملجموعات البرشيّة 

املختلفة؛ بل أيضاً عىل الحياة واملوت والحّريّة واملساواة وتوزيع الخريات إلخ.

يرفض ترنتامن الحديث عن مجتمع االستهالك بصيغة املفرد )ويقصد ضمنيّاً الواليات 

املتّحدة األمريكيّة(، بل يرى أّن هناك الكثري من الدول يف قاّرات مختلفة انخرطت يف 

الخامس  القرن  اإليطاليّة يف  النهضة  )أيديولوجيّة( االستهالك منذ  ثقافة  سريورة تطّور 

عرش ميالدّي، وشملت هذه السريورة الصني وهولّندا وإنجلرتا، عندما ازدهرت التجارة 

العامليّة بسبب الحركات االستعامريّة املبكرة لألوروبيّني: »إّن انتشار األسواق وتقسيم 

يصنعوها  مل  سلع  رشاء  الناس  من  متزايدة  ألعداد  املجال  أتاح  صاحبها  الذي  العمل 

الخاّصة »صناعة  نعرفه اآلن هو بكلامتنا  االستهالك كام  بأّن  يؤكّد  لكّنه  بأنفسهم«]1]. 

أمريكيّة«، بل أصبح صفة متيّز املواطن األمرييكّ، بل يتفاخر بها، إىل درجة افرتاض أّن هذه 

الصفة أصبحت جزءاً ال يتجزّأ من هويّته. وحذت الدول الغربيّة األخرى، باإلضافة إىل 

اليابان، الحذو نفسه، كّل بطريقته. فأملانيا مثالً شّجعت عىل االدخار، يف حني أّن دوالً 

التحتيّة  البنية  العاّم وتوسيع  الصّحيّة والتعليم  بالرعاية  اهتّمت  أخرى -كفرنسا مثالً- 

وتحسينها، وكلّها أمور تشّجع عىل االستهالك، ولرمّبا يكون الشعار، هو: أدخر ألستهلك 

أكرث، أو مبا أنّني ال أنفق عىل صّحتي وتعليم األطفال، فإنّه يكون بإمكاين االستهالك أكرث.

أيديولوجيّة  بلداء، نجحت  اعتبار اآلخرين  الخداع واملخادعة، بل  من ميكانيزمات 

[1[ Frank Trentmann, Herrschaft der Dinge: Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. 

Klaus-Dieter Schmidt und Stephan Gebauer )Übersetzer(, Deutsche Verlags-Anstalt, Mai 2017.
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االستهالك الغريّب يف مراوغة الثقافات األخرى عندما تالحظ بأّن منتوجاً ما ال يالقي إقباالً 

يف بلدان هذه الثقافات، كام حدث مثالً مع دمى »باريب«، التي حظرت يف السعوديّة 

وإيران مثالً، وكان رّد فعل الرشكة املصّنعة لهذه الدمية، تعويضها يف مثل هذه الدول 

التسلّل هو  العباءة والحجاب. مثل هذا  الثياب املحلّيّة مثل  بدمية »فلّة« مبواصفات 

منوذج عىل الطريقة التي تستعمر بها األيديولوجيّة االستهالكيّة بطريقة ناعمة عقول 

وأرواح من ال ينتمي لها مبارشة. بل إنّه سلب إلرادة املستهلك غري الغريّب أيضاً.

إّن سياسة دعم سلع بعينها ملا يسّمى الدولة املعارصة، منذ بداية القرن العرشين، 

تدخل يف إطار سياسة تعزيز االستهالك واالستهالكيّة وتقويتها وتوسيعها، كأداة للمراقبة 

والتحكُّم يف رقاب العباد. ويتّم دعم االستهالك بطرق عّدة، مبا ذلك املساعدات االجتامعيّة 

الحكوميّة  واملساعدة  والتسويق،  اإلنتاج  يف  مبارشة  تساهم  التي  التحتيّة،  والبنية 

الحكومات ملواطنيها بصورة  تقّدمها  التي  األخرى  الخدمات  وكّل  للحصول عىل عقار، 

تظهر مّجانيّة، لكّنها تضمر يف عمقها استغاللهم. فاالّدخار مثالً، الذي كان من مقّومات 

ألّن  كذلك؛  يعد  مل  األوىل،  العامليّة  الحرب  قبل  الغربيّة  للشعوب  االقتصاديّة  الثقافة 

، ما دامت هناك مساعدات  »اليوم األسود« الذي كان يُرهب العائالت األوروبيّة قد وىلَّ

من طرف الدولة. كّل ما يف األمر هو أّن الحكومات الغربيّة، وبالخصوص عندما تقوت 

بكّل  وترحِّب  كأسلوب حكم،  لالستهالك  الكبرية  األهّميّة  إىل  انتبهت  التريبو-ليبرياليّة، 

الوسائل التي تشّجعه وتقّويه.

3. الوثنّية املُضمرة يف الرياضات املختلفة

ال يهّم أّي ميدان ريايّض نأخذ؛ ذلك أّن نظرة خاطفة عىل العامل الريايّض الغريّب يُظهر 

مبا فيه الكفاية بأّن هناك نواة ونوايا لتأثيث الرياضات املختلفة بآرائك وثنيّة ال حرص 

السلّة،  القدم،  )كرة  الكرة  فيها  تستعمل  التي  الرياضات  بأنواع  األمر  تعلّق  لها، سواء 

الوثنيّة  أنواعها. وتتمظهر  اختالف  القوى عىل  بألعاب  أو  إلخ(،  التنيس، املرضب  اليد، 

التقنيّة يف املهرجانات الكبرية لألنواع الرياضيّة املختلفة وطريقة تنظيمها و»تسويقها« 

»األلعاب  منهجيّة  ألسباب  اخرتنا  شاسع،  امليدان  أّن  ومبا  و»أدلجتها«.  واستهالكها« 
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للرياضات  كنموذج  القدم«  و«كرة  الكربى،  الرياضيّة  للتظاهرات  كنموذج  األوملبيّة« 

األخرى. األلعاب األوملبيّة؛ ألنّها هي أصل الرياضات الوثنيّة الغربيّة، كام سرنى، وكرة 

القدم؛ ألنّها النموذج الساطع لتغلغل الوثنيّة التقنيّة يف عامل الرياضة.

أ. الوثنّية »الكامنة« يف األلعاب األوملبّية

سيساعده  هذا  فإّن  اإلغريقّي،  وثقافته  حضارته  بأصل  يعتّز  الحايّل  الغرب  أّن  مبا 

بالكاد يف تبيان مدى وثنيّة الرياضات الجامهرييّة يف الغرب، وبالخصوص يف كرة القدم. 

وقبل هذا نرجع ولو يف عجالة إىل األلعاب األوملبيّة، لنذكر بأصلها الوثنّي، املامرس بطرق 

شتّى إىل اليوم.

تقول األساطري بأّن رئيس اآللهة اإلغريق »زيوس Zeus« كان يسكن »جبل أوملبيا 

Olymp«، حيث كانت تنظّم دورات ألعاب كّل أربع سنوات عىل رشفه. كانت هذه 

األلعاب تفتتح بذبح القرابني لهذا األخري«، بعدها يتبارى الرجال ُعراة يف بعض ألعاب 

يف  تنبت  كانت  التي  »املقّدس«  الزيتون  أوراق  من  بعقال  يتوَّج  الفائز  كان  القوى. 

محاذات هيكل »زيوس«، كانت رسولة اآللهة »نايك Nike«]1] تحمله للفائز.

أعلن الحاكم الرومايّن »ثيودوسيوس األّول« عام 393م إلغاء األلعاب األوملبيّة بعد 

من  فيها  ملا  املسيح،  تعاليم  مع  تتناف  األلعاب  هذه  أّن  واعتباره  للمسيحيّة  اعتناقه 

حموالت وثنيّة واضحة. ويف القرن التاسع عرش، ومع تقّدم وسائل التنقيب اكتشف علامء 

اآلثار معامل مدينة »أوملبيا« التي دّمرت بسبب حروب كثرية. واقرتح البارون الفرنيّس 

»برييه دي كوبرتني Pierre de Coubertin« إحياء األلعاب األوملبيّة، وتّم ذلك بالفعل 

عام 1896م يف أثينا]2]. وتّم تطوير تنظيم هذه األلعاب وُسمح ملشاركة بلدان كثرية فيها 

ليصبح اليوم من أكرب املهرجانات الرياضيّة العامليّة. عّوضت »الرياضة األوملبيّة« حاليّاً 

أو  واعية  بطريقة  أصبحت  وبهذا  الوثنيّة،  كّل خصوصياته  ورثت  لكّنها  زيوس«،  »إله 

غري واعية »وثنيّة جديدة«، بالنظر إىل طريقة تنظيمها ومضمون هذا التنظيم وتشعل 

]1] انتبه إىل التسمية: منها جاءت تسمية حذاء ريايّض باالسم نفسه.

]2] من 6 إىل 15 أبريل عام 1896م.
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االفتتاح«  وتسمح »حفالت  بروموثيوس.  لإلله  النار  بشعلة  للتذكري  األوملبياد«  »شعلة 

بالرجوع الفعيّل لبعض ما كان يقام قدمياً كاستعراض »األبطال العراة« املطليّني بالطني 

أو بتاج ورق الزيتون »املقّدس«.

الشعلة والبوق والحلقات  بينها  أيقونات وأعالم من  الحاليّة هي  والرموز األوملبيّة 

 »CTTUS ALTIUS FORTIUS التي تستعمل كشعار أوملبّي »هنديرتيس  امللّونة، 

املعارصة،  التقنيّة  عىل  بالضبط  الشعار  هذا  وينطبق  أقوى«.  أعىل،  »أسع،  وتعني 

بل أصبح شعارها، وبهذا حدث نوع من االنزالق السيميايّئ للشعار من األوملبياد إىل 

التكنولوجيا، ومن ثّم حدث انزالق من وثنيّة إىل أخرى أرّض منها.

ب. كرة القدم: الوثنّية الجديدة بامتياز

الدول  يف  الكربى  املدن  دأبت  التي  الكبرية،  املوسيقيّة  املهرجانات  جانب  إىل 

وبرشيّة  ماّديّة  وبإمكانيّات  بانتظام  تنظيمها  عىل  املسلمة  الدول  وبعض  الغربيّة 

ضخمة لتكون بذلك يف خدمة وثنيّات التقنيّة؛ فإّن مباريات كرة القدم ال تخلو أيضاً 

وثنيّة  ذاتها  هي  تعترب  بل  التقنيّة،  للوثنيّة  خدمتها  عىل  تؤكّد  واضحة  عنارص  من 

فرق  بها  التي  الدول  وبالخصوص يف  امليدان،  كثرية يف هذا  دراسات  حقيقة. وهناك 

بل  القدم]2].  لكرة  نظرنا،  الوثنّي يف  -أي  »الدينّي«]1]  الطابع  تؤكّد عىل  قويّة،  كرويّة 

]1] »لكن بالطبع هناك مبادئ توجيهيّة وأهداف وتطلّعات مشرتكة، مثال: لكرة القدم عالقة بالحياة، بالقيود، بالفرح، باملعاناة، بالسعادة، 

بالصدفة، مبا ال ميكن التنبّؤ به ... لها جوانب دينيّة وبالطبع هناك نغامت دينيّة. لكن يتعلّق األمر هنا بحقيقتني بدون أدىن شّك حقيقتان. 

ذهبت أيًضا إىل فريق اتحاد برلني عشيّة ليلة عيد امليالد، حيث شاركت يف قّداس الكنيسة يف امللعب بحضور 29000 متفّرج. هنا أيًضا يتّضح 

بأّن هناك نقاط اتصال الحياة، أشواق الحياة والجامعة. لكن هذا ال يعني أّن كرة القدم هي دين« كان هذا جزء من جواب رئيس أساقفة 

برلني كوخ Koch يف حوار له لراديو الكاتيدراليّة األملانيّة بعد مشاركته يف نقاش حرضه كريستوف ماركشيز Christoph Markschies، عميد 

.Dirk Zingler كلّيّة الالهوت الربوتستانتيّة بجامعة هومبولت، ورئيس النادي األّول لربلني ديرك تسينغلر
عىل العكس من هذا، يؤكّد لوتار لوشن: »عندما تُلعب كرة القدم يف أملانيا أو إنجلرتا أو حتّى يف الربازيل ، يلعب الدين دوًرا. حتّى يف نهائيّات 
كأس العامل التي تبدأ الخميس يف روسيا. كرة القدم والدين والدين وكرة القدم، هناك عالقة ببعضهام البعض، لكن االثنني ليسا متساويني يف 

)Lothar Leuschen, Was Fußball mit Religion zu tun hat )wz.de »القيمة

[2[ Bromberger, Christian 1998: Fußball als Weltsicht und Ritual. In: Belliger
Kopiez, Reinhard & Brink, Guido 1998: Fußball-Fangesänge. Eine FANomenologie. Würzburg: Königshausen und 
Neumann.
Hansen, Klaus 2000: Gott ist rund und der Rasen heilig.
Bieger, Eckhard: Die Fußball-Religion. Erschienen auf: http://www.kath.de/religionundfussball/die-zahl-11.htm 
)28.09.2006(.
Leißer, Thorsten 2004: Fußballfans und Heiligenkult. Begegnung mit einer anderen Wirklichkeit. In: Noß, Peter 

)Hrsg.(: Fußball verrückt. Gefühl, Vernunft und Religion im Fußball. Münster: LIT-Verlag.
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ظهرت معاهد جامعيّة تهتّم بالبحث العلمّي يف ميدان تأثري كرة القدم يف املجتمع]1]. 

وهناك تجلّيات كثرية لكرة القدم كوثنيّة.

العامل األخرية، كانت  نهائيّات كأس  للوصول إىل مثن  يف مقابلة األرجنتني وسويرسا 

األرجنتني متقّدمة بهدف لاليشء، يف »معركة« حامية الوطيس بني الفريقني. كاد العب 

سويرسّي تسجيل هدف برضبة رأسيّة، لكّن عارضة املرمى حالت دون ذلك. ويف اليوم 

املوايل كتبت الجريدة األرجنتينيّة »اوال El Palo de Dios„( »Ole”( أي »عارضة الله«، 

إشارة إىل أّن الله ساعدهم عىل االنتصار.

وبترصيح  القدم«  كرة  »كإله   Pele بويل  الربازييّل  الالعب  بلقب  أيضاً  هذا  يذكّرنا 

الالعب األرجنتينّي مارادونا يف ربع نهائيّات كأس العامل لعام 1986م ضّد اإلنجليز، وكان 

وقتها دفع الكرة بطريقة ذكيّة بيده موهامً الحكم )ولرمّبا العامل كلّه( بأنّها كانت رضبة 

رأسيّة، بأّن اليد كانت »يد الله«]2]. والالعبون األرجنتينيّون عموماً معروفون بتديّنهم، 

يظهرونه للمأل بعد كّل هدف لهم. كانوا يلبسون تحت القميص الرسمّي، قميصاً إضافيّاً 

برسائل مسيحيّة، يظهرونها بعد تسجيل كّل هدف يف مبارة ما. وتعّممت هذه املامرسة، 

من طرف بعض الالعبني املسلمني أيضاً -الذين كانوا يركعون عىل عشب امللعب وكأنّه 

سّجاد صالة املسجد- قبل أن متنعه )الفيفا(. ومع ذلك مل يُقض بالكامل عىل »إقحام« 

الدينّي يف كرة القدم، لتشويههام معاً؛ ذلك أّن الكثري من الالعبني املعتنقني للمسيحيّة 

يقومون بحركات رسم الصليب قبل املبارات وبعدها، وهناك من ينظر إىل السامء وكأنّه 

يف صالة يدعو »قّوة غيبيّة« ملساعدته عىل الفوز.

األديان،  من  املقتبسة  الوثنيّة،  املكّونات  من  العديد  تحمل  نفسها  املباراة  إّن 

وبالخصوص املسيحيّة. فالطقوس املختلفة أثناء التدريب، وقبل املباراة وأثنائها حافلة 

بهذا، إىل درجة أّن املتخّصصني يف األخالق ال يتوّرعون يف الحديث عن »قواعد أخالقيّة« 

يف كرة القدم، يسهر َحَكم املباراة عىل تطبيقها بسلطة ليس بعدها سلطة، فام يقّرره 

]1] كمركز التكوين العايل مبدينة دورمتون األملانية مثال Zentrum für Hochschulbildung, Dortmund، وهناك الكثري من األكادمييني 

الذي يهتّمون بهذا املوضوع يف جامعات مختلفة، منها مثالً: قسم السوسيولوجيا بجامعة هابرورغ األملانيّة.

]2] قال بالحرف: »لقد كانت قلياًل من رأس مارادونا، وقلياًل من يد الله«.
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ال يناقش، بل يطبّق فقط: »يتّخذ قرارات واقعيّة ال ميكن التشكيك فيها مثل البابا«]1]. 

ويذهب هانس جريالد هودل Hans Gerald Hödl، األستاذ مبعهد العلوم الدينيّة 

الالعبني  »إّن  طقوس:  يف  مشاركني  أيضاً  املتفرّجني/املشّجعني  اعتبار  إىل  فيينا  بجامعة 

فاعلون يف حدث طقويّس، لكّن املشّجعني هم أولئك الذين يكون هذا الحدث الطقويّس 

مهامًّ لحياتهم. بدون مشاركة الجامهري، وبدون أهّميّة كرة القدم يف حياتهم، لن تكون 

ع »حاّجاً«، مبا أّن الكثري من الباحثني يعتربون املالعب  هناك جامعة«]2]. بل أصبح املشجِّ

كنائس حقيقيّة]3]، بل هناك الكثري من املالعب يف الغرب تحمل أسامء قّديسني مسيحينّي، 

وبالخصوص يف أملانيا والنمسا.

بـ »روحانيّة«  الكرويّة ويتغّنون  الفرق  عون يف طقوس رفع شعارات  يشارك املشجِّ

بأغاين خاّصة بفريقهم املفضل، وتحّولت الصالة لله، إىل الصالة للفريق عند الكثريين، 

فقبل كّل مباراة، يغّني الالعبون واملشّجعون برتنيامت شبه دينيّة، فالفريق األملايّن شالكا 

 Schalke مثالً، عوض مقطع صالة مسيحّي حقيقّي »أبونا«: بـ »شالكانا Schalke 04

Unser«]4]. وسبق للمنشط التلفزّي فرانك إلسترن Frank Elstner أن اعترب رئيس بايري 

مونيخ السابق أّويّل هونيس Uli Hoeneß يف لقاء تلفزّي يوم 26 شتنرب 2011م »إله 

كرة القدم«. والغريب يف األمر أّن املقابر نفسها أصبحت تدور حول موضوع كرة القدم، 

 Arena وهكذا تّم إنشاء أّول »مقربة لكرة القدم« مبواصفات عجيبة بجانب ملعب أرينا

مبدينة هامبورغ األملانيّة Hamburg: تشبه هندسة املقربة ملعباً لكرة القدم، استعمل 

عشباً خاّصاً باملالعب، وعندما يكون هناك دفن شخص ما، ميّر املشيّعون من باب يشبه 

مرمى كرة القدم]5].

]1] هىل حّد تعبري ليوبولد نويهولد Leopold Neuhold ، مدير معهد األخالق والتعاليم الدينيّة بجامعة غراتس Graz النمساويّة يف مقابلة 

له يف برنامج religion.ORF.at للتلفزة النمساويّة.

]2] املرجع السابق نفسه.

deutsch- ،كرة القدم – دين تقريباً(، 31 يناير 2021م« ،Thomas Wheeler 3] »مالعب كرة القدم كاتدرائيّات رياضيّة« طوماس فيلر[

.landfunkkultur.de

]4] يغّني فريق ليفريبول منذ 1963م قبل كل مبارة أغنية: » You’ll never walk aloneلن متش أبداً وحدك«. غّنى األغنية الكثري من 

املغّنني أيضاً وكانت يف األصل أغنية ملرسحيّة »دوامة الخيل« )1945م(، وهي يف الحقيقة مستوحاة من التوراة )إشعياء(. 

.focus online 02.11.2008 5] انظر مجلّة فوكوس[
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تتمحور جّل أسئلة الباحثني حول ما إذا كانت كرة القدم ديناً قامئاً بذاته، أو نوعاً 

جديداً من التديّن، أو أنّها تقتبس من الدين؟ ومثل هذه األسئلة تعرّب بجالء عىل البعد 

الوثنّي لكرة القدم، عىل الرغم من أّن هناك دراسات جّديّة ورصينة تدافع عىل األطروحة 

القائلة بأنّها دين]1]. ويتّضح التجيلِّ الوثنّي لكرة القدم يف وضعها موضع إله مبيكانيزمات 

جليّة: »يشمل هذا أيضاً األسالف أو األشخاص املؤلَّهني، مثل أبطال اليونان القدمية، أو 

القّديسني الكاثوليك يف« الديانة الشعبيّة »أو بعض آلهة غرب إفريقيا«]2]. وعندما يُحىض 

بعض الالعبني، نظراً إلتقانهم للعب، وبالتايل ذيع شهرتهم، مستوى »العبادة«]3]، فإنّهم 

يحصلون بذلك أيضاً عىل تقديس وتأليه، متاماً كام نلمس ذلك يف امليكانيزمات الداخليّة 

للوثنيّات.

الغريب يف األمر هو أّن الكنائس الغربيّة، سواء الكاثوليكيّة أو اللوثرييّة، وبعد تيّقنها 

من أّن كرة القدم قد تجاوزتها بكثري، بل أصبحت املنافسة الرئيسة لها، وجدت نفسها يف 

مأزق وعدم حيلة، وأصبحت تتحّدث عن كيفيّة استفادتها من كرة القدم للمحافظة عىل 

مريديها ولرمّبا الرفع من عددهم]4]. ويعّد كتاب رئيس األساقفة السابق يف أملانيا فرينر 

تيسن Werner Thissen »90 دقيقة. دفعات محّب« مهاّمً للغاية، حيث يقول مثالً: 

»إّن دخول الفرق امللعب يذكّرنا مبوكب Prozession؛ وعندما يدخل الالعبون الرباعم، 

ميكن للمرء أن يتذكّر املساعدين الكهنوتيّني Ministranten، وتذكر األغاين/األناشيد يف 

]1] درس الباحثان ماتياس ومايك شيفر Mathias und Mike S. Schäfer عام 2009 وظيفة كرة القدم بالنسبة للمشّجعني وأكّدا عىل أّن 

هناك وظائف بعينها مثل »االنتامء إىل جامعة« -أي الهويّة- و»تنظيم الحياة اليوميّة« و»تقديم نظام معنى« تشرتك فيها كرة القدم مع 

الدين. للمزيد انظر: 

 Brandt. Fabian Hertel, Christian Gesellschaftsspiel Fußball. Eine sozialwissenschaftliche Annäherung. Christian

.Stassek. Springler, 2012

 ويضيف ليوبولد نويهولد آنف الذكر يف هذا اإلطار: »عىل أّي حال، يشرتك متعّصبو كرة القدم Fußballfantum يف الوظيفة الكالسيكيّة 

لألديان، والتي سبق أن وصفها إميل دوركهايم، وهي إنشاء روابط جامعيّة«. للمزيد من الرشح: أتت كلمة »فان »Fan من الكلمة الالتينيّة 

fanaticus والتي تعني طبقاً للقاموس األملايّن دودن Duden: »استوىل عليه اإلله ودفعت إىل الحامسة املجنونة« )ص 204(.

]2] ليوبولد نويهولد، املرجع السابق نفسه.

]3] »كانت أمسية صيفيّة حارّة يف يونيو 2000م. عندما مّتت ترقية فريق إنرجي كوتبوس Energie Cottbus إىل الدوري األملايّن، قابلت 

أّول إله كرة قدم يل. اسمه: ديتليف إيرغانغ Detlef Irrgang. غّنى له الجمعهور وهتف. عشقه عّشاق إنرجي يف ذلك الوقت؛ ألّن املهاجم 

 ،Thomas Wheeler عام 1997 أوال إىل القسم الثاين ثّم بعد ذلك إىل القسم األّول«، طوماس فيلر Lausitz أوصل نادي مدينة الوزيتس

مرجع سابق.

]4] غيضان السيّد عيل، االنتهاك التقنّي للمقّدس، وهم الفردوس األريّض وتشيّؤ اإلنسان، مجلّة االستغراب، عدد 15، ربيع 2019م.



149التقنّية: آثارها وتداعياتها على جوهر الحضارة الغربّية المعاصرة

مالعب كرة القدم بآياتهم الكاسحة -متاماً كام يف الكنيسة«. ويذهب كريستوف شتورمر 

القّس املدير Hauptpastor الذي كان رئيس القساوسة اللوثرينّي لسنوات طوال مبدينة 

القّديس بيرتي St. Petri إىل الشء نفسه، عندما يقول: »إّن كرة القدم بالنسبة للكثريين 

هي جزء من إعطاء املعنى وهي موطنهم. هناك يشء يحدث هناك تريد الكنيسة أيًضا 

تحقيقه، وهو الوصول إىل الناس عرب األجيال ودون اعتبار ملدخولهم«. ومن الطرائف 

 Thomas أّن هناك بعض رجال الدين، مّمن ُولعوا بكرة القدم أيضاً، مثل طوماس شاال

Schalla، الذي يعترب الشكل الكروّي )الدائرّي( للكرة كامالً إلهيّاً: »إّن الدائرة ترمز إىل 

الكامل اإللهّي، إنّها ترمز إىل الخلق، إىل الالنهاية«، ولهذا السبب بالضبط ال يُسمح ملس 

 Aloisius Scrosoppi الكرة باليد عند اللعب. كان القّس اإليطايّل ألويزيوس سكروسويب

)تويّف عام 1884م(، شفيًعا لجميع العبي كرة القدم منذ عام 2010م، أعلن البابا يوحّنا 

بولس الثاين عام 2001م قداسته. 

يؤكّد هذا من طبيعة الحال مدى استحواذ وثنيّة كرة القدم عىل العقول واألفئدة، 

حتّى يف الدوائر التي ال تخطر عىل بال، وبهذا متارس سحراً خاّصاً عىل البرش. إذا أمتمنا 

»جنون« طوماس شاال يف »تأّمله« للكرة، ميكن اعتبار حارس املرمى الذي يحمل عادة 

الرقم 1 رئيس القساوسة أو األساقفة، حسب الفرقة املسيحيّة، أو شامان Shaman له 

عالقة بقوى فوق طبيعيّة. وحارس املرمى هو الوحيد الذي يحّق له ملس الكرة بيده، 

بل يتمتّع بحامية خاّصة يف مربّع خمسة أمتار )املذبح الكنيّس( مللعب كرة القدم. كام 

أّن الشكل الدائرّي للكرة يذكّر أيضاً بديانات وثنيّة قدمية، كام نجدها عند قبائل املايا 

القدمية مثالً يف جنوب أمريكا]1]. فقد كانت هذه القبائل تُنهي ألعابها قبل 1000 عام 

بكرة]2] كانت تصنع من املطّاط. وكان الهدف من اللعب هو تحديد من سيُقّدم قرباناً 

لآللهة بعد نهاية املباراة.

[1[ QUAND LES MAYAS MYTHIFIAIENT LE FOOTBALL“, ÉRIC CARPENTIER. 28 JUILLET 2015.

Quand les Mayas mythifiaient le football / Amérique du Sud / Football Maya / Mais qui es-tu le pok-ta-pok ? / 28 

juillet 2015 / SOFOOT.com

”ERIN BLAKEMORE, „Quelles sont les origines du football ? L’archéologie au service du sport :انظر كذلك

Quelles sont les origines du football ? L’archéologie au service du sport | National Geographic

[2[ pok-ta-pok.
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عىل العموم، لرمّبا مل يكن بإمكان كرة القدم أن تصل إىل مستوى اعتبارها وثنيّة، لو 

مل تتدّخل التقنيّة بقّوة يف »رياضة املساكني«. فاإلمكانيّات التقنيّة الهائلة التي تُوظّف 

القدم، تكون بهدف استجالب »املؤمنني« و»تسليتهم« و»تخذيرهم« وسلبهم  يف كرة 

مختلفة  وصناعيّة  وتجاريّة  اقتصاديّة  فروع  وتغذية  ماّديّاً  استغاللهم  بهدف  إرادتهم، 

يف  اختزالها  بالضبط  هو  الوثنيّة  ميدان  القدم  كرة  يدخل  ما  القدم.  بكرة  عالقة  لها 

عامل استهالك يقود املستهلك إىل تبعيّات مختلفة، ومنها بالخصوص التبعيّة الوجدانيّة 

للسوق. ورسالتنا يف هذا اإلطار ليست هي الوقوف ضّد كرة القدم كرياضة، بل النداء 

أو ذاك، ولو  الفريق  لهذا  بالتهريج  وثنيّتها  السقوط يف مخالب  الحرص عىل عدم  إىل 

، أو اعتبار العب ما أكرث من برش، بـ »تقديسه« وتبجيله  كان غري وطنّي أو غري محيّلّ

وترشيفه؛ فقط ألنّه يقوم مبهنته كالعب قدم، ويتقاىض عىل ذلك يف األندية الكبرية ما 

يناهز ميزانيّة بعض الدول الفقرية سنويّاً.

إذا حاولنا تعميق التحليل فيام يخّص التمظهرات الوثنيّة لكرة القدم، وألقيا نظرة 

ولو يف عجالة عىل جانب آخر مرتبط بكرة القدم، أال وهو املاركات التجاريّة التي تعّمق 

املاركات  بأّن هذه  فإنّنا نجد  بذاتها،  »االنتامء« وتعترب أمناط حياة ورموز وثنيّة قامئة 

توفّر وتقرتح -لرمّبا تفرض- أساطري معيّنة، لها وظيفة أو وظائف معيّنة.

نشاط  ميادين  يف  شتّى  بوظائف  تقوم  شتّى،  أساطري  البرشيّة  املجتمعات  أنتجت 

شتّى. واألسطورة باختصار هي حكايات بسيطة، خياليّة يف عمقها، تساعد الناس عىل 

التجاريّة عىل  املاركات  أو  العالمات  تأّملنا بهدوء  اليوميّة. وإذا  التعامل مع مشاكلهم 

اختالف أهّميّتها وقّوتها، فإنّنا نستنتج بأنّها ال تقّدم األساطري وتخدمها، بل أصبحت هي 

أساطري، تحاك حولها أساطري كثرية. وما يساعد يف خدمتها للوثنيّة هو تحّول بعضها إىل 

رموز، تغّذي أسطورتها عىل الدوام وتوّغلها يف وثنيّة معارصة سنأيت عىل ذكر خصائصها 

االستهالك  هو  التجاريّة  العالمات  فيه  تصّب  الذي  الوثنيّة  وبحر  الداخليّة.  ومكّوناتها 

والتسويق]1]، وتقييد املستعمل بالسلع التي يثري رمزها التسويقّي لها. ومن نافلة القول 

التذكري هنا بأّن »تقنيّة صناعة رموز املاركات التجاريّة« هي تقنيّة قامئة بذاتها، تطّورت 

]1] رايرن فونك، املرجع السابق.
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بفعل التطّور التقنّي الهائل يف هذا امليدان. ومن ثّم عالقتها املبارشة يف إنتاج وثنيّات 

العرص الحايّل.

خلقت املاركات التجاريّة عوامل خاّصة بها، بل »فرضت« مناذج وأمناط حياة يف األكل 

واللباس واألكسيسوارات التقنيّة املختلفة: السيّارة، التلفزة، التليفون إلخ. فرمزيّة العالمة 

األساطري  عيش  إىل  خاللها  من  يَْعرُب  املستهلك  كون  واقع  من  قّوتها  تستمّد  التجاريّة 

املؤّسسة للعالمة التجاريّة، مبعنى أّن العالمة التجاريّة تبيع األسطورة )الخيال( وتجني 

من هذه التجارة أرباحاً طائلة، عىل حساب إغامس املستهلك يف جهل ُمتعمد وسلبه 

ملكة الحكم والتالعب بدواخله الوجدانيّة، بل استغاللها لتحبيب أشياء مل تكن تهّمه 

للعالمات  الواضح  الخداع  من  نوع  عىل  أخالقيّاً  نتحّدث  أن  ميكن  قد  وبهذا  أصالً]1]. 

التجاريّة.

العالمات  يف  الرمز  فإّن  ودم،  لحم  من  أشخاص  هم  القدم  كرة  يف  الرمز  كان  إذا 

التجاريّة هي بضاعة تُستعمل، ال يجد التسويق أّي حرج يف استغالل أشخاص أو أحداث 

أو حفالت رمزيّة لتقوية اإلقبال عىل السلعة املراد ترويجها. وهنا بالضبط نلمس البعد 

الوثنّي للامركات التجاريّة: عندما يُعترب العب كرة قدم أو ممثّل أو مغّني »إلهاً«، فإّن 

»أتباعه/املعجبون به« يدخلون حلبة ما يسّمى بالنشاط الشعائرّي، ويحاولون التقرُّب 

ويتقّوى هذا  ويأكله ويرشبه]2].  ويلبسه  يقوله  ما  الوثنّي مبحاكات  »إلههم«  أكرث من 

باإلعالنات الدعائيّة لهؤالء »اآللهة« األسطورينّي املعارصين.

والنتيجة هي »خلق« أسواق وثنيّة، تباع فيها أساطري حقيقيّة، بدعم -وكذا منافسة 

رشسة- بني املاركات التجاريّة إلنتاج الرموز املختلفة، وتقوية األساطري، وبالتايل الوثنيّات. 

وما يعّزز بناء الوثنيّات يف هذا اإلطار هو بيع أساطري خرق الحدود وتجاوزها]3]، أي ما 

كان آلهة األساطري اإلغريقيّة مثالً قادرين فعله، للمرور من حال إىل آخر، نفسيّاً وماّديّاً 

واجتامعيّاً. ويكون هذا املرور عاّمة من حال أدىن، إىل آخر أعىل: فأغلبيّة العبي كرة القدم 

]1] رايرن فونك، املرجع السابق.

]2] رايرن فونك املرجع السابق.

]3] رايرن فونك، اإلنسان الالمحدود، ترجمة حميد لشهب، جاهز للطبع.
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مثالً ينحدرون من أوساط اجتامعيّة عاديّة أو بسيطة، إن مل نقل فقرية؛ لكّنهم بربحهم 

للكثري من املال يغرّيون كّل يشء يف حياتهم، وهذا ما يُدخلهم كـ »آلهة« حلبة األسطورة.

بهذا املعنى، فإّن املاركات التجاريّة هي تعبري واضح عىل تفكيك -ولرمّبا تشتيت- 

الثقافات الوطنيّة وإعادة تركيبها بطرق مختلفة، لكّن هذا الرتكيب ال يكون قاّراً ونهائيّاً 

العمياء لالستحواذ عىل جزء  التنافسيّة  املاركات -بفعل  ومستقرّاً، بقدر ما يقود رموز 

من األسواق- إىل زعزعة حقيقيّة، يختفي بعضها ويظهر البعض اآلخر، وتضاعف األقوى 

مجهوداتها لتبقى صامدة. هذا الرصاع والتنافس الحاّد بني املاركات، يذكر أيضاً لرصاع 

»نايك  شعار رشكة  مثالً  متّعّنا  إذا  سيطرتهم.  عىل  للحفاظ  بينهم  فيام  اإلغريق  اآللهة 

Nike«، فإنّه يحملنا إىل عامل اإللهة اليونانيّة فيكتوريا )النرص عند الرومان(.

4. العواصف العاتية للوثنّية التقنّية يف العامل املسلم

ال يستقيم هذا البحث إال إذا ربطناه مبصري أّمتنا ومحاولة تعرية بعض جوانب آثار 

ومخلّفات التقنيّة عليه، سواء أكان ذلك إيجابيّاً أم سلبيّاً. وسنستعرض يف عجالة اهتامم 

املفّكر املغريّب محّمد سبيال بهذا املوضوع، قبل أن نتطرّق لنتائج التقنيّة يف العامل املسلم.

أ. التقنّية يف التفكري الغريّب املعارص

الثالثّي  العامل  للتقنيّة عىل اإلنسان عاّمة، وعىل  سرب سبيال أغوار املفعول السحرّي 

خاّصة، وعىل العريّب عىل وجه الخصوص. وبالنظر إىل هذا املفعول السحرّي، بل لنقل 

التخديرّي، للتقنيّة، يرى سبيال بأّن جوهرها مدسوس بتصّور خاّص عن اإلنسان والعامل 

والكون برّمته، وبهذا فإنّها متتلك كّل املقّومات التي متتلكها كّل أيديولوجيا قامئة بذاتها. 

ويشخِّص سبيال أّول وأكرب خطر للتقنيّة كأيديولوجيا يف املرور من التحّكم يف الطبيعة إىل 

السيطرة عىل اإلنسان وتدجينه وتعليبه والتحّكم فيه. ويحّط سبيال األصبع عىل ازدواجيّة 

صارخة لإلنسان اتجاه التقنيّة، ترقّى إىل مستوى اعتبارها صنامً، جذير بالعبادة: »يبدو 

أّن اإلنسان سيّد اآللة ومكتشفها، لكّن هذه تعود لتتحّكم فيه وتستبعده، بل لعلّه هو 

الذي يجعل نفسه عبداً لها بعد أن كان سيّدها، إّن اآللة كأداة تستجيب لحاجات معيّنة 
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لدى اإلنسان يف السيطرة عىل األشياء وتسخريها، لكّنها سعان ما تستجيب لحاجة اإلنسان 

إىل سيّد أو حاجته إىل أن يصبح عبداً ملخلوقاته، وكأّن اإلنسان ال يتحّرر إال ليخطو خطوة 

يف العبوديّة«. بتعبري أوضح، لرمّبا انقلب السحر عىل الساحر، كام توحي قراءة متأنّية لفكر 

سبيال يف هذا اإلطار: أراد اإلنسان استعامل التقنيّة للسيطرة عىل الطبيعة أكرث ويتحّرر من 

إكراهاتها املتعّددة، فإذا بهذه التقنيّة تضمن له شبه حّريّة يف ظّل سيطرة كاملة عليه. 

وبهذا أضاف إنسان العرصين الحديث واملعارص تبعيّة لتبعيّة أخرى.

يستشهد سبيال بهايدغر للتأكيد عىل أّن التقنيّة هي منط تفكري قائم بذاته، تشمل 

ما  ومنها  ناعم  هو  ما  منها  شتّى،  بطرق  معيّنة  تصّورات  وتفرض  الحياة،  مناحي  كّل 

التي تساهم مبارشة ودون  الخالصة«  »األداة  يعتربها سبيال  املنطلق  عنيف. من هذا 

رحمة وال شفقة يف تلقيح كّل ما ملسته بلقاح التشيّؤ: »تسهم التقنيّة يف جعل العالقة 

بني اإلنسان واإلنسان، وبني اإلنسان واألشياء عالقة أداتيّة ونفعيّة. مل تعد اآللة استمراراً 

وامتداداً لحواس اإلنسان وقدراته، بل أصبح اإلنسان ذاته امتداداً لآللة إىل حّد ما. لقد 

اكتسبت اآللة خصائص إنسانيّة بينام اكتسب اإلنسان خصائص آليّة«. وكام نبّه إيريك 

فروم إىل ذلك، فقد حّولت التقنيّة اإلنسان إىل مجرّد بضاعة تباع وتشرتى، وأفرغته من 

ماّدّي ليصبح أداة يف يد التقنيّة، بعدما كان العكس هو الصحيح. محتواه الالَّ

مبا  وارتباطاً  سبيال،  خدشها  التي  كأيديولوجيّة  للتقنيّة  السميكة  الطبقات  بني  من 

مختلف  دكّت يف  التقنيّة  أّن  عىل  يؤكّد  فإنّه  حياة،  باعتبارها منط  وبالخصوص  سبق، 

حقب تطّورها نظام قيم املجتمعات التي اجتاحتها وأتت بقيم جديدة، بل فرضت معنى 

حياة مل يسبق له مثيل يف تاريخ البرشيّة. وبهذا نجحت يف التغلغل إىل دواخل اإلنسان 

لتقوم بتغيريات جوهريّة يف إدراكه لذاته وللعامل الخارجّي، بل غرّيت حتّى امليكانيزمات 

إىل  بالتحليل  دفعنا  وإذا  تحتاجه.  ملا  طبقاً  واملعرفيّة-،  -النفسيّة/الوجدانيّة  العميقة 

العميق،  التأّميّل  التفكري  التقنيّة مل تعد يف حاجة إىل منط  بأّن  القول  أقصاه، قد يصح 

مبا فيه جانبه النقدّي، بل فرضت منط تفكري آيّل، سطحّي، شكيّل، منطّي، من خرج عن 

سكته يُقىص بآليّات متعّددة. ويعري سبيال عن »انحراف« نظريّات كان اإلنسان يعتربها 

»نقديّة، تقّدميّة«، »تناضل من أجل تحرير اإلنسان«، مؤكّداً عىل أّن أقطاب املاركسيّة 



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 154

لها كّل بطريقته،  التقنيّة، بل رّوجوا  ايديولوجيّة  أو دون وعي يف  انزلقوا بوعي  مثالً، 

منبهرين بتحقيقها يوتوبيّات كثرية ومتوّهمني بأنّها أداة تحّرر يف املقام األّول. فبقدر ما 

توّهم التقنيّة بأنّها تحارب الوهم، بقدر ما تُنتج أوهاماً أكرث تعقيداً وخطراً عىل اإلنسان 

ومحيطه الطبيعّي العاّم.

نهاية  تعميم  يف  لسبيال،  طبقاً  التكنولوجيا،  نجحت  أيديولوجيا،  إنّها  حيث  من 

األيديولوجيّات، وبهذا قوت وهامً كانت يف حاجة إليه لتحّقق ذاتها كأيديولوجيا بديلة. 

وعىل الرغم من أّن خطاب نهاية األيدولوجيا فارغ من أّي محتوى، فإّن التقنيّة ماضية يف 

تقوية أيديولوجيّتها يف إنتاج إنسان منطّي خاضع، منبهر أمام متثال التقنيّة، وبهذا رجع 

اإلنسان إىل عبادة األوثان التي يصنعها بيده، ويف هذا املعنى العميق فهم إيريك فروم 

الخطر الحقيقّي للتقنيّة. فباحتاللها للبعد الروحّي لإلنسان، تقّدم التقنيّة نفسها كدين 

ماركات،  السوبر  سالسل  ومختلفة:  متعّددة  عبادة  وأماكن  جديدة  مبقّومات  جديد، 

مالعب كرة القدم، فضاءات االستجامم والراحة إلخ. بل أعمق من هذا، رجعت عبادة 

»الثور الذهبّي« بكّل ثقلها، لتجثم عىل صدر العامل؛ ألّن هذا الثور هو املحرّك الذي ال 

يتحرّك للتقنيّة، بل هو قلبها النابض وقّوتها الحقيقيّة.

منتصف  منذ  الفائقة  الرسعة  بهذه  التقنيّة«  »الثورات  تالحق  بأّن  سبيال]1]،  يؤكّد 

اإلنسان  تصّور  وأيضاً  بل  واملعرفة،  الفكر  تشكيل  بإعادة  روفقت  التاسع عرش،  القرن 

وفكريّة  معرفيّة  تحّوالت  هي  التقنيّة  العلميّة  الثورات  »هذه  قاطبة:  وللكون  للعامل 

أحدثت وتحدث  نفسه  بالوقت  لكّنها  واألشياء،  العامل  وتغرّي صورتنا عن  نوعيّة غرّيت 

تحّوالت عمليّة يف سلوكنا وعالقتنا باألشياء وبالعامل«. فبفضل هذه الخطوات العمالقة 

للعلم التقنّي، أصبح باإلمكان طبقاً لسبيال إعادة نظر اإلنسان ليس فقط يف مفهومي 

الزمان والفضاء )املكان(، بل يف تداخل املفهومني يف الواقع، إىل درجة ذوبان بعضهام يف 

البعض اآلخر، لخلق واقع ثالث زمكاين، إن صّح التعبري]2].

بأّن »األخبار تطري« )يعني أنّها تنترش برسعة(، فإّن هذا  إذا كان املرء يقول قدمياً 

]1] محّمد سبيال: الثورات العلميّة التقنيّة الكربى وتخومها الفلسفيّة واألخالقيّة، حّريّات، 26 مارس 2012م.

]2] فونك، اإلنسان الالمحدود، مرجع سابق.
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التعبري املجازّي أصبح مع ثورة املعلوميّات واقعاً ملموساً. وما نعرفه عن هذه الثورة 

هو يشء قليل حسب سبيال، باملقارنة مع اإلمكانيّات الهائلة التي مل تفصح عن نفسها 

بعد: »إّن الثورات املعلوماتيّة اآلن تخطو خطواتها األوىل، والبرشيّة مل تستوعب بعد 

عمق التحّوالت الفكريّة املصاحبة لها«. وكالثورة يف وسائل التنّقل، فإّن ثورة املعلوماتيّة 

روفقت أيضا بتصّور جديد للمكان حسب سبيال: »قوامه التداخل بني املكان والالّموقع 

 la أو الالّمكان( أو ما يطلق عليه بعض الباحثني: نزع الطابع املكايّن أو االنقالع املكايّن(

deterritorialisation«. مل يعد الخرب »حكراً« عىل جهة معيّنة، بل أصبح بإمكان أّي 

كان ويف أّي مكان إنتاج أّي خرب ونرشه يف دقائق معدودات يف كّل بقاع العامل. وبهذا 

يغيب مصدر الخرب، املرتبط مبكان معنّي، ليتبّخر يف األثري الذي يحمل هذا الخرب، أي 

ما يسّمى العامل اإلفرتايّض: »إنّه رضب من الوجود يندغم فيه املريّئ بالالّمريّئ، والداخل 

شعبيّة  بكلمة  بالالّمكان«.  واملكان  بالالّوجود،  والوجود  بالغياب،  والحضور  بالخارج، 

الكربى ملدننا، أصبحت  العاّمة  الساحات  الفرجة« يف  بالخصوص يف »حلقات  متداولة 

عبارة »برق ما تقشع]1]« ذات مضمون. مبعنى أّن سبيال يلمس تجاوز هذا النمط الجديد 

من الوجود لتصّوراتنا الذهنيّة التقليديّة، ماّم يؤّدي إىل بناء تصّور جديد للزمان واملكان، 

بل وأيضاً للامّدة نفسها. ما هو ُمبهر هو هذا التداخل القوّي بني الوجود بالقّوة والوجود 

بالفعل، وتبادل األدوار بينهام. ويف هذا الصدد يقول سبيال: »إّن الواقع االفرتايّض واقع 

أنطولوجّي جديد، واقع مريّئ لكّنه غري ملموس، واقع »يقع » بني الخيال املحض والواقع 

الفيزيايّئ الصلب«.

هي  يغّذيها  فام  علّة،  وليست  نتيجة  هي  للتكنولوجيا  أعاله  املذكورة  السلبيّة  إّن 

واقعة كون العلم التقنّي الحديث، باملقارنة مع نظريه القديم، الذي كان تحت سيطرة 

اإلنسان، قادر عىل التطّور التلقايّئ املبارش وغري املبارش، يعني تحّرره من اإلنسان الذي 

قلب  إىل  يؤّدي  أن  شأنه  من  االستقالل  هذا  عليه.  واملسيطر  سيّده  بأنّه  يتوّهم  كان 

ما  أشبه  هو  العلم  »فتطّور  العبد:  هو  واإلنسان  السيّدة،  هي  اآللة  لتصبح  املعادلة، 

]1] تعبري دارج مغريّب مشهور، يستعمله »صّناع الفرجة« يف ساحات الفرجة يف املدن الكبرية كفاس أو مراكش وغريهام، للتعبري عن براعتهم 

يف الخداع وإيهام املتفّرج بأّن ذلك يدخل أيضاً يف قدرة املَُفرِّج يف القيام بأشياء سحريّة، أي خارقة للطبيعة، »برق«، يعني انظر، شاهد، انتبه 

و »ما تقشع«، يعني ولن ترى، ولن تفهم.
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يكون بانحدار سيل ميكن توجيهه لكن ال ميكن إيقافه«. وهنا بالضبط تكمن املعضلة 

األخالقيّة والفلسفيّة الكربى والتحّديات القانونيّة واألخالقيّة، التي تلغي بجرّة قلم الكثري 

من األمور التي كان اإلنسان يعتربها بديهيّة فكريّاً وقيميّاً: »والثورة البيوتكنولوجيّة مثالً 

والصنع  الخلق  وإعادة  الخلق  بني  التقليديّة  امليتافيزيقيّة  الحدود  مصادمة  يف  تسهم 

واإلنتاج، وتدخل مجال املعجزات املتمثّلة يف اإلشفاء من األمراض املزمنة أو من اإلقعاد، 

واإلبراء من اإلعاقة املزمنة«. ومن األمور السلبيّة الواضحة املعامل يف هذا اإلطار هو أّن 

للعالقات  النهايّئ  املسح  البيوتكنولوجيّة، حسب سبيال، متش بخطى حثيثة عىل درب 

اإلنسانيّة الضيّقة: »األبّوة واألمومة واألخّوة والبنّوة والعمومة والخؤولة ...«.

ال ميكن عرض أكرث ومفّصل ملا اشتغل عليه سبيال يف هذا املوضوع، استحضارنا له يأيت 

من باب تعميم الفائدة؛ ألنّه تطرّق للموضوع من جانب فلسفّي عميق. كام أّن استحضاره 

سيساعدنا أيضاً عىل تأّمل بعض نتائج »وثنيّة التقنيّة« عىل واقعنا العريّب-اإلسالمّي.

ب. نتائج وثنّية التقنّية عىل العامل املسلم

مبا أّن ما أثار انتباهنا يف دراستنا هذه هو الجانب »الروحّي«، وإىل حّد ما الجانب 

العمق  يف  الوثنيّات ترضب  نتائج هذه  فإّن  التكنولوجيا؛  لوثنيّات  والفلسفّي،  الفكرّي 

وامليتافيزيقيّة.  والفلسفيّة  الفكريّة  وأسسه  وروحانيّاته  املسلمة  القيم  عامل  ومبارشة 

يتغرّي بعد منذ  التقنيّة عندنا مل  التقنيّة، خاّصة وأن متثّل  للتبعيّة  نتيجة  وهذه أخطر 

عقود: »فال تزال نظرة العرب إىل التكنـولـوجـيـا بـأنّـهـا عـبـارة عـن »انـتـقـال اآلالت 

واملعّدات من العامل الصناعّي املتـقـّدم، مـع الخـبـراء والـفـّنـيّني، إلـى األقطار العربيّة«. 

وبالتايل يسود االعتـقـاد بـأنّـه ميـكـن شـراء كـّل هـذه األمور باألموال إذا ما توفّرت. 

وهذا ما يؤكّد أّن العرب -شعوباً وحكومات- ال يزالون يعيشون يف حالة »جاهليّة أو 

أّميّة تكنولوجيّة« وبأنّنا »بحاجة حّقاً إىل جهد تنوير اجتامعّي كبري وعمليّة محو أّميّة 

تكنولوجيّة مجتمعاتنا«]1]. وهذا ما نالحظه إىل اليوم، وإال كيف نرشح »تهافت« بعض 

الفضاء« ورشاء  إىل  »للوصول  الدوالرات  مليارات  دفع  بالخصوص عىل  العرب  الحّكام 

]1] د. أنطونيوس كرم، العرب أمام تحّديات التكنولوجّي، عامل املعرفة، عدد 59، 1982م. ص 148.
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معّدات حربيّة تكنولوجيّة، »يستوردون« معها متخّصصني ومهندسني لتشغيلها، لغياب 

متخّصصني محلّيّني وقطرينّي للقيام بذلك. ما برعت فيه الدول العربيّة التي أنعم الله 

عليها برثوة البيرتول هو براعتها يف التكنولوجيا االستهالكيّة عىل كّل األصعدة. تستورد 

تكنولوجيا متطّورة فيام يخّص االتصاالت والسفر والتحويالت املرصفيّة ومراقبة »الرعيّة« 

»يسأل  املنتجة]2]:  التكنولوجيا  حّق  متلك]1]  ال  لكّنها  غائب(،  املواطنة  مفهوم  أّن  )مبا 

صناعات  إلقامة  وابتكارها  الداعمة  التكنولوجيا  إنتاج  ينتقل  ال  ملاذا  عاملنا  يف  كثريون 

متطّورة يف الدول العربيّة رغم استثامراتها الضخمة التي تقّدر بنحو 2.4 تريليون دوالر 

يف الدول الصناعيّة والصاعدة حسب تقديرات مجلس الوحدة االقتصاديّة التابع للجامعة 

العربيّة. آخر هذه االستثامرات توقيع صندوق االستثامرات السعودّي عىل صفقة بقيمة 

مليار دوالر إلنتاج سيّارة كهربائيّة يف والية أريزونا األمريكيّة. وسبق ذلك اتفاقيّات مع 

رشكات أجنبيّة بعرشات املليارات من قبل جهات عربيّة خاّصة وعاّمة لتجميع معّدات 

وأجهزة عالية التقنيّة وإنتاجها يف مجاالت الطاقة واالتصاالت واألمن والدفاع والصّحة 

وغريها«]3].

هذا  ويكون  الغرب،  بها  يسمح  التي  الحدود  يف  »للتصدير«  قابلة  التقنيّة  أّن  مبا 

التصدير يف صالحه، فإّن سلبيّاتها قابلة للتصدير أيضاً من دون حدود. فوثنيّة التقنيّة، 

واملسلمة؛  العربيّة  املجتمعات  يف  أيضاً  املفعول  سارية  الدراسة،  التي شغلتنا يف هذه 

التقنيّة تعترب وثناً يف حّد ذاتها، نظراً ملفعول السحر الذي متارسه عىل العقول  بل إّن 

واألفئدة، وبالخصوص عند فئة الشباب واليافعني: »يعيد التغرّي التكنولوجّي الرسيع الذي 

يحدث غالبًا بوترية هائلة يعيد تشكيل الطريقة التي نواجه بها العامل من حولنا بدًءا من 

كيفيّة إنتاج السلع والخدمات ونقلها إىل الطريقة التي نتواصل بها مع حكوماتنا أو نتعاون 

]1] لرمبّا ال تريد أن متلك؛ ألّن ذلك يتطلّب، بل يفرتض نظام حكم قار، يف حني أّن أغلبيّة الدول الخليجيّة مثاًل، تعرف بأّن سلطتها لن تدوم، 

وبأنّها معرّضة للسقوط يف أيّة لحظة، يكفي أن تتخىّل عنها الدولة الغربيّة التي »تحميها« لتصبح يف مهّب الرياح. لذا، تعمل أغلبيّتها عىل 

تهريب خريات أوطانها، تحت ذريعة االستثامر، إىل الغرب. يف حني أّن االستثامر الحقيقّي يكون يف الوطن األّم أو يف األوطان الشقيقة؛ ألنّها 

أحوج إىل ذلك وأهل لها للمساهمة يف تنميتها االقتصاديّة.

]2] »حتّى اآلن، مل تتمّكن أّي دولة عربيّة من نقل التكنولوجيا العالية إليها وإقامة صناعة تقوم عىل االبتكار رغم الغنى الفاحش لبعضها. 

ملاذا هذا التصّحر التكنولوجّي يف العامل العريّب رغم توفّر كفاءات فرديّة واستثامرات ضخمة يف الخارج؟« العامل العريّب- غنّي باملال لكّنه فقري 

DW | DW | 14.10.2018 يف التكنولوجيا | سياسة واقتصاد | تحليالت معّمقة مبنظور أوسع من

]3] املرجع السابق نفسه.
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بها معها أو حتّى ننتخبها«]1]. ال تقترص إرادة قّوة الغرب عىل االستعامر السيايّس واالقتصادّي 

للدول العربيّة وجزء كبري من الدول املسلمة، بكّل الوسائل ومنها الديون]2]، بل يتغلغل يف قيم 

هذه الدول وفكرها وروحانيّاتها، لـ »إغنائها« بالالمعنى ورميها يف براثن وثنيّاته التكنولوجيّة 

وغري التكنولوجيّة.

إّن الوثنيّة التقنيّة التي تحّدثنا عنها فيام يخّص كرة القدم، »ُصّدرت« أيضاً إىل الدول 

املسلمة. فالجامهري التي »تحّج« للمالعب لتحظر املباريات، أو التي تتابعها عىل شاشة من 

الشاشات )التلفزة، الحاسوب إلخ(، تنتظر بشغف »روحّي« دخول الالعبني، وبفعل تقنيّة 

الضوء )األضواء البيضاء الكاشفة( يصبحون أنصاف آلهة، إن مل نقل آلهة،. ويالحظ املرء توّجه 

األيادي نحو السامء يف أدعية جامعيّة لجلب حسن الطالع والحّظ؛ عىل غرار املتفرّج الغريّب 

الذي يرسم إشارة الصليب لدعوة الرّب لالستجابة. وياُلحظ أيضاً قيام الكثري من املتفرّجني يف 

املالعب املسلمة بحركات تحايك االستعداد إىل الصالة. وإذا حدث أن سّجل هدفاً، وبالخصوص 

إذا سجد العب من الالعبني، فإّن جنبات امللعب تهتّز ويغيب الجمهور للحظة يف »نريفانا« 

»روحيّة«، لرمّبا تُشبه مبا يحدث »للدراويش« يف رقصاتهم الروحيّة.

السؤال الذي يقلق كّل من ال يعترب روح وهويّة وأصالة األّمة اإلسالميّة قيامت مضافة 

فقط، بل أساس وجود املسلم عاّمة، هو: كيف وملاذا وصل العامل املسلم يف استالبه إىل هذه 

الدرجة، ومل تعد أغلبيّة أبنائه تعري االهتامم الكايف ملا تستهلكه وال إىل الغزو الثقايفّ والحضارّي 

الذي ُغّمست فيه منذ سنوات خلت؟ إذا كان الجواب عىل مثل هذه األسئلة معروف نسبيّاً، 

فإّن معرفته ال تعني وعيه والتصّدي له، بقدر ما تعني حمل فكرة عنه وقبوله، مبا أّن املرء 

ال يظهر أّي مقاومة تذكر، لتحرير ذاته أوال وقبل كّل يشء، وإن تحّرر األفراد، لرمّبا تتحّرر 

األّمة بكاملها. قد يكون هذا االقرتاح طوباويّاً، بعيد املنال ويتطلّب تكوين أجيال مستقبليّة 

بناء  الواعي يف املساهمة يف  قادرة وتربيّتها، ليس فقط عىل الصمود، بل عىل االنخراط 

]1] خوان خوسيه غوميز كاماتشو، املمثّل الدائم للمكسيك لدى األمم املتّحدة.

.)un.org( الحفاظ عىل الوترية مع العامل املتسارع: جلب التغرّي التكنولوجّي الرسيع إىل جدول أعامل األمم املتّحدة | األمم املتّحدة

]2] »إّن بلدان العامل الثالث املديـنة، ومنها الدول العربيّة، تتعرّض »ملؤامرة ماليّة دوليّة« بعد أن تّم توريطها يف مديونية مفرطة. وتأخذ هذه 

املؤامرة شكالً خطرياً متثّل يف احتالل املستثمرين األجانب لألصول اإلنتاجيّة االسرتاتيجيّة التي بنتها هذه الدول عرب جهودها اإلمنائيّة املضنية 

.)aljazeera.net( خالل عقود من الزمن عىل نحو يعيد لها السيطرة األجنبيّة«. اآلثار السياسيّة واالقتصاديّة للديون العربيّة
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أسس مجتمعات مسلمة -وخاّصة يف الدول العربيّة- ال تضّحي مبقّوماتها الروحيّة والدينيّة 

واألخالقيّة والثقافيّة، وال تضّحي باجتهادها لالنخراط يف العرص وتعلم ما يخّول لها املشاركة 

يف العلوم التطبيقيّة، مبا فيها التكنولوجيا، مبا أنّها أصبحت السالح »الفتّاك« الذي يغزو به 

الغرب الحضارات والثقافات األخرى؛ كام تعترب السالح الذي يُرهب الغرب أيضاً، عندما تنجح 

أمم أخرى يف الحصول عليه )الصني أو إيران مثالً(. فالغرب ال يعرتف إال مبن يضاهيه يف 

القّوة تكنولوجيا، وال يهاب ويحرتم إال من يتجاوزه يف هذا امليدان. وال ميكن محاربة الوثنيّة 

التكنولوجيّة يف أوطاننا العربيّة واملسلمة إال مبساعدة الرشطني آنفي الذكر.

خامتة

تختلف الوثنيّة التقنيّة عن الوثنيّات الجديدة، بل ترجع إىل الوثنيّات القدمية، وبالخصوص 

اإلغريقيّة منها. كهذه األخرية ال حرج للوثنيّة التقنيّة يف »عبادة« أكرث من »إله«، بل يُعدُّ هذا 

من خصوصيّاتها الباطنيّة. وكالوثنيّات اإلغريقيّة أيضاً فإنّها »تصنع« آلهتها بيدها، وتُعترب 

هي نفسها »رئيسة« اآللهة -أي زيوس العرص الحارض- بكّل املقاييس. كام أّن اآللهة الذين 

»تُبدع« يتنافسون فيام بينهم إىل حدود »قتل« بعضهم البعض من أجل »اإلله األكرب«، 

املتمثّل يف »املال«.

فيها  مبا  املؤّسساتيّة،  بالديانات  التكنولوجيّة  الوثنيّات  »مزج«  هو  حاليّاً،  يالحظ  ما 

اإلسالم، وهو مزج مرحيّل بعيد األهداف، ال تهّمه األديان التاريخيّة لإلنسانيّة، بقدر ما 

القدم املسلم عىل  البرشيّة. فركوع العب كرة  يهّمه تسخريها إلحكام قبضته أكرث عىل 

عشب ملعب كرة قدم ما، ال يعترب رجوعاً لله، بل هو تدنيس لقداسته عىل كّل املستويات. 

وال يعترب أيضاً شكراً لله عىل مساعدته لالعب من أجل تسجيل هدف، بل هو سجود غري 

واعي للكرة كوثن، باستغالل حركات السجود املعهودة يف صالة املسلمني. وإذا كانت أوروبا 

الغربيّة يف مرحلة معيّنة طالبت بالتمييز بني ما »لله وما للقيرص« والتفريق بني »السياسة 

والدين«، فإّن ما عىل أبناء األّمة املسلمة املعارصين القيام به هو املطالبة بالتمييز بني 

وثنيّات التكنولوجيا واألديان التاريخيّة، وبالخصوص اإلبراهيميّة، وباألخّص اإلسالم. أن أكون 

معارصاً ال يعني أن أنخرط وأشارك بعمى وجودّي وفقر روحّي يف عبادة وثنيّات التقنيّة، 
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بل بإعامل العقل للتمييز بني »العجل الذهبّي« و»أضحية إبراهيم«A . إذا كان الله يف 

الرتاث الروحّي والفكرّي والفلسفّي والدينّي اإلسالمي فدى اإلنسانيّة وحّررها من عبوديّات 

شتّى، فإّن التقنيّة تطالب اإلنسان املعارص الحايّل حيثام وجد بتقديم قرابني لها، وهي 

كبالوع، كلاّم قّدم املرء، كلاّم طلّب وطالبت باملزيد.

إّن الوثنيّة التقنيّة يف بداياتها األوىل عىل ما يبدو؛ ذلك أّن إمكانيّات تطّورها لتزيد من 

متّكنها من اإلنسان واردة ومحتملة وممكنة، بل تعمل التكنولوجيا عىل ذلك بكّل الوسائل 

املتاحة. وللحّد من أرضار »إرادة القّوة« للتكنولوجيا، التي فاقت بأضعاف مضعفة »إرادة 

القّوة الهتلرييّة« يف نظامها النازّي، عىل اإلنسان تحّمل مسؤوليّته اتجاه نفسه إن كان يريد 

أن يبقى سيّد الطبيعة وسيّد نفسه. وعىل الرغم من أنّنا نتحاىش قدر اإلمكان يف تحليالتنا 

عدم السقوط يف االستنتاجات الكاريثيّة )األبوكاليبسيّة(، فإنّنا نرى بأّن القبضة الحديديّة التي 

طّورتها التقنيّة للتحّكم يف رقبة اإلنسان، تقوده بالكاد إىل حتفه النهايئّ؛ ألّن كّل املؤرّشات 

الحاليّة تشري إىل أّن مختلف اآللهة الوثنيّني ال يبحثون عن سالم دائم للبرش واألرض، بقدر ما 

يحفرون قرب اإلنسانيّة. ولرمّبا هذا االستنتاج هو الذي دفع بهيدجر يف زمانه أن يقول: »وصلنا 

متأّخرين لآللهة، وقبل األوان بكثري بالنسبة للكينونة «]1].
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يتناول هذا البحث أحد أبرز املذاهب الفكريّة والفلسفّية يف بنية الحداثة الغربّية. 

وميكن القول إّن الوضعّية كمذهب للتفكري يف العامل تفكرياً أنطولوجّياً وكمنهج يف فهم 

التكوين األصيّل لجوهر الغرب. وعليه، فإّن أّي  إمّنا تدخل دخوالً عميقاً يف  ظواهره، 

تبقى  الحديثة  الغربّية  الحضارة  تقوم عليها  التي  الفكريّة  للمنظومة  متاخمة علمّية 

ناقصة ومثلومة إن مل تكن الوضعّية يف مقّدم املفاهيم واملذاهب التي ينبغي درسها 

سة. وتفكيك عنارصها املؤسِّ

يف ما ييل إحاطة تحليلّية نقديّة ملفهوم الوضعّية وبيان ألهّم املرتكزات النظريّة 

التي قام عليها.

»املحّرر«

تفكري  كمنهج   [E. Positivism- F. Positivisme[ الوضعيّة  عن  البحث  يُشكِّل 

وطريقة استدالل عموماً، وكمدرسة لها نسقها املعريّف الخاّص، محطّة رئيسة يف تاريخ 

واملنطقيّة  الكالسيكيّة  بصفتيها  اعتبارها  ميكن  إذ  واملعارص،  الحديث  الغريّب  الفكر 

كام  الغربيّة  للحضارة  والفلسفّي  واملنطقّي  املعريّف  الثِّقل  مراكز  أهّم  من  الجديدة، 

سامر توفيق عجمي*

الوضعّية
دراسة مفهومها ومزنلتها يف علم املعرفة املعاصر

* باحث يف الفكر الفلسفي- لبنان.
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 )Scientists( نُعايشها اليوم، كونها األقرب مسايرة للروح العلميّة، كام يفهمها العلامء

الذين يخلقون أسباب الحضارة ويحرِّكون عجلة التقّدم التقنّي يف مخترباتهم ومعاملهم.

1. الوضعّية جذراً ومفهوماً 

نشأت الوضعيّة يف ظّل بيئة حاضنة لنمّوها، ففي القرن 19 م، شهد التيّار التجريبّي 

وتطبيقاتها،  واآلليّة  الطبيعيّة  بالعلوم  الخاّصة  العناية  نتيجة  الغرب،  يف  قويّاً  حضوراً 

التقنيّة  االخرتاعات  يف  التقّدم  وبفعل  والطّب...،  والبيولوجيا  والفيزياء  الفلك  كعلم 

الطبيعة،  عىل  سلطته  باسطاً  واألرض،  السامء  آفاق  اإلنسان  أمام  فاتّسعت  واآلالت، 

بفائض  فارتفع منسوب إحساسه  باستكناه أسارها،  مبواردها وثرواتها، شاعراً  متحكِّامً 

القّوة والتفّوق، وأصبح كأنّه محور الكون وربّه الذي ليس فوقه رّب]1]. كّل ذلك، مّهد 

لتجّدد ميالد التصّور املاّدّي للكون، وبروز التيّارات اإللحاديّة والالأدريّة...

ومثّة أفقي نظر إىل الوضعيّة، تارة كمنهج تفكري من زاوية معرفيّة بحتة، فتشمل 

التيّارات التي تقوم عىل أطروحة أّن املعرفة العلميّة التي تستند إىل املالحظة  جميع 

الحّسيّة واالستقراء، وحدها ميكن أن متّدنا باليقني، أو تتمتّع بقيمة منطقيّة.

وبهذا املعنى متتّد جذورها إىل فرنسيس بيكون )1561-1626م(، وجون لوك )1632-

1704م(، وديفيد هيوم )1711-1776م(، وكوندياك )1715-1780م(... وغريهم.

كافّة:  البرشيّة  الحياة  ميادين  منظومته يف  تنّفذ  فلسفّي خاّص،  وأخرى، كمذهب 

نظريّة املعرفة، علم النفس، االجتامع، الرتبية، األخالق، الفّن، الجامل، السياسة]2]... 

-1798( كونت  أوغوست  يد  املذهبيّة، عىل  بصورته  الوضعيّة  تبلور مصطلح  وقد 

1857م(. مع مجموعة من أعامله، مثل: محارضات الفلسفة الوضعيّة )1830-1842م(، 

السياسة  ونظام  )1852م(،  الوضعايّن  البيان  )1814م(،  الوضعّي  العقل  حول  خطاب 

الوضعيّة )1852-1854م(. 

]1] أنظر: كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، بريوت، ص7.

]2] أنظر: ج. برنويب، مصادر وتيّارات الفلسفة املعارصة يف فرنسا، ترجمة عبد الرحمن بدوي، املؤّسسة العربيّة للدراسات والنرش، بريوت، 

ط2، 1980م، ج1، ص7.
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هذا، ال يلغي مساهمة من سبقه يف نحت املصطلح، فريى بعض مؤرّخي الفلسفة -ج. 

برنويب، وأندريه الالند وغريهام- أّن سان سيمون )1760-1825م( هو أّول من استعمل 

كلمة وضعي باملعنى املذهبّي]1]، حيث تحّل عنده النزعة العلميّة محّل األفكار الخارقة 

وفسيولوجيا  فيزيائيّة  بسياسة  ُمطالِباً  ميتافيزيقّي،  نظرّي  تفكري  كّل  طارحاً  للطبيعة، 

للمجتمع، موضوعها دراسته بطريقة علميّة خالصة، راغباً يف استبدال النزعة التأليهيّة 

باً نفسه بـ »البابا العلمّي لإلنسانيّة«]2].  بنزعة طبيعيّة، كنوع من ِديْن العلم، ُملقِّ

ليست  سيمون،  إىل  بالنسبة  فالوضعيّة  )1801-1881م(،  ليرتيه]3]  إميل  وفق  أّما 

 Le سوى اسم نوع ملُجمل العلم، ومن املحتمل أنّها كذلك بالنسبة إىل كونت، يف كتيّبه

األقّل ال يذهب  )1822(، وعىل   Catechisme des industriels de Saint- Simon

الكتيّب إىل أبعد من ذلك، أّما الوضعيّة كمذهب، فهي معلنة يف كتب كونت األخرى]4].

وبالعودة إىل الجذر اللغوّي للوضعيّة، يرى ليرتيه يف معجمه أنّها مأخوذة من ماّدة 

positif، وتفيد معنى ما ميكن وضعه، أي التأسيس عليه، واعتامده كشء ثابت ومؤكّد. 

 ،sure, certain :مرادفة لـ ،positive -ويف اإلنجليزيّة، وردت -يف قاموس أكسفورد

مبعنى ما هو ثابت، موِجب، موثوق، مؤكّد، محتوم...

يحصل  إمّنا  ثابت،  كواقع  تأكيده  ميكن  ما  أّن  الوضعيّني،  نظر  وجهة  وباعتبار 

عن  تعبرياً  »وضعيّة«،  مفردة  استعامل  يكون  والتجربة،  الحّسيّة  املالحظة  عىل ضوء 

واألعّم]5]،  األقدم  مبفهومها  استخدمها  كونت  أّن  خصوصاً  املعرفيّة،  رؤيتهم  طبيعة 

]1] أنظر: الالند، أندريه، موسوعة الالند الفلسفّية، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بريوت-باريس، ط1، 1996م، ج2 

H-Q، ص1001.

]2] ج. برنويب، مصدر سابق، ص9.

]3] إميل ليرتيه )1801-1881م(: فيلسوف فرنيّس، وهو مؤلّف معجم اللغة الفرنسيّة الشهري، تأثّر بوضعيّة كونت، معرتفاً بأّن كتاب »مذهب 

الفلسفة الوضعيّة« الذي قرأه عام 1840م، أثّّر يف فكره تأثرياً بالغاً، فكتب يف سنة 1864م: »مىض اليوم أكرث من عرشين سنة منذ أن أصبحُت 

من شيعة هذه الفلسفة«. ومن بني أعامله املُميِّزة لوضعيّته: »املحافظة والثورة، والوضعيّة )1852م(«، »شذرات يف الفلسفة الوضعيّة وعلم 

االجتامع املعارص« )1876م(، »العلم من وجهة نظر الفلسفة« )1873م(، ويف هذا الكتاب سعى لعرض تصّوره للوضعيّة مواصالً عمل كونت. 

ويف سنة 1867م أنشأ لرتيه »مجلّة الفلسفة الوضعيّة«، التي استمرّت حتّى سنة 1883م. أنظر: برنويب، ج1، ص16 وما بعد.

[4[ Littre, E. Auguste Comte et la philosophie positive, Paris, Librairie De L. Hachette Et c18. 1863, p. 31, 83.

[5[ Aug, Comte, Discours sur l esprit positif, § 31.
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لتدّل عىل ما هو واقعّي مقابل الوهمّي]1]، أي الدينّي وامليتافيزيقّي واملطلق والعايل 

.transcendant[2[

ويف املحّصلة، تكون الوضعيّة -مببدأ اشتقاقها positif- نزعة األخذ باملعطيات التي 

يقّدمها االختبار الحيّسّ واالستقراء يف دراسة ظواهر الطبيعة قرصاً، كوقائع ثابتة ومؤكّدة، 

وعدم تجاوزها إىل جوهر األشياء يف ذاتها، باستبعاد امليتافيزيقا واملنهج االستنباطّي1]3].

الفلسفة الوضعّية عند كونت

لعبت وضعيّة كونت دوراً كبرياً يف سري الفلسفة وتطّورها يف النصف الثاين من القرن 

19م يف فرنسا، ورمّبا يف أوروبا كلّها، وميكن تلخيص رؤيته املعرفيّة يف مجموعة أفكار:

وثانياً:  املحسوسة.  الظواهر  أّوالً:  شيئني:  يدرك سوى  ال  البرشّي  الذهن  أّن  األوىل: 

القوانني الطبيعيّة، أي ما بني هذه الظواهر من روابط وعالقات. 

الثانية: أّن االختبار الحيّسّ هو السبيل الوحيد إىل املعرفة العلميّة.

الثالثة: وعليه، يجب التخيّل عن البحث عن طبيعة األشياء يف ذاتها وجوهرها.

العلميّة،  التدّخل يف عمل املعرفة  العقل املجرّد -قدر املستطاع- من  الرابعة: منع 

فيُحرِّم كونت عىل العالِم أن يتجاوز الوقائع التجريبيّة ويعمل بالفروض النظريّة.

الخامسة: أّن املعرفة نسبيّة وليست مطلقة. 

والعلوم الواقعيّة أو الوضعيّة عند كونت، ستّة: الرياضيّات، علم الفلك، علم الطبيعة، 

علم الكيمياء، علم الحياة، علم االجتامع. وهي مكتسبة باالستقراء، حتّى العلوم الرياضيّة 

إمّنا قد يعتربها البعض ِعلامً عقليّاً لغفلته عن أساسها االستقرايّئ.

]1] لعّل ما تقّدم من سياق معنايّئ، دفع بعض مؤرّخي الفلسفة العرب -يوسف كرم- إىل ترجمة ]Positivisme] إىل: »الواقعيّة« و »املذهب 

الواقعّي«. أنظر له: تاريخ الفلسفة الحديثة، ص314 وما بعد.

]2] ج. برنويب، مصدر سابق، ج1، ص11.

]3] أنظر: الالند، مصدر سابق، من ص998 إىل ص 1003.
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قانون األطوار الثالثة 

والفلسفيّة-  الدينيّة-الالهوتيّة،  للتفسريات  مزدوجاً  رفضاً  تستلزم  الرؤية،  هذه 

الرئيسة يف  األفكار  من  ذلك؟  كونت  برَّر  كيف  ولكن،  والطبيعة،  للكون  امليتافيزيقيّة 

منظومة كونت -والتي استمّدها من سان سيمون، آخذاً لها بدوره عن الطبيب بوردان 

Burdin-، هي تقسيم تاريخ العقل اإلنسايّن إىل ثالثة أطوار]1]:

1. الطور الالهويتّ، حيث بحث العقل عن أصل الكائنات والعالقات بينها، ُمرجعاً لها 

إىل قوى ما ورائيّة غري منظورة حّسيّاً، سواء أكانت آلهة أم أرواحاً، واملنهج املُتّبع خيايّل 

أسطورّي، ال عالقة له بالواقعيّة وضّد املنطق العلمّي.

2. الطور امليتافيزيقّي، حيث تطّور العقل خطوة، فهو وإن كان ُمشرتِكاً مع املرحلة 

الالهوتيّة يف استكناه ماهيّات األشياء، إال أنّه استبدل العلل املفارِقة للطبيعة بعلل ذاتيّة، 

توهمها يف صميم املاهيّات، كالعلّة الفاعليّة والنفس، إال أنّه وهم مقرون باالستدالل 

الكيّلّ غري القائم عىل املالحظة الحّسيّة.

3. الطور الوضعّي، هنا، أدرك العقل عجزه عن الحصول عىل املعارف املطلقة، فقرص 

هدفه عىل معرفة الظواهر واستكشاف قوانينها، وترتيبها من الخاّص إىل العاّم. 

يقول كونت: »كّل العقول الجيّدة، تقّر اليوم، أّن دراستنا الواقعة مقصورة عىل تحليل 

الظواهر الكتشاف قوانينها العقليّة، أعني عالقاتها الثابتة يف التوايل أو التشابه، وال ميكن حّقاً أن 

تتعلّق بطبيعتها الباطنة، وال بعلّتها األوىل أو الغائيّة، وال النحو الجوهرّي الذي عليه تَحُدث«]2]. 

وحسب تعبري ليرتيه، النظر إىل العامل برؤية محايثة، واملحايثة هي النظرة العلميّة 

يفرّس  قوانني، يف حني  بشكل  علله  توجد  مركّب،  أنّه مجموع  الكون عىل  تفرّس  التي 

الالهوت أو امليتافيزيقيا الكون عىل أّن له علل مفارِقة أو داخليّة يف جوهر األشياء]3].

]1] أنظر: ماشريي، بيار، كونت الفلسفة والعلوم، ترجمة سامي أدهم، املؤّسسة الجامعيّة للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، ط1، 1414هـ-

1994م، ص39-17.

]2] كونت، أوجست، دروس يف الفلسفة الوضعّية، درس 28، نرشه ليرتيه سنة 1864م، ج2، ص299. نقاًل عن برنويب، ج1، ص13.

]3] ليرتيه، إميل، أقوال يف الفلسفة الوضعّية، ص53 وما يليها. نقاًل عن املصدر السابق.
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الدينيّة  التفسريات  محّل  واالستقراء  الحّسيّة  املالحظة  تحّل  الطور،  هذا  يف  إذن، 

الساذجة، واالستدالالت الفلسفيّة الكلّيّة، ويُستعاض عن العلل املفارِقة، أو الصميميّة، 

بالقوانني الطبيعيّة، أي العالقات املطّردة بني الظواهر، بحيث تصل البرشيّة إىل طور بناء 

»الفلسفة العلميّة«]1]، التي تعالج املشكالت واملوضوعات بأسلوب يقتبس روح العلم 

دون أساليب الفلسفة التقليديّة.

فكلاّم أمكن معالجة مسألة باملالحظة واالختبار، انتقلت هذه املسألة من الفلسفة 

إىل العلم، واعترب حلّها نهائيًّا. أّما املسائل التي ال تقع تحت املالحظة، فهي خارجة عن 

العلم  ألّن  الفلسفّي؛  الفعل  ذاتيّة  مقابل  باملوضوعيّة،  املُتّصف  الوضعّي  العلم  دائرة 

الفلسفة  أّما  التجريب والعالقة املبارشة مع الطبيعة، والجزيّئ، واملحسوس،  يستند إىل 

، والجوهر واملاهيّة. وعليه، تكون الفلسفة  تعتمد التجريد، وميدانها هو املجرّد، والكيّلّ

مجرّد ترف ذهنّي أو عمل فّنّي أديّب، ينبغي هجرانه وتركه يف بطون كتب الرتاث يأكلها 

الغبار]2]. 

فقدان تقسيم كونت للضابط املوضوعّي

هذا، لكّنه تقسيم جزايّف، ال يتمتّع بأّي ضابط موضوعّي؛ ألّن الباحث يف تاريخ الفكر 

م أطواره، يجعل املعيار هو حركة منّو آراء النخبة الذين ساهموا  البرشّي، إذا أراد أن يقسِّ

يف إنتاج املعرفة ودفع عجلتها، ال عاّمة الجامهري، وال نالحظ مثل هذه املراحل الثالث 

املزعومة، خصوصاً أّن كونت يقّر بأّن الرياضيّات أّول ما وجدت واقعيّة، مضافاً إىل أّن 

اإلنسان منذ القدم استفاد من القوانني العلميّة يف اخرتاعات وصناعات متعّددة.

وثانياً: إّن هذه املراحل الثالثة ليست عاموديّة، فقد تجتمع يف فرد أو مجتمع أو 

عرص واحد، بحيث يقنع بتفسريات الهوتيّة يف بعض األشياء، وبفلسفيّة يف أخرى، وقد 

يستند إىل املالحظة الحّسيّة يف ثالثة]3]. 

]1] برنويب، مصدر سابق، ص7.

]2] أنظر: كرم، مصدر سابق، 317 وما بعد.

]3] املصدر نفسه، ص329.
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املناهج  رابع –كام يرى مرتىض مطّهري- يجمع بني هذه  أسلوب  لذا، ميكن طرح 

الثالثة، فيمتلك فرد واحد أو مجتمع أو عرص، أسلوباً فكريّاً إلهيّاً وفلسفيّاً وعلميّاً معاً]1]، 

باختالف ما تستدعيه املوضوعات من منهج دراسة يتناغم معها، كيف ال؟! وسيأيت أّن 

التفسري العلمّي القائم عىل أساس االستقراء يحتاج إىل القوانني امليتافيزيقيّة، وأنّه يقود 

إىل إثبات الحقيقة الالهوتيّة.

هذا، واملنهج الذي اعتمده كونت ينطوي عىل ميتافيزيقيا مسترتة؛ إذ االقتصار عىل 

مالحظة الوقائع حّسيّاً ال يقود إىل مجموعة من النتائج التي يعتقد بها، فمن املستحيل 

التي  الرئيسيّة  النتائج  وحدها  للمعرفة  املصادر  بهذه  نفرّس  »أن  برنويب-  يقول  -كام 

ينتهي إليها، باليقني والقطع اللذين يعزوهام إليها، مثل: عقيدة ثبات قوانني الطبيعة، 

لنا أن نتحّدث عن  الوضعيّة... وما يخوِّل  الكيّلّ لفكرة  الثالثة، االمتداد  قانون األطوار 

ميتافيزيقيا مسترتة عند كونت، هو كام يقول -إميل- بوترو فكرة االرتباط الرضورّي، 

واملذهب، والنظام، واالنسجام، والرتكيب الفلسفّي، وبالجملة فكرة العقل املجرّد، عىل 

األقّل يف عنارصها الشكليّة، بوصفه يُسِهم مع فكرة الواقع يف تكوين مبدأ الوضعيّة«]2]. 

وتبقى النقطة األهّم التي تدّل عىل قصور تفكري كونت، تصّوره عن الله، ذلك؛ أّن 

الله تعاىل ليس x املجهول يف معادلة الكون، نبحث عنه لتغليف جهلنا، بإسناد العلل 

املجهولة إليه، بحيث إذا تّم اكتشاف القوانني الطبيعيّة أّدى ذلك إىل تراجع الله خطوة 

إىل الوراء، بعد أن يكون قد استنفذ غرض اإلميان به، أو -كام نقل فالماريون عن كونت- 

يؤّدي العلم إىل عزل أب الطبيعة عن عمله، بعد أن يكون قد قّدر له خدماته املؤقّتة]3]!!

فعالقة الله تعاىل بالكون والطبيعة واقعيّة- تكوينيّة عىل نحو اإلضافة اإلرشاقيّة أو 

املعنى الحريّف، غري خاضعة لعلم اإلنسان وجهله، فاللّه تعاىل ال يقف عىل خّط مواٍز 

مع العلل الطبيعيّة، ليقع الرتديد بينه وبينها عىل نحو املنفصلة الحقيقيّة، من أّن هذه 

]1] أنظر: مطّهري، مرتىض، الدوافع نحو املاّديّة، ترجمة محّمد عيل التسخريّي، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط2، 1400ه-1980م، 

ص39 وما بعد.

]2] برنويب، مصدر سابق، ج1، ص12.

]3] نقاًل عن: مطّهري، الدوافع نحو املاّديّة، ص32.
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الظاهرة هي إّما صنع الله وإّما العلة الطبيعيّة املعيّنة، فهو الذي أعطى كّل يشء خلقه 

ثّم هدى، فهذه األسباب الطبيعيّة تستمّد علّيّتها من علّيّته، فتؤثّر فيام تؤثّر فيه بإذنه 

تعاىل، فالظواهر يف عني انتسابها إىل عللها الطبيعيّة تستند إىل الله تعاىل يف قانون طويّل.

النظريّة االجتامعّية لوضعّية كونت

طبّق كونت رؤيته عىل املجتمع، اعتقاداً منه أنّه يخضع للقوانني العلميّة ذاتها التي 

 Saciologie االجتامع  لعلم  ص  فخصَّ وضعيّاً،  علامً  كونه  الطبيعيّة  العلوم  عليها  تقوم 

 Physique ثالثة مجلدات من كتابه »دروس يف الفلسفة الوضعيّة«، وكثريًا ما يسّميه بـ

Saciale ليدّل عىل منهجه االستقرايّئ.

ماّم  تدهور،  حالة  يف  البرشّي  املجتمع  بأّن  االجتامعيّة،  كونت  نظريّة  وتتلّخص 

يستدعي رضورة العمل عىل إعادة تنظيمه بنحو يضمن تقّدمه، وال يتّم ذلك إال بسلطة 

د بني العقول، وهي ليست الدين أو الفلسفة، بل العلم، الذي يضع حّداً  روحيّة توحِّ

املعنى كتاباً، بعنوان:  التنظيم والتعمري، وقد نرش بهذا  لفوىض األفكار، ويوفِّر أسباب 

»مرشوع األعامل العلميّة الرضوريّة إلعادة تنظيم املجتمع« )1822م(]1].

وهذا، يستدعي -من وجهة نظره- والدة ِديْن جديد، قادٍر عىل قيادة الحياة اإلنسانيّة 

نحو كاملها، ليس هو إال الوضعيّة، كام يوحي بذلك كتابه »مذهب يف السياسة الوضعيّة 

كتاب  واخترصه يف  )1851-1854م(  اإلنسانيّة«  ديانة  يضع  االجتامع  علم  كتاب يف  أو 

»التعليم الدينّي الوضعّي« )1852م(. 

يف طرحه الدينّي هذا، يخالف كونت منهجه العلمّي؛ باعتباره مثرة عاطفته وخياله 

األديّب، وليس الدليل االستقرايّئ، ولذا اتّهمه إميل ليرتيه بأنّه خرج عن منهج الفلسفة 

الوضعيّة الخالصة، ُمشِكالً عليه -يف إرادته ابتداع دين اإلنسانيّة- بأّن الِدين كان املرحلة 

األوىل من مراحل العقل، وقد انقضت دون رجعة]2].

]1] أنظر: كرم، مصدر سابق، ص314 وما بعد، وص 323 وما بعد.

]2] أنظر: كرم، املصدر نفسه، ص370.
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فكونت، ومعه سائر الوضعينّي حتّى الجدد منهم، يعتقدون أنّه بالعلم، ميكن تكوين 

النظام االجتامعّي األصلح لقيادة الحياة البرشيّة. وحسب تعبري أرنست رينان )1823-

1892م( -وهو من أنصار وضعيّة كونت- يف كتابه )مستقبل العلم، ص31(، أّن العلم هو 

الذي يقّدم إىل اإلنسان الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها أن يصلح أحواله والشء الذي 

ال تستطيع أن تعيش بدونه، أي الرمز والناموس]1]. فيجب أن يحّل العلم محّل الدين؛ 

ألنّه مجرد خرافة، أو بتعبري ألطف هو فرض مفيد يرفع النفس]2]. 

نعم، ال شّك يف أّن أّي فكرة فلسفيّة أو عقيدة دينيّة أو رؤية علميّة ما مل تقرتن بنظام 

اجتامعّي يعرّب عنها كشكل من أشكال الحياة، ستفقد قيمتها يف الواقع، وتذبل، ومتوت.

لعّل هذا، دفع السيّد الصدر، لتصدير كتابه فلسفتنا -والذي من املفرتض أنّه دراسة 

موضوعيّة يف معرتك الرصاع الفكرّي القائم بني مختلف التيّارات الفلسفيّة-، بالبحث عن 

املسألة االجتامعيّة يف حدود )50 ص( مبتدئاً بالقول: »إّن مشكلة العامل التي متأل فكر 

اإلنسانيّة اليوم، ومتسُّ واقعها بالصميم، هي: مشكلة النظام االجتامعّي، التي تتلّخص 

يف محاولة إعطاء أصدق إجابة عن السؤال اآليت: ما هو النظام الذي يصلح لإلنسانيّة، 

وتسعد به يف حياتها االجتامعيّة؟«]3].

ال ميكن نفي دور العلم يف تقّدم حياة اإلنسان وتسهيلها، وحّل العديد من املشكالت 

التي يواجهها، إال أّن هذا ال يستدعي أن يكون العلم األطروحة الفاضلة لقيادة املجتمع 

البرشّي نحو كامله الطبيعي. هذه رؤية تختزل أبعاد هويّة اإلنسان، وتضغطه ككيان 

بيولوجّي يف قالب ماّدّي نفعّي محض، وتعزله عن كّل عالقة خارج حدود املاّدة والطبيعة، 

سعادته  له  توفّر  أن  بدل  بالله،  اإلميان  عن  بإقصائه  اإلنسان  تغريب  متارس  أطروحة 

الواقعيّة بتحقيق الهدف الوجودّي الذي صّمم تكوينه ألجله. وإذا استطاعت البرشيّة 

أن تقيض عىل هذه الفكرة فإنّها تكون قد وضعت حّداً فاصالً للمؤامرة عىل اإلنسان 

وحركته نحو سعادته وكامله. ألّن النظام االجتامعي األصلح لقيادة حياة اإلنسان، هو 

]1] أنظر: كرم، املصدر نفسه، ص370.

]2] كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، مصدر سابق، ص370.

]3] الصدر، محّمد باقر، فلسفتنا، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط10، 1400هـ-1980م، ص11.
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-النظام التوحيدّي الدينّي]1]- ذلك أنّه يعبّد له الطريق يف كدحه نحو هدفه، ويكافح 

كّل املثل املصطنعة واملنخفضة والتكراريّة، التي تريد أن تُحوِّل مسرية البرشيّة من أعىل 

إىل أسفل، بقطع صلة اإلنسان بأشواقه العليا، وتحويل مساره إىل كومة ماّديّة نفعيّة، 

محدودة األشواق والطموحات]2].

2. مسار الوضعّية الجديدة أو الوضعّية املنطقّية

مل يجمد املنطق الوضعّي عند املعطيات التي قّدمتها فلسفة كونت، بل شهد تطّوراً 

يف مساره التاريخّي، مّد ظلّه عىل كافّة أرجاء القارّة األوروبيّة، فاستمرت الوضعيّة بقّوة 

يف فرنسا بعد كونت عند ليرتيه وغريه، وحرضت يف إيطاليا عند جوسيِّي فراري )1812-

وكان  )1828-1920م(،  أريجو  وروبرتو  )1852-1929م(،  ُمرسليل  وأنريكو  1876م(، 

املمثّل القوّي للوضعيّة بنحو أصبحت التيّار املسيطر عىل الحياة العقليّة اإليطاليّة يف 

النصف الثاين من القرن التاسع عرش والنصف األّول من القرن العرشين]3].

العلم، والذي  األكرث تشّدداً يف منطق  التيّار  النمّو، حتّى نشأ  الوضعيّة يف  وأخذت 

ُعرِف باسم »الوضعيّة الجديدة« أو »الوضعيّة املنطقيّة« -وهو االسم األكرث شيوعاً صاغه 

بلومربج وفيجل عام 1931م- أو »التجريبيّة املنطقيّة« -وهو اسم يفّضلونه كام يذكر 

هنرت ميد-]4]، وقد وصفها رودلف كارناب بـ »الوضعيّة املنهجيّة«]5]. 

وهي منطقيّة باعتبار سلوكها منهج التحليل املنطقّي، ووضعيّة أو تجريبيّة باعتبار 

بأنّها  القول  ميكن  بنحو  العلميّة،  للمعرفة  كمصدر  الحّسيّة  الخربة  بحرصيّة  اعتقادها 

]1] أنظر: اليزدّي، محّمد تقي املصباح، النظرة القرآنيّة للمجتمع والتاريخ، ترجمة عبد املنعم الخاقايّن، دار الروضة، بريوت، ط1، 1416هـ-

1996م. ومطّهري، مرتىض، املجتمع والتاريخ، دار املرتىض، بريوت، 1413هـ-1993م

]2] الصدر، محّمد باقر، السنن القرآنيّة للمجتمع والتاريخ، دار املرتىض، بريوت، 1413هـ-1993م.

]3] استفدنا يف هذا العرض التاريخّي من كتاب: إ. م. بوشنسيك، الفلسفة املعارصة يف أوروبا، سلسلة عامل املعرفة، العدد 165، ترجمة عزّت 

قرين، ربيع أّول 1413ه-أيلول 1992م، املجلس الوطنّي للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ص103-79.

]4] أنظر: ميد، هنرت، الفلسفة- أنواعها ومشكالتها، ترجمة فؤاد زكريّا، دار النهضة مرص، القاهرة، 1969م، هامش ص237.

]5] يقول كارناب يف كتابه )الفيزياء كلغة عاّمة، ص420(: »إنّنا نقصد بكلمة منهجيّة التعبري عن أنّنا نشري إىل نظريّة تتحّدث فقط عن 

اإلمكانيّة املنطقيّة لبعض التحّوالت اللغويّة املُستخلصة، وال تتحّدث أبداً عن الواقع واملظهر أو الوجود والعدم للمعطيات«. أنظر: هويدي، 

يحيى، ما هو علم املنطق؟ دراسة نقديّة للفلسفة الوضعيّة املنطقيّة، مكتبة النهضة املرصيّة، ط1، 1966م، ص171.
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املدرسة الوحيدة التي متثّل االتجاه التجريبّي متثيالً خالصاً يف الفلسفة الغربيّة يف القرن 

العرشين.

وقد ظهرت الوضعيّة الجديدة عام 1929م، من حلقة بحث كان يقوده موريتس 

شليك )1882-1936(، تحت اسم حلقة فيينا، -وهو االسم األصيّل لهذه املدرسة- مع 

العامل-  إىل  العلميّة  »النظرة  بعنوان:  املانيفستو،  أو  برنامجها  يعرض  لها،  كتيّب  ظهور 

حلقة فيينا«.

ففي العام 1895م، قّررت جامعة فيينا إيجاد كريّس لفلسفة العلوم التجريبيّة]1]، أّول 

من شغله إرنست ماخ، ويف العام 1922م، استدعت جامعة فيينا شليك من أملانيا ليشغل 

هذا الكريّس، وكان قد حصل عام 1904م عىل الدكتوراه تحت إرشاف ماكس بالنك أيب 

الكوانتم، ورغم كونه أستاذاً يف الفيزياء، كانت له اهتاممات فلسفيّة، فصدرت له كتب، 

مثل: »النظريّة العاّمة للمعرفة-1918م«، و»مستقبل الفلسفة-1932م«، وغريهام.

فيينا، حتّى تحلّق حوله جمع من علامء -لهم ميول  وما أن حّط شليك رحاله يف 

منذ  استمرّت  دوريّة  لقاءات  عقدوا  ومنطقيّني،  وفيزيائينّي  ورياضيّني  قويّة-  فلسفيّة 

العام 1922 حتّى 1938م، ملناقشة قضايا فلسفة العلم ومفاهيمها، وصاغت مناقشاتها 

الوضعيّة املنطقيّة.

)1880-1934م(،  هانزهان  الرياضيّات  عامل  الحلقة  هذه  بتشكيل  أوىص  قد  وكان 

والفيزيايّئ فيليب فرانك، وعامل االجتامع أوطو نويراث )1882-1945م(.

ووايزمان  فيغل  هربرت  أمثال:  األملان،  من  املدرسة  هذه  يف  املهّمون  والفالسفة 

وغوستاف بريجامن وفيكتور كرافت. ويف مقّدمتهم رودلف كارناب]2]، الذي أصدر كتابه 

»اإلعراب املنطقّي للغة- عام 1934م«، ودرّس الفلسفة يف جامعات فيينا وبراغ وشيكاغو 

عىل التوايل، وهو يظهر عىل هيئة املنظّر املنطقّي للمدرسة، بل ورئيسها مبعنى ما.

]1] الخويل، مينى طريف، فلسفة العلم يف القرن العرشين، سلسلة عامل املعرفة، العدد 264، تصدر عن املجلس الوطنّي للثقافة والفنون 

واآلداب، الكويت، رمضان 1421- كانون األّول 2000م، ص293-292.

]2] لالطالع عىل فكر كارناب، أنظر: محمود، زيك نجيب، موقف من امليتافيزيقيا، دار الرشوق، القاهرة، ط4، 1993م، ص 201 وما بعد.
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ويعترب نفسه مديناً لربتراند رسل، حيث يقول: » أّما فتجنشتني، فيقال إّن له تأثرياً 

تأثريه يف شليك ووايزمان  لقد كان  فيه،  مبالغ  التأثري  لكّن هذا  فيينا،  دائرة  كبرياً عىل 

واضحاً، لكّن تأثريه عيّل أنا وعىل نوراث أقّل بكثري، ولهذا أوّد أن أقول إنّني مدين لرسل 

أكرث بكثري ماّم أشعر به من دين نحو فتجنشتني«]1].

الفلسفة يف  ولودفيج فتجنشتني]2] -تلميذ رسل وجورج مور وصديقهام- قد درس 

كتابه  يحتوي  الجديدة،  الوضعيّة  يف  املحوريّة  الشخصيّات  من  وهو  بإنجلرتا،  كمربدج 

سوف  التي  الرئيسة  القضايا  عىل  1921م(،  عام  )ظهرت  فلسفيّة«]3]  منطقيّة  »رسالة 

تقّدمها الوضعيّة الحديثة من بعد، وقد اعتمد الوضعيّون الجدد عىل أفكاره وبنوا عىل 

أساسها نظريّة شديدة التخّصص، بل لعّل رسالته عّدت إنجيل الوضعيّة تدارساً وتطبيقاً.

وجريلنج  رايشنباخ  هانز  برجالها  التجريبيّة  للفلسفة  برلني  جمعيّة  مع  وتعاونت 

وليفني وفردريك كراوس وكارل همبل وريتشارد فون ميزس صاحب النظريّة املُهّمة يف 

حساب االحتامل.

وهانز ريشنباخ]4] -يربز إىل جانب كارناب وفتجنشتني-، وقد كان أستاذاً يف برلني ويف 

استامبول، ثّم أخرياً يف لوس أنجلس بالواليات املتّحدة، وقد شارك يف تأسيس حلقة فيينا، 

وساهم يف تحرير مجلّة املعرفة.

وكان يوزف بتزولت )1862-1929م(، نقل رئاسة املجلّة السنويّة للفلسفة إىل حلقة 

فيينا، وخرجت منها بعد ذلك مجلّة »املعرفة«، أهّم صحيفة تُعربِّ عن الوضعيّة الجديدة 

بني عامي 1930 و 1938م، وحلّت مكانها عام 1939م »مجلّة العلم املوّحد«.

]1] لّخص كارناب حياته يف رسالة طبعت يف الكتاب الذي نرشه وليم آلستون وجورد ناكنيكيان تحت عنوان: »مطالعات يف فلسفة القرن 

العرشين« 1963، مشتمالً عىل ثالث دراسات لكارناب، كانت قد نرشت يف مجلّة املعرفة، هي: »لغة علم الفيزياء باعبتارها اللغة العاّمة 

للعلم«، »الفلسفة والرتكيب املنطقّي«، »الحّق والتحقيق«.

]2] لالطالع عىل حياة فتجنشتني وفلسفته العاّمة، انظر: إسالم، عزمي، فتجنشتني، سلسلة نوابغ الفكر العريّب، 19، دار املعارف مبرص، 

القاهرة.

]3] أنظر: فتجنشتني، لودفيج، رسالة منطقيّة فلسفيّة، تقديم برتراند رسل، ترجمة عزمي إسالم، مراجعة وتقديم زيك نجيب محمود، القاهرة، 

مكتبة األنجلو املرصيّة، 1968م.

]4] أنظر كتابه: هانز ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمّية، ترجمة د. فؤاد زكريّا، دار الوفاء للطباعة والنرش، األسكندريّة، 2006م.
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أّولها يف براغ عام 1929م، وكونجزبرج  عقدت حلقة فيينا مؤمترات عّدة متعاقبة، 

عام  وكوبنهاجن  1935م،  عام  وباريس  1934م،  عام  ثانية  مرّة  براغ  ويف  1930م،  عام 

1936م، ويف باريس أيضاً عام 1937م، ثّم يف كامربدج بإنجلرتا عام 1938م، ثّم يف كامربدج 

بالواليات املتّحدة األمريكيّة عام 1939م.

ديناميكيّة  عىل  الداللة  يف  كاٍف  بالحياة،  املفعم  والنشاط  الحيويّة  الحركة  هذه 

املدرسة الجديدة، وعىل طابعها العاملّي. 

وهاجر  فيينا،  دائرة  فتفّككت  املدرسة،  ممثيّل  أهّم  النازّي  الحكم  طارد  وقد 

أملانيا  يف  الجرمايّن  اإلطار  من  أفكارهم  معهم  حاملني  وأمريكا،  إنجلرتا  إىل  أعضاؤها 

ويف  أيضاً،  وأسرتاليا  املتّحدة  والواليات  إنجلرتا  يف  األنجلو-أمرييك  اإلطار  إىل  والنمسا 

القرن  منتصف  يف  قويّاً  تأثريهم  وكان  املوّحد«،  العلم  معارف  »دائرة  أنشأوا  أمريكا 

العرشين امليالدّي.

من  قريبة  حلقة  عن  تعرّب  وهي  »التحليل«،  مجلّة  مجموعة  نهضت  إنجلرتا،  ويف 

أفكار الوضعيّني الجدد، وقد ظهرت يف املؤمتر الدويّل للفلسفة يف براغ عام 1934م، ومن 

الجديد، بفضل  املنطق  لها فضل عىل  التي كان  استبنج )ت 1943م(  أعضائها سوزان 

كتابها »مقّدمة حديثة يف املنطق« الذي ظهر سنة 1930م، ودنكان جونز، وماس جلربت 

رايل، وهم ميثّلون تيّارات مختلفة بعض الشء، ولكّنها قريبة من الوضعيّة الجديدة.

هذا إىل جانب ألفرد آير الذي يعلن رصاحة عن انتامئه لتلك املدرسة، والذي كان 

له دور مهّم فيها.

واالتجاه التحلييّل]1] نتاج فلسفة جورج مور )1873-1958م( الفيلسوف اإلنجليزّي، 

]1] حول تحليليّة جورج مور وبرتراند رسل، وفتجنشتني، وكارناب، والوضعيّة، أنظر: محمود، من زاوية فلسفيّة، ص175 وما بعد. ومحمود، 

موقف من امليتافيزيقيا، دار الرشوق، القاهرة، ط4، 1993م، ص140 وما بعد. وزيدان، محمود، مناهج البحث الفلسفّي، الهيئة املرصيّة 

العاّمة للكتاب، اإلسكندريّة، 1977م، ص81 وما بعد. ومهران، محّمد، محّمد مدين، مقّدمة يف الفلسفة املعارصة، دار قباء للطباعة والنرش، 

للنرش والتوزيع،  الثقافة  دار  التصّورات األخالقيّة،  إدوارد مور بحث يف منطق  الخامس. ومدين، محّمد، جورج  الفصل  القاهرة، 2004م، 

القاهرة، 1986م. وكامل، أحمد فؤاد، جورج مور، سلسلة نصوص فلسفيّة، دار الثقافة للطباعة والنرش، القاهرة، 1976م. وإبراهيم، زكريّا، 

يف  املعارصة  االتجاهات  الفتّاح،  عبد  والديدى،  والخامس.  الرابع  البابني  للطباعة،  مرص  دار  مرص،  مكتبة  املعارصة،  الفلسفة  يف  دراسات 

الفلسفة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 1985م، الطبعة الثانية، الباب الخامس.
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وصديقه رسل، باإلضافة إىل فتجنشتني، وكان مور ثائراً عىل املثاليّة األملانيّة كونها مل تعد 

تتفق مع منطق العلم. 

أّما يف فرنسا فال نكاد نجد أّي ممثّل قوّي للوضعيّة الجديدة، اللهّم إال لوي روجييه 

والجرنال فويلامن الذي حاول التعريف بحلقة فيينا يف فرنسا. 

وال ريب يف أّن أصول الوضعيّة املنطقيّة تعود إىل الوضعيّة الكالسيكيّة عند كونت، 

أبعد من ذلك إىل استقرائيّة فرنسيس بيكون،  إنّها متتّد عميقاً  القول أيضاً  لكن ميكن 

املدرسة  وعموم  ميل،  استيوارت  وجون  لوك،  جون  وحّسيّة  هيوم،  ديفيد  وتجريبيّة 

التجريبيّة اإلنجليزيّة يف القرن الثامن عرش، وميكن اعتبار املذهب الحيّسّ عند كوندياك 

والنوازع العلميّة ألصحاب األنسكلوبيديا الفرنسيّة يف القرن الثامن عرش ومدرسة نقد 

العلم الفرنسيّة واملدرسة التجريبيّة النقديّة األملانيّة مبثابة رّواد الوضعيّة التجريبيّة]1] 

ومن مصادرها األساسيّة.

بول،  جورج  مع  خصوصاً  الريايّض،  املنطق  تطّورات  فيها،  املؤثِّرة  العنارص  ومن 

وفريجه )1848-1925م(، وبيانو )1858-1932م(، وهويتهد )1861-1947م(، ونظريّات 

رسل، وفيزياء آينشتني.

ميثِّل الوضعيّون الجدد منوذجاً فريداً للعقل الجمعّي املنطقّي والفلسفّي، فيكّونون 

املشكالت  ويعالجون  مشرتكة،  أطروحات  تجمعهم  متميّزة،  خصائص  ذات  جامعة 

وحامسة،  بنشاط  انطلقوا  املتقاربة.  أو  ذاتها  باملناهج  والفلسفيّة  واملنطقيّة  العلميّة 

أحد  وهو  رايشنباخ  هانز  أّن  حتّى  وتصّوراتهم،  أفكارهم  بصوابيّة  اعتقادهم  نتيجة 

مؤّسيس الوضعيّة املنطقيّة، الحظ عليهم أّن موقفهم تحّزيّب طائفّي متعّصب. ولذا، كان 

أكرث تسامحاً، بنحو ميكن اعتبار مرحلته طوراً ثالثاً من الوضعيّة، يتميّز بانحدار الخّط 

البيايّن الديجامطيقّي عاّم كانت عليه حلقة فيينا]2].

املقالة  الوضعّي، ال يسعنا معالجتها يف هذه  املنطق  ناقشها  ومثّة أطروحات كثرية 

]1] برنويب، مصدر سابق، ج1، ص12.

]2] بوشنسيك، مصدر سابق، ص102.
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املخترصة، لذا سنحاول أن نسلّط الضوء عىل بعضها: مشكلة االستقراء، بداية املعرفة 

البرشيّة، مبدأ القابليّة للتحّقق، القضيّة الرتكيبيّة والتحليليّة، القضايا الطبيعيّة، القضايا 

الرياضيّة، العبارات الفلسفيّة، العبارات األخالقيّة، العبارات الالهوتيّة.

Problem of Induction 3. مشكلة االستقراء

يرى فالسفة املنطق الوضعّي أّن اإلنسان يولد خايل الذهن من أّي لون من ألوان 

املعارف الفطريّة، بخالف ما يعتقده ديكارت أو كانط، وأّن كّل املعارف تحصل بالرتاكم 

العلميّة  باملعرفة  البرشّي  الذهن  لتموين  التدريجّي، بواسطة االستقراء كمصدر وحيد 

املنحرصة بعامل الطبيعة، فالعلوم الطبيعيّة القامئة عىل املالحظة الحّسيّة والتجربة هي 

حرصاً التي تعرّفنا عىل عامل الواقع.

وقد كان االستقراء باإلضافة إىل القياس والتمثيل- منذ أن دّون أرسطو املنطق، أحد 

املناهج الثالثة العاّمة للتفكري البرشّي، وينتقل فيه الذهن من الخاّص إىل العاّم، معاكساً 

حركة االستنباط Deduction من الكيّلّ إىل الجزيّئ، مواجهاً يف إنتاجه ثغرة بنيويّة يف 

تكوينه املنطقّي، أطلق عليها اسم مشكلة االستقراء]1]، تتمحور حول أّن االستقراء ليس 

مجرّد عمليّة تعداد كّمّي لحاالت جزئيّة وخاّصة، فهذا ال يفيد العلوم الطبيعيّة املطلوب 

فيها التقنني العلمّي شيئاً، بل هو استدالل يقوم عىل فحص الجزئيّات بنحو تكشف لنا 

عن نتيجة ميكن صياغتها بصورة قانون عاّم، يصطلح عليه: التعميم االستقرايّئ.

واملاُلَحظ، أّن نتيجة االستقراء هي دامئاً قضيّة عاّمة تتجاوز ميدان املالحظة الحّسيّة 

فيها،  تكوينها، وغري مستبطنة  التي ساهمت يف  املقّدمات  أكرب من  فتكون  والتجربة، 

فمهام بلغت الحاالت املُستقَرأة من الكرثة لن تصل إىل حّد املسح الشامل )االستقراء 

التي سبقت يف  الجزئيات،  سائر  العالِم ومالحظة  بني  الزمكان  ثنائيّة  تُحول  إذ  التاّم(، 

املايض، أو التي ستأيت يف املستقبل، ولنفرتض صدق الحاالت املُستقرأة، فاملشكلة: ما هو 

]1] أنظر: بوبر، كارل، منطق الكشف العلمّي، ترجمة وتقديم ماهر عبد القادر محّمد عيل، دار النهضة العربيّة، بريوت، ص63 وما بعد. 

والصدر، محّمد باقر، األسس املنطقيّة لالستقراء، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط5، 1406هـ-1986م، ص6 وما بعد. وأبو رغيف، عاّمر، 

وقاسم، محمود،  الواقعّي، ج1، ص451-435.  واملنهج  الفلسفة  أصول  اإلسالمّي، ط1، 1410ه. ومطّهري،  الفكر  االستقراء، مجمع  منطق 

املنطق الحديث ومناهج البحث، مكتبة األنجلو املرصيّة، ط2، ص51-52، وما بعد. ومحمود، املنطق الوضعّي، مصدر سابق، ص488 وما 

بعد.
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املرّبر املنطقّي التخاذها سبباً كافياً لالعتقاد بصدق النتيجة الشاملة للحاالت التي مل تخضع 

لالختبار الحيّسّ يف أفق الزمان وعاموده، ويف كّل مكان، وما ال يتناهى من التطبيقات؟!! 

وعىل -حّد تعبري برتراند رسل- عىل فرض أّن القوانني الطبيعيّة كانت قامئة يف املايض باطّراد 

تاّم، فهل لدينا ما يرُّبر الفرض بأّن هذه القوانني ستظّل كذلك قامئة يف املستقبل]1].

وخالصة املشكلة: كيف جاز للذهن البرشّي هذه الطفرة املنطقيّة بالقفز من خربة 

من  مجموعة  بني  الرتكيب  حاصل   = جزئيّة  قضيّة  بعض=  أو  ذاك،  و  )هذا  محدودة 

القضايا الشخصيّة املخصوصة( إىل تعميم الحكم )كّل= قضيّة كلّيّة(، ُمفرتِضاً أّن جميع 

الحاالت املتشابهة لها الحكم ذاته، مع أّن صدق »هذا« أو »بعض« ال يستلزم منطقيّاً 

ورياضيّاً صدق »كّل« و »جميع« بحكم قانون التداخل؟!!

3. التجربة عىل ضوء املنطق العقيّل

إمّنا ينال من اإلنسان أفراداً معدودين،  الطباطبايئّ: »إّن الترشيح مثالً،  العاّلمة  يقول 

قليلني أو كثريين، يعطي للحّس فيها مشاهدة أّن لهذا اإلنسان قلباً وكبداً مثالً، ويحصل 

من تكرارها عدد من املشاهدة يَقلُّ أو يكرث، وذلك غري الحكم الكيّلّ يف قولنا: كّل إنسان 

فله قلب أو كبد، فلو اقترصنا يف االعتامد والتعويل عىل ما يستفاد من الحّس والتجربة 

، وال فكر نظرّي، وال  فحسب، من غري ركون عىل العقليّات من رأس، مل يتّم لنا إدراك كيّلّ

بحث علمّي«]2]. 

ال يواجه املنطق العقيّل عقدة يف معالجة مشكلة االستقراء؛ إذ ميكنه حلّها عىل ضوء 

الصدفة-،  تكّرر  ونفي  واألمثال،  والعليّة،  التناقض،  -كقانون  العقليّة  القبليّات  أمرين: 

واملنهج االستنباطّي يف التفكري]3]، املبنّي عىل التعليل، واملركّب من قياسني خفيّني]4]: استثنايّئ 

]1] رسل، برتراند، مشكالت الفلسفة، ترجمة سمري عبده، دار التكوين للتأليف والرتجمة، ط1، 2016م، ص70-67.

]2] الطباطبايّئ، محّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، دار الكتب اإلسالميّة، تهران، 1372هـ.ش، ج1، ص46.

]3] انظر: ابن سينا، الشفاء- املنطق، الربهان، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، تحقيق أبو العال عفيفي، نرش وزارة الرتبية والتعليم اإلدارة 

القاهرة، 1375هـ-1956م، ص95. والطباطبايّئ، محّمد حسني،  األمرييّة،  املطبعة  الرئيس،  للشيخ  األلفّية  الذكرى  لثقافة مبناسبة  العاّمة 

تقديم وتعليق مرتىض مطّهري، أصول الفلسفة واملنهج الواقعّي، ترجمة عاّمر أبو رغيف، مؤّسسة أّم القرى للتحقيق والنرش، بريوت، ط1، 

1421هـ، ج1، ص432.

الكيّلّ اعتامداً عىل  الذاتيّة املستمرّة من الجزيّئ إىل  التجربة بالخفّي؛ ألّن الذهن البرشّي بحكم مامرسته  القياس املتضّمن يف  ]4] وصف 
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واقرتايّن، بجعل نتيجة االستقراء، صغرى يف قياس، تتمثّل كرباه يف قانون نفي تكّرر الصدفة، 

فيكون مثّة مرّبر منطقّي لالنتقال من مجموعة قضايا خاّصة إىل قانون عاّم]1]. 

يف  يسّمى  وقياس،  عقليّة،  وقوانني  استقراء،  ثالوث:  من  يتضّمنه  مبا  القياس  وهذا 

عرف املنطق العقيّل بـ: »التجربة«.

يقول املاّل هادي السبزوارّي: »التجريبيّات منوطة بأمرين: أحدهام: تكّرر املشاهدة، 

واآلخر: القياس الخفّي، وهو أنّه لو كان اتفاقيّاً ما كان دامئاً وال أكرثيّاً، ثّم يستثنى نقيض 

التايل لنقيض املقّدم«]2].

منوذج: لو جرّب باحث طبّّي لقاح )أ( يف ظروف مختلفة، عىل أفراد برشيّة متعّددة، 

والحظ يف كّل مرّة أّن أثر هذا اللقاح هو الوقاية من كوفيد 19 مثالً، يؤلّف قياساً خفيّاً مركّباً: 

قياسه األّول: استثنايّئ اتصايّل:

التايلاملقّدم

لو كان حصول هذا األثر )الوقاية من 

كوفيد19 عىل إثر تناول لقاح أ( اتفاقيّاً 

ال لسبب يوجبه )وهو أخذ لقاح أ(

ملا تكّرر كثرياً

لكّنه، تكّرر كثرياًاستثناء نقيض التايل:

م: يُنِتج نقيض املقدَّ

إذن: تكرر هذا األثر ليس اتفاقيّاً، بل 
معلول لسبب. 

التعليل: ألّن االتفاق ال يكون دامئيّاً وال 
أكرثيّاً، بحكم نفي تكرر الصدفة.

األصول الكلّيّة املستقلّة عن التجربة يغفل عنها، كام يغفل عن النور لشّدة ظهوره، فيتخيّل اإلنسان أّن املشاهدة والحركة من الجزيّئ إىل 

الكيّلّ ومن الداين إىل العايل هي العامل الحرصّي والوحيد، وأنّه يسري سرياً صعوديّاً، بينام يحصل هذا السري والصعود عىل أساس أصول أكرث 

كلّيّة. مطّهري، املصدر نفسه، ص437.

]1] انظر: املظّفر، محّمد رضا، املنطق، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 1414هـ-1995م، ص285-284.

]2] السبزوارّي، مالّ هادي، رشح املنظومة )اللئايل املنتظمة(، قسم املنطق، تحقيق وتعليق حسن حسن زاده آميّل، ص365.
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وقياسه الثاين: اقرتايّن حميّل من الشكل األّول:

الكربىالصغرى )نتيجة القياس السابق(

كّل معلول لسبب ميتنع تخلّفه عنهتكّرر هذا األثر معلول لسبب

النتيجة:

تكّرر هذا األثر ميتنع تخلّفه عنه

التعليل: ألّن املعلول يدور مدار علّته وجوداً 

وعدماً.

إذن، ال بّد من وجود عالقة سببيّة رضوريّة بني اللقاح )أ( والوقاية من كوفيد 119.

ومثّة ثالثة أمور مهّمة عىل ضوء املنطق العقيّل: 

األّول: أّن التجربة يشء وراء االستقراء]1]؛ إذ إنّه ليس إال تكراراً ملشاهدة الجزئيّات، 

ولذا ال يفيد تعميامً وال يقيناً بالنتيجة. أّما التجربة فشكل من أشكال االستنباط، وليست 

أسلوباً مستقاّلً مقابله.

الثاين: أّن التجربة معيار لكثري من القضايا، إال أنّها مقياس من الدرجة الثانية، وتّم 

مقّدمات  ألّن  وذلك،  الستّة؛  اليقينيّات  أصول  ضمن  الثانويّة  البديهيّات  من  تصنيفها 

القياس االستثنايّئ وكربى االقرتايّن قضايا بديهيّة، وتشّكل البديهيّات األّوليّة مقياساً من 

الدرجة األوىل، وتتفّرع عنها معياريّة التجربة وتتكأ عليها، وما مل تتدّخل هذه القضايا 

إىل جانب االستقراء يف صورة قياس عقيّل، ال يتوفّر أي علم تجريبّي عىل القوانني العلميّة 

الكلّيّة وال تُفيض مشاهداتنا ومالحظاتنا الحّسيّة إىل التعميم]2].

والثالث: أّن يقينيّة التجربة هو عىل مستوى األطروحة النظريّة يف بنائها املنطقّي مع 

فرض صدق املقّدمات جميعها. وهذا، ال يستلزم كونها كذلك يف املامرسة العمليّة، لفرض 

الخطأ والقصور نتيجة كثري من الظروف واملالبسات التي تحّف باملاُلِحظ واملالَحظ.

يقول الشيخ محّمد رضا املظّفر -بعد عرضه الدليل عىل يقينيّة التجربيّات-: »... ثّم 

]1] انظر: السبحايّن، جعفر، نظريّة املعرفة- املدخل إىل العلم والفلسفة واإللهيّات، بقلم الشيخ حسن محّمد ميّك العاميّل، الدار اإلسالميّة، 

بريوت، ط1، 1411هـ-1990م، ص173-161.

]2] مطّهري، أصول الفلسفة واملنهج الواقعّي، ج1، ص438-428.
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ال يخفى أنّا ال نعني من هذا الكالم أّن كّل تجربة تستلزم حكامً يقينيّاً مطابقاً للواقع«، 

وذلك ملجموعة عوامل تدخل يف التجريب، مثل: حسبان ما ليس بعلّة علّة، أو جعل 

العلّة الناقصة تاّمة، أو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، ويتابع قائالً: »وّس خطئهم، أّن 

مالحظتهم لألشياء يف تجاربهم، ال تكون دقيقة عىل وجه تكفي لصدق املقّدمة الثانية 

للقياس االستثنايّئ املتقّدم؛ ألنّه قد يكون حصول األثر يف الواقع ليس دامئيّاً، فظّن املُجرِّب 

أنّه دامئّي، اعتامداً عىل اتفاقات حسبها دامئيّة، إّما لجهل، أو غفلة، أو لقصوِر إدراٍك، أو 

ترسع يف الحكم، فأهمل جملة من الحوادث ومل ياُلِحظ فيها تخلّف األثر...«]1].

نعم، رغم خطأ التجربة ميكن أن يستفاد منها مثرة عمليّة، وقد عالج الشيخ مرتىض 

ال  ملاذا  عنوان:  تحت  املسألة  العقيّل- هذه  املنطق  يف  املتشّددين  من  -وهو  مطّهري 

التجريبيّة البحتة  التجريبيّة يقينيّة؟ قائالً: »يرجع عدم اليقني يف العلوم  تكون العلوم 

إىل أّن فرضيّات العلوم ال تستند إىل أّي دليل وشاهد سوى انسجامها مع الواقع العميّل 

ومثرتها العمليّة، واإلمثار العميّل ال يشكِّل دليالً عىل صّحة الفرض ومطابقته مع الواقع؛ 

إذ من املمكن أن تكون الفرضيّة خاطئة متاماً، ومع ذلك ميكن استالل نتيجة عمليّة منها، 

كام هو الحال يف نظريّة بطليموس الفلكيّة، فقد قّررت أّن األرض مركز الكون وأّن جميع 

األفالك والكواكب والشمس تدور حولها، ورغم خطأ هذه النظريّة أمكن أن تفاد منها 

نتائج عمليّة بشأن الخسوف والكسوف وغريه«، ثّم يرضب أمثلة من الطّب القديم، مرّبراً 

كيفيّة إنتاج الخطأ لنتيجة صحيحة وواقعيّة، بقوله: »يحصل أحياناً أن يكون ألمرين أو 

أكرث خصوصيّة واحدة ونتيجة واحدة، فإذا كان ألحد هذين األمرين وجود، وافرتضنا 

وجود األمر اآلخر، ورتّبنا حسابنا عىل أساسه، فسوف نستنتج من حسابنا النتيجة«]2].

املتقّدمة،  بطليموس  نظريّة  يف  كام  األرض  حول  تدور  الشمس  فرضنا  سواء  مثالً: 

أم كانت األرض تدور حول الشمس كام كشف العلم الحديث خطأ النظريّة السابقة، 

يلزم أن يَُحول القمر بينها يف يوم معنّي ويتحّقق الكسوف، وعندئذ سواء أرتّبنا حسابنا 

عىل أساس حركة األرض حول الشمس أم حركة الشمس حول األرض فسوف نستنتج 

]1] املظّفر، املنطق، ص286-285

]2] مطّهري، أصول الفلسفة واملنهج الواقعّي، ج1، ص217-216.
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يف املحّصلة تَحقُّق الكسوف يف دقيقة 30 من الساعة الواحدة ظهراً، يوم األربعاء من 

سنة كذا.

وتتقارب وجهة نظر مطّهري مع رؤية كارل بوبر حول قابليّة التكذيب، فيقول: ليس 

يف العلوم التجريبيّة فرض ثابت ومستمّر، »فالفرض يظهر يف ميدان العلم، ويتّخذ لنفسه 

صورة القانون العلمّي، ثّم يرتك امليدان بعد مّدة من الزمن، فاسحاً املجال لفرض آخر 

يحّل محلّه، إّن العلم املعارص ال يعرف قانوناً علميّاً ثابتاً ال يتغرّي وال يعرتيه الخطأ يف 

عامل الطبيعة«]1].

االستقراء عىل ضوء املنطق الوضعّي

وراء-  ما  ومنطلقات  فكريّة  أّوليّات  عن  البرشيّة  املعرفة  تستغني  أن  يعقل  فهل 

تجريبيّة؟ وهل ميكن أن يؤّدي االستقراء إىل توليد نتيجة ما مل يستند إىل قبليّات عقليّة؟

يف املنطق الوضعّي، مثّة أطروحتان نظريّتان:

أطروحة برتراند رسل]2]

األوىل: أّن التعميم االستقرايّئ ال يستغني عن افرتاض وجود مصادرات تسبق االستقراء، 

وتثبت بصورة مستقلّة عن التجربة. لكن، ال باملعنى الذي يذهب إليه املنطق العقيّل. 

وقد تبّنى بعض الوضعيّني الجدد هذا املبدأ.

»مبدأ  ساّمه  تجريبّي،  غري  أساس  إىل  االستقراء  إرجاع  برضورة  رسل  رّصح  وقد 

الواحد،  النوع  بأّن ما يَْصُدق عىل بعض أفراد   ،Principle of Induction »االستقراء

يصدق كذلك عىل بقيّة أفراده، أو ما يسّميه رسل »االطّراد يف وقوع النمطيّة الطبيعيّة«]3] 

ُوِجد شيئان  إذا  ثانية-، وبعبارة أخرى:  الفلسفّي بصياغة  األمثال  قانون  إال  -ليس هو 

]1] مطّهري، املصدر نفسه، ص218.

]2] لالطالع عىل حياة برتراند رسل وأبرز معامل فلسفته أنظر: محمود، زيك نجيب، برتراند رسل، نوابغ الفكر الغريّب، 2، دار املعارف مبرص، 

القاهرة. ومهران، محّمد، فلسفة برتراند رسل، دار املعارف مبرص، القاهرة.

]3] رسل، مشكالت الفلسفة، مصدر سابق، ص69.
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مقرتنان مرّات كثرية، ومل تُعرَف أّي حالة ال يقرتن فيها حدوث أحدهام بحدوث اآلخر، 

يتيح حدوث أحدهام توقّّع حدوث اآلخر، وبذلك ميكن التعميم، وال بّد من وجهة نظر 

رسل، من قبول هذا املبدأ عىل أساس التسليم بصّحته مسبقاً، فنعتربه دااّلً عىل صدق 

نفسه بنفسه، وإال ما مل نفرتض صّحة هذا املبدأ فإنّنا نبحث عبثاً عن تفسري يرّبر لنا 

التعميم، وتوقّع حوادث املستقبل قبل وقوعها عىل أساس خربة املايض]1].

يقول رسل: »... لكن، هذا املبدأ غري قابل أيضاً ألن تثبت صّحته باللجوء إىل التجربة، 

وميكن تصّور أّن التجربة تؤكِّد صّحة املبدأ االستقرايّئ فيام يخّص الحاالت التي امتُحنت 

وُغربلت قبالً، أّما فيام يخّص الحاالت غري املغربلة، فإّن املبدأ االستقرايّئ وحده هو الذي 

غ الوصول إىل استدالل حول تلك الحاالت غري املغربلة، بناء عىل الحاالت  ميكن أن يُسوِّ

التي تّم غربلتها، فجميع رضوب التدليل التي تحكم عىل املستقبل اعتامداً عىل التجربة 

أو عىل ما مل ميكن من أجزاء املايض أو الحارض، تفرتض صّحة املبدأ االستقرايّئ، ومن ثّم ال 

نستطيع أن نستخدم التجربة إلثبات املبدأ االستقرايّئ من دون أن نفرض صّحة ما نريد 

إثباته. ولذلك، يلزمنا أن نُسلِّم باملبدأ االستقرايّئ بناء عىل صّحته ذاتها، وإّما أن نتجاوز 

كّل تربير لتوقّعاتنا عن املستقبل... وعىل هذا، فإّن كّل معرفة تنبئنا بناء عىل التجربة، 

بأمر ما عن يشء ما مل يقع يف تجاربنا، هي معرفة قامئة عىل اعتقاد ال تستطيع التجربة 

أن تثبته أو تدحضه، ومع ذلك فهو اعتقاد يبدو، عىل األقّل يف تطبيقاته الخاّصة الحّسيّة 

شديد الرسوخ فينا، مثل شّدة رسوخ كثري من حقائق التجربة نفسها«]2].

أطروحة هانز ريشنباخ

األطروحة الثانية: ليس من الرضوري أن يكون للمعرفة البرشيّة بداية أّوليّة تنطلق 

الحّسيّة  التجربة  عىل  االستقرائيّة  أحكامنا  يف  نعتمد  أن  ميكن  أخرى،  وبعبارة  منها، 

وحدها دون الرجوع إىل أّي مبدأ ال تكون التجربة منبعه؛ وذلك أّن العلوم الطبيعيّة 

القضايا  إالّ يف  اليقني  اليقني، حيث ال ميكن تحصيل  ال  الرتجيح  قانون  قامئة عىل  كلّها 

]1] كام جاء يف كتابه: our knowledge of the external world, p226.. أنظر: محمود، املنطق الوضعّي، ص490-491. والصدر، األسس 

املنطقيّة لالستقراء، ص88-83.

]2] سل، مشكالت الفلسفة، ص74.
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التكراريّة -سيأيت بحثها- التي ال تقول شيئاً جديداً؛ كقضايا الرياضة، أّما القضايا الخربيّة 

فصدقها احتاميّل]1].

ويظهر من تتبّع كلامت الوضعينّي أّن التعميم االستقرايّئ ال يتمتّع باليقني الريايّض 

أو املنطقّي وإمّنا أقىص ما يفيده هو اليقني العميّل، أو الصّحة األمربيقيّة عىل حّد تعبري 

كارناب، ولذا يقول فايجل: »الحكم االستقرايّئ يعرّب عن الجانب الوقائعّي العاّم للواقع، 

وهذا الحكم نقبله كفرض«، ويقول شليك: »االستقراء ال يشء يف ذاته، ولكّنه من الناحية 

التي ال  السيكولوجيّة والبيولوجيّة  العمليّات  للتخمينات يف  ُمرِشداً  امليثودولجيّة يعترب 

يستطيع املنطق أن يفعل إزاءها يشء ما«]2]. 

قد يقال، بناء عليه، مثّة حّد أدىن من التوافق بني املنطقني العقيّل والوضعّي يف ال 

يقينيّة التجربة، والجواب، أّن البحث ليس يف املامرسة العمليّة، بل يف تكوينها املنطقّي، 

فالعقليّون يعتقدون أنّه مع فرض صدق املقّدمات فالتجربة تفيد اليقني، أّما الوضعيّون 

فيفرتضون ال يقينيّتها يف بنائها املنطقّي.

وقد عارض ريشنباخ ما يذهب إليه كارناب وزمالؤه اآلخرون حني يحاولون البحث 

الرتجيح  يفيده  ما  أقىص  بل  اليقني،  توليد  له  االستقراء ال ميكن  إّن  فربأيه  اليقني،  عن 

هذه  العرب  الوضعيّني  من  محمود  نجيب  زيك  تبّنى  ]وقد  االحتامل.  قيمة  وتنمية 

األطروحة ودافع عنها بقّوة]]3].

ويف هذا السياق، ينظر ريشنباخ إىل املنطق التقليدّي عىل أنّه خطأ كلّه؛ ألنه يفرض 

أّن الكالم إّما صادق مطلقاً وإّما كاذب مطلقاً، مع أنّه ال وجود لهام يف القضايا العلميّة، 

وإمّنا يصدق الكالم أو يكذب بدرجة معيّنة من درجات االحتامل، فام الصدق والكذب 

الحّدان  يكون  أن  دون  املتفاوتة،  االحتامل  بينهام درجات  تقع  وأدىن،  أعىل  إال حّدان 

األعىل واألدىن درجتني من تلك الدرجات، فال بّد من هدم املنطق القديم ذي القيمتني 

]1] انظر: بوبر، منطق الكشف العلمّي، ص64 وما بعد.

]2] املصدر نفسه، ص22.

]3] محمود، املنطق الوضعّي، ص490 وما بعد.
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-الصدق والكذب املطلقني- وبناء منطق جديد يتّسع للتفاوت يف قيم االحتامالت؛ وهي 

كثرية]1].

احتاملّية املعرفة البرشيّة

حاول ريشنباخ وضع نظريّة منطقيّة تقوم عىل االستغناء عن وجود بداية للمعرفة 

البرشيّة، بافرتاض وجود مرتاجعة غري متناهية، وتتمحور أطروحته حول ثالث قضايا:

األوىل: أّن جميع املعارف البرشيّة احتامليّة ال موقع لليقني فيها. 

الثانيّة: أنّه ميكن تفسري هذه املعرفة االحتامليّة عىل ضوء نظريّة االحتامل.

الثالثة: أن يؤخذ االحتامل مبعنى التكرار، ويفرتض أّن نسبة التكرار يف املايض ثابتة 

يف املستقبل]2].

أّي احتامل معرّباً عن نسبة تكرار معيّنة  الثالثة، »يصبح  الفروض  وبناء عىل هذه 

النسبة يقوم عىل أساس االحتامالت، هي بدورها تعرّب عن نسب تكرار  وتحديد تلك 

معيّنة، وهكذا نرتاجع باستمرار دون حاجة إىل افرتاض نهاية لهذا الرتاجع«]3].

مناقشة أطروحة ريشنباخ

النقطة األوىل التي ميكن تسجيلها عىل أطروحة ريشنباخ أنّها محاولة إعادة إحياء 

للمنطق السوفسطايّئ مبعناه الواسع.

اليقينيّة،  الحياتيّة  تجاربه  السوّي يف  اإلنسان  ما ميارسه  يخالف  وتستدعي معطى 

ابنه  رقبة  وإذا قطع  أكل فسوف يشبع،  إذا  بأنّه  ينكر علمه  نقول ملن  »وماذا عسانا 

فسوف ميوت، وإذا وضع كوباً من ماء عىل املوقد املشتعل فلن يحدث فيه االنجامد؟!... 

ويرى أّن االستقراء املديد يف تاريخ البرشيّة ال يكفي للعلم بذلك، إذا مل يكن اإلنسان 

مرسفاً يف اعتقاده!«]4]. 

[1[ Weinberg, J.R, An Examination of Logical Positivism, p109.519نقاًل عن: املنطق الوضعّي، ص

]2] يراجع: رسل، برتراند، املعرفة اإلنسانيّة Human Knowledge، ص433.

]3] الصدر، األسس املنطقيّة لالستقراء، ص463.

]4] املصدر نفسه، ص86-85.
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والثانية: أّن قوله: كّل معرفة برشيّة احتامليّة، قانون عاّم يشّكل مصادرة قبليّة، إال 

إذا فرض أّن احتامليّة املعرفة احتامليّة أيضاً، فيدور يف فضاء االحتامالت.

امتناعها  بافرتاض  املتناهية،  غري  املرتاجعة  أطروحة  مناقشة  يف  األساس  النقطة  وتبقى 

املنطقّي ذاتاً، أو ال أقّل امتناعها الوقوعّي، مبعنى عدم إمكانيّة تحّقق املعرفة البرشيّة رأساً 

دون منطلقات قبليّة؛ ألنّها إذا فُرضت عىل نحو التوليد واالستنتاج -سواء أكانت بطريقة 

استنباطيّة أم استقرائيّة-، فام مل نفرتض أيضاً بداية حقيقيّة للمعرفة )أ(، ال ميكن أن توجد تلك 

املعرفة )أ( أصالً، لتوقّف تحّققها عىل حصول عدد ال نهايّئ من املعارف، فتتسلسل املعارف 

من دون التوّصل إىل نقطة تنتهي عندها، لتبدأ منها، وهذا يساوق عدم حصول أّي معرفة. 

لذا، افرتض املنطق العقيّل استحالة التسلسل يف املعارف البرشيّة ما مل تتوقّف عند 

بداية بديهيّة أّوليّة. مضافاً إىل أّن املعرفة االحتامليّة كام أثبتت مباحث السيّد الصدر 

ميكن  ال  ألنّه  إجاميل]1]؛  بعلم  مسبوقة  كانت  إذا  إال  تصّورها  ميكن  ال  االستقراء  حول 

تفسري املعرفة االحتامليّة إال إذا كانت قامئة عىل أساس نظريّة االحتامل مبا تتضّمنه هذه 

النظريّة من بديهيّات يؤّدي تطبيقها إىل إعطاء النتيجة املطلوبة، وهذا ما ال يحصل إال 

إذا كان هناك علم ويقني إجاميّل]2].

ويف املحّصلة، مثّة قسامن من املعرفة يشّكالن بداية املعرفة، ومن دونها ال تحصل 

أّي معرفة حتّى االحتامليّة.

األّول: املعرفة التي تفرتضها بديهيّات نظريّة االحتامل.

والثاين: املعرفة بالخربة الحّسيّة ذاتها، فاإلنسان عندما يحّس مبوضوع ما، كأن يشاهد 

الشمس، فإّن الشمس موضوع املشاَهدة ُمستَدّل عىل تحّققها بطريقة استقرائيّة، 

أّما املشاهدة ذاتها فهي معرفة ابتدائيّة أّوليّة، وليست مستدلّة استقرائيّاً.

]1] ناقش السّيد الصدر التعريف املشهور املعتمد عادة ملفهوم االحتامل، والتعريف الثاين عىل أساس التكرار الذي قامت عىل أساسه 

»نظريّة التكرار املتناهي«، مستبدالً لهام بتعريف جديد قائم عىل أساس نظريّة العلم اإلجاميّل، مستلهامً ذلك من بحث مهّم أبدعه العقل 

العلم اإلجاميّل، لتفصيل نظريّته يراجع: األسس املنطقّية لالستقراء، ص174 وما بعد.  املتأّخرة حول  العصور  الشيعّي يف  األصول-فقهي 

وحول العلم اإلجاميّل يراجع املصدر نفسه، ص47 وما بعد.

]2] املصدر نفسه، ص 465.
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4. القضّية العلمّية بني املنطقني الوضعّي والعقيّل

تبنّي ماّم تقّدم أّن القضيّة العلميّة يف االتجاه الوضعّي إّما أن تتمتّع باليقني أو بدرجة 

العالية يف التصديق تتناسب طرديّاً مع تراكم الشواهد املتمركزة حول  من االحتامليّة 

املنطق  املقّدمات- عىل ضوء  العلميّة -مع فرض صدق  القضيّة  محور واحد. وتحظى 

التقاء  نقطة  يشّكل  األعاليّئ  االحتامل  أّن  يعني،  اليقني. وهذا  تبلغ  قد  بدرجة  العقيّل 

بني العقليّني والوضعينّي عىل الحّد األدىن من درجات التصديق لقضايا العلوم الطبيعيّة.

من  األدىن  الحّد  لهذا  منطقّي  تربير  إيجاد  ميكن  املنهجني  أّي  ضوء  عىل  والسؤال: 

التصديق]1]؟

يقوم املنطق الوضعّي عىل أساسني: األّول: نظريّة االحتامل. 

الثاين: تطبيق هذه النظريّات يف ميدان االستقراء. 

وتحتاج نظريّة االحتامل إىل نوعني من القضايا: رياضيّة، وغري رياضيّة.

والقضايا غري الرياضيّة، إّما أن تُفرتض:

نظريّة  تطبيق  وهنا ستعجز عن  الوضعيّة.  رأي  التجربة كام هو  من  1. مستمّدة 

االحتامل؛ ألّن ما فرض قواعد قبليّة يعتمد عليها الدليل االستقرايّئ كبديهيّات ملنطق 

االحتامل تصبح هي ذاتها بحاجة إىل أسس لتنمية قيمها االحتامليّة، فيدور األمر يف 

حلقة مفرغة، أو يتسلسل ال نهائيّاً بنحو ال ميكن توليد املعرفة كام تقّدم.

2. فيبقى، أنّها بديهيّات مستقلّة عن التجربة. وهذا ال يتناغم إال مع املنطق العقيّل، 

فيكون هو األقدر عىل إعطاء صيغة منطقيّة لتفسري التصديق بالقضايا العلميّة الطبيعيّة.

عن  مستقلّة  بأنّها  رسل  اعتمدها  التي  الطريقة  عىل  املصادرات  هذه  افرتاض  أّما 

التجربة ولكّنها غري عقليّة باملعنى الذي يذهب إليه املنطق العقيّل بل أقرب ما تكون 

حدسيّة، فهو مجرّد تفّنن أديّب يف التعبري ال يغرّي الوقائع.

]1] املصدر نفسه، ص444 وما بعد.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 188

حرصيّة معيار التجربة يلزم من وجوده عدمه

البرشيّة،  املعارف  لكّل  األساس  املصدر  هي  التجربة  قضيّة:  أّن  إىل  مضافاً]1]،  هذا 

املبنى  أساس  ينهار  وبذلك  التجربة،  عن  مستقلّة  أّوليّة  عقليّة  معرفة  نعتربها  أن  إّما 

قبليّة  مصادرة  وجود  يعني  وهذا  التجربة،  من  مستمّدة  نفرتضها  أن  وإّما  الوضعّي. 

مفرتضة، تستلزم أن تكون التجربة برهاناً عىل صّحة ذاتها!! وكيف ميكن ذلك ما دامت 

التجربة السابقة غري مضمونة الصدق حسب الفرض؟!! 

وإذا اعتربها املنطق الوضعّي قضيّة محتملة تنمو برتاكم الشواهد، فحينها ال ميكن 

له تأكيدها بنحو تاّم؛ ألّن أّي تعميم ملعطيات التجربة املُنطلِق من قضيّة احتامليّة لن 

يحظى إال بدرجة احتامليّة من التصديق، وهذا يعني يف الوقت عينه احتامل أن يكون 

املنطق العقيّل عىل حّق]2].

العقيّل ال يكون مثّة قيمة منطقيّة ألّي قضيّة طبيعيّة أو  إنكار املنطق  فمع فرض 

القضايا  بعض  الطبيعيّة عن  العلوم  املعرفة يف  إنتاج  ألنّه ال ميكن عزل  علمّي؛  قانون 

األّوليّة والرضوريّة. 

فلوال قانون التناقض لكان ناتج كّل استدالل تجريبّي حامالً لبذرة نقيضه يف داخله، 

النسبّي-؛ الحتامل كذبها بنحو  أّي نظريّة بالصدق -ولو  أنّه ال ميكن أن تتمتّع  مبعنى 

مساٍو، والنقيضان كام ال يجتمعان يقيناً ال يجتمعان احتامالً.

ولوال قانون األمثال، ملا كان حصل التقنني العلمّي يف العلوم الطبيعيّة؛ ألّن القانون 

مبعنى إعطاء حكم جزيّئ خضع للمالحظة، لجزيّئ آخر مل يخضع لها، ال ميكن أن يقوم 

األمثال  قانون  تعبري آخر عن  إال  الطبيعة، وليس هو  االطّراد يف  قانون  إال عىل أساس 

امليتافيزيقّي.

»إذا  الصدر:  السيّد  يقول  العقيّل،  مبفهومه  السببيّة  لقانون  بالنسبة  األمر  ويتأكّد 

]1] أنظر: مطّهري، أصول الفلسفة واملنهج الواقعّي، ج1، ص434 وما بعد. والصدر، فلسفتنا، ص74 وما بعد.

]2] الصدر، األسس املنطقيّة لالستقراء، ص454.
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انطلقنا يف دراسة الدليل االستقرايّئ من مفاهيم املنطق التجريبّي، فسوف يؤّدي بنا ذلك 

ال إىل إنكار العلم بالقضيّة االستقرائيّة فحسب، بل إىل إنكار أّي درجة من درجات الرتجيح 

للقضيّة االستقرائيّة عىل أساس االستقراء. ]فـ] حساب االحتامل ال ميكن أن يؤّدي إىل ازدياد 

قيمة احتامل القضيّة االستقرائيّة واقرتابه من اليقني، إاّل إذا أّدى يف الوقت نفسه وبالدرجة 

نفسها إىل ترجيح فرضيّة السببيّة مبفهومها العقيّل، أي أّن املفهوم العقيّل للسببيّة الذي 

يستبطن الرضورة رشط أسايّس لنمّو االحتامل بالقضيّة االستقرائيّة«]1]. 

وعليه، يكون املنطق الوضعّي أمام ترّددين ال يجتمعان: إّما اإلقرار بقانون السببيّة 

مبفهومه العقيّل، وإّما العجز عن تربير التعميم االستقرايّئ منطقيّاً.

القضّية عىل ضوء املنطق الوضعّي

من األبحاث املهّمة يف املنطق التقليدّي تحديد معنى القضيّة كونها الوحدة األوىل 

للتفكري، وهي: املركّب التاّم الخربّي الذي يصّح وصفه بالصدق أو الكذب. وبذلك تخرج 

كانت  وإن  اإلنشائيّة  العبارات  وجميع  الجملة،  وشبه  الناقصة  واملركّبات  املفردات، 

املنطقّي.  باملعنى  قضايا  كونها  عن  والنهي...  واألمر  والتمّني  كالسؤال  تاّمة،  مركّبات 

ويظهر من املنطق الوضعّي تبّنيه هذا املفهوم للقضيّة، إمّنا وقع النقاش يف معنى قيمتي 

الصدق والكذب، الداخلتني يف التعريف، وتحديد معايريهام.

القضايا الرتكيبّية والتحليلّية

قد  كان  منها  اثنني  عىل  الوضعّي  املنطق  ركّز  كثرية،  أقسام  إىل  القضيّة  تنقسم 

اعتمدهام عامنوئيل كانط]2]: 

األّول: القضيّة الرتكيبيّة، وهي ما ال يكون املحمول فيها من أجزاء املوضوع وعنارصه، 

]1] الصدر، األسس املنطقيّة لالستقراء، ص87.

]2] أنظر: مطّهري، مرتىض، رشح املنظومة، ترجمة عبد الجبّار الرفاعّي، قسم الدراسات اإلسالميّة، مؤّسسة البعثة، قم، ط1، 1413هـ، ج1، 

ص137 وما بعد. ومحمود، املنطق الوضعّي، ص 13 وما بعد. وبدوي، عبد الرحمن، املنطق الصورّي والريايّض، دار الذخائر للمطبوعات، 

قم- إيران، ط1، 1368هـ.ش، ص134 وما بعد.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 190

بحيث إذا عرّفنا املوضوع ال يكون مشتمالً عىل مفهوم املحمول، ولذا فإنّها تضيف إىل 

اإلنسان معرفة جديدة عن املوضوع، مثل: هذه القطعة من الحديد متّددت بالحرارة، 

فالتمّدد بالحرارة ال يدخل يف مفهوم الحديد إذا أردنا تعريفه، بل هو خارج عنه مضاف 

إليه، وكافّة قضايا العلوم الطبيعيّة تركيبيّة.

بالتحليل،  املوضوع  بطن  من  املحمول  فيها  ويستخرج  التحليليّة،  القضيّة  والثاين: 

قولنا:  يف  كام  املحمول،  يستلزم  املوضوع  ففرض  عنارصه،  أو  أجزائه  أحد  يكون  بنحو 

»الخّط كّم«، فإّن الكّميّة جزء مفهوم الخّط وليست شيئاً جديداً أضيف إليه، وبالتايل 

ال تكّون القضايا التحليليّة معرفة جديدة عن املوضوع، وإمّنا هي مجرّد عمليّة تكرار 

لعنارصه كاّلً أو بعضاً، وإبراز لها بشكل رصيح.

ولذا، تكون القضايا التحليليّة عند الوضعيّة تحصيل حاصل Tautologeis، وهو عبارة 

عن تكرار يشء واحد مرّتني، أي وضع ما نعرفه عن املوضوع يف صياغة جديدة، دون أن 

يحتوي معرفة جديدة عن يشء ما يف الطبيعة حتّى يجوز أن يصيبها أو يخطئها]1]، وعليه 

فهي يقينيّة، وليست يف معرض الخطأ من باب السالبة بانتفاء املحمول.

معيار الصدق والكذب يف القضّية الرتكيبّية

يرى املنطق الوضعّي أّن الخربة الحّسيّة هي األساس يف تكوين معنى القضيّة. وقد 

ربط ذلك بثالثة طرق:

األّول: أّن كّل مفردة ال متكن اإلشارة إليها حّسيّاً، هي غري مفهومة. وبالتايل، إذا دخلت 

هذه املفردة يف تركيب جملة ما، تكون سبباً يف خواء معناها، وهذا يعني أّن القضيّة إمّنا 

تكتسب معناها فيام لو كانت جميع املفردات املركّبة منها لها مدلول يف الخربة الحّسيّة]2]. 

وهذا الطريق ليس جديداً، بل هو تعبري عن طبيعة املذهب التجريبّي منذ أن اعترب 

 . ديفيد هيوم أّن كّل فكرة هي نسخة من انطباع حيّسّ

]1] محمود، زيك نجيب، من زاوية فلسفيّة، دار الرشوق، القاهرة، ط4، 1993م، ص193.

]2] محمود، املنطق الوضعّي، ص16.
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البرشّي  الذهن  بإمكان  -إذ  املعيار  هذا  إشكاليّة  إىل  الوضعّي  املنطق  التفت  وقد 

تركيب مجموعة تصّورات مستمّدة من الحّس يف جملة واحدة، وإن مل يكن لها مصداقاً 

واقعيّاً يف الطبيعة، فإّما أن يبطل هذا املعيار، وإّما أن يكون للعبارات امليتافيزيقيّة التي 

لها مناشئ حّسيّة معنى-، ولذا، رّممه بالطريقني الثاين والثالث.

حال  الرتكيبيّة  القضيّة  معنى  من  الحّسيّة  خربتنا  يف  نتصّوره  ما  يختلف  أن  الثاين: 

صدقها عنه حال كذبها، وإال كانت الجملة كالماً فارغاً. 

كيفيّة حّسيّة خاّصة مع  له  فالواقع  بالحرارة،  يتمّدد  الحديد  ذلك:  وكنموذج عىل 

فرض صدق هذه الجملة، ويكون له معطى آخر لو فرض كذبها. أّما إذا قلنا: إّن للربتقالة 

ثابتاً يف ذاته غري ما نختربه بحواسنا من لونها وطعمها ورائحتها... فعىل فرض  جوهراً 

صدق هذه العبارة لو حاولَْت أن تتصّور الربتقالة يف حالة وجود جوهر لها غري ما تدركه 

حواسك، ثّم حاولت أن تتصّورها يف حالة عدم وجود هذا الجوهر، فلن تجد اختالفاً بني 

الصورتني الذهنيّتني، وعليه ال معنى لهذه العبارة؛ النعدام الصورة التي متّكننا من تبنّي 

صدقها أو كذبها، ما دمنا مل نجد يف الصورة التي رسمناها لحالة الصدق شيئاً مييّزها عن 

الصورة التي رسمناها لحالة الكذب. 

وعليه، يتاميز الطريق الثاين عن األّول، فلو افرتضنا هذه القضايا الثالثة املستمّدة من 

الخربة الحّسيّة ذات معنى: زيد له حياة، زيد غري خالد، هناك جسم، ثّم ركّبنا منها جملة 

جديدة ليس لها مصداق يف خربتنا الحّسيّة: هناك حياة بغري جسم، فبناء عىل الطريق األّول 

تكون هذه العبارة امليتافيزيقيّة ذات معنى، أّما بناء عىل الثاين فال يكون لها معنى.

Criterion of Verification معيار التحّقق

الطريق الثالث: ويشّكل املعيار الجوهرّي، حاصله: أّن القضيّة الرتكيبيّة إمّنا تكتسب 

معناها منطقيّاً فيام إذا كانت تحمل إمكانيّة التحّقق منها وإثباتها حّسيّاً، وكّل مركّب 

لفظّي خالف ذلك فهو كالم غري مفهوم.

بّد  القضيّة إمكانيّة وصفها بالصدق أو الكذب، فال  فام دام قد اشرتط يف تعريف 
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من توفّر طريقة ممكنة للتحّقق من ذلك، فقولنا: »إّن الحديد يتمّدد بالحرارة« قضيّة 

منطقيّة؛ ألنّه ميكن لإلنسان أن ميتلك معياراً ميّكنه من الحكم عىل هذه الجملة صّحة 

وخطأً، وذلك بأن يلجأ إىل الطبيعة يف نطاق خربته الحّسيّة فيضع حديدة عىل درجة 

حرارة معيّنة ثّم يتأكّد من متّددها أو عدمه، فإن طابق مضمون القضيّة ما هو واقع يف 

الطبيعة كانت القضيّة صادقة، وإال فهي كاذبة. 

إذاً، ميكن تصّور أن يكون للجملة معنى عىل هدي الطريقني األّول والثاين، كام يف 

قولنا: هناك نجمة انطفأ ضوؤها منذ ماليني السنني، ولكّنها ال تكون ذات معنى بناء 

عىل هذا املعيار الثالث؛ ألنّه ال ميكن التثبّت من هذه القضيّة بالخربة الحّسيّة املبارشة.

وهكذا يكون معنى القضيّة، وكيفيّة إثبات صدقها مرتادفان، وهو ما يعني حسب 

مبدأ ليبنتز »الالمتاميزات« إّن طريقة التحّقق واملعنى هام يشء واحد واألمر ذاته]1]. 

»فام يستحيل علينا أن نثبت صدقه من القضايا، ال يكون ذا معنى عىل اإلطالق، إنّنا 

إذا سألنا: ما معنى هذه العبارة؟ كان سؤالنا معناه بصيغة أخرى: كيف ميكن أن نحّقق 

هذه العبارة؟ أي ما نوع الحارضات الحّسيّة التي نتقبّلها من الخارج لو كانت العبارة 

صادقة؛ ذلك ألّن أيّة قضيّة تركيبيّة هي »صورة للواقع««]2]. 

نعم، اعترب هانز ريشنباخ بناء عىل نظريّته السابقة، أّن القضيّة إمّنا تعترب ذات معنى 

حني يكون ممكناً تحديد درجة احتاملها، أي التحّقق من احتاملها. 

وقد ميّز كارناب بني نوعني من التحّقق، املبارش، وغري املبارش.

ومعيار التحّقق املبارش هو اإلدراك الحيّسّ املبارش، فإذا كان مثّة ما يقابل العبارة يف 

عامل املشاَهدة فهي صادقة، وإال فكاذبة، فمثالً عبارة: »هذا املفتاح بيدي لونه أحمر«، 

فأنظر يف يدي، فإذا وجدته أحمر، فالعبارة صادقة.

أّما التحّقق غري املبارش، فيحصل يف العبارات التي ليس لها مدلول مطابقّي مبارِش 

]1] أنظر: بوشنسيك، مصدر سابق، ص99.

]2] محمود، املنطق الوضعّي، ص17.
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يف عامل املشاهدة، كعبارة: »هذا املفتاح مصنوع من الحديد«، ومع ذلك، هناك وسائل 

تجريبيّة عّدة للتحّقق من صدق العبارة، كأن أُقرِّب املفتاح من مغناطيس ما، فأشاهد 

انجذابه إليه، وأقيم استدالالً منطقيّاً عىل ذلك، مركّباً من عّدة مقّدمات، للوصول إىل 

النتيجة، ثّم أكّرر استخدام هذه الوسيلة، باستخدام مغناطيس ثاٍن وثالث...، ثّم أستعمل 

وسائل تجريبيّة أخرى، من أجل التحّقق من صدق هذه العبارة.

نتائج  كانت  »إذا  املنطقّي، ص426(:  والرتكيب  الفلسفة  مقاله:  )يف  كارناب  يقول 

جميع هذه التجارب إيجابيّة، فإّن يقني القضيّة أو العبارة يتزايد تدريجيّاً، وقد نصل 

برسعة يف تجاربنا إىل حدٍّ نكتفي معه باليقني نُشداناً لتسهيالت عمليّة، لكّننا لن نصل 

نجد يف  أن  إمكانيّة  قامئة، وهي  إمكانيّة  دامئاً  فهناك  ولهذا،  أبداً...  املطلق  اليقني  إىل 

املستقبل مثاالً سلبيّاً، مهام كانت درجة احتامل العثور عىل هذا املثال صغرية«]1].

القابلّية للتحّقق بني اإلمكانني املنطقّي والفعيّل

يقصده  ما  أّن   ، ص45(]2]  والتحقيق،  املعنى  مقاله:  )يف  شليك  موريتز  ويرّصح 

اإلمكانيّة:  من  نوعني  بني  ويفرّق  التحقيق«،  »إمكانيّة  مجرّد  هو  بالتحّقق  الوضعيّون 

التجريبيّة أو الحّسيّة، واإلمكانيّة املنطقيّة، ويختار أّن املقصود هو املنطقيّة، أي إمكانيّة 

وصف الواقعة يف جملة أو جمل]3].

فعليّة،  التحقيق  طريقة  تكون  أن  ملعنائيّتها  القضيّة  اكتساب  يف  يشرتط  ال  إذاً، 

يكون  النظريّة، ليك  الوجهة  للتحقيق من  تكون هنالك طريقة ممكنة  أن  يكفي  بل 

الكالم مقبوالً منطقيّاً، فقضيّة: إّن تربة املّريخ تتكّون من العنارص أ+ج+د، هذه قضيّة 

منطقيّة؛ ألنّه لو افرتضنا افتقاد الوسيلة التي متّكننا من التحّقق من صدقها لحظويّاً 

القضيّة  كانت  لو  للمشاِهد  تحصل  التي  الحّسيّة  املعطيات  تصّور  فبإمكاننا  وفعالً، 

صادقة، فام دام تكوين الصورة املتوقّعة ممكناً نظريّاً، فمن الناحية املنطقيّة ال يهّم 

]1] أنظر: هويدي، مصدر سابق، ص174.

[2[ Moritz Schlick, Meaning and Verification, The Philosophical Revie, Vol, 45, 1936.

]3] أنظر: هويدي، ص32 وما بعد.
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فعالً أو غري  بعد ذلك أن يكون إمكان مطابقة الصورة املرسومة للواقع ممكناً  كثرياً 

ممكن]1]. 

بني العبارات الكاذبة والعبارات الزائفة

فكذب القضيّة القابلة للتثبّت من خطئها يف الطبيعة، ال يخرجها عن كونها قضيّة 

باملعنى املنطقّي؛ ألنّها ذات معنى.

وهنا، ينفتح باب التمييز بني القضيّة العلميّة الكاذبة، والجملة الزائفة والفارغة من 

املعنى، فاملنطق الوضعّي يرى وجود نحوين من العبارات التي تتمثّل يف صور نحويّة:

لها  أي   “has a meaning” ”meaningful“وليس  املعنى  ذات  العبارات  األوىل: 

معنى، فاألوىل تُظِهر أّن املعنى ليس شيئاً يضاف إىل العبارات، بل صفة تتّحد بطبيعة 

العبارة. وهي إّما العبارات الرتكيبيّة Analytic كقضايا العلوم الطبيعيّة، وإّما العبارات 

التحليليّة Synthetic كاملنطق والرياضيّات.

جميع  ومنها   ،،meaningless املعنى  من  الخالية  أو  الزائفة،  العبارات  والثانية: 

ليست  الوجدانيّة، فهي  والنفسيّة-  الدينيّة  والالهوتيّة-  الفلسفيّة واألخالقيّة  العبارات 

قضايا كاذبة، بل كالماً غري مفهوم أصالً؛ ألنّه ليس من املمكن فيها اللجوء إىل الطبيعة 

للتحّقق منها بالخربة الحّسيّة.

للمعرفة،  تكون مصادر  أن  األخالقّي عن  والحدس  الدينيّة  التجربة  تخرج  وهكذا، 

كام يخرج علم النفس الفلسفّي بل عموم الدراسات النفسيّة غري القامئة عىل منطق 

املالحظة الحّسيّة من حقل العلوم، وتكون الوضعيّة فيام يتعلّق مبوضوعات علم النفس 

أقرب إىل املدرسة السلوكيّة.

وبناء عليه، -إذا أردنا أن نستعري تعبري تشارلز بريس]2]- يحصل التمييز بني املشكالت 

]1] محمود، املنطق الوضعّي، ص18.

]2] يف هذه الفكرة يلتقي بريس -وميكن اعتباره األب املؤّسس للفلسفة الرباجامتيّة األمريكيّة- مع الوضعيّة املنطقيّة، وال يُعلَم هل هو مجرّد 

تصادف أفكار، أم أّن املناخ التجريبّي العاّم أنتج أطروحات مشرتكة، أّم أّن أحدهم استمّد جذور أفكاره من اآلخر؟؟؟
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الحقيقيّة واملشكالت الزائفة، بأّن األوىل تحتمل الحّل، إن مل يكن اآلن، فقد يكون ذلك 

يف املستقبل؛ ألنّها تصاغ يف عبارات يكون لها داللة يف عامل الطبيعة، أّما الثانية فيستحيل 

الخربة  حلّها؛ ألنّها تحتوي عبارات غري ذات معنى؛ ألّن موضوعها ال يدخل يف ميدان 

الحّسيّة فعالً أو إمكاناً. ولذا، يعترب أّن كّل عبارة ميتافيزيقيّة هي إّما خالية من املعنى 

أو أنّها مضلّلة، وبالتايل ينبغي استبعادها، بحيث ال يبقى يف الفلسفة إال املشكالت التي 

ميكن البحث عنها باستخدام منهج املالحظة الحّسيّة]1].

الفلسفة هي: التحليل املنطقّي للغة العلم التجريبّي

بهذه الروحيّة، تفّحص الوضّعيون الجدد املشكالت الفلسفيّة، واصفني لها بالزائفة، 

هي:  فتجنشتني-  يقول  -كام  الفلسفة  معتربين  للوقت،  مضيعة  حلّها  محاولة  وأّن 

»التوضيح املنطقّي لألفكار«]2]، وبالتايل ال تكون الفلسفة علاًم، بل مجرّد نشاط، ينحرص 

يف تحليل لغة العلم باستخدام املناهج املنطقيّة.

فإّن كان مثّة نشاط للفلسفة خارج العلم فهو نشاط خادم،-كام يرى رسل- يقترص 

عىل فتح املجال أمام العلم يف بحث املشكالت التي مل يتوّصل بعد إىل دراستها دراسة 

علميّة، فعىل الفلسفة أن تثري املشكالت ال أن تجد حاّلً لها]3]. 

وبالتايل، إّن اللغة الوحيدة التي ميكن أن تكون ذات معنى هي لغة علم الطبيعة، 

الجدد عن  الوضعيّني  اللواء، من هنا تأيت فكرة  العلوم تحت هذا  وينبغي توحيد كّل 

اللغة املوّحدة أو العلم املوّحد.

فثّمة نوعان من املعارف املرشوعة عند الوضعيّة: األوىل ترتبط بصور الفكر ومنشآت 

اللغة، والثانية ترتبط بظواهر الواقع ومعطيات التجربة، ومبا أّن املعارف العلميّة ترتّد 

اللغة، أي حديثنا عن  الواقعيّة، يصبح من الرضورّي إخضاع  األشياء  نقوله عن  إىل ما 

األشياء لتحليل منطقّي صارم، حتّى تعرّب عاّم تقّدمه لنا التجربة بشكل دقيق وواضح 

]1] إسالم، عزمي، اتجاهات يف الفلسفة املعارصة، وكالة املطبوعات، الكويت، ط1، ص99-98.

[2[ L. Wittgenstein. Tractatus Logic-Philosophic, trans by C. K. Ogden,Kegan Pani, London. 1933. 4. 112.

]3] بوشنسيك، مصدر سابق، ص86.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 196

ومحّدد، وعليه يصبح موضوع الفلسفة ال األشياء نفسها والواقع ذاته، بل الكيفيّة التي 

نتحّدث بها عنها، ماّم يجعلها »فلسفة علميّة«، أو »منطق العلم«، أي تحلّل لغة العلم 

التجريبيّة،  العلوم  بها  تعرّب  التي  اللغة  يقترص عىل فحص  الفلسفّي  فالتفكري  منطقيّاً، 

فحصاً منطقيّاً دقيقاً لفهمها ورفع أّي التباس معنايّئ فيها]1].

وقد أخذ منهج التحليل حيّزاً مهاّمً يف الوضعيّة، ويقوم التحليل عند جورج مور عىل 

لها أوضح منها. وهنا،  املراد تحليلها إىل عبارة أخرى مرادفة  الغامضة  العبارة  ترجمة 

يختلف مع صديقه رسل الذي يرى أّن التحليل هو ترجمة العبارة إىل صيغ منطقيّة. 

فمور يهدف إىل األوضح باللغة، أّما رسل يريد األدّق باملنطق.

لذا، يُرِجع مور املشكالت الفلسفيّة إىل »سبب غاية يف البساطة؛ وهو محاولة اإلجابة 

عن األسئلة املطروحة دون أن نتبنّي أّوالً، وعىل نحو دقيق، حقيقة السؤال الذي سنجيب 

األسئلة  بتحليل  اإلجابة  يف  الرشوع  قبل  حاولوا  لو  الفالسفة  أّن  عىل  مؤكّداً  عنه«]2]، 

التي يطرحونها الكتشاف معناها الحقيقّي، لكانت هذه املحاولة كافية لضامن النجاح، 

هو  املعنى  فغموض  الفلسفيّة،  والخالفات  الخادعة  املشاكل  معظم  تختفي  وسوف 

مصدر اضطراب يف البحث الفلسفّي. 

محاولني  األوحد،  العقيّل  النشاط  هو  العلم  املنطقيون  الوضعيّون  جعل  هكذا، 

الحيلولة دون اخرتاقه ميتافيزيقاً، بحيث يتسلّل إليه أّي مفهوم غري تجريبّي. وينقسمون 

ووضع  املعطيات  جمع  وظيفتها  األوىل  العلم،  فالسفة  وفئة  العلامء،  فئة  فئتني:  بني 

النظريّات، والثانية تقوم بالتحليل املنطقّي ملساعدة العلم عىل التقّدم والتطّور، فتغدوا 

الفلسفة بأسها علم ال متّسع فيها للميتافيزيقّي واألخالقّي والجاميّل]3]...

يقول كارناب )يف مقاله: دائرة فيينا ال متارس الفلسفة( ما معناه: إنّنا نرفض معالجة 

القدمية:  الفلسفيّة  فاملذاهب  مناقشتها،  عىل  الفالسفة  درج  التي  التقليديّة  املشاكل 

]1] الجابرّي، محّمد عابد، تطّور الفكر الريايّض والعقالنيّة املعارصة، ص23-22.

]2] الخويّل، مصدر سابق، ص287.

]3] الخويّل، مصدر سابق، ص295.
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واحديّة أو ثنائيّة أو كرثيّة، روحيّة أم ماّديّة، كانت كلّها تعالج ماهيّة الوجود والواقع 

والطبيعة أو جوهرها. لكن هذه األسئلة كلّها مل يعد لها وجود، أو مرّبر، عند الوضعينّي. 

ونرفض كذلك األسئلة التي كانت تدور حول املعرفة وقيمتها، والتي كانت تتوىّل اإلجابة 

عنها مدارس الواقعيّة، واملثاليّة، عىل اختالف أنواع هذه األخرية: الذاتيّة منها واملوضوعيّة 

والشارطة )الرتنسندنتاليّة( والوضعيّة. ونرفض أيضاً األسئلة التي كانت تدور حول تقييم 

املعايري األخالقيّة، والتي اهتّمت بها مدارس املثاليّة ومدارس املنفعة ومدرسة الحدس 

األخالقّي]1].

إذاً، ما هي الفلسفة عند الوضعيّة املنطقيّة؟ يجيب كارناب، بأنّها علم املنطق، أي 

املنطق الرمزّي والريايّض، منطق العلوم، والذي هو عبارة عن تحليل الحدود والقضايا 

االحتامل  كتحليل  منطقيّاً،  تحليالً  التجريبيّة  العلوم  مختلف  يف  املوجودة  والنظريّات 

اإلبستمولوجيا  حتّى  بل  املنطقيّة،  بل  امليتافيزيقيّة  صورتها  يف  ال  والسببيّة  والحتميّة 

واألسئلة املعرفيّة ينظر إليها كارناب عىل أنّها فرع من التحليل املنطقّي. 

العبارات األخالقّية ليست قضايا 

بناء عىل ما تقّدم، حذفت الوضعيّة العبارات األخالقيّة عن أن تكون قضايا، وبالتايل 

أخرجت األخالق من ميدان العلوم]2]؛ وذلك ألنّها تتناول مضامني إنشائيّة تتعلّق باألمر 

والنهي والوجوب والالوجوب، فهي ال تحيك ما هو كائن يف الطبيعة، بل ما ينبغي أن يكون 

أو ال يكون من األفعال اإلراديّة لإلنسان، وبالتايل ليس مثّة واقع وراءها تطابقه يك يصّح 

وصفها بالصدق أو الكذب، إذ معنى الصدق هو: ما يطابق الواقع، والكذب بخالفه. 

يقول فتجنشتني: »إّن كّل يشء يف العامل هو كام هو واقع، يحدث كام يحدث، وليس 

بني األشياء الواقعة يشء اسمه القيمة. ومن هنا، استحال أن يكون مثّة قضايا أخالقيّة؛ 

ألّن القضايا ال تصف ما هو أسمى من الواقع«]3].

]1] أنظر: هويدي، ص159.

]2] محمود، املنطق الوضعّي، ص26.

[3[ Tractatus Logico- Philosophicus,6,41-42: :26نقاًل عن املنطق الوضعّي، ص
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لذلك، يخاطب كارناب الذين يؤمنون بعلم األخالق ورضورة البحث الفلسفّي فيه: ال 

تخدعونا؛ ألّن القيمة التي تقول: »القتل رّش«، ليست إال صيغة أخرى لألمر الذي يقول: 

»ال تقتل«، واألمر شبيه بهذا يف القيم الجامليّة]1]. 

العبارات األخالقّية عىل ضوء املنطق العقيّل

الوجود  يف  لها  واقع  ال  األخالقيّة  العبارات  أّن  الوضعّي،  املنطق  مقصود  كان  إن 

العينّي، فقد سبقهم إىل ذلك فالسفة املنطق العقيّل، ولذا صّنفوها يف املنطق يف باب 

املشهورات باملعنى األخّص، وهي القضايا التي ال عمدة لها يف التصديق بها إال الشهرة 

وعموم االعرتاف بها]2]. 

مع ذلك، هذا التصنيف بنفسه دليل عىل أّن الجمل األخالقيّة هي قضايا منطقيّاً، 

بحكم كون الجمل اإلنشائيّة ليست قضايا عندهم، وإال، كيف جاز تصنيفها كقضايا يف 

باب الصناعات الخمس؟!

املاّدّي  تتضّمن  مفهوميّة  بسعة  الواقع  لوح  إىل  ينظر  العقيّل  املنطق  ألّن  وذلك، 

بني  مساوقة  عالقة  مثّة  تكون  أن  فريفض  واالعتبارّي،  والحقيقّي  واملجرّد،  )الطبيعّي( 

الواقع والطبيعة كام عند الوضعيّة، بحيث يكون كّل ما هو واقعّي طبيعّي، وتنعكس 

بالنقيض املوافق: كّل ما ليس بطبيعّي ليس بواقعّي.

فالجمل األخالقيّة وإن كانت قد تبدو إنشائيّة صوريّاً، إال أنّها قضايا خربيّة مضمونيّاً، 

فهي تخرب عن واقع وراءها، وإن مل يكن هو الطبيعة، بنحو تكون خربيتها ليست مجرّد 

أو  يطابقه  وراءه  واقع  عن  القضيّة  مضمون  يحيك  بل  العبارة،  يف  أديّب  تفّنن  عمليّة 

يخالفه، بحيث يصبح مثّة معيار لقياس صدقها أو كذبها]3]. 

فقد عرّفوا القضيّة املشهورة، بأنّها »ال واقع لها وراء تطابق اآلراء عليها، بل واقعها 

]1] هويدي، ص177.

]2] أنظر: املظّفر، املنطق، ص293 وما بعد.

]3] أنظر: اليزدّي، محّمد تقي مصباح، املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، ترجمة محّمد عبد املنعم الخاقايّن، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة 

لجامعة املدرّسني بقم املقّدسة، ط4، 1416هـ، ج1، ص200-210، وص275-264.
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فالقضيّة  العينّي،  الوجود  مبعنى  لها  واقع  ال  بل  مطلقاً،  لها  واقع  ال  يقل  فلم  ذلك«، 

األخالقيّة وإن كانت اعتباراً عقالئيّاً، لها واقع وراءها، هو االعتبار العقاليّئ نفسه، والذي 

لها مالكات واقعيّة تكون منشأً  بل  العقاليّئ،  االعتباريّة واالتفاق  هو غري متمّحض يف 

العتبار وجوبها وال وجوبها، كالكامل والنقص واملصلحة واملفسدة، وهي أمور واقعيّة 

نفس أمريّة وراء ظرف االعتبار من الحسن والقبح العقالئيّني]1].

وحينها، يكون الفرق بني القضيّة األخالقيّة والقضيّة العلميّة أو الفلسفيّة، مع أّن كاّلً 

منها تفيد تصديقاً جازماً، أّن املُعترََب يف النحو الثاين أن تكون مطابقة للواقع العينّي، سواء 

أكانت الطبيعة، أم مطلق الوجود، أّما القضايا األخالقيّة، فمطاِبقة لالعتبار العقاليّئ الذي 

هو واقعها]2]، فيمكن وصفها بالصدق أو الكذب بهذا اللحاظ.

بل أكرث من ذلك، ميكن مطابقتها مع الواقع العينّي بالداللة االلتزاميّة، بلحاظ منشأ 

االعتبار الذي هو أمر واقعّي وثابت]3]، فاملفاهيم القيميّة وإن كانت ال تحيك حقائق 

عينيّة- فلسفيّة وال ذهنيّة- منطقيّة، لكّنها أوصافاً واقعيّة لألعامل االختياريّة لإلنسان 

بلحاظ ما تحّققه من أهداف يف النفس البرشيّة كامالً ونقصاً]4]. 

وبعبارة أخرى: »إّن املالك يف صدق وكذب القضايا األخالقيّة والقانونيّة أو صّحتها 

وخطئها، هو مدى تأثريها يف الوصول إىل األهداف، ذلك التأثري الذي ال يكون تابعاً لرأي 

أحد وال لسليقته وال لرغبته، وإمّنا هو من الواقعيّات املوصوفة بنفس األمر، ومثل سائر 

الروابط العلّيّة واملعلوليّة«]5].

1439هـ-2018م،  بريوت، ط1،  البالغة،  دار  الرتبويّة،  والدراسات  األبحاث  مركز  فلسفيّة،  بنظرة  الرتبية  توفيق،  سامر  أنظر: عجمي،   [1[

ص125-126. والسبحايّن، جعفر، نظريّة املعرفة، مصدر سابق، ص337. واملظّفر، محّمد رضا، أصول الفقه، مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات، 

بريوت، ط2، 1410هـ-1990م، ج1، ص194 وما بعد.

]2] املظّفر، املنطق، ص294.

]3] انظر: اليزدّي، املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، ج1، ص266-265.

]4] الطباطبايّئ، محّمد حسني، نهاية الحكمة، تعليق محّمد تقي مصباح اليزدّي، دار الكتاب اإلسالمّي، بريوت، ج1، ص25.

]5] اليزدّي، املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، ج1، ص266-265.
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العبارات الفلسفّية ليست قضايا

الفلسفيّة  العبارات  للتحّقق، هو حذف  القابليّة  الذي يستدعيه معيار  الثاين  األمر 

من حقل العلوم؛ ألنّها تفتقد رشط القضيّة، وهو إمكان أن يوصف الكالم بالصدق أو 

محدود يف  وهو  واقعيّاً،  تصّوراً  تصّورها  اإلنسان عىل  قدرة  يعني  اإلمكان  إذ  الكذب، 

املأخوذ  الواقع-  الصدق -ألنّه مطابقة  الواقع يف مفهوم  الحّسيّة، فمعنى  دائرة خربته 

جزءاً يف تعريف القضيّة: ما هو كائن يف الطبيعة، فام ليس داخالً يف الطبيعة ال واقع 

وراء  ما  موضوعات  تعالج  بأنّها  امليتافيزيقيا  تعريف  -بحكم  الفلسفيّة  والعبارات  له، 

الطبيعة- معقولة، كلّيّة، مجرّدة، يف حني أّن ما هو واقع يف الطبيعة، محسوس، جزيّئ، 

مجرّب... فتكون العبارات الفلسفيّة ألفاظاً غري ذات معنى أصالً.

أّما القول، بأّن أقىص ما يذهب إليه املنطق الوضعّي، ليس هو إنكار مضمون العبارات 

امليتافيزيقيّة، بل عدم القدرة عىل إثباتها، فهو تفّنن يف العبارة أدبيّاً ليس أكرث؛ ألنّه يف 

املحّصلة يشطح أكرث من باقي التيّارات التجريبيّة يف مكافحة املنطق العقيّل وامليتافيزيقّي؛ 

إذ إّن إنكار القضيّة فرع تصّور معناها؛ ألّن التصديق إثباتاً ونفيّاً فرع تصّور املعنى، فيكون 

للقضيّة امليتافيزيقيّة مدلول مفهومّي، لكّنه غري ثابت واقعاً، أّما بناء عىل املنطق الوضعّي 

فال يكون للقضيّة معنى أصالً، يك تقع موضعاً لإلثبات أو النفي، بل السؤال ذاته خطأ.

فبعد متييز كارناب )يف مقاله الفلسفة والرتكيب املنطقّي، ص429( بني تصّورين للواقع: 

أحدهام يرّد يف العبارات التجريبيّة، واآلخر يف العبارات الفلسفيّة، التي تتناول إقرار الواقعيّة 

الطبيعيّة أو مطلقاً، يتساءل -كارناب- عن السبيل إىل ذلك؟ ويجيب: بأنّه ال سبيل إىل ذلك، 

بل السؤال نفسه ال معنى له. قائالً: »أيُسَء فهم أفكار دائرة فيينا أحياناً، فظُنَّ أنّها تنادي 

بإنكار واقعيّة العامل الطبيعّي، لكّننا ال ننكر هذه الواقعيّة، حّقاً، إنّنا نرفض القول بحقيقة 

هذا العامل الطبيعّي، إال أنّنا ال نرفضها باعتبارها كاذبة، بل باعتبار أنّها ال تحمل معنى... 

فنحن إذن ال نؤكّد وال ننكر هذه النظريّات، إنّنا نرفض السؤال«]1].

وسنعود إىل هذه النقطة يف نهاية املقالة، فابقى عىل ذكر منها.

]1] أنظر: هويدي، ص177.
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مناقشة معايري معنى القضّية

الرشق  فالسفة  من  عديد  عند  التحليل  مرشحة  عىل  التحّقق  قابليّة  معيار  وقع 

والغرب، ومثّة بعض املالحظات التي ميكن تسجيلها عليه: 

األوىل: أّن هذا الطريق يحتوي عىل تناقضني داخليّني:

أن  السابقة  الرتبة  يفرتض يف  ما حّسيّاً،  التحّقق من صدق قضيّة  قابليّة  أّن  األّول: 

ذلك،  أو ال ميكن  الحاالت  بعض  إثباتها يف  بحيث ميكن  للقضيّة صدق وكذب،  يكون 

»وبالتايل أن يكون لها معنى؛ إذ ال صدق وال كذب بدون معنى، وهذا يعني أّن القضيّة 

ال ميكن أن تستمّد معناها وصورتها يف الذهن من إمكان إثبات صدقها وكذبها، ما دام 

هذا اإلمكان يفرتض مسبقاً معنى لقضيّة وصدقاً وكذباً »]1].

ألفرد جوليوس آير )1910-1989م( -والذي ميكن  الربيطاين  الفيلسوف  وقد حاول 

التناقض  هذا  عن  اإلجابة  بريطانيا-  إىل  فيينا  من  املنطقيّة  الوضعيّة  مستورد  اعتباره 

والقضيّة   ،Statement والعبارة   ،Sentence الجملة  بني  بالتمييز  االتهام،  هذا  ودرء 

Proposition، ويكون معيار التحّقق هو لتمييز العبارات التي تنتمي لفئة القضايا عن 

تلك التي ال تنتمي إليها، عىل الصورة التالية: »تكون العبارة ذات معنى حريّف فقط إذا 

ما كانت تحليليّة أو كانت ممكنة التحّقق تجريبيّاً«]2].

ويف الحقيقة، إّن آير يحّل املشكلة كأنّها لو كانت اصطالحيّة محضة، مع أّن النقاش 

يف الحقائق واملعاين ال األلفاظ والرتاكيب اللغويّة، ولكّن هذا ليس مستغرباً من فيلسوف 

تبّنى مذهباً متطرّفاً يف اللغة]3].

والتناقض اآلخر، أّن اعتقاد الوضعيّة بالقضيّة الكلّيّة: »كّل ما ال ميكن التعرّف عليه 

بواسطة الحواس فارغ املعنى«، هو بذاته -أي هذا التعميم- يشء وراء التجربة، فيكون 

]1]أنظر: هويدي، ص457.

[2[ A. J. Ayer, Language, Truth And Logic )1936(, Penguin Books, London, 1974. P. 8-11.

]3] الخويل، مصدر سابق، ص302.
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كالماً ال معنى له وفارغ املضمون]1]؛ ألّن كّل تعميم هو حالة فكريّة تتجاوز نطاق الخربة 

الحّسيّة الخاّصة بالجزئيّات.

وهذه النقطة بالتحديد قد أثارت نقاشاً واسعاً حول معيار التحّقق، من أّن منطوق 

ممكن  غري  أنّه  كام  ورضوريّاً،  يقينيّاً  يكون  يك  تحليليّة  قضيّة  ليس  ذاته  املعيار  هذا 

كالعبارات  املعيار  هذا  يكون  وبالتايل  تركيبيّة،  قضيّة  يكون  يك  تجريبيّاً  منه  التحّقق 

امليتافيزيقيّة كالماً ال معنى له.

والخطأ الكبري الذي وقعت فيه الوضعيّة بنحو انقلب فيه السحر عىل الساحر، هي 

املعنى  مناقشاتهم عن  والتي جعلت  والالمعنى،  والالعلم  العلم واملعنى/  بني  التكافؤ 

تتضّمن مجموعات متناقضات بنحو تصبح فيه لغواً بغري معنى؛ ألّن أطروحتهم تقوم 

عىل قضايا هي ذاتها عبارات غري تجريبيّة؛ ألنّها ال ميكن التحّقق منها وتأييدها باملالحظة 

الحّسيّة أكرث ماّم تقبله العبارات امليتافيزيقيّة.

بأنّه ال  الذايتّ، لذا ذهبوا إىل القول  التناقض  التفت فتجنشتني وغريه إىل هذا  وقد 

يجب أن نأخذ معيار التحّقق بوصفه قضيّة أو عبارة يك يتّم البحث عن صدقه أو كذبه، 

وأنّه ذات معنى أم ال، بل فقط بوصفه اقرتاحاً أو مجرّد توصية، بأن ال نقبل القضيّة إال 

إذا كانت ممكنة التحّقق.

التحّقق عىل أساس قريب من  ثّم يتصّدى رودلف كارناب لينصح بأن نقبل معيار 

الرباجامتيّة؛ ألنّه مُيكِّن من تحقيق الهدف، وهو متييز املعرفة العلميّة واستبعاد امليتافزيقا]2].

ولكن هذا أشبه ما يكون هروباً بصياغة فّنيّة أدبيّة، نتيجة العجز عن فّك شيفرة 

الذي ميارسه  اللغويّة  األلعاب  فّن  القارئ  التناقض وحّل رموزه، وإىل هنا يالحظ  هذا 

الوضعيّون كوسيلة هروب أمام املشكالت.

تتصل  التي  العلميّة  العبارات  عويصة يف  الوضعّي مشكلة  املنطق  يواجه  والثالثة: 

بعامل الطبيعة من جهتني:

]1] انظر: الصدر، موجز يف أصول الدين، امُلرِسل- الرسول- الرسالة، تحقيق عبد الجبّار الرفاعّي، مطبعة رشيعت، 1422هـ-2001م، ص132.

]2] الخويّل، مصدر سابق، ص301.
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كام  الطبيعة،  التحّقق يف  استقرائيّة، مستحيلة  كتعميامت  العلم  قوانني  أّن  األوىل: 

تقّدم يف مشكلة االستقراء؛ ألنّه مهام فرضنا الخربات الحّسيّة كثرية، ال يكون اكتسابها 

متكافئاً ومتعادالً مع صدق القانون العلمّي العاّم، كام عرّب عن ذلك هرني بوانكاريه )يف 

كتابه قيمة العلم، ص143( بقوله: »إّن القانون يصدر عن التجربة، لكّنه ال يصدر عنها 

مبارشة، التجربة فرديّة، والقانون املستخلص منها عاّم«]1].

وقد تنبّه فتجنشتني -كام أرشنا سابقاً- إىل هذه اإلشكاليّة يف مقّدمة رسالته الفلسفيّة، 

فأكّد أثناء بحثه عن القيمة املنطقيّة للقضايا العلميّة عىل أّن الكثري من العبارات العاّمة 

ليست  ألنّها  األّوليّة؛  للقضايا  داالت صدق  أنّها  معها عىل  التعامل  ينبغي  ال  العلم  يف 

تجريبيّة، أي ليست قضايا باملعنى الدقيق، بل توصيات مبنهج معنّي لتمثيل فئة معيّنة 

من الظواهر]2].

وكذلك اّدعى شليك أّن القوانني العلميّة ليست عبارات، بل هي رخص لالستدالل]3].

لكن، رودلف كارناب ونويراث اعرتضا عىل هذه املعالجة؛ ألّن القواعد ال ميكن اختبارها، 

وقوانني العلم ليست هذه صفتها، وهذه النقاشات قسمت جامعة فيينا إىل شعبتني. 

والجهة الثانيّة: أنّه مع افتقاد اإلنسان للوسائل التجريبيّة التي متّكنه من التثبّت من 

صّحة العبارة أو خطئها، يتساءل السيّد الصدر: »هل ميكن أن تعترب هذه القضيّة خاوية 

ال معنى لها؟ مع أنّنا نعلم جميعاً أّن العلم كثرياً ما يطرح قضايا من هذا القبيل عىل 

صعيد البحث قبل أن ميلك التجربة الحاسمة بصددها، ويظّل يبحث عن ضوء ليسلّطه 

عليها حتّى يجده يف نهاية املطاف أو يعجز عن الظفر به، فلامذا كّل هذا الجهد العلمّي 

لو كانت كّل قضيّة ال تحمل بيدها دليل صدقها أو كذبها من التجربة خواًء ولغواً من 

القول؟!«]4].

]1] برنويب، مصدر سابق، ص294.

[2[ James Griffen, Wittgensteins Logical Atomism, Oxford University prees, 1965, p. 102-103.

]3] انظر: رسل، برتراند، حكمة الغرب- الفلسفة الحديثة واملعارصة، ترجمة فؤاد زكريّا، سلسلة عامل املعرفة، العدد 72، ديسمرب 1983م، 

ص224 وما بعد.

]4] الصدر، األسس املنطقيّة لالستقراء، ص459.
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إذن، مثّة قضايا ليس من املمكن إثبات صدقها أو كذبها بالخربة الحّسيّة، ومع ذلك 

يتيّقن اإلنسان من صّحتها، كقولنا: هناك حرشات ماتت ومل يرها إنسان، فهذه القضايا 

رغم صدقها الجزمّي ال ميكن التثبّت من صّحتها بالخربة الحّسيّة.

ولكن، لعّل هذه الجهة ال ترد عىل مبنى الوضعيّة؛ إذ بإمكانهم أن يجيبوا مبا ذكروه 

سابقاً من التمييز بني اإلمكان الفعيّل واإلمكان املنطقّي، فضالً عن أنّهم قد ميّزوا -كام 

أرشنا سابقاً- بني التحّقق املبارش للقضايا التي تقّرر شيئاً ما مبعطيات لحظويّة حاليّة، 

وبني التحّقق غري املبارش لبقيّة القضايا العلميّة ذات املعنى]1]، ومبا ذكره آير من التمييز 

هو  وهذا  إمكانيّة،  كمجرّد  الضعيف  والتحّقق  والقاطع،  والفورّي  القوّي  التحّقق  بني 

املطلوب من العلم.

Conformability القابلّية للتأييد

املبدأ،  بتعديل  للنقد  لالستجابة  الوضعيّة  فالسفة  بعض  دفعت  اإلشكاليّات،  هذه 

إذا  إال  القضيّة ال تكون ذات معنى  أّن  للتأييد«، ويعني  »القابليّة  إىل مبدأ آخر وهو 

أمكن تأييدها وليس التحّقق منها، ومعنى تأييدها أن ميكن منطقيّاً ألّي نوع من األدلّة 

الحصول عىل هذه  املعنّي إلجراءات  املسار  نجهل  كّنا  لو  يؤيّدها، حتّى  أن  التجريبيّة 

األدلّة، وقد اعرتف كارل همبل )1905-1997م( بأّن مبدأ التحّقق يؤّدي إىل مشكالت 

منطقيّة يستحيل الخروج منها، طارحاً نظريّة أسامها درجات القابليّة للتأييد ملا لها من 

فائدة كبرية عىل املنهج وإجراءات البحث العلمّي]2].

وإن كان ميكن تتبّع جذور هذه النظريّة يف نصوص كارناب، حيث يقول: »إذا كان 

قابلة  تركيبيّة  قضيّة  توجد  لن  فإنّه  إذن  للصدق،  النهايّئ  التأسيس  بالتحقيق  املقصود 

القضيّة  القضيّة بدرجة أكرب، ونحن منيّز بني اختبار  تأييد  أبداً... ميكننا فقط  للتحقيق 

وتأييدها«]3].

[1[ Norton White, The Age of Analysis: 20th, Century Philosophers, Mentor books, New York, 1957, p. 210.

]2] همبل، كارل، فلسفة العلوم الطبيعيّة، ترجمة جالل موىس، دار الكتاب العريّب، القاهرة، 1976م، ص45.

]3] بوبر، منطق الكشف العلمّي، ص23.
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تقوم  والذي  التحّقق،  مبدأ  بوبر]1]  كارل  لنقد  استجاب  همبل  أّن  البعض  ويرى 

أطروحته عىل معيار القابليّة للتكذيب Falsifiability Criterion]2]، ومفاده أّن امليزة 

العلميّة  القضيّة  قابليّة  أي  عباراتها،  تكذيب  إمكان  هي  التجريبيّة  للعلوم  املنطقيّة 

للفحص املستمّر واملراجعة املستدامة، عىل هدي املعطيات الحّسيّة واألدلّة التجريبيّة، 

الصدق والوصول إىل  االقرتاب من  واكتشاف األخطاء، والتعديل والتصويب، من أجل 

األفضل، فترتك العبارة األوىل وتحّل مكانها عبارات أفضل، وهكذا... وكّل عالِم يّدعي أّن 

عباراته العلميّة أصبحت متحّققة بصورة نهائيّة ومل تعد بحاجة إىل اختبار فقد انسحب 

من ميدان املباراة، وهنا تكمن الحاجة إىل منطق الكشف والتقّدم املستمّر دون منطق 

تربير املعرفة العلميّة. 

فطريقة املعالجة هذه، استدراك من الوضعيّة عىل طريقة التمييز بني اإلمكان الفعيّل 

واإلمكان املنطقّي، لكن، هذا يورّط الوضعيّة فيام أرادت الهروب منه، فاإلمكان املنطقّي 

واستعانت  استعارت  قد  الوضعيّة  تكون  وبالتايل  تجريبّي،  غري  فلسفّي،  ثاٍن  معقول 

مبفهوم ميتافيزيقّي لرتّمم الثغرة املنطقيّة يف بنائها الذي من املفرتض أنّها أّسسته لنقد 

امليتافيزيقيا، وال ميكن القول بأنّه مفهوم منطقّي تحلييّل؛ ألّن التحليليّة وصف للقضيّة 

دون املفاهيم الكلّيّة البسيطة غري املستمّدة من الحّس.

والرابعة: نتوقّف عند دراسة معنى الخربة الحّسيّة التي جعلت معياراً ملنح القضيّة 

الخربة  هي  هل  الحّسيّة؟  بالخربة  املراد  هو  ما  اآليت:  السؤال  لنطرح  منطقّي،  معنى 

الشخصيّة؟ أم النوعيّة؟ مبعنى أّن إمكان التحّقق املفرتض ملنح القضيّة معنائيّتها عند 

الحّسيّة املبارشة؟ أم ميكن أن يقع بأي خربة  شخص معنّي هل ينبغي أن يقع بخربته 

حّسيّة لشخص آخر؟

]1] تربط كارل بوبر عالقات قويّة بدائرة فيينا مثل: كارناب وفيجل وويزمان وفيكتور كرافت وكورت جودل صاحب مربهنة الالاكتامل، كون 

أعضائها إّما أساتذته وإّما زمالئه، حيث كان بني العامني 1918-1928م يدرس يف جامعة فيينا، وحرض بعض االجتامعات الفرعيّة للدائرة 

به نويراث باملعارض الرسمّي، ومع ذلك أصدرت دائرة فيينا كتاب بوبر »منطق  وألقى محارضة فيها ينقد فيها الوضعيّة املنطقيّة، حتّى لّقّ

الكشف العلمّي« ضمن سلسلة منشوراتها، وكان موريتس شليك وفرانك هام اللذين أعداه للطبع. ومع ذلك، مثّة نقاش واسع عن الدور 

الذي لعبه كتاب كارل بوبر يف تفّكك جامعة فيينا فكريّاً، وقد تكّفل فيكتور كرافت وهو من أقطاب الوضعيّة املنطقيّة يف مقال له تحت 

عنوان »بوبر وحلقة فيينا«، ببيان طبيعة العالقة بني بوبر وحلقة فيينا.

]2] بوبر، منطق الكشف العلمّي، ص115.
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بناء عىل الفرضيّة األوىل، فهذا يعني أنّه مثّة قضايا تكون غري ذات معنى، ملجرّد عدم 

تأكّدي من صدقها بخربيت الخاّصة، مع كونها ماّم ال شّك يف واقعيّتها وصدقها، كام يف 

قويل: »هناك حرشات عاشت يف الربازيل قبل 100 سنة«.

القضيّة  من  التحّقق  أمكن  وإن  بأنّها  ضعفها  نقطة  فتكمن  الثانية،  الفرضيّة  أّما 

بواسطة خربة حّسيّة لشخص آخر، إال أنّها ال تدخل ضمن نطاق خربيت الخاّصة، وإمّنا 

هي مستدلّة استقرائيّاً بتطبيق نظريّة االحتامل، »وعىل هذا األساس، تصبح كّل قضيّة 

باإلمكان تحقيقها، ولو استدالليّاً، ذات معنى، فالسببيّة مبفهومها العقيّل الذي يستبطن 

املبارشة...،  الحّسيّة  بالخربة  صدقها  أثبت  أن  أستطيُع  ال  كُنُت  وإن  واللزوم،  الرضورة 

ولكّني قد أستطيع أن أثبت صدقها بصورة ُمستدلَّة وبطريقة استقرائيّة، تعود يف النهاية 

إىل خربيت الخاّصة... ويكفي هذا ليك تكون ذات معنى«]1]. 

امليتافيزيقة،  العبارة  عن  املسلوبة  »املعنى«،  أطروحة  ندرس  الخامسة،  والنقطة 

فنسأل: ما هو مراد الوضعيّة من »املعنى«؟

من الواضح أنّه ليس مراد الوضعيّة من املعنى هو إمكانيّة إيجاد تفسري للعبارة يف 

املعاجم اللغويّة، فإّن العبارة امليتافيزيقيّة لها تفسري يف املعاجم اللغويّة يفهمه الذهن، 

بل مقصود الوضعيّة كام تقّدم، وأكّد ذلك آير، بأن تكون العبارة تحمل إمكانيّة التثبّت 

من صدقها أو كذبها يف نطاق ما تسمح به املالحظة الحّسيّة والتجربة]2].

لكن، إذا أردنا تحليل هذه القضيّة: »القضيّة امليتافيزيقيّة ال معنى لها«، تكون مساوية 

للقضيّة اآلتية: »القضيّة امليتافيزيقيّة ال تخضع للتجربة لكونها تعالج موضوعات ما وراء 

الطبيعة«، وهذه العبارة حّق يراد به باطل؛ وذلك ألّن الفالسفة العقليّني يعتقدون بهذه 

القضيّة أيضاً، فهم ال ينكرون أنّه ال ميكن للتجربة أن تثبت القضايا امليتافيزيقيّة، كام 

أنّهم يعتقدون يف الوقت عينه بأنّها غري قادرة عىل النفي، فالتجربة ال كلمة لها يف ميدان 

القضايا امليتافيزيقيّة ال إثباتاً وال نفياً، هذا أّوالً]3].

]1] األسس املنطقيّة لالستقراء، ص459.

]2] أنظر: الطويل، توفيق، أسس الفلسفة، دار النهضة العربيّة، القاهرة، ط7، 1979م، ص 277 .

]3] أنظر: اليزدّي، محّمد تقي مصباح، اإليديولوجيّة املقارَنة، ترجمة عبد املنعم الخاقايّن، دار املحّجة البيضاء – دار ومكتبة الرسول األكرم، 

بريوت، ط1، 1413هـ-1992م، ص 34.
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ويطرح سؤال عىل شكل مانعة الخلو: ما هي الظروف الحّسيّة واملالبسات الواقعيّة 

أن يكون مدلولها  القضيّة  أو كذباً؟ فهل رشط  القضيّة صدقاً  بها معنائيّة  ترتبط  التي 

املبارش هو حاصل املعطيات الحّسيّة؟ أم ميكن أن يكون للعبارة معنى فيام لو فرض لها 

معطيات حّسيّة بصورة غري مبارشة؟

القضايا  حسابه  من  يسقط  ال  الوضعّي  املنطق  فإّن  األوىل:  الفرضيّة  عىل  بناء  أّما 

ألّن  سابقاً-؛  أرشنا  -كام  الطبيعيّة  العلميّة  القضايا  من  جملة  بل  فقط،  امليتافيزيقيّة 

والثاين:  املبارشة،  الحّسيّة  املعطيات  من  مستفاد  األّول:  قسمني:  عىل  العلميّة  القضايا 

قضايا مستنتجة من املعطيات الحّسيّة بصورة غري مبارشة كقانون الجاذبيّة.

التي ميكن  امليتافيزيقيّة  القضايا  من  رزمة  مثّة  فإنّه  الثانية،  الفرضيّة  بناء عىل  أّما 

إثباتها بواسطة املعطيات الحّسيّة غري املبارشة عىل حّد قانون الجاذبيّة، كام يف قضيّة: 

»العلّة األوىل للعامل موجودة«، فالفيلسوف بإمكانه أن يصل إىل استنتاج هذه القضيّة 

كحاصل عن املعطيات الحّسيّة، فالدليل االستقرايّئ القائم عىل أساس املالحظة الحّسيّة 

يوصل إىل قانون العلّة األوىل]1].

نعم، ميكن للوضعيّة أن تقول: إّن التجربة هي التي برهنت عىل قانون الجاذبيّة، 

وهذا بخالف قانون العلّة األوىل، فهو ليس محض استنتاج قائم عىل أساس تجريبّي بل 

استعان بقبليّات عقليّة وإن كانت املعطيات الحّسيّة تقع يف مقّدماته.

عىل  بناء  قانون  أّي  تعميم  ميكن  ال  فإنّه  تفصيالً،  النقطة  هذه  نقاش  تقّدم  وقد 

التجربة الرّصفة ما مل تتّم االستعانة مبجموعة من القبليّات العقليّة، وحينها يكون وزان 

القضيّة امليتافيزيقيّة كالقضيّة العلميّة التي مل ترتبط مبعطيات حّسيّة مبارشة عيناً بعني.

وتجدر اإلشارة، إىل مقاربة معرفيّة مهّمة جّداً، ال يسع املقام للتفصيل فيها، وهي 

أنّه لو مل يعتمد العقل البرشّي إال عىل املعطيات التي يستمّدها من الخربة الحّسيّة، مل 

يستطع الذهن البرشّي أن ميارس عمليّة التفكري رأساً؛ وذلك ألّن التصّورات الحّسيّة بل 

املعقوالت املاهويّة منعزلة ومستقلة، فال ميكن أن تولّد معرفة بعامل الطبيعة إال عىل 

]1] انظر: الصدر، فلسفتنا، ص101.
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هدي مفاهيم تقوم بعمليّة الربط وتشّكل جرس العبور يف الذهن، ومنه إىل الخارج، 

تأيت  التي  الحسيّة  فاملعطيات  واملنطقيّة،  الفلسفيّة  الثانيّة  املعقوالت  إال  وليست هي 

، ومتتزج مع املعقوالت الثانية،  إىل الذهن كصور جزئيّة منعزلة، ما مل تلبس لبوس الكيّلّ

وتتفاعل معها بطريقة خاّصة يف الذهن البرشّي، ال ميكن أن تتشّكل أّي معرفة برشيّة 

عن أّي موضوع يف عامل الطبيعة]1].

معيار الصدق والكذب يف القضّية التحليلّية

يف الحني الذي كان فيه معيار الصدق يف القضيّة الرتكيبيّة تطابق الصورة الذهنيّة 

تحصيل  أنّها  فبام  ذلك،  التحليليّة عن  القضيّة  تختلف  الطبيعة،  الكائن يف  الواقع  مع 

حاصل كونها ال تحيك شيئاً جديداً عن الواقع]2]، يكمن معيار صدقها يف عدم االنطواء 

عىل تناقض ذايتّ بني أجزاء القضيّة بعضها مع بعض، ويتوفّر ذلك إذا اتسقت تعريفات 

األلفاظ املستخدمة يف تكوين القضيّة بنحو ال تؤّدي إىل التنافر]3].

القضيّة، فلو عرّفت  تتألّف منها  التي  فالصدق فيها متوقّف عىل تعريفنا لأللفاظ 

الكوكب بأنّه الجرم الساموّي الذي يتحرّك حول الشمس، كانت القضيّة القائلة بأّن كّل 

الكواكب تدور حول الشمس يقينيّة؛ ال ألنّنا طابقناها مع الطبيعة بخربتنا الحّسيّة، بل 

ألنّنا مل نزد شيئاً عىل التعريف الذي اتفقنا عليه لكلمة كواكب، بل إّن التجربة الحّسيّة 

حول  يدور  ال  ساموّي  جرم  اكتشاف  تّم  فلو  القضيّة،  هذه  مثل  تنقض  أن  يستحيل 

الشمس، فال يطلق عليه اسم كوكب، إالّ مع التواضع عىل استخدام جديد للمفردة.

مفارقة اليقني يف قضايا املنطق والرياضة

مثّة وجهة نظر شائعة منذ القدم حول يقينيّة القضايا الرياضيّة، فال أحد يشّك يف 

يقّر  وكذلك  أضالع،  ثالثة  له  هنديّس  شكل  املثلّث  أّن  أو   ،4=2×2 أّن  أو   2=1+1 أّن 

]1] مطّهري، رشح املنظومة، ج2، ص 46 وما بعد، وج3، ص219 وما بعد، والصدر، فلسفتنا، ص70 وما بعد.

]2] بوشنسيك، ص97.

]3] محمود، املنطق الوضعّي، ص14-12.
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الوضعيّون كام تقّدم، أّن قضايا املنطق تتمتّع باليقني والرضورة، وقد واجه التجريبيّون 

عموماً مشكلة يف كيفيّة إيجاد تربير منطقّي لليقني الريايّض أو املنطقّي عىل ضوء منطق 

االستقراء؟

فهل قضيّة 2×2=4 هي حاصل خربة استقرائيّة -كام تقّدم عن أوغست كونت-؟! 

فلامذا متتاز عن قضايا العلوم الطبيعيّة رغم أّن قضايا الحقلني استقرائيّة؟؟ 

الطبيعيّة،  القضايا  تتمتّع مبيزة خاّصة عن  واملنطقيّة  الرياضيّة  القضايا  كانت  وإذا 

وأنّها مستقلّة عن  استقرائيّة  بكونها غري  بالتسليم  إال  منطقيّاً  تربيراً  له  يجد  لن  فهذا 

التجربة! 

إال أن يقال بأنّها تتمتّع بالدرجة ذاتها التي تتمتّع بها القضايا الطبيعيّة؛ فقد زعم 

جون ستيوارت ميل بأّن القوانني الكلّيّة يف الرياضة واملنطق كالقضايا الطبيعيّة وليدة 

التجربة الجزئيّة، أي خاضعة ملا نتعلّمه يف التجربة أّن يف الطبيعيّة نظام تعاقب]1]، فهي 

قضايا ال يقينيّة وال رضوريّة، وإمّنا تعميامت استقرائيّة، قامئة عىل عدد كبري من الشواهد 

الجزئيّة يجعلنا نعتقد بيقينيّتها ورضوريّتها.

يرّصح  -كام  واملنطقيّة  الرياضيّة  القضايا  يف  الشّك  تصّور  عدم  هذا خالف  أّن  مع 

الوضعيّون- رغم اختالف الرشوط والظروف مثالً، بخالف قضيّة املاء يغيل عىل درجة 

حرارة مئة، فإنّه برشط أن يكون نوعاً خاّصاً من املاء وبرشط أن تكون العمليّة حاصلة 

عىل مستوى سطح البحر، فلو اختلف ثقل املاء أو اختلف االرتفاع عن مستوى سطح 

البحر تختلف املعادلة، فقضايا الطبيعيّات ال تتمتّع بدرجة الثقة نفسها التي تتمتّع بها 

القضايا الرياضيّة. 

فيه  تجري  الذي  العالَم  دائرة  يف  محصورة  الطبيعيّة  العلوم  قضايا  أّن  إىل  مضافاً، 

أمكن  لو  آخر  عامل  إىل  تعديته  ميكن  وال  خاّص،  بعامل  مرشوط  تعميم  فهو  التجربة، 

عاّم  البحر، هو حكم  املاء عىل درجة حرارة مئة عىل مستوى سطح  فغليان  وجوده، 

خاّص باملياه عىل الكرة األرضيّة، لكن ال مينع العقل تصّور عامل آخر تجري فيه التجارب 

]1] انظر: كرم، مصدر سابق، ص348. ومحمود، املنطق الوضعّي، ص24-23.
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التجربة  نتائج  لتعميم  منطقيّاً  تربيراً  مينحنا  ال  الذي  األمر  آخر،  حكامً  للامء  ويكون 

إىل خارج عاملها الخاّص الذي جرت فيه، وهذا بخالف قضايا الرياضيّات، فإّن املعادلة 

الرياضيّة 1+1=2، صادقة املضمون يف أّي عامل يتصّوره العقل البرشّي، وال ميكن للعقل 

أن يتصّور عاملاً يكون فيه حاصل جمع 1 مع 1 هي 5 مثالً، وهذا يعني أّن كلّيّة القضايا 

الرياضيّة يتجاوز حدود الواقع الذي نعيشه ليشمل أّي واقع آخر مفرتض الوجود.

إال أن يكابر ميل، ويقول: »ومن يدرينا؟ لعّل يف الكون مناطق توجد فيها معلوالت 

بدون علل، وتكون فيها 2+2 مساوية لخمسة«]1]، إال أّن سفسطة تلغي العقل واملنطق 

والعلم معاً.

لكن، يبقى أّن تعّدد التجارب املشرتكة وتكّرر تشابه الحاالت يرفع درجة اليقني يف 

القضايا الطبيعيّة، بينام ال تحتاج القضايا الرياضيّة أو املنطقيّة إىل ذلك، فلو حصل أن 

جمع إنسان غرضاً ما إىل جانب آخر فيعتقد بأّن مجموعهام 2، يحكم بكلّيّة هذا القانون 

بأّن 1+1=2 يف جميع األغراض دون تكرر التجارب وتراكمها، يك يالحظ قانون التعاقب، 

وال يزيده تراكمها يقيناً إىل يقني.

هذه الفوارق املعرفيّة، ال يعايشها املنطق العقيّل؛ وذلك ألنّه بفعل اعتقاده بوجود 

التربير  إعطاء  ميكنه  االستنباطّي،  بالقياس  وإميانه  التجربة،  عن  مستقلّة  قبليّة  قضايا 

املنطقّي والتفسري املمكن لحّل تلك املشكلة ببيان تلك الفروقات الثالثة.

6. القضايا املنطقّية والرياضّية تحليلّية

الحال عند  للمنطق كام هو  الوسطى تقديساً  العصور  الغريّب منذ  الفكر  مل يشهد 

الوضعيّة، فقد استطاعت الوضعيّة مع رسل]2] -وفتجنشتني خصوصاً يف كتابه »الرسالة 

املنطقيّة للفلسفة«- »صبغ فلسفة القرن العرشين بالصبغة املنطقيّة، تقنيناً وتنضيداً 

التجريبيّة  العبارات  صياغة  عىل  اللغة  قرص  بواسطة  للتفكري  وضبطاً  وإحكاماً  للغة، 

]1] انظر: كرم، مصدر سابق، ص348. ومحمود، املنطق الوضعّي، ص24-23.

]2] انظر: رسل، برتراند، أصول الرياضيّات، ترجمة محّمد مريس أحمد، أحمد فؤاد األهواين، القاهرة، دار املعارف، 1958م.



211الوضعّية: دراسة مفهومها ومنزلتها في علم المعرفة المعاصر

والعالقات املنطقيّة«]1]. فمع الوضعيّة التحم املنطق بالرياضيّات -بل أسهم فتجنشتني 

يف رّد الرياضيّات كلّها إىل املنطق- فانفتح الطريق أمام صياغة التجريبيّة بلغة منطقيّة 

دقيقة تكون لغة للعلم املوّحد.

وقد خالفت الوضعيّة املنطقيّة أوجست كونت، وكذلك جون ستوارت ميل وصالبته 

التجريبيّة بزعمه أّن الرياضة أيضاً تستند إىل تعميامت استقرائيّة]2]، وقامت مبحاولة سّد 

هذه الثغرة يف بناء املذهب التجريبّي، بتصنيف قضايا الرياضة واملنطق يف خانة مختلفة 

عن قضايا العلوم الطبيعيّة، فاألوىل تحليليّة، والثانية تركيبيّة، فبدل الرتاجع أمام املشكلة 

إىل الوراء تقّدمت خطوة إىل األمام، فالوضعّي يحتفظ مببدأ التجريبّي، لكّنه أضاف إليه 

فقط مبدأ الهوهويّة، فقضيّة: )أ( هي )أ( مثالً، قضيّة ذات معنى إال أنّها تحليليّة. 

دامئاً  والرياضيّات صادقة  املنطق  قضايا  فتجنشتني  املعيار، صّنف  وعىل ضوء هذا 

-حيث قسم القضايا إىل ثالثة أقسام: صادقة دامئاً، وكاذبة دامئاً وهي التي تحتوي عىل 

تناقض مثل: السامء ممطرة وغري ممطرة«، وقضايا تحتمل الصدق والكذب وهي التي 

تصف وقائع تجريبيّة-، فقولنا: إّما أن تكون السامء ممطرة أو غري ممطرة، قد جمعت 

كّل االحتامالت املمكنة، لكّنها ال تخرب عن الواقع وال تضيف معرفة عىل اإلطالق]3].

ويكون املنطق الوضعّي قد اتخذ موقفاً وسطيّاً بني املنطقني التجريبّي العاّم، ومنطق 

كانط، حيث إّن األّول يذهب إىل كون املنطق بعدي أي تاٍل عىل التجربة، وأنّه ينحرص 

يف كونه تعميامً يعتمد عىل وقائع جزئيّة متّت مالحظتها كام ذكرنا عن ستيوارت ميل، 

وكانط يرى أّن هناك قوانني قبليّة ولكّنها مع ذلك تركيبيّة أي أنّها ليست تحصيل حاصل 

يف عالقة موضوعها مبحمولها. أّما الوضعيّة الجديدة -خصوصاً دراسات فتجنشتني- ترى 

أّن قضايا املنطق قبليّة، أي نحكم بصدقها قبل مراجعة الطبيعة تجريبيّاً.

فمثالً القضيّة املنطقيّة اآلتية: أ تساوي ج، وج تساوي د، إذن أ تساوي د، تحمل 

]1] الخويّل، مصدر سابق، ص264.

[2[ A. J. Ayer, Language, Truth And Logic )1936(, Penguin Books, London, 1974, p100.

]3] أنظر: هويدي، ص132-131.
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معها دليل صدقها مبعنى عدم انتظار مراجعتها يف الطبيعة حتّى يتأكّد صدقها، إال أنّها 

مع ذلك مجرّد تحصيل حاصل، ال تعني شيئاً وال تدّل عىل يشء يف التجربة، فام قوانني 

املعطيات الحّسيّة، وهي قواعد اختربت  املنطق إال قواعد نحويّة تنظّم تنظيامً ميرّساً 

بطريقة تحّكميّة ميكن اختيار غريها، لكّنها طاملا وضعت كمبادئ استنباط فإّن النتائج 

اتفاقيّاً محضاً]1]. و6+4=10 معناه  تلزم عنها بالرضورة، ولكن أساس كّل منطق يبقى 

قد اتفقنا عىل أن نستعمل رمزين مبعنى واحد »6+4« و«10«، كام اتفقنا مثالً عىل أن 

نستعمل لفظتي الليث واألسد مبعنى واحد، فال فرق بني أن تقول إّن عندي »6+4« غرام 

من الذهب وأن تقول إّن عندي »10« غرامات]2].

وقضايا املنطق كذلك تحّدد طريقة استعاملنا لأللفاظ والرموز وال تنبئنا بشء جديد 

عن العامل، وعىل حّد تعبري آير إنّها »تنبئنا مبا هو مفروض فينا العلم به من قبل«]3]. 

وقولنا: »ق تلزم عنها ك« مبثابة التحليل لعنارص ق، وإبراز ك باعتبارها عنرصاً مالزماً. 

فكّل قضيّة يحكم املنطق برضورتها يكون معنى الرضورة فيها أنّها قد سبق إثباتها »فإذا 

وجدنا أّن قضيّة ما ال بّد لنا من تصديقها بالرضورة، كان معنى ذلك أنّه قد سبق بالفعل 

إثباتها«]4]. 

لكن، مع فرض كون هذه القضايا تحمل شواهد صدقها معها بشكل مستقّل عن 

التجربة قبل مراجعة الواقع، أال تؤكّد معطيات الواقع صدق هذه القضايا؟!!

نعم، قّسم املنطق الوضعّي القضايا الرياضيّة إىل قسمني:

األّول: الرياضيّات غري البحتة أو التطبيقيّة.

والثاين: الرياضيّات البحتة. واعتربوها قضايا تحليليّة رضوريّة ويقينيّة.

أّما بالنسبة إىل األوىل، كهندسة إقليدس، هنا يختلف املوقف، فهي وإن كانت تتضّمن 

]1] انظر: بوشنسيك، ص98.

[2[ A.J,Ayer, Language, Truth and Logic, p114.

[3[ A.J,Ayer, ibid, p91.

[4[ Prall, D.W, Implication, Univ- of California Publications in Philosophy, 8, P155.
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إخباراً جديداً عن املوضوع، ]كقضيّة الخّط املستقيم أقرص خّط يصل بني نقطتني، فإنّه 

ال ميكن اعتبارها قضيّة تحليليّة؛ ألّن موضوع القضيّة وهو الخّط املستقيم ال يتضّمن 

محمولها وهو أقرص خّط يصل بني نقطتني، فهذه القضيّة ال ينطبق عليها معيار القضيّة 

التحليليّة وهو أن يكون املحمول مجرّد تكرار للموضوع بإظهار ما هو متضّمن فيه] 

إال أنّها ليست قضايا رضوريّة ويقينيّة، وال تتمتّع بالدرجة ذاتها التي تتمتّع بها قضايا 

الرياضيّات البحتة.

قضايا  افرتاض  يف  النظر  بوجهة  التسليم  فرض  فمع  الثاين،  النوع  من  القضايا  أّما 

الرياضيّات البحتة وكذلك القضايا املنطقيّة تحليليّة وتكراريّة، ال يكفي يف حّل املشكلة 

املنطق  ألّن  واملنطقيّة؛  الرياضيّة  والقضايا  الطبيعيّة  القضايا  بني  املائز  لبيان  املعرفيّة 

الوضعّي مطالب بأمرين]1]:

إن من حيث كون مفهوم  التحليليّة،  القضايا  الرضورة واليقني يف  ببيان معنى  أّوالً: 

الرضورة ليس مفهوماً تجريبيّاً، وهو يتناف مع كون مصدر املعرفة البرشيّة هي التجربة.

فمثالً هل القضيّة املنطقيّة التحليليّة اآلتية: أ هي أ، هل تعادل: أ من الرضوري أن 

تكون أ؟ أو تعادل أ هي أ دون الحكم بالرضورة؟ فعىل األّول، هي قضيّة تركيبيّة؛ 

ن  الذي هو جزء املحمول، غري متضمِّ ألنّها تخرب عن يشء جديد، فعنرص الرضورة 

يف مفهوم املوضوع، الذي هو أ. وإن كانت تساوي الثاين، فقد نقد املنطق الوضعّي 

اعتقاده برضورة هذه القضيّة، وتصبح القضيّة املنطقيّة عىل وزان القضيّة الطبيعيّة.

2 كمحمول،  أو   2= كموضوع هو  بأّن 1+1  االعتقاد  ألّن  التناقض؛  بقانون  وثانياً: 

متوقّف عىل اإلميان املسبق مبجموعة قوانني فوق تجريبيّة، مثل قانون التناقض، فام 

النفي واإلثبات ال يجتمعان بحكم العقل عىل موضوع واحد،  بأّن  التسليم  مل يتّم 

لكان من املمكن افرتاض هذه القضيّة صادقة كام ميكن افرتاضها كاذبة، أو افرتاض 

1+1=2 وافرتاض عكسها؛ إذ ال ميكن تفسري اليقني الذي ال يجامعه احتامل الخالف 

إال باإلميان بقانون التناقض.

]1] انظر: الصدر، األسس املنطقيّة لالستقراء، ص453.
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وحينها يكون قانون التناقض هو الذي مينح القضايا التكراريّة يقينيّتها ورضوريّتها، 

فيطرح السؤال اآليت نفسه: مبا أّن فاقد الشء ال يكون معطيّاً له فمن أين استمّد هذا 

املبدأ رضوريّته ويقينيّته؟ 

ألّن  تحليليّة؛  قضيّة  التناقض  قانون  بأن  يجيب  أن  الوضعّي  املنطق  يستطيع  وال 

محموله وهو الحكم بامتناع االجتامع غري مستبطن يف موضوعه وهو مفهوم التناقض، 

املوضوع، ومن  قائم بني محمول خارج عن ذات  فهذه قضيّة خربيّة تحيك عن واقع 

املؤرّشات عىل ذلك، أّن قولنا اجتامع النقيضني محال، يغاير قولنا: اجتامع النقيضني هو 

اجتامع النقيضني]1].

وبناء عليه، تعود املشكلة، فهل هذه القضيّة الخربيّة أّوليّة مستقلّة عن التجربة؟ 

إذاً، ناقض املنطق الوضعّي ذاته!! أم أنّها قضيّة مستلهمة من التجربة عىل حّد القضايا 

الطبيعيّة األخرى؟ وحينها: يعجز املنطق الوضعّي عن إعطاء تربير منطقّي لهذا الفرق 

بني قانون التناقض املتّصف بالرضورة واليقني، وبني باقي القضايا الطبيعيّة التي تخلو 

من هاتني الصفتني؟! 

الوضعّية وسؤال: »هل الله موجود؟«

أو  إلحاديّة  الوضعيّة  هل  وهي:  بالبحث،  جديرة  محوريّة  أخرية  نقطة  مثّة  يبقى 

الأدريّة؟ 

مثّة ثالثة مواقف يف تاريخ الفلسفة من سؤال -الهلّيّة البسيطة-: »هل الله موجود؟«، 

قبل بيانها، نذكر مقّدمة منطقيّة مُتهِّد لفهم املسألة، وهي أّن كّل قضيّة بالنظر األّويّل 

فال  التساوي،  بنحو  والكذب  الصدق  قيمتي  فيها  تتكافأ  أي  والكذب،  الصدق  تحتمل 

ترجح إحداهام عىل األخرى، وهذا يعني أّن املوقف املبديّئ من أّي قضيّة هي الشّك 

فيها، مبعنى تعادل نسبة اإلثبات والنفي لدى الذهن البرشّي، وال يرتّجح أحد الطرفني 

عىل اآلخر -عىل نحو تاّم )اليقني( أو ناقص )الظّن(- إال بوجود دليل عىل إثبات املحمول 

للموضوع أو نفيه عنه، وعليه: 

]1] نظر: الصدر، األسس املنطقيّة لالستقراء، ص452.
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نقيضها،  ويكذب  موجود«،  »الله  قضيّة:  فتصدق  اإلثبات،  دليل عىل  يقوم  أن  إّما 

وهذا هو موقف اإللهينّي والربوبيّني.

»الله  وتكافئ  »الله غري موجود«  فتصدق قضيّة:  النفي،  دليل عىل  يقوم  أن  وإّما 

معدوم«، ويكذب نقيضها، وهذا هو موقف امللحدين.

وإّما أن ال يقوم دليل عى اإلثبات، وال عىل النفي، فتبقى القضيّة متكافأة الطرفني، 

وهذا هو موقف الالأدرينّي. فالالأدرّي هو الشخص الذي وإن مل ميلك دليالً عىل وجود 

الله، إال أنّه يف الوقت عينه ال ميلك دليالً عىل النفي، فهو ال يقول: »الله غري موجود«، 

بل يقول: ال أعلم بأّن الله موجود؛ ألّن عدم الدليل ليس دليالً عىل العدم.

وقد تبّنى رسل األطروحة الثالثة، حيث يقول بأنّه إذا أراد أن يتحّدث بلغة شعبيّة 

فهو ملحد، أّما إذا أراد أن يتكلّم بلغة منطقيّة علميّة فهو الأدري؛ ألّن عدم وجود اإلله 

للوضعيّة  أنّه مخلص  أيضاً  الربهنة عليه]1]، وإن كان يظهر من بعض عباراته  ال ميكن 

فيعتقد مبا سيذكره آير يف الفقرة الالحقة.

وقد حاول فالسفة الوضعيّة الكالسيكيّة تقديم أنفسهم بأنّهم ليسوا مذهباً إلحاديّاً 

منكر  فريقني:  بني  فهم  خافية]2]،  املاّديّة غري  ميولهم  أّن  إال  للكلمة،  املنطقّي  باملعنى 

نزعة أوجست كونت. وفريق  تأسيس دين جديد كام هي  التقليديّة، محاوالً  لألديان 

أقرب إىل الشّك الرباجاميتّ كام هو حال أرنيست رينان.

اعتنق  األخري  أنّه يف طوره  إال  فيام سبق،  التي عرضناها  نظره  فرينان رغم وجهة 

ين  نوعاً من الشّك الرباجاميتّ، حيث يقول: »إّن املوقف األكرث منطقيّة للمفّكر بإزاء الدِّ

ين حق، وينبغي أن يفعل وكأّن الله والنفس موجودتان، وهكذا  هو أن يعمل وكأّن الدِّ

ين يف عداد تلك الفروض الكثرية، مثل األثري، والسياالت الكهربيّة، والضوئيّة  يدخل الدِّ

ووسائل  رموزاً  إال  ليست  أنّها  جيّداً  نعلم  ونحن  نفسها،  والذرّة  والعصبيّة،  والحراريّة 

ميرسة لتفسري الظواهر، ولكّننا مع ذلك نتمّسك بها«]3].

]1] رسل، برتراند، ملاذا لست مسيحيّاً، ترجمة عبد الكريم ناصيف، دار التكوين للتأليف والرتجمة ، ط1، 2015م، ص204-203.

]2] كرم، ص372.

[3[ Renan, Ernest, EXAMEN DE CONSCIENCE PHILOSOPHIQUE, Paris, CHEZ A. FRANCK, LIBAIRE, 

1889,P432.
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أّما الوضعيّة املنطقيّة، فال ينسجم أّي موقف من املواقف الثالثة املعروضة سابقاً 

مع منهجهم املنطقّي، وأدّق تعبري نجده عن هذه القضيّة ما ذكره آير )اللغة، الحقيقة 

 ،Agnostic واملنطق-115-116(، حيث يقول: » إّن الّسمة األساسيّة يف موقف الالأدرّي

أسباب  تصّوره  يف  يوجد  ال  أنّه  مبعنى  »إمكانيّة«،  مُيثّل  إله  وجود  أّن  يتصّور  أنّه  هي 

وجيهة لإلميان بوجود الله أو عدم اإلميان بوجوده.

أّما الّسمة األساسيّة يف موقف امللحد atheist، فهي أنّه يأخذ بإمكانيّة »عدم وجود إله«.

التي تقال عن طبيعة »الله«، هي يف  العبارات  أّما وجهة نظرنا، فإنّنا نرى أّن كّل 

حقيقتها عبارات »ال معنى لها« non-sensical، ومن ثّم فإّن نظرتنا لهذه العبارات ال 

تتطابق -بحال- مع أّي من هاتني النظرتني، وال تقّدم دعامً إلحداهام دون األخرى، وإمّنا 

هي -يف الحقيقة- متعارضة معهام؛ ألنّه إذا ما كان التقرير الذي يقول »بوجود إله« 

تقريراً ال معنى له، فإّن تقرير امللحد الذي يقّرر فيه أنّه »ال يوجد إله« هو -باملثل- 

تقرير ال معنى له، طاملا أنّه ال يزيد عن كونه تقرير يناقض التقرير األّول. 

امتناعه عن  بالرغم من  إنّه  نقول:  أن  الالأدرّي، فنستطيع  يتعلّق مبوقف  أّما فيام 

تقرير »وجود إله«، أو »عدم وجود إله«، فإنّه ال ينكر أّن السؤال عاّم إذا كان يوجد إله 

مفارق أم ال، سؤال له معنى أو سؤال أصيل. فهو ال ينكر العبارتني »يوجد إله مفارق« 

كاذبة.  بالفعل واألخرى  إحداهام صادقة  يعرّبان عن قضايا  إله مفارق«،  يوجد  و »ال 

فكّل ما يقوله: إنّنا ال منلك وسائل متّكننا أن نقّرر أيّهام هي القضيّة الصادقة، وأيّهام هي 

القضيّة الكاذبة، ومن ثّم فال يجب أن نلزم أنفسنا بإحداهام. 

ولكّننا قد تبيّّنا كيف أّن هذه العبارات ال تعرّب بحال عن قضايا، ماّم يعني أن نستبعد 

-باملثل- النزعة الالأدريّة أيضاً.

وينطبق عىل موقف »امللحد« ما ينطبق عىل موقف » األخالقّي« فتأكيداته ليست 

»صحيحة« أو »غري صحيحة«. فطاملا ال يخرب بشء عن العامل، فال ميكن -من ثّم- إدانته 

بأنّه يقول شيئاً كاذباً أو شيئاً ال ميلك عليه أدلّة كافية«]1]. 

[1[ A. J. Ayer, Language, Truth And Logic, p115-11.207-206، 
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كلمة أخرية: املنهج العلمّي يقود إىل اإلميان بالله

الوضعيّة والتجريبيّة عموماً، بني منهج  أنّه مثّة مفارقة عجيبة يف  وماّم يؤسف له، 

البحث العلمّي، والنتيجة التي توّصلوا إليها، جواباً عن سؤال :«هل الله موجود؟«: نفياً 

أو شّكاً أو إفراغاً للمعنى، ففي اللحظة التي كان ينبغي فيها أن يعتمد االستقراء دليالً 

الطبيعة من إحكام هنديّس وإتقان ذيكّ]1]،  اكتشاف ما تحتويه  بالله يف  اإلميان  لدعم 

استُخِدم االتجاه الحيّسّ والتجريبّي لرضب فكرة اإلميان بالله تعاىل، فام دام الله تعاىل 

ال يخضع للخربة الحّسيّة، فهو غري موجود، أو ال أقّل ال طريق إىل التثبّت من وجوده، 

موجود«،  »ديز  تقول:  أن  مبثابة  لكان  موجود«،  »الله  قلت:  لو  األساس  هذا  »وعىل 

فكام ال معنى لهذه الجملة، كذلك تلك؛ ألّن وجود الله ال ميكن التعرّف عليه بالحّس 

والتجربة«]2]. 

واإلميان  والتجربة-  االستقراء  قائم عىل  -كمنهج  العلم  بني  املصطنع  التناقض  هذا 

املنطقيّة  »األسس  كتابه:  يف  أطروحته  فدّون  فكرّي،  كهّم  الصدر  الشهيد  عاشه  بالله، 

لالستقراء«، ال بصفته فيلسوف علم أو منطقّي، وإمّنا ليؤكّد عىل حقيقة عقائديّة يف غاية 

األهّميّة، »هذه الحقيقة -كام يقول السيّد الصدر-، هي أّن األسس املنطقيّة التي تقوم 

عليها كّل االستدالالت العلميّة املستمّدة من املالحظة والتجربة، هي األسس املنطقيّة 

نفسها التي يقوم عليها االستدالل عىل إثبات الصانع املدبّر لهذا العامل، عن طريق ما 

يتصف به العامل من مظاهر الحكمة والتدبري، فإّن هذا االستدالل كأّي استدالل علمّي 

االستقرايّئ يف  للدليل  التي حّددناها  العاّمة  للطريقة  بطبيعته، وتطبيق  استقرايّئ  آخر، 

كلتا مرحلتيه.

فاإلنسان بني أمرين: 

فهو إّما أن يرفض االستدالل العلمّي ككّل. 

]1] عرض السّيد الصدر الدليل االستقرايّئ عىل وجود الله بشكل تفصييّل، تحت عنوان: »االستدالل العلمّي إلثبات الله تعاىل«، يف كتابه: 

»املُرِسل، الرسول، الرسالة«. وانظر: الطباطبايّئ، ومطّهري، أصول الفلسفة واملنهج الواقعّي، املجلّد3، املقالة 14، ص301-203.

]2] انظر: الصدر، موجز يف أصول الدين، ص125.
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الصانع  إثبات  العلمّي، ويعطي لالستدالل االستقرايّئ عىل  وإّما أن يقبل االستدالل 

القيمة نفسها التي مينحها لالستدالل العلمّي. 

وهكذا نربهن عىل أّن العلم واإلميان مرتبطان يف أساسهام املنطقي ّ-االستقرايّئ، وال 

ميكن من وجهة النظر املنطقيّة لالستقراء الفصل بينهام«.



219الوضعّية: دراسة مفهومها ومنزلتها في علم المعرفة المعاصر

الئحة املصادر واملراجع

إ. م. بوشنسيك، الفلسفة املعارصة يف أوروبا، سلسلة عامل املعرفة، العدد 165، ترجمة عزت قرين، . 1

ربيع أّول 1413هـ-أيلول 1992م، املجلس الوطنّي للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.

ابن سينا، الشفاء- املنطق، الربهان، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، تحقيق أبو العال عفيفي، نرش . 2

وزارة الرتبية والتعليم اإلدارة العاّمة لثقافة مبناسبة الذكرى األلفيّة للشيخ الرئيس، املطبعة األمرييّة، 

القاهرة، 1375هـ-1956م.

أبو رغيف، عاّمر، منطق االستقراء، مجمع الفكر اإلسالمّي، ط1، 1410هـ. . 3

إسالم، عزمي، اتجاهات يف الفلسفة املعارصة، وكالة املطبوعات، الكويت، ط1.. 4

إسالم، عزمي، فتجنشتني، سلسلة نوابغ الفكر العريّب، 19، دار املعارف مبرص، القاهرة.. 5

آميل، جوادي، نظريّة املعرفة يف القرآن، ترجمة دار اإلساء للتحقيق والنرش، دار الصفوة، بريوت، . 6

ط1، 1417هـ-1996م.

ط1، . 7 إيران،  قم-  للمطبوعات،  الذخائر  دار  والريايّض،  الصورّي  املنطق  الرحمن،  عبد  بدوي، 

1368هـ.ش.

النهضة . 8 دار  عيل،  محّمد  القادر  عبد  ماهر  وتقديم  ترجمة  العلمّي،  الكشف  منطق  كارل،  بوبر، 

العربيّة، بريوت، ص63 وما بعد. 

ج. برنويب، مصادر وتيّارات الفلسفة املعارصة يف فرنسا، ترجمة عبد الرحمن بدوي، املؤّسسة العربيّة . 9

للدراسات والنرش، بريوت، ط2، 1980م، ج1.

الجابرّي، محّمد عابد، تطّور الفكر الريايّض والعقالنيّة املعارصة.. 10

الخويل، مينى طريف، فلسفة العلم يف القرن العرشين، سلسلة عامل املعرفة، العدد 264، تصدر عن . 11

املجلس الوطنّي للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، رمضان 1421- كانون األول 2000م.

دار . 12 القاهرة،  األهواين،  فؤاد  أحمد  أحمد،  مريس  محّمد  ترجمة  الرياضيّات،  أصول  برتراند،  رسل، 

املعارف، 1958م.

رسل، برتراند، حكمة الغرب- الفلسفة الحديثة واملعارصة، ترجمة فؤاد زكريّا، سلسلة عامل املعرفة، . 13

العدد 72، ديسمرب 1983.

14 . ، رسل، برتراند، ملاذا لست مسيحيّاً، ترجمة عبد الكريم ناصيف، دار التكوين للتأليف والرتجمة 

ط1، 2015م.

رسل، برتراند، مشكالت الفلسفة، ترجمة سمري عبده، دار التكوين للتأليف والرتجمة، ط1، 2016م.. 15

السبحايّن، جعفر، نظريّة املعرفة- املدخل إىل العلم والفلسفة واإللهيّات، بقلم الشيخ حسن محّمد . 16

ميّكّ العاميّل، الدار اإلسالميّة، بريوت، ط1، 1411هـ-1990م.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 220

السبزوارّي، ماّل هادي، رشح املنظومة )اللئايل املنتظمة(، قسم املنطق، تحقيق وتعليق حسن حسن . 17
زاده آميل.

الصدر، محّمد باقر، األسس املنطقيّة لالستقراء، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط5، 1406هـ-. 18
1986م.

الصدر، محّمد باقر، السنن القرآنيّة للمجتمع والتاريخ، دار املرتىض، بريوت، 1413هـ-1993م.. 19

الصدر، محّمد باقر، فلسفتنا، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط10، 1400هـ-1980م.. 20

مطبعة . 21 الرفاعّي،  الجبّار  عبد  تحقيق  الرسالة،  الرسول-  املُرِسل-  الدين،  أصول  يف  موجز  الصدر، 
رشيعت، 1422هـ-2001م.

الطباطبايّئ، محّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، دار الكتب اإلسالميّة، تهران، 1372هـ.ش، ج1.. 22

الطباطبايّئ، محّمد حسني، تقديم وتعليق مرتىض مطّهري، أصول الفلسفة واملنهج الواقعّي، ترجمة . 23
عاّمر أبو رغيف، مؤّسسة أّم القرى للتحقيق والنرش، بريوت، ط1، 1421هـ، ج1.

الطباطبايئ، محّمد حسني، نهاية الحكمة، تعليق محّمد تقي مصباح اليزدّي، دار الكتاب اإلسالمّي، . 24
بريوت، ج1.

الطويل، توفيق، أسس الفلسفة، دار النهضة العربيّة، القاهرة، ط7، 1979.. 25

عجمي، سامر توفيق، الرتبية بنظرة فلسفيّة، مركز األبحاث والدراسات الرتبويّة، دار البالغة، بريوت، . 26
ط1، 1439هـ-2018م.

مراجعة . 27 إسالم،  عزمي  ترجمة  رسل،  برتراند  تقديم  فلسفيّة،  منطقيّة  رسالة  لودفيج،  فتجنشتني، 
وتقديم زيك نجيب محمود، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصيّة، 1968م.

قاسم، محمود، املنطق الحديث ومناهج البحث، مكتبة األنجلو املرصيّة، ط2.. 28

كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، بريوت.. 29

كونت، أوجست، دروس يف الفلسفة الوضعيّة، درس 28، نرشه ليرتيه سنة 1864م، ج2، نقالً عن . 30
برنويب، ج1.

الالند، أندريه، موسوعة الالند الفلسفيّة، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بريوت-. 31
.H-Q 2باريس، ط1، 1996م، ج

ماشريي، بيار، كونت الفلسفة والعلوم، ترجمة سامي أدهم، املؤّسسة الجامعيّة للدراسات والنرش . 32
والتوزيع، بريوت، ط1، 1414هـ-1994م.

محمود، زيك نجيب، من زاوية فلسفيّة، دار الرشوق، القاهرة، ط4، 1993م.. 33

محمود، زيك نجيب، موقف من امليتافيزيقيا، دار الرشوق، القاهرة، ط4، 1993م.. 34

مطّهري، أصول الفلسفة واملنهج الواقعّي، ج1.. 35

للمطبوعات، . 36 التعارف  دار  التسخريّي،  عيل  محّمد  ترجمة  املاّديّة،  نحو  الدوافع  مرتىض،  مطّهري، 

بريوت، ط2، 1400هـ-1980م.



221الوضعّية: دراسة مفهومها ومنزلتها في علم المعرفة المعاصر

مطّهري، مرتىض، املجتمع والتاريخ، دار املرتىض، بريوت، 1413هـ-1993م. 37

الدراسات اإلسالميّة، مؤّسسة . 38 الرفاعّي، قسم  الجبّار  مطّهري، مرتىض، رشح املنظومة، ترجمة عبد 

البعثة، قم، ط1، 1413هـ، ج1.

مظّفر، محّمد رضا، أصول الفقه، مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، ط2، 1410هـ-1990م، ج1.. 39

مظّفر، محّمد رضا، املنطق، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 1414هـ-1995م.. 40

ميد، هنرت، الفلسفة- أنواعها ومشكالتها، ترجمة فؤاد زكريّا، دار النهضة مرص، القاهرة، 1969م.. 41

هانز ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلميّة، ترجمة د. فؤاد زكريّا، دار الوفاء للطباعة والنرش، األسكندريّة، . 42

2006م.

همبل، كارل، فلسفة العلوم الطبيعيّة، ترجمة جالل موىس، دار الكتاب العريّب، القاهرة، 1976م.. 43

النهضة . 44 مكتبة  املنطقيّة،  الوضعيّة  للفلسفة  نقديّة  دراسة  املنطق؟  علم  هو  ما  يحيى،  هويدي، 

املرصيّة، ط1، 1966م.

اليزدّي، محّمد تقي املصباح، النظرة القرآنيّة للمجتمع والتاريخ، ترجمة عبد املنعم الخاقايّن، دار . 45

الروضة، بريوت، ط1، 1416هـ-1996م. 

اليزدّي، محّمد تقي مصباح، اإليديولوجيّة املقارَنة، ترجمة عبد املنعم الخاقايّن، دار املحّجة البيضاء . 46

– دار ومكتبة الرسول األكرم، بريوت، ط1، 1413هـ-1992م.

اليزدّي، محّمد تقي مصباح، املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، ترجمة محّمد عبد املنعم الخاقايّن، . 47

مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرّسني بقم املقّدسة، ط4، 1416هـ، ج1.

48. A. J. Ayer, Language, Truth And Logic )1936(, Penguin Books, London, 1974.

49. Aug, Comte, Discours sur l esprit positif, § 31.

50. James Griffen, Wittgensteins Logical Atomism, Oxford University prees, 1965.

51. L. Wittgenstein. Tractatus Logic-Philosophic, trans by C. K. Ogden,Kegan Pani, 

London. 1933. 4. 112.

52. Littre, E. Auguste Comte et la philosophie positive, Paris, Librairie De L. Hachette 

Et c18. 1863.

53. Moritz Schlick, Meaning and Verification, The Philosophical Revie, Vol, 45, 1936.

54.  Norton White, The Age of Analysis: 20th, Century Philosophers, Mentor books, 

New York, 1957.

55. Prall, D.W, Implication, Univ- of California Publications in Philosophy, 8, 

56. Renan, Ernest, EXAMEN DE CONSCIENCE PHILOSOPHIQUE, Paris, CHEZ 

A. FRANCK, LIBAIRE, 1889





تسعى هذه الدراسة إىل اإلحاطة التحليلّية النقديّة مبفهوم النسبّية كجوهر حاكم 

العاّمة لفكر الحداثة ومعارفها يف الحقول األنطولوجّية واإلبستمولوجّية  البنية  عىل 

املختلفة. ولتناول هذا املبنى يف تاريخ الحضارة الغربّية تناوالً نقديّاً حاولت الدراسة 

مدى  أّي  إىل  وهام:  لها،  الفقرّي  العمود  ميّثالن  محوريّني  سؤالني  عن  تجيب  أن 

عرصنا  وحّتى  تاريخه  منذ  الغريّب  الفكر  عىل  واألخالقّية  املعرفّية  النسبّية  سيطرت 

الراهن من  الغريّب  املجتمع  النسبّية فيام يعانيه  أثّرت هذه  أّي مدى  الراهن؟ وإىل 

أزمات حول املعنى والقيم؟ 

»املحّرر«

َمثلبًة تهّدد كّل  تُعّد  للتفاخر بقدر ما  َميزة تدعو  تُعّد  نسبيّة املعرفة واألخالق ال 

مبادئنا ومعارفنا ومعتقداتنا؛ فمع شيوع النسبيّة املعرفيّة لن تكون هناك حقيقة واحدة 

قة يرجع إليها الجميع ويجعلونها معياًرا للصدق العاّم، وإمّنا ستكون هناك آراء  ُمصدَّ

متعّددة بعدد البرش عن املوضوع الواحد، وذلك حسب اختالفهم يف فَهم هذا املوضوع. 

ومن ثمَّ ينعدم اليقني، وال يصبح هناك صواٌب أو خطأ، ويصبح الشُك هو السمَة السائدة 

غيضان السيد علي*

النسبّي�ة
�ات املعرفة واألخالق   دراسة حتليلّية نقدّية لنسبيَّ

يف الغرب احلديث

*  باحث وأستاذ الفسلفة يف جامعة بني سويف- مرص.
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يف الحياة واملعرفة اإلنسانيّة عاّمة. كام أنَّ نسبيّة األخالق تؤّدي إىل تفّكك البناء األخالقّي 

ويصعب  املتغرّية،  الجزئيّة  األخالقيّات  وتظهر  املعايري  تتحطّم  حيث  عاّمة؛  لإلنسانيّة 

التمييز بني ما هو خري وما هو رش. فاملعرفُة واألخالق ينبغي أن يكون لهام ماهيّة ثابتة 

متّفق عليها وال ميكن أن يكونا نسبيّني يختلفان من شخص إىل آخر.

فالنسبيّة املعرفيّة أو األخالقيّة تستند إىل التشكيك ورفع اليقني عن كّل معنى ومقياس؛ 

فالنسبيّة املعرفيّة تنزع الثقة عن كّل يشء، وتنهار معها كّل اليقينيّات املطلوبة لقيام حياة 

هادئة خالية من القلق واالضطراب؛ إذ معها ميوت املعنى الحقيقّي لكّل يشء، لتبقى معاٍن 

كثرية تحتمل الصواب والخطأ. كذلك قد تؤّدي النسبيّة املعرفيّة إىل اإللحاد وإنكار وجود 

الله، فمتى كانت معرفتنا نسبيّة لزم أنّنا ال ندري شيئًا عن املطلق، بل لعلّنا ال ندري إن كان 

موجوًدا أو غري موجود. كذلك النسبيّة األخالقيّة تتحطّم معها املعايري واملقاييس الخلقيّة، 

وتظهر من خاللها األخالقيّات الجزئيّة املتغرّية التي تتغرّي بتغرّي املواقف االجتامعيّة وبتغرّي 

الزمان واملكان. وال يبقى معها معيار ثابت يبنّي ما هو خري وما هو رّش.

معنى النسبّية يف اللغة واالصطالح:

النسبّي يف اللغة يقال يف مقابل املطلق، فإذا دلَّ املطلق عىل املوجود يف ذاته وبذاته، 

دلَّ النسبّي عىل ما يتوقّف وجوده عىل غريه. وإذا دلَّ عىل الخالص من كّل تعنّي أو 

تحديد دلَّ النسبّي عىل التابع إلحدى وحدات القياس أو إلحدى نقاط االرتكاز. وإذا دّل 

املطلق عىل التاّم أو الكامل املتعّري عن كّل قيد، أو حرص، أو استثناء، دلَّ النسبّي عىل 

املقيّد، أو الناقص، أو املحدود]1].

املعرفة  أّن  يقّرر  من  مذهب  هي   Relativity of Knowledge املعرفة  ونسبيّة 

اإلنسانيّة معرفة نسبيّة متغرّية. والنسبيّة األخالقيّة Relativity of Moral مذهب من 

التغرّي  يكون هذا  أن  واملكان، من غري  الزمان  بتغرّي  تتغرّي  والرّش  الخري  فكرة  أّن  يقّرر 

مصحوبًا بتقّدم معنّي. ومن ثّم فاملقصود بالنسبيّة املعرفيّة أّن املعرفة اإلنسانيّة نسبة 

]1] جميل صليبا، املعجم الفلسفّي، الجزء الثاين )ط-ي(، بريوت، دار الكتاب اللبنايّن، 1982م، ص465. 
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وإذا  بكّل يشء،  اإلنسايّن ال يحيط  العقل  وأّن  املعروف،  العارفة واملوضوع  الذات  بني 

أحاط ببعض جوانب األشياء صبَّها يف قوالبه الخاّصة. ولنسبيّة املعرفة عند )هاملتون( 

إال  تحيط  وال  الوجود  إال ظواهر  تتناول  ال  معرفتنا  إنَّ  أّواًل-  قوله:  معان، وهي  ثالثة 

بالنسب التي بني األشياء. ثانًيا- إنَّ الذات العارفة ال تستطيع أن تدرك أحوال الوجود 

إال إذا كانت مزّودة بعقل قادر عىل إدراكها، فالنسبيّة بهذا املعنى ترجع إىل التحديد، 

منهام  كاًل  تجعل  نسبة  املعروف  واملوضوع  العارفة  الذات  بني  أّن  بالتحديد  وأعني 

مرشوطًاً باآلخر. ثالًثا- إنَّ العقل اإلنسايّن ال يدرك صور الوجود إال بعد تبديلها ومزجها 

بفاعليّته الخاّصة]1]. 

ولنسبيّة املعرفة عند جون ستيوارت مل معان أخرى، فيقول: أ- إنَّا ال نعرف الشء 

إال من جهة ما هو متميّز عن غريه من األشياء. ب- وال نعرف الطبيعة إال من خالل 

أحوالنا  إىل  األشياء  إرجاع  األوىل، هي  نتيجتان:  الثاين  القول  ولهذا  الشعوريّة.  أحوالنا 

الشعوريّة. والثانّية، هي القول بوجود يشء يف ذاته، ال ميكن أن يكون بطبيعته موضوع 

معرفة عقليّة أو تجريبيّة. 

والخالصة: إّن نسبيّة املعرفة ترجع إىل القول: إنَّ العقل ال يستطيع أن يعرف كّل 

تابًعا  العقل إال كان إدراكها  يشء، فإذا عرف يشء غابت عنه أشياء. وما من فكرة يف 

ملعارضتها بفكرة سابقة مختلفة عنها أو شبيهة بها]2]. 

إمّنا  عليه  الحكم  أو  الفعل  صواب  أنَّ  ترى  التي  تلك  فهي  األخالقيّة  النسبيّة  ا  أمَّ

يكون بالنسبة للظروف الخارجيّة التي جرى فيها الفعل أو صدر يف إطارها الحكم، وأنَّ 

األخالق مجرّد قواعد غري ملزمة لغري املعتقدين فيها، وأنَّ من املستحيل تربير أّي فعل 

أخالقّي، وأنّه ليس يف األخالق ُمطلقات، وال ميكن أن يكون لها أساس علمّي، وال ميكن 

الحكم عىل فعل أخالقّي بالصّحة أو بالخطأ، ويؤّدي ذلك منطقيًا إىل تربير الال أخالقيّة]3].

]1] جميل صليبا، املعجم الفلسفّي، الجزء الثاين )ط-ي(، بريوت، دار الكتاب اللبنايّن، 1982م، ص466.

]2] املرجع السابق، ص 467.

]3] عبداملنعم الحفنّي، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، القاهرة، مطبعة مدبويل، الطبعة الثالثة، 2000م، ص875.
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 أّواًل- املنشأ التاريخّي للنسبّية املعرفّية واألخالقّية يف الغرب

يحاول هذا املبحث التأصيل التاريخّي لنشأة النسبيّة يف املعرفة واألخالق يف الفكر 

الغريّب عرب الوقوف عىل البدايات الحقيقيّة لهذه النسبيّة عند السفسطائينّي والقورينائيّني 

القدامى أو املُحدثني وصواًل إىل بدايات عرص  واألبيقورينّي والشّكاك واإلرتيابيّني سواء 

ن أبرز الرؤى النسبويّة يف مجاالت األخالق  النهضة األوروبيّة مع ميكيافيليل الذي دشَّ

والسياسة.

1. نسبّية املعرفة واألخالق عند السوفسطائّيني:

تظهر النسبيّة يف املعرفة واألخالق واضحة وجليّة عند السوفسطائيّني، فمن السهل 

للقارئ املتصّفح أن يضع يده عىل تلك النزعة مبجرّد أن يطالع تلك الشذرات التي بقيت 

من تراث السوفسطائيّني. فام أن نقف مع تلك الشذرة الوحيدة التي بقيت من كتاب 

تقول:  والتي  الحقيقة«،  »عن  بـ  املعنون  )481-411 ق.م(   Protagoras بروتاجوراس 

»اإلنسان مقياس كّل يشء، فهو مقياس أنَّ األشياء املوجودة موجودة، وأّن األشياء غري 

املوجودة غري موجودة«]1]، حتّى تتبنّي لنا تلك النزعة النسبيّة بوضوح وجالء؛ حيث إّن 

بروتاجوراس يقصد هنا باإلنسان، الكائن الفرد، الذي يُدرك العامل وحده منفرًدا بواسطة 

حواسه الخاّصة فقط، وليس اإلنسان العاّم الذي ميثّل اإلنسانيّة كلّها باملفهوم العقيّل. 

والعقول  الحواس  حيث  من  بينهم  فيام  باستمرار  مختلفني  اإلنسانيّة  أفراد  دام  وما 

واألجسام والبيئات، وكّل يشء تقريبًا، إذن لن تكون هناك حقيقة واحدة مصّدقة يرجع 

الحقائق  العاّم، وإمّنا ستكون هناك آالف من  الجميع ويجعلونها معياًرا للصدق  إليها 

املختلفة عن املوضوع الواحد، وذلك حسب اختالف األفراد يف فهم املوضوع. إىل جانب 

أنَّ اإلدراك الحيّسّ نفسه غري ثابت وال موّحد بني األفراد جميًعا، وال حتّى طول حياة 

الفرد الواحد، بل إنَّه يف تغرّي مستمّر. وما دامت املعرفة قامئة عىل اإلدراك الحيّسّ املتغرّي، 

فإنّها ستكون -بال شّك- متغرّية من إنسان آلخر، بحسب إدراكاته الحّسيّة الخاّصة، وأّن 

كّل ما يدركه املرء إمّنا هو صحيح بالنسبة له. وميكن لكّل مّنا أن يربهن عىل صّحة ما 

[1[  )Freeman)K(., The Pre-Socratic Philosophers, Oxford Basil Blackwell, 1946, p. 348.
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يعتقد وبحجج متساوية إذا كان كّل مّنا ميلك نفس القدرات الجدليّة!!]1]. ومن ثّم تكون 

املعرفة عند السوفسطائيّني نسبيّة خالصة.

وعىل نسبيّة املعرفة وذاتيّتها عند السوفسطائيّني تقوم النسبيّة األخالقيّة؛ فام دام 

الخري  أيًضا مقياس  فهو  والخطأ،  الصواب  الفرد هو مقياس كّل يشء، مقياس  اإلنسان 

والرّش. ومن ثمَّ كانت األخالق بكّل قيمها ومبادئها نسبيّة متغرّية تخضع للنواميس أو 

للعادات والتقاليد الجارية يف االستعامل حسب ما يوافق كّل جامعة وأّمة عىل حدة؛ 

بنسبيّة  »بروتاجوراس«  يقول  ولذلك  التقاليد.  مع  وتنحدر  املدنيّة  مع  تنشأ  فاألخالق 

بـ«الخري  يسّمى  ما  ينتفي  ثمَّ  ومن  وتقاليدها]2].  املدن  رشائع  الختالف  تبًعا  األخالق 

املوضوعّي« أو »الرّش املوضوعّي« الذي يتفق عليه الناس أو جميع األفراد. فام يكون 

خريًا يف عرص من العصور ميكن أن يصبح رشًّا يف عرص آخر، وما هو فضيلة يف مجتمع 

عند  واألخالق  املعرفة  تعرّب  وهكذا  آخر]3].  مجتمع  يف  رذيلة  إىل  يتحّول  أن  ميكن  ما 

السوفسطائيّني عن نزعة نسبيّة واضحة.  

2. نسبّية املعرفة واألخالق عند القورينائّيني واألبيقوريّني

تعّد املدرسة القورينائيّة The Cyrenaic School من أهّم املدارس السقراطيّة يف 

بالد اليونان القدمية، وقد أّسسها أرستبوس Aristippusِ )435-350 ق.م( وإليه تعود 

معظم تعاليمها، وقد بدت نزعتها النسبيّة يف نظريّة املعرفة؛ إذ رأت أنَّ الحواس هي 

التي تزّودنا باملعرفة اليقينيّة. ومن ثّم كانت النسبيّة األخالقيّة عند أنصار هذه املدرسة، 

الذين أقاموا األخالق عىل اللّذة، وأعلنوا أنَّ اللّذة هي الخري األقىص، وهي غاية الحياة 

عىل  وأنَّ  الطبيعة،  نداء  اللّذة  بأّن  ورصّحوا  الخلقيّة.  األحكام  ومقياس  القيم  ومعيار 

اإلنسان أن يعيش وفًقا للطبيعة، ولذلك يكون من الضالل أن نستحي من إشباع اللّذات 

وجّب  بإشباعها،  املجاهرة  يبيح  ال  االجتامعّي  العرف  كان  وإذا  إرضائها،  يف  الرتّدد  أو 

القورينائيّون وعىل  زاد  بل  املألوفة.  االجتامعيّة  باألوضاع  واالستخفاف  العرف  احتقار 

]1] مصطفى النّشار، تاريخ الفلسفة اليونانيّة من منظور رشقّي، الجزء الثاين، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 2000م، ص48.

]2] أحمد فؤاد األهواين، فجر الفلسفة اليونانيّة قبل سقراط، القاهرة، دار إحياء الكتب العربيّة، الطبعة األوىل، 1954م، ص272.

]3] إمام عبد الفتّاح إمام، فلسفة األخالق، القاهرة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، د.ت، ص 68. 
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يف  قامئاً  عنده  األعىل  املثل  وأصبح  عاجلة،  حّسيّة  اللّذة  تصّور  الذي  أرستبوس  رأسهم 

إرواء ظمئها حارًضا دون األسف عىل ما فات وال القلق توقًّعا ملا هو آت، وهذا يقتيض 

الحرص عىل إشباعها دون التعلّق بها أو التفكري يف نتائجها؛ مخافة أن يرتتّب عىل هذا 

بها! بل زاد فطبق مثله األعىل يف حياته، وكانت صديقته  الشعور  قلق يشّوش صفاء 

التي كانت عنده موضع تقدير وإكبار. وهكذا  املستهرتة »الييس Lais« رمزًا للشهوة 

أنكر القورينائيّون لذات العقل والروح واقترصوا عىل القول بأّن اللّذة الحّسيّة العاجلة 

وا ما عاق إرواءها رشًّا محضاً]1]. هي الخري األقىص، وعدُّ

وهكذا بدت النسبيّة املعرفيّة عند القورينائيّني يف رّد املعرفة إىل الحّس وليس إال 

العقل، كام تبّدت النسبيّة األخالقيّة يف جعلهم اللّذة معيار خرييّة الفعل األخالقّي، ومن 

ثّم أصبحت الحقائق عندهم نسبيّة متغرّية وليست مطلقة ثابتة، كذلك كانت القيم 

واملبادئ األخالقيّة نسبيّة متغرّية تختلف باختالف الظروف واألحوال، وإذا أّدت بنا هذه 

الحال إىل نوع من الفوىض، اقتضتنا الحكمة أن نؤثّر يف مجال العمل ما يبدو لنا نافًعا.

 ومن نسبيّة القورينائيّة إىل نسبيّة األبيقوريّة، وتنسب املدرسة األبيقوريّة إىل أبيقور 

Epicurus )341-270 ق.م( الفيلسوف األشهر يف هذه املدرسة، وقد عرّبت األبيقوريّة عن 

نزعة نسبيّة واضحة سواء أكانت يف املعرفة أو يف األخالق؛ فقد اعتمد األبيقوريّون عىل 

الحواس ووثقوا يف املعرفة الحّسيّة ثقًة مطلقًة، فكّل حقيقة -عندهم- إمّنا تُدرك عن طريق 

الحواس، والحسُّ صادق دامئًا، ويرى لوكريتوس Lucretius«أنّه ال يشء يستحّق ثقتنا أكرث 

من الحواس«]2]، وكّل عمليّة من العمليّات الحّسيّة إمنَّا هي يف الواقع -كام يصّورها أبيقور- 

عمليّة مالمسة أو مصادمة ماّديّة، وتكون هذه املالمسة أو املصادمة مبارشة بالنسبة لحاّستي 

الهوى، واملشاعر  اللمس والذوق. واعتمدوا بجانب اإلحساسات كمصدر للمعرفة عىل: 

واالنفعاالت، والتأّمالت الذهنيّة، وكّل هذه تعرّب عن النسبيّة، فاإلحساسات مختلفة من 

فرد إىل آخر. فإذا كانت الحقائق وليدة اإلحساسات أو ما يعتمد عليها من هوى ومشاعر 

وتأّمالت ذاتيّة فحينئذ يبطل القول بوجود حقيقة موضوعيّة مستقلّة عن الفرد وظروفه، 

]1] توفيق الطويل، الفلسفة الخلقيّة، نشأتها وتطّورها، القاهرة، دار النهضة العربيّة، الطبعة الثانية، 1967م، ص51.

[2[ ( )Lucretius, De Rerum Nature, Trans. By Cyril Bailey, Vol.1, Oxford, At The Clarendon press, 1947, p.387.
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فتتعّدد الحقائق تبًعا لتعّدد مدركيها والحاالت التي تطرأ عليهم، ومتى امتنع القول بوجود 

حّق يف ذاته أو باطل يف ذاته، أمكن أن يَصُدق النقيضان وأن ميتنع الخطأ!

عدَّ  حيث  املعرفة؛  نسبيّة  عىل  تقوم  أخالقيّة  نسبيّة  عن  األبيقوريّون  عربَّ  وقد 

وتصّوروا  منفعة شخصيّة،  إىل  القيم، وحّولوها  ومعيار  الحياة  غاية  اللّذة  األبيقوريّون 

تحّققه  مبا  مرهونة  الذاتيّة، وجعلوها  قيمتها  فسلبوها  املنفعة  ظّل هذه  الفضائل يف 

معيار  اللّذة  اتخاذ  عىل  القامئة  األخالقيّة  النسبيّة  هذه  ضوء  ويف  ولّذات.  منافع  من 

القيم تّم إباحة عصيان القوانني متى حّقق هذا منفعة لنا ومل يصبنا من وراء العصيان 

أذى! ويف ضوء هذا أباح أبيقور الخروج عىل مبدأ العدالة، وإيقاع الظلم بالناس متى 

ترتّب عىل هذا نفع، وكان صاحبه مبأمن من انتقام الناس. أليست طأمنينة النفس هي 

أماين  بأقىص  األبيقورينّي  عند  األخالقيّة  النسبيّة  رضبت  وهكذا  اإلنسان!  أماين  أقىص 

اإلنسان عرض الحائط. وعرّبت خري تعبري عن الذاتيّة والنسبيّة التي وسمت عرص ما بعد 

األرسطوطاليسيّة فجعلت الفرد مقياس الحّق والباطل، ومعيار الخري والرّش، ومن ثمَّ تّم 

رفض القول مبوضوعيّة الحقائق وثبات القيم األخالقيّة.

3. مذهب بريون الشيّكّ ونسبّية املعرفة واألخالق

األبيقوريّة والرواقيّة، وهي  الذي نشأت فيه  الوقت نفسه  الشّك يف  نبتت مدرسة 

التي شّككت يف كفاية الحواس والعقل يف الوصول إىل ماهيّة األشياء. ونادى  املدرسة 

رّوادها بوجوب اإلمساك عن اإلثبات، ووجوب تعليق الحكم. وكان األساس املشرتك لهذه 

دوغامطيقيّة،  كانت  التي  الفلسفات  جميع  عىل  اإلبستمولوجّي  الهجوم  هو  املدرسة 

 275-365(  Pyrrho بريون  فبرشَّ  الحقيقة]1].  عن  كشفت  قد  أنَّها  زعمت  التي  أي 

ق.م( بالشّك الحقيقّي املطلق، وحاول أن يجيب عىل األسئلة الشهرية يف عرصه، والتي 

تتلّمس إجابتها تحقيق السعادة لإلنسان إذا استطاع أن يجيب عليها، وهي: ما حقيقة 

نتّخذه حيالها؟ وما  ينبغي أن  الذي  اتجاهنا  املوجودات وما طبيعة تكوينها؟ وما هو 

النتيجة التي تنشأ عن هذا االتجاه؟ 

]1] جوناثان . ري، وج. أو. أرمسون، املوسوعة الفلسفيّة املخترصة، ترجمة فؤاد كامل وآخرون، مراجعة زيك نجيب محمود، القاهرة، املركز 

القومّي للرتجمة، الطبعة األوىل، 2013م، ص192. 
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ومن خالل إجابة بريون عن هذه األسئلة ظهرت نزعته النسبيّة يف املعرفة واألخالق 

مًعا بشكل واضح وجيّل؛ إذ شّك بريون يف أدوات املعرفة من عقل وحّس فأنكر إمكان 

التوّصل إىل حقائق األشياء؛ ألّن الحواس تبدي األشياء كام تظهر لها ال كام هي يف الواقع. 

ورأى أّن املعرفة العقليّة ليست بأحسن حاالً من املعرفة الحّسيّة؛ ألّن مرّدها آخر األمر 

إىل الحّس، وهي تقوم يف مجال األخالق عىل العرف والعادات، والناس يف كّل الحاالت 

مختلفون يف تصّورهم لحقائق األشياء، وهذا الخالف بني الناس يتمثّل يف تفكريهم يف 

فنحن  متعادلة،  بقّوة  واإليجاب  السلب  تقبل  حقيقة  كّل  ألّن  ذلك  الواحد؛  املوضوع 

نعرف ظواهر األشياء ونجهل حقائقها]1]. 

وهكذا، يؤكّد بريون عىل أنّنا ال نعرف من األشياء إال ظواهرها، وأنّنا نجهل إدراك 

ماهيّاتها وتصّور حقائقها، فامذا ينبغي أن يكون موقفنا حيالها؟ إذا كّنا ال نثق يف الحّس 

وال يف العقل أداًة إلدراك الحقائق، وال نطمنّئ لوجود مقياس دقيق منيّز به بني حقيقة 

الصواب والخطأ، فكيف يتأّت لنا إقرار حقيقة أو عقيدة؟ إّن كّل ما يبدو يف نظر اإلنسان 

صحيًحا ميكن أن يكون ضّده بنفس القّوة صحيًحا، فإذا قلت عن يشء أنّه موجود صّح 

لك أن تقول بنفس القّوة إنَّه غري موجود، أو أنَّه موجود وغري موجود، أو أنّه ال موجود 

وال غري موجود! كّل هذا صحيح طاملا كنت تصدر أحكامك عىل حقيقة الشء ال عىل 

أن  لك  يجوز  وعندئذ  مطلقة،  وليست  نسبيّة  الحقائق  تبدو  هنا  ومن  منه.  يظهر  ما 

تقول إّن األشياء »تبدو« عىل هذا النحو وال تستطيع أن تتجاوز ظاهرها إىل الحكم عىل 

حقيقتها]2]. 

الغريب يف األمر، أّن »بريون« يرى يف هذا املوقف الذي يقرص الحكم عىل ظاهر 

الطأمنينة وهدوء  نفوسنا  الذي يحّقق يف  الظاهر هو  األشياء وتعليقه فيام وراء هذا 

أّي نحو آخر«]3].  أو عىل  النحو  األمر عىل هذا  أن يكون  البال! فيقول: »سيّان عندي 

فأّي طأمنينة هذه وأّي هدوء للبال يف ظّل تلك اآلراء املتعارضة واملتناقضة التي تثري يف 

]1] توفيق الطويل، الفلسفة الخلقيّة، نشأتها وتطّورها، ص118.

]2] املرجع السابق، املوضع نفسه.

]3] املرجع السابق، ص119.
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نفوسنا القلق؟! فاألحكام النسبّية املتغرّية من شخص آلخر تضلّلنا أكرث ما تهدينا وتهّيج 

عواطفنا وأهواءنا أكرث ما تطمئننا وتريحنا. كام أنّه إذا كان يقصد مبوقفه السلبّي هذا 

تجاه املعرفة أو املبادئ األخالقيّة الالمباالة وعدم االكرتاث فإّن هذا املوقف أسوأ من 

سابقه؛ ألنّه قد يُسلم معتنقيه إىل التوقّف عن العمل وينتهي باملوت. وهنا مل يجد بريون 

البحث يف مكارم األخالق  أو  التوقّف عن املعرفة  -الذين رأوا يف  الشكاك  وأتباعه من 

سبيالً لتحقيق السعادة املنشودة- مفّر من االستجابة للعرف السائد دون اهتامم مبدى 

صواب أحكامه، وهو العرف النسبّي املتغرّي من مدينة ألخرى ومن عرص إىل آخر. ومن 

ذلك قولهم: »إنّنا نحن الشّكاكون، نصطنع أساليب الناس يف حياتنا العمليّة، دون أن 

يكون لنا رأي فيها؛ فرتانا نتحّدث عن اآللهة بأنّها موجودة ونعبدها، ونقول إنَّ زمام 

اندفاع املتعصبّني  األمر بيدها، لكّننا إذ نقول ذلك ال نعرّب عن عقيدة لدينا، ونجتنب 

ملبادئهم تعّصبًا أعمى«]1].

4. النسبّية عند الشكّاك واالرتيابّيني يف عرص النهضة 

تعليق  عن  ويعلن  الحقيقة،  إدراك  عن  بالعجز  يقطع  الذي  الشّك  تيّار  بنا  مييض 

الذي ظهر  بالشّك  ابتدأ  الذي  العرص  النهضة. وهو ذلك  الحكم، حتّى يصل إىل عرص 

 -1486( C. Agrippa السادس عرش مع: كورين أجريبا القرن  إبان  يف فرنسا وانجلرتا 

1592م(،   -1533(  Montaigne ومونتاين   ،)1610  +(  Sanchez وسانشيه  1535م(، 

ومن خالل هذا التيّار الشيّك ظهرت العديد من صور النقد والهدم وزعزعة التصّورات 

والحقائق التي كانت توحي لإلنسان اليقني يف العلم، فتالشت املعايري املألوفة للحكم 

واالختبار حتّى ضلَّ اإلنسان يف عامل أصبح قلًقا، وانتفى منه اليقني وصار فيه كّل يشء 

ممكًنا]2].

 وأعلن هؤالء الشّكاك أنَّهم ال يستطيعون الوصول إىل حقيقة تتعلّق بهذا الكون، 

اللهّم إال الشّك واالرتياب فهام الحقيقة الوحيدة التي يصلون إليها؛ فكّل يشء ممكن، 

القدمية(، ترجمة زيك نجيب محمود، مراجعة أحمد أمني،  الفلسفة  األّول-  )الكتاب  الغربيّة،  الفلسفة  تاريخ  برتراند رسل،  ]1] نقالً عن: 

القاهرة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 2012م، ص 372.

]2] توفيق الطويل، أسس الفلسفة، القاهرة، دار النهضة العربيّة، الطبعة السابعة، 1979م، ص310. 
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وكّل يشء محتمل، وليس هناك يقني من املمكن أن نتوقّف عنده. فاستعرض أجريبا 

جميع العلوم، ثّم أعلن عام 1527م شّكه فيها، وتناول سانشيه بالنقد قّوتنا الفكريّة ثّم 

أعلن عام 1562م أنّنا ال نعلم شيئًا بل ال نستطيع أن نعرف شيئًا -ال العامل وال أنفسنا- 

ترك  شيئًا!  ليس  نفسه  اإلنسان  ألنَّ  شيئًا؛  يعلم  ال  اإلنسان  أنَّ  فيعلن  مونتاين  ويجيء 

مونتاين البحث يف العامل الخارجّي؛ ألنّه عامل ظّن، وراح يلتّمس اليقني يف نفسه فانتهى 

من دراساته لها إىل الشّك والفراغ واالنتهاء واملوت]1].

وقد أّدى هذا الشّك العارم إىل الشّك التاّم يف كّل يشء والفوىض األخالقيّة، فكّل اآلراء 

املعرفة واألخالق، كلّها مرفوضة وكلّها مقبولة، كّل اآلراء خاطئة وكّل اآلراء  متاحة يف 

صحيحة يف الوقت ذاته! ال مجال هناك لحقيقة واحدة مطلقة، كّل يشء نسبّي قابل 

للتغرّي، كّل حقيقة -إن وجدت- قابلة للنقض ببساطة شديدة. 

واإلنسان الطبيعّي عند »مونتاين« كتلة من الضعف والفساد يخفيهام غروره الهائل. 

وقد عمل من خالل مقاالته عىل تبديد أيّة أوهام متعجرفة عن قّوة اإلنسان وكرامته. 

متام  يعتمد  ألنّه  الوجود؛  عن  دقيقة  معرفة  للحصول عن  اإلنسايّن غري كفء  فالعقل 

االعتامد عىل الحواس التي تعمل دامئًا عىل تشويه املواّد التي تتلّقاها من العامل. وما 

الخاّصة  انطباعاتنا  عن  وإمّنا  األشياء،  عن  فيه  موثوقًا  شيئًا  تكشف  ال  الحواس  دامت 

اإلنسانيّة.  الذاتيّة  داخل  تظّل حبيسة  املزعومة جميًعا  وبراهينه  العقل  فإنَّ  فحسب، 

املوضوعيّة  لبلوغ  التعّقل، وال تعكس أفضل جهودنا  إال نوع من  الربهايّن  التفكري  وما 

سوى عواطفنا الخاّصة، وما يف تركيبنا من وضاعة. وما من يشء نبيل إال وننزل به إىل 

مستوانا، ليخدم غاياتنا األنانيّة. حتّى الدين ال يستثني من هذا الدافع األنايّن النفعّي 

الذي يسيطر عىل الطبيعة اإلنسانيّة]2].

فاإلنسان غري قادر بعقله أو بحواسه عن الوصول أليّة معرفة يقينيّة عن العامل أو 

الله أو اإلنسان نفسه، فالطبائع الحقيقيّة لألشياء تند دامئًا عن منال الفيلسوف، حتّى 

أفكارنا الفطريّة العقليّة ال تتمتّع بأيّة صّحة موضوعيّة. وهنا، ينتفي أّي وجود للمعرفة 

]1] توفيق الطويل، أسس الفلسفة، القاهرة، دار النهضة العربيّة، الطبعة السابعة، 1979م،  ص311.

]2] جيمس كولينز، الله يف الفلسفة الحديثة، ترجمة فؤاد كامل، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 1998م، ص71.
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قابل  كّل يشء  دام  ما  متغرّي  وكّل يشء  نسبّي،  فكّل يشء  الثابتة،  لألخالق  أو  املطلقة 

للشّك.

   5. ميكيافيليل والنسبّية األخالقّية

كان نيقوال ميكافيليل Niccola Machiavelli ) 1469- 1527م( من أبرز مفّكري 

عرص النهضة األوروبيّة الذين امتألت نفوسهم بالنزعة الفرديّة، والذي من املمكن أن 

نلتمس يف تفكريهم نزعة نسبيّة واضحة، خاّصة يف مجال األخالق؛ إذ إنّه رأى أّن الحكم 

عىل الفعل بكونه يقع ضمن فئة الرذيلة أو الفضيلة ال يرجع إىل الفعل يف ذاته وإمّنا 

األشهر  شعاره  كان  ثّم  ومن  آخر.  إىل  حني  من  متغرّية  والظروف  الظروف.  إىل  يرجع 

»الغاية ترّبر الوسيلة«.

وقد سار ميكافيليل عىل ُخطى السوفسطائيّني يف رّد الطبيعة إىل الشهوة والهوى، 

فالناس عنده مفطورون عىل األنانيّة، وقواعد األفراد قد وضعت من أجل األفراد وليس 

للساسة والحّكام، فإّن السياسة تقوم عىل الحذر مقرونًا بالقّوة، وللحاكم أن يتخىّل عن 

واملكر  والخداع  الجرمية  إىل  يلجأ  وأن  أهدافه،  تحقيق  عن  عاقته  إذا  األخالق  مبادئ 

وللحاكم  بالده!  ونفع  نفوذه  تقوية  الصفات عىل  أعانته هذه  متى  وااللتواء  والدهاء 

الذي يريد أن يخّفف من أنانيّة شعبه، وأن يرّده إىل العدل واإلنصاف أن يستعني بالقّوة 

واإلرهاب ونحوه، وأن ميكن للدين يف نفوس رعاية وإن مل يؤمن بصّحته!]1]. 

املعرتف  األخالق  رصاحة  ينكر  ميكافيليل  أّن  نجد  »األمري«  كتاب  إىل  رجعنا  وإذا 

بصّحتها فيام يختّص بسلوك الحّكام، فالحاكم يهلك -من وجهة نظره- إذا كان خرّيًا دامئًا، 

فيجب أن يكون ماكرًا مكر الذئب وضاريًا رضاوة األسد. وال يجب أن يحافظ عىل العهد 

إال حني يعود عليه بالفائدة، ليس إال. فاألمري يجب عند االقتضاء أن يكون غادًرا]2].

فيها عىل  الحكم  نزعة نسبيّة خالصة، يعود  باألخالق إىل   وهكذا عاد ميكيافيليل 

الفعل بأنّه أخالقيًّا أو ال أخالقيًّا بحسب الظروف التي تحيط بالفعل ال وفًقا لطبيعة 

]1] توفيق الطويل، الفلسفة الخلقيّة، نشأتها وتطّورها، ص134-133.

]2] برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربيّة، )الكتاب األّول- الفلسفة القدمية(، ص29.
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الجبال مخلصون مل  والبدائيّون وسّكان  أنانيّون بطبعهم،  فاملتمديّنون  ذاته،  الفعل يف 

يلحقهم الفساد بعد، ولكّل منهم أخالق ال ميكن الخلط بينها، والحكم عليها بالفضيلة 

أو الرذيلة ال يتّم إال بالنظر إىل أّي فئة ينتمي صاحب هذا الفعل، فأخالق املدينة غري 

أخالق البادية. فإذا كان اإلنسان أنانيًّا يهدر املبادئ األخالقيّة، فإّن أحكم خّط لسلوكه 

مثاالً  مليكافيليل  األخالقّي  الفكر  ويعّد  معهم.  يتعامل  أن  عليه  الذين  بالناس  مرهون 

صارًخا لنسبيّة عرص النهضة يف مجال األخالق.

ثانًيا: الفلسفة املاّديّة ونسبّية الخري والرّش يف عرص الحداثة 

بزغ عرص الحداثة كنتيجة حتميّة وكتطّور طبيعّي لعرصي االصالح الدينّي والنهضة 

يف مطلع القرن السابع عرش، فانرصف مفّكروه عن إحياء الرتاث القديم -الذي كلّف به 

عرص النهضة- وتطلّعوا إىل االبتكار واإلبداع يف كّفة املجاالت، وسارت األخالق موازية 

نسبيّة  تتبعها  املعرفيّة  فالنسبيّة  واألخالق،  املعرفة  بني  تضافر  فحدث  املعريّف  لالتجاه 

التجريبيّون  العرص  وتقاسم هذا  أخالقيّة،  إطالقيّة  تتبعها  املعرفيّة  أخالقيّة، واإلطالقيّة 

ومن  هيوم  وديفيد  لوك  وجون  هوبز  توماس  التجريبيّني  من  برز  وقد  والعقليّون. 

العقالنيّني ديكارت وسبينوزا. 

1. سيكولوجيا األنانّية ونسبّية توماس هوبز

يعد توماس هوبز Thomas Hobbes )1588-1679م( من أهّم الفالسفة التجريبيّني 

بفرنسيس بيكون. ورغم أنّه عرف دور  اإلنجليز الذين درسوا يف أكسفورد وتأثّر كثرياً 

العقل والحّس يف املعرفة إال أنّه بقى يف نزعته ماّديًّا، وقامت نظريّته املعرفيّة عىل أّن 

الخربة الحّسيّة هي مصدر املعرفة، ووسيلتها هي الحواس. فاعتنق النزعة املاّديّة وفرّس 

العامل وأحداثه باملاّدة وحدها، واستبعد الروح ولواحقها وأنكر وجود النفس مستقلّة 

عن الجسم، ورّد العواف والوجدانات إىل اللّذة واألمل، وأرجع هذين إىل الدورة الدمويّة، 

وبهذا رّد سلوك اإلنسان إىل حركات يف جسمه تنشأ عن مؤثّرات خارجيّة، ورّصح بأّن 

الشهوة أو الرغبة ترمي دامئًا إىل تحقيق لّذة أو تفادي أمل، وجاهر بأّن جميع الدوافع 
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اإلنسانيّة تهدف إىل حّب الذات، ولهذا ذهب يف نظريّته »يف السيكولوجيا األخالقيّة« 

إىل أّن شهوات اإلنسان ورغباته تتجه بطبيعتها إىل حفظ حياته]1]. ولذلك كانت املعرفة 

عنده نسبيّة ما دامت تعتمد عىل الحواس.

باألمل،  والرّش  باللّذة،  الخري  يقرن هوبز  إذ  إىل نسبيّة األخالق؛  املعرفة  ومن نسبيّة 

يقول هوبز:«إّن الخري Good هو كّل ما كان موضوًعا لشهوة اإلنسان أو رغبته، والرّش 

Evel هو كّل ما كان موضوًعا لكراهيته أو نفوره«]2]. والخري والرّش ال يكتسبان داللتهام 

قاعدة  هناك  فليس  مطلقة،  مجرّدة  بطريقة  يستخدمهام  الذي  الشخص  إىل  بالنسبة 

مشرتكة للخري والرّش ميكن استخراجها من طبيعة املوضوعات ذاتها، بل كّل يشء يتوقّف 

عىل شخص اإلنسان نفسه]3].

 ومعنى ذلك: أّن هوبز يقول رصاحة بنسبيّة األخالق، ونسبيّة الخري والرّش؛ فليس 

مثّة خري مطلق أو رّش مطلق؛ ألنّه ال سبيل إىل استخراج قاعدة أخالقيّة تنبع من طبيعة 

لنا، ورشَّنا يرتبط  نافع  املوضوعات نفسها. وما دام خرينا يرتبط يف نظرنا دامئًا مبا هو 

يف نظرنا دامئًا مبا هو ضاّر لنا، فال حرج علينا إذا قلنا إنَّ املنفعة هي قاعدتنا األخالقيّة 

الوحيدة، وحسبنا أن نراجع شتّى أهوائنا وعواطفنا، ليك نتحّقق من أنّها ترتّد دامئًا يف 

نهاية األمر إىل غريزة املحافظة عىل البقاء، وإرادة القّوة وحّب السيطرة من جهة أخرى. 

ومهام كان من تنّوع األهواء البرشيّة فإنّها جميًعا تخفي رضبًا من الشعور باألنانيّة أو 

حّب الذات]4]. ومن ثّم فإّن نسبيّة األخالق عند هوبز تقوم عىل أّن كّل ما يكون موضوع 

لرغبة اإلنسان واشتهائه يسّمى من جانبه خريًا، وكّل ما هو موضوع لنفوره وكراهيّته 

يسّمى رشًّا. فاإلنسان الفرد هو مقياس أن يكون الفعل خريًا أو رشًّا. أي أنَّه ليس هناك 

قاعدة أخالقيّة عاّمة تنبع من طبيعة األفعال نفسها. وتتعضد رؤية هوبز النسبيّة يف ظّل 

»سيكولوجيا األنانيّة« التي تتميّز بها فلسفته، والتي تعني أنَّ املرء يف أفعاله البرشيّة 

]1] توفيق الطويل، الفلسفة الخلقيّة، نشأتها وتطّورها، ص179-178.

[2[ T. Hobbes, Leviathan, )Vol. 3(, The English Works of Tomas Hobbes of Malmesbury: Edited by Sir 

William Molesworth, London, Second Reprint , 1966, p.90. 

[3[ Ibid, p. 41.

]4] إمام عبد الفتّاح إمام، توماس هوبز فيلسوف العقالنيّة، القاهرة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 1984م، ص248.
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والخطأ،  الصواب  يتحّدد  املصلحة  لهذه  ووفًقا  الخاّصة،  مصلحته  فيه  ما  دامئًا  يفعل 

والخري والرّش. 

فقد أرجع هوبز كّل عواطف الخري وكّل الفضائل لعاطفة األَثَرَة التي ال ترعى شيئًا 

سواها، وبذلك غال غلوَّا واضًحا يف تقرير األنانيّة. فليس يف مذهبه مكان للغرييّة؛ إذ إّن 

هذه تستند عنده عىل األنانيّة، فالعطف عىل الغري واإلحسان إليه ليس فضيلة مجرّدة 

عن الهوى؛ بل إرضاء لنزعة أنانيّة طبيعيّة هي اللّذة يف إحساس املرء بأنّه قوّي يستطيع 

أن يعمل لسعادته وسعادة غريه، وأّن كّل ما يسّمى إيثاًرا أو عماًل أخالقيًّا نجده بعد 

الفحص الدقيق نتيجة رغبة يف منفعة شخصيّة يراد تحصيلها عاجاًل أو آجاًل. 

 2. نسبّية الخري والرّش عند سبينوزا

فيلسوف  -وهو  1632-1677م(   (  B.B.Spinoza سبينوزا  بيندكت  باروخ  يتعامل 

املوضوعني  هذين  مع  تجريبيًّا-  أو  شّكيًّا  وليس  استنباطّي  عقيّل  منهج  ذو  عقاليّن 

ا به، ويربط بينهام ربطًا منطقيًّا، فالخري عند سبينوزا هو يف  الكالسيكينّي تعاماًل خاصًّ

ذاته يشء نسبّي وكذلك الرّش، »إنَّ الخري والرّش يقاالن مبعنى نسبّي، حتّى أّن شيئًا يقال 

إنّه حسن أو قبيح حسب الزاوية التي نعتربه منها]1]، فنحن نسّمي خرًيا ما نعرف متام 

املعرفة أنّه نافع لنا، أّما هو يف ذاته فليس خريًا وال رشًّا]2]. فنحن ال نسعى إىل يشء وال 

نريده وال نرغب فيه لكوننا نعتقده خريًا، بل نحن عىل العكس من ذلك، نعتربه خريًا 

لكوننا نسعى إليه ونريده ونشتهيه]3]. ولذلك فليس هناك رّش يف ذاته، لكن هناك ما 

هو يسء بالنسبة لنا، فكّل ما هو متوافق معنا ونرغب فيه فهو خري بالنسبة لنا، وكّل 
موضوع يسئ إلينا، حتّى لو كان متوافًقا مع أغراض اآلخرين يكون بالنسبة إلينا رشًّا ]4]. 

]1] سبينوزا، رسالة يف إصالح العقل، ترجمة جالل الدين سعيد، تونس، دار الجنوب للنرش، د.ت، ص30؛ وانظر أيًضا: بيار فرانسوا مورو، 

إسبينوزا واإلسبينوزيّة، ترجمة جورج كتورة، بريوت، دار الكتاب الجديد املتّحدة، 2008م، ص 62.

]2] جوناثان ري، وج. أو. أرمسون، املوسوعة الفلسفيّة املخترصة، ص 184، )ماّدة سبينوزا(.

]3] سبينوزا، علم األخالق،، ترجمة جالل الدين سعيد، مراجعة جورج كتورة، بريوت، املنظّمة العربيّة للرتجمة، الطبعة األوىل، 2009م، ص 
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[4[ Gilles Deleuze, Spinoza : Practical Philosophy, Translated by Robert Hurley, First Edition in English, City 

lights Books, San Francisco,1988, p.33. 
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أيّها جيّد وأيّها  ُمقّدًرا  الخاّص،  وهكذا، يحكم كّل امرئ عىل األشياء وفًقا النفعاله 

رديء، أيّها أفضل وأيّها أسوأ. ولذلك، يرى سبينوزا أنَّ اإلنسان ذو األفكار الكاملة يربط 

كلمة خري ربطًا مالمئًا مبا يزيد من مقدرته عىل الفعل، أّما اإلنسان السلبّي فريبطها مبا 

الخريِّ عند سبينوزا  لتحقيق أغراضه. وعىل ذلك، فإنَّ اإلنسان  أنّها وسيلة  يرى -خطأ- 

سيكون خرّيًا باملعنى املألوف لهذه الكلمة؛ فاإلنسان الطموح ال يرغب يف يشء أكرث من 

املجد وال يخىش شيئًا أكرث من العار. أّما الحسود فال يشء يفرحه أكرث من شقاء اآلخرين، 

وال يشء يشقيه أكرث من سعادتهم]1]. لذلك ترى الرجل الحكيم متسامًحا مع اآلخرين 

ال يتدّخل يف معتقداتهم ما دامت ال ترّض، سواء يف السياسة أو يف الدين، وهو يرى أنَّ 

العقيدة الدينيّة تكون حسنة ما دامت تعمل عىل الحياة الفاضلة.

3. نسبّية جون لوك وغياب القوانني األخالقّية

يعّد جون لوك John Locke ) 1632-1704( أحد رّواد املنهج التجريبّي؛ إذ تتميّز 

مكانًا  لديه  نجد  وال  الحّس،  من  تأتينا  معرفتنا  أّن  أي  خالصة  تجريبيّة  بأنّها  فلسفته 

عليه  تخّط  التي  هي  والتجربة  متاًما  بيضاء  صفحة  مجرّد  فالعقل  الفطريّة،  لألفكار 

رفض  ويعني  أّواًل«.  بالحس  وجوده  وقد سبق  إال  العقل يشء  يف  ليس  إذ  سطورها«؛ 

لوك لألفكار الفطريّة أنّه ليس هناك مبادئ نظريّة تأّمليّة أو أّن هناك مبادئ أخالقيّة 

فطريّة، فمبادؤنا األخالقيّة -متاًما مثل املبادئ املعرفيّة- تنبع من خربتنا الحّسيّة. وعندما 

نحصل عىل مبادئنا بالتجربة العمليّة فيمكن عندئذ تفّحصها وانتقائها، واملوافقة عليها 

أو رفضها، وهذه هي مقاييس لوك للقوانني األخالقيّة.

لذلك، ال يوجد يف فلسفة لوك قوانني أخالقيّة Moral Rules عىل األفراد أن يتّبعوها. 

ونجد فلسفته األخالقيّة واضحة يف تعريفه للخري والرّش. والخري هو ذلك الشء الذي 

يسبّب أو يزيد من متعة العقل أو الجسم ويبعد األمل. أّما الرّش، فهو ذلك الذي يسبّب 

أو يزيد األمل ويبعد اللّذة. وهنا تنتفي كّل قاعدة لتأسيس قواعد أخالقيّة مطلقة عند 

لوك، فام يسبّب اللّذة عند شخص قد يسبّب يف اآلن نفسه األمل عند شخص آخر، وكام 

يقال: مصائُب قوٍم عند قوٍم فوائُد«.

]1] سبينوزا، علم األخالق، ص 185.
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لوك  فريفض  األخالق،  يشمل  حتّى  املعرفيّة  لوك  جون  نسبيّة  نطاق  ميتّد  وهكذا، 

القول بوجود قواعد عمليّة للسلوك ترجع إىل فطرة العقل، وأنكر وجود أحكام خلقيّة 

عاّمة يلتقي عندها الناس يف كّل زمان ومكان، فالناس مختلفون يف أحكامهم الخلقيّة 

عىل الفعل الواحد، يشهد بهذا ما نراه من خالف بني الهمج واملتمديّنني. هذا إىل جانب 

أّن الكثريين من الناس من يعصون مبادئ األخالق يف غري مشّقة وال عناء، وهذا يتناف 

مع الزعم الذي يجعلها فطريّة موروثة. 

4. نسبّية ديفيد هيوم القامئة عىل أساس املنفعة

يعّد ديفيد هيوم David Hume )1711-1776( من أهّم الفالسفة الذين استطاعوا 

أن يصلوا بالفلسفة التجريبيّة إىل نتائج منطقيّة، حيث متيّز تفكريه الفلسفّي بأنَّه تفكري 

علمّي يستنتج املعرفة من التجربة. ورفض فكرة وجود األفكار الفطريّة املطلقة كطريق 

للمعرفة مؤكًّدا أّن املعرفة تأيت بطريق التجربة واملالحظة. وقد حاول أن يطبّق تفكريه 

الفلسفّي هذا عىل األخالق فراح يرى أّن العقل عبد للعواطف وموضع خدمته وطاعته.

إّن األخالق يف فلسفة هيوم ال تأيت من العقل بل تتوقّف عىل الشعور. لقد كرَّس 

هيوم جهده لتحليل الجانب العاطفّي من الطبيعة اإلنسانيّة باعتبارها سبب أفعالنا. 

العواطف إىل قسمني: عواطف مبارشة، وعواطف غري مبارشة. األوىل تأيت رأًسا  م  وقسَّ

فتأيت  املبارشة  العواطف غري  أّما  املرح واألمل والخوف.  األمل مثل  أو  اللّذة  من تجربة 

من الشعور باللّذة واألمل نتيجة العالقة بني االنطباعات واألفكار مثل االعتزاز والحّب 

والكراهية. ولذلك، يعرّف هيوم الفضيلة بأنَّها فعل ذهنّي أو نوعي يعطي شعور اللّذة. 

الحياة  دراسة  إىل  هيوم  اتجه  لقد  الرذيلة.  من  واألمل  الفضيلة،  من  تتسبّب  اللّذة  إنَّ 

األخالقيّة عن طريق التجربة العمليّة]1].

ومن ثّم كان هيوم متّسًقا مع ذاته يف نظريّته األخالقيّة حني رأى أنَّ سلوك اإلنسان 

عمل آيّل محض يخلو من حّريّة اإلرادة، وأنَّ الدافع األسايّس لسلوكه هو الحصول عىل 

]1] نوال الرّصاف الصايغ، املرجع يف الفكر الفلسفّي- نحو فلسفة توازن بني التفكري امليتافيزيقّي والتفكري العلمّي، دار الفكر العريّب، د.ت، 

ص 198.
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واألمل،  باللّذة  طريق شعوره  عن  والرّش  الخري  بني  مييّز  فاإلنسان  األمل،  واجتناب  اللّذة 

وأنَّ للفضيلة ثوابها اآليّن كام للرذيلة -أيًضا- عقابها الفورّي، فثوابها هو الشعور باللّذة، 

ترتبط  فإّن موضوعاتها  وانفعاالتنا؛  كانت مشاعرنا  ما  وأيًّا  باألمل.  الشعور  وعقابها هو 

ارتباطًا وثيًقا مبدى ما تحّققه من منفعة لنا. وجميع الفضائل ال تعد خريًا إاّل إذا حّققت 

منفعة أو مصلحة عاّمة لنا؛ فإذا قلنا إنَّ الغرييّة أسمى من األنانيّة، فليس ذلك لصفات 

نفسه  األمر  األنانيّة.  من  وأشمل  أكرث  منافع  تحّقق  الغرييّة  ألنَّ  بل  الغرييّة؛  يف  ذاتيّة 

ينطبق عىل العدالة التي ليست لها قيمة يف ذاتها ولكن ملا تحّققه من منافع مشرتكة 

لألفراد والجامعات عىل حّد سواء. وهكذا ينتهي هيوم إىل نتائج تؤكّد نزعته النسبيّة يف 

القيم واألخالق.

ثالًثا: نسبّية املعرفة واألخالق يف القرنني التاسع عرش والعرشين

والعرشين،  التاسع عرش  القرنني  الغربيّة يف  الفلسفة  التجريبيّة عىل  النزعة  غلبت 

اللذان ميثاّلن عرص الثورة الصناعيّة والتوّسع االستعامرّي ووضع العلم يف خدمة املشاريع 

أراد  التجريبّي  ملنهجه  نتيجة  واسعة  انتصارات  العلم  حّقق  أن  وبعد  االستعامريّة. 

فالسفة هذين العرصين أن يجعال من الفلسفة عموًما، واألخالق عىل وجه الخصوص، 

علاًم واقعيًّا يدرس الظواهر الخلقيّة دراسة وصفيّة تقريريّة تستند إىل مناهج البحث 

التجريبّي. ومن ثمَّ كانت النسبيّة يف املعرفة واألخالق هي السمة الغالبة عىل فكر هذه 

املرحلة، والتي ميكن مقاربتها فعليًّا مع التيّارات الفكريّة اآلتية: 

 1. مذهب املنفعة العاّمة ومهاجمة املبادئ املطلقة 

 هاجم النفعيّون املبادئ املُطلقة حيث إنّهم رأوا أنَّ هذه املبادئ املطلقة ال تعر 

يف  األخالقيّة  نسبيّتهم  وبدت  املطلقة،  امليتافيزيقيّة  لألسئلة  وتنّكروا  للنتائج.  اهتامًما 

أوضح صورة من خلل تأسيسهم األخالق عىل مبدأ اللّذة أو املنفعة. حيث يرى أصحاب 

هذا االتجاه أنَّ املنفعة هي املبدأ األخالقّي الذي يقيض بتحقيق أكرب سعادة ممكنة، 

فالخري عىل مذهبهم ما هو نافع لنا، والخري األقىص هو ما يحّقق أكرب قدر من النفع 
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ألكرب عدد من الناس، فباتت األخالقيّة مرهونة بنتائج األفعال وآثارها. وكان أشهر من عربَّ 

عن هذا االتجاه هام االنجليزيّان جريمي بنتام Geremy Bentham )1784-1832م( 

وتلميذه جون ستيوارت مل J.S. Mill )1806-1873م(.

   فقد رأى أنصار هذا االتجاه أنَّ اللّذة »أو املنفعة« هي الخري األقىص أخالقيًّا، أي أّن 

الغاية األساسيّة يف األخالق هو تحقيق الخري األقىص، وهو السعادة التي نحاول تحقيقها 

باستمرار، ويُقصد بالسعادة عند أنصار هذا االتجاه كّل فعل يحّقق لصاحبه أو يتوقّع 

أن يحّقق لصاحبه أكرب قدر ممكن من اللّذة أو املنفعة. ومن ثّم جعل هذا املذهب 

من األنانيّة مبدأً للحياة اإلنسانيّة؛ فاإلنسان يبحث بطبيعته عن سعادته الخاّصة، ولّذته 

الشخصيّة، ويتفادى تلقائيًّا ما يسبّب له الرضر أو األمل دون حاجة من توجيه اآلخرين؛ 

ألّن اإلنسان بفطرته أنايّن نفعّي. ونتائج األفعال هي التي تحّدد قيمتها، فاألخالقيّة -عند 

أصحاب مذهب املنفعة- تفتقر -دامئًا- إىل جزاء يغري بالتزامها]1]. 

نه سبعة مقاييس تُقاس بها اللّذة، التي     وقد وضع بنتام علم حساب اللّذات وضمَّ

متثّل عنده غاية السلوك الخرّي والباعث الوحيد عىل إتيانه؛ فأخضع الحياة األخالقيّة كلّها 

للتكميم وخلصها من عنارصها الكيفيّة وامليتافيزيقيّة والدينيّة ونحوها، ماّم يبعدها عن 

نطاق العلم ومناهجه، بل استغنى يف دراستها عن األساس السيكولوجّي الذي يلّح يف 

توكيده املشتغلون بالدراسات األخالقيّة من اإلنجليز]2]. وأضاف مل إىل مذهب أستاذه 

أنّه ال  األنانيّة، فرأى  الوقوع يف فّخ  ينقذ بها مذهب أستاذه من  بنتام عّدة تعديالت 

بّد من مراعاة »كيف« أو نوع اللّذات حتّى ينقذ مبادئ نبيلة، من قبيل: »التضحية- 

الغرييّة- اإلخالص« التي أطاح بها مذهب بنتام بعيداً عن األخالقيّة.

أغلبها  يف  وهي  العاّمة،  املنفعة  مذهب  إىل  االنتقادات  من  كرثة  هت  ُوجِّ وقد 

تأسيس األخالق  يهّمنا هو  ما  أّن  إال  لذكرها،  املجال  يتّسع  ا، ال  انتقادات وجيهة جدًّ

عىل مبدأ اللّذة، وهو األمر الذي يؤكّد عىل نسبيّة األخالق وعدم تأسيسها عىل مبدأ 

موضوعّي ثابت. فضالً عن أّن تأسيس األخالق عىل مبدأ اللّذة وهو مبدأ مشرتك بني 

]1] انظر، توفيق الطويل، الفلسفة الخلقيّة، نشأتها وتطّورها، ص217-195.

]2] املرجع السابق، ص199-198.
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مييّز  مبا  ارتباطها  بقدر  إنسانيّة  تكون  فاألخالق  شنيع،  وهو خطأ  والحيوان،  اإلنسان 

اإلنسان عن الحيوان. 

2. نسبّية الوجدان يف مذهب الحاّسة الخلقّية

الذي سيطر عىل  التجريبّي  االتجاه  فعل عىل  كرّد  الحديّس  الوجدايّن  االتجاه  ظهر 

يف  مبادئه  بيكون  فرنسيس  وضع  أن  منذ  واألخالق  املعرفة  يف  الغربيّة  األجواء  كافّة 

عرص النهضة. وأراد أتباع هذا االتجاه الرجوع إىل الوجدان اإلنسايّن والعاطفة البرشيّة. 

وجعلوا الحدس هو وسيلة اإلدراك الصحيح دون الحواس والعقل، ورّدوا اإللزام الخلقّي 

إىل الوجدان والعاطفة وأصبح الحدس عندهم وسيلة التمييز بني الخري والرّش.

الذين  االرستقراطيّني  املفّكرين  أحد   Shaftesbury شافتسربي  إيرل  اللورد  وكان 

وجعل  املجتمع.  وظروف  الجسم  واحتياجات  الحواس  إىل  الخلقّي  اإللزام  رّد  رفضوا 

السلوك األخالقّي مستقالًّ بذاته، ونابًعا من إلزام داخيّل، عرب حاّسة خلقيّة باطنيّة متثّل 

من  الخري  متييز  وظيفتها  الحيوانيّة،  الطبيعة  من  اإلنسانيّة  الطبيعة  متيّز  قّوة حدسيّة 

الرّش، وبفضلها يقبل الناس عىل الخري، وينفرون من الرّش من غري جزاء]1]. ووصف هذه 

بالرتبية  تنميتها  عاّمة، ميكن  فطريّة  باطنيّة،  معنويّة  أنّها:  منها  بعّدة سامت،  الحاّسة 

الحسنة والبيئة الطيّبة، تلقائيّة يف متييز الخري، مستقلّة بذاتها، تحمل جزاءها يف باطنها]2].

ومن ثمَّ يعرّب هذا االتجاه عن نزعة نسبيّة واضحة؛ فالوجدان نسبّي متغرّي. وتأسيس 

الخلقيّة فرديّة نسبيّة متغرّية؛ ألّن  الوجدان يؤّدي إىل أن تصبح األحكام  األخالق عىل 

العاطفة نسبيّة والوجدان متغرّي، والفرد متعّدد.

3. املذهب االجتامعّي الوضعّي ونسبّية األخالق وتغرّي مبادئها

االجتامع  لواءه ثالثة من علامء  الذي حمل  الوضعّي  االجتامعّي  املذهب  استخدم 

 E. كايم  دور  وإميل   )1857-1798(  A. Comte كونت  أوجيست  هم  الفرنسينّي 

Durkheim )1858-1917م( وليفي بريل L. Bruhl)1857-1939(، األسلوب العلمّي 

]1] توفيق الطويل وآخرون، مشكالت فلسفيّة، القاهرة، مطبعة جريدة الصباح مبرص، طبعة وزارة الرتبية والتعليم، 1954م، ص61.

]2] انظر، توفيق الطويل، الفلسفة الخلقيّة، ص 320-317
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الوضعّي يف دراسة الظواهر االجتامعيّة واألخالقيّة؛ باعتبار أّن العقل البرشّي وصل حاليًّا 

إىل قّمة نضجه يف املرحلة الثالثة الوضعيّة من مراحل تطّوره التي بدأت باملرحلة الدينيّة 

نقل  قّررت  التي  الوضعيّة  املرحلة  ثّم  امليتافيزيقيّة،  الفلسفيّة  املرحلة  ثّم  الالهوتيّة، 

اهتّمت  ثّم  ومن  التجريبّي،  االجتامع  علم  إىل  التأّمليّة  الفلسفة  من  األخالق  مبحث 

بدراسة ما هو قائم بالفعل من ظواهر أخالقيّة يف املجتمع، وطرحت جانبًا دراسة ما 

ينبغي أن يكون من سلوك أخالقّي. فأصبح اإلنسان، وفًقا لهذا املذهب كام كان عند 

السوفسطائيني، وحدة قياس األشياء، ماّم يعكس نسبيّة واضحة.

إذ إنَّ املجتمع هو الذي يحّدد القيم األخالقيّة، فالقيم األخالقيّة هي مثار تظهر نتيجة 

ثّم فهي ليست أخالقًا مطلقة،  الفرد، ومن  ينشأ فيه  الذي  املجتمع  ظروف معيّنة يف 

وإمّنا هي نسبيّة تختلف من مجتمع إىل آخر حسب اختالف ظروف هذه املجتمعات، 

فالفضيلة يف مجتمع ما قد تكون رذيلة يف مجتمع آخر، والسلوك الخرّي هنا قد يكون 

سلوكًا رّشيرًا هناك، وذلك وفًقا ملا يحّدده كّل مجتمع حسب ظروفه الخاّصة]1].

أو  األخالق  زوال  تعني  ال  األخالقيّة  القيم  نسبيّة  أّن  املدرسة  هذه  أنصار  ويؤكّد 

الواقع الحقيقّي للمجتمع اإلنسايّن من جهة،  أّن ذلك تعبري عن  انحطاطها؛ ألنّها ترى 

وألّن اختالف معنى الخري مثاًل من مجتمع إىل آخر ال يعني انتفاء الخري متاًما، وإمّنا هو 

موجود يف معان أخرى متعّددة.

 لكن رّد اإللزام الخلقّي حسب هذه املدرسة إىل املجتمع يعني جعل الفرد دمية 

إىل  ترجع  اجتامعيّة  ظواهر  مجرّد  فاألخالق  الخاّصة،  لظروفه  وفًقا  املجتمع  يحرّكها 

ظروف املجتمع، والضمري الفردّي يحمل داخله ضمري الجامعة، والسلوك األخالقّي مجرّد 

انعكاس لرغبات الجامعة، وكلاّم تغرّيت ظروف الجامعة تغرّي معها الفرد. أي أنّها تؤكّد 

عىل نسبيّة األخالق وتغرّي مبادئها من مجتمع آلخر.

]1] انظر، وليم كيل رايت، تاريخ الفلسفة الحديثة، ترجمة محمود سيّد أحمد، تقديم ومراجعة إمام عبد الفتّاح إمام، املرشوع القومّي 

للرتجمة، املجلس األعىل للثقافة، 2005م، ص 422-427. وانظر أيًضا، برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربيّة، الكتاب الثالث- الفلسفة الحديثة، 

الفلسفة  يف  دراسات  عون،  بدير  فيصل  2012م، ص367-357.  للكتاب،  العاّمة  املرصيّة  الهيئة  القاهرة،  الشنيطي،  فتحي  محّمد  ترجمة 

الخلقيّة، القاهرة، مكتبة سعيد رأفت، د.ت، ص 242-212 .
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4. نيتشه والنسبّية الفّجة 

يعّد فريدريك نيتشه F. Nietzsche )1844- 1900م( من أهّم املعرّبين عن نسبيّة املعرفة 

واألخالق يف تاريخ الفلسفة الغربيّة يف القرن العرشين، ففلسفته تعّد أكرب دعوة إىل الالمعقول 

يف املعرفة، وإىل التحلّل من كافّة األخالق الفاضلة السائدة. وال شّك يف أّن هذا يعود إىل طبيعة 

العرص الذي عاش فيه نيتشه، حيث ضاقت نفسه باملثل السائدة، لكّنها مل تدر إىل أين تسري، 

لينتهي به املطاف إىل االنعزال والدعوة إىل الفرديّة ومتجيد األرستقراطيّة والرتفّع.

ومن ثمَّ رأى نيتشه أنَّ األصل يف الحقيقة هو نفع الحياة وتقديم الرشوط الالزمة لنمّوها، 

فالغرض األسايّس من كّل حقائقنا هو استمرار حياتنا ومنّوها، فهي إذن ليست حقائق أزليّة، 

خالصة، مطلقة، بل هي وسائل لغاية ال تربطها بالعامل العقيّل الخالص صلة، أعني الغاية 

الحيويّة. وهنا، يسارع نيتشه إىل استخالص النتيجة الرضوريّة لهذا التسلسل يف التفكري، 

فيؤكّد أّن أصل الحقيقة هو البطالن، ما دامت الحقائق تدوم بقدر ما تنفع الحياة]1]. 

وعىل األساس نفسه، بنى نيتشه موقفه من األخالق، فقد كانت كتاباته تعرّب عن ثورة 

عىل األخالق، بل رمّبا كانت أعنف حملة تعرّضت لها األخالق يف تاريخ الفكر البرشّي، 

فنيتشه ال يعرتف بالقيم األخالقيّة السائدة ويحاول مراجعتها. فال يعرتف مبا نسّميه خريًا 

أو رشًّا، وإمّنا يتّخذ له موقًفا يخرج عن نطاق القيم الشائعة وينظر إليها من الخارج 

فحسب، وتلك -يف رأيه- هي النظرة املوضوعيّة الصحيحة. 

فالفكرة األساسيّة يف األخالق عند نيتشه تقوم عىل فكرة القّوة؛ والتي جاءت نتيجة 

تكون  ثّم  ومن  لألقوى«،  »البقاء  فكرة  إىل  انتهت  التي  التطّور  بنظريّة  نيتشه  القتناع 

»القّوة« هي الفضيلة السامية والضعف هو النقيصة والرّش. وبناء عليه، إّن كّل ما نريده 

يف معركتنا الحياتيّة: القّوة ال الطيبة، الكربياء ال الخنوع، الذكاء ال اإليثار. أّما املساواة 

واملبادئ الدميقراطيّة فهي تعارض نظريّة بقاء األقوى. فالكلمة األخرية يف كّل مواضيع 

الخالف -عند نيتشه- للقّوة ال للعدالة]2].

]1] فؤاد زكريّا، نيتشه، سلسلة نوابغ الفكر الغريّب )1(، القاهرة، دار املعارف، الطبعة الثالثة، د.ت، ص 64.

]2] إمام عبد الفتّاح إمام، فلسفة األخالق، القاهرة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، د.ت، ص218.
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عليه  تعارفت  ما  كّل  أّن  فريى  العبيد؛  وأخالق  السادة  أخالق  بني  نيتشه  ويفرّق 

شعوب األرض من أخالق كرمية، مثل: التسامح، والشفقة، والرحمة، والتعاون، واإليثار، 

والحّب، والغرييّة...إلخ إمّنا هي أخالق العبيد؛ ألنّها تقوم عىل الخضوع، والخضوع يُولّد 

الضعف والضعة. أّما أخالق السادة فهي التي تقوم عىل إرادة القّوة، ومقياس أخالقيّة 

العمل فيها أن يعرّب عن روح القّوة التي يستشعرها املرء يف ذاته، وأن يالئم تلك النفوس 

الزاخرة التي تشعر بأنّها هي مانحة القيم وخالقتها، وإذا ما صدر عنها الخري فهو ال 

يصدر عن خوف أو إكراه، وإمّنا يصدر عن إحساس باالمتالء والقّوة]1]. 

األخالقّي  الفعل  قيمة  تتحّدد  وإمّنا  ذاتها،  أخالقيّة يف حّد  قياًم  ليس هناك  إنّه  أي 

عىل حسب خروجه عن إرادة القّوة أو عن إرادة الضعف، فإذا خرج الفعل عن إرادة 

القّوة كان خرّيًا، وإذا خرج عن ضعف وضعة كان رشًّا. إذن، نحن هنا بصدد نسبيّة فّجة 

تناسب رشيعة الغاب ال رشيعة البرش.

5. الرباجامتّية ونسبّية املنفعة

تعّد الفلسفة الربجامتيّة أّول إسهام فلسفّي أمرييكّ أدىل بهم مفّكروا العامل الجديد يف 

البناء الفلسفّي املعارص، وقد تبلورت هذه النزعة عىل يد ثالثة مفّكرين، هم: تشارلز 

بريس C. H. Peirce )1839-1914(، وليم جيمس W. Games )1842-1910(، جون 

.)1952-1859( J. Dewy ديوي

النسبيّة للرباجامتيّة يف املعرفة واألخالق هو  وكان أّول من حاول توضيح الطبيعة 

بريس، فقد ذكر يف مقاله املشهور املعنون بـ: »كيف نجعل أفكارنا واضحة«: أنّنا ليك 

نحّدد معنى فكرة ما، فكّل ما نحتاج إليه فقط هو تحديد أّي سلوك عميّل تصلح هذه 

الفكرة إلنتاجه. إّن الفعل أو السلوك العميّل الناتج عنها هو مغزاها الوحيد الذي يعّول 

عليه. فليك نبلغ الوضوح التاّم يف أفكارنا عن موضوع ما، فإنّنا ال نحتاج إال اعتبار ما قد 

يرتتّب عليه من آثار ذات طابع عميّل ميكن تصّورها متضّمنة يف هذا املوضوع. فالطريقة 

النواميس،  املبادئ،  األّوليّة:  النظر بعيًدا عن األشياء  اتجاه إىل تحويل  الرباجامتيّة هي 

]1] نيتشه، مبعزل عن الخري والرّش، نصوص مختارة بكتاب فؤاد زكريا، نيتشه، سلسلة نوابغ الفكر الغريّب، القاهرة، دار املعارف، الطبعة 

الثالثة، د.ت، ص 173-166.
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الفئات، الحتميّات املسلّم بها، وتوجيه النظر نحو األشياء األخرية: الثمرات النتائج، اآلثار، 

النافع  املطلوب  سوى  ليس  ا  جدًّ باختصار  »الحقيقّي  فإّن  ثّم  ومن  الحقائق.  الوقائع، 

املوافق يف سبيل تفكرينا، متاًما مثلام أّن »الصحيح« ليس سوى املطلوب النافع املوافق 

يف سبيل سلوكنا]1]. وبناء عليه، ترفض الرباجامتيّة رؤية املثاليّني ملا هو »حقيقّي بإطالق« 

لصالح الحقيقّي النسبّي الذي يتغرّي مع املنفعة صوابًا وخطأً.

نفسه يف  األمر هو  فإّن  املعرفة؛  نظريّة  الرباجامتيّني من  ذلك هو موقف  كان  إذا 

األخالق، ولذلك ميكننا القول: إّن وليم جيمس ورفاقه من الرباجامتينّي يرفضون نظريّات 

ينكرون  فهم  ومغلقة؛  محّددة  مذهبيّة  نظريّات  تقّدم  والتي  املطلقة،  العقليّة  القيم 

يتضّمن مواعظ وإرشادات عن  الذي  املطلق  العقيّل  األخالق  املثال- علم  -عىل سبيل 

النضال وترك الرذائل، أو تلّقي اإلنسان لقواعد خالدة وقوانني ثابتة.

 فهم يَرْون أّن مثل هذا العلم ال معنى له، وإمّنا املصدر الحقيقّي لعلم األخالق -من 

وجهة نظره- هو اإلنسان، ذلك الكائن الخلقّي الوحيد يف العامل. ولذلك، كان اإلنسان هو 

مصدر الخري والرّش والفضيلة والرذيلة، ومن ثّم فهو مصدر القيم ومنبعها، ولذلك يقول 

جيمس: »إّن اإلنسان هو الخالق الوحيد للقيم يف ذلك العامل وليس لألشياء من قيمة 

خلقيّة إال باعتباره هو«]2]. وما دام اإلنسان هو مصدر القيم عند الرباجامتينّي، فإّن القيم 

مبختلف صورها خلقيّة أو جامليّة أو منطقيّة أو اقتصاديّة تعترب عند جيمس وأتباعه من 

الرباجامتيّني نسبيّة تتوقّف عىل األغراض التي تستهدفها؛ إذ إنّها مجرّد وسائل لتحقيق 

النفعيّة  نظرتهم  تحّددت  هنا  ومن  عاّم.  بوجه  الخريات  هي  ذاتها،  يف  قيّمة  غايات 

للقيم عموًما. وهنا نالحظ أّن الرباجامتيّني قد اتفقوا مع السفسطائينّي يف رّد القيم إىل 

اإلنسان، لكّنهم خالفوهم يف جعل اإلنسان وليس الفرد معيار هذه القيم، فقصدوا بهذه 

التجربة اإلنسانيّة، وهي تجربة تصطبغ يف نهاية املطاف بصبغة اجتامعيّة. هذا إىل أّن 

الرباجامتيّني قد صّنفوا املنافع فكان منها العليا ومنها الدنيا، ويف ضوء هذه التفرقة ميّزوا 

بني قيم األفعال وفق اختالفها فيام يرتتّب عليها من وجوه النفع.

]1] وليام جيمس، الربجامتيّة، ترجمة محّمد عيل العريان، مراجعة زيك نجيب محمود، القاهرة، املركز القومّي للرتجمة، 2008م، ص262.

]2] محمود زيدان، وليم جيمس، القاهرة: دار املعارف، 1958م، ص 183-182.
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رابًعا: نتائج نسبّية املعرفة واألخالق يف عرص ما بعد الحداثة

الذاتيّة،  هام:  أساسيّتني،  بسمتني  اتسمت  الغربيّة  الحداثة  أّن  لنا  تبنّي  سبق،  ماّم 

والعدميّة. وتعني الذاتيّة التي اتسم بها الفكر الغريّب يف عرص الحداثة: أولويّة الذات 

وانتصارها ونجاحها يف تكوين رؤية ذاتيّة عن العامل، ليصبح العامل صورة، أي وجوًدا قاباًل 

الحسابيّة؛  مبقاييسه  اإلنسان  تناوله  أن  بعد  موضوع،  إىل  ونحّوله  فنعزوه  نتمثّله  ألن 

ونتج عن ذلك أّن وضع اإلنسان قياًم جديدة وفق مقاييس نفعيّة، وأصبح الفرد يخضع 

ا العدميّة فهي السمة التي تجلّت بوضوح عند نيتشه يف  لنظام قيمه الذاتيّة النسبيّة. أمَّ

نهايات عرص الحداثة، ويقصد بالعدميّة أنّه ال قيمة للقيم، تلك النزعة التي ستجد أرًضا 

خصبة ومناًخا مالمئًا لتنمو وتتغلغل يف عرص ما بعد الحداثة.

فقد جاءت ما بعد الحداثة لتحطّم ما بقي من مقوالت مطلقة يف الثقافة الغربيّة، 

بعد  ما  اقرتنت  ولذلك  واالختالف؛  والتشكيك  التشتيت  آليّات  ذلك  يف  فاستخدمت 

نظريّاتها  ومتيّزت  والالنظام،  والالمعنى  والتفكيك  والعدميّة  الفوىض  بفلسفة  الحداثة 

بقّوة التحّرر من قيود التمركز، واالنفكاك عن اللوغوس والتقليد وما هو متعارف عليه، 

ومامرسة كتابة االختالف والهدم والترشيح]1]. 

ومن هنا، قامت ما بعد الحداثة عىل التقويض والتشكيك والعدميّة، كام اعتمدت 

أيًضا عىل التناص والالنظام والالانسجام، وإعادة النظر يف الكثري من املسلاّمت واملقوالت 

املركزيّة التي تعارف عليها الفكر الغريّب، فتزعزّت يف ذلك العرص جميع املفاهيم التقليديّة، 

فظهرت الفلسفات الالعقالنيّة، مثل: الرسياليّة، والوجوديّة، والفرويديّة، وغريها. وظهر 

مرسح الالمعقول )صمويل بيكيت، وأداموف، ويونسكو، وأرابال(. وهكذا، عربت ما بعد 

الحداثة عن الالعقالنيّة والفوضويّة والتشويش، ونسبيّة كّل يشء.

الحضارة  املعرفة واألخالق يف  النسبيّة يف  تلك  إليه  آلت  ما  نتوقّف يف عجالة عند 

اإلبهام  وسيادة  املعنى  تغييب  عىل  قامت  التي  الحداثة،  بعد  ما  عرص  يف  الغربيّة 

غريبًا  يكن  مل  لذلك  مطلق.  هو  ما  وكّل  والنظام  واملنطق  العقل  وتقويض  وااللتباس، 

]1] جميل حمداوي، النقد األديّب يف عرص ما بعد الحداثة، املغرب، دار املثّقف، 2011م، ص15.
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أن تنتهي إىل نوع من انهيار اليقينيّات التي أّدت إىل العدميّة والعبث وضياع األخالق، 

ومن أهّم ما انتهت إليه تلك النسبيّة يف املعرفة واألخالق من مخاطر سيادة النسبيّة يف 

أّي فكر، فكان من أهّم ما أّدت إليه هذه النسبيّة يف الفكر الغريّب ثالث مخاطر مهّمة؛ 

نتوقّف عندها بإيجاز: 

1. موت اإلله: وهو ما أعلنه نيتشه يف نهاية القرن التاسع عرش عرب عبارته الصادمة 

الشهرية: »لقد مات اإلله، ونحن من قتلناه«، وهو األمر الذي ظهر -أيًضا- مع فويرباخ 

كّل يشء،  يحّدد  من  اإلنسان هو  أّن  بذلك  ليعلن  اإلنسان.  لحساب  اإلله  أمات  الذي 

اإلنسان القوّي السوبرمان، فال يشء فوقه، وكّل يشء تحته، هو من يضع املعايري، معايري 

املعرفة واألخالق، ومن ثّم ينتهي عرص املعارف املطلقة ومبادئ األخالق املطلقة التي 

ميكن أن يعود إليها الناس يف كّل زمان ومكان لتسود املعارف واألخالق النسبيّة املتغرّية 

يف كّل زمان ومكان. فبموت اإلله يتّم القضاء عىل كّل معيار عاّم وشامل، ومل يبق سوى 

النسبيّة يف املعرفة واألخالق.

التي أفصح عنها »روالن بارت« من خالل نظريّاته  الفكرة  2. موت اإلنسان: تلك 

عن »موت الكاتب« أو »موت املؤلّف«، فالكاتب بعد أن ينرش نّصه تنقطع عالقته 

التفسرييّة املطلقة له، ويصبح التفسري من حّق القارئ، وكّل قارئ له الحّق يف تقديم 

رؤيته املختلفة وتفسريه الخاّص. وحول موت اإلنسان دارت العديد من الفلسفات 

مارسيل هو وجود  وعند  املوت،  أجل  من  عند هيدجر وجود  فاإلنسان  املعارصة؛ 

لشخص ميوت، وعند سارتر صار الوجود اإلنسايّن عدًما وغثيانًا، وعند كامي سخف 

الوجود  االنتحار، وعند مريلوبونتي  أو هدف، مصريه  غاية  بال  فهو موجود  وعبث 

اإلنسايّن جسم، والنفس أحد أبعاده، ومنذ كريكجور الوجود اإلنسايّن تناقض وفضيحة 

وعار]1]. 

3. موت املعنى املُطلق: مبوت اإلله وموت املؤلّف ينهار كّل معنى لوجود املطلق، 

ويصبح كّل معيار ميكن فهمه بأكرث من معنى، فالكتابة عند بارت تبدأ من الصفر 

]1] حسن حنفي، مقّدمة يف علم االستغراب، القاهرة، الدار الفّنيّة، 1991م، ص714.
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وتنتهي إىل الصفر، فنحن أمام متاهات لفظيّة ال معنى واحد لها، بل نحن بصدد 

تفسريات ال نهائيّة بعدد املفرّسين. ويتّم رفض املنطق األحادّي املعنى وكّل منطق 

يبغي الدقّة والوضوح، ويضع رموزًا تعرّب عن معنى محّدد بدقّة. ثّم دعا أنصار ما 

والكناية،  واالستعارة  والتشبيه  املجاز  عىل  تعتمد  التي  للهرمنيوطيقا  الحداثة  بعد 

وكّل أساليب البالغة يف الخطاب، حتّى مل يعد هناك حقيقة وال محكم وال مبنّي وال 

مقيّد. وأصبح الكالم قاباًل ملا ال نهاية له من التفسريات واملعاين االحتامليّة النسبيّة. 

خامتة: 

إّن التأكيد عىل نسبيّة املعرفة واألخالق الذي يشّكل الخطوط العريضة للتاريخ الفكرّي 

الغريّب، وإّن محاولة الدفاع عن تلك النسبيّة بوصفها حقيقة واقعيّة، ال تعّد ميزة تدعو للتفاخر 

ال يف مجال خاّصة يف مجال األخالق؛ ألّن النسبيّة تؤّدي إىل تفكيك البناء األخالقّي لإلنسانيّة 

عاّمة، حيث تتحطّم املعايري وتظهر األخالقيّات الجزئيّة املتغرّية بتغرّي املواقف االجتامعيّة، 

ويصعب التمييز بني ما هو خري وما هو رّش. فاإلنسانيّة تحتاج إىل مبادئ عاّمة وقيم مشرتكة 

وفضائل أخالقيّة ثابتة، تهتدي بها كّل أفراد البرشيّة يف مختلف العصور وشتّى املجتمعات. 

وهذه هي املهّمة األساسيّة يف علم األخالق يف صورته املعياريّة املثاليّة املالمئة ملنهجه الفلسفّي 

التأّميّل، دون أن يعيبه هذا يف يشء إطالقًا. فالقائلون بنسبيّة املعرفة واألخالق قد أطفأوا 

الشعلة التي تيضء الطريق أمام املعرفة واألخالق اإلنسانيّة.. وجعلوها تعيش يف ظلامت 

النسبيّة ودهاليزها. فعىل املستوى املعريفّ، تكون العدميّة هي النتيجة النهائيّة؛ حيث إنكار 

إمكانيّة التوّصل إىل أّي معرفة موضوعيّة عن الواقع، وغياب أّي أسس لفكرة الحقيقة والكّل؛ 

إذ إنّه ال ميكن أن نعرف شيئًا، وما نصل إليه من معرفة ال قيمة له، فهي مجرّد أحاسيس 

غري مرتابطة، وكّل معارف اإلنسان نسبيّة. وهذا يعني أيًضا إنكار القيم األخالقيّة والدينيّة 

والسياسيّة واالجتامعيّة، وإنكار إمكانيّة الدفاع عنها بشكل عقالينّ، وكّل هذا يؤّدي إىل إنكار 

كّل الثنائيّات: حقيقّي/ غري حقيقّي، معرفة/ خطأ، وجود/ عدم، خري/ رّش، كام يؤّدي إىل إنكار 

إمكانيّة التمييز بينها. فالوهم مساٍو للحقيقة، والخطأ مساٍو للصواب، والخري والرّش سواء، 

والوجود مساٍو للعدم، فالعامل كلّه بال معنى، وهو -يف التحليل األخري- ال يشء.
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ومع نسبيّة املعرفة واألخالق يكون بداية االنهيار الحضارّي، فالقول بالنسبيّة تعبري 

حقيقّي عن أزمة القيم والوضع اإلنسايّن يف العامل. كام يشري إىل اختفاء الجوهر الحقيقّي 

لإلنسان لتحّل املاّدة محلّه، لتصبح هي األصل واألساس، ويصبح اإلنسان ال قيمة له وال 

معنى؛ ألّن القيمة أصبحت نسبيّة يف عرص الالمعنى؛ حيث ال قانون ثابت، وال أساس 

وال منطق، وال معنى محّدد ونهايّئ لكلمة إنسان. ومن ثّم مل يكن غريبًا يف ظّل هذه 

الحضارة أن متيت اإلله بحّجة صالح اإلنسان، ثّم ال تلبث حتّى متيت اإلنسان من بعده 

لصالح املعنى، ليلحق بهام املعنى يف عبثيّة غري مرّبرة. ومن ثّم تبدو الحضارة الغربيّة يف 

لحظتها الراهنة حضارة العبث والعدميّة واملوات العاّم.

وأخريًا، ميكننا القول بأّن النسبيّة يف املعرفة واألخالق هي أمٌر مرفوض يعرّب عن أزمة 

حقيقيّة يف القيم، تؤدي إىل تفكيك البناء األخالقّي لإلنسانيّة عاّمة، حيث تتحطّم املعايري 

التمييز  املواقف االجتامعيّة، وحيث يصعب  بتغرّي  املتغرّية  الجزئيّة  وتظهر األخالقيّات 

بني ما هو خرّي وما هو رّش. فام أحوج اإلنسانيّة إىل مبادئ عاّمة وقيم مشرتكة وفضائل 

أخالقيّة ثابتة، يهتدي بها كّل أفراد البرشيّة يف مختلف العصور وشتّى املجتمعات، وهذه 

هي املهّمة األساسيّة لعلم األخالق يف صورته املعياريّة املثاليّة ومبنهجه الفلسفّي التأّميّل.

وال ميكن فهم هذه النسبيّة عىل أنّها تلك النزعة التي تحرتم اختالف وجهات النظر 

حول مسألة ما، فاالختالف يعرّب عن الرثاء والتنّوع؛ ألنّه اختالف يف ظّل مبادئ ثابتة يتفق 

الالنهائيّة، فهي إحدى عالمات االنهيار الحضارّي؛  النسبيّة املطلقة  أّما  الجميع.  حولها 

املفاهيم نسبيّة،  القيم األخالقيّة، وجميع  كّل  أو  البرشيّة،  املعارف  بأّن جميع  فالقول 

فهذا يعني العدميّة والفوىض والتشويش، وال ينطوي عىل فائدة أو مصلحة عمليّة. ويف 

الحقيقة تؤّدي هذه النظريّة خطرية إىل الفراغ والعدميّة املعرفيّة، واإللحاد، والفوىض 

األخالقيّة. وعودة إىل عامل السفسطائيّني الذي ال وجود فيه ألّي يشء ثابت، فكّل يشء 

قابل للتغرّي والنسبيّة، ومن ثّم متثّلت نتائج كّل هذا يف عامل نيتشه السائل الذي ال مركز 

له، أو عامل دريدا الذي ُمحيت منه ظالل اإلله؛ حيث االستسالم الكامل للرؤية السائلة 

التي ال تتمركز حول يشء، يتساوى فيها اإلنسان باألشياء، فلم تعد تفرقة كانط حول 

اإلنسان والشء -اإلنسان الذي له كرامة، والشء الذي له مثن- محّل اهتامم من أحد، 
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يف عامل تحكمه مبادئ السوق وقواعد االستهالك، عامل شعاره األنانيّة ويبحث فقط عن 

اللّذة واملنفعة الخاّصة. 
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اإلنسانوّية

شلّت  معريّف  وحدث  كنظريّة   )Humanism( باإلنسانويّة  الدراسة  هذه  تهتّم]1] 

واحدة من أبرز املباين التي يتألّف منها الجوهر الحضارّي للغرب الحديث. واألهّم يف 

األطروحة هو أنّها تأيت يف سياق عرص التنوير األورويّب الذي انقلب عىل قيم الكنيسة 

هوتّية املسيحّية حيال ظاهرة اإلنسان. وأنكر كّل ما تختزنه املنظومة الالَّ

يف هذه الدراسة للباحث اللبنايّن هادي قبييس نتوّقف عند منشأ اإلنسانويّة كمفهوم 

ومصطلح ثّم نقرأ تحليالً نقديّاً معّمقاً الختباراتها يف أزمنة الحداثة الغربّية.

»املحّرر«

بدأ استخدام كلمة اإلنسانويّة )Humanism( يف النصوص اإلنجليزيّة املطبوعة يف 

القرن التاسع عرش، حيث وردت يف قاموس لغوّي ألّفه مؤّرخ الشؤون الثقافيّة األديب 

جاكوب  السويرسّي  الفنون  مؤّرخ  كتابات  ويف  سيموندس]2]،  أدينغتون  والشاعر جون 

بوركهارت]3]، لتشري إىل االتجاه املهتّم بالقضايا اإلنسانيّة من منظار غري دينّي، لتتحّول 

الحقاً إىل ديانة لها أنبياء ونصوص شبه مقّدسة وقواعد فقهيّة شبه متّفق عليها]4].

]1] باحث يف الفلسفة الحديثة- لبنان.

[2[ J. A. Symonds.

[3[ Jacob Burckhardt.

[4[ Andrew Copson, The Wiley Blackwell Handbook of Humanism, 2015.

هادي قبيسي]1[

حكم القيمة ينقُضه حكم التجربة الواقعّية
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1. معنى املفهوم

يف مفهومها املعارص، تُعرُِّف الجمعيّة األمريكيّة اإلنسانويّة]1] بأنّها »فلسفة تقّدميّة 

للحياة تؤكّد، بدون اإلميان بالله أو املعتقدات الخارقة للطبيعة، قدرتنا ومسؤوليّتنا عىل 

اإلنسانويّة  تقوم  العاّم«،  الصالح  إىل  تتطلّع  التي  الذات  لتحقيق  أخالقيّة  حياة  عيش 

ذاتها وتوجد خصوصيّتها من خالل  وتؤكّد  العامل  اإلميان وما وراء هذا  نفي  إذن عىل 

هذا النفي الذي يفتح املجال لتحقيق الذات بدالً من تحقيق االتصال مبنبع الوجود. 

يف بريطانيا تعرّفها مجموعة بريستول لإلنسانويّة]2] بأنّها »نهج للحياة يقوم عىل العقل 

وإنسانيّتنا املشرتكة، مع االعرتاف بأّن القيم األخالقيّة مبنيّة بشكل صحيح عىل الطبيعة 

البرشيّة والخربة وحدها«، وهنا مل يرد التعريف من خالل النقيض بل من خالل حرص 

املرجعيّة يف الخربة والتجربة مبا يعنيه ذلك من نفي املرجعيّة كحاجة أو كإمكانيّة من 

بأنّها  فتعرّفها  الدوليّة]3]  اإلنسانويّة  مؤّسسة  أّما  للتجارب،  متناهي  الالَّ التسلسل  خالل 

»مظهر دميقراطّي وأخالقّي يؤكّد أّن البرش لهم الحّق واملسؤوليّة يف إعطاء معنى وشكل 

لحياتهم. إنّه ميثّل بناء مجتمع أكرث إنسانيّة من خالل أخالق تقوم عىل القيم اإلنسانيّة 

البرشيّة.  القدرات  الحّر من خالل  العقل والتحقيق  الطبيعيّة بروح  القيم  وغريها من 

هنا  الحّر  فالتحقيق  الواقع«،  حول  للطبيعة  الخارقة  اآلراء  تقبل  وال  اإلميان  تقبل  ال 

يحّمل اإلنسان املسؤوليّة الكاملة؛ فهو مل يعد بحاجة ملرجعيّة كونيّة، وتتهرّب جمعيّة 

اإلنسانويّة لغرب نيويورك]4] من التفسريات املسبقة لتؤّمن البهجة والسعادة لإلنسان، 

للطبيعة  خارق  بإله  تؤمن  التي  لألديان  مبهج  :«بديل  بأنّها  اإلنسانويّة،  عرّفت  حيث 

لدينا  التي  الوحيدة  الحياة  هي  هذه  أّن  اإلنسانويّة  أنصار  يعتقد  اآلخرة.  يف  والحياة 

معرفة معيّنة بها وأنّنا مدينون ألنفسنا ولآلخرين بجعلها أفضل حياة ممكنة ألنفسنا 

ولجميع من نشارك معهم هذا الكوكب الهّش. اعتقاد بأنّه عندما يكون الناس أحراًرا 

يف التفكري بأنفسهم، باستخدام العقل واملعرفة كأدوات لهم، فإنّهم يكونون أفضل قدرة 

[1[ American  Humanist  Association.

[2[ The  Bristol  Humanist  Group.

[3[ Humanists International.

[4[ The Humanist Society of Western New York.
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عىل حّل مشاكل هذا العامل. تقدير للفّن واألدب واملوسيقى والحرف التي هي تراثنا 

من املايض واإلبداع الذي، إذا تّم تغذيته، ميكن أن يرثي حياتنا باستمرار. إّن اإلنسانويّة، 

باختصار، هي فلسفة أولئك الذين يحبّون الحياة. يتحّمل اإلنسانويّون املسؤوليّة عن 

حياتهم الخاّصة ويستمتعون مبغامرة كونهم جزًءا من االكتشافات الجديدة، والبحث 

إجابات  يف  العزاء  إيجاد  من  فبدالً  جديدة.  خيارات  واستكشاف  جديدة،  معرفة  عن 

مسبقة الصنع ألسئلة الحياة العظيمة، يتمتّع اإلنسانيّون باالنفتاح الذي ينطوي عليه 

البحث وحّريّة االكتشاف«.

يف املفاهيم املتداخلة 

هذه  من  لكّل  العدميّة..  اإللحاد،  العلامنيّة،  الحداثة،  األنوار،  النهضة، عرص  عرص 

املفاهيم سياق تاريخّي يف النشأة وتطّور املعنى التداويّل الخاّص به، وهي تحمل منظوراً 

خاّصاً بها لناحية تفسري أو النظر إىل أبعاد التحّول األورويّب املتزامن مع استخدام مفردة 

الهيومانيسم للتعبري عن نفس التحّول من زاوية خاّصة، لذلك سرنى أنّنا أحياناً نستخدم 

يف هذا النّص هذه املفردات بشكل متسامح، دون أن يعني ذلك التسامح يف التفاوت 

فيام بينها، بل لإلضاءة عىل انعكاسات اإلنسانويّة يف تلك األبعاد، مبا ميثّله ذلك االنعكاس 

عنها  كمعرّف  والفعيّل  الواقعّي  تأثريها  وطبيعة  وفعاليتها  حركتها  لحقيقة  تظهري  من 

وموضح لها.

عىل أّن هذا االستخدام يف نفس الوقت الذي يستفيد من التداخل التاريخّي للمفاهيم، 

يف توضيح واحد منها، فإنّه يحتاج إىل التمييز فيام بينها، وإّن تعّدد التسميات ملسألة 

املسألة، وما  توضيح  زوايا متعّددة، يساهم، عند تفسريها وتوضيحها، يف  واحدة، من 

ريض املتكلّمون لها من توصيفات متنّوعة، وكيف تفاعلوا معها من مواقعهم وتطلّعاتهم 

املختلفة، غري أّن ذلك يخرج عن اختصاص هذه املقالة املخترصة. 

يضّم مرجع أوكسفورد لإللحاد مفهوم اإلنسانويّة إىل املفاهيم اإللحاديّة، لكّنه يذهب 

يف الجدال عىل أساس أّن اإلنسانويّة تيّار فكرّي يتبّناه بعض األفراد والجامعات بشكل 

واٍع ويقّدمون أنفسهم عىل أنّهم حزب ثقايّف محّدد، ال عىل أنّها مبنى عاّم يف الثقافة 
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الغربيّة وال عىل أنّها بنيّة تحتيّة لالجتامع الثقايّف الغريّب ككّل، فيختار بعضهم أن يكون 

مفردة  يستعمل  كفكرة  اإلنسانويّة  عن  الكالم  من  وبدالً  ذلك،  يرفض  وبعضهم  أداتيّاً 

اإلنسانوينّي، الذين ميكن أن يرفضوا االنتساب إىل اتجاه العلمويّة، أو الطبيعانيّة حيث 

ينقسمون بني مؤيّد ورافض، أو حتّى ميكن أن نجد منهم من يرفض املاّديّة كاتجاه]1].

للبحث حول  تدفعنا  الفكرة،  من  أكرث  السوسيولوجيا  إىل  متيل  التي  املقاربة  هذه 

حالة اإلنسان »ما بعد اإلميان«، والتشظّي الشامل للفكرة واملرجعيّة واملعنى، وفقدان 

اإلمكانيّة للتعريف. ويف اإلرشاف عىل هذا التداخل الفوضوّي يف التجربة نرى أيضاً أّن 

اإلنسان يبقى يقاوم بفطرته ويحاول إيجاد التوازن بني ندائه الداخيّل الفكرّي ومحاولة 

االنتامء إىل تيّار فكرّي ذي إطار اجتامعّي، كام نرى كذلك أّن تلك التاميزات داخل هذا 

املبنى ال تنفي وال تؤكّد عىل وجودها الحاسم، فام يتبّقى من املعنى بعد نهاية اإلميان 

ميكن أن يكون شيئاً طفيفاً ال يذكر، فيام تبقى الحياة الروحيّة والنفسيّة منسحقة تحت 

ظّل االنغالق واالنطواء عن الحقيقة، واالنقطاع عن جذرها الوجودّي. 

من جهته، يرى هايدغر يف هذا املفهوم شيئاً من انعدام الجدوى، فبشكل غري مبارش 

يحاول القول إّن »اإلنسانويّة« هي فكرة سطحيّة تفتقر الصلة بقضيّة وجود اإلنسان، 

وتتحرّك يف مستوى الفكر التقنّي، ففي جوابه عىل سؤال: كيف نعطي من جديد معنًى 

لإلنسانويّة؟ يقول: »يكشف هذا السؤال نيّة اإلبقاء عىل هذه الكلمة. أتساءل ما إذا 

كان ذلك رضوريّاً. أم أّن النفاق يدفعنا إلغفال صوت االحتامليّة. أمل ينجل مبا فيه الكفاية 

منذ  املذاهب  من  حذرين  كّنا  بالتأكيد،  التسميات؟  من  النوع  هذا  عن  الناجم  األثر 

وقت طويل. ومع ذلك، فإّن سوق الرأي العاّم يتوق إىل مذاهب جديدة. ونحن دوماً 

عىل استعداد لتلبية الطلب مرّة أخرى«]2]. يذهب هايدغر يف مطالعته للتأكيد عىل أّن 

الفكر، متحّرراً من العقل التقنّي، إمّنا ينتمي إىل الوجود وينبغي أن ينرصف للتأّمل فيه، 

وبالتايل ال يجدر به أن يتأطّر يف مذهب فكرّي ويتخىّل عن حّريّته. هنا، يعرض هايدغر 

مذهبه وخصوصيّته الفلسفيّة من خالل استهداف اإلنسانويّة يف نقاط ضعفها، ويدعو 

[1[ The Oxford Handbook of Atheism, 2013.

[2[ Martin Heidegger, LETTER ON HUMANISM, Translated by Miles Groth, PhD, p 3.
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إىل اإلعراض عن املذهبيّة واللجوء إىل الوجوديّة كأموى. ال يهّمنا رأي هايدغر هنا بقدر 

ما ميثّل نقاشه منوذجاً عن الفوىض الغاربة التي رمت قواعد األفق ما بعد الدينّي العقول 

بها، إىل حّد الدعوة للتحّرر من أّي التزام فكرّي. وإن كانت اإلنسانويّة باعرتاف مؤيّديها 

مل تبحث عن روح اإلنسان وعمق وجوده واكتفت بحّل املشكالت العمليّة، فهل خرجت 

أنّها طافت يف  أم  الدفينة؟  الفطرة واألسئلة  يتوافق مع  بإجابة شافية وحّل  الوجوديّة 

ذات الفضاء لكن بنمط تحليق مختلف؟ وإن كانت أكرث اجتهاداً يف املحاولة، باملقارنة 

العمل  أركانها من خالل  الدينّي وتشييد  املعتقد  التي بنت عىل نقض  اإلنسانويّة  مع 

بعكسه، بحيث أن ال هويّة لها إال يف انعكاس مرآة الدين ورفضها له، كام يظهر يف سائر 

التعاريف التي يقّدمها املؤيّدون لها.  

مراجعة وجيزة

استُهلك هذا املوضوع مبا ال يحىص من األبحاث واملقاالت، لكن بعد التأّمل يثبت 

وجود زوايا مظلمة نسبيّاً قد تستحق االهتامم وإظهارها باللغة العربيّة. باألساس، فإّن 

بشكل  اإلميان  عن  التخيّل  حالة  إىل  العاّم  التديّن  من  ثقافيّاً  متقاربة  شعوب  انتقال 

جامعّي مسألة تستحّق البحث عن الزوايا املظلمة. لقد حصل تحّول تاريخّي وقد أشبع 

من الناحية الفلسفيّة والثقافيّة بالتأّمالت والتحليالت، لكن الزاوية املظلمة التي سنحاول 

إضاءتها يف هذا النّص هي اآلثار النفسيّة التي تركها زلزال جاليليو عىل الجسم الدينّي 

يف أوروبا، عىل األفراد الكنسيّني؛ حيث يذكر التاريخ انتشار األزمات النفسيّة الجامعيّة 

يف خمس وأربعني دير وكنيسة يف أوروبا يف تلك الفرتة]1]. الصدمة الهائلة التي حصلت 

داخل املؤّسسة الكنسيّة هي جزء من األزمة النفسيّة التي أصابت املجتمع املتديّن يف 

تلك املرحلة، ومّهدت للتحّول التاريخّي واملفصيّل الذي حصل يف أوروبا باتجاه االبتعاد 

فاقد لإلميان، بل والدة حضارة  إنسان جديد  اإلميان واالستسالم لوالدة  التدريجّي عن 

تفتقر لإلميان وال تعتنق شيئاً. 

واالستنتاجات  الحّسيّة  األدلة  وبني  جهة،  من  واإلميان  العقل  بني  الصدام  مشكلة 

[1[ Moshe Sluhovsky, The Devil in the Convent, The American Historical Review, Vol. 107, No. 5 

)December 2002(.
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العقليّة البسيطة التي تنتزع منها من جهة أخرى، مشكلة عميقة األثر وقد أّدت إىل 

متزّق وتفّكك اإلنسان املؤمن يف املرحلة األوىل، والحقاً أّدت إىل إعادة بناء إنسان آخر. 

عوامل كثرية ساهمت يف إذكاء هذا الرصاع الداخيّل وتحويله إىل رصاع اجتامعّي وحروب 

دامية، لكن املرتكز األّول واالنفعال االبتدايّئ للتحّول هو تلك الوهدة العميقة املليئة 

بالشكوك التي حفرت داخل اإلميان املسيحّي الفردّي. 

املركزّي، وهو  الهاجس  الذي ميتلك  املاّدّي  التي ستمّهد لإلنسان  تلك هي  الوهدة 

إعادة تعزيز الذات املدّمرة واملفّككة بني الحاجة لإلميان والعقل ذي الرؤية الكونيّة، 

العميقة  اآلثار  لتجاوز  اإلنكار؛  األساسيّة، مثل:  الدفاع  آليّات  وبني االضطرار الستعامل 

والهائلة للرصاع الداخيّل. 

مل يكن الرصاع سهالً أو سيع النتائج، لكن الربكان أتيح له الخروج من تحت القرشة 

الكنسيّة ليصل إىل املجتمع والقارّة بأكملها، فالكنيسة والدير الرهبايّن كانا املرتكز املعريّف 

للمجتمع وتحّولتا إىل مكان موبوء باألزمات ومرعب. 

لالقرتاب من هذه الحاالت املأزومة ينبغي االلتفات إىل عمق العالقة مع اإلنجيل 

داخل الكنيسة ويف املجتمع يف تلك املرحلة، وااللتفات كذلك إىل البيئة الكنسيّة وظروفها 

والذهنيّة  النفسيّة  واآلثار  والرهبانيّة  العزلة  حالة  وخصوصاً  واالجتامعيّة،  النفسيّة 

السري  هذا  ستفيدنا يف  التي  األدوات  احدى  املعريّف هي  التنافر  نظريّة  لها.  املصاحبة 

الفاحص عن حالة االنقالب والتغرّي يف الجامعيّة الدينيّة؛ ذلك أّن طريف املشكلة املعرفيّة 

غري قابلني لإلنكار أو النفي يف الوقت نفسه الذي ينقض أحدهام مرجعيّة اآلخر، وهذا 

ما أّدى إىل تولّد حالة من الشّك املستمّر دون الوصول إىل نتيجة. 

متاهة جاليلو

لقد احرتق جاليليو يف حأمة الجدال والرصاع الداخيّل بني إميانه باإلنجيل وبني إميانه 

هذه  من  الخروج  حاول  وقد  واألقامر،  والكواكب  للنجوم  رصده  عرب  إليه  توّصل  مبا 

اإلشكاليّة العميقة، من خالل اللجوء إىل التأويل، وإعادة قراءة عبارات اإلنجيل مبا ال 

يتعارض مع االكتشافات الفلكيّة، مستنداً إىل حكمة واهية تقول برضورة وضع النّص 
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فوق العقل عند الرضورة. يقول يف رسالته الشهرية إىل دوقة توسكانيا السيّدة كريستينا 

دي لورين، عام 1615م، معتمداً سالح التأويل »السبب الذي تّم تقدميه إلدانة دوران 

أّن الشمس تتحرّك بينام  أّن اإلنجيل يذكر يف عّدة مواضع  األرض وثبات الشمس هو 

األرض ثابتة. مبا أّن اإلنجيل ال يُخطئ، فإّن ذلك يستلزم بالرضورة أن يكون موقف كّل 

شخص يؤكِّد عىل أّن الشمس ثابتة واألرض متحرّكة مخطئاً ومهرطقاً. فيام يتعلّق بهذه 

الجدليّة، أعترب أّوالً أنّه من الصالح والحكمة أن أؤكِّد بأّن اإلنجيل املقّدس ال يُعربِّ أبداً 

عن باطل -وذلك حني يُفهم مبعناه الحقيقي. ولكن أعتقد بأن ال أحد يُنكر غموضه يف 

الكثري من األحيان وأنّه يقول أشياًء تختلف متاماً عاّم تدلُّ عليه كلامته البحتة. وعليه، 

يقع  قد  فإنّه  املحض  النحوّي  املعنى  باالقتصار عىل  اإلنجيل  تفسري  لدى  أحٌد  قام  إذا 

الصّحة يف  البعيدة عن  التناقضات والفرضيّات  يُخيَّل فقط وجود  الخطأ. وعليه، ال  يف 

اإلنجيل بل حتّى الهرطقات والسخافات الخطرية«]1]. لكن املشكلة التي واجهته كانت 

الفليّك  واالكتشاف  تأويله،  يتعّذر  وواضح  بسيط  هنا  فالنّص  العالج،  هذا  عىل  عصيّة 

كذلك ال ميكن دحضه، وال تشبه هذه اإلشكاليّة مسألة الثالوث، يف تجريدها وقابليّتها 

للتفسري والتأويل. 

حاجج قائالً يف الرسالة ذاتها مبيّناً حجم التناقض القائم وحدة الصدام بني املقولة 

الدينيّة كام يراها اإلكلريوس والنتائج العلميّة: »إنّهم يصنعون درعاً من حامسهم الدينّي 

املنافق من أجل تحقيق هذه الغاية، ويستشهدون باإلنجيل الذي يستخدمونه ألهدافهم 

املخادعة. عىل النقيض من معاين اإلنجيل ومقاصد اآلباء املقّدسني، فإنّهم مستعّدون -إن 

ال  التي  املحضة  الفيزيائيّة  باملسائل  تُحيط  ليك  الحجج  لتوسعة هذه  أكن مخطئاً-  مل 

دخل لإلميان بها، وبالتايل يُريدوننا أن نتخىّل كلّيّاً عن العقل واألدلة التي تُقّدمها حواّسنا 

العمى  إّما  طيّاتها«]2]،  يف  مختلفاً  معنًى  كلامتها  تحمل  قد  اإلنجيل  من  فقرة  لصالح 

والتخيّل عن الحواّس والعقل واملعرفة الظاهريّة، وإّما العمى عن النّص والتغايض عنه 

أمام  محاججاتهم  يف  اإلكلريوس  رجال  وضعهام  اللذين  الخياران  هام  هذان  وإغفاله، 

[1[ Letter to Madame Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany.

[2[ Letter to Madame Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany.
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جاليليو، لقد كانوا مضطّرين إىل حسم الجدال بطريقة صفريّة، إّما غالب وإّما مغلوب، 

إّما كافر وإّما مؤمن؛ ألّن الحلول كانت صعبة ومعّقدة يف االتجاهات األخرى. 

يف موضع آخر من نفس الرسالة يظهر هذا الرصاع الداخيّل العنيف، يف سياق إثبات 

إميانه، يعرض عقله للفناء والتمزيق »إذا ُوجد يشٌء ينفع الكنيسة املقّدسة يف اتّخاذ قراٍر 

حول املنظومة الكوبرنكيّة فليؤخذ ويُستخدم كام يُناسب أصحاب املقام العايل. وإذا مل 

مُيكن ذلك، فليمزَّق وليُحرق كتايب ألنّني ال أنوي أو أتظاهر باكتساب مثرٍة ليست إميانيّة 

أو كاثوليكيّة منه«]1]. لكّنه يعود ويرتاجع يف ترّدد عميق وسري شائك نحو الحّل، فهو 

يحاول اآلن تحييد النّص الدينّي، تحييد اإلنجيل، فأّي من املرجعيّتني يريد تحييدها؟ يف 

التفاوض القائم، حاول أن يبدي استعداده للتخيّل عن اكتشافاته، فليمزّق الكتاب، لكّنه 

مل يكن جاّداً يف ذلك، فالنّص الدينّي ليس مرجعيّة يف األمور العلميّة: »أعتقد أنّه لدى 

مناقشة اإلشكاالت الفيزيائيّة ال ينبغي أن نبدأ من حّجيّة نصوص الكتاب املقّدس بل 

من التجارب الحّسيّة والرباهني الالزمة؛ وذلك ألّن اإلنجيل املقّدس والظواهر الطبيعيّة 

تنبثق من الكلمة اإللهيّة«]2]، عبارة غري واضحة، فام معنى أّن اإلنجيل والظواهر واحدة 

يف االنبثاق؟ وهل أّن اتحادها يف املصدر يستطيع أن يرأب الصدع الواضح البنّي؟ ينتقل 

هنا إىل مستوى إضايّف يف املواجهة، فال بّد أن تنترص الحواس عىل اإلنجيل، عىل الحروب 

املكتوبة، ال تستطيع الحروف التي تنقل معنًى أن تحارب موجوداً حارضاً بعينه أمامنا: 

»يبدو أّن أّي يشٍء ماّدّي يظهر أمام عيوننا عرب التجربة الحّسيّة أو تُثبته الرباهني الالزمة 

تحمل  قد  إنجيليّة  فقراٍت  وجود  عىل  بناًء  إدانته(  عن  )فضالً  به  التشكيك  ينبغي  ال 

معنى مختلفاً يف طيّاتها. ال تتقيّد تعابري اإلنجيل برشوٍط صارمة كتلك التي تحكُم عىل 

كلِّ اآلثار الفيزيائيّة، وكذلك فإّن الله ال يتجىّل بشكلٍّ أقّل متيُّزاً يف ظواهر الطبيعة من 

تجلّيه يف العبارات املقّدسة لإلنجيل«]3]، من يعرّب عن الخالق أكرث؟ املخلوقات أو النّص؟ 

اإللهّي  النّص  فقد ظهر  للمخلوقات،  اإللهّي  التفويض  النقاشات حول  من هنا ستنشأ 

منفصالً عن العامل الخارجّي، وعدم تدخل اإلله يف شؤون الدنيا، وكذلك ستنتقل الحقاً 

[1[ Letter to Madame Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany.

[2[ Ibid.

[3[ Ibid.
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نقالت  ولكن يف  اإللحاد،  نحو  وأخرياً  الطبيعيّة،  القوانني  اإلله يف  وذوبان  الحلوليّة  إىل 

هذه  إىل  دفعت  كلّها  واجتامعيّة  فكريّة  وحروب ورصاعات  زمنيّة، يف ظروف  طويلة 

الضّفة املعتمة. مل يخُط جاليليو أّي خطوة يف هذا االتجاه، لكّنه ملس الثقب األسود الذي 

ستهوي فيه نجوم الحضارة القامئة يف عرصه، مدفوعة باالكتشافات االستعامريّة وتدفّق 

املعادن الثمينة بكّميّات أسطوريّة من أمريكا املكتشفة حديثاً. 

السلطة املطلقة  حاول جاليليو أن يحّدد لإلنجيل حقوقه ومساحة صالحيّته، نزع 

للنّص اإللهّي، وإخضاع جزء منه للتجربة الحّسيّة، هرباً من الجنون »ال أجد ما يدعوين 

إىل االعتقاد بأّن اإلله نفسه الذي وهبنا الحواس والعقل والفكر كان يقصد أن نتخىّل عن 

استخدامها وأن نصل بطريقٍة أخرى إىل املعرفة التي مُيكن حيازتها عرب هذه الوسائل. 

ال ميكن أن يطلب الله مّنا أن ننكر الحّس والعقل يف األمور املاّديّة املاثلة أمام أعيننا 

وأذهاننا عرب التجربة املبارشة أو الرباهني الالزمة«]1]. 

وأخرياً، تأيت الجملة الحاسمة، العبارة التي ستمنع القبول بإمكانيّة اجتامع املتناقضني، 

أنّه  العقل البرشّي يف نظر جاليليو بشكل نهايّئ، »عىل ضوء هذا، ومبا  والتي ستحمي 

يستحيل تناقض حقيقتني، فإنّه يقع عىل عاتق املفرّسين البحث عن املعاين الحقيقيّة 

للنصوص املقّدسة، ومن دون شّك فإنّها سوف تتطابق مع االستنتاجات الفيزيائيّة التي 

أثبتتها لنا الرباهني الحّسيّة الجليّة الالزمة يف وقٍت سابق«]2]، إّن هذه العبارة كان يراد 

أّن علامء  الجربيّة؛ ذلك  اإلقامة  تبعده عن  لكّنها مل تفعل، ومل  لها أن تحمي جاليليو، 

الدين رمّبا يتوّصلون إىل وجود تفسريات للعبارة الفلكيّة املعضلة يف اإلنجيل، لكّنهم لن 

يستطيعوا إقناع العوام بهذا التأويل املفرط يف تفكيكه. الرباهني الحّسيّة الجازمة ستولد 

زلزاالً ال ميكن كبحه، حيث سيقف اإلنسان الغريّب عاجزاً عن التخيّل عن اإلميان، وعاجزاً 

عن التخيّل عن الحواس والعقل والعلم، يف اآلن عينه. 

ال تزال الكنيسة تعاين من هذه اإلشكاليّة حتّى اليوم، وقد لجأت إىل أسلوب أكرث 

مرونة يف التعامل مع املجتمع العلمّي، ففي تقرير صادر عن الجامعة البابويّة للعلوم 

[1[ Letter to Madame Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany.

[2[ Ibid.
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يف الفاتيكان عام 2003م، نرى فصالً كامالً بعنوان »جاليليو، الرجل اإللهّي«، مخّصص 

للكالم عن مآثره وإنجازاته، وهو تعبري واضح عن املنترص األخري يف هذه الحرب، عىل أّن 

الكنيسة الكاثوليكيّة أقرّت عام 1993م، بعد أكرث من ثالثة قرون عىل وفاته، بعد تحقيق 

رسمّي دام لسنوات، بأّن جاليلو كان عىل حّق يف اكتشافاته وطروحاته]1]. يرد يف فصل 

آخر كالم عن دوره يف التأسيس للعلوم الحديثة من داخل الكنيسة: »انطلقت أكادمييّة 

لينيس عىل يد فيدريكو سييس كتجّمع للباحثني املنخرطني جامعيّاً يف األبحاث الطبيعيّة، 

ثّم جاء جاليلو ليعطيها موقعاً متميّزاً وليدخل امليكروسكوب كأداة يف عمليّات البحث 

الجارية فيها. عام 1847م ضّم البابا بيوس XI أكادمييّة لينيس كمؤّسسة رسميّة للوالية 

البابويّة وصار اسمها األكادمييّة البابويّة للينيس الجديدة. عام 1936م حّول البابا بيوس 

العلمّي  املجلس  لتصبح  للعلوم(،  البابويّة  )األكادمييّة  اآلنيّة  الحالة  إىل  األكادمييّة   IX

للكنيسة الكاثوليكيّة«]2]. إىل جانب التكريم والحفاوة تّم اتباع منهج االستامع و«املزيد 

من البحث« والحوار الدائم، ويف 1979م »دعا البابا جون بول الثاين إىل تشكيل لجنة 

من املؤرّخني، علامء الدين، وعلامء الطبيعيّات، إلعادة تجديد البحث يف قضيّة جاليلو، 

ألجل القضاء عىل حالة فقدان الثقة التي ال تزال هذه القضيّة تولدها يف عقول الناس، 

ولوضع اإلشكاليّات يف طريق التعاون املثمر بني العلم والدين«]3]، فرنى حواراً مستمرّاً 

البابويّة نصادف صور لحفل تكريم لستيفن  ينبئ عن مصالحة، ويف أرشيف الجامعة 

هاوكينغ، عامل الفيزياء الذي كرّس حياته ملواجهة الطرح الدينّي يف تفسري العامل، احتواء 

مبالغ فيه لجاليليو معارص آخر. 

سايكولوجّيات دير لودان 

يقول ميشال دي سريتو الذي ألّف كتاباً حول األزمات النفسيّة يف دير فرنيّس يف بلدة 

اسمها لودان يف القرن السابع عرش، وخالل العقد األخري من حياة جاليليو، أي بعد طرحه 

[1[ Alan Cowell, After 350 Years, Vatican Says Galileo Was Right: It Moves, New York Times, Oct. 31, 1992.

[2[ Cabibbo, Nicola / The Meaning of The Pontifical Academy of Sciences / From : The Four-Hundredth 

Anniversary of the Pontifical Academy of Sciences /2003/ P : 115.

[3[ Cabibbo, Nicola / The Meaning of The Pontifical Academy of Sciences / From : The Four-Hundredth 

Anniversary of the Pontifical Academy of Sciences /2003/ P : 115.
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الكتشافاته وبدء النزاعات والجداالت التي أّدت إىل بقائه يف اإلقامة الجربيّة حتّى وفاته، 

أّن املشكلة مل تكن تلبّساً شيطانيّاً للراهبات، بل »إنّها املواجهة )من بني عّدة مواجهات، 

وتلك  التي خرسها  والثوابت  االعتقادات  أكرثها وضوحاً( بني مجتمع وبني  لكن هذه 

االعتقادات التي يرغب بامتالكها«]1]، ويقول كافني هاميان الباحث يف الشؤون الدينيّة 

معلّقاً عىل كالم سريتو: »واحدة من اليقينيّات التي خرسها ذلك املجتمع هي اإلميان 

بالله«، وهذه الحالة بنظر سريتو هي تعبري غري مبارش عن القلق املكبوت والخوف من 

الشّك والتجديف.

واإلميان  البسيط  العقل  بني  الطبيعيّة  للصلة  العظيم  االنهيار  ذلك  هي  العلامنيّة 

الجنون، هي غربة  التي وصلت إىل حّد  الحرية  الوادي املظلم من  البسيط، هي ذلك 

ذاتيّة هائلة، وجاءت اإلنسانويّة لتقّدم نفسها كمنقذ للبرشيّة من هذا الهذيان، وعرص 

األنوار هو محاولة مرهقة للخروج من ظلامت ذلك االنهيار الذي سببه جاليليو، وكان 

قطعة الدومينو األوىل فيه. 

التأثري، جزء من  نقطة شديدة  التي حصلت مع جاليليو، كانت يف  الهائلة  الصدمة 

املشهد الكوينّ الخارجّي، اصطدم النّص مع الكون والفضاء الذي كان متاحاً للتأّمل يف جامل 

الخلق اإللهّي، أصبح النّص عىل خصام معه، لقد أصبح املقّدس عىل خصام مع العامل. 

 2. موت اإلنسان األّول

امللجأ  له  تؤّمن  العالقة  والعامل، وهذه  ذاته  تحديد عالقته مع  إىل  اإلنسان  يحتاج 

واملهرب من القلق، حيث إّن سؤال الزمن امللّح الذي يطرق باب الوعي يف كّل لحظة، 

والذي ينتهي إىل املوت، وسؤال الغاية والعبث، وسؤال االنتظام األخالقّي، كلّها تفرض 

ذاتها عىل إرادة اإلنسان واندفاعه الذي ال يتوقّف نحو طلب الكامل يف متثاّلته املتعّددة: 

الخلود، االمتالك، الطأمنينة، املعرفة، وغريها من الخصائص الكامليّة.

تيّار األسئلة املقلقة حني يلتقي ويتفاعل مع اندفاعة الكامل يولّد اإلشكاليّة الكربى 

[1[ Michel de Certeau, The Possession at Loudun, )Chicago: University of Chicago Press, 2000(, p. 2.
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لإلنسان. فهل يستطيع أن يتخىّل عن نظام معريّف يؤّمن له حّل هذه اإلشكاليّة، دون 

د النظام املعريّف،  الدخول يف أزمة شاملة؟ ما حصل يف األديرة هو تحّول يف الفكر هدَّ

االستقرار  مكان  والحرية  الشّك  وحّل  العميق،  والفراغ  العظيم  االنكسار  ذلك  وأوجد 

إضعاف  أرادت  التي  االجتامعيّة  للقوى  املجال  وأتاح  واالجتامعّي،  والنفيّس  الذهنّي 

سلطة الكنيسة للتحرّك بقّوة. 

تغيري  نحو  الدافع  العامل  قّوة  ازدياد  أّن  إىل  التجريبيّة  النفسيّة  االختبارات  تشري 

املقاومة  كانت  كلاّم  أخرى  ناحية  ومن  املعريّف،  التنافر  أزمة  من  يخّفف  املعتقدات 

إىل وجود واستمرار  بالتايل  فاملقاومة تشري  أكرث حّدة،  التنافر  كان  كلاّم  أعىل،  الفرديّة 

استمرار  مقاومته،  عند  الجهد  بذلك  وبالتايل رضورة  وفعاليّته  الخارجّي  التغيري  عامل 

املقاومة يولّد التنافر املعريّف، أي الرصاع الداخيّل والقلق املعريّف]1].

االنتقال من اعتقاد إىل آخر وتغيري االلتزام الدينّي هو انتقال من نظام إىل نظام معريّف 

وسلويكّ آخر، وحني تكون العنارص املشرتكة بني النظامني أساسيّة ترتاجع حّدة آثار االنتقال، 

وكذلك حني تكون عمليّة التغيري منصبّة حول الجزء السلويكّ ال االعتقادي، إّما بسبب طبيعة 

التغيري نفسه، أو بسبب طبيعة الفرد واهتامماته السلوكيّة واملعرفيّة. هذه الرشوط الثالث 

كانت مفقودة خالل أزمة لودان ومثيالتها، كان االنتقال املقرتح من النظام إىل الالنظام، إذن 

ليس هناك انتقال بل عمليّة هدم حاّدة جّداً، وهي عمليّة مركّزة يف البعد اإلدرايكّ حيث ليس 

هناك اقرتاح حول البدائل السلوكيّة والفرديّة واالجتامعيّة، والجامعة التي تعرّضت لحافز 

التغيري االعتقادّي هي جامعة منرصفة إىل االهتاممات املعرفيّة بشكل حاّد داخل دير مغلق. 

أزمة شاملة  فهي  أبعادها،  بكّل  اإلنسان  يطال هويّة  أن  املعريّف هذا  لالنهيار  كان 

التالؤم  استعادة  إىل  يهدف  أن  ينبغي  املطلوب  والحّل  عينه،  اآلن  يف  وحاّدة  وعميقة 

وإعادة بناء الصلة بني العقل واملعتقدات والعامل الخارجّي]2]. إّن عدم وجود مقاربة للحّل، 

سيدفع اإلنسان التخاذ موقف حيادّي منعزل عن العقل واملعتقدات والعامل الخارجّي لحني 

[1[ Timothy C. Brock, Implications of Conversion and Magnitude of Cognitive Dissonance, Journal for the 
Scientific Study of Religion, Vol.1, No.2 )Spring, 1962(.

[2[ Joshua Russo, Religious Conversion as a Resolution of Cognitive Dissonance, Written at Brown University, 

2005.
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بناء نظام معريفّ جديد، حالة انسالخ معنوّي تشبه املوت وهي مقّدمة لوالدة اإلنسان 

الجديد، اإلنسان القائم بذاته واملسؤول عن مالءمة نظام معريفّ مع العنارص الثالث، إنسان 

عاجز وضعيف يقف وحيداً يف مواجهة الكون ويف خضوع تاّم لبحر الشكوك واألسئلة، 

إنسان منغلق عىل ذاته يف احتضان املرشوع املعريفّ الجديد، هارباً من حالة االنسجام التي 

كانت قامئة قبل جاليليو؛ ألنّها تفّعل محركات التنافر املعريفّ. 

يقول ريتشارد نورمان املتخّصص يف الدراسات اإلسالميّة واألنرتوبولجيّة من جامعة 

فكرة غري  الحياة  معنى  تشّكل  أن  املفرتض  من  التي  املعتقدات  كانت  »إذا  أوترخت: 

مقبولة، إىل أين يتّجه اإلنسانيّون؟ خطوة مألوفة يف هذه املرحلة أن نقول إّن معنى 

الحياة ليس شيئًا ميكننا اكتشافه، ولكن يشء نخلقه. نحن نصنع معنى ألنفسنا. هذا 

أقوى من التأكيد عىل أنّنا نختار مشاريعنا وأغراضنا، ماّم يعني ضمًنا أّن هذه كافية. 

يبدأ من االعرتاف بأن تراجع املعتقد الدينّي وزوال النظرة الغائيّة للعامل ميثّل فقدان 

املعنى، ويتطلّع إىل اإلبداع البرشّي ليحّل محلّه«]1].

قامت اإلنسانويّة بإلغاء فكرة االنسجام مع العامل والفطرة، واستبدلتها بإشباع القّوة، 

كتب نيتشه عام 1882م: »اإلله مات. يبقى الله ميتًا. وقد قتلناه… ليست عظمة هذا 

الفعل بالكثري بالنسبة لنا. أال يجب أن نصبح نحن أنفسنا آلهة ملجرّد أنّنا نبدو نستحّق 

... هذا الحدث الهائل ال يزال يف طريقه، ال يزال عابراً، ومل يصل بعد إىل آذان  ذلك؟ 

الرجال«]2]، نّص نيتشه مهّم جّداً، ولكن ال مساحة هنا للتفصيل يف عباراته، لكّنه يستحّق 

بحّد ذاته، يتحّدث النّص عن لسان رجل مجنون يف السوق يرمي هذا  التأّمل منفرداً 

التجديف، وهو مييل إىل وصف مأساوّي لحالة الحياة املعرفيّة يف الغرب، يف نفس الوقت 

الذي يفتح الباب للجنون والتحّدي، والدخول يف نفق ال نهاية له. 

من  بدءاً  العامل  تحّدي  يف  اإلبداع  عىل  باالعتامد  تقيض  نيتشه،  بحسب  الواقعيّة، 

الله. تّم االستناد إىل العلم للقيام مبهّمة إخضاع العامل ودفعه لالنسجام مع الرغبات 

فبدالً  العكيّس،  اإلنسجام  خالل  من  اإلنسان  يتحّقق  وهكذا  التكنولوجيا،  خالل  من 

[1[ Life Without Meaning? In: The Wiley Blackwell Handbook of Humanism, 2015, p 332.

[2[ Friedrich Nietzsche, The Gay Science )1882(, p. 203.
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ورغبات  لنزعات  العامل  إخضاع  يتّم  وخالقه،  العامل  مع  بإرادته  اإلنسان  انسجام  من 

اإلنسان. 

العلم بدوره يستند إىل افرتاض وجود النظام كمبدأ ثابت ومعطى حتمّي، فالعلم 

يقوم حرصاً باكتشاف النظام، لكن يف املنظور اإلنسانوّي تّم استثناء مسألة مركزيّة بقيت 

خارج هذه الحتميّة وهي عالقة اإلنسان بالوجود، تّم التعامل مع العامل املنتظم بدقّة 

أنّهام  العامل، عىل  الفائق الحساسيّة، كموجود عاقل وقادر عىل إدارة شؤون  واإلنسان 

عنرصين فوضويّان يف ارتباطهام، حيث ميكن اللجوء لإلبداع ولنظريّات فلسفيّة وأخالقيّة 

متكرّثة لالختيار منها يف تنظيم تلك العالقة. 

وتجاوز  والتحّكم  القّوة  لصالح  االنتظام  حالة  بتجاوز  االختيار  حّريّة  لقد سمحت 

املركزيّة  األداة  إىل  ستتحّول  التي  التكنولوجيا،  خالل  من  واملكانيّة  الزمنيّة  الحدود 

لالستعامر واستعباد الشعوب من قبل الفرد اإلنسانوّي »األبيض« الساعي للحلول مكان 

اإلله. لقد تّم قتل اإلله نتيجة الرصاع مع ممثّليه األرضيّني الكنسينّي، وتّم انتزاع األلوهيّة 

املنظور  يف  اإلنسان  يخضع  عينه  الوقت  يف  لكن  فشيئاً،  شيئاً  التكنولوجيا  وهم  عرب 

اإلنسانوّي أمام املوت ويتخىّل عن ألوهيّته مسلامً نفسه للعدميّة النهائيّة. 

يقول هايدغر يف مقالة بعنوان »عبارة نيتشه: لقد مات الله«، محاوالً توضيح مفاعيل 

حركة نيتشه وموضعتها يف سياق التاريخ الفكرّي ألوروبا: »من خالل االنقالب الذي أنجزه 

نيتشه عىل امليتافيزيقيا، مل يبق لها سوى التنّحي جانباً بفقدان الجوهريّة والفوىض. تحّول 

ما فوق املحسوس إىل منتج غري مستقّر للحواس. ومع مثل هذا االنحطاط من قبل نقيضه، 

ينكر الحيّسّ جوهره. التخلّص ماّم هو فوق املحسوس يلغي أصل الحّس وهذا بالرغم من 

االختالف بينهام. لقد تتّوج خلع ما فوق الحواس يف »ال هذا وال ذاك« فيام يتعلّق بالتمييز 

بني الحيّسّ والالمحسوس. ثّم يصل كّل ذاك إىل ذروة الالمعنى. يبقى، رغم ذلك، االفرتاض 

غري املدروس والذي ال يقهر من محاوالت عمياء للتخلّص من الالمعنى من خالل مجرّد 

التنازل عن املعنى والشعور«]1]، هذا بالتحديد هو لّب متاهة جاليلو وعمقها الحقيقّي. 

[1[ Martin Heidegger, The Word of Nietzsche: “God is Dead”, in: The Question Concerning Technology and 

Other Essays, London, 1977.
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يقول هايدغر يف املقالة ذاتها يف مورد آخر: »إذا كان الله هو أساس كّل ما هو فوق 

، وغاية كّل الواقع، ميتًا، إذا كان العامل فوق الحيّسّ لألفكار قد عاىن من ضياع  الحيّسّ

سلطته الواجبة، وفوق كّل يشء انتهاء تنشيطها وبنائها، فال يشء بعد ذلك ميكن لإلنسان 

أن يتشبّث به، وميكنه من خالله توجيه نفسه«]1]، وهذا بالتحديد، وفق رأي هايدغر، 

ما حاول نيتشه قوله، حيث يورد سؤاالً يف نفس النّص عىل لسان املجنون ذاته، قائالً: أال 

نسري نحن، بفعل موت الله، إىل الالشيئيّة األبديّة؟ 

»لقد مات الله« هو إعالن انتصار اإللحاد عىل اإلميان وعدم حدوث رّد فعل من الرّب 

تجاه هذا االنحراف، إنّه تعبري عن قيامة اإلنسان املنفرد واملختزل يف املحسوس، عن نجاح 

مرشوع الخالص من الرصاع بني عني جاليلو املسلّحة بالتلسكوب وبني عقل جاليلو املؤمن 

بالله واإلنجيل، لقد انترص الحّس يف النهاية، هكذا يبرّش نيتشه، انترصت عيناه عىل عقله. 

يعترب هايدغر أّن فكرة نيتشه تلغي ذاتها؛ ألنّها تقّدم فكرة مجرّدة تهدف إىل إلغاء الفكر 

املجرّد، ميتافيزيقيا ترمي إىل إنهاء امليتافزيقيا]2]، لكّنها يف الحقيقة فكرة تسجد للحّس؛ ألّن 

العني أخضعت العقل، وأّي رصاع عنيف وجارف هو هذا، حيث إّن مصدر املعرفة الحّسيّة 

يفني مرجعه يف اإلدراك ويقيض عليه. هذا هو اإلنسان الذي تّم استيالده، إنسان ضحيّة 

الرصاع املعريفّ، إنسان ينحدر نحو العدميّة بال أّي أمل وال بديل. 

يف الرؤية الدينيّة املقابلة، واإلسالميّة تحديداً، اإلنسان هو علّة وجود الكون، لكّنه 

ليس قطب العامل األوحد، بل هو الخليفة اإللهّي الحامل للصفات الكامليّة والجامليّة 

هو  الكامل  والخليفة  وتثبيتها،  الصفات  تلك  إظهار  طريق  هي  والرشيعة  الفطريّة، 

قطب عامل اإلمكان، لكن حكومته الباطنة، خالل غيبته، ترسي لتكميل البرش، ال بهدف 

السيطرة عىل الكون، ويف حال ظهور الحكومة يف عامل األرض، فإنّها تظهر يف توازن بني 

الكلّيّة بني اإلنسان والوجود  إدارة الكون واكتامل صفات اإلنسان، ويف تنظيم العالقة 

عىل أنّه غاية الخلق، وهو ليس الكائن الطامع بالكون والسيطرة عليه بل هو املكتمل 

بصفاته وأخالقه واملتوّجه نحو الحّق املطلق ليشبع رغباته الالمتناهية عرب العبوديّة له. 

[1[ Martin Heidegger, The Word of Nietzsche: “God is Dead”, in: The Question Concerning Technology and 

Other Essays, London, p 61.

[2[ Martin Heidegger, The Word of Nietzsche: “God is Dead”, in: The Question Concerning Technology and 

Other Essays, London, p 61.
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3. معرفة اإلنسان الجديد 

الكبري حول  السؤال  املعارص طرح  اإلنجليزّي  والرتبية  الفلسفة  أستاذ  توب  نايجل 

معرفة النفس، والذي سنتناوله الحقاً يف هذه الورقة، لكن كالمه يناسب السياق عن 

موت اإلنسان ومحاولة االسرتجاع التي قام بها يف ظّل الحداثة »يف بعض األحيان، ميكن 

للفرد يف الحداثة أن يشعر بأنّه مجرّد من إنسانيّته من خالل العمل، من خالل اإلدارة 

والتكنولوجيا والسلطة السياسيّة. تجربة التجرّد من اإلنسانيّة ميكن أن تأخذ الفرد إىل 

وعي وجودّي بأولويّة الوجود عىل املاّدة. لكن ماذا تعني هذه التجربة الوجوديّة؟ هل 

هناك طرق ميكن للتجربة من خاللها أن تعيد ربط الفرد بكونه إنسانًا، أو باسرتجاع جزء 

من إنسانيّته؟«]1].

يف بدايات األزمة، رأى البعض يف الهيومانيسم حركة ارتداد نحو الوثنيّة اإلغريقيّة، إىل 

سقراط، وتحديداً إىل مقولته التي نقلها املؤّرخ كزينوفون: »اعرف نفسك«. الفيلسوف 

الفرنيّس ميشال دي مونتاين]2] وهو من أهّم رجاالت النهضة يف فرنسا القرن السادس 

لألخالق  نظاماً  عليها  يبني  أن  وحاول  سقراط،  فكرة  عىل  فلسفته  كّل  ارتكزت  عرش، 

العلامنيّة، وطرح فكرة الرجل النبيل الذي يعتمد عىل نفسه يف تحديد املثال األخالقّي 

املناسب له]3]. استخدمها توماس هوبس يف منتصف القرن السابع عرش يف كتابه الشهري 

اآلخرين.  معرفة  للفرد  ميكن  خاللها  من  أّن  معترباً  نفسك«،  »اقرأ  بصيغة  الليفياذان، 

الثامن عرش، وله ترجمة  القرن  الكسندر بوب يف  اإلنجليزّي  الشاعر  استخدمها كذلك 

خاّصة لهومريوس تعكس صلته بالرتاث الوثنّي، يف قصيدة خاّصة حول معرفة اإلنسان 

يقول فيها »حني تعرف نفسك، افرتض أن ال إله للبحث عنه، فالبحث األصيّل للجنس 

البرشّي هو اإلنسان نفسه، مقيّد يف هذه الحالة الربزخيّة، كائن حكيم وقاتم بوقاحة.. 

يرتّدد يف الشّك بني العمل أو الكّف عنه، يرتّدد بني أن يعترب نفسه إلهاً أو وحشاً، محتار 

[1[ Nigel Tubbs, Existentialism and Humanism: Humanity—Know Thyself!, Studies in Philosophy and 
Education, volume 32, 2013.

[2[ Michel de Montaigne.

[3[ Elaine Limbrick, Montaigne and Socrates, Renaissance and Reformation, 1973, Vol. 9, No. 2 

)1973(.
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هل يفّضل عقله أو جسده، ولد ليك ميوت وأعطي العقل ولكّنه يخطئ«]1]، القصيدة 

العظيم كام  االضطراب  وتعرّب عن  قضيّتنا  للبحث يف  مهّمة  أدبيّة  وثيقة  طويلة وهي 

سيسّميه الحقاً فرانسيس فوكوياما يف عنوان كتاب له. 

وردت عبارة سقراط ذاتها يف كتاب كارل لينايوس]2] عامل الطبيعيّات السويدّي، وهو 

بعنوان »النظام الطبيعّي« حيث يعرّف اإلنسان بعبارة سقراط نفسها. بنيامني فرانكلني 

يف القرن الثامن عرش، قال: إّن أشد ثالثة أشياء، هي: الحديد واألملاس ومعرفة اإلنسان 

لنفسه. جان جاك روسو كذلك أوردها يف كتاب »خطاب يف أصل التفاوت«. يف القرن 

التاسع عرش شاعر إنجليزّي آخر كتب قصيدة بعنوان »معرفة النفس«]3] هو صامويل 

الجميل«،  الزمن  من  املأثور  القول  هو  وهذا  نفسك،  :«اعرف  فيها  يقول  كولريدج]4] 

ويختمها بعبارة »اجهل نفسك.. واجتهد يف السعي ملعرفة ربّك«. ويف نفس السياق يأيت 

النموذج املتفلسف آلالن كارديك]5] الكاتب واألديب الفرنيّس يف »كتاب األرواح«، حيث 

يسأل عن كيفيّة معرفة الصواب والخطأ ويف اإلجابة يعود إىل الفيلسوف القديم سقراط 

وحكمته الوجيزة. 

ورود العبارة عىل لسان هؤالء، ومبا لهم من موقع فكرّي يف املحطّات املختلفة، يشري 

إىل فائدتها يف تفسري املرحلة ومتطلّبات اإلنسان خاللها، وال شّك يف أّن الورود الحريّف 

لينتقل ال إىل  تيّار حارب املاضويّة،  يوحي كذلك بوجود االرتداد نحو املايض من قبل 

الحداثة لكن إىل ما قبل املاضويّة الدينيّة، أي الوثنيّة. من ناحية أخرى فإّن تداولها لدى 

إذا تقّصينا املفهوم ال الحرف،  هذه الرموز املهّمة يؤكّد مدى أهّميّة القضيّة خصوصاً 

لنجد أّن التيّار اإلنسانوّي رجع إىل الحالة اإلغريقيّة وتدويناتها املتوفّرة ووصل إىل رضورة 

معرفة اإلنسان لنفسه بنفسه منفصلة عن خالقه. 

[1[ An Essay on Man :Epistle II ,Alexander Pope.

[2[ Carl Linnaeus.

[3[ Self Knowledge.

[4[ Samuel Coleridge.

[5[ Allan Kardec.
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انتقلت معرفة النفس إىل التجربة وتّم هدم فكرة املرجعيّة والحاجة إليها، مل يعد 

هناك من مرجعيّة معرفيّة نقيّة ومحفوظة من الخطأ، كّل إنسان عليه أن يعرف نفسه، 

أّما ماذا يعني ذلك فهناك ما ال يحىص من اإلجابات، وصحيح أّن يف الثقافة الدينيّة سنجد 

آراًء كثرية يف هذا الشأن كذلك، لكّنها قابلة لالرتباط مبرجعيّة واحدة وهي تنسجم بناًء 

عىل هذه الصلة الوثيقة. تحّولت فكرة املرجعيّة إذن إىل فكرة غريبة وحّل مكانها فكرة 

والقلق  الرتّدد  وسط  املنّمقة،  وغري  البسيطة  باللغة  املستمرّة  الحرية  املستمّر،  البحث 

والتجارب املتنّوعة الكثرية للفرد أو للجامعة واملؤثّرات البيئيّة الهائلة التي تحكم هذه 

التجارب ومخرجاتها. 

عامل االستياء 

ال بّد من قراءات تاريخيّة محايدة وأخرى مندفعة نحو اإلنسانويّة وأخرى معارضة 

لها، حتّى نستطيع التطلّع إىل األبعاد املختلفة ملسألتنا. الكاتب الكندّي تشارلز تايلور 

ينتمي إىل الفئة املعارضة، يف كتابه »عرص علاميّن« طرح سؤاالً حول كيفيّة تشّكل بدائل 

عن الدين وتوفّرها يف العرص الحارض، يف معرض اإلجابة يقول تايلر إّن العامل تغرّي، فالعامل 

يف عام 1500م يختلف عن العامل عام 2000م. مثّة ثالثة عنارص كانت تشّكل عاملاً يدفع 

الناس نحو اإلميان قبل خمسة قرون بحسب تايلر، هذه العنارص هي: 1( كانوا يرون 

تركيب  يف  اإللهّي  الحضور   )2 اإللهيّة،  بالعناية  ومتأثّراً  اإللهيّة  بالغاية  محكوماً  العامل 

املجتمع حيث تأخذ املاملك مرشوعيّتها منه، 3( اإلله املسيحّي كان هو الضامنة بأّن 

الخري سوف ينترص يف النهاية]1].

تبّدلت هذه العنارص الثالث بالتدريج، ويرى تايلر أّن عامل التحّول املركزّي خالل 

اإلنسايّن، مصدره  الكامل  الغريّب إىل مفهوم  اإلنسان  الفائتة هو نظرة  الخمس  القرون 

اإللهي تّم تبديله إىل مصادر متعّددة ومخالفة لإلميان بوجود اإلله]2]. 

انترش شعور بأّن الوصول إىل هذا الكامل غري ممكن من خالل العالقة مع الله، فتّم 

[1[ Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge, 2007, p 26.

[2[ Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge, 2007, p 27.
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تايلور،  أسامها  الحرصيّة،  اإلنسانويّة  للكامل،  ملهم  ومعنوّي  روحّي  قطب  استحداث 

كانت ذلك القطب.

اعترب تايلور بأّن العلم فتح املجال لخروج اإلنسان من العامل املحكوم بالخامتة الخرية 

إىل عامل تّم فيه بناء اإلنسان الجديد )اإلنسان املحّصن( ]1]، ويشري إىل نقطة مهّمة، وهي 

أّن بناء اإلنسان املحّصن هذا احتاج إىل ثقة معنويّة كبرية، ثقة بقدرات اإلنسان والنظام 

األخالقّي الجديد]2].

أنّنا نعيش يف عامل )االستياء(، واستخدامنا لهذه  تايلور: »ندرك بشكل واسع  يقول 

املفردة ينطوي عىل مغزًى يشري إىل أّن العامل مل يكن يف السابق مسكوناً بحالة االستياء 

يف نظر الناس. ندرك كذلك ليس فقط أّن هذه املفردة لها هذا املعنى، بل كذلك بأّن 

مثّة إنجاز قد تّم يف الوصول إىل حيث نحن اآلن، ومن ناحية أخرى االعرتاف بهشاشة 

هذا اإلنجاز«]3]. 

يف نهاية عام 1917م، وخالل مؤمتر يف جامعة ميونيخ، قّدم عامل االجتامع األملايّن ماكس 

فيرب )1864-1920م( ترصيحاً بارزاً قال فيه: »إّن مصري زماننا يتّصف بالعقالنيّة والرشد، 

وفوق كّل ذلك، باالستياء«. إّن ترجمة هذه املفردة]4] له معنى آخر غري »االستياء«، وهو 

التخلّص من الوهم والسحر، وهو يناسب االنتقال من العصور الوسطى األوروبيّة التي 

كانت مشبعة بالتفسريات السحريّة والوهميّة، لكن هذا تكرار للعنوان األّول الذي ذكره 

فيرب يف خطابه، أي العقالنيّة والرشد، وعندما أشار للمفردة األخرية، لفت إىل أنّها أهّم 

من كّل ما سلف، وهذا ما يرّجح أن تتضّمن هذه املفردة كذلك معنى االستياء والتخلّص 

من الرؤى الحاملة واألفق الخرّي للحياة ككّل، وهو سمة بارزة للزمن الذي تحدث فيه 

فيرب، أي خالل الحرب العامليّة األوىل، وهو الزمن الذي امتّد بتأثريه حتّى الحرب الثانية، 

وال تزال تداعيات تلك الحقبة املرعبة متارس تأثريها من خالل االنعطافات التي أحدثتها 

[1[ Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge, 2007, p 27.

[2[ Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge, 2007, p 27.

[3[ Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge, 2007, p 28.

[4[ Disenchantment. Entzauberung.
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عىل مستوى اإلميان والتعبريات الفّنيّة والفلسفيّة والثقافيّة واالجتامعيّة، حيث أتت عىل 

ما تبّقى من مرتكزات للحياة الروحانيّة يف الغرب. 

4. تهافت اإلنسانويّة

نابع  اإلنسانويّة هي تعبري عن بحث اإلنسان عن الخالص من األس، هي انطالق 

أمر  فالحّريّة  البرش،  قلوب جميع  تعاىل يف  الحّق  أثبتها  تتخلّف  ال  فطريّة  دوافع  من 

التخيّل عن  الذي اختار الخالص من خالل  التيّار  البرشّي، لكن هذا  تلقايّئ يف املسعى 

يقول  الدنيويّة.  الحياتيّة  والقيود  للامّديّة  للخضوع  النهاية  يف  اضطّر  الكونيّة  الرؤية 

السوسيولوجّي مالكومل ماكينون يف مقارنة بني مساعي كانت وإحباط فيرب »اعترب كانت 

أّن القدريّة والتسليم املسبق بالنهاية الكونيّة الخرّية تؤّدي لتعطيل العقل وأس حّريّة 

اإلنسان، لكن فيرب اكتشف أّن البديل، وهو الحتميّة املاّديّة، قد أّدى إىل النتيجة ذاتها«]1]. 

وصلت هذه االندفاعة إىل حّد اعتقاد هيدغر أّن اإلنسان يسري يف اتجاه واحد للتقّدم 

اإلنسان صارت جوهراً،  الواقعة خارج  الخاوية  التقنيّة  التقنيّة«،  والكامل هو »جوهر 

وذلك نتيجة فراغ اإلنسان بشكل نهايّئ، مل تعد ذاته متّصلة بكاملها وال قابلة له، أصبح 

الكامل يف الخارج. إّن عقدة جالييل التي بدأت من خارج اإلنسان، من الفضاء الخارجّي، 

من الشاهد الكويّن املاثل أمام النّص اإلنجييّل، قد أوصلت يف النهاية إىل املاّديّة الخارجيّة 

البحتة، لكن يا للعجب أّن العنوان هو اإلنسانويّة، وقد ترك اإلنسان ميتاً منسيّاً، وأصبح 

االقتدار املاّدّي هو الحتميّة الوحيدة التي يسري مقيّداً نحوها. 

اإلنسانويّة هي املسعى للهروب من املعنى، وهذا ما قصده فيرب بالتحديد، فاملعنى 

سيشّكل القيد ويسبّب الرصاع الداخيّل، ولذلك تّم إنكار الداخل املأزوم، تّم قتله وإبعاده 

ألجل أن ميوت الشيطان معه، الشيطان الذي ظّن أهل لودان أنّه قد تلبّس الراهبات. تّم 

اللجوء إىل الخارج يف النهاية، إىل الفضاء الخارجّي وعلم الفلك الذي انترص عىل الداخل 

امتالك  يريد  ذاته،  نحو  إيّاه  مجتذباً  الخارج،  نحو  متّجه  إنسان  إطالق  وتّم  اإلنسايّن، 

[1[ MALCOLM H. MACKINNON, Max Weber’s Disenchantment: Lineages of Kant and Channing, Journal 
of Classical Sociology VOL 1)3( 2001.
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فذاته  العامل،  قطب  يكون  أن  بناءها،  استطاع  التي  الوحيدة  العالقة  هي  تلك  العامل، 

املضطربة الخائفة تبحث دوماً عن السكينة، والسيطرة عىل كّل ما حولها قد تؤّدي إىل 

االطمئنان، فتّم استيالد هذا اإلنسان الجديد الهارب الباحث عن البديل، قطباً للعامل. 

الوالدة املتأتية من هذا االختالل مل تكن بنائيّة بقدر ما كانت مستندة إىل إغالق الباب 

عىل البنى املاضية، وتّم تأصيل ما هو حديث بالتدريج، ويلفتنا أّن كلمة حداثة وردت 

يف محاججات جاليليو عّدة مرّات، يف سياق دفاعه املستميت عن آرائه، متهاّمً املعارضني 

بأنّهم رفضوا نتائج أبحاثه الفلكيّة نظراً لحداثتها باملقارنة مع معتقداتهم التقليديّة، وال يزال 

هذا االحتجاج مستخدماً حتّى اليوم يف الدفاع عن اإلنسانويّة مبا هي فكرة حديثة مقابل 

الطروحات األخرى بصفتها إرثاً ماضويّاً رغم أنّها عادت إىل الوثنيّة يف النهاية. إغالق الباب 

عىل املايض الدينّي استدعى هدم أسس عقالنيّة رضوريّة وأخالقيّات جوهريّة، ومرجعيّات 

معرفيّة مفصليّة، حيث اعتربت غري صالحة وال مناسبة باعتبارها مؤيّدات للطرح اإلنجييّل 

الحارسة  للسلطة  الرشعيّة  تعطي  التي  الفكريّة  املقالة  تشّكل  وباعتبارها  الفلك،  حول 

لقدسيّة اإلنجيل]1]. مل تخرج الهيومانيّة من رحم التفّكر والتأّمل املوضوعّي بقدر ما خرجت 

بفعل الظرف التاريخّي، ولذلك حني وضعت اإلنسان يف مركز قطب العامل مل تلتفت إىل 

رضورة تشكيل معرفة كلّيّة بالعامل وغاياته النهائيّة، بل وضعته يف القطب من عامل فوضوّي 

عبثّي، ولذلك كان مرشوعها صداميّاً يف نتائجه كام كان يف والدته. 

هو  البريوقراطيّة  تجاه  الصارم  وااللتزام  امليكانيكيّة  الحتميّة  أّن  فيرب  ماكس  اعترب 

نسخة معّدلة عن الزهد املسيحّي الربوتستانتّي]2]، وإذا نظرنا اليوم إىل حياة املجتمعات 

املاّديّة التي ابتعدت مبقدار ما استطاعت عن الروحانيّة، سنجد ذلك االنغامس الكامل 

يف العمل البريوقراطّي أو يف السوق الدينامييّك، وكال الساحتني استغرقتا الحياة البرشيّة 

حتّى الثاملة، لكن هل ميكن أن يكون لألفكار واملرياث الربوتستانتّي كّل هذا األثر؟ ال 

شّك يف أّن حمل اإلنسان لكّل هذا العبء وإخضاعه للتعليب داخل املصنع املاّدّي تحت 

عنوان »اإلنسانويّة« يعني أّن الحّريّة املنشودة وطلب االنعتاق من الشّك الذي زرعه 

[1[ See: Jonathan Israel, Radical Enlightenment, 2002.

[2[ Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism1904 ,.
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تأثري  النظر عن  وغاية، وبغّض  آخر، نظاماً وهدفاً وطريقاً  جاليلو تطلّبت بديالً وديناً 

الربوتستانت الالحق يف هندسة الحداثة والذهاب نحو االستغراق العماليّن والتقنّي، فإّن 

النتيجة هي قيام ديانة قامئة عىل البريوقراطيّة والتقنيّة كبديل عن املنظومة الدينيّة، 

فالبريوقراطيّة يف الحقيقة تتضّمن ما يشبه الطقوس الكاملة للدير أو الرهبانيّة. 

يف الحقيقة، حافظ هذا البديل عىل بعض خصائص الحالة التي أراد الحلول مكانها، 

سلطة الكنيسة املرتفة حّل مكانها سلطة الربجوازيّة التي سيطرت وال تزال عىل الدولة 

الشعبيّة  الصلة  يف  للعقالنيّة  انعداماً  الحداثة  اعتربته  وما  مبارشة،  وغري  كثرية  بطرق 

مع بعض مقوالت النّص الدينّي يف العرف الكنيّس تّم استبداله بانعدام العقالنيّة أمام 

البريوقراطيّة وروح االستهالك، االلتزام الصارم تجاه السلطة الدينيّة استبدل بالتزام ذايتّ 

صارم تجاه أولويّة التكنولوجيا والحياة العمالنيّة. مل تستطع اإلنسانويّة إخراج اإلنسان 

ماّم حاولت الهرب منه، وبحسب فيرب فإّن ما جرى كان عمليّة استنساخ لنفس األفكار 

املسيحيّة األوروبيّة يف رداء لغوّي وسياق حضارّي تكنولوجّي ومؤّسسايتّ مختلف مع 

مصاديق ومتعلّقات ماّديّة حّسيّة.

خامتة

بناًء عىل ما تقّدم، ميكن القول إّن اإلنسانويّة حالة انجراف تاريخّي غري مخطّط له 

يف انطالقته، لكن شيئاً فشيئاً تولّدت منه تيّارات وأحزاب وقّوة اجتامعيّة واقتصاديّة، 

مدفوعة باهتاممات ورغبات متنّوعة وكذلك محّفزة بالرصاعات التي جرت حول قدسيّة 

ما هو  لكّنه  إليه.  املستندة  والسياسيّة  املؤّسساتيّة  ملحقاته  الدينّي ومرشوعيّة  النّص 

أهّم من كّل هذا السياق التاريخّي، أّن هذه النزعة التي بنيت عىل أساس الخيبة من 

التعويل عىل النّص الساموّي، والهبوط الحاّد إىل األرض املاّديّة، ذهبت بشكل تلقايّئ نحو 

إنسانيّة غرائزيّة، غرائز القّوة والرغبة والشهرة والقدرة العمليّة أصبحت بدون قيود شيئاً 

فشيئاً، مل يكن التغيري فجائيّاً وسيعاً، حيث كان أمامه قيود اجتامعيّة وعائليّة وعاطفيّة 

وقوانني ناظمة، لكن كّل هذه الضوابط والكوابح جرى تليينها بالتدريج لتواكب وتحايك 

االندفاعة الغرائزيّة الهائلة. 
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الفكريّة  منظومتها  قامت  التي  والنظريّة  املعرفّية  األسس  وما  الليربالّية،  هي  ما 

ناً جوهريّاً للغرب  عليها، وإىل أّي مدى شكّلت بنيتها الفكريّة واختباراتها العملّية مكوِّ

الحديث؟

  هذه الدراسة سوف تلقي الضوء عىل منشأ الليربالّية كمفهوم، كام تتناول بالتحليل 

والسياسّية  الفكريّة  املجاالت  يف  عليها  املرتتّبة  والنتائج  التاريخّية  مساراتها  والنقد 

واالقتصاديّة.

"املحّرر"

متهيد:

 الليرباليّة هي األيديولوجيا األوىل واألقوى يف العامل الحديث. ولقد تحّولت الليرباليّة 

 "Neoliberalism منذ العقود األخرية من القرن العرشين إىل ما يُسّمى بـ "نيوليرباليّة

وكذلك  الغريّب  العامل  املُهيمنة عىل  األيديولوجيا  وأصبحت هي  الحديثة"،  أو"الليرباليّة 

العامل الحداثوّي املتأثّر بالغرب. ال شّك يف أّن الليرباليّة هي األيديولوجيا الرائدة واألساسيّة 

شهريار زرشناس*

الليربالّية
نقد املفهوم والتجربة التاريخّية يف الغرب احلديث

* مفكر وباحث يف الفكر االجتامعي الغريب- إيران.
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يف الفكر الحداثوّي، ويبدو أنّها أقدم نظريّة يف الفكر الغريّب وأكرثها صموداً. إنّها متثّل 

تتطابق  نظريّة  أكرث  وهي  الحديث  الغريّب  الرأساميّل  النظام  يف  الرئيسة  األيديولوجيا 

وتتواءم مع مصالح الطبقة الرأسامليّة الحديثة والعلامنيّة.

وأصبحت  عرش  السادس  القرن  يف  الغريّب  الفكر  عن  الليرباليّة  النظريّة  متّخضت  لقد 

أيديولوجيّة واضحة املعامل ومهيمنة يف القرن السابع عرش، وانترشت بشكل متدّرج ولعبت 

دوراً أساسيّاً ومهاّمً يف املجال السيايّس طوال القرننَي الثامن عرش والتاسع عرش، وكانت سبباً يف 

تحّوالت اجتامعيّة وسياسيّة عظمى يف املجتمعات الغربيّة. ويف سياق تطّورها التاريخّي أصبحت 

لليرباليّة أقساٌم مختلفة، وميكن تلخيص هذه العناوين ومتييزها يف األنواع الثالثة اآلتية:

1. الليربالّية الكالسيكّية: التي نشأت يف القرن السادس عرش وكانت كهيئة الجنني 

الذي مل يكتمل، وبرزت يف القرن السابع عرش بهيئة أيديولوجيّة متكاملة ومؤثّرة، 

ولعبت دوراً بارزاً وأساسيّاً طوال القرننَي الثامن عرش والتاسع عرش خدمًة للمصالح 

الرأسامليّة الحديثة يف املجتمعات الغربيّة، وكذلك لتأمني األهداف االستعامريّة التي 

حياة  استمرّت  كام  الغربيّة.  غري  والدول  البلدان  يف  الغربيّون  املستعمرون  رسمها 

الليرباليّة الكالسيكيّة إىل حّد ما طوال العقود الثالثة األوىل من القرن العرشين. ولكن 

تراجع دورها املؤثّر بالتدّرج بتوسع األيديولوجيّات الفاشيّة واالشرتاكيّة ذات التوّجه 

املاركيّس، واالشرتاكيّة ذات التوّجه الدميقراطّي.

2. الدميقوراطّية االشرتاكّية التي تعود نشأتها للنصف الثاين من القرن التاسع عرش 

متثّل الجانب املعتدل من الليرباليّة، إذ تبلورت إثر األزمات واالنتكاسات التي واجهتها 

الليرباليّة الكالسيكيّة، واعتُمِدت كمنهٍج إلنقاذ الرأسامليّة الغربيّة.

العامليّة  الحرب  أعقبت  التي  السنوات  يف  االشرتاكيّة  الدميقراطيّة  نجم  صعد  لقد 

الثانية واستمرّت حتّى العقد الثامن من القرن العرشين، وتراجع دورها الحقاً مع نشوء 

الليرباليّة الحديثة. 

تقّدم الدميقراطيّة االشرتاكيّة قراءًة ليرباليّة للنظريّة »االشرتاكيّة«، وهي تعمل وفق 

الرأسامليّة  املصالح  دعم  يف  النهائيّة  الغاية  عن  تحيد  وال  الليرباليّة  الفكريّة  املنظومة 
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وفق املعايري الليرباليّة الرئيسة. ولكّنها تسعى يف الوقت ذاته للتقليل من ضغط أصحاب 

هؤالء  تخدع  ما  وغالباً  الغربيّة،  املجتمعات  يف  العاّمليّة  األوساط  عىل  األموال  رؤوس 

واملستضعف  العامل  استحقاق  من  بكثري  أقّل  تكون  )التي  االمتيازات  بعض  بتقدميها 

يف املجتمع الغريّب(، وبذلك تدفع خطر االحتجاجات واملظاهرات واإلرضابات العاّمليّة، 

وتحافظ عىل الهيمنة االستعامريّة والرأسامليّة ذات التوّجه العلاميّن والحداثوّي. 

 عىل الرغم من أّن الدميقراطيّة االشرتاكيّة تستعري مفاهيمها ومصطلحاتها وشعاراتها 

بالغايات  وتلتزم  الليرباليّة  النظريّة  يعتمد  العاّم  نسقها  أّن  إاّل  الحديثة  االشرتاكيّة  من 

الليرباليّة بصورة غري مبارشة.

3. الليربالّية الحديثة )Neoliberalism(: متثّل أحد أمناط املدرسة الليرباليّة، إذ تشّكل 

أساسها النظرّي يف بدايات القرن العرشين، )وميكن إرجاع ذلك إىل أواخر القرن التاسع 

عرش(. ولكّن تنظريها الحقيقّي واملنسجم بدأ بعد النصف الثاين من القرن العرشين، 

وبرزت منذ أواخر السبعينيّات بصفتها األيديولوجيا املهيمنة واملتنّفذة يف الفكر الغريّب، 

وهي اآلن تعّد النظريّة الرائدة والحاكمة بال منازع يف العامل الحديث.

  1. تأصيل النظريّة الليربالّية ومعناها اللغوّي

كلمة  إّن  الفرديّة«.  »الحّريّة  تعتمد  الليرباليّة  النظريّة  يف  األساسيّة  النواة  إَن    

)Liberalism( مأخوذة من األصل الالتينّي )Liber(]1] مبعنى )الُحّر(، وعليه، ميكن القول: 

إّن الليرباليّة يف اللغة تعني »الدعوة إىل الحّريّة«؛ عىل أنَّ هذا املنظور للحّريّة يجب أن 

يخضع لدراسة تأويليّة.

الالتينّي  الجذر  من  مأخوذة  الحّريّة(   /Liberty( ككلمة  هي  »ليربال«  كلمة  إّن   

واضحة  أيديولوجيّة  بصفتها  الليرباليّة  معنى  لفهم  ولكن  »الُحّر«.]2]  مبعنى   )Liber(

إاّل  ذلك  يتحّصل  ال  وقد  الفرديّة«،  »الحّريّة  مفهوم  والتنقيب يف  البحث  يجب  املعامل 

باملنهج التأوييّل.

]1] نظراً لبحثي املفّصل عن مفهوم )الحّريّة( سأتجّنب تكراره هنا. ينظر: شهريار زرشناس، درباره آزادى، كانون انديشه جوان، 1391هـ.ش.

]2] هارولد السيك، الحّريّة يف أوروبّا، رحمة الله مقدم مراغه أي، رشكت سهامي كتابهاي جيبي، 1347هـ.ش، ص94.
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مفهوَمي  عىل  الوقوف  يجب  الفرديّة«  »الحّريّة  ملفهوم  تأويليّة  قراءة  ولتقديم   

ني: »الحّريّة  »الحّريّة« و»الفردانيّة«]1]. عندما نتحّدث عن الحّريّة نجد أمامنا سؤالنَي مهمَّ

من أّي يشء؟ أو مّمن؟« و»الحّريّة ِمْن أجل ماذا وِمْن أجل َمْن؟«

العامل  البرش يف  نجد  فلذلك  والتعلّق،  الربط  اإلنسان هو عني  إّن حقيقة وجود    

الحديث(  العامل  يف  املستقلّة  األّمارة  بالنفس  الخاّص  األوهام  عامل  يف  )وليس  الواقعّي 

يف ساحة العبوديّة والتعلّق والتبعيّة من الوالية. فلذلك، ال ميكن الحديث مطلقاً عن 

حّريّة مطلقٍة للفرد )سواء كان ذلك ممكن الحدوث، أو مسألة حاصلة فعالً(. مثّة تعلّق 

وعبوديّة موجودة دوماً وراء أّي حّريّة. وعليه، ينبغي االنتباه إىل أنّنا عندما نكون بإزاء 

ن؟ وما  الحّريّة وشعاراتها يفرتض بنا أن نعلم أّن هذه الحّريّة تكون من أّي يشء أوِممَّ

هي النتائج املطلوبة من هذه الحّريّة، وإّن الفرد املتحّرر يفرتض أن يكون تحت إمرة 

أو عدم وجودها،  العبوديّة  الحّريّة ال يستفرس عن وجود  البحث يف مفهوم  إّن  من؟ 

بل يريد أن يعرف من الذي يتحّرر منه الفرد عندما يكون حرّاً وإىل من ينقاد بعدئذ؟ 

أم  والشيطان؟  للطاغوت  عبيداً  لنكون  الحّق  عبوديّة  من  نتحّرر  هل  نتحّرر،  فعندما 

نتحّرر من عبوديّة الشيطان والطاغوت لنصل إىل عبوديّة الحّق واتباع الوالية اإللهيّة؟ 

إّن الليرباليّة بصفتها نظريّة ذات طابع حداثوّي تدعو إىل اتباع النفس األّمارة، ولكّنها يف 

شعاراتها الداعية للحّريّة تدعو إىل تحرير الفرد من كّل األمور التي تناوئ النفس األّمارة. 

إذن، إّن أحد املطالب الجوهريّة يف الشعارات الليرباليّة الداعية للحّريّة هي الخضوع 

لهيمنة النفس األّمارة والقبول بالعبوديّة لها]2].

  إّن هذه النواة األساسيّة يف متبنيات الليرباليّة )أي: الحّريّة الفرديّة( تقّدم قراءًة 

حداثويّة ملفهوم »الفرد«؛ إذ تبلورت هذه القراءة يف املنظومة الفكريّة الليرباليّة تحت 

األّمارة«  للنفس  الفرديَّ  »الوجَه  الليرباليّة  تَعدُّ   .)Individualism - )الفردانيّة  عنوان 

]Individualism [1، الفرديّة أو الفردانيّة، هي موقف أخالقّي، وفلسفة سياسيّة، وأيديولوجيا، أو تلك النظرة االجتامعيّة التي تؤكّد القيمة 

املعنويّة للفرد. تدعو الفردانيّة إىل مامرسة أهداف الفرد ورغباته لتكون قيمه مستقلّة ومعتمداً عىل نفسه. ترى الفردانيّة إّن الدفاع عن 

مصالح الفرد مسألة جذريّة يجب أن تتحّقق فوق اعتبارات الدولة والجامعات، يف حني يعارضون أّي تدّخل خارجّي يف مصلحة الفرد من 

قبل املجتمع أو املؤّسسات مثل الحكومة. وغالباً ما تتناقض الفرديّة والديكتاتوريّة أو الجامعيّة.

]2] آلرب هريشمن، هواهاى نفسايّن ومنافع، محّمد مالجو، شريازه، 1379هـ.ش، ص35،40،41،42
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حقيقة اإلنسان؛ إذ جرى تعريف اإلنسان يف هذه املنظومة الفكريّة وفقاً لهذا املنظور 

الذي يعّد اإلنسان كائناً نفسانيّاً قامئاً بذاته، )أي: إنّه كائن يتحرّك ويتحّفز بأمياله وآماله 

والسلطة  التلّذذ  عن  والباحثة  والنفعيّة  املرشوعة  وغري  املقيّدة  وغري  املحدودة  غري 

اآلخر،  نظريه  تجاه  إيجايّب  وحافز  أّي حّس  ميلك  ال  ذاته  وهو يف  واالستثامر(،  والتكرّب 

بل إّن ما يقّربه من اآلخرين بصورة مؤقّتة، أو يبعده عنهم هو عوزه وميله لتحقيق 

الرغبات والهيمنة عىل اآلخر. إّن البُنية الداخليّة يف الفردانيّة التي تُعّد من أساسيّات 

بحتة  نفعيّة  نظرًة  تستبطن  الليرباليّة  الفردانيّة  نسّميها  أن  ميكن  قد  والتي  الليرباليّة، 

لإلنسان وللحياة. وميكن القول، إذن: إّن مصداق »الفرد« وفق املنظور الليربايّل هو الفرد 

الحداثوّي الحائز رأس املال. يقول هارولد السيك ]1] بهذا الصدد:

أو  حديث،  عمٍل  ربُّ  أو  الحداثوّي،  للتاجر  مظهٌر  هو  الحقبة  هذه  يف  الفرد  إّن   

مكتشف حديث ]من صنف هؤالء املغامرين القساة الذين كانوا رّواد االستعامر الغريّب 
يف البلدان اآلسيويّة والغربيّة وأمريكا الالتينيّة] يستهوي األخطار بأفكار جديدة.]2]

  يعتمد مفهوم الفردانيّة يف النظريّة الليرباليّة مفهوماً آخر نسّميه »الفرد املنترََش«؛ 

املنترََش  الفرد  إّن مفهوم  الليرباليّة.  النظريّة  الفردانيّة يف  العاّمة ملحور  املظلّة  ميثّل  إذ 

يشري إىل تلك الصورة املثاليّة التي ترسمها الحداثة عن اإلنسان. إّن الحداثة تريد أفراداً 

سطحيّني ومتناسقني يف منط الحياة والسلوك والهويّة العاّمة، ليتكّون مجتمعاً يتواءم مع 

املصالح الرأسامليّة؛ فهي ترّوج النظرة النفعيّة والسالبة للهويّة كنموذج لنمط العيش 

الفردانيّة  مع  تتقابل  الليرباليّة  للفردانيّة  األساسيّة  البنية  إّن  التباعه.  الجميع  وتدعو 

وإّن  والحقيقيّة(،  الثابتة  اإلنسانيّة  الصورة  إىل  الرجوع  تؤكّد  )التي  األصيلة  اإلنسانيّة 

الحّريّة الليرباليّة أيضاً تتعارض مع الكامل والحّق والعدالة، وتتامىش مع التبعيّة والعبوديّة 

الخالصة للنفس الفرديّة األّمارة. إّن الليرباليّة بصورها املختلفة هي األيديولوجيا املدافعة 

للمحرومني  تقّدم شيئاً  لها، وال  والعلاميّن واملرّبرة  الحداثوّي  إطارها  الرأسامليّة يف  عن 

]Laski Harold Joseph [1  )1893م -1950م( واحد من أهّم املنظّرين السياسيّني وأساتذة االقتصاد يف القرن العرشين.

[2[ Lazarov، Veladimer/ The Political and Social Ideas in modrn age/ press/ 1992/ P.186.
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واملستضعفني سوى الفقر والظلم. إّن الليرباليّة تنشد الحّريّة ملصلحة الفرد املنترََش، وإّن 

األخري هو األمنوذج الليربايّل واملتزلزل للكائن البرشّي الحداثوّي، وهو النموذج املطلوب 

الفردانيّة  عن  وممسوخة  مشّوهة  صورة  ميثّل  إذ  الليربايّل؛  املنظور  وفق  واألنسب 

الحقيقيّة ذات البُعد اإلنسايّن األصيل. إّن الفرد املنترََش ميثّل تلك الصورة الكاذبة التي 

ترسمها النظريّة الليرباليّة عن املجتمع الخاضع لسلطة رأس املال.

ما هي مالمح الفرد املنترََش يف النظام الليربايّل الرأساميّل؟

.)common sence( 1. إنّه ميثّل إنساناً وسطيّاً عاّميّاً يعتمد العقل الجمعّي املشرتك

2. إنّه أسري عقل معيش. أي العقل املنقطع عن عقل الهداية، والذي ال يكرتث أبداً 

باملعاد وعامل املعنى وامللكوت، ومييض غارقاً يف النفعيّة الليرباليّة.

3. إّن الفرد املنترََش هو فرٌد فاقٌد ألّي غاية وهدف، وتتلّخص حياته ومعناها يف توفري 

املستلزمات املاّديّة لحياة حداثويّة برجوازيّة.

4. إنّه كائٌن فاقٌد للمسؤوليّة االجتامعيّة والشعور اإلنسايّن، وال يستمع لنداء »الضمري 

الذي يدعو إىل الُحّب والروحانيّة«.

منط  وفق  يعيش  إنّه  الليرباليّة.  للفردانيّة  الحقيقيّة  الصورة  املنترََش  الفرد  ميثّل   .5

الطبقة الرأسامليّة.

  2. مراحل نشوء الليربالّية الكالسيكّية 

الليرباليّة،  النظريّة  الليرباليّة الكالسيكيّة -كام أسلفنا- الصورة األوىل من صور  متثّل 

ويف الوقت نفسه تَُعد النظريّة الرائدة واملهيمنة يف العامل الحديث. ميكن تعّقب الجذور 

النظريّة األوىل التي سبقت نشوء الليرباليّة الكالسيكيّة يف القرن الخامس عرش، وذلك 

يف آراء أصحاب النزعة »املركنتيليّة«]1] االقتصاديّة. ولكّن التبلور النظرّي األّول لليرباليّة 

الكالسيكيّة بصفتها نظريّة واضحة املعامل يعود إىل القرن السادس عرش. 

]Mercantilism [1 االتجاريّة أو مذهب التجارينّي أواملركنتيليّة، يعرّفها املعجم املنجد يف اللغة العربيّة املعارصة بأنّها »نزعة للمتاجرة من 

غري اهتامم بأّي يشء آخر«، وهي مذهب سيايّس- اقتصادّي ساد يف أوروبا فيام بني بداية القرن السادس عرش ومنتصف القرن الثامن عرش.
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الليرباليّة  نشوء  إىل  أّدت  التي  الرئيسة  األسباب  هي  ما  يفيد:  سؤاٌل  يُطرح  قد 

الكالسيكيّة يف القرن السادس عرش؟ وما هي العوامل التي أّدت إىل صعود نجمها يف 

القرننَي السابع عرش والثامن عرش؟ لإلجابة عىل هذين السؤالني ميكن الولوج من عّدة 

التاريخّي وال ميكن  املحاور مندمجة متاماً يف اإلطار  أّن هذه  الرغم من  محاور. فعىل 

تجزئتها، ولكن لتبسيط اإلجابة نبادر إىل تفكيكها:

أ. تكّون اإلنسان الحداثوّي

ب. نشوء االقتصاد الرأساميّل الحداثوّي

ج. نشوء األفكار الحداثويّة التي مّهدت لنشوء النظريّة الليرباليّة

إّن األحداث التي وقعت يف التاريخ األورويب إبّان القرننَي الثالث عرش والرابع عرش، 

والسلوك  التفكري  مستوى  عىل  حصلت  التي  الكبرية  للتطّورات  التأويليّة  القراءة  وإّن 

الغربيَّني منذ أواخر القرن الثالث عرش تشري إىل بزوغ عالَم جديد يف ذلك الحني. إْن شئنا 

قراءة األمر من وجهة نظر فلسفة التاريخ املعنويّة، وإْن اعتمدنا الفهم التأوييّل يف هذه 

القراءة فسرنى أّن هذا العامل الجديد )أي العامل الغريّب الحداثوّي( هو عامل أصالة اإلنسان 

وعامل استقالليّته، حيث تكون األصالة التاّمة واملطلقة لإلنسان الحداثوّي، ويكون مهيمناً 

عىل العامل بدالً من الله.

عامل  وهو  عرش،  الرابع  القرن  منذ  جديد  عامل  ظهور  عن  نتحّدث  أْن  ميكننا  إذن، 

اإلنسانيّة  النظريّة  يف  لتوحيده  الباعثة  روحه  وتتمثّل  األّمارة،  النفس  عليه  تهيمن 

)Humanism(]1]. إّن اإلنسانيّة هي من جوهر العامل الحداثوّي ومن داخل ذاته، وإّن 

سائر الخصائص والصفات واملظاهر هي من مظاهر هذه الذات الجوهريّة. إّن العامل 

الغريّب الحديث هو عامل »االستكبار اإلنسانوّي«، فبظهور االستكبار الحديث اقرتن تاريخ 

الغرب الحداثوّي بالنفس األّمارة وبكّل ما فيها من صفات وخصائص وجوانب مختلفة 

ليتكّون بعد ذلك عاملٌ تكتنف حقيقته بهيمنة هذه النفس عىل املستوى النظرّي )كالفكر 

]1] اإلنسانيّة هي مجموعة من وجهات النظر الفلسفيّة واألخالقيّة التي تركّز عىل قيمة اإلنسان وكفاءته، سواء كان فرداً أو جامعة، وتفّضل 

عموماً التفكري واالستدالل )العقالنيّة، التجريبيّة( عىل املذاهب أو العقائد الثابتة أو املنزّلة.
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والفلسفة والفّن واألدب والعلوم والشعر والخطابة والكالم، حتّى إن كان ذلك يف إطاٍر 

األَُسّي  والنظام  االقتصاديّة  والعالقات  العيش  )كنمط  العميّل  املستوى  وعىل  دينّي( 

املظاهر  وسائر  والحروب  والجيش  التعليم  ونظام  املدن  وتخطيط  املعامرّي  والنسق 

التكنيكيّة وغريها من وجوه الحياة املاّديّة املتنّوعة واملعّقدة(. إّن العامل الحديث هذا 

قد تورّط وانهمك بالعدميّة والعلامنيّة بصورة أشّد وأعمق ماّم هو كان يف العامل الغريّب 

اإلغريقّي والرومايّن.

للنظريّة  الداعية  والروح  األّمارة  النفس  أحضان  يف  ولد  الذي  الحديث  العامل  إّن 

العامل  إّن  العامل.  اإلنسان مع هذا  لعالقة  الجديد  التعريف  إطار  يتبلور يف  اإلنسانويّة 

اإلنسانوّي املستقّل ليس مبعزٍل عن اإلنسان املستقّل صاحب النزعة النفسانيّة.

الثالث  القرن  أواخر  منذ  ظهر  جديداً  إنساناً  نعرّف  أْن  تقّدم ميكن  ما  بناًء عىل 

عرش وأوائل القرن الرابع عرش، وهو ما سّمي باإلنسان الحداثوّي )اإلنسان املنتمي 

للنظريّة اإلنسانويّة(، وبناًء عىل العالقة املوجودة بني هذا اإلنسان والعامل، واستناداً 

الحديث. العامل  يتعرّف  لنفسه ولله وللعامل  إىل طبيعة قراءته 

أّوالً: تكّون اإلنسان الحداثوّي

يتبلور عامل اإلنسان بناًء عىل ذلك العهد الذي يربمه اإلنسان مع معبوده. إّن التاريخ 

الغريّب الحديث قد تكّون يف إطار النفس البرشيّة، لذلك إّن صورة اإلنسان النوعيّة تعبد 

النفس األّمارة. لطاملا كانت الصورة اإلنسانيّة املثاليّة يف مختلف الِحَقب التاريخيّة تتّبع 

الشء أو الذات التي يعبدها اإلنسان. إّن الصورة املثاليّة لإلنسان الحداثوّي هي ماهيّة 

الطبقة  تلك  ليس  الربجوازّي  اإلنسان  من  القصد  إّن  الربجوازّي«.  »اإلنسان  بـ  ُسّميَت 

الربجوازّي  لإلنسان  املثاليّة  الصورة  إّن  الربجوازيّة.  الطبقة  ماركس«  »كارل  ساّمها  التي 

هي ماهيّة ال يحّدها املفهوم الطبقّي )وفق املنظور املاركيّس(، بل هي تشري إىل حقيقة 

الطبقات  إّن  الحداثوّي(.  لإلنسان  التاريخيّة  )الطبيعة  أي  وبواطنه،  الحداثوّي  اإلنسان 

والفئات االجتامعيّة واألفراد يف العامل الحداثوّي يُدرَجون تحت تلك الصورة املثاليّة لإلنسان 

الحداثوّي. إذن، ملعرفة الذات والطبيعة التاريخيّة لإلنسان الحديث يجب دراسة ماهيّة 



285الليبرالّية: نقد المفهوم والتجربة التاريخّية  في الغرب الحديث 

)الربجوازّي( يف  أّن مفهوم  التأكيد عىل  الربجوازّي«. وهنا، يجب  للفرد  املثاليّة  »الصورة 

دراستنا هذه هي مبعنى »Borg« أي »املدينة« أو »املدينة العرصيّة«. عندما أصبح اإلنسان 

الحداثوّي يف أوروبا خالل القرننَي الثالث عرش والرابع عرش يسكن يف املدن الحديثة، وجعل 

من املدن مركزاً لنشاطاته اليوميّة أطلق عليه »الربجوازّي« )أي ساكن املدينة الحديثة(، 

الحديث، وكّل من يرّوج ويجّسد اآلمال  العامل  ُسّمَي كّل من يعيش يف  وبعبارة وجيزة 

واألهداف النفعيّة واالقتصاديّة والنفسيّة للعامل الحديث ُسّمَي بـ »الربجوازّي«.

إّن الصورة املثاليّة لإلنسان الربجوازّي متثّل الحقيقة النوعيّة لإلنسان الحداثوّي الغريّب 

واملغرتب الذي نشأ خالل العصور الحديثة ويف املجتمعات الغربيّة الحديثة أو املستغَربة 

املتنّوعة  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  الطبقات  ويف  والوجوه  واملستويات  الصور  مبختلف 

)اللومبنربوليرتيا   والرعاع  الريفيّني  حتّى  الوسطى  والطبقات  والعاّمل  كالرأسامليني 

Lumpenproletariat(]1]. ميثّل اإلنسان الربجوازّي الصورة املثاليّة لكّل إنسان حداثوّي، 

ال ينتمي بالرضورة لطبقة اجتامعيّة محّددة. عىل الرغم من ذلك، فإّن التجلّيات املثاليّة 

للفرد الربجوازّي تختلف من طبقٍة وفئٍة اجتامعيّة إىل أخرى.

لنا أن نتساءل هنا: ما هي الخصائص األصليّة للفرد الربجوازّي الذي ميثّل الصورة 

املثاليّة لإلنسان الحداثوّي؟ إّن عالقة الفرد الربجوازّي مع العامل وسائر األفراد تتعرّف يف 

باستقالليّة مع ذاته والطبيعة وسائر  يتعامل  فإنّه  اإلنسانويّة،  النظريّة  نطاق مفاهيم 

األفراد. إّن الفرد الربجوازّي بصفته موضوعاً نفسانيّاً ميثّل »حيواناً اقتصاديّاً« أكرث من أّي 

يشء آخر. بعبارة أخرى إنّه حيوان نفعّي يبحث عن األرباح فقط، وال يحّده أّي يشء 

وال يردعه يف سبيل جني األرباح. إّن باطن الفرد الربجوازّي قد يتأّسس عىل جني األرباح 

عالقة  إىل  جذورها  تعود  استثامريّة  نزعة  وهي  محدودة،  وغري  مرشوعة  غري  بصورة 

اإلنسان الذاتانيّة]2] مع العامل واآلخرين.

الحزب  بيان  أطلقه كارل ماركس يف  الربوليتاريا(، هو مصطلح  أو تحت  بـ )دون،  ما تعرف   )Lumpenproletariat( اللومبنربوليرتيا   [1[

الشيوعّي لوصف تلك الطبقة التي تحت الطبقة العاملة والذين ال يحظون بنوع من الوعي وغري مفيّدين يف العمليّة اإلنتاجيّة أو اجتامعيّاً، 

وال فائدة مّمن هم يف النضال الثورّي.

]2] الذاتَانِيَّة )Subjectivism( مذهب فلسفّي يرى أّن »املعرفة كلّها ناشئة عن الخربة الذاتيّة« )م(.
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»الفرد  بـ  عنها  عرّبنا  التي  الحداثوّي  للفرد  املثاليّة  الصورة  مالمح  تلخیص  یمکن 

الربجوازّي« يف النقاط اآلتية:

1. محوريّة جني األرباح يف نطاق الحيوان االقتصادّي.

2. النظرة االستثامريّة واألدواتيّة لسائر األفراد وللبيئة االجتامعيّة، )سواء كانت عن 

وعي أو عن غري وعي(، وهي نزعة مبنيّة عىل رؤية تنمو من التكرّب، وهي راسخة 

يف فكر اإلنسان الحداثوّي ويف سلوكه وكالمه، وهي يف األساس جزء من عامله الخاّص 

الذي يعيشه.

3. االنهامك باالستغراب والتورّط به؛ األمر املتجّذر يف الجانب اإلنسانوّي من الفرد 

الحداثوّي ويف طبيعة عالقته مع الكون، وهو ما يكشف مدى ابتعاد هذا اإلنسان 

عن الحّق والحقيقة.

4. االنهامك بالبُعد الرأساميّل واعتامد ثالوث املال والربح ورأس املال )وفق املنظور 

الحداثوّي والعلاميّن(، وهو ما يكشف عن نزول اإلنسان إىل مستوى بات يَُعربَّ عنه 

بـ »الحيوان االقتصادّي النفعّي املتاجر«.

5. اعتامد العقل الحداثوّي ]العقل ذو النزعة اإلنسانويّة] الذي غالباً ما يكون رافضاً 

الوالية  إنكار  إىل  يؤّدي  الذي  األمر  التفكري،  يف  لالستقالليّة  ومييل  الغيبيّة،  للقضايا 

اإللهيّة مبختلف األشكال واألساليب؛ إذ يتباهى بإعراضه عن الحّق والحقيقة. وهو 

تؤكّد  إذ  التنوير؛  الفالسفة يف عرص  اعتمدها  التي  الفكريّة  بالنزعة  ما يكون  أشبه 

مخالفتها ومجابهتها للتعاليم الدينيّة، وكتعريِف »كانت« بالتنوير، إذ يعّده معادالً 

لنبذ العبوديّة ألّي موجوٍد مبن فيهم الله، أو كاآلراء الفلسفيّة واأليديولوجيّة التي 

اعتمدها الحداثويّون والكثري من أتباع نظريّة ما بعد الحداثة املعارصون.

إّن العقل الحداثوّي ال يؤمن بالغيب واألمور القدسيّة والوالية اإللهيّة عىل اإلنسان، 

العقل  إّن  النفسانيّة.  أغراضه  لتسيري  واإلنسان  العامل  عىل  لالستيالء  جاهداً  ويسعى 
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الحداثوّي التي تبلور بصوٍر شتّى يف عقالنيّة]1] ديكارت، ويف تفسري كانت، وبشكٍل ما 

يف تعريف »هيغل«، ولكّنه يف املحّصلَة النهائيّة يشرتك يف منهٍج واحد؛ إذ يفّكر بطريقة 

»كّميّة«، ويعجز متاماً عن فهم ماهيّات األمور، ويبادر يف بعض املَواطن إىل تخطئة السري 

نحو معرفة املاهيّات، وقد ينكر وجودها يف بعض الحاالت.

أو  بصورٍة  حارٌض  الحداثوّي،  للفرد  املثاليّة  الصورة  بصفته  الربجوازّي«  »اإلنسان  إّن 

أخرى يف كّل فرٍد ينتمي للعامل الحديث ويتنّفس فيه؛ إذ إّن الخصائص آنفة الذكر مهيمنة 

)مبستوياٍت متفاوتة( عىل كّل هؤالء، وإّن األفراد كلّهم مبختلف فئاتهم االجتامعيّة الحديثة 

من قبيل العامل والتاجر والتكنوقراط وصاحب املصنع والفاّلح واملثّقف و... ينتسبون 

املختلفة  الوجوه  موقعه  منهم من  كلٌّ  ويبلور  املثاليّة،  الصورة  لهذه  متفاوتة  بدرجاٍت 

واملتفاوتة لإلنسان الربجوازّي.

إّن باطن »اإلنسان الربجوازّي« الذي يفصح عن روحه وحقيقته هو مبثابة عالمة فارقة 

نفعّي  كّل يشء هو حيوان  قبل  الربجوازّي  اإلنسان  إّن  االقتصادّي«.  بـ»الحيوان  نعرفها 

اقتصادّي، وإّن هذه املنفعة التي ميكن أن نعرّب عنها بـ »منفعٍة علامنيّة إنسانويّة« أو 

»منفعة ذاتانيّة« أو »منفعة حداثويّة« تتعارض يف ماهيّتها مع ما يعربَّ عنه يف املنظور 

اإلسالمّي باملنفعة أو مبا يطلق عليه بـ »العلم النافع«. إّن النفعيّة الحداثويّة هي نفعيّة 

بعيدة متاماً عن الحدود الرشعيّة واألخالقيّة؛ إذ ال يحّدها حدٌّ وال قيد؛ وألنّها مبثوقة عن 

النزعة اإلنسانويّة فتكون لها صبغة علامنيّة، وبالتايل تكون ذات توّجه استثامرّي وأدوايتّ.

أّي  من  أكرث  االقتصادّي  الجانب  هو  اإلنسانويّة  النفعيّة  يف  الرئيس  املحتوى  إّن 

الطبقات والفئات  الغربيّة يف إطار تنافس مصالح  يشء آَخر؛ إذ تتجىّل يف املجتمعات 

االجتامعيّة، وكذلك يف نطاق الرصاع بني مصالح الشعوب والدول الحديثة.

لقد اتخذ مفهوم الربح واملنفعة طابعاً اقتصاديّاً منذ بداية عرص الحداثة وبتأثري من 

الصورة املثاليّة التي فرضها الفرد الربجوازّي؛ إذ كان كنز األرباح يعتمد النهج الرأساميّل 

يقول  عرش.  والثامن  عرش  السابع  القرننَي  خالل  املنظور  هذا  واتسع  علاميّن،  وبتوّجٍه 

]Rationalism [1 يف نظريّة املعرفة )االيبستمولوجيا(، العقالنيّة )أو العقليّة( تطلق عىل أيِّ فكٍر يحتكُم إىل االستنتاج )أو املنطق( كمصدٍر 

للمعرفة أو للتفسري. مبعنى أدّق، املنهج )أو النظريّة( الذي يتّخذ من العقل واالستنباط معياراً للحقيقة بدالً من املعايري الحّسيّة.
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الرأساميّل والحداثوّي(  املنفعة والربح )مبعناه  ألبريت إيريشامن]1] حول تغلّب مفهوم 

واختزال هذين املفهومني يف اإلطار االقتصادّي:

يف  والفئات  األشخاص  »منفعة«  معنى  انحرس  تتطّور  واللغات  األفكار  بدأت  »عندما 

النطاق االقتصادّي، ومل يكن يف اللغة الدارجة واليوميّة فحسب، بل أصبح مصطلحاً تخّصصيّاً 

يف علم االجتامع واشتّقت منه مفاهيم أخرى كـ »املنفعة الطبقيّة« و»الفئات املنتفعة«. 

وقد تجاوز معنى املنفعة الحاكَم ليشمل سائر الفئات الخاضعة للحاكم يف كلٍّ من فرنسا 

وبريطانيا. ويف هذا السياق، حّققت رسالة »مصالح األمراء واملاملك املسيحيّة« للدوق هرني 

أثراً كبرياً، وقد تُرجَمت فوراً للغة اإلنجليزيّة وأثارت ردود أفعاٍل واسعة. إّن أحد أكرث العبارات 

تأثرياً يف هذه الرسالة تكمن يف الصفحات األوىل، التي تقول: إّن املنفعة هي الوحيدة التي ال 

تغيب أبداً...؛ وهي عبارة تعود للمثل القائل: »املنفعة ال تكذب أبداً«، وقد راج هذا املثل 

كثرياً يف بريطانيا خالل القرن السابع عرش. وقد نوقشت هذه العبارة أو هذه الرؤية كثرياً 

-بحسب الحاجة االقتصاديّة لها- طوال هذا القرن؛ وذلك خالل املناقشات واملباحثات الرامية 

إىل التهدئة السياسيّة وإيجاد نوع من التسامح الدينّي رعاية ملصالح الفئات االجتامعيّة. 

يقول »فليكس روب« يف نهاية هامشه عىل رسالة طويلة حول »املنفعة«:

معنى  املنفعة  اتخذت  عرش،  السابع  القرن  نهاية  يف  أي  الِحقبة،  هذه  نهاية  يف 

من  سيعاً  انتقلت  املنفعة  إّن  أشمل:  بعبارة  »جي.اي.غان«  يقول  بحتاً.  اقتصاديّاً 

غرف االجتامعات واملجالس إىل األسواق. ويف بدايات القرن الثامن عرش نجد »اللورد 

البقاء  شافتسربي«]2] يعرّف املنفعة أو )الربح( بـ »نزعة إليجاد تسهيالت« متّكننا من 

واالستمرار، ويعّد كنز الرثوات »أهواًء نفسيّة« تكون نافعة جّداً. لذلك يرى »هيوم«]3] 

أّن »امليل النفيّس لتحقيق املنفعة« أو »العاطفة املرتكزة عىل املنفعة« هي مرتادفة مع 

الربح(  الربح«. إّن فكرة املنفعة )مبعنى  »الحرص لكسب املال واملنال« أو مع »حّب 

لكّل يشء  املنضبطة  املعرفة  -أي  ميكيافييل  بعد  السياسيّة  األدبيّات  يف  تشّكلت  التي 

]Hirschman .O Albert [1 )1915- 2012م(، خبري اقتصادّي مؤثّر وكاتب للعديد من الكتب حول االقتصاد السيايّس والفكر السيايّس. 

كانت له مساهامت يف وقت مبكر يف مجال اقتصاديّات التنمية حيث شّدد عىل الحاجة إىل النمّو غري املتوازن.

[2[ Anthony Ashley Cooper7 ،th Earl of Shaftesbury.

]3] ديفيد هيوم )David Hume( )1711 – 1776م(، فيلسوف واقتصادّي ومؤّرخ اسكتلندّي وشخصيّة مهّمة يف الفلسفة الغربيّة.
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يضيف من السلطة والرثوة والهيمنة- اعتُمَدت بشكٍل عاّم يف فرنسا يف بدايات القرن 

السابع عرش، وخالل فرتة وجيزة أقبل منظّرو األخالق البارزون وغريهم من الكتّاب عىل 

هذه الفكرة وتناولوها يف دراساتهم املعّمقة حول طبيعة اإلنسان]1].

يعود نشوء اإلنسان الحداثوّي إىل أواخر القرن الثالث عرش، وتتمثّل صورته املثاليّة 

من  املّدة  طوال  انبثقت  فقد  الربجوازّي،  للفرد  املثاليّة  الصورة  أّما  الربجوازّي.  بالفرد 

القرن الرابع عرش حتّى القرن السادس عرش وهيمنت عىل جوانب حياة األفراد كلّها يف 

املجتمعات الحديثة، وقد رشعت الجهود الفكريّة منذ بدايات القرن السابع عرش لتربير 

هذه الهويّة، بل متجيدها. من هنا، تحّول »هوى النفس« إىل قضيّة ممدوحة، وأصبح 

إبّان  الرأساميّل  النظام  نجم  معقوالً ومطلوباً. ومع صعود  أمراً  النفس  لهوى  الخضوع 

ح بها يف النصوص الفكريّة، وأمىس »جوهر  القرن السابع عرش تبلورت هذه الرؤية ورُصّ

هوى النفس« يُعرَّف يف سياق الحديث عن املنفعة االقتصاديّة املنشودة]2]. ومن هنا، 

وتحقيق  األرباح  لجني  داعياً  اقتصاديّاً  حيواناً  بكونه  يتباهى  الحداثوّي  اإلنسان  بات 

املنفعة، وأنّه »إنسان يتبع املال« )حتّى إْن أّدى ذلك إىل تجرّده عن اإلنسانيّة(. بهذا نشأ 

نظام أخالقيٌّ يعّد األنانيّة والنفعيّة والربح غري املرشوع وغري املُنِصف أمراً مقبوالً؛ وليس 

الحقيقة اإلنسانيّة بهذه الخصال  هذا فحسب، بل يعّده أمراً معقوالً ومطلوباً، معرّفاً 

والخصائص النفعيّة والربحيّة. إّن اإلنسان من منظور العامل الغريّب هو تجسيٌد لـ»النفس 

األّمارة«، وإّن العقل واإلرادة يتبعانها، بل يتعّديان ذلك ويصبحان عني شهوات النفس 

األّمارة )ويف مقّدمتها شهوة املال والربح يف اإلطار العلاميّن اإلنسانوّي، ومن ثّم الشهوة 

هيوم«  »ديفيد  بذلك  وقد رّصح  املحدودة(.  وغري  املرشوعة  وغري  املرشوعة  الجنسيّة 

-الفيلسوف اإلنجليزّي يف عرص الظلامت، أو العرص الذي يُطلَق عليه »عرص التنوير«- إذ 

يقول: »إنَّ العقل هو ستارة األهواء النفسيّة )الشهوات(، ويجب أْن يكون كذلك«]3].

العلامنيّة  )النفعيّة  املرشوعة  وغري  برشط  املقيّدة  وغري  املحدودة  غري  النفعيّة  إّن 

]1] آلربت هريشمن، هواهاى نفساين ومنافع، ص26.

]2] روبرت هایلربونر، بزرگان اقتصاد، احمد شهسا، انتشارات آموزش انقالب اسالمی، ص16.

]3] اي.ك.هانت، تكامل نهادها وايدئولوژی های اقتصادی، سهراب بهداد، آگه، 1381هـ.ش، ص17و18.
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أّي سابقة يف سائر  لها  الغريّب، ومل تكن  التاريخ  اإلنسانويّة( هي ظاهرة جديدة ظهرت يف 

الحضارات القدمية وال سيّام الرشقيّة منها وغري الحداثويّة. يقول روبرت هيلربونر]1] بهذا الصدد:

إّن هذه النفعيّة وهذه الفكرة القائلة: »عىل الجميع البحث عن الطرائق الكفيلة 

بتحسني وضعه املاّدّي«، هي فكرة مل تكن موجودة لدى الطبقات الدنيا والوسطى يف 

املجتمعات البرشيّة القدمية كاملرصيّة واإلغريقيّة والرومانيّة. فضالً عن ذلك، فإّن هذه 

الفكرة مل تكن موجودة أيضاً يف القرون الوسطى األوروبيّة، بل ظهرت واتّسعت خالل 

عرص التنوير وانترشت طوال فرتة اإلصالحات يف حني ميكن تأكيد غيابها يف املجتمعات 

الرشقيّة. إّن هذه الظاهرة االجتامعيّة البارزة يف كّل مكان هي ظاهرة جديدة وتشبه 

حرفة الطباعة من حيث حداثتها]2].

إّن نشوء مفهوم »املنفعة أو الربح« من املنظور العلاميّن واإلنسانوّي؛ هو من نتاجات 

قبل عرص  أو هيمنة  أّي حضور  للفكرة  يكن  اإلشارة مل  الحداثوّي. فكام جرت  الغرب 

الحداثة، بل عىل العكس متاماً؛ إذ كانت تَُقبَّح بشّدة كّل محاولة يف كنز املال واألرباح 

بالطرق غري املحدودة وغري املرشوعة]3]، وكان يَُعربَّ عن ذلك بأسوأ األهواء النفسيّة ويف 

مقّدمة الذنوب الكبرية]4].

ثانياً نشوء االقتصاد الرأساميّل الحداثوّي

الخاّصة  األيديولوجيّة  هي  الليرباليّة  صور  من  وغريها  الكالسيكيّة  الليرباليّة  إّن 

بالنظام الرأساميّل، ومتثّل فكر الطبقة الرأسامليّة. إّن الليرباليّة بأقسامها كافّة )الليرباليّة 

هي  االشرتايكّ(  الطابع  ذات  الدميقراطيّة  والليرباليّة  الجديدة،  والليرباليّة  الكالسيكيّة، 

للذود عن مصالح الطبقة الرأسامليّة العلامنيّة، وتتصّدى كّل فكرة أو نظريّة تخالفها يف 

األسس واملتبنيات وتقارعها.

]L. Heilbroner Robert [1 )1919 2005م(، كاتب ومنظّر اقتصادّي أمرييّك شهري.

]2] آلربت هیرشمن، هواهای نفسانی ومنافع، ص46.

]3] هارولد السکي، سري آزادى در اروبا، ص،31،30،28،27،26و36.

]4] ينظر: تقرير مفّصل حول الحياة الثقافيّة والفكريّة يف عرص التنوير:

Breisach ،Ernest/ Renaissance Europe: 1300-1517/ New York: Macmilan/1973.
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ما هو النظام الرأساميّل الحداثوّي؟ قبل الخوض يف الحديث عن النظام الرأساميّل، 

يف  يتفاوت  الحداثوّي(  اإلنسانوّي  العلاميّن  الرأساميّل  )النظام  أّن  عىل  نؤكّد  أْن  يجب 

ماهيّته مع سائر األنظمة الّداعية إىل كنز املال؛ إذ إّن »رأس املال« هو مفهوم يختلف 

عن مفهوم »الرثوة«. إّن مفهوم »رأس املال« هو واقع اقتصادّي واجتامعّي ينتمي إىل 

االقتصادّي  الوجه  هو  املال  رأس  إّن  نقول:  أْن  ميكن  وجيزة،  وبعبارة  الحداثة،  عرص 

الُحّكام  ثروة  إّن   .)Humanitarianism( واإلنسانويّة   )Subjectivism( للذاتانيّة 

وامللوك والعصور السابقة للحداثة عىل عظمتها مل تَُعد »رأس ماٍل«. إّن رأس املال تكّون 

يف عامٍل اتخذ من استقالليّة الذات البرشيّة محوراً وأساساً، وأصبح -أي رأس املال- الوجه 

االقتصادّي للحداثة، مثلام تكّون النظريّة امليكيافيليّة]1] الوجه السيايّس للحداثة. بعبارة 

أخرى: ال ميكن أْن نطلق عىل أّي ثروة مفهوم »رأس املال«. إّن رأس املال هو ثروة سيّالة 

لتحقيق غايات النزعة النفعيّة، وإّن قيمته هي يف اعتامده لكنز املزيد من املال، ومن 

ثّم جني املزيد من األرباح من خالل استثامر املوارد الطبيعيّة واإلنسانيّة وكّل ما هو 

متاح يف هذا العامل. إّن رأس املال من خالل هيمنته عىل العالَم واإلنسان، وباعتامده قّوة 

داخليّة تتمثّل بالطمع والجشع الالمتناهيني، يصنع لنفسه مسارات توصله إىل غاياته 

النفعيّة ومشاريعه التي تهدف إىل جني األرباح من دون االكرتاث بأّي مبدأ دينّي أو 

حكم رشعّي أو أخالقّي، ويستمّر بكنز املزيد من األموال وبال انقطاع.

إّن محّفز رأس املال الرئيس يف هذا املسار هو النفعيّة اإلنسانويّة، )ال الربح املحدود 

العالقة  يجّسد  املال  رأس  وإّن  اإللهيّة(،  الرشيعة  أقرّته  الذي  واألخالقّي  واملرشوع 

اإلنسانويّة الذاتانيّة املوجودة بني اإلنسان والعامل يف الوجه االقتصادّي. وألّن رأس املال 

يتّبع النزعة النفعيّة غري الرشعيّة، وألنّه يتّخذ من استثامر املوارد الطبيعيّة واإلنسانيّة 

بصورٍة هّدامة )وليس بصورة عقالنيّة( فسيكون افتقاره للرشعيّة موجوداً يف ذاته. إّن 

رأس املال هو وجه اقتصادّي طاغ عىل اإلنسان الحداثوّي )الذي يعرّف نفسه موضوعاً 

]Machiavellism [1، املكيافيليّة أو القناع املكيافييّل، وفقاً لتعريف قاموس أوكسفورد اإلنجليزّي، هي »توظيف املكر واالزدواجيّة )الخداع( 

يف الكفاءة السياسيّة أو يف السلوك العاّم«، ومصطلح يعرّب عن مذهب فكرّي سيايّس أو فلسفّي ميكن تلخيصه يف عبارة »الغاية ترّبر الوسيلة« 

وينسب إىل الدبلومايّس والكاتب »نيكولو مكيافييل« الذي عاش يف عرص النهضة اإليطاليّة.
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نفسانيّاً، وإّن حقيقته الوجوديّة هي النفس األّمارة(. وبعبارة أخرى: إّن رأس املال هو 

النزعة  إطار  يف  وتسلّط  وهيمن  تأّصل  إذ  البرشيّة؛  األّمارة  للنفس  االقتصادّي  الوجه 

الرأسامليّة يف العامل الحداثوّي.

املال«، وسيطرته عىل كّل يشء.  مبدأ »أصالة رأس  مبنيٌّ عىل  الرأساميّل  النظام  إّن 

عرش  الرابع  القرن  بدايات  يف  نشأ  إذ  إنسانويّة؛  بنزعة  -اجتامعّي  اقتصادّي  نظام  إنّه 

امليالدّي )وحسب رأي بعض املؤرّخني يف أواخر القرن الثالث عرش(، وتحّول طوال بضعة 

املال  الرثوة وكنز  أّن  الرغم من  العالَم. عىل  املُيهمن عىل  االقتصادّي  النظام  إىل  قروٍن 

كانا أمَريْن متداولنَْي قبل عرص الحداثة، ولكن ما كان للمبادئ الرأسامليّة أّي وجوٍد قبل 

عرص الحديث، فهي -أي هذه املبادئ- من نتاجات العامل الغريّب الحداثوّي ومن صلب 

ذاته اإلنسانويّة. وألّن النظام الرأساميّل خاضٌع لهيمنة رأس املال )مبعناه الحداثوّي(، لذا 

فسيكون نظاماً استثامريّاً منتهكاً وعلامنيّاً وغري عادل. إّن غلبة املنظور الربحّي املَُعلَْمن 

عالقاٍت  يف  يتبلور  الذايتّ  االستثامرّي  توّجهه  وكذلك  الرأساميّل،  النظام  يف  واإلنسانوّي 

اجتامعيّة واقتصاديّة غري عادلة، وكلاّم تكاثَرَت أرباح أصحاب رؤوس األموال أصبح سائر 

أفراد املجتمع أشّد فقراً، ويتخبّطون يف بؤس وعوٍز أكرث من قبل. إّن الظلم والعالقات 

املبنيّة عىل تهميش بعض الفئات هي من الصفات الذاتيّة يف الرأسامليّة واملالزمة لها، 

النفعيّة  النزعة  أْن يظهر للوجود، ولاََم هيمنت  الحداثوّي  فمن دونها ما كان لإلنسان 

اإلنسانويّة العلامنيّة، ولاََم نشأت الرأسامليّة أصالً. إّن الرأسامليّة الحداثويّة، ورأس املال 

والتديّن  للدين  مبعارضتهام  يتّصفان  ولذلك  اإلنسانويّة،  للرؤية  تجسيداً  ميثاّلن  نفسه 

والعالَم الدينّي. يقول »هارولد السيك« حول نشوء الرأسامليّة الحداثويّة يف الغرب:

القرن  إبّان  ملحوظ  وبشكٍل  األذهان  مرتّسخة يف  الرأسامليّة  التفكري  كانت طريقة 

الرابع عرش امليالدّي، ولذلك تولّدت نزعة كنز املال والرثوات وأصبحت الحافز الرئيس 

للنشاط البرشّي. قبل هذه الفرتة وتحديداً يف القرون الوسطى كانت القواعد األخالقيّة 

قّوة هذه  املال. ولكن تضاءلت  كنز  نزعة  تقييد  الدين عامالً يف  لها رجال  يرّوج  التي 

املحّددات بعد عام )1500م(. امللَحظ الهاّم يف هذا السياق، هو أّن أثر نزعة »كنز املال« 

قبل القرن الخامس عرش مل تهيمن مطلقاً عىل فكر األفراد. مل يَُعد كنز املال ]رأس املال] 
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قبل هذه الحقبة سبباً ملرشوعيّة سلوك األفراد وأحّقيّته، بل كانت األعامل تقيَّم وفق 

أصول وقواعد أخالقيّة، وكانت األصول األخالقيّة مقّدمة عىل األصول االقتصاديّة. لقد 

كانت املُنِتج خالل القرون الوسطى يف نشاطاته االقتصاديّة كافّة )كالتجارة والصناعة( 

يراعي األصول األخالقيّة ليضفي الرشعيّة عىل نشاطه. بالطبع، كان يحّق للفرد بأْن يسعى 

لتحقيق راحته وسعادته، ولكْن كان عليه تحقيق ذلك وفق القواعد األخالقيّة، فمثالً: ما 

كان مسموحاً له بأْن يحّدد سعر بضاعته بناًء عىل نسبة العرض والطلب، وما كان يستطيع 

تحديد األجور بحسب قيمة العمل الحقيقيّة. لقد كانت ساعات العمل وجودة املُنتج 

وطريقة البيع وآليّة الربح تابعة ألصول ومبادئ أخالقيّة كان عىل الفرد مراعاتها لينال 

السعادة الروحيّة واملعنويّة. لقد كانت هذه األمنية من األمور املتعارَف عليها يف القرون 

املبادئ  تلك  الفاين مع  العامل  أفعاله وسلوكيّاته يف هذا  الفرد مواءمة  إذ عىل  الوسطى؛ 

واألصول املعنويّة لينال سعادًة أسمى وفالحاً يف العامل األخروّي. إّن كنز الرثوات )جمع رأس 

املال/ جمع األرباح غري املرشوعة( يتعارض مع هذه املبادئ. لقد كانت الرثوات املاّديّة يف 

القرون الوسطى مبثابة ثروة املجتمع ورأس ماله؛ إذ مل يكن الفرد هو املالك الحقيقّي، ولَم 

يستغّل الرثوة من أجل راحته فقط، ومل تنحرص همومه بتحقيق املنفعة الشخصيّة، بل كان 

يعّد ما عنده ملكاً للمجتمع، ويعّد نفسه أميناً عىل ذلك. وبهذا، كان الفرد يحّدد نفسه من 

جهتني: مرًّة من جهة رصف املال الذي حصل عليه، وثانية من جهة الطرائق التي يكسب 

بها هذا املال. كانت هذه القضيّة هي التي تشّكل أساس األخالق االجتامعيّة يف القرون 

الوسطى. ولكن انحرست هذه الرؤى والتوّجهات بالتدّرج مع صعود الرأسامليّة واستبدلت 

نظريّة »امللكيّة الجامعيّة« بنظريّة »امللكيّة الفرديّة«، وغاب االعتقاد بوجود قّوة إلهيّة 

ناظرة عىل أعاملنا وسلوكيّاتنا الفرديّة، وتبلورت رؤية تفيد بأّن كّل عمٍل عندما تكون فيه 

منفعة فإنّه مرشوع... مل يكن للرأسامليّة أّي حضور يف الثقافة السائدة يف القرون الوسطى، 

ولذلك ارتأت الرأسامليّة أن تخلق مناخاً فكريّاً وثقافيّاً يتالءم مع آرائها وتوّجهاتها. ال شّك 

يف أنّها فعلت ذلك بكّل هدوء وصمت ومل تنجح إاّل بعد ميّض ثالثة قرون، وبعد أْن متّكنت 

لرأس املال، وأْن تصونه من  الرأسامليّة تحاول أْن تسّجل حّقاً  من رفع الحواجز. كانت 

تدّخل أّي قّوة خارجيّة. وبهذا، أصبحت الرأسامليّة يف ذاتها نظريّة فلسفيّة، وإّن املؤمنني 
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بها ال يحتاجون إىل أدلّة من خارج منظومتها الفكريّة ليرّبروا بها سلوكهم، ولذلك أصبحت 

الشؤون الفرديّة والسلوكيّات كافّة منطوية تحت مظلّة الرأسامليّة املتمثلّة بـكنز األرباح 

النظام  وانتشار  اإلقطاعّي  النظام  إزالة  إىل  قادت  التي  االجتامعيّة  الحركة  إّن  والرثوات. 

الرأساميّل دحضت املنظور القائل بأّن السعادة االجتامعيّة تتحّقق من خالل مراقبة أعامل 

الفرد من قبل املجتمع، وجلبت منظوراً جديداً يفيد بأّن السعادة االجتامعيّة تحصل من 

خالل تحرير األعامل واالبتكارات والنشاطات الفرديّة من أّي رقيب(]1].

نظريّة  إلنشاء  ملّحة  الحاجة  أصبحت  رقعته  واتساع  الرأساميّل  النظام  ظهور  مع 

ترّوج لهذا النظام وتدافع عنه. ومن هنا، انترشت البذور األوىل لآلراء الليرباليّة إبّان 

الغربيّة،  اإلنسانويّة  املدرسة  تربة  يف  البذور  هذه  وأينعت  عرش،  السادس  القرن 

الليرباليّة  النظريّة  لوك«]2] عىل شاكلة  آراء »جون  السابع عرش يف  القرن  وظهرت يف 

الكالسيكيّة.

3. املمّهدون للنظريّة الليربالّية وآراؤهم

الليرباليّة  وكذلك  الكالسيكيّة  الليرباليّة  النظريّة  ماهيّة  إّن  آنفاً،  اإلشارة  جرت  كام 

ذات التوّجه »الدميقراطّي االشرتايكّ« و»الليرباليّة الحديثة« منطبقة مع أسس املدرسة 

اإلنسانويّة. تعود أصول آراء املدرسة اإلنسانويّة إىل كتابات »بيري دوبوا«]3]، و»مارسيليوس 

و»لورنزوفاال«]7]،  بوكاتشيو«]6]،  و»جيوفاين  و»فرانشيسكوبرتاركا«]5]،  بادوا«]4]،  من 

]1] عبد الرحمن عامل، تاريخ فلسفه سيايس غرب )از آغاز تاب ايان سده هاى ميانه(، دفرت مطالعات سيايس وبني املليل، 1381هـ.ش، ص295

]2] جون لوك- فيلسوف تجريبي ومفكر سيايس أنكليزي )1632-1704م(.

]Pierre Dubois [3 كاتب ومفّكر فرنيّس )1255 -1321م(

]Marsilius of Padua [4، )1275-1342(، باحث إيطايّل وشخصيّة مهّمة يف سياسة القرن الرابع عرش. تعّد أطروحته السياسيّة ديفنسور 

باسيس أوحامي السالم من قبل البعض األطروحة السياسيّة األكرث ثوريّة يف العصور الوسطى. من أهّم أعامله: كتابه الذي يناقش فيه سلطة 

البابا الزمنيّة. وكان ذلك موضوعاً شائكاً طوال سنني عديدة يف القرون الوسطى. وقد جّر عليه هذا الكتاب عداوة الكنيسة والبابا يوحّنا الثاين 

والعرشين الذي رماه بالحرم الكنيّس.

]Francesco Petrarca [5 )1304- 1347م( باحث إيطايّل وشاعر وأحد أوائل اإلنسانيّني يف عرص النهضة. يسّمى برتارك أحياناً كثرية »أب 

اإلنسانيّة.

]Giovanni Boccaccio [6 )1313- 1375م(، كاتب وشاعر إيطايّل وصديق وطالب لبرتارك، الذي بدوره أحد أهّم إنسانيّي النهضة ومؤلّف 

عدد من األعامل البارزة

]Valla Lorenzo [7 )1407 -1457م(، خطيب ومعلّم إنسانوّي إيطايّل.
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و»نيكولو  و»مارسيليوفيسينو«]3]  مرياندوال«]2]،  و»بيكوديال  الكوزاين«]1]،  و»نقوالس 

مكيافييل«]4]، و»مارتن لوثر«]5]، و»جان كالفن«]6]، و»دسيدريوس إيرازموس«]7] وغريهم 

من الكتّاب واملفّكرين. لقد تبلور يف كتابات هؤالء )خالل القرننَي الرابع عرش والخامس 

عرش( التعريف اإلنسانوّي للبرش؛ إذ انترشت هذه النظريّة للتتكّون روح الرأسامليّة وكّل 

ما يلحق بها من سياسٍة وأخالق وآداٍب وفنون. لقد رّوج الكاتب اإلنسانوّي اإليطايل يف 

والنهج  املاّدّي  املنظور  )اإلنسانويّة(  كتابه  يف  بروين«]8]  »ليوناردو  عرش  الخامس  القرن 

الرأساميّل يف كنز األرباح واتّباع امللّذات، كام فعل ذلك الكاتب املعارص له »لورنز وفاال« 

من قبل، وقد قام » فرانشيسكو برتاركا« بذلك قبلهام بقرٍن؛ إذ مدح يف نصوصه جمع 

عام  يف  شيوليني«]9]  »بوجيوبرا  كتب  نفسه  الخامس عرش  القرن  ويف  واألموال.  األرباح 

1428م رسالًة يف )الجشع(، مرّوجاً ومشّجعاً للروح النفعيّة الحداثويّة. وقد تبعهم يف ذلك 

الفيلسوف اإلنسانوّي اإليطايّل » ليون باتيستا ألبرييت«]10] ورّوج للروح الرأسامليّة، متناواًل 

]Cusa of Nicholas [1 )1401 -1464م(، نيكوال كوزايي أونيكوالس كوسانوس، فيلسوف والهويّت وريايّض أملايّن.

]Mirandola Giovanni Pico della [2 )1463- 1494م(، فيلسوف، الهويّت ومفّكر إيطايّل.

]Ficino Marsilio [3، )1433 -1499م(، أحد الفالسفة اإلنسانيّني األكرث نفوذاً يف أوائل عرص النهضة اإليطاليّة وأحد علامء الفلك ومحيّي 

األفالطونيّة الحديثة وكان عىل اتصال مع كّل مفّكر أكادميّي وكاتب رئييّس يف يومه، وكان أّول مرتجم ألعامل أفالطون إىل اللغة الالتينيّة. 

وكان صاحب أكادمييّة فلورنسا التي كانت محاولة إلحياء مدرسة أفالطون ذات تأثري كبري يف اتجاه عرص النهضة اإليطاليّة وفحواها وتطّور 

الفلسفة األوروبيّة.

]Machiavelli Niccolò [4 )1469 -1527م(، مفّكر وفيلسوف وسيايّس إيطاليا إبّان عرص النهضة.

]Luther Martin [5، )1483ـ 1546م(، راهب أملايّن، وقّسيس، وأستاذ لالهوت، وُمطلق عرص اإلصالح يف أوروبا، بعد اعرتاضه عىل صكوك 

الغفران.

]John Calvin [6، )1509- 1564م(، مصلح دينّي والهويّت فرنيّس، مؤّسس املذهب الكالفينّي املنترش يف سويرسا وفرنسا، وهو من القالئل 

من الفالسفة الذين استطاعوا أن يطبّقوا ما أنتجه من الفلسفة.

]Desiderius Erasmus Roterodamus [7، )1466- 1536م(، فيلسوف هولندّي، من رّواد الحركة اإلنسانيّة يف أوروبا، ومن الخدمات التي 

أسداها للتعليم عالوة عىل نرشه الكتب الرتبويّة اتصاله املبارش بالطلبة واملراسالت الشخصيّة، وقد تناول يف مؤلّفاته معظم مظاهر الرتبية 

وقضاياها املهّمة، مثل: الطريقة واملحتوى وآداب الطفولة وتعليم اللغة.

]8] )1370 -1444م(، كاتب ومفّكر ومؤّرخ وسيايّس إيطايّل.

]Bracciolini Poggio Francesco Gian [9، )1380ـ 1459م(، إنسانوّي من بدايات عرص النهضة اإليطاليّة. نجح يف اسرتداد عدد كبري من 

النصوص الالتينيّة الكالسيكيّة حيث كان أغلبها طّي النسيان يف مكتبات الرهبانيّة األملانيّة والفرنسيّة ونرش نسخاً مخطوطة بني املتعلّمني.

بعلم  ]Alberti Battista Leon [10، )1404- 1472م(،مهندس معامرّي وعامل رياضيّات وشاعر إيطايّل، إنسانوّي، كام كان أيضاً مختّصاً 

التشفري، فهو لغوّي وفيلسوف وعامل آثار وموسيقار، ويعّد أحد أكرث الشخصيّات متعّددة الجوانب الفّنيّة يف عرص النهضة. كثرياً ما يعرف 

باسمه األّول ليون، وخاّصة يف اللغات األجنبيّة.
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إيّاها من جوانب أخرى.]1] وإْن شئنا ذكر كّل هذه الشخصيّات املهّمة واملؤثّرة فستطول 

القامئة. لذا، رعايًة لالختصار، نتناول يف ما ييل وبشكٍل موجز بعضاً من هذه الشخصيّات 

الفكريّة التي أثّر نتاجها الحقاً يف القرن السادس عرش يف ظهور النظريّة الليرباليّة. وسنتناول 

بهذا الصدد املمّهدين للنظريّة الليرباليّة )بدءاً من 1300م ولغاية 1600م(.

  أ. يب ير دوبوا

يب ير دوبوا )املولود يف سنة 1255م واملتوّف سنة 1321م( هو مفّكر سيايّس وحقوقّي 

»فيليب  الفرنيّس  امللك  بالط  يف  سياسيّاً  ومنظّراً  قانونيّاً  مستشاراً  دوبوا  كان  فرنيّس. 

الرابع«]2]، وميكن أن نعّد آراءه السياسيّة والقانونيّة من أقدم اآلراء التي أنتجها الفكر 

السيايّس الغريّب يف العرص الحديث ويف ظّل حكومة ملكيّة مطلقة؛ )وهنا يجب أاّل ننىس 

أّن أّول منوذج للدولة الحديثة يف الغرب الحداثوّي هو الدولة املطلقة(.

كان دوبوا من أشّد املناوئني للكنيسة الكاثوليكيّة، وكان من مرّوجي النموذج الفرنيّس 

إصالحات  بإجراء  املطالبني  ومن  الكنيسة  عىل  امللك  هيمنة  دعاة  ومن  للعلامنيّة]3] 

برجوازيّة يف األرايض الزراعيّة. 

قد ال ميكن أْن نطلق عىل دوبوا عنوان )الليربايّل( بصورٍة دقيقة؛ إذ مل تتبلور يف القرن 

الرابع عرش البيئة املناسبة لنشوء الليرباليّة، وال ميكن البحث عن هذه املدرسة الفكريّة 

يف هذه الفرتة(، ولكن »النظريّة الليرباليّة الكالسيكيّة« قد أعادت الحقاً بعض جوانب 

أفكاره وآراءه. فعىل سبيل املثال: كانت رؤية دوبوا املناوئة للكنيسة، ومطالبته بتحديد 

صالحيّاتها، وكذلك جهوده إلرساء نظام قانويّن دويّل معلَمن ومحاوالته يف إيجاد تغيريات 

االقتصاد  أسس  تقويض  تأكيده  أو  الدينّي،  طابعه  إلزالة  القضايّئ  النظام  يف  علامنيّة 

اإلقطاعّي، كّل ذلك هي من القضايا التي تطرحها الليرباليّة الكالسيكيّة، وكذلك الثورات 

]1] اتش، اي، بارنز، وهري بكر، تاريخ انديشه اجتامعي، ج1، جواد يوسفيان وعيل اصغر مجيدي، امريكبري، 1389هـ.ش، ص333و334.

]of France IV Philip [2، )1268- 1314م(، تحت حكمه، بلغت مملكة فرنسا أوّجها السيايّس واالقتصادّي يف القرون الوسطى. كانت 

فرنسا بسّكانها البالغني البالغة آنذاك 13 مليون نسمة، أكرب الدول املسيحيّة سّكاناً، ويعترب املؤرّخون فيليب الرابع أّول ملك يريس دعائم 

دولة حديثة بسلطة مركزيّة قويّة، معتمداً عىل مجموعة من املستشارين الذين كانوا يسّمون آنذاك بالقانونيّني.

]Laïcité [3 أوFrench secularity أي العلامنيّة الفرنسيّة.
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الليرباليّة. عىل الرغم من أّن »يب ير دوبوا« مل يَُعد من منظّري الليرباليّة الرئيسينّي، ولكّن 

ال شّك يف أّن آراءه القانونيّة والسياسيّة ساهمت يف توجيه البوصلة الفكريّة عىل مدى 

ثالثة قرون الحقة، لتنتهي إىل النظريّة الليرباليّة.

بيت  عىل  االستيالء  كيفيّة  يف  دوماً  يفّكر  وكان  للمسلمني،  لدوداً  عدّواً  دوبوا  كان 

املقدس )الذي مل يكن تحت هيمنة الصليبيّني يف القرن الرابع عرش(، وقد قّدم بهذا الصدد 

خططاً عديدة لتنصري املسلمني الرشقينّي، وللحّد من نفوذهم وتقليل أعدادهم، وإطالق 

حمالت التبشري ونرش املسيحيّة، )التي أصبحت يف ما بعد من األساليب الخاّصة لتوسيع 

املستعمرات(. ومن الخَدع التي استعملها بهذا الصدد االعتامد عىل اإلغراءات الجنسيّة؛ إذ 

اقرتح تدريب مجموعة من النساء األوروبيّات ليتمّكن من إغراء الرجال املسلمني الرشقينّي 

والزواج بهم، وال سيّام رجال الدين املسلمني، ليتحّولوا تدرّجاً إىل الديانة املسيحيّة. وماّم 

الجوارب  )إّن دوبوا كان يقول: دّربوا مجموعة كبرية من ذوات  قيل يف هذا املوضوع: 

األزرق )كناية عن الفتيات املسيحيّات األروبيّات( ليتزّوجن برجال الدين الرشقينّي. بعد 

الزواج يستطعن تنصري الرشقينّي وتحويلهم للمسيحيّة(]1].

ب. مارسيليوس من بادوفا

)املولود يف عام 1270م واملتوّف يف عام 1343 للميالد( كان من أهايل  مارسيليوس 

لجامعة  رئيساً  وأصبح  الطب،  وتعلّم  الكنيسة  يف  درس  إيطاليا.  يف  »بادوفا«]2]  مدينة 

باريس مّدًة من الزمن، وعيّنه البابا )يوحّنا الثاين والعرشون(]3] قاضياً رشعيّاً يف كنيسة 

آراءه  يستلهم  البادايف«(  »مارسيليو  بـ  أيضاً  يُعرَف  )الذي  مارسيليوس  كان  بادوفا. 

املعارصين  رشد  بابن  املتأثّرين  -كسائر  يرى  وكان  رشد«،  »ابن  كتابات  من  الفلسفيّة 

له- إمكانيّة قيام دولة غري دينيّة تستطيع توفري سبل العيش الوفري والسعادة لألفراد، 

وكتب مع »جان جاندون«]4] وهو من املتأثّرين بابن رشد أيضاً كتاب »حامي السالم«]5]. 

]1] هري امرسون فازديك، مارتني لوتر، ت:فريدون بدره أي، رشكت انتشارات علمي وفرهنيك، 1383هـ.ش، ص4.

]Padova [2، مدينة إيطاليّة بإقليم فينيتوشامل البالد. أقّر مواطنوها دستوراً يف بداية القرن الحادي عرش، يتكّون من مجلس عاّم أو جمعيّة 

.)credenza( ترشيعيّة وهيئة تنفيذيّة

[3[ Pope John XXII)1244 1334م(.

]Jandun of John [4، )1285- 1323م(، كاتب ومفّكر سيايّس فرنيّس.

[5[ Defensor pacis.
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كان مارسيليوس من دعاة »الدميقراطيّة اإلنسانويّة«، وتوجد يف آرائه مالمح من النزعة 

الفرديّة والنفعيّة، األمر الذي نعّده متهيداً ُمتدرّجاً لنشوء الليرباليّة عىل الصعيد النظرّي.

إّن القراءة التي قّدمها مارسيليوس عن اإلنسان يف بدايات القرن الرابع عرش أصبحت فيام 

بعد من أساسيّات الرؤية الليرباليّة لإلنسان. لقد عرّف مارسيليوس حقيقة اإلنسان يف إطاٍر 

 Social thought from lore( فردّي ونفعّي. يقول »بارنز«]1] و»بيكر«]2] يف كتابهام املعَنون

to science(]3] حول الجوهر الليربايّل يف قراءة مارسيليوس لإلنسان:

»اتّبع مارسيليوس طريقة األبيقوريّني]4] وبدت آراؤه متشابهة مع آراء الالحقني من 

أمثال »ميكيافييل« و»هوبز«]5] و»بنثام«]6] يف تناوله قضيّة الفردانيّة والنفعيّة. فاألفراد 

-وفق رؤيته- يتعاونون أو يتخاصمون معاً وفقاً لعقولهم النفعيّة. يقول »آلن« حول آراء 

مارسيليوس يف النفعيّة والفردانيّة التي تخالف متاماً آراء باباوات الكنيسة وال سيّام آراء 

»توما األكويني«]7]: إّن هذا الرأي الذي ينقد بشّدة املسيحيّني األصالء يف العرص الوسيط 

السامي  األخالقّي  األساس  يرتك  إنّه  رأي هوبز.  قريب من  ميكيافييل، وهو  رأي  يشبه 

وينترص »للنفعيّة«، وال يرى أّي عالقة لثنائيّة الحّق والباطل مع الحياة األخرويّة، وال 

توجد لها أّي آرصة مع نظم الكون(]8].

]Harry Elmer Barnes [1، )1889- 1968م(، أستاذ يف جامعة كولومبيا األمريكيّة. متخّصص بعلم التاريخ واالجتامع.

]Howard S. Becker [2، )1928 إىل اآلن(، أستاذ يف جامعة شيكاغو األمريكيّة، ومتخّصص يف الفلسفة وعلم االجتامع.

[3[ Social Thought From Lore to Science، two volumes، Heath ،c. 19383 ،rd edition published in three volumes، 

Dover.1961 ،

]4] األبيقوريّة أو املذهب األبيقورّي: يُنسب إىل الفيلسوف اليونايّن أبيقور )340 ق.م 270 ق.م(، الذي أنشأه وقد ساد ستّة قرون، وهو 

مذهب فلسفّي، مؤّداه: أّن اللّذة هي وحدها الخري األسمى، واألمل هو وحده الرّش األقىص، واملراد باللذة يف هذا املذهب -بخالف ما هو 

شائع- هو التحّرر من األمل واالهتياج العاطفّي.

]Hobbes Thomas [5، )1588- 1679م(، أحد أكرب فالسفة القرن السابع عرش بإنجلرتا وأكرثهم شهرة خصوصاً يف املجال القانويّن حيث 

كان باإلضافة إىل اشتغاله بالفلسفة واألخالق والتاريخ، فقيهاً قانونيّاً ساهم بشكل كبري يف بلورة كثري من األطروحات التي متيّز بها هذا القرن 

عىل املستوى السيايّس والحقوقّي. 

]Bentham Jeremy [6، )1748- 1832م(،عامل قانون وفيلسوف إنكليزّي، ومصلح قانويّن واجتامعّي، وكان املنظّر الرائد يف فلسفة القانون 

األنجلو-أمرييكّ. ويشتهر بدعواته إىل النفعيّة وحقوق الحيوان.

]Saint Thomas Aquinas [7، )1225 -1274م(، قّسيس وقّديس كاثولييّك إيطايّل من الرهبانيّة الدومينيكانيّة، وفيلسوف والهويّت مؤثّر 

ضمن تقليد الفلسفة املدرسيّة.

[8[ Sanders، Thomas، protestant concepts of church and state.Historical Backgrounds and App roaches for the 

future، New York .Holt. Reinehart and Winston، p.p 82-85.
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رؤية  وهذه  اإلنسان،  هو  مارسيليوس  قراءة  وفق  والقانون  السلطة  مصدر  إّن 

إنسانويّة اعتمدها يف تنظيم أفكاره ويف نقده للكنيسة الكاثوليكيّة. لذا، ميكن أْن نعّد 

مارسيليوس من رّواد النظريّة الدميقراطيّة ذات الطابع اإلنسانوّي والعلامنيّة واإلصالح 

الدينّي وغريها من املفاهيم األساسيّة يف النظريّة الليرباليّة خالل النصف األّول من القرن 

الرابع عرش امليالدّي.

ج. نيكولو مكيافييل والتأسيس لليربالّية االنتفاعّية

للميالد. تعود أصوله ملدينة فلورانسا  ولد مكيافييل عام 1469م وتويّف عام 1527 

اإليطاليّة، وجاءت شهرته بـ»مكيافييل«؛ بسبب آرائه السياسيّة التي طرحها يف نصوصه. 

فضالً عن اشتغاله يف الفكر السيايّس، فإنّه كان شاعراً ومرسحيّاً أيضاً؛ إذ تَُعّد مرسحيّته 

)ماندارك(]1] من املرسحيّات الكوميديّة الشهرية يف إيطاليا حتّى اآلن، فهو من املؤثّرين يف 

الرسد القصيّص والنرث. إذ ميكن أن نعّد ذلك دليالً عىل اتّباعه لنهج »جيوفاين بوكاتشيو« 

الذي رسمه يف األدب الغريّب خالل القرن الرابع عرش، وقد تطّور الحقاً يف القرنني السابع 

عرش والثامن عرش وتبلور يف إطار »الرواية«.

كان مكيافييل مفّكراً حداثويّاً وأمنوذجاً لطبيعة النفس البرشيّة يف الغرب إبّان عرص 

التنوير. إّن الجانب السيايّس هو الجانب األنضج واألبرز يف مجموعة نصوصه وآرائه، وميكن 

أْن نقول: إّن الفلسفة السياسيّة املكيافيلّية]2] متثّل الوجه الظاهرّي والباطنّي للسياسة الغربيّة 

الحديثة، وإّن الُعنف والرذيلة والخداع وحّب الهيمنة الكامنة فيها تروي الجوهر الباطنّي 

والخفّي يف حقيقة السياسة التي تبّنتها الحداثة. 

تحّدث مكيافييل يف كتابَيه »األمري«]3] و»نقاشات حول ليفي«]4] عن الروح النفسانيّة 

[1[ The Mandrake.

اإلنجليزّي، هي  أوكسفورد  قاموس  لتعريف  املكيافييّل )Machiavellian mask(، وفقاً  القناع  أو   )Machiavellianism( املكيافيليّة  [2[

»توظيف املكر واالزدواجيّة )الخداع( يف الكفاءة السياسيّة أو يف السلوك العاّم«، وهو أيضاً مصطلح يعرّب عن مذهب فكرّي سيايّس أو فلسفّي 

ميكن تلخيصه يف عبارة »الغاية ترّبر الوسيلة« وينسب إىل الكاتب مكيافييّل.

[3[ The Prince.

]Discourses on Livy [4، كرّس مكيافييل كتاب األمري لتقديم املشورة لحاكم اإلمارة، وبعبارة أخرى: نوع امللكيّة، بينام هدف كتاب نقاشات 

حول ليفي إىل تفسري بنية الجمهوريّة وحسناتها، وهو شكل من أشكال الحكم القائم عىل مستوى معنّي من القبول والسيطرة الشعبيّة.
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ذلك  من  متّخذاً  السلطة،  عن  الحداثوّي  للمنظور  متاماً  وينحاز  الحديثة،  السياسة  يف 

أساساً لنظرته السياسيّة للعامل واإلنسان.

الحديثة  السياسيّة  النظريّات  قواعد  أرىس  من  وهو  علامنيّاً،  كاتباً  مكيافييل  كان 

بقراءته الحداثويّة عن السلطة السياسيّة، وهي قراءة تتمحور حول هيمنة النفعيّة ذات 

املنحى اإلنسانوّي، وبهذا أصبحت السلطة وفق املنظور الذي أرساه مكيافييل حارضًة يف 

السجاالت الفكريّة واأليديولوجيّة الحديثة كافّة مبا فيها الليرباليّة التي تُعّد تحصيالً آلراء 

مكيافييل؛ إذ تطرح النشاط السيايّس يف إطار املنظور الحداثوّي ملفهوم السلطة )الذي 

بيّنه مكيافييل(.

إضافة إىل القراءة الجديدة ملفهوم السلطة، فإّن مكيافييل بلور قراءة جديدة وحداثويّة 

أخرى تتناول مفهوم الحّريّة؛ إذ تكون مبنيّة عىل نوٍع من الهيمنة اإلمربياليّة، وإّن هذه 

الدعوة  الحّريّة لدى مكيافييل هي من أسس  القراءة االستعامريّة واالستثامريّة ملفهوم 

للحّريّة التي تبّنتها الليرباليّة؛ إذ تبلور ذلك يف الليرباليّة الكالسيكيّة ويف سائر الليرباليّات.

 د- مارتن لوثر وجان كالفن، الربوتستانتّية]1] والكالفينّية]2] والبيوريتانّية]3].

راية  رفع  مسيحّي  وراهب  قّسيس  وهو  1483م،  سنة  أملانيا  يف  لوثر«  مارتن  ولد 

املخالفة واالعرتاض ضّد البنية الفكريّة والتنظيميّة للكنيسة الكاثوليكيّة يف سنة 1517م. 

لعائلة ريفيّة فقرية يف والية ساكسونيا]4] يف رشق أملانيا. قاد لوثر حركة  ابناً  كان لوثر 

]Protestantism [1 الربوتستانتيّة هي أحد مذاهب اإلميان وأشكاله يف الدين املسيحّي. تعود أصول املذهب إىل الحركة اإلصالحيّة التي 

قامت يف القرن السادس عرش، هدفها إصالح الكنيسة الكاثوليكيّة يف أوروبا الغربيّة. وهي اليوم واحدة من االنقسامات الرئيسيّة يف العامل 

املسيحّي.

]Calvinism [2، املذهب املسيحّي الربوتستانتّي الذي أّسسه »جان كالفن«. اعتقد الكالفينيّون أّن كالفن سار عىل خطى بولس الرسول 

والقّديس أوغسطني يف تأكيد ما اعتربه سمّو الله وسيادته عىل كّل يشء، وتتقاطع أفكاره مع أفكار مارتن لوثر يف أّن تربير الخطاة والخالص 

يحصل عن طريق اإلميان فقط وليس باألعامل. ولكّن كالفن كان يعتقد باالختيار املسبق، أي أّن اإلنسان بعد أن يخطئ ال يستطيع أن ميتلك 

اإلرادة الحرّة للتوبة، أّما كّل الذين سينالون الخالص فإّن الله كان قد سبق واختارهم قبل إنشاء العامل.

]Puritanism [3 أوPuritan، تطهرييّة أو البيوريتانيّة، مذهب مسيحّي بروتستانتّي يجمع خليطًا من األفكار االجتامعيّة، السياسيّة، الالهوتيّة، 

واألخالقيّة. ظهر هذا املذهب يف إنجلرتا يف عهد امللكة اليزابيث األوىل وازدهر يف القرنني السادس والسابع عرش، ونادى بإلغاء اللباس والرتب 

الكهنوتيّة. وتستند تعاليمهم إىل اإلميان بالكتاب املقّدس مصدراً وحيداً للعقيدة الدينيّة من دون األخذ بأقوال القّديسني ورجال الكنيسة. تأثّرت 

الحركة التطّهريّة يف نشأتها مببادئ العقيدة الربوتستانتيّة وال سيّام بتعاليم كالفن وتسفنغيل وبولينغر حتّى أطلق بعضهم عىل البيوريتانيّة اسم 

الكالفينيّة.

[4[ Saxony.
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االحتجاج ضّد الكنيسة الكاثوليكيّة، التي انتهت بانشقاق كبري يف الكنيسة املسيحيّة؛ إذ 

أُّسست الربوتستانيّة يف مقابل الكاثوليكيّة.

تعّد الربوتستانيّة املسيحيّة قراءة إنسانويّة لهذه الديانة، وتعتمد الرتاث اليهودّي 

التي  االحتجاجيّة  بحركته  لوثر  مارتن  إّن  وأحكامها.  املسيحيّة  التعاليم  يف  املوجود 

النتشار  قصد-  دون  من  أو  قصد  عن  -سواء  مّهد  الربوتستانيّة،  بتأسيس  انتهت 

الرأسامليّة الحديثة واألخالقيّات والثقافة الرأسامليّة ذات الطابع اإلنسانوّي يف أوروبّا 

الوسطى والشامليّة، وبهذا يكون من املساهمني يف إرساء قواعد الليرباليّة]1].

يرى هارولد السيك يف سياق حديثه عن العالقة بني الربوتستانتيّة املسيحيّة ونشوء 

وال شّك يف  وانتشارها  الليرباليّة  الفلسفة  تطّور  الربوتستانتيّة ساعدت يف  أّن  الليرباليّة 

ذلك. كام يرى أّن حركة اإلصالح بتقويضها سلطة الكنيسة الكاثوليكيّة أوجدت »فلسفة 

إلهيّة« جديدة تقوم بإحداث تغيريات واسعة النطاق يف توزيع الرثوات، ممّهدة بذلك 

لنشوء دول غري دينيّة )علامنيّة(]2].

عىل الرغم من أّن حركة مارتن لوثر مل تتميّز مبنظومة فكريّة منسجمة وواضحة 

العامل  يف  الناشئة  الرأسامليّة  التيّارات  خدمة  عىل  انصّب  عمله  ولكّن  املعامل، 

الحداثوّي، ممّهداً لنرش األفكار النفعيّة )وفق ما تريده الليرباليّة وتيّاراتها يف القرن 

عرش(.  السابع 

إّن مارتن لوثر مبخالفته للكنيسة الكاثوليكيّة أصبح -عن قصٍد أو من دون قصد- عامالً 

لرتويج األخالقيّات ذات التوّجه الرأساميّل والعلاميّن، والنزعة الفردانيّة الليرباليّة. فعىل الرغم من 

أّن لوثر ال يعّد منظّراً أو مفّكراً ليرباليّاً، ولكّنه مّهد لنشوء »الليرباليّة« يف القرن السادس عرش.

تشري بعض القرائن واألدلّة التاريخيّة إىل أّن مارتن لوثر كان يهوديّاً متخّفياً]3] )اليهود 

[1[ Nestingen، James، Martin Luther: Alife، Minneapolis، MN; Augsburg Books،2005 ، P.112-114.

]2] ر.هـ. تاوين، دين وظهور سمايه داري، احمد خزاعي، نرش مركز، 1377هـ.ش، ص140،141،142،145، 149.

]3] اليهود امُلتخّفون، هم اليهود الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر غري اليهوديّة؛ بسبب الظروف املختلفة، ويظلّون عىل دينهم يف الواقع. تعود 

هذه املامرسة بشكل أساس يف األماكن والفرتات الزمنيّة حيث تّم اضطهاد اليهود أو تّم حظر اليهوديّة، ما أّدى إىل ظهور يهود ميارسون اليهوديّة يف 

خفية. )م(
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بسبب  اليهوديّة،  غري  آخر  دين  باعتناق  يتظاهرون  الذين  )اليهود  املارانوس(]1]أي 

الظروف املختلفة(، ويف كثريٍ من املواطن كان يعجز عن إخفاء تعلّقه باليهوديّة؛ إذ كتب 

إيّاهم  اليهود واصفاً  فيه عىل  أثنى  يهوديّاً(،  )عيىس ولد  بعنوان  كتاباً  يف عام 1523م 

بـ»شعب الله املختار«، وقد أفرط كثرياً يف انحيازه لليهود حتّى تسبّب بتوجيه انتقادات 

كثرية له، ماّم جعله يشكو من انتقادات مخالفيه يف كتابه آنف الذكر، بقوله:

بالكافر  وصفي  من  تعبوا  إذا  إليهم.  موّجه  وكالمي  الكاثوليكيّني  مع  أتحّدث  )إيّن 

فبإمكانهم أْن يسّموين بـ»اليهودّي«(]2].

إّن مارتن لوثر بطرحه األفكار واآلراء الداعية لإلصالح الدينّي، َحـّوَل البُنية التاريخيّة 

للديانة املسيحيّة ملصلحة اليهود. فمن خالل املقارنة بني آراء الكنيسة الكاثوليكيّة يف 

أْن  املسيحيّني ميكن  الربوتستانتينّي  املبلّغني  لوثر وغريه من  السادس عرش وآراء  القرن 

نقف عىل األسس العقائديّة للمذهب الربوتستانتّي الذي يعتمد عقائد يهوديّة وينصّب 

يف مصلحة أصحاب رؤوس األموال اليهود )الذين يشّكلون الفئة الكربى ألصحاب رؤوس 

األموال يف الغرب منذ عّدة قرون(، وبهذا تكون الربوتستانتيّة حلقة وصٍل بني اليهوديّة 

والنظريّة الليرباليّة؛ وذلك من خالل القراءة العلامنيّة والنفعيّة التي قّدمتها عن اإلنسان 

والتعاليم األخالقيّة والعقائد املسيحيّة.

أّن »الربوتستانتيّة املسيحيّة« بدأت عىل يد مارتن لوثر، ولكّنها مل  الرغم من  عىل 

تقف عند آرائه ونهجه، بل تعّدت ذلك وتبلورت يف آراء آخرين، يكون يف مقّدمتهم 

»جان كالفن« الذي أرىس قواعد جديدة للربوتستانتيّة، ممّهداً بذلك وبشكٍل ملحوظ 

النتشار النزعة الرأسامليّة والنفعيّة يف املجتمع الغريّب.

من هو »جان كالفن«؟ ولد كالفن يف فرنسا عام )1509م( يف عائلة كاثوليكيّة. ولكّنه 

تحّول للمذهب الربوتستانتّي اللوثرّي يف عام )1533م(. بعد فرتٍة ذهب إىل »سرتاسبورغ«]3] 

]1] املارانوس مصطلح أطلق يف األصل عىل يهود شبه جزيرة إيبرييا الذين تحّولوا إىل املسيحيّة طوًعا أو قرًسا، والذين ظّل بعضهم يعتنقون 

دينهم اليهودّي ًسا. ُعرف املتنرصون يف ذلك العرص أيًضا باملسيحيّني الجدد، واملتحّولني، كام عرفوا بالعربيّة مبصطلح األنوسيم -أي املكرهني- 

وهواملصطلح الذي يفّضل استخدامه أحفاد هؤالء اليهود املتنرصين وبعض الباحثني، نظرًا للداللة املهينة التي متثّلها كلمة »مارانو« يف اللغة 

اإلسبانيّة حتّى اليوم.

]2] راين هارد كونل، ليرباليسم، ت: منوتشهر فكري ارشاد، طوس، 1354هـ.ش، ص34.

[3[ Strasbourg.
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التي كانت مركزاً ملنارصي املذهب الربوتستانتّي. ثمَّ ذهب إىل »بازل«]1] يف سويرسا ونرش 

كتابه املعروف بعنوان »تأسيس الديانة املسيحّية«]2] يف عام )1536م(. من ثّم أصبح كالفن 

بشكل متدّرج املنظّر الرئيس واملتحّدث باسم الربوتستانتيّة يف كلٍّ من فرنسا وسويرسا؛ إذ 

أّسس يف جنيف مدرسًة لرتويج آرائه، ومبرور الوقت تحّول مع أنصاره إىل السلطة الحاكمة 

يف جنيف خالل النصف الثاين من القرن السادس عرش.]3] كانت تعاليم كالفن متشّددة؛ 

إذ كان يفرض عىل أتباعه ضوابط خاّصة ونوعاً من الزهد يف منط العيش. الالفت لالنتباه 

هو أّن زهد كالفن وأحكامه الصارمة قبل أْن تكون لغرض الهداية وتنشئة الفرد الصالح 

واالرتقاء املعنوّي؛ كانت لغرض ترويج االلتزام باألعامل الدنيويّة التي يرافقها الزهد، وهذا 

ما كان متامشياً مع نزعة كنز األموال واألرباح ورأس املال التي كانت السمة البارزة لحياة 

أصحاب رؤوس األموال يف القرننَي السادس عرش والسابع عرش.

التجارّي  العاملة يف املجال  بالطبقات  الكالفينّية  الرئيس للحركة  الجمهور  لقد متثّل 

والصناعّي الذين كانوا مبثابة أحدث فئة اجتامعيّة وقتئٍذ. كان رجال الدين الكالفينيّون 

املتمركزون يف جنيف ويف املدن التجاريّة األخرى، مثل: »أنتويرب«]4]؛ التي كانت مدعومة 

من مدن صناعيّة عظمى، مثل: لندن وآمسرتدام، يوّجهون خطابهم لهذه الفئات، وبطبيعة 

الحال كانت تعاليمهم تؤيّد رأس املال واألعامل املرصفيّة والتجاريّة الواسعة وغريها من 

ست مبادئ جديدة تتقاطع مع الرتاث الدينّي  شؤون الحياة اليوميّة يف تلك البيئة. بهذا أُسِّ

السابق الذي كان يوبّخ السعي للمنفعة االقتصاديّة والحصول عىل ما هو غري رضورّي 

للعيش، وتبلورت آراٌء مغايرة عن األفكار القدمية التي كانت تعّد الوسيط واملُرايب لّصاً... 

كانت الكالفينيّة يف بادئ األمر تسعى إلدارة شؤونها االقتصاديّة الخاّصة بها، وكانت متشّددة 

يف ذلك، ولكّنها مل تبِد ضّديّة مع سائر الغايات االقتصاديّة، ومل تعّد أصحاب رؤوس األموال 

[1[ Basel.

]Institutes of the Christian Religion [2، من مؤلّفات جون كالفن يعالج الالهوت النظامّي الربوتستانتّي. يُعّد العمل ذات تأثري كبري 

يف العامل الغريّب وال يزال يُقرأ ويُدرّس عىل نطاق واسع من قبل طاّلب الاّلهوت اليوم، نرش العمل باللغة الالتينيّة يف 1536م )يف الفرتة نفسها 

التي حّل فيها امللك اإلنجليزّي هرني الثامن األديرة( وترجم إىل لغة »كالفن« األّم )اللغة الفرنسيّة( يف عام 1541م.

]3] اعترب كالفن الكتاب املقّدس بأنّه املرجعيّة األوىل ذات الرشعيّة والسلطة والتي يجب أن تخضع لها السلطات األرضيّة، وقد نجح من 

خالل هذا الفكر بتشكيل حكومة ثيوقراطيّة يف جنيف عرفت بنظامها املتشّدد. )م(

]Antwerp [4، كربى املدن الفلمنديّة يف بلجيكيا، ومركز مقاطعة تحمل اسمها وعصب الحياة االقتصاديّة فيها.
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طبقة تتسبّب يف بؤس الفئات والطبقات االجتامعيّة األخرى. أو أنّها ما عادت تعّد الفقر يف 

نفسه فضيلة؛ فلعلّها هي املنظومة الفكريّة الدينيّة األوىل التي أقرّت باألسس االقتصاديّة 

الحديثة وأثنت عليها ومل تُعاِد عمليّة كنز األموال... وبهذا، أصبحت الكالفينيّة متثّل البنية 

فيها  ما  كّل  التعاليم، مع  إّن مثل هذه  الحديث...  والتجارّي  املدينّ  للمجتمع  األخالقيّة 

من محاسن ومعايب دينيّة، اعتُمَدت الحقاً كوسيلة لتحرير الطاقات االقتصاديّة وتدعيم 

الطبقة الربجوازيّة الناشئة وتحويلها إىل قّوة اجتامعيّة منضبطة وفاعلة... لذا، ليس من 

الخيال، إْن قُلنا: إّن الخدمة التي قّدمها كالفن )وإن كانت مبستوى أقّل، ولكّنها بأدواٍت مل 

تكن أقّل ضعفاً( للربجوازيّة يف القرن السادس عرش هي الخدمة ذاتها التي قّدمها ماركس 
للطبقة البوليتايّة يف القرن العرشين.]1]

ترحيباً  واجهت  لذا  الرأسامليّة؛  ملبادئ  الربوتستانتيّة  كالفن  تعاليم  ملوامئة  نظراً 

الكبار  اليهود  التّجار  لحضور  )نظراً  السابع عرش،  القرن  الهولندينّي يف  الرأسامليّني  من 

الغربيّة(  للرأسامليّة  لذلك أصبحت وقتئذ مركزاً  السابع عرش؛  القرن  يف هولّندا خالل 

الرأسامليّة  الثورة  وُعرِفَت  الكالفينيّة]2]،  منارصي  من  الهولنديّة  الرأسامليّة  وأصبحت 

التي  الغربيّة  الليرباليّة  الحداثويّة  الثورة  الهولنديّة )خالل األعوام 1556 1609م( هي 

حدثت بزعامة الرأسامليّة ذات التوّجه الكالفينّي.

أنّه كان ميّجدهم يف كتاباته. إّن  كانت لكالفن )كنظريه لوثر( ميول يهوديّة، وال سيّام 

التفسري االقتصادّي الذي يستخرجه كالفن من التعاليم املسيحيّة تضع هذه الديانة يف إطار 

اليهوديّة. بعبارٍة أخرى: يعتمد كالفن قراءة يهوديّة للديانة املسيحيّة، ويؤّسس منظوراً حداثويّاً 

لهذا الدين ليكون أكرث ميالً لليهوديّة وأقرب للمصالح الرأسامليّة مقارنًة مع نظريه لوثر.

الربوتستانتيّة  مذاهب  سائر  مع  مقارنًة  الكالفينيّة  أّن  إىل  التاريخيّة  القرائن  تشري 

واإلصالح املسيحّي )من قبيل الربوتستانتيّة اللوثريّة أو الزوينكليّة]3] أو حركة اإلصالح يف 

الكنيسة اإلنكليزيّة التي أّسسها »هرني الثامن«، أو تعاليم الحرکة التي ُعرفَت بتجديديّة 

[1[ Armestrong، Karen/ Holy War /Mecmillian London Limited/ P.344.

]2] نصري صاحب حق، بروتستانتيسم، بيوريتانيسم ومسيحيت صهيونيستي، هالل،1383، ص35،36،37.

]3] نسبة إىل حركة اإلصالح الدينّي التي تزّعمها »هولدريخ زوينكيل« يف سويرسا.
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أصحاب رؤوس  فائدة ملصالح  وأكرث  الرأسامليّة،  للمضامني  احتواًء  أكرث  العامد]1]( هي 

األموال، وهذا نابٌع من روحها اليهوديّة.

إّن انحياز كالفن لليهود ومتجيده لهم جعل بعض املؤرّخني يعّده يهوديّاً متخّفياً]2]؛ 

املسيحيّة  أّن  التاريخ  لنا  أنّه كان يخفي دينه األصيّل ألسباب خاّصة.]3] يذكر  إذ يرون 

الكالفينيّة باقرتانها مع أصحاب رؤوس األموال اليهود جعلت مدينة آمسرتدام من أهّم 

املراكز االقتصاديّة يف العامل خالل النصف الثاين من القرن السادس عرش، وإّن أصحاب 

رؤوس األموال اإلنسانوينّي العلامنينّي املنتمني للتيّار الكالفينّي يف هولندا قادوا الحداثة 

الهولنديّة، ورّوجوا قراءتهم الرأسامليّة لنصوص التورات التي غلّفوها باآلراء الربوتستانتيّة 

ذات التوّجه الكالفينّي. إّن مثل هذا املّد الرأساميّل مل يقترص دوره عىل استغالل الطبيعة 

واإلنسان والقّوة العاملة يف أوروبّا، بل راح يؤّسس حملة استعامريّة لنهب ثروات سائر 

لليهود يف  األوليغاريّش]4]  املوقع  يكون  أن  إىل  أّدى  الذي  األمر  أوروبّا؛  الشعوب خارج 

ً]5] أكرث من قبل؛ إذ تسلّط اليهود يف آمسرتدام عىل  النظام الرأساميّل يتخذ طابعاً سلطويّا

إنتاج التبغ وتجارته وكذلك حرفة الطباعة والنرش وتجارة املاس. فضالً عن ذلك، فإنّهم 

)أي اليهود يف آمسرتدام( كانوا خالل القرن السابع عرش مهيمنني عىل البورصة العامليّة 

الفرتة  تلك  العمالقة يف  املساهمة  الرشكات  إدارة  قبل يف  من  أكرث  دوراً  ونالوا  وقتئٍذ، 

الهولنديّة«]7](  الغربيّة  الهند  و»رشكة  الهولنديّة«]6]  الرشقيّة  الهند  »رشكة  قبيل:  )من 

]Anabaptism [1، تجديديّة العامد أو األنابابتست. حركة مسيحيّة إصالحيّة، ظهرت يف أوروبا يف القرن السادس عرش عىل شكل جامعات 

متفرّقة يف أملانيا وهولندا وسويرسا يف فرتة متزامنة مع بداية اإلصالح الربوتستانتّي. دعت هذه الحركة لعدم تعميد األطفال؛ ألنّهم عاجزون 

عن االلتزام الدينّي أو عىل اإلميان بحّريّة، وطالبت يف الوقت نفسه بتجديد معموديّة البالغني سّن الرشد، أي تعميدهم مرّة أخرى يف حال 

كانوا معّمدين يف طفولتهم.

[2[ Crypto-Judaism.

]3] استيون. اف. براون/ آيني بروتستان، ت:فريربز مجيدي، نرش اديان، 1391هـ.ش، ص61.

املجتمع  من  فئة صغرية  بيد  محصورة  السياسيّة  السلطة  تكون  بحيث  الحكم  أشكال  من  األقلّيّة، هي شكل  أو حكم   ،Oligarchy  [4[

تتميّز باملال أو النسب أو السلطة العسكريّة. كلمة »أوليغارشيّة« مشتّقة من الكلمة اليونانيّة: أوليغارخيا. وغالباً ما تكون األنظمة والدول 

األوليغارشيّة مسيطر عليها من قبل عائالت نافذة معدودة تورّث النفوذ والقّوة من جيل آلخر.

]Hegemony [5، نوع غري مبارش من الحكومة ذات السيادة اإلمرباطوريّة؛ حيث متارس الدولة املسيطرة )Hegemon( القيادة الجيوسياسيّة 

عىل الدول املسيطر عليها باستخدام القّوة بدل السيطرة العسكريّة املبارشة.

[6[ Dutch East India Company.

[7[ Dutch West India Company.
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وحصلوا عىل أضعاف ما كانوا يحصلونه من نهب الرثوات واملصادر الطبيعيّة املتوافرة 

لدى الشعوب األخرى. إّن الكالفينيّة بتأثريها وترويجها الثقافة واألخالقيّات والتوّجهات 

الرأسامليّة مّهدت بشكٍل واسع النتشار الرأسامليّة املهيمنة، ولعبت دوراً كبرياً يف ترسيخ 

أسس النظريّة الليرباليّة الكالسيكيّة.

بـ  عرفَت  دينيّة  السابع عرش حركة  القرن  يف  بريطانيا  يف  كالفن  جان  أتباع  أّسس 

آراء  اعتمدت  املسيحيّة  الديانة  يف  إصالحيّة  حركة  فهي  التطهرييّة،  أو  »البيوريتانيّة« 

جان كالفن وتعاليمه يف بريطانيا، ومنحازة للديانة اليهوديّة أكرث من كالفن نفسه. لقد 

ويتّضح  وأمريكا،  بريطانيا  يف  »الرأسامليّة«  نجم  يف صعود  كبرياً  دوراً  التطهرييّة  لعبت 

األمر أكرث إذا عرفنا أّن أقطاب الليرباليّة الرأسامليّة يف بريطانيا وأمريكا )من أمثال »جون 

لوك« و»أوليفر كرمويل«]1] و»جورج واشنطن«]2] و»بنجامني فرانكلني«]3]( الذين كانوا 

ينتمون لجمعيّات ماسونيّة، كانوا من أتباع الحركة التطهرييّة.

ميكن القول: إّن التطهرييّة هي املذهب الرئيس ألغلب الليربالينّي املاسونيّني خالل النصف 

الثاين من القرن السابع عرش والقرن الثامن عرش يف كلٍّ من الواليات املتّحدة وبريطانيا.

بريطانيا  يف  تيندال«]4]  »ويليام  يد  عىل  أّسست  التي  )البيوريتانيّة(  التطهرييّة  إّن 

متأثّرة إىل حدٍّ كبري بالديانة اليهوديّة. لقد وردت كلمة »البيوريتانيّة« يف دائرة املعارف 

اليهوديّة، كاآليت: إّن »البيوريتانيّة« تعني التهويد عىل الطريقة اإلنجليزيّة، وإّن أسسها 

األخالقيّة تتفق متاماً مع تعاليم التورات. لقد أرىس قواعدها رجل كالفينّي بروتستانتّي 

يُدعى »ويليام تيندال« وانترشت يف بريطانيا، وهي فرع من فروع الكالفينيّة.

املتّحدة  الواليات  يف  اإلنجليكيّني  الربوتستانينّي  نعّد  أْن  ميكن  الحارض،  الوقت  يف 

)أتباع الكنيسة األنجليكانيّة( امتداداً للتطهرييّة، ويقال: إّن السياسة الخارجيّة األمريكيّة 

]Cromwell Oliver [1، )1599- 1658م(، قائد عسكرّي وسيايّس إنجليزّي.

]George Washington [2، )1732- 1799م(، أّول رئيس للواليات املتّحدة )1789-1797م(، والقائد العاّم للقّوات املسلّحة للجيش القاري 

أثناء الحرب األمريكيّة الثوريّة، وأحد اآلباء املؤّسسني للواليات املتّحدة.

]Franklin Benjamin [3، )1706- 1790م(، من أهّم مؤّسيس الواليات املتّحدة األمريكيّة وأبرزهم. كان مؤلّفاً طابعاً صاحب هجاء سيايّس؛ 

عامل ومخرتع ورجل الدولة ودبلومايّس.

]Tyndale William [4، )1494 – 1538م( باحث ومصلح إنكليزّي بروتستانتّي يف القرن السادس عرش.
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متأثّرة إىل حدٍّ بعيد بتعاليم التطهرييّة. ولكّن األمر الالفت لالنتباه هو ارتباط التطهرييّة 

باليهوديّة. إّن دائرة املعارف اليهوديّة تعرّف التطهرييّة يف الفصل املخّصص بـ »أنصار 

اليهود«، وال سيّام أنّها )أي التطهرييّة( تتضّمن كاليهوديّة فلسفة دنيويّة غري أخرويّة، 

األمر الذي ساهم بشكل واسع يف ترسيخ الرأسامليّة )Capitalism(. إّن هذا املذهب 

النظام  تأسيس  عمليّة  ودعم  تنظريه  يف  رئيساً  ركناً  الرثوة  من  اتخذ  لليهود  املنارص 

الربملايّن وانترص للطبقة الربجوازيّة الرأسامليّة الناشئة، وقد ساهم من قبل يف ترسيخ 

الربوتستانتيّة ذات التوّجه الليربايّل وإنضاجها. إّن تعلّق التطهرييّة باليهوديّة وانحيازها 

إّن  األمر،  حقيقة  ويف  اليهود.  دعم  يف  لها  املناظرة  الحركات  كّل  تسبق  جعلها  لها 

التطهرييّة ليست إاّل تهويداً بريطانيّاً؛ إذ إنّها تطبّق تعاليم التورات بكّل دقّة، وأعطت 

لـ »القّديس بولص« )الذي كان مؤّسس التعاليم النرصانيّة لبني إسائيل( مكانة مرموقة 

داخل هذه الحركة. إضافة إىل أّن التطهريينّي كانوا يساوون بني أنفسهم واليهود، فإنّهم 

اكتسبوا هويّة يهوديّة جديدة، وسّموا أبناءهم بأسامء يهوديّة، من قبيل: »صاموئيل« 
و»عاموس« و»سارا« و»جوديت«.]1]

إثْر ظهور »الربوتستانتيّة« يف الديانة املسيحيّة انترشت مذاهبها املختلفة واتسعت 

إىل  ووصلت  أملانيا  شامل  يف  لوثر  مارتن  تعاليم  انترشت  إذ  وأمريكا.  أوروبا  أرجاء  يف 

الدمنارك والرنوج والسويد وفنلندا. أّما أنصار »هولدريخ زوينكيل« فقد نرشوا تعاليم 

زعيمهم يف سويرسا ومناطق مختلفة يف النمسا وهولندا. ويف عشيّة عام 1550م ُعرفت 

الكالفينيّة بصفتها املذهب الربوتستانتّي األشهر واألقوى يف أوروبّا؛ إذ انترشت يف بعض 

فرنسا  إىل  وصوالً  رقعتها  واتسعت  و»جنيف«،  »بازل«  يف  وهيمنت  سويرسا  أجزاء 

بـ  واملسّمى  كالفن  تالمذة  أحد  أسكتلندا عن طريق  يف  أنصاراً  لها  وهولندا، ووجدت 

الكتاب  برتجمة  ومتخّصصاً  كالفينيّا  كان  الذي  تيندال«  »ويليام  أّما  نوكس«]2].  »جون 

املقّدس مل يعّد اإلصالح الحداثوّي يف الكنيسة اإلنجليزيّة كافياً، ودعا إىل إصالحات أكرث 

وأوسع وانتهى إىل تأسيس مذهب عرف بـ » البيوريتانيّة« )التطهرييّة(.

]1] ر.اتش. تاوين، دين وظهور سمايه داري، ص:253،258،259،266،267. 

]Knox John [2، )1514- 1572م(، مصلح دينّي إسكتلندّي وقائد حركة اإلصالح الربوتستانتّي؛ إذ كانت له اليد الطوىل يف نقل البالد من 

الكاثوليكيّة إىل الربوتستانتيّة.
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كان أتباع جان كالفن يف بريطانيا يطالبون باملزيد من اإلصالحات، وعملوا عىل تطهري 
[1[.)Puritans( الكنيسة، ومن هنا أُطلَِقت عليهم تسمية »ذوي الدين الطاهر« أو التطهريينّي

لقد تحّولت التطهرييّة يف بدايات القرن السابع عرش إىل مظلّة دينيّة وثقافيّة تجمع 

األوساط اليهوديّة املتمّولة والرأسامليّة الربيطانيّة ذات األطامع االستعامريّة. وألنّهم كانوا 

يعتمدون  راحوا  اإلسبانيّة،  واإلمرباطوريّة  الكاثوليكيّة  الكنيسة  بني  بالتقارب  يشعرون 

شعارات الحركة التطهرييّة ذات املضمون الدينّي من أجل بسط إمكانات اإلمرباطوريّة 

االستعامريّة  السياسات  ودعم  »الرأسامليّة«  ولرتويج  واملعنويّة  املاّديّة  الربيطانيّة 

الربيطانيّة وبالتايل دحر اإلمرباطوريّة اإلسبانيّة الكاثوليكيّة.

اليهوديّة،  األوليغارشيّة  مع  متآلفة  بريطانيا  يف  العلامنيّة  الرأسامليّة  الطبقة  كانت 

وقّدمت نفسها من دعاة املسيحيّة من خالل ترويجها تعاليم املذهب التطهريّي، وبهذا 

النهج استطاعت أن تستقطب العواطف الدينيّة وتحّفز الطبقات الُدنيا العاملة يف مجال 

الزراعة والصناعة للهجرة إىل القارّة األمريكيّة، متّخذًة من البيئة الجديدة )أمريكا( مكاناً 

بكراً لرتويج تعاليمها دعامً للرشكات الرأسامليّة يف أرجاء هذه القارّة، ولتصبح األخرية بعد 

ذلك تحت هيمنة الرأسامليّة اليهوديّة املدعومة من التيّار التطهريّي الدينّي. إّن مثلّث 

»الواليات  بـ  الحقاً  ُعرِفَت  التي  الجديدة  األرض  يف  والرأسامليّة  واملاسونيّة  التطهرييّة 

مّهدوا  اليهوديّة، وهم من  األوليغارشيّة  األوساط  قيادة  تحت  كان  األمريكيّة«  املتّحدة 

املتّحدة(.  الواليات  املاسونيّة والرأسامليّة«، أي )جمهوريّة  لنشوء »الجمهوريّة  األجواء 

لقد كانت الليرباليّة الكالسيكيّة مبثابة األيديولوجيّة األوىل للرأسامليّة املاسونيّة اليهوديّة، 

الكالسيكيّة،  لليرباليّة  املطلوب  الدينّي  الوجه  تفّرعاتها(  )مبختلف  التطهرييّة  ومثّلت 

بل ميكن القول: مثّلت الوجه الدينّي األنسب لليرباليّة وللطبقة الرأسامليّة الحداثويّة 

واالستعامر العابر للحدود.

يقول »تاوين«]2] يف أهّميّة التطهرييّة يف بريطانيا:

]1] ماكس فيرب، اخالق بروتستانتي وروح سمايه داري، عبدالكريم رشيديان، بريسا منوتشهري كاشاين، رشكت انتشارات علمي وفرهنيك، 

1373هـ.ش، ص:176،184، 189، 190.

]Tawney “.R. H” Henry Richard [2، )1880 -1962م(، متخّصص بريطايّن يف التاريخ السيايّس واالجتامعّي واالقتصادّي.
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عرش،  السابع  القرن  يف  واألهّم  األبرز  التحّول  هو  وانتصارها  التطهرييّة  نشوء  )إّن 

األهّميّة  بريطانيا، وتفوق من حيث  الواقعيّة يف  الدينيّة  الحركة اإلصالحيّة  فإنّها متثّل 

حادثة انفصال امللك ثيودور]1] من كنيسة روما، فبصمودها ونضالها تحّررت بريطانيا 

»السبب  أّن  الصدد  بهذا  مخالف  ناقٌد  يرى  حداثويّة...  وأصبحت  القديم  النظام  من 

وذلك  للفنت(؛  املثرية  العصابة  هذه  )بؤرة  لندن  مدينة  هي  التطهرييّة  لنشوء  الرئيس 

السلع  إّن  الربيطانيّة.  اململكة  عّمت  التي  والعامليّة  )االستعامريّة(  تجارتها  خالل  من 

الفئات  بني مختلف  وتنرشه  املدن  لسائر  املتفّش  الداء  تنقل هذا  لندن  املصنوعة يف 

َمت مدن ومحافظات بأكملها«. ويف النكرش]2]، املدن املتخّصصة  االجتامعيّة، وبهذا سمَّ

الرومانيّة  الكاثوليكيّة  النسيج، كانت مبثابة الجزر الحاضنة للتطهرييّة يف بحر  بصناعة 

الذي كان يحيط بكّل يشء. كام أغلب الرشكات التجاريّة التي كانت ُعّشاً ملثريي الفتنة. 

وطبقة  البالط  أفراد  فحتّى  الكسبة...  هؤالء  متاجر  من  ناشئ  فإنّه  الراهن  بؤسنا  أّما 

األرشاف الساكنني يف سائر املدن صاروا يخضعون لهؤالء للحصول عىل منحة أو قرٍض ما، 

وأطلقوا عليهم تسمية املرابني أو مّصايص الدماء.

يستمّر »تاوين«، قائالً: )إّن النصوص التي كُِتبَت حول الرأسامليّني املؤمنني بالتطهرييّة 

الذين كانوا يشتهرون بإقراض املال، كانت تُكتَب عن حقٍد وكراهية، فّمام قيل يف ذلك، هو: 

إنّهم كانوا يتهّربون من دفع أّي رضيبة أو أّي ماٍل آخر للكنيسة وللملك والفقراء )الذين 

يعّدهم ذوي املشاعر املرهفة سادة أجاّلء ومن النبالء(. إنّهم كانوا يرفضون أّي تنازالت أو 

رضائب تشمل أموالهم وعقاراتهم، ويتهّربون من أّي عقد أو حلٍف يفرض التزاماً أو وفاء 

للمصلحة العاّمة. إّن اآلخرين يحرتمونهم لسلوكهم املاّدّي وتفكريهم بعيد املدى، وبالتايل 

ينشغلون بكّل ارتياح بكنز األموال والرثوات ومن دون أّي متاعب ومتظاهرين بالدين 

وبسلطتهم  السوق،  ويقّننون  العقار  يثّمنون  االقتصاد  عىل  بهيمنتهم  وكذلك  والتديّن. 

التاّمة عىل املال يديرون املناصب العليا التي حصلوا عليها، وبهذا يوّسعون بؤرهم املتمثّلة 

بالرشكات(]3].

]1] أي: هرني الثامن )Henry VIII( الذي لعب دوًرا مهامًّ يف انفصال كنيسة إنجلرتا عن الكنيسة الكاثوليكيّة.

]Lancs [2، من املقاطعات التاريخيّة يف إنجلرتا، برزت خالل الثورة الصناعيّة كمنطقة تجاريّة وصناعيّة.

]3] جورج نافاك، فلسفه تجربه كرا از الك تا بوبر، ت: برويز بابايي، انتشارات آزاد مهر، 1384، ص9و10.
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قّدمت  اليهود  منارصة  يف  تطرّفاً  األشّد  الربوتستانتّي  التيّار  بصفتها  التطهرييّة  إّن 

اليهوديّة، ولينتج من ذلك  األوليغارشيّة  اإلنسانويّة وللطبقة  للرأسامليّة  خدمة واسعة 

نشوء أحد أقىس األنظمة االقتصاديّة واالجتامعيّة يف تاريخ البرشيّة، املتمثّل بالرأسامليّة 

والفقر واملجاعة  الدماء واالستثامر واملشاّق  بحٍر من  املبنيّة عىل  الحداثويّة  العلامنيّة 

الخاضع  العامل  أرجاء  يف  وأخرياً  كلّه،  الغريّب  العامل  ويف  بريطانيا  يف  والحرمان  والظلم 

كبرياً يف تحكيم  لهيمنة الرشكات االستعامريّة اإلجراميّة. لقد لعبت »التطهرييّة« دوراً 

هذا النظام الرأساميّل، فمنذ نشأتها كانت تدعو إىل الفردانيّة والنفعيّة والحّريّة املبنيّة 

عىل هذين املفهومني، ماّم جعلها مقرتنة بالليرباليّة الكالسيكيّة. إّن »جون لوك« الذي 

الذي  كرمويل«  »أوليفر  وإّن  تطهرييّاً.  كان  الليرباليّة  للنظريّة  الرئيس  املنظّر  يعّدونه 

تزّعم أّول ثورة )برجوازيّة ليرباليّة( يف إنجلرتا كان تطهرييّاً؛ إذ قاد هذه الثورة مبساعدة 

مجموعة من التطهريينّي يف الربملان الربيطايّن خالل األعوام )1649م( حتّى )1657م(. إّن 

الثورة الليرباليّة الربيطانيّة يف عام )1688م( التي عرفت بـ »الثورة املجيدة«]1] كانت يف 

الواقع انقالباً ماسونيّاً مدبّراً قاَده مجموعٌة من التطهريينّي املتأثّرين بآراء »جون لوك«، 

واستطاعوا تتويج »ويليام اورانج«]2] ملكاً إلنجلرتا الذي كان بدوره تطهرييّاً منّصباً من 

الهيمنة  بذلك  ولتكتمل  آمسرتدام،  يف  املستقرّة  اليهوديّة(  )املاسونيّة  الجمعيّات  قبل 

السياسيّة لليرباليّة واملاسونيّة من خالل شعارات التيّار التطهريّي. مثّة أمثلة مشابهة أخرى 

يف بعض األحداث السياسيّة التي وقعت قبل الثورة املجيدة، )مثل الثورة الهولنديّة(، 

أو بعدها الثورة األمريكيّة، التي قادها ليرباليّون تطهرييّون منتمون لجمعيّات ماسونيّة.

يقّدم »ماكس فيرب«]3] توضيحاً جيّداً حول العالقة ينب اليهوديّة والتطهرييّة والرأسامليّة 

الحداثويّة، إذ يقول:

يعّدون  عرش]  السابع  والقرن  عرش  السادس  ]القرن  الفرتة  تلك  يف  الكتّاب  )كان 

جذور التطهرييّة، )وال سيّام جذورها يف إنجلرتا( »تهويداً إنجليزيّاً«. إذا فهمنا قصدهم 

[1[ Glorious Revolution.

]William of Orange [2 أوWilliam III، ويليام الثالث ملك إنجلرتا.

العاّمة يف  اإلدارة  الحديث ودراسة  االجتامع  والسياسة، وأحد مؤّسيس علم  االقتصاد  أملايّن يف  Weber Max، )1864 -1920م(، عامل   [3[

مؤّسسات الدولة.
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بالطريقة الصحيحة، فيمكن أْن نقول: إنّهم مل يكونوا مخطئني. عىل الرغم من ذلك يجب 

أاّل نعّد هذا الوصف للتهويد الفلسطينّي، بل هو تهويد كان يعتمد تعاليم التلمود]1] 

الصارمة عىل مدى قرون طويلة. إّن انتشار التيّار التطهريّي وقراءته لظواهر الحياة كان 

أكرث نفعاً وفاعليّة من االقتصار عىل ترويج رأس املال وتجميعه. لقد دعمت التطهرييّة 

منط الحياة الربجوازيّة التي كانت هي األكرث عقالنيّة من الجانب االقتصادّي. إّن هذا 

أخرى:  وبعبارة  الجديدة،  الحياة  تنمية هذه  الوحيد يف  بل  الرئيس،  العامل  األمر هو 

أّن  يف  شّك  ال  تّواً.  ولَِد  الذي  االقتصادّي«  »اإلنسان  مهد  يواظب عىل  التيّار  هذا  كان 

التطهريينّي أنفسهم كانوا يعلمون بأّن األهداف التطهرييّة كانت متأثّرة وتابعة لوساوس 

الرثوة واملال. إّن أحد العنارص البنيويّة يف الروح الرأسامليّة الجديدة، بل إّن منط الحياة 

العقليّة قد ولدت من الروحيّة النسكيّة والرهبانيّة املسيحيّة التي تبّنتها التطهرييّة. إّن 

أسس ذلك املنظور الذي ُسّمي بالروح الرأسامليّة تتواءم مع املضامني الرهبانيّة الدنيويّة 

يف التيّار التطّهرّي(]2].

عىل الرغم من أّن الليرباليّة الكالسيكيّة كانت عىل عالقة وثيقة مع التطهريّة وتعاليمها 

خالل القرننَي السادس عرش والسابع عرش، وكانت تتفق مع دعوتها إىل العمل االستثامرّي 

وكنز املال والربا والنفعيّة، ولكْن واجهت هذه العالقة الوثيقة فتوراً الفتاً إبّان القرن الثامن 

عرش وال سيّام يف القرن التاسع عرش عشيّة املرحلة األوىل من الثورة الصناعيّة وإنتاج الِسلَع 

والحاجة إىل االستهالك واملستمّر؛ الوضع الذي أّدى حدوث تغيري كبري يف السلوك االقتصادّي 

الطابع  الحداثويّة، والليرباليّة ذات  الليرباليّة  الرأسامليّة بنسختيها  الذي تنشده  املهيمن 

الدميقراطّي االشرتايك )إبّان القرن العرشين(. لقد نتج من هذا التغيري انفصاالً عن التيّار 

كـ »اإللحاديّة«]3] و»املاّديّة«]4] و»الربوبيّة«]5]  الفلسفيّة  املدارس  التطهريّي، وإقباالً عىل 

]Talmud [1، كتاب تعليم الديانة اليهوديّة، وهوتدوين لنقاشات حاخامات اليهود حول الرشيعة اليهوديّة.

[2[ Ball، T، Models of power، Journal History of the Behavioural scienes،1996 ، p.35

[3[ Atheism.

[4[ Materialism.

]Deism [5، مذهب فكرّي ال دينّي وفلسفة تؤمن بوجود خالق عظيم خلق الكون وبأّن هذه الحقيقة ميكن الوصول إليها باستخدام العقل 

ومراقبة العامل الطبيعّي وحده من دون الحاجة إىل أّي دين.
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و»الالأدريّة«]1]، حتّى إقبااًل عىل بعض القراءات املاركسيّة اإلصالحيّة]2]، وتغرّيت الثقافة 

الدينيّة واإلطار الدينّي العاّم باملقارنة مع الوضع السائد يف أواخر القرن السادس عرش 

والقرن السابع عرش. ولكن هذا األمر ال يجعلنا أْن ننكر الدور الكبري الذي لعبته التطهرييّة 

يف نشوء الليرباليّة الكالسيكيّة وإسنادها يف القرننَي السادس عرش والسابع عرش، ويف بعض 

العقود من القرن الثامن عرش.

  4. األسس الفلسفّية لليربالّية الكالسيكّية

البُنية  من  ناتجة  إنسانويّة(  )علامنيّة  نظريّة  بصفتها  الكالسيكيّة«  »الليرباليّة  إّن 

إّن  النفعّي.  الحداثوّي  العقل  الغريّب، وتبلورت يف إطار  الفكر  اإلنسانويّة يف  الفلسفيّة 

حقيقة اإلنسانويّة )Humanism( تستبطن األنانيّة والجشع، وإّن الليرباليّة الكالسيكيّة 

النظريّات  بعض  تبدو  قد  اإلنسانويّة.  الفلسفة  يف  متجّذرة  الحديثة  النظريّات  كسائر 

إّن  املثال:  متفاوتة ومختلفة، فعىل سبيل  أخرى  فلسفيّة  إىل مدارس  أقرب  الحداثويّة 

نظريّة »القوميّة االشرتاكيّة« نابعة من فلسفة »فيشتة«]3]، وقد تكون متأثّرة يف بعض 

تعود  الكالسيكيّة  الليرباليّة  أّن  األملانّية«]4]، يف حني  »املثالّية  املدرسة  مبوروث  الوجوه 

أسسها الفلسفيّة للمنظور التجريبّي. ولكن عىل الرغم من كّل ذلك ميكن إرجاع كّل هذه 

النظريّات إىل باطن الفلسفة اإلنسانويّة.

ميكن سد األسس الفلسفيّة للنظريّة الليرباليّة الكالسيكيّة، كاآليت:

إّن  )اإلنسانوّي(.  الحداثوّي  العقل  عن  الناتجة  الحداثويّة  التجريبّية  العقالنّية 

العقل الحداثوّي الذي هو األساس لكّل فلسفة وتفكري يف الغرب الحداثوّي هو تجسيم 

الحقيقّي  للعقل  تضاّداً  يستبطن  الحداثوّي  العقل  إّن  األّمارة«.  »النفس  لـ  ومصداق 

]Agnosticism ،Agnostic atheism [1، اتجاه أو مذهب يعتقد أّن وجود الله، أو كيان خارق للطبيعة أكرب من اإلنسان وأعظم منه قّوة 

غري معلوم وال ميكن معرفة تفاصيله أو إثباته.

[2[ Revisionism.

]Johann Gottlieb Fichte [3، )1762- 1814م(، فيلسوف أملايّن. واحد من أبرز مؤّسيس الحركة الفلسفيّة املعروفة باملثاليّة األملانيّة.

]idealism German [4، املثاليّة األملانيّة: حركة فلسفيّة ظهرت يف نهاية القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش. اعتمدت مفهوم 

»املثاليّة« والذي يجزم بأّن خواّص األشياء تعتمد عىل مظهرها للعقل وليست ملكات من أصل الشء موجودة خارج إدراكنا لها.
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)العقل الدينّي(، فإنّه نفسايّن وخاضع للنفعيّة، ومهتّم بالكّميّات. إّن العقل الحداثوّي 

ليس بعقل، بل هو وجه من أوجه الفضاعة. إّن البحث عن الحقيقة ليست يف ذات 

العقل الحداثوّي، بل إّن ما هو موجود فيه هو البحث عن القّوة والسلطة والهيمنة، 

وإّن أدوات هذه الهيمنة هي النفعيّة اإلنسانويّة والعلامنيّة.

ميكن أْن نعّد العقل الحداثوّي »عقالً تجريبيّاً« لذاته التجريبيّة الذاتانيّة. إّن العقل 

التجريبّي ميتاز بطابعٍ أدوايتّ وال يسعه النشاط إاّل يف األمور الكّميّة والعدديّة، وإّن غايته 

النفعيّة والسلطويّة أّدت إىل اقرتانه بالتجريبيّة واملنهج الحيّسّ التجريبّي املختربّي. إّن 

العقل التجريبّي من أجل تحقيق غاياته يقّدم صورة اعتباريّة عن الطبيعة، إذ مل تكن 

صورة حقيقيّة عن العامل، بل وهميّة. إنّه صورة غائيّة للعمل، ويحمل يف ذاته تفكيكاً 

بني »الكائنات« و»ما يجب أن يكون«.

 التجريبّية]1]

إّن التجريبيّة )الفلسفة الحّسيّة التجريبيّة( هي أحد فروع الفلسفة اإلنسانويّة، ولها 

صلة وثيقة مع الليرباليّة الكالسيكيّة، وقد متّخضت عنها »الوضعيّة«]2] و»الربغامتيّة«]3]. 

الليرباليّة  مع  وثيقة  صلة  عىل  كانتا  والربغامتيّة(  الوضعيّة  )أي:  أيضاً  األخريَتنَي  وإّن 

من  كلٍّ  الربغامتيّة يف  وكذلك  الوضعيّة  الفلسفة  كانت  لقد  نشأتهام.  عند  الكالسيكيّة 

بريطانيا والواليات تعمالن يف مجال االبستمولوجيا واألخالق واالجتامعيّات، وتدعامن 

الليرباليّة الكالسيكيّة ومتّهدان للنيوليرباليّة. يقول »جورج نواك«]4] بهذا الصدد:

إّن بريطانيا متلك أقدم تراث للرأسامليّة، وإّن الفلسفة التجريبيّة متثّل هذا الرتاث خري 

متثيل. إّن الصلة بني املنهج التجريبّي والنظام االجتامعّي الرأساميّل مل تكن مصادفة، بل هي 

]Empiricism [1، توّجه فلسفّي يؤمن بأّن كامل املعرفة اإلنسانيّة تأيت بشكل رئييّس عن طريق الحواّس والخربة. تنكر التجريبيّة وجود أّي 

أفكار فطريّة عند اإلنسان أو أّي معرفة سابقة للخربة العمليّة.

]Positivism [2، إحدى فلسفات العلوم التي تستند إىل رأي يقول إنّه يف مجال العلوم االجتامعيّة، كام يف العلوم الطبيعيّة، فإّن املعرفة الحقيقيّة 

هي املعرفة والبيانات املستمّدة من التجربة الحّسيّة، واملعالجات املنطقيّة والرياضيّة ملثل هذه البيانات والتي تعتمد عىل الظواهر الطبيعيّة 

الحّسيّة وخصائصها والعالقات بينهم والتي ميكن التحّقق منها من خالل األبحاث واألدلّة التجريبيّة.

]Pragmatism [3، مذهب فلسفّي سيايّس يعّد نجاح العمل املعيار الوحيد للحقيقة؛ رابطاً بني التطبيق والنظريّة، حيث إّن النظريّة يجري 

استخراجها عرب التطبيق.

]Novack George [4، )1905 -1992م(، كاتب ومفّكر تروتسيّك شيوعّي أمرييّك.
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صلة عضويّة. تعّد التجريبيّة )بحكم محتواها النظرّي( رؤية كونيّة وتلعب دوراً اجتامعيّاً 

بصفتها منهجيّة فكريّة مناسبة للظروف التاريخيّة خدمًة الحتياجات الطبقة الربجوازيّة. 

كام أّن أدوارها املتالحقة -بدءاً من الوالدة والبلوغ ووصواًل للَهرَم- مرتبطة بنشوء الربجوازيّة 

وأفولها... إّن التجريبيّة متثّل اإلشكاليّة الفلسفيّة التي واجهها املجتمع الربجوازّي الكاثولييّك 

املاّديّة،  الفلسفة  أبرز أشكالها من مواقف  التجريبيّة يف  الفلسفة  اقرتبت  لقد  يف روما. 

ت حركًة بنيويّة يف حقل الفلسفة. كام عملت التجريبيّة عىل إحياء املاّديّة، ومّهدت  وُعدَّ

الطريق لنمّو العلوم الطبيعيّة واالجتامعيّة(]1].

و»النفعيّة«  »الفردانيّة«  قبيل:  من  خصائص،  بامتالكها  الكالسيكيّة  الليرباليّة  إّن   

املتخّصص  العقل  أبسط صور  عىل  اعتمدت  بها،  تتكّسب  التي  ولسطحيّتها  الجشعة، 

بتأمني موارد العيش. فضالً عن ذلك، فإّن ميولها الربغامتيّة وصلتها العضويّة مع املصالح 

الضيّقة واملاّديّة للطبقة الرأسامليّة جعلتها أكرث تعلّقاً واتباعاً آلراء الفلسفة التجريبيّة 

السطحيّة املمتزجة بتوّجهات ذرائعيّة )برغامتيّة(، وقد كان ذلك جليّاً يف تاريخ الليرباليّة 

الكالسيكيّة منذ القرن السابع عرش حتّى القرن العرشين. وقد نجد أصوالً بيّنة وواضحة 

آلراء املدرسة الوضعيّة )Positivism( وكذلك الوضعيّة الجديدة يف نصوص الليرباليّني 

هايك«]2]  فون  »فردريش  أمثال:  من  وآرائهم،  الحداثويّة  بعد  ما  النزعة  ذوي  الجدد 

و»كارل بوبر«]3] و»ريتشارد روريت«]4]، أو الليرباليّني الجدد، من أمثال: »اشعيا برلني«]5].

املذهب الذّرّي

 مثّة مذهب فكرّي متجّذر يف الفلسفة اإلنسانويّة الغربيّة يسعى إىل تفسري الكون 

الوجوديّة،  بالذّريّة  الفكرّي  التيّار  هذا  فروع  أحد  متثّلت  الذرّة.]6]  مبدأ  من  والوجود 

[1[ Kant، Emanuel، Theory and practice، political writings ،ed.H.S Reiss ،Cambridge،1991 ، P.P 77-78.

]Friedrich August von Hayek [2، )1899- 1992م(، اقتصادّي ومنظّر سيايّس منساوّي بريطايّن من مدرسة منساويّة، عرف لدفاعه عن 

الليرباليّة الكالسيكيّة والرأسامليّة القامئة عىل أساس السوق الحّر.

]Karl Popper [3، )1902- 1994م(، فيلسوف منساوّي-إنكليزّي متخّصص يف فلسفة العلوم. يعّد پوپر أحد أهّم املؤلّفني وأغزرهم يف فلسفة 

العلم يف القرن العرشين، كام كتب بشكل موّسع عن الفلسفة االجتامعيّة والسياسيّة. 

]Richard Rorty [4، )1931- 2007م(، فيلسوف أمرييّك. يُعّد، إىل جانب هيالري پوتنام، من أبرز ُممثِّيِل الذرائعيّة.

]Berlin Isaiah Sir [5، )1909 -1997م(، منظّر اجتامعّي سيايّس وفيلسوف ومؤّرخ أفكار رويّس-بريطايّن من أهّم مفّكري القرن العرشين 

والباحث الليربايّل األبرز من أبناء جيله.

]Atomism [6، املذهب الذّرّي فكرة فلسفيّة تطّورت يف اليونان خالل القرن الخامس قبل امليالد. يعتقد الذّريّون أّن العنارص األساسيّة 
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ومتظهرت بصورة أخرى يف نظريّة »املونادات«]1] لدى »اليبنيتس«.]2] اتخذ هذا املذهب 

الذّرّي يف حقل السياسة واألخالق وعلم املناهج منحى فردانيّاً، وأصبح داعياً للمنهجيّة 

الفردانيّة يف مجال األخالق والسياسة.

  إّن الفردانيّة األنطولوجيّة التي متثّل األساس النظرّي لقراءة الليرباليّة الكالسيكيّة عن 

العامل، تنفي »الكاّلنيّة الفلسفيّة«]3] ومتنح األصالة للجزء والذرّة. إّن هذا املنظور ينكر 

وجود املاهيّات ومفاهيم أخرى كـ »املجتمع« و»الفئة« و»الطبقة« و»العالَم« ويعّدها 

غري علميّة؛ إذ يرى الليرباليّون والليرباليّون الجدد أّن »التوتاليتاريّة«]4] أو »الشموليّة« 

يعّدوا  وأْن  للفرد،  األصالة  يعطوا  أْن  يجعلهم  ما  وهذا  الواهية.  األسس  هذه  تعتمد 

املجتمع مفهوماً اعتباريّاً غري واقعّي.

كاّلنيّة وماهيّة  املنِكر ألّي  والتفّكر  الذّريّة،  آَخر:  بتعبريٍ  أو  الفردانيّة،  فإّن  إذن،   

تبلورت  التي  الكالسيكيّة  الليرباليّة  يف  األساسيّة  الفلسفيّة  الفرضيّات  إحدى  متثّل 

الُجُدد من أمثال »كارل بوبر«،  الليربالينّي  بصورة واضحة يف القرن العرشين يف آراء 

و»اشعيا برلني« و»فردريش فون هايك«. إّن هذه القراءة الذّريّة مواكبة للمنهَجني 

التجريبّي والوضعّي؛ إذ تقّدم أسساً نظريّة لتربير الجوهر الفردايّن لإلنسان واملجتمع 

واألدبيّة  والرتبويّة  والتعليميّة  والحقوقيّة  والقانونيّة  السياسيّة  األمور  من  وغريها 

والسايكولوجيّة.

من  جوانبها  أحد  يف  متأثّرة  الكالسيكيّة  الليرباليّة  تتبّناها  التي  الفردانيّة  إّن   

للحقيقة تتشّكل من الذرّة غري القابلة لالنقسام واإلتالف، وهي ماّدة سابحة يف الفضاء. ويظّنون أّن الذرّة لها حركة، ولكّنها تنعدم وترتدُّ بعد 

ارتطامها. وقد تكّونت الدنيا نتيجة هذه الحركات. ووجدت فرتة من الزمن ثّم اختفت. وهذه العوامل واألشياء الظاهريّة التي وجدت عليها 

تختلف فقط يف الحجم والشكل وموضع ذّراتها.

]1] يرى الفيسلوف األملايّن »اليبتنس« بأّن هناك جواهر مركّبة فال بّد يف رأيه أن تكون هناك جواهر بسيطة. هذه الجواهر البسيطة هي 

التي يسّميها »املونادات«، وهي »الذات الحقيقيّة التي تتكّون منها الطبيعة«. لقد قيل بحقٍّ أن ليبنتز هو أعظم من قال بفكرة التفرّد. يقول 

اليبتنس بهذا الصدد: ليس للمونادات نوافذ ميكن من خاللها أن ينفذ إليها يشء أو يخرج منها. )م(

]Gottfried Wilhelm Leibniz [2، )1646 -1716م(، فيلسوف وعامل طبيعة وعامل رياضيّات ودبلومايّس أملايّن.

والعقليّة  واالقتصاديّة  واالجتامعيّة  والكيميائيّة  والبيولوجيّة  )املاّديّة  الطبيعيّة  األنظمة  بأّن  القائلة  الفكرة  هي  الكالنيّة:   ،Holism  [3[

واللغويّة وما إىل ذلك( وسامتها، يجب أن ينظر إليها عىل أنّها متكاملة، وليس عىل أنّها مجموعة من األجزاء. )م(

[4[ Totalitarianism.
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املوضوعانيّة]1] يف تراث »ديكارت«]2] الفلسفّي. يرى ديكارت أّن قراءة اإلنسان بصفته 

موضوعاً نفسانيّاً تجري من خالل قاعدته الفلسفيّة املعروفة التي اخترصها يف عبارة: )أنا 

أفّكر، إذن أنا موجود(، جاعالً من ذلك مبدأ لنظام فلسفّي ما بعد طبيعّي؛ إذ سيكون 

محوره الفردايّن من املحاور األساسيّة والرئيسة واملهيمنة يف الليرباليّة الكالسيكيّة وكذلك 

نفسانيّاً(  )بصفته موضوعاً  الحداثوّي  لإلنسان  الفردانيّة  القراءة  إّن  تفّرعاتها.  سائر  يف 

الوضعيّني  الفالسفة  آراء  ويف  و»اليبنيتس«  »سبينوزا«]3]  آراء  يف  ديكارت  بعد  تبلورت 

األمريكيّني واألسكتلندينّي، وأثّرت بصوٍر شتّى يف الليرباليّة الكالسيكيّة.

  5. خامتة نقديّة

  القراءة الحداثويّة لإلنسان

  لقد اعتمدت النظريّات الفلسفيّة الحداثويّة عىل اإلجامل »القراءة اإلنسانويّة« 

نفعيّاً سلطويّاً شهوانيّاً. ويف  لإلنسان. فهي قراءة تعّد اإلنسان، للوهلة األوىل، حيواناً 

القراءة الحداثويّة )التي تبلورت يف أواخر القرن الثامن عرش، وظهرت يف القرن التاسع 

عرش يف إطار علم األحياء أو »البيولوجيا«، وال سيّام يف آراء »المارك«]4] و»داروين«]5] 

بينه  الفاصلة  تكون  إذ  بيولوجّي؛  لتطّور  نتاجاً  اإلنسان  يكون  »التطّور«(  نظريّة  ويف 

التغيري  هذا  يف  سبحانه  الله  دور  إّن  ماهويّة(.  )وليست  كّميّة  فاصلة  أجداده  وبني 

الفكرة  امللحدين( يقترص عىل  التطّور )من غري  أنصار نظريّة  البيولوجّي حسب رأي 

»الربوبيّة  إنكار  تقترص عىل  مل  فكرة  فهي  الساعة«.  »الله صانع  بـ  القائلة  اليهوديّة 

القراءة  هذه  إّن  أيضاً.  التكوينيّة«  »الربوبيّة  تنكر  بل  شأنه،  جّل  لله  الترشيعيّة« 

بـ  القرآيّن  النّص  عنها  عرّب  التي  اإلنسان  خلقة  متاماً  تغفل  للدين  املناوئة  الحداثويّة 

لإلبستيميولوجيا  الذهبّي  العرص  ابتدأ  العقل.  عن  مستقّل  الواقع  بأّن  االعتقاد  هي  الفلسفيّة  والواقعيّة  املوضوعيّة   ،Objectivism [1[

املوضوعانيّة، التي وجدت بداية تكوينها يف واقعيّة أفالطون، مع ديكارت وفلسفته العقليّة الخالصة. وامتّد تاثريها إىل الفلسفة الغربيّة، 

والفكر الغريّب، حتّى عرصنا الحارض)م(.

]Descartes René [2، )1596- 1650م(، فيلسوف، وريايّض، وفيزيايّئ فرنيّس، يلّقب بـ »أبو الفلسفة الحديثة«.

]Spinoza Baruch [3، )1632- 1677م(، فيلسوف هولندّي من أهّم فالسفة القرن السابع عرش.

[4[ Jean-Baptiste de Lamarck.

[5[ Charles Robert Darwin.
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»الفطرة« التي تستبطن جانباً ملكوتيّاً عرّب عنه الله سبحانه بقوله: »ونفخت فيه من 

روحي«]1].

التي  اآلالت  وإّن  اآلالت«،  يصنع  »حيوان  هو  اإلنسانويّة  املدرسة  يف  اإلنسان  إّن 

يصنعها متنحه القّوة لتحقيق غاياته السلطويّة والنفعيّة، وقد تجّسدت عمليّة صناعة 

األدوات واستغاللها لتحقيق الغايات السلطويّة يف التكنولوجيا الحديثة. إّن الفرق بني 

اإلنسان والحيوان -وفق الفلسفة اإلنسانويّة- هو فرق كّمّي؛ إذ يتفّوق عىل الحيوان يف 

الجوانب الفيزيولوجيّة وبامتالكه العقل والذكاء فقط. وملثل هذا اإلنسان -وفق املنظور 

وحكم  قيمة  ألّي  املعيار  وهو  العالَم،  وإدارة  والترشيع  السلطة  يف  الحّق  اإلنسانوّي- 

أخالقّي وحقوقّي وسيايّس.

إّن الليرباليّة بنسخها )الكالسيكيّة( و)الجديدة( و)الدميقراطيّة ذات التوّجه االشرتايكّ( 

تعتمد آراء الفالسفة اإلنسانوينّي الذين يعرّفون اإلنسان يف إطار »الفردانيّة« ويعتقدون 

بأّن اإلنسان ال ميلك متظهراً حقيقيّاً أصيالً غري متظهره الفردّي، وإّن املفاهيم األخرى الَجمع 

واملجتمع واالجتامع هي مفاهيم اعتباريّة غري علميّة، وهي مجرّد توّهامت توتاليتاريّة. 

إّن هذا التعريف الفردايّن الحداثوّي لإلنسان ميكن أن نجده يف آراء »بيكوديال مرياندوال« 

و»آدام  لوك«  و»جون  هوبز«  »توماس  آراء  يف  ما  حّد  وإىل  و»فرانشيسكوبرتاركا«، 

القراءة الحداثويّة لإلنسان  الليرباليّة ونظرتها لإلنسان متجّذرة يف  فرغوسن«]2]. إّن روح 

وتختلف متاماً عن القراءة الدينيّة، وهي قراءة رافضة لوالية الحّق ومرّوجة لوالية الشيطان 

عىل اإلنسان الغافل والجاهل.

]1] سورة الحجر، اآلية 29.

]Ferguson Adam [2، )1723 -1816م(، مؤّرخ إسكتلندّي ومفّكر متخّصص يف فلسفة األخالق.
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يف  استثنائّية  مكانة  الغريّب  والفلسفّي  الفكرّي  الرتاث  يف  العقالنّية  مفهوم  يحتّل 

حقول التداول. وإذا كان من أهّمّية تأسيسّية لهذا املفهوم، فهي تكمن يف مرجعّيته 

بالنسبة لفالسفتها ومفكّريها  ليصري  الحداثة  استعادته من جانب  ثّم  أّواًل،  اإلغريقّية 

معياًرا للحكم عىل صواب األفكار وبطالنها.

نة  هذه الدراسة سوف تتناول العقالنّية بالتحليل والنقد بوصفها إحدى األركان املكوِّ

لجوهر الغرب.

ر« »املحرِّ

 كيف يجب أن نفكّر إذا أردنا أن نفكّر؟ هذا السؤال هو أّول األسئلة التي يجب 

عىل كّل مفّكر أن يطرحه عىل نفسه قبل أن يُْقِدم عىل عمليّة التفكري؛ ألن من جهَل 

سؤال  فإّن  ثّم  ومن  إليه؟  سينتهي  وما  تفكريه  صدق  من  سيتأكّد  كيف  تفكريه  أداة 

العقل والتفكري وسؤال اإلنسان مبا هو عاقل ومفّكر سيكون املحور املركزّي الذي يجب 

نفكّر سيجد  أن  أردنا  إذا  نفكّر  أن  يجب  كيف  إّن سؤالنا  أي  تفكرينا.  عليه  يدور  أن 

معالجته العميقة مع ما ُسّمي يف تاريخ الفكر الحديث بالعقالنّية؛ ولهذا جعلناها محّل 

نور الدين السافي*

العقالنّي�ة
دراسة نقدّية ملفهومها ومبانيها املعرفّية

* أستاذ التعليم العايل وباحث يف الفلسفة الحديثة- تونس.
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نظر وتساؤل للتعرّف عىل معاين العقالنّية ووجوهها ومجاالتها وتطبيقاتها وتطّوراتها 

ونتائجها عىل حياة اإلنسان النظريّة والعمليّة وحدودها التي متكِّننا من معرفة دائرتها 

والدوائر األخرى املغايرة لها. ومبا أّن نجاحات العقالنيّة يف العامل الغريّب املتقّدم علميًّا 

وتكنولوجيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا واقع ظاهر وجيِلٌّ للعيان، فإّن العقالنيّة تثري مع ذلك 

طبيعتها  معرفة  حسن  من  متّكننا  نقديّة  جهة  من  إليها  للنظر  تدفعنا  عديدة  أسئلة 

وحدودها يف الوقت نفسه. 

تثري مسألة العقالنيّة إذن مسائل عديدة ومتنّوعة تتصل جميعها بفاعلية العقل يف 

الوجود واملعرفة والسلوك. وألنها متصلة بالعقل كام يرّصح االسم بذلك، فإّن فهمها وتحليلها 

والنظر يف أبعادها واستتباعاتها ال يكون إاّل من خالل النظر يف داللة العقل ومعانيه من جهة، 

ومجاالت اشتغاله من جهة ثانية، وقيمة ما ينتجه من جهة ثالثة. فامذا نعني بالعقالنيّة 

وأّي معنى للعقل تعرّب عنه؟ وهل كّل قول يف العقل يكون عقالنيًّا بالرضورة؟ هل العقالنيّة 

منهج أو مذهب؟ وأّي صلة بني العقالنيّة العلميّة والعقالنيّة الفلسفيّة وما هي حدودها 

التي تتوقّف عندها ليكون لقوى اإلنسان األخرى حّق الفعل والظهور واإلبداع؟

أّواًل: ما هي العقالنّية؟

العقالنّية مصطلح حديث مل يكن موجوًدا قبل القرن السابع عرش. ومثّل ميالد هذا 

املصطلح ميالد الحداثة الغربيّة علاًم وفلسفة وأخالقًا وسياسة... وال يزال هذا املصطلح 

قامئًا يف فكرنا املعارص أيًضا، وفاعاًل فيه باستمرار ويف كّل مظاهر الحياة التي تحكم العامل 

نظريًّا وعمليًّا ويف كّل أبعادهام. والكلمة أي »العقالنّية« ترجمة للمصطلح األصيّل، وهو 

التينيُّ اللسان Rationalisme؛ لهذا السبب ال ميكن البحث عن داللة »العقالنيّة« من 

خالل اللسان العريّب أي »العقل«، فالكلمة العربيّة ال تُسعفنا بشء يف هذا السياق؛ ألّن 

القديم  العريّب واإلسالمّي  الفكر  اإلنسايّن مبا فيه  الفكر  تاريخ  التي عرفها  العقل  كلمة 

يقابلها يف اللسان الالتينّي كلمة »انتاّلكت/”intellect ، وهي كلمة مختلفة ومغايرة 

عن املصطلح الالتينّي الجديد »راشيو/ Ratio« وهو املصطلح الذي سيمنح للعقل داللة 

ا. وبسبب هذه الداللة رصنا نتحّدث منذ القرن السابع عرش عن العقالنيّة  جديدة جدًّ
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التي مل تعرفها البرشيّة قدميًا. والحركة النوعيّة التي عرفتها أوروبا مع مطلع الحداثة 

أي العرص الحديث كانت نتاج ميالد العقل الحديث مقابل العقل القديم أي »راشيو/ 

RATIO« مقابل »انتاّلكت/ INTELLECT«؛ ولهذا السبب فإّن تعريف »العقالنيّة« 

يقتيض مّنا عملني: أّولهام سالب وثانيهام موجب؛ أّما السالب فهو التعرّف عىل معنى 

واستعامله،  تأكيده  تّم  الذي  الثاين  املعنى  عىل  للتعرّف  نفيه  تّم  والذي  قدميًا  العقل 

وبهذه الطريقة نستطيع أن نرسم مالمح العقلني القديم والحديث وبيان أوجه االلتقاء 

بينهام وأوجه االختالف. فالكلمة العربيّة »العقل« واحدة للمعنيني الغربيّني وهذا هو 

تينّي؛ ألنهام يستعمالن  مصدر االلتباس عندنا، بينام املسألة ال لبس فيها يف اللسان الالَّ

.Ratio وراشيو Intellect كلمتني مختلفتني للمعنيني املختلفني هام اإلنتاّلكت

لقد ساد العقل مبا هو لوغوس Logos، أي الكلمة ونظام الخطاب، والعقل مبا هو 

نوس Nous، أي مبا هو اإلنتالكت Intellect باللسان الالتينّي الفكر القديم والوسيط. 

أنطولوجيّة  منزلة  يحتّل  اليونانيّة  القدمية  الفلسفة  يف  العقل  أّن  هذا  من  ونستنتج 

وجوهريّة، لكونه يُنظر إليه بوصفه اإلنسايّن يف اإلنسان، ومن ثّم فهو الجوهر املفّكر 

والعاقل الذي يحمل بحكم طبيعته اإللهيّة القدرة الكاملة عىل معرفة نظام الوجود، 

فالنظام الذي يرسي يف العامل هو نفسه الذي يرسي يف اإلنسان، ومن ثّم فالعقل هو 

النور الطبيعّي واإللهّي الذي متيّز به اإلنسان عن الحيوان وبه صار قادًرا عىل املعرفة 

النزّعة  هي  هذه  العمليّة.  والحكمة  النظريّة  الحكمة  بناء  عىل  أي  والعمل،  والحياة 

العقليّة التي سادت عند الفالسفة اليونانينّي القدامى والتي وّجهت مواقف الفالسفة 

املسلمني واملسيحيّني يف العرص الوسيط، وسيبقى هذا الجوهر العاقل إىل حدود العرص 

الحديث الذي ستظهر فيه أوىل مظاهر تجاوز مفهوم العقل القديم يف بعض مظاهره 

وطبيعته لبناء نظرة عقالنيّة مغايرة ستكون عالمة العقل الحديث واملعارص مًعا، فام 

هو العقل الحديث وما هي خصائصه؟

ا يف تاريخه، وأهّمها التحّول النوعّي الذي حصل بني  عرف العقل تحّوالت كبرية جدًّ

لبيان  كبار  اجتهد فالسفة  وقد  له.  واملعارص  الحديث  والتصّور  للعقل  القديم  التصوُّر 

هذه النقلة وتحليلها ومن أهّمهم نذكر موقفي »ليون برنشفيك« و«غاستون بشالر«. 
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بنّي برنشفيك أّن هذه التحّوالت رغم قيمتها، فهي تُبقي عىل بعض مالمح التصّور 

األّول يف التصّور الثاين؛ ألّن التحّوالت مهام كانت كبرية فهي تحدث بالتدريج شيئًا فشيئًا 

وبصورة تراكميّة، ويرى جيل غاستون غرانجي G.G.Granger : »أنّنا منيّز نسقني من 

التفكري وعهدين يف الذكاء، األّول هو عهد العقليّة البدائيّة التي حّددها علامء االجتامع 

املعارصون لربنشفيك والتي كشف عن آثارها يف الفلسفة األرسطيّة والوسيطة؛ أما الثاين، 

فهو عهد العقل بحّق، الذي ينّوع أشكاله ووسائله. لكن محوره الرئيس ومنوذجه إمّنا 

هو الذكاء الريايّض، وأّما االنتقال من أحد النسقني الفكرينَّي إىل اآلخر، فيتّم ضمنيًّا يف 

العلم ورصاحة يف الفلسفة. صار واضًحا اآلن أّن العقل يف مفهومه اليونايّن والوسيط هو 

الفهم األّويل الذي عرفه العقل يف رحلته النظريّة الواعية؛ ألّن العقل قبل هذه املرحلة 

كان عمليًّا خالًصا ونفعيًّا شديد االرتباط بالحياة العمليّة الضيّقة والقريبة، بينام العقل 

مع اليونانيّني والعرص الوسيط عرف شكله األّول، أي مبا هو عقل علمّي نظرّي وعميّل، 

الحديث واملعارص فقد عرف مفهومه  العقل يف فهمه  أّما  العقل.  ولكّنه أوىل مظاهر 

الثاين أي العقل الريايّض الذي سيمنح للعقل الجديد يف صيغته الالتينيّة معنى »راشيو/ 

Ratio أي الحساب التي ستعطينا كلمة )راشيوناليزم / Rationalisme( أي العقالنيّة 

مبا هي نظرة حسابيّة للعامل.

العقل  يتطّور  كيف   Gaston Bachelard بشالر  بنّي  برنشفيك،  تحليل  جانب  إىل 

والعقل العلمّي من خالل الكشف عن األحكام املسبقة وأشكال تقليد القدامى والرغبات 

الالواعية الكامنة وراء تفكري ال يختزل أبًدا ضمن مامرسة املعرفة العلميّة ذاتها يف عقل 

ريايّض خالص، و«يبنّي بشالر كيف تكون مختلف توّجهات الفلسفة الساذجة حارضة يف 

التفكري العقيّل، وكيف أّن تاريخ مفهوم ما، مفهوم الكتلة أو القّوة يكشف عن االنتصارات 

التدريجيّة للعقالنيّة. وهكذا يتقّدم العلم من خالل التجاوزات املتعاقبة ألشكال العقل 

البالية، فحركة التفكري العلمّي يف مجملها هي إيقاع منتظم ألشكال النفي واملزايدات«]1].

]1] غرانجي. )ج.غستون( كتاب »العقل« تعريب محمود بن جامعة. ص 74. راجع يف هذه النقطة كتاب بشالر العقالنيّة املطبقة وكتاب 

اليونايّن  القديم  العقل  تاريخ  التي متيّزها عن  العلميّة والفلسفيّة وخصائصها  العقالنيّة  التي يوضح فيها مظاهر  العلمّي...  العقل  تكوين 

والوسيط رغم أهّميّة هذا العقل القديم يف تاريخ العقل البرشّي وانتصاراته.
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ما هي العقالنّية إذن؟ أُخذ هذا املصطلح من مصطلح »العقل« يف العرص الحديث، 

القرابة  حَسب وأحىص. ورغم  الالتيني  أصلها  راشيو/ Ratio ومعناها يف  أي مصطلح 

املعنويّة مع األصل اإلغريقّي نوس ولوغوس فإّن الراشيو سينفصل ويستقّل عن الداللة 

القدمية للعقل ليقّدم نفسه يف صورة العقل الريايّض، وبذلك سننتقل تاريخيًّا من العقل 

القديم الذي يعترب نفسه ملكة وجوهًرا إنسانيًّا خالًصا، بها يتميّز عن الحيوان، إىل العقل 

بوصفه بنية وفاعلّية أكسيومّية تفعل يف الواقع وتنفعل به، أي بوصفه بنية تاريخيّة 

ديناميكيّة متجّددة باستمرار. فلم يعد للعقل مبادئ مثل التي حّدثتنا عنها الفلسفات 

اليونانيّة والوسيطة، مثل مبدأ الهويّة وعدم التناقض والثالث املرفوع. وإمّنا العقل بنية 

تقوم عىل مواضعات يضعها العقل نفسه ليفهم العامل حوله ويبني قوانينه، وسنسّمي 

وضع العقل لقواعده ومواضعاته »بالعقالنّية الصوريّة« وعمليّة فعله يف الواقع وتفسريه 

له وفهمه لظواهره »بالعقالنّية التجريبّية«، وهام وجها العقالنيّة املعارصة التي تعرّب 

عن املنهج العلمّي والفلسفّي الذي يستعمله اإلنسان الحديث واملعارص يف بناء رؤيته 

والسيايّس  والتكنولوجّي  والفلسفّي  العلمّي  التقّدم  اليوم من وجوه  نعرفه  للعامل. وما 

واالقتصادّي واالجتامعّي وغريها ليس إاّل تجلّيات هذا العقل املعارص وهذه العقالنيّة 

املعارصة. وهذا ال يعني أّن هذه العقالنيّة لن تعرف أّي نقد علمّي وفلسفّي؛ ألّن كّل 

ألنّها عقالنيّة  املستمر؛  وتطّورها  تقّدمها  العقالنيّة هي رشط  عرفته هذه  الذي  النقد 

متفتّحة وليست مغلقة، وبعبارة بشالر »عقالنّية ال ديكارتّية«؛ ألّن الديكارتيّة عقالنيّة 

مغلقة لكونها جّسدت أوىل خطوات العقالنيّة املعارصة التي تّم تجاوزها.

يعني  الذي  العقل  ملفهوم  ترجمة  وهي  رياضّية،  حسابّية  عقالنّية  إذن  العقالنيّة 

الحساب. فأن نفكّر يعني أن نحسب. يقول هوبز: »ماذا نعني بكلمة عقل هذه عندما 

نعترب أنّها تعني عدًدا من قدرات الفكر. وفعاًل فإّن العقل يف هذا املعنى ليس إاّل الحساب 

)أي الجمع والطرح( الُمجرى الستخالص عدد من التسميات العاّمة التي اتفقنا عليها 

انطالقًا  لتسميتها وتحديدها عندما نحسب  عليها  للداللة  أو  أفكارنا  لتسمية وتحديد 

العبارات  بهذه   .[1[« لآلخرين عىل حساباتنا  نربهن  عندما  عليها  وللداللة  أنفسنا،  من 

[1[ T.Hobbes: Leviathan. Tr; F. Tricand. Ed. Sirey Paris 1971. P-38.
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والعقالنيّة  الحساب.  إنّه  ومهّمته  الحديث  العقل  معنى  عىل  الفيلسوف  هذا  كشف 

هي األسلوب النظرّي الذي يقوم بالعمليّات الحسابيّة يف كّل ما يتعلّق بأمور اإلنسان 

العلميّة والفلسفيّة والسياسيّة وغريها، فعندما » نقوم بعمليّة استدالل عقيّل؛ فإنّنا ال 

نقوم إاّل بتصّور مجموع أجزائه، أو بتصّور الباقي انطالقًا من طرح نقوم فيه باستخالص 

مجموع من آخر. وإذا كان ذلك يتّم بواسطة الكلامت فإّن ذلك يعود إىل أنّنا نتصّور 

عمليّة االستنتاج ابتداء من تسمية الكّل، أو من تسمية الكّل إىل تسمية األجزاء... ومثلام 

أّن الحسابيّني يعلّمون الناس كيف يجمعون ويطرحون يف مجال األعداد، فإّن الهندسيّني 

املناطقة الشء نفسه  يفعلون الشء نفسه يف مجال الخطوط واألشكال... كام يفعل 

إثبات  الستخالص  معيّنة  تسميات  طريق  عن  الكلامت  واستنتاج  استخالص  مجال  يف 

معنّي... أّما املؤلفون الذين يشتغلون بقضايا السياسة، فهم يجمعون إىل بعضها عدًدا 

من املواثيق واملعاهدات ليبنوا الواجبات املطروحة عىل الناس، أّما فقهاء القانون فهم 

يقومون بجمع القوانني والوقائع وإضافة بعضها إىل بعض لينتهوا إىل تبنّي ما هو عادل 

أو غري عادل يف سلوك األفراد«]1]. توضيح وتدقيق أحاط بكل املسائل التي يجب تناولها 

للجمع  كان  »فإذا  ورياضيًّا،  حسابيًّا  عقالنيًّا  ونعني  وسياسيًّا.  وفلسفيًّا  علميًّا  عقالنيًّا 

فيه،  مكانه  كذلك  للعقل  فإّن  املجال،  هذا  كان  كيفام  ما،  مجال  يف  مكانهام  والطرح 

وهناك حيث ال يكون لهاتني العمليّتني مكان فليس للعقل ما يفعل«]2]. هذا هو املفهوم 

الحديث للعقل بعد أن بدأ يستقّل عن املفهوم القديم له الذي اعترب عقاًل بدائيًّا قارًصا 

ت  تغريَّ واستعامله  الريايّض  العقل  فبتعميم  وعمليَّا.  نظريًّا  الوجود  حقيقة  إدراك  عن 

أساليب التفكري والقياس، وتّم استعامله وتطبيقه ليبني أّول ثورة علميّة حديثة وأوىل 

األنساق الفلسفيّة الجديدة التي أعلنت فضيلة العقل بوصفه النور الطبيعّي واإللهّي يف 

مقابل التقاليد الكاتوليكيّة.

ومن أهّم النتائج األوىل نذكر أّواًل الثورة الكوبرنيكيّة )1540.م( التي أطاحت بالتصّور 

القديم والوسيط للطبيعة وبَنت تصوًرا جديًدا لها، وهو التصّور الذي بناه العلم الحديث 

[1[ T.Hobbes: Leviathan. Tr; F. Tricand. Ed. Sirey Paris 1971. P-38.

]2] املرجع نفسه والصفحة نفسها.
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نتحّدث  عندما  قادم  فصل  يف  ذلك  تفاصيل  عىل  وسنتعرف  املعارص،  العلم  وجّدده 

العلميّة  الثورة  الثورة ظهرت  التجريبيّة. ومع هذه  والعقالنيّة  الصوريّة  العقالنيّة  عن 

ظهور  ثانيًا  ونذكر  النظرّي.  شكلها  يف  املعارصة  العقالنيّة  تشكيل  تّم  أي  والفلسفيّة، 

الفلسفات العقليّة والتجريبيّة وما تفّرع عنهام من نظريّات خربيّة ونفعيّة وبراغامتيّة 

وغريها... ونذكر ثالثًا ظهور الثورة الصناعيّة وما صحبها من قدرة فعليّة بّوأت اإلنسان 

ألّول مرّة يف تاريخه مكانة سيّد الطبيعة ومالكها حسب عبارة ديكارت الذي كان يحلم 

ببرشيّة متحّررة باآللة. ذك أّن تطّور العقالنيّة املعارصة يسري يف اتجاه تكريم اإلنسان 

نظريًّا وتحريره عمليًّا وكلاّم ازداد عقل اإلنسان قدرة عىل تفسري العامل ازداد قدرة عىل 

وتقنيًّا  فلسفيًّا وعلميًّا  الجديدة  العقالنيّة  اإلنتاجات  وإىل جانب هذه  عليه.  السيطرة 

س  ظهرت النظريّة الرأسامليّة يف كتاب » ثروة األمم » آلدم سميث سنة 1776، مؤسِّ

االقتصاد السيايّس الكالسييّك الذي وضع أركان الرأسامليّة األوىل والليرباليّة االقتصاديّة 

الجديد،  الغريّب  العامل  ستبني  والتي  واالجتامعيّة  السياسيّة  الليرباليّة  مع  ستتّحد  التي 

وظهرت الثورة السياسيّة املتمثّلة خصوًصا يف الثورة الفرنسيّة 1789 التي جّسدت ألّول 

مرة مبادئ العقالنيّة أي العقل الحسايّب يف تدبري شؤون الدولة واملجتمع، ألّن التدبري 

السيايّس ليس إاّل الوجه العميّل للعقالنيّة الحديثة يف وجهها النظرّي، ومن ثّم تحّولت 

السياسة إىل علم عميّل. ومن أوىل آثار هذه الثورة صدور ميثاق حقوق اإلنسان الذي 

له  اإلنسان بوصفه مواطًنا حرًّا  النظر إىل  املواطنة أي  الغريّب وقتها حّق  اإلنسان  منح 

حقوق وله واجبات تجاه وطنه، ومن أهّمها حّق املشاركة يف سياسة وطنه وحاميته. 

وسنحاول الوقوف عىل أهّم مظاهر العقالنيّة يف وجهيها الصورّي والتجريبّي وأثر ذلك 

يف بناء رؤية اإلنسان الحديث للطبيعة من جهة ولإلنسان من جهة أخرى.

ثانًيا: العقالنّية الصوريّة والعقالنّية التجريبّية

مبا أّن العقالنيّة الحديثة عقالنيّة حسابيّة، فال بّد أن نتعرّف عىل طبيعتها وبنيتها 

ومناهجها وقيمة الحقيقة فيها. تتجىّل العقالنيّة الصوريّة يف مظهرين اثنني هام املنطق 

اليونان من األوائل الذين برعوا يف بناء أوىل األنساق املنطقيّة مع  والرياضيّات. وكان 
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مل  املنطق  علم  واضع  أرسطو  أّن  إىل  اإلشارة  وتحسن  إقليدس.  مع  والرياضيّة  أرسطو 

يعرف كلمة املنطق ومل يستعملها، وإمّنا هي من صنع أتباعه ورّشاحه بعد وفاته، نذكر 

منهم خاّصة شيرشون، ثّم اإلسكندر األفرودييس وجالينوس وغريهم. أّما أرسطو فقد 

كان يستعمل أسامء أخرى ضّمنها كتابه األرغانون وهي »التحليالت«، أي تحليل الفكر 

إىل استدالالت واالستدالل إىل أقيسة والقياس إىل عبارات وحدود]1]. وإذا كان الفالسفة 

قبله وحكامء الدنيا عموًما يستعملون املنطق السليم يف تفكريهم، فإّن املنطق مل يستقّل 

بذاته كعلم مخصوص إاّل عىل يد أرسطو. وبقي هذا العلم كام هو إىل العرص الحديث مل 

يطرأ عليه تغيري إاّل يف بعض األمور الجزئيّة التي زادت بعض أقسامه وضوًحا، ومل يتمّكن 

املحدثون من التخلّص من املنطق القديم أو تطويره أو تغيريه بيرس، بل كان املخاض 

عسريًا للغاية عرس ميالد العقالنيّة الحديثة نفسها.، بل إّن كانط نفسه رائد العقالنيّة 

النقديّة الحديثة مل يتمّكن من التخلّص من سحر املنطق األرسطّي وقّوته ودوره يف بناء 

العلوم واملعارف، وقد عرّب كانط عن هذا بأّن املنطق األرسطّي منطق كامل ومل يضطر 

إىل الرتاجع خطوة واحدة إىل الوراء، ومل يتمّكن من أن يخطو خطوة واحدة إىل األمام. إّن 

كّل القرائن تشري إىل أنّه علم قد تّم واكتمل]2]. اعتقاد املحدثني بقيمة املنطق األرسطّي 

محاوالت  وهي  تجاوزه،  ومحاولة  بل  له،  النقديّة  التيّارات  ميالد  من  مينع  مل  القديم 

انتهت يف األخري إىل القضاء نهائيًّا عىل الصياغة األرسطيّة للمنطق واستبداله بصيغ أخرى 

مغايرة مثّلت ميالد املنطق املعارص، وقد كان الفيلسوف األملايّن ليبنيتز أّول من نادى 

بهذا املرشوع الذي ميكن تلخيصه يف دعوته إىل ربط املنطق بالرياضيّات بسبب التشابه 

الرياضيّة ميكن أن ترّد بالتحليل إىل معان  البديهيّات  أّن  املوجود بينهام، فقد تبنّي له 

منطقيّة. »ولذلك ألّح عىل رضورة البحث عن املفاهيم املنطقيّة البسيطة التي نرّد إليها 

البديهيّات الرياضيّة، وبعبارة أخرى البحث عن األّوليّات املنطقيّة التي ميكن بواسطتها 

يف  الرموز  استخدام  رضورة  عىل  ثانية  جهة  من  أكّد  كام  الرياضيّة.  األّوليّات  تعريف 

فالرموز متّكننا من  للفكر.  األّوليّة  األصول  استخالص  منها  يُراد  التي  املنطقيّة  األبحاث 

متثيل كّل فكرة برمز، ومتّكننا كذلك من عرض البناء الريايّض يف صورة منطقيّة دقيقة. 

]1] عبد الرحامن مرحبا، مع الفلسفة اليونانية ص 163.

]2] راجع مقدمة كتاب نقد العقل الخالص لكانط وكتابه عن املنطق.
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ومن هنا ألّح ليبنيتز من جهة ثالثة عىل رضورة اعتبار العمليّات العقليّة االستدالليّة 

نوًعا من الحساب، الشء الذي يعني اعتبار املنطق جزًءا من العملّيات الجربيّة » ]1] بل 

إنّه كان يسعى إىل إيجاد األبجديّات العاّمة للفكر البرشّي التي تسمح للعقل البرشّي 

من فهم كّل مظاهر الوجود فهاًم عقالنيًّا كافيًا والتعبري عنه بلغة رمزيّة كونيّة توّحد 

البرش يف لسان واحد هو اللسان الريايّض؛ ألّن اللغة الطبيعيّة تبقى دوًما لغة بالغيّة 

خطابيّة عاجزة عن توحيد البرش من جهة، ومتثّل عائًقا حقيقيًّا أمام فهم العامل. لفهم 

اليبنيتز  اعترب  السبب  الريايّض؛ لهذا  املنطق  بناء لغة كونيّة هي لغة  بّد من  العامل ال 

املؤّسس األّول للمنطق الريايّض أو للرياضيّات الكونيّة. ومن هذا الوقت بدأت مالمح 

العقل الحسايّب يف الظهور والتكوين، فأن نفكّر يعني منذ اآلن أن نحسب. وعوض تلك 

املجلّدات من الخطابات التي ال تثري إاّل الخالف وسوء الفهم بني البرش وال تسمح بتفسري 

العامل وال إدراك قوانينه وس الخلق فيه. والحّل األمثل هو التحّول من اللغة الطبيعيّة 

تتّفق  الذي  الربهايّن  العقل  لغة  الوحيدة  ألنّها  الرياضيّة؛  اللغة  أي  الرمزيّة،  اللغة  إىل 

عليه عقول البرش جميًعا واألقدر عىل تحويل العامل إىل معادالت تسمح بفّك كّل رموزه 

متّكن  الصورة  بهذه  عليه.  والسيطرة  لإلنسان  وتسخريه  عليه  والسيطرة  بل  وقوانينه، 

اليبنيتز من تجاوز وضع الرياضيّات القدمية والوسيطة ووضع املنطق القديم أيًضا ليبرّش 

العقل الحسايّب  الريايّض أو  العقل  العلم الحقيقّي، أي  عقل  بعلم موّحد بينهام ميثّل 

الذي ستعرف البرشيُة به كلَّ انتصاراتها العلميّة والتكنولوجيّة. لقد صار التفكري منذ 

ذلك الوقت عمليّة حسابيّة شديدة الدقّة والعمق لتستأثر الرياضيّات مبعنى الربهان 

وتبقى اللغة الطبيعيّة قرينة البالغة والخطابة والجدل فقط ]2].

لقد حاول ديكارت قبل اليبنيتز تجاوز املنطق القديم كلّيًّا واستبداله بقواعد املنهج. 

كام حاول بيكون تجاوز املنطق القديم واستبداله باألرغانون الجديد، ولكن املحاولة 

]1] محمد عابد الجابري. مدخل إىل فلسفة العلوم ص 104. راجع أيًضا Louis Couturat. La logique de Leibniz الذي بنّي فيه حلم 

اليبنيتز يف إيجاد املنهج الذي به يكون التفكري رياضيًّا والعقل آلة حساب عظيمة قادرة عىل رؤية العامل رؤية تاّمة والتعبري عنه والكشف 

عن كل قوانينه ونظامه.

]Raisonnement mathématique et formation citoyenne. Université du Quebec a Montreal Mai 2005 [2 االستدالل الريايّض 

وتكوين املواطنة. مؤمتر بكندا سنة 2005. ميكن يف هذا السياق مراجعة كتاب نحو نظريّة فلسفيّة يف الحجاج – شاييم بريملان )ترجمة: 

أنوار طاهر( 
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الحاسمة التي أنهت شأن املنطق األرسطّي كلّيًّا وإخراجه من العلم هي محاولة اليبنيتز 

وعلامء املنطق والرياضيّات بعده، وخاصة مع العامل الريايّض واملنطقّي بول الذي وضع 

دعائم »الحساب املنطقّي« اقتداء بالحساب الجربّي املعروف، وأّسس بذلك ألّول مرّة يف 

تاريخ املنطق والرياضيّات »املنطق الجربّي« الذي يعتمد التعبري عن العمليّات الفكريّة 

برموز جربيّة، وسيكتمل هذا املرشوع مع برتراند رسل وهوايتهيد لبناء ما يسّمى اليوم 

من  االستنتاجّي  االستدالل  بدراسة  يعنى  منطق  وهو   ،«  Logistic الريايّض.  املنطق 

حيث صورته فقط، فهو ال يهتّم بالرجوع إىل محتواه الخاّص، بل يدرس أّي الصور تصلح 

من  بّد  ال  وهنا   .[1[« لألحكام  املشّخصة  املاّديّة  الطبيعة  إىل  إشارة  دون  االستدالل  يف 

النزعة األكسيومّية  املنطق وبني  إىل  الرياضيّات  ترّد  التي  املنطقيّة  النزعة  التمييز بني 
التي تُرّد هي األخرى الرياضيّات إىل املنطق ولكن بشكل مختلف عن النزعة األوىل]2]

وبهذه الصورة تّم تجاوز اللوغوس اليونايّن الذي بنى املنطق األرسطّي بكّل تفريعاته 

 RATIO وتجاوز كّل العلوم القدمية والوسيطة، وتّم استبداله بالعقل الحسايّب راسيو

الذي سيبني املنطق الصورّي والريايّض الجديد والعقالنيّات العلميّة والفلسفيّة املعارصة 

التي ستغرّي وجه التاريخ ووجه حضور اإلنسان يف العامل. يقول برتراند رسل: » كانت 

الرياضة  الرياضيّات واملنطق تاريخيًّا نوعني من الدراسة متميّزين متاًما، فقد ارتبطت 

فأصبح  الحديثة،  األزمنة  يف  تطّور  منهام  كلًّ  ولكن  اليونانيّة.  باللغة  واملنطق  بالعلم 

املنطق أكرث رياضيًًة والرياضة أكرث منطقيّة مام ترتّب عليه استحالة وضع خّط فاصل 

بينهام، إذ الواقع أن االثنني يشء واحد. والخالف كالخالف بني الصبّي والرجل، فاملنطق 

شباب الرياضيّات، والرياضيّات متثّل طور الرجولة للمنطق »]3]. وهذا يعني أّن املنطق 

الصورّي القديم مل يعد منطق العلم، بل هو ال علم حسب معايري العقالنيّة الحديثة 

الريايّض هو الذي أّسس  التخيّل فعليًّا عن هذا املنطق وبناء املنطق  للعلم. وقد كان 

رشوط القول العلمّي الحديث واملعارص، وجعل من العقالنيّة املعارصة عقالنيّة قادرة 

عىل كشف حقيقة العامل والفعل فيه وتسخري كّل قواه لخدمة اإلنسان وتطوير حياته. 

]1] محّمد عابد الجابرّي مدخل إىل فلسفة العلوم ص 105.

]2] املصدر نفسه والصفحة نفسها.

]3] برتراند رسل. مقّدمة للفلسفة الرياضيّة الفصل الخامس. ترجمة محمد مريس أحمد )القاهرة مؤّسسة سجل العرب 1962(
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يقول فريغ Frege وهو من أكرب مؤّسيس املنطق املعارص: » إيّن أوكل إىل املنطق مهّمة 

إيجاد قوانني الكائن الحّق ال قوانني إبداء الرأي أو قوانني التفكري، حتى ينتفي كّل خطأ 

وحتى ال مُتحى الحدود بني علم النفس واملنطق، وسيتضح من هذه القوانني ما تعنيه 

لفظة صحيح / حّق« ]1].

ومبا أّن كّل ما يوجد يف الوجود يوجد أمام العقل رضورة، فإّن معرفة هذا الوجود 

علم  العقل؛ ولهذا سّمي  األداة هي  بأداة معرفته، وهذه  بكّل وجوهه رهنُي معرفتنا 

له  أيًضا ال وجود  التجربة  نفسها وعامل  الحّسيّة  الصوريّة. واألدوات  بالعقالنّية  العقل 

خارج حدود العقل وأفعاله؛ ألّن هذا العقل هو الذي يجعل الحواس مدركة والتجارب 

. لقد  الوجود معه؛ ألّن رفعه يجعلنا يف عامء كيّلّ العقل رفعنا كّل  ممكنة، فلو رفعنا 

تعريفات  وعرف  التاريخّي،  مساره  يف  عديدة  تغيريات  وعرف  الريايّض  العلم  تطور 

عديدة حسب النقطة التي بلغها يف تطّوره وقد صار ممكًنا لنا اآلن نحن املعارصين 

أن نعرّف الرياضيّات بأنّها »املاّدة التي عندما نتكلّم فيها ال نعرف ما نتكلّم عنه، وال 

ما إذا كان ما نقوله صحيًحا.“ كام صاغ ذلك برتراند راسل أحد أكرب علامء الرياضيّات 

املمكنة عن معنى صوريّة  التعابري  أدّق  التعريف  لقد مثل هذا  املعارصة وآخرهم]2]. 

التفكري الريايّض ورمزيّته من جهة، وقيمة الحقيقة الرياضيّة وصالحيّتها من جهة أخرى. 

لقد شجع هذا الوضع العديد من الرياضيّني عىل تعريف الرياضيّات بأنّها »ما يفعله 

الرياضيّون«؛ ألّن هذا التعريف وحده ميكن أن يجمع يف كلمتني بسيطتني كّل ما ميكن 

للعقل الريايّض أن يصنعه وينجزه، كيف ال! وهو بصدد إخراج مكامن العقل وما ميكن 

لهذا العقل أن يفعله، فكّل ما يفعله ليس مقصوًدا لذاته وإمّنا هو الذي سيتحّول إىل 

أداة لتعّقل غريه من املسائل التي تعرتض اإلنسان يف حياته كلّها من املسائل الكونيّة 

واإلنسانيّة. صارت الرياضيّات اليوم تُعرف مبوضوعها، إنّها »فّن دراسة وتصنيف البنيات« 

ومبنهجها »إنّها علم فريّض استنتاجّي أي أكسيومّي«. وهذا يعني أّن موضوع الرياضيّات 

هو البنية، وهذا التحديد هو الذي سيسمح لكّل ظواهر العامل ومسائله أن تكون مسائل 

[1[ Gottlob Frege . Bettrage Zur Philosophie des deutchen idealismus. 1918 – 1919. Pp 58.77.

]2] راجع مؤلفه الضخم مبادئ الرياضيّات التي أحدث فيه النقلة النوعية يف وجهيي العقالنيّة الصورية املنطق والرياضيّات.
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علميّة أي أن تعالج وتُدرك قوانينها ومعانيها عىل نحو علمّي أي عىل نحو ريايّض، وملا 

فإّن مهّمة  النوع،  تحقيقات مشّخصة من هذا  الطبيعة هي عبارة عن  كانت ظواهر 

الرياضيّات تصبح: رّد كرثة الظواهر الطبيعيّة إىل أقّل عدد ممكن من القوانني الرياضيّة، 

ومن ثّم تصبح الفيزياء هي الصياغة الرياضيّة للطبيعة]1]. الرياضيّات هي علم البنية 

ونعني بهذا أّن مهمة الرياضيّات هي تنسيق جميع البنيات املمكنة؛ ألنّها قادرة عىل 

أن تشمل جميع أشكال االنتظام الذي ميكن إدراكه بالفكر. وأّن الحياة والحياة الفكريّة 

والبنية هي  البنية.  االنتظام وهذه  العامل هذا  إاّل ألنّه يوجد يف  خاّصة ليست ممكنة 

الشء الوحيد الثابت نسبيًّا يف عامل التغرّي، وهذا مينح للرياضيّات قدرتها وسلطتها عىل 

كّل مجاالت الوجود؛ ألنّها تعرب عن بنية العقل العميقة وفاعليّته. 

إّن جميع العلوم مبنية عىل االعتقاد بوجود االنتظام يف الطبيعة. واالنتظام يف كّل 

يشء، وهذا يعني أّن كّل نظام هو نظام ريايّض رضورًة، أي قابل للتفسري الريايّض سواء 

أكان النظام نظام األفالك أم نظام الكلامت نرثًا وشعرًا، بل ونظام اإلشارات والحركات 

واأللوان يف مختلف الفنون.]2] 

فإنه  والريايّض،  املنطقّي  اشتغاله  العقل وبنيته وكيفيّة  إذا كانت هذه هي صورة 

ميكن لنا النظر يف كيفيّة اشتغاله الواقعّي وكيفية اتصاله بالظواهر وتفسريها وفهمها 

وضبط قوانينها، وسنسّمي هذا النوع من العقالنيّة بالعقالنيّة التجريبيّة، فبعدما بنى 

العقل صورته وبنيته ومنهجه سيتحّول لبناء غريه. 

الطبيعيّة  الظواهر  من  يتّخذ  الذي  العلمّي  املجال  التجريبيّة  بالعقالنيّة  نعني 

من  يتّخذ  علمّي صارم  منهج  وفق  وفهمها  ووصفها  لتفسريها  له  موضوًعا  واإلنسانيّة 

النظريّات العلميّة إطاًرا له، ومن صياغة القانون العلمّي هدفًا له، ومن السيطرة عىل 

الظواهر غاية قصوى له. إنّها نتاج عمل العقل الصورّي يف الظواهر؛ ولهذا أكّدنا عىل 

أهّميّة العقالنيّة الصوريّة مبا هي رشط كّل عقالنيّة، وأن العلم الريايّض رشط كّل علم. 

وبالفعل حدثت الثورة العلميّة الحديثة وأحاطت بجميع الظواهر الطبيعيّة واإلنسانيّة 

[1[ Walter Warwick Sawyer. Introduction aux mathematiques. Petite bibliotheque. 81 Paris Payot 1966 pp 10.

]2] املرجع نفسه ص11.
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وغرّيت من نوعيّة حضور اإلنسان يف العامل؛ ألجل هذا مّكنتنا البحوث اإليبستيمولوجيّة 

من الوقوف عىل أمرين مهّمني سبّبا مًعا يف قيام الثورة العلميّة وبناء العلم الحديث، 

تحطيم  به  فنعني  الكوسموس  تدمري  أّما  املكان.  وهندسة  الكوسموس  تدمري  وهام 

فكرة. إنّها فكرة عامل ذي بنية متناهية، عامل متفاضل الرتتيب ومتاميز كيفيًّا من الزاوية 

األنطولوجيّة. فقد كان نظام العامل يف صورته القدمية أي اإلغريقيّة تقوم عىل أساس فكرة 

مركزيّة األرض وثباتها ودوران الشمس حولها وأّن العامل مغلق ومتناه ومتفاضل ينقسم 

إىل قسمني: عامل ما فوق فلك القمر وعامل ما تحت فلك القمر. إّن هذه الكوسمولوجيا 

وإن بدأ العلامء املسلمون يف نقدها وتجاوزها وبيان بعض مظاهر خطئها، إاّل أن تجاوزها 

فعلًّيا وتحطيم بنيتها تحطياًم كاماًل كان مع الثورة الكوبرنيكيّة؛ لهذا السبب عرّب العلامء 

ومؤرّخو العلم عن هذه الِسَمة األوىل لبناء العلم الحديث بتدمري الكوسموس الذي قال 

عنه كويري: » إّن انحالل الكوسموس شّكل عىل ما يبدو يل أعمق ثورة قام بها أو انفعل 

العمق  غاية من  ثورة عىل  إنّها  الكوسموس،  اإلغريق  أنشأ  أن  منذ  البرشّي  الفكر  بها 

وذات التبعات األقىص إىل حّد أّن البرش... مل يدركوا منها طوال قرون املدى واملعنى، 

وهي حتى إىل اآلن مل تُقّدر حّق قدرها يف أغلب األحيان، ومل تُدرك اإلدراك الصحيح؛ ألّن 

بناء العلم الحديث اقتىض استبدال تصّور قديم بتصّور آخر بديل ومناقض لألّول؛ ألّن 

النظريّة القدمية خاطئة وعاجزة عن تفسري ظواهر الطبيعة تفسريًا كاماًل. إنّها عمليُّة 

بلورٍة ملفاهيم جديدة للمعرفة العلميّة، أي تجاوز املفاهيم القامئة عىل الحس املشرتك 

الطبيعّي املبارش والساذج باملفاهيم الجديدة القامئة عىل أساس ريايّض تعيد بناء الواقع 

عىل نحو علمّي« ]1].

وأّما هندسة الطبيعة، فنعني بها ترييض املكان، أي ترييض العلم، ويكون هذا من 

خالل استعامل العقل الريايّض لرؤية الطبيعة وتفسريها، أي تجاوز التعامل الكيفّي مع 

القديم إىل تصّور ريايّض هنديّس متجانس ال  التصّور  الطبيعيّة واالنتقال من  الظواهر 

تفاضَل بني أجزائه، يحكمه قانون طبيعّي واحد يتّم صياغته رياضيًّا. فاملكان هنديّس له 

إحداثيّات تحكمها قوانني اإلحداثيّات والرياضيّات؛ لهذا تسمى القوانني العلميّة قوانني 

]1] كويري. دراسات يف تاريخ الفكر العلمّي ص. 171.
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كلّيّة وصياغتها رياضيّة، وقد متّكن ديكارت من حسن صياغتها، وكذلك كبالر األملايّن، 

اجتمع  ما  بفضل  الطبيعّية«،  الفلسفة  يف  الرياضّية  »املبادئ  كتابه  يف  نيوتن  وخاصة 

لديهم من تطّور يف العقل الريايّض، وخصوًصا ظهور الهندسة التحليلّية وحساب االتجاه 

ونظام اإلحداثّيات الغالييّل والديكاريّت وغريهام.... 

    ومبا أّن العقالنيّة العلميّة أثبتت هذا النجاح يف مجال الطبيعة بكل وجوهها الحّي 

وغري الحّي، فإّن أمام هذه العقالنيّة تحّديًا أكرب يتمثّل هذه املرّة يف تحويل أدوات هذه 

العقالنيّة وقدراتها لتناول املجال اإلنسايّن ومعالجة الظواهر اإلنسانيّة معالجة موضوعيّة 

للكشف عن قوانينها وسننها دون استعامل الغيبيّات أيًضا؛ ألّن الواقع اإلنسايّن تحكمه 

أيًضا قوانني وسنن ال تتبّدل وما عىل العقل إاّل كشفها واستعاملها للسيطرة عىل الظواهر 

اإلنسانيّة يف كّل مظاهر الحياة اإلنسانيّة النفسيّة واالجتامعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة 

واللسانيّة وغريها...، فاملجتمع يسري وفق قوانينه واالقتصاد وفق قوانينه والرتبية وفق 

قوانينها والسياسة وفق قوانينها ... 

إّن عىل العلامء إذن يف سياق بناء علميّة العلوم اإلنسانيّة أن يوفّروا رشوط القول 

وتحديد  علميًّا،  تحديًدا  العلوم  هذه  موضوع  تحديد  الرشوط  هذه  وأوىل  العلمّي، 

املناهج املالمئة لها يف سياق متكني اإلنسان من تفسري هذه الظواهر تفسريًا دقيًقا ميّكنه 

من التنبّؤ بها والسيطرة عليها. »العلوم اإلنسانيّة تتجه إىل اإلنسان من حيث هو يحيا 

ويتكلم وينتج. وملّا كان اإلنسان كائًنا حيًّا فإنّه ينمو، ولديه وظائف وحاجات، ويرى 

أمامه مجااًل ينفتح، فيعقد له يف نفسه إحداثيّات متحرّكة »]1]. اإلنسان مبا هو كائن حّي 

ومتكلّم ومنتج يحتاج علوًما تتّجه إىل هذه األبعاد لتفسريها أو فهمها وتأويلها وفق ما 

وفّرته العقالنيّة العلميّة من نظريّات وأدوات ومناهج. أي بإمكاننا » أن نحّدد موقع 

علوم اإلنسان يف جوار هذه العلوم التي تتعلّق بالحياة والعمل واللغة وعىل تخومها 

املبارشة وعىل مداها كلّه... ومع ذلك، فال يحّق لنا أن نعترب علم الحياة أو علم االقتصاد 

أو فقه اللغة أّول العلوم اإلنسانيّة وال أجدرها بأن تعّد أساًسا لها« ]2]؛ وذلك ألّن العلوم 

]1]كويري. دراسات يف تاريخ الفكر العلمّي ص. 171.

]2] املصدر نفسه ص. 363.
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وظواهره  اإلنسان  جوانب  مختلف  تشمل  ا  جدًّ واسعة  مجاالت  ستعرف  اإلنسانيّة 

وأمام  وغريها...  والسياسيّة  واللسانيّة  واالقتصاديّة  والتاريخيّة  واالجتامعيّة  النفسيّة 

صعوبات  أمام  أنفسنا  سنجد  إنسانيًّا  علاًم  سنسّميه  الذي  املوضوع  يف  التنّوع  هذا 

تجعل معرفة اإلنسان يف وحدته وكلّيّته أمرًا صعبًا إن مل يكن مستحياًل. وبتعبري كارل 

يسربز: »لقد وفّرت العلوم اإلنسانيّة كّل نوع من أنواع املعرفة، ولكّنها مل توفّر معرفة 

عن اإلنسان يف كلّيّته«]1]. وهذا يعني أّن اإلنسان ميكن دراسته عىل نحوين اثنني »من 

يف  علم.  كّل  عىل  عصيّة  حّريّة  كونه  جهة  ومن  العلمّي  للبحث  موضوًعا  كونه  جهة 

لإلنسان  الثانية عن حقيقة  الحالة  ويف  كموضوع  اإلنسان  عن  نتحّدث  األوىل  الحالة 

ال مرّد لها« ]2].

ثالًثا: حدود العقالنّية:  

يبدو مام تقّدم أّن العقالنيّة يف وجهها العلمّي قد بلغت أقىص إمكانيّاتها ملّا وصلت 

إىل اإلنسان وحّولته إىل ظاهرة لتفرّسه، ثم إىل بنية لتفهمه، ثم إىل ذات وقصد لتمنح 

لوجوده املعنى. وهذه النتيجة هي التي تجعل العقالنيّة العلميّة تقف يف خّط مجاور 

اإلنسان يف  إىل فهم  أيًضا يسعى  تأوييّل  املعارصة منهج  الفلسفة  للفلسفة؛ ألّن منهج 

وحدته وتنّوعه وليس إىل تفسريه وتفتيته وتشيئته. ومبا أنّها صارت أقرب إىل الفلسفة 

يف مناهجها، فإّن هذا يعني أّن تطّور العقالنيّات قد بلغ أقصاه. وها هي الفلسفة تجد 

نفسها من جديد مجاورة للعلوم إىل درجة أنّه صار من الصعب عىل قصري النظر والفهم 

األسباب  أحد  وهو  الفلسفيّة،  واملسائل  العلميّة  الظواهر  بني  الفاصل  الخط  يضع  أن 

الفلسفة.  اإليديولوجيا هي  بأّن  ظنًّا  تنترش وبرسعة  اإليديولوجيا  التي جعلت  الكربى 

فالفلسفة العقالنيّة إذن ترمي إىل رسم الخّط الفاصل بني العلوم من جهة وبني العلوم 

والفلسفة واإليديولوجيا من جهة أخرى. وكأّن العلوم التي استقلت عن الفلسفة يف أّول 

ظهور العلوم صارت أقرب إىل الفلسفة ومناهجها اليوم. 

]1] كارل يسربز. مدخل إىل الفلسفة. ص 65.

]2] املصدر نفسه ص66.
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لقد نجحت العقالنيّة العلميّة التجريبيّة يف تحقيق أحالم البرشيّة، أي تفسري العامل 

بني  الفصل  إحداث  البرشيّة يف  ونجحت  ويعبده،  يخشاه  كان  بعدما  عليه  والسيطرة 

العاملني امليتافيزيقّي والفيزيقّي. واعترب هذا الفصل رشط قيام أّي علم حقيقّي. ومن 

ثّم فإنّنا إذا نظرنا إىل العامل أي الطبيعة واإلنسان والسياسة من جهة قوانينها الذاتيّة 

وفرّسناها بها وتعاملنا معها وفقها يكون عملنا هنا يف سياق العلم ونظريّاته وقوانينه 

قوانينه.  وفق  معه  ويتعامل  العامل  يرى  عقاليّن  سياق  يف  نكون  أي  العامل،  يف  وفعله 

وإذا نظرنا إىل العامل من جهة موجد تلك القوانني نكون وقتها يف سياق علم آخر هو 

امليتافيزيقا أو الدين، والفصل بينهام رضورّي إلنجاح العلمني مًعا واالستفادة منهام، أّما 

الخلط بينهام، فهو مفسد لكليهام؛ ألجل هذا اعترب الفصل بني ما هو علم وبني ما هو 

ميتافيزيقا رشطًا لنجاحهام. وتلك هي أوضح صور العقالنيّة قبل فسادها عند بعضهم 

الذين يّدعون الفصل، بينام هم ينرشون اإللحاد بني الناس قصًدا ووعيًا، وهذا ما عرّب 

عنه البالص نفسه حني سأله نابليون أين الله يف نظام العامل أجابه إّن الله فرضيّة لست 

بحاجة إليها. وهو يعني أّن الله ليس قانونًا علميًّا نستعمله لتفسري الطبيعة، فالطبيعة 

تُفرّس وفق قوانينها الخاّصة فقط. واستعمل أخرون قول البالص نفسه لينكر وجود الله 

الطبيعة ال يكون  السيطرة عىل  بأّن  بيكون  يبقى قول  بهذا  اإللحاد.  متاًما وينتهي إىل 

بالثورة ضّدها وإمّنا بالخضوع لها أي مبعرفة قوانينها والسري مبقتضاها قواًل صحيًحا وبنّيَ 

الوضوح. وهذا األمر منح لإلنسان فاعلّية كبرية يف الواقع الطبيعّي واإلنسايّن، وهذه 

إىل  تحّولت  العقالنّية  إّن  بل  وأداتيًّا،  ماّديًّا  العقالنّية  هذه  نجاح  عن  تعرّب  الفاعلّية 

مؤّسسة ذات وجهني علمّي وسيايّس. 

لقد صارت العقالنيّة بوجهيها الفلسفّي والعلمّي مع نهاية الحرب الثانية »مملكة 

مجموعة من الجامعينّي قلييل العدد يُنظر إليهم بكونهم علامء ولهم منزلة رمزيّة راقية 

العدالة  باسم  ينطقون  فهم  والحقيقة،  االجتامعيّة  العدالة  صوت  وميثّلون  ومرموقة، 

واإليديولوجّي  السيايّس  الخطاب  نشيطون يف  أنّهم  كام  الكلّيّة،  واألخالقيّة  االجتامعيّة 

إّن عاملهم عامل إنسايّن. وبهذا ينظر إىل عاملهم عىل  دون أن يكونوا محرتفني. وعموًما 
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أنّه مستقّل عن عامل املهندسني ورجال األعامل]1]. ومع الظروف السياسيّة والعسكريّة 

الجديدة، ويف ظّل التأثري األمرييكّ بدأت صورة العقالنيّة تتغرّي قلياّل يف اتجاه مغاير متاًما. 

فالعلم والتكنولوجيا رضوريّان ألمن األّمة وسالمتها، وبالتايل فإّن الدولة هي التي ستأخذ 

عىل عاتقها مهّمة تسيري العلم والعلامء وقيادتهم خدمة لالقتصاد والجيش. ومع قّوة 

القّوة الرشقيّة السوفياتيّة يجب تحريك واستعامل وتوظيف  الباردة ومواجهة  الحرب 

النظرة  يف  التحّول  هذا  القومّي]2].  وأمنها  الدولة  لبناء  والعلامء  والعلوم  املعارف  كّل 

واملنزلة والدور هو الذي جعل »جون كريدج« john Krige يرّصح بأّن الحرب العامليّة 

الثانية قد قلبت العالقات بني العلم واملجتمع يف الواليات املتحدة األمريكيّة،]3]  والدليل 

البحوث  توجيه  نفقات كربى وخياليّة يف  تقديم  تتوىّل  التي  الدولة هي  أّن  ذلك  عىل 

ا لضامن أمن الدولة  العلميّة والتكنولوجيّة إميانًا منها بأّن العلم والتكنولوجيا مهاّمن جدًّ

أساسيًّا  دوًرا  يلعبان  والتكنولوجيا  فالعلم  السوفياتيّة.  التهديدات  مواجهة  عسكريًّا يف 

وأّوليًّا يف هذه املعركة، وهذه الحرب الباردة لتقوية البالد اقتصاديًّا ولتنمية الرفاهة لكّل 

األفراد ولضامن السلم االجتامعّي]4].

تبنّي لنا إذن أّن العقل والعقالنيّة واألنظمة املعرفيّة املعرّبة عنها عرفت مع مطلع 

يا يف الوجهة والغاية واملوضوع واملنهج، أي أّن ميالد العرص الحديث  الحداثة تحّواًل نوعًّ

انطلق مع نقد األرغانون القديم وبناء األرغانون الجديد، وشهدت الفلسفة الحديثة 

مع مؤّسسها األّول ديكارت بناء أّول نظريّة عقالنيّة وفق منوذج الذات الذي عرف أرقى 

تعبريه وأدقّه يف ما ساّمه ديكارت بالكوجيتو »أنا أفّكر أنا موجود« وهي نظريّة عقالنيّة 

يف املعرفة تقوم عىل فاعلّية الذات بوصفها أداة املعرفة وعىل اليقني بالوجود اإللهّي 

باعتباره ضامَن الحقيقة وأصل اليقني. وعىل هذين املبدأين استعمل املنهج الريايّض لبناء 

نظريّته يف املعرفة حتى ال تقع املعرفة اإلنسانيّة يف الشّك الريبّي الذي يحكم باستحالة 

عقالنيًّا  منهًجا  إذن  يقتيض  الحقيقة  إىل  الوصول  إّن  اليقني.  بلوغ  واستحالة  املعرفة 

[1[ Peter Galison  les nombres la bombe H et la simulation du réel. Pp 318-319.

[2[ Ibid p 336.

[3[ John Krige La science et la sécurité civile de l’occident p 369.

[4[ Ibid p 370.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 336

مالمئًا جيَّد الصنع ومحكم البناء. يقول ديكارت: » لقد كنت شغوفًا بالرياضيّات لدقّتها 

ووضوح براهينها، غري أنّني مل أكن أملح بعد االستخدام الحقيقي لها، والعتقادي أنّها ال 

تفيد إاّل يف العلوم امليكانيكيّة، فقد اندهشت من أن تكون مبادئها عىل ذلك القدر من 

الدقّة والصالبة دون أن متّكننا من أن نبني عىل أساسها يقيًنا آخر«]1]. فالرياضيّات علم 

يقينّي يف ذاته وميكن استعاملها فلسفيًّا مثلام نجحنا يف استعاملها علميًّا، وهو ما قام به 

ديكارت فعاًل من خالل مقالته يف املنهج وقواعد املنهج والتفكري وفق نور العقل. وهذه 

الذي  األمر  والوثوقية  اإلنغالق  إىل  الديكارتية  بالعقالنيّة  إنتهت  التي  هي  النجاحات 

جعل الفلسفات بعده تبني نظريّاتها الفلسفيّة يف اتجاه نقد االنغالق الديكاريتّ للبحث 

تحّد من  اإلنسان  أخرى يف  ملكات  والبحث عن  انفتاًحا من جهة  أكرث  عن عقالنيّات 

هيمنة العقل الريايّض مبا هو جوهر العقالنيّة ذاتها؛ إذ ال ميكن اختصار حقيقة اإلنسان 

وفاعليّته يف العقل والعقالنيّة. ولعّل اجتهادات روسو الفلسفيّة من أهّم املحاوالت التي 

وّجهت رؤيتها لنقد الوثوقيّة العقالنيّة التي فشلت يف معرفة جوهر اإلنسايّن الحقيقّي 

لتغييبها قوى اإلنسان األخرى وخاّصة القلب والعاطفة واإلميان.

مل يعالج روسو مسألة العقل من جهة نظريّة ويف مجال املعرفة وبناء العلم، وإمّنا 

عالجها من جهة املامرسة أي الوجه العميّل للعقالنيّة الحديثة، فالعقل هنا ليس مجعواًل 

للتأّمل كام فعل ديكارت يف تأّمالته يف الفلسفة األوىل، أو فولتار يف كتاباته التي تكشف 

عن إميانه الشديد بالعقل، وإمّنا العقل مجعول للفعل، إنّه فعاليّة ذات قدرات خاّلقة 

متّكن روسو من إظهارها يف مختلف جوانبها السياسيّة والرتبويّة واألخالقيّة؛ ألنّه يرى 

التأّمليّة؛  الجهات  الجهات دون سواها من  اإلنسايّن تكمن يف هذه  الوجود  أّن عظمة 

الجديدة« ويف  االجتامعّي« ويف »لويزا  »العقد  كتابات روسو يف  كانت  السبب  ولهذا 

»إمييل« ويف غريها كتابات عمليّة تبني املدينة والدولة وتضمن األمن والسالم وتدافع 

عن حريّة اإلنسان الذي مزّقته قيود الطغيان والفنت والحروب والحقد والكراهية. يقول 

روسو: »ليس العقل هو فّن االستدالل، غالبًا ما يكون هناك شطط يف ذلك ومبالغة. إّن 

العقل هو ملكة توجيه جميع ملكات نفوسنا عىل نحو صحيح ومناسب لطبيعة األشياء 

[1[John Krige La science et la sécurité civile de l’occident p 17.
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وعالقاتها بنا«]1]. ولهذا فإّن روسو وإن كان من أبرز فالسفة األنوار ومن أبرز صانعي 

الحداثة الغربيّة، إاّل أنّه كان مخالّفا لفالسفة األنوار اآلخرين الذين رفعوا شعار العقل 

وحده كحّل وحيد للخروج من ظلامت العصور الوسطى، واعترب أّن ما يقوم به فولتار 

رغم أهّميّته أمر ال ميكن قبوله كلّه، فالتعّصب للعقل يقتل ملكات أخرى يف اإلنسان 

لها دورها أيًضا يف بناء الحياة اإلنسانيّة. ولعّل العاطفة البرشيّة أو القلب له حججه 

التي ال ميكن للعقل أن يدركها مثلام يرى الفيلسوف والعامل الريايّض الفرنيّس باسكال. 

الريايّض والعقل الحسايّب  العقل  التي وضعها ديكارت، أي  بسكال للعقالنيّة  مل ينترص 

والهنديّس، أي العقل الحديث الذي أّسس العلوم وغرّي العامل. مل يعجبه موقف ديكارت، 

ليس ألنّه يرفض العقل الحسايّب أي العقالنيّة فبسكال أحد أكرب العقول الرياضيّة؛ ولكن 

ألنّه ال يرى أّن هذا العقل كاٍف وحده ملعرفة الوجود وحقيقة الله. فالقلب هو الذي 

الحسايّب  العقل  املميّز بني  الخّط  اإلميان]2]. لقد وضع  العقل وهذا هو  بالله ال  يشعر 

والقلب املؤمن. وما يدركه القلب قد ال يفقه حكمته العقل نفسه، فاإلميان والوحي 

والنبوة أقرب إىل القلب؛ ألنّها تقوم عىل املحبّة التي هي جوهر اإلميان، ويسخر باسكال 

من الذين يكتفون بالعقل يف هذا السياق بقوله: »ألَعلّك تبدأ مبحبّة ذاتك انطالقًا من 

عقلك« ]3]. ويؤكّد باسكال بأّن معرفة الله، إضافة إىل كونها خربة حّب هي أيًضا هبة 

أّن  باسكال  يعترب  ولذا  عليه؛  يتعرّف  أن  لإلنسان  يسمح  الله  وحده،  الله  من  مّجانّية 

التعبري!(.  الله قد وجده )إذا جاز  الله فقط عندما يكون  بالتفتيش عن  اإلنسان يبدأ 

يقول باسكال عىل لسان املسيح: »ما كنَت لتبحث عّني لو مل أكن قد وجدتُك«. ويف 

موضع آخر: »اإلميان هو هبة من الله. ال تظّنوا أنّنا نقول بأّن اإلميان هو هبة التفكري« 

]4]. لقد أدرك روّسو هذا الجانب املهّم من فكر العامل الريايّض باسكال الذي مل متنعه 

العقالنيّة الرياضيّة من إدراك جوهر اإلميان وأهّميّته يف حياة اإلنسان وطلب الحقيقة؛ 

لذلك رآى روّسو أّن العقالنيّة الحقيقيّة يجب أن تتجه توّجًها عمليًّا تعيد بناء الوجود 

[1[ Rousseau. Lettres morales, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, t. IV, 1969, p. 1090.

]2] باسكال. كتاب خواطر Penseé ص 477.

]3] املصدر نفسه ص 447.

]4] املصدر نفسه ص. 480
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أهّم  شغلت  التي  املسائل  وهي  وأخالقّي،  وتربوّي  سيايّس  مديّن  أساس  عىل  اإلنسايّن 

مؤلَّفاته. 

أرجع روسو العمل اإلنسايّن وفاعليّته الواقعيّة يف تاريخه الطويل إىل طبيعته الطيّبة 

وفطرته الخالصة؛ ألنّه يعتقد أن كّل يشء جميل؛ ألنّه من الله خرج، وأّن كّل يشء يفسد 

إليه يد اإلنسان، وهذا ألّن اإلنسان طيّب يف أصل فطرته، ولكن املجتمع  عندما متتّد 

اإلنسان  يبالغ  ال  أن  العقل  من  فإّن  العاقل  الحيوان  بأنّه  اإلنسان  عرف  وإذا  أفسده، 

يف استعامل عقله الذي يفيض به إىل إنكار القوى األخرى مثل قوى الفطرة والعاطفة 

 « السعادة.  وطلب  الفعل  عىل  الخارقة  القّوة  ومتنحه  سلوكه  وتوّجه  كيانه  متأل  التي 

إّن العقل يضلّنا يف الغالب، ولقد بالغنا يف اكتساب الحّق يف دفعه، بيد أّن الضمري ال 

يضّل أبًدا، إنّه الدليل الحقيقّي الذي يهدي اإلنسان ويرشده: الضمري بالنسبة إىل الروح 

كالغريزة بالنسبة إىل الجسد. ومن اتّبعه أطاع الطبيعة ومل يخَش أن يضّل أبًدا... وأّول 

مثن للعدل هو أن نشعر بأنّنا منارسه. فإذا كانت الطيبة األخالقيّة مطابقة لطبيعتنا لن 

يكون اإلنسان سليم الفكر وال جيّد التكوين إاّل بقدر ما يكون إاّل خرّيًا«]1]. نفهم من هذا 

أّن فلسفة روسو وإن كانت عقالنيّة يف شكلها العام إاّل أنّها عقالنيّة نقديّة متنح للعقل 

سلطانًا يف فهم الطبيعة وتقوية سلطان اإلنسان فيها، إاّل أّن املبالغة يف مامرستها يؤّدي 

إىل إفساد فطرة اإلنسان التي تعرف الله بقلبها، فالقلب ال يشّك يف الوجود اإللهّي وال 

يف محبّته، بينام العقل يشّك يف ذلك، وهي نقطة الخالف الكربى بني رائد فلسفة األنوار 

فلسفة  رائد  وروسو  اإلنسان،  مجاالت  كّل  يف  العقل  بقّوة  واملؤمن  »فولتري«  الفرنيّس 

األنوار الحامل للواء القلب واإلميان الذي يزيّك دور العقل ضمن حدوده الطبيعيّة. ولقد 

نجح روسو يف وضع هذه الحدود بني مجال العقل ومجال الدين واإلميان من جهة وبني 

العقل النظرّي والعقل العميّل الذي يعمل يف سياق فلسفة األخالق والسياسة. 

تبنّي لنا مع عقالنيّة ديكارت أنّها عقالنيّة رياضيّة خالصة تُقيص التجربة وتنظر إىل 

العقل باعتباره جوهرًا مفّكرًا حاماًل لألفكار الفطّرية التي تجعل املعرفة ممكنة ويقينيّة. 

إاّل أّن املسألة ستأخذ وجهة جديدة مع أعامل فلسفة جون لوك الفيلسوف اإلنجليزّي 

]1] جان جاك روسو، إميل والرتبية، ترجمة عادل زعيرت، دار املعارف، القاهرة، 1956. وخاّصة الصفحات 35 -36- 37....
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الذي سيعيد النظر يف طبيعة الفهم البرشّي للكشف عن طبيعة عمله، معتربًا التجربة 

أساس كّل يشء ومنطلق كّل معرفة؛ ألّن العقل يف حقيقته صفحة بيضاء. ويعترب أّن كّل 

ما يف العقل مصدره التجربة. أراد لوك أن يرضب بهذا املوقف النموذج الديكاريتّ املغايل 

يف العقل ولريجع العقل إىل عامله الذي ظهر فيه ويعمل ضمنه، فكيف بنى جون لوك 

تصّوره للعقالنيّة؟ ومن ثّم ما هي أبرز سامت الفلسفة التجريبيّة وعقالنيّتها معه؟ 

 انطلق لوك من مسلّمة أوىل وهي أّن »العقل صفحة بيضاء«، فكيف متّكن من بناء 

املعرفة؟ يجيب لوك بقول رصيح ومبارش إنّها التجربة، ومنها ُصنع العقل وَعرف كّل 

أشكال النظر والفهم من أقرب األشياء إلينا إىل أكرثها تجريًدا وبعًدا. ويعني لوك بالتجربة 

أي  الداخليّة  العقل  وتجربة  جهة  من  الحّسيّة  واألشياء  الخارجيّة  املوضوعات  تجربة 

العمليّات الذهنيّة التي يقيمها الذهن )التفكري والشّك واالعتقاد واإلرادة...( وبالتجربة 

بل  وأصنافها،  مراتبها  بكّل  املعرفة  تُصنع  الداخيّل  ووجهها  الخارجّي  وجهها  يف  هذه 

وتُصنع الفضائل والخريات جميًعا؛ ألّن العقل عندما يربط بني فكرة االعتقاد بوجود الله 

من جهة والفعل البرشّي وإرادته من جهة أخرى يتمّكن من إثبات حقيقة الفضائل التي 

تجعل الحياة األخالقيّة ممكنة، بل والحياة السياسيّة أيًضا، وذلك وفق مبدأ التسامح؛ 

ألّن األرواح املشدودة إىل الله ال ميكن أن متنع عىل األرواح األخرى أن تعيش تجربتها 

الروحيّة وإن بصورة مختلفة عنها؛ لهذا السبب ال ميكن للسياسة حسب لوك أن تفرض 

أّي عقيدة عىل مواطنيها؛ ألّن العقيدة فرديّة وإراديّة وشخصيّة يجد فيها املؤمن سالمه 

الداخيّل يف عالقته بنفسه وسالمه مع الله يف عالقته به. إّن اإلميان حسب جون لوك 

كّل  »إّن  بقوله:  املعنى  هذا  عن  لوك  ويعرّب  واإلكراه،  اإللزام  وليس  التديّن  هو رشط 

اختصاص الحاكم يقترص فقط عىل هذه الخريات املدنيّة.... وال ينبغي أو ال يكون بأّي 

حال من األحوال أن متتّد إىل نجاة النفوس ...ألنّه ال الحاكم املديّن وال أّي إنسان آخر 

مكلّف برعاية النفوس، فالله مل يكلّف بذلك؛ ألنه ال يتّضح أبًدا أّن الله قد منح مثل 

هذه السلطة ألحد عىل آخر بحيث يُرغم اآلخرين عىل اعتناق دينه. كذلك ال ميكن أن 

يكون الناس قد أعطوا الحاكم هذه السلطة؛ ألنّه ال إنساَن قد تخىّل عن رعاية نجاته 

األبديّة الخاّصة بحيث يعتنق باإلكراه عبادة أو إميانًا يفرضه إنسان آخر.... إن اإلميان 



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 340

هو الذي يعطي القّوة والتأثري الفّعال للدين الحّق الذي يجلب النجاة، زد عىل ذلك أّن 

اإلميان واإلكراه متضاّدان فإن قلنا إميانًا استبعدنا كّل إكراه وبأّي صورة كانت، فاإلميان 

للحاكم  يحّق  ال  لذا  اإلكراه؛  اشكال  كّل  مع  تتعارض  كهذه  بالله، وصلة  واتصال  حّب 

حسب لوك إكراه شعبه عىل أسلوب معنّي يف اإلميان والتديّن؛ ألنّه بهذا سيكون سببًا 

يف عصيان شعبه له الذي يرى يف هذا اإلكراه عقبة تحول دون رىض الله وبلوغ الجنة. 

ومن رآى عقيدته مهّددة ونجاته يوم القيامة غري حاصلة يضطر للعصيان املديّن الذي 

ميّس بجوهر األمن الذي هو غاية الفعل السيايّس، فاألمن املديّن يقتيض عدم اإلكراه يف 

الدين. إّن اإلميان والتجربة والتسامح تضمن للعقل فعله وقّوته يف توجيه حياة اإلنسان 

وتضمن للواقع البرشّي اجتامًعا وسياسة األمن والسالم يف الحياة والنجاة يف اآلخرة ]1]. 

وعىل إثر النقد الذي أقامته الفلسفة التجريبيّة اإلنجليزيّة مع جون لوك وديفيد 

نحو  ولنقل عىل  العلم،  معرفيّة يف  نظريّة  أّول  كانط  األملايّن  الفيلسوف  هيوم سيبني 

مخترص أّول نظريّة يف فلسفة العلم يف مرحلة أوىل واإليبستيمولوجيا يف مرحلة ثانية. 

طرح كانط أربعة أسئلة كربى وهي:

أ. ماذا ميكنني أن أعرف؟ وهو سؤال تجيب عليه امليتافيزيقا

ب. ماذا يجب عيّل أن أفعل؟ وهو سؤال تجيب عليه األخالق

 ت. ماذا يحّق يل أن آمل؟ وهو سؤال يجيب عليه الفّن والدين

 ث. ما اإلنسان؟ وهو سؤال تجيب عليه األنرتوبولوجيا.

نستنتج من هذا أّن امليتافيزيقا عند كانط مل تعد جوابًا عن سؤاِل أصل الوجود وعلّته 

ا،  األوىل، وإمّنا هي جواب عن سؤال ماذا ميكنني أن أعرف، فاملعرفة العلميّة موجودة حقًّ

وما  الطبيعيّة«،  الفلسفة  الرياضيّة يف  »املبادئ  كتابه  نيوتن يف  بناءها  أتّم  التي  وهي 

عىل الفلسفة، أي نظريّة املعرفة )امليتافيزيقا الجديدة( أن تقوم به هو تحليل املعرفة 

العلميّة الواقعة فعليًّا والنظر يف رشوط إمكانها. وقد انتهى كانط بعد تحليله للمعرفة 

]1] راجع جون لوك رسالة يف التسامح وكتابه عقالنيّة املسيحيّة. وخاصة كتابه: يف الحكم املديّن.



341العقالنّية: دراسة نقدّية لمفهومها ومبانيها المعرفّية

ميكنني  ماذا  اإلجابة عن سؤال  القادر عىل  العقل  هو  النظرّي  العقل  أّن  إىل  العلميّة 

وليس  )الفينومان(،  لذاتنا  األشياء  أي  فقط،  الظواهر  يف  يبحث  العلم  وأّن  أعرف،  أن 

ملكة  املعرفة هي  القادرة عىل  امللكة  وأّن  )النومان(.  ذاته  الشء يف  مبقدوره معرفة 

الفهم أو الذهن وليس العقل، وأن الّذهن يبني املعرفة من خالل مصدرين اثنني؛ أّولهام 

يسّميه كانط التمّثالت الحّسّية أو الحدوسات الحّسيّة، وثانيهام يسّميه كانط املقوالت 

الذهنّية ومفهومي الزمان واملكان. وإذا كانت التمثاّلت الحّسيّة من مصدر تجريبّي، فإّن 

املقوالت ماقبليٌّة، أي موجودة يف الذهن قبل التجربة. مع العلم أّن كانط يرفض تسميتها 

بالفطريّة حتى ال يطرح سؤال وكيف فطرت يف الذهن مثلام سأل ديكارت قبله، وقال إّن 

الله الذي خلق عقولنا هو الذي وضع فيها املبادئ الفطريّة للمعرفة، وأّن مهّمة العقل 

التفكري يف النومان وليس معرفته؛ ألّن النومان أي الشء يف ذاته ليس موضوًعا للمعرفة، 

وإمنا هو موضوع للتفكري، وبهذا يفصل كانط ومييّز بني املعرفة والتفكري.

بالتجربة ومتّصلة  املعرفة عماًل ذهنًّيا مرتبطًا  إذا كانت  أنّه   والسؤال األساس هو 

بعامل الظواهر، فكيف ميكن أن نعرف النومان وكّل املسائل امليتافيزيقيّة القدمية من 

قبيل معرفة وجود الله وخلود الروح والحّريّة واإلرادة وغريها؟ يجيب كانط عن هذا 

السؤال بأّن العقل النظرّي ال قدرة له عىل معرفتها، بل هي ليست موضوع معرفة وإمّنا 

هي موضوع تفكري، وهو أقىص ما ميكن للعقل النظرّي فعله فيها، ومع ذلك فإّن هذه 

ا ورضوريّة وسيبقى اإلنسان دوًما حاماًل لهذا السؤال، باحثًا عن جواب  املسائل مهّمة جدًّ

كاف له. ويقّدم كانط جوابًا ثانيًا عن السؤال نفسه يف كتابه »نقد العقل العميّل« الذي 

امليتافيزيقيّة هي من  املسائل  بأّن  ويقّر  أفعل،  أن  عيّل  يجب  ماذا  يجيب عن سؤال 

مسلاّمت العقل العميّل. فتأسيس األخالق أي أخالق الواجب يفرض رضورة عىل العقل 

العميّل  العقل  إذا ما رفض  الروح والحّريّة، وأنّه  الله وخلود  العميّل أن يسلّم بوجود 

هذه املسلاّمت، فإّن تأسيس أخالق الواجب تصري مستحيلة. التسليم بوجود الله رضورة 

الدين وحده حسب  إّن  اإلنسان.  بحريّة  والتسليم  الروح  بخلود  التسليم  مع  أخالقيّة 

كانط هو الوحيد الذي ميلك معرفة تاّمة ونهائيّة ويقينيّة عن الوجود اإللهّي، وهذا هو 

طريق اإلميان. وبهذا يضع كانط للدين والوحي مكانة مهّمة يف نسقه الفلسفّي، وهذا ما 
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بيّنه كانط بوضوح جيّل يف كتابه »نقد ملكة الحكم« وكتابه » الدين يف حدود العقل«. 

ورغم محاولة كانط لبناء عقالنيّته النقديّة، فإّن تطّور العقالنيّة انتهى إىل بناء فلسفة 

وضعيّة سيكون لها األثر الكبري عىل موقف اإلنسان من قدراته العقليّة أّواًل وعىل رؤيته 

للعامل ثانيًا. 

مع بناء العلم الحديث واستقرار نظريّاته وتحّقق قوانينه، ظهرت يف ساحة العلم 

والفلسفة مدرسة فلسفيّة غرّيت من مسار الفلسفة ووجهتها ومهّمتها أال وهي املدرسة 

أوىل  من  فلسفته  وتُعترب  كونت،  أوغست  الفرنيّس  الفيلسوف  أّسسها  التي  الوضعّية 

أي  امليتافيزيقيّة  القضايا  كّل  الفلسفة  أبعد عن  ألنّه  واكتاماًل؛  نضوًجا  العلم  فلسفات 

نسق  بينها يف  والجمع  العلم  نتائج  تتبّع  الفلسفة  مهّمة  العلميّة، وجعل  غري  القضايا 

فكرّي واحد. مل تعد الفلسفة مع كونت منتجة للمعرفة وإمّنا محلّلة لها ال غري. يقول 

أوغست كونت: »أّما اليوم فإّن كّل واحد من العلوم قد تطّور بشكل مستقّل، بحيث إّن 

البحث يف عالقاتها املتبادلة يعطي املكان لعمل تابع لهذا التطّور يف الوقت الذي يصبح 

فيه هذا النظام الجديد من الدراسات أمرًا ال غنى عنه التقاء توزع املفاهيم اإلنسانيّة. 

للعلوم  العام  النسق  يف  الوضعيّة  الفلسفة  مكانة  بها  أتصّور  التي  الكيفيّة  هي  هذه 

الوضعيّة مبعناها الحّق » ]1]. يتّضح من هذا أّن دور فلسفة العلم يف معناها الوضعّي 

تحديد روح كّل علم من العلوم وإليها يرجع أمر اكتشاف العالقات املتبادلة بني العلوم 

املبادئ  أقّل عدد ممكن من  الخاّصة للعلوم يف  املبادئ  املختلفة، وعليهم أن يلّخصوا 

العاّمة، وإليهم يرجع أخريًا أمر الربط بني كّل اكتشاف علمّي جزيّئ وبني النسق العام 

للمعارف الوضعيّة. ومن ثّم فإّن الفيلسوف التقليدّي ال ميكن أن يقوم بهذه املهام؛ ألّن 

الوضعيّة  العلوم حالتها  بلوغ  الناتجة عن  الجديدة  املهّمة  فهذه  ميتافيزيقّي،  تكوينه 

تحتاج فيلسوفًا آخر يحمل تكويًنا علميًّا متميّزًا أي إّن الفيلسوف الوضعّي منبثق من 

بني العلامء ذوي االختصاصات املختلفة ال مييّزه عنهم غري كونه يرتك االهتامم بتفصيالت 

العلوم ليهتّم بأعّم نتائجها ]2]. فالبرشيّة بهذا املعنى صارت مستغنية عن الدين وعن 

]1] أوغست كونت. دروس يف الفلسفة الوضعيّة الجزء األّول: الفلسفة األوىل ص 32-31.

]2] راجع ما هي اإليبستيمولوجيا للدكتور محمد وقيدي. ص. 123. دار الحداثة لبنان، الطبعة األوىل 1983.
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كّل البحوث املاورائيّة والغيبيّة يف تفسريها للعامل والطبيعة؛ ألّن العقل البرشّي تجاوز 

كان ال ميكن  وإذا  العلمّي،  أي  الوضعّي  التناول  إاّل يف  يثق  ال  اآلن  الحالة، وهو  هذه 

اإلحاطة بالعلوم، بحكم كرثتها وتخّصصها، اإلحاطة املثىل فإنّه باإلمكان أن نبني تخّصًصا 

آخر تكون مهّمته جمع نتائج العلم وتحليل مناهجه وأفكاره، وخاّصة تتبّع انتصاراته 

ضد إنتاجات الحالة الالهوتيّة وامليتافيزيقيّة. وكلاّم تطّورت هذه الفلسفة والعلم معها 

كلاّم تقلّص حضور الدين يف حياة اإلنسان، إىل أن يفقد اإلنسان معنى الحضور اإللهّي 

العقل يزهو  العلميّة جعلت  للحقيقة  التعّصب  إّن  يف حياته كلّها وبجميع مظاهرها. 

بنفسه متناسيًا الحدود التي كان الفيلسوف األملايّن كانط قد وضعها بني العلم والدين، 

أي أّن للعلم مجاله وللدين مجاله، وال ميكن ألحدهام االستغناء عن اآلخر، فللدين عامله 

وحقائقه وللدين والوحي عامله وحقائقه؛ لهذا السبب كان الرصاع املعريّف والفلسفّي 

بني الكانطّية والوضعّية قامئًا إىل وقت الناس هذا رغم ضعف املدرسة الوضعيّة وتقلّص 

أتباعها وأنصارها.

إّن فلسفة أوغست كونت إذن فلسفة وضعّية جّسمت فلسفة العلم تجسياًم كاماًل، 

وسيبقى أثر أوغست كونت يف فلسفة العلم قامئًا مع املدرسة الوضعيّة املحدثة التي 

نحو  الوضعّي عىل  العلم  قراءة  أجل  من  لتطّورها  األوىل  كونت  انطلقت من وضعيّة 

مغاير يُبعد من مجال املعرفة كّل أشكال الدين وامليتافيزيقا. فهي مجاالت وهميّة ال 

معنى لقضاياها حسبهم. وقد كان فيتغنشتاين وكارناب من أشهر من مثّل هذا االتجاه 

وطّوره. إّن مهّمة فلسفة العلم ال تنحرص يف متابعة اإلنتاج العلمّي يف مختلف مراحله 

كام أراد مؤّسس الوضعيّة، وإمّنا تحليل القضايا العلمّية أي تحليل لغة العلم وتنقيتها 

من أّي أثر ميتافيزيقّي أو دينّي؛ ألّن امليتافيزيقا والدين يستعمالن لغة ال علميّة أي 

التي  اللغة  أّي معنى، فاملعنى حسبهم يكون يف  لها أي خالية من  وهميّة، وال معنى 

ميكن التحّقق من صدقها تجريبيًّا، فكّل كلمة أو عبارة ال نجد لها أثرًا واقعيًّا تشري إليه 

التخلّص منها وتنقية القول  فهي كلمة أو عبارة خالية من أّي معنى، ومن ثّم وجب 

العلمّي منها، وبهذه الصورة حكمت املدرسة الوضعيّة املحدثة عىل كّل الرتاث الفلسفّي 

واملعريّف منذ عرص أفالطون إىل منتصف القرن العرشين بالزوال؛ لكونه ليس إاّل أوهاًما 
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الوهمّي  اإلنسايّن  الرتاث  هذا  لتعويض  اآلن  الوقت  وحان  صياغتها  يف  اإلنسان  تفّنن 

باللغة العلميّة ومسائل العلم ومناهجه ونظريّاته وحقائقه، فليس أمام اإلنسان اليوم 

بعد رحلته املعرفيّة التي دامت قرونًا إاّل التخلّص من أوهام املايض والتمّسك بالعلم 

ولغته فقط. لقد أضحت املدرسة الوضعيّة املحدثة مدرسة منطقيّة خالصة تهتم مبنطق 

العلم وتحليل لغته دون تجاوز ذلك إىل إنتاج العلم نفسه، فإنتاج املعرفة ال يكون إاّل 

علميًّا؛ ألنّه ال معرفة إاّل املعرفة العلمّية. لقد قضت بهذه الصورة الوضعيّة املنطقيّة 

قضاء مربًما عىل الفلسفة التقليديّة يف كّل مباحثها األنطولوجيّة امليتافيزيقيّة واملعرفيّة 

والقيميّة، ووجهة اللغة والتفكري وجهة واحدة هي التفكري العلمّي، ولغة العلم ألنّه ال 

حقيقة فعاًل إاّل الحقيقة العلميّة، وما سواها وهم. وهذا ما عملت الفلسفة املعارصة يف 

بعض وجوهها عىل تجاوزه وبيان تهافته، ولدينا يف هذا السياق النقدّي مدرستان أوىل 

إيبستيمولوجيّة وثانية حدسيّة.

النقد اإليبستيمولوجّي:

العلوم  تطّور  أمام  محتشمة  بصورة  ولو  وجودها  عن  الدفاع  الفلسفة  حاولت   

ما  األخرى  البرشّي  الفكر  لحقول  يعد  كلّها ومل  الحقيقة  احتكر  الذي  الهائل  الوضعيّة 

تقول معرفيًّا، وإمّنا حّق لها أن تصمت، وهو ما جعل فلسفة العلم يف صورتها الوضعيّة 

فلسفة عقيمة غري قادرة عىل إنتاج املعرفة، وإمّنا فقط متابعتها وتحليلها وتنقيتها من 

الشوائب التي قد تلتصق بها. وأمام تطّور العلوم وتوّسع مجاالتها وتعّدد اختصاصاتها 

وامليكروفيزياء  أينشتاين،  النسبّية مع  الفيزياء  العرشين مع ظهور  القرن  وخاّصة يف 

مع هيزنربغ ولوي دي بروي، وفيزياء الكم مع ماكس بالنك، حيث عرف العلم تغرّيًا 

املناهج  وتطّورت  الخربيّة،  التجريبيّة  النزعة  وتراجعت  ومناهجه،  مسائله  جوهريًّا يف 

أكسيوميًّا، وصارت  نظريًّا  علاًم  والطبيعّي  الريايّض  العلم  فصار  األكسيوميّة،  الرياضيّة 

العقالنيّة العلميّة قّوة تفسري للعامل وقّوة تفكري ال تضاهى، بل صارت هذه العقالنيّة 

معرفة وفكرًا هي املمثلة للعقل املعارص والجامعة ألبرز مظاهره، وقد أحسن اينشتاين 

التعبري حني قال يف مقال له عنوانه: العلم والدين نرشه سنة 1945: »العلم أعرج دون 
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دين والدين أعمى دون علم«. فالحقيقة ال ميكن أن يستأثر بها العلم. هذه هي النتيجة 

أن  تأّملنا  بأّن جوهر  بشالر  يرى  املعارصة.  العلميّة  النظريّة  إليها  انتهت  التي  الكربى 

نفهم أنّنا مل نفهم بعد شيئًا، ألّن العلم يعيش حالة ندم مستمر يراجع نظريّاته ويراجع 

حقائقه باستمرار، وإّن تاريخ العلم هو تاريخ أخطائه. 

العلم  ليست حقائق  إذ  العلم؛  الحقيقة يف سياق  احتكار  اآلن  بعد  يعد ممكًنا  مل 

اليوم إاًل أخطاء مل نكشفها بعد، وما عىل العقل العلمّي إاّل أن يتسلّح باملرونة الكافية 

التي تجعله قادًرا عىل تغيري أفكاره باستمرار، فام هو دور اإليبستيمولوجيا إذن؟ إنّها 

ليست نظريّة يف املعرفة، وإمّنا هي حقل نظرّي جديد يتّخذ من العلم الحديث واملعارص 

موضوًعا له لتحليله ونقده والوقوف عىل العوائق التي تحول دون ظهوره أو تقّدمه 

والقطيعات التي عىل العلم أن يقوم بها يف سبيل بناء نظريّاته وتجديدها. إنّها عمليّة 

تاريًخا وللحقيقة  للعلم  إّن  العلمّي يف نشأته وتأسيسه وتجّدده.  للقول  نفيّس  تحليل 

العلميّة تاريخ أيًضا، األمر الذي يجعل القول العلمّي اليوم مبا هو املعرّب عىل املعرفة 

قواًل مطلًقا وال  قواًل احتامليًّا ونسبيًّا وتاريخيًّا بعدما كان  اإلنسانيّة يف أسمى صورها 

تاريخيًّا مع الوضعيّة وفلسفة العلم. مل يعد العلم ديًنا كام كان يحلم الوضعيّون وكّل 

من تعّصب للعلم وأنكر ما سواه. 

النقد الحديّس: 

يف خضّم تطّور العلوم املعارصة التي ذكرناها وظهور القول اإليبستيمولوجّي، ويف 

سياق نقد القول العلمّي من جهة والقول الوضعّي من جهة أخرى، متّت إعادة تأسيس 

هرني برغسون الذي  الفيلسوف الفرنيس  القول الفلسفّي من جديد، فظهرت فلسفة 

متّكن من إعادة رسم مجاالت العقل البرشّي وقدراته الذهنيّة واإلدراكيّة يف التعامل مع 

املعرفة مبختلف أشكالها ومظاهرها، فرسُم الفروق بني الحياة الروحّية والحياة البيولوجّية 

إليه الحياة اإلنسانيّة نتيجة  والجسم والروح كشف ما آلت  والدماغ البرشّي والعقل 

التطّور الهائل للعلوم والتقنيات. لقد أثبت برغسون تضّخم الجسم البرشّي بفضل اآللة 

والعلوم، فانترشت بسبب هذا التضخم املاّديّة بكّل أشكالها وأبعادها، وصارت الروح يف 
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الحياة الغربيّة املعارصة ضعيفة هزيلة ال تكاد تُذكر، األمر الذي زاد من مشاكل الحياة 

املعارصة علميًّا وتكنولوجيًّا من جهة، وإنسانيًّا وأخالقيًّا قيميًّا من جهة أخرى. فإذا كانت 

امليكانيكا حّررت اإلنسان من استعباد القوى الطبيعيّة ومتّكن من السيطرة عليها، فإّن 

السؤال  يظهر  أسريًا ملقتضياتها، وهنا  عبًدا إلنتاجاتها  انقلبت ضّده، فصار  القّوة  هذه 

األكرب عند برغسون، ما هو السبيل األمثل إلعادة اإلنسانيّة إىل اإلنسان املاّدّي اليوم؟ 

هل الحّل يكمن يف الرتاجع عن منتجات العلم املاّديّة اليوم وأسباب القّوة الخارقة التي 

وهبها العلم لإلنسان؟ يرى برغسون أّن الرتاجع أمر غري ممكن، والتفكري فيه ضالل عقيّل 

ووهم نفيّس يجب التخلّص منه، »فكام أّن التصّوف يستدعي امليكانيكا، فإّن امليكانيكا 

تقتيض التصّوف«]1]. أي إّن القّوة العلميّة واملاّديّة التي أنتجتها املعرفة العلميّة املعارصة 

تحتاج إىل قّوة روحانيّة تقّوم إعوجاجها وتعيد لإلنسان توازنه الجوهرّي بوصفه جساًم 

وروًحا. إّن الجسد الذي أفرط يف البدانة قد بقيت فيه الروح عىل حالها، فغدت من 

الضآلة بحيث ال تستطيع أن متأله، وأصبحت من الضعف بحيث ال متلك أن توّجهه، 

وهذا ما يفرّس الفجوة التي حدثت بينهام، وهو ما يفرّس املشاكل االجتامعيّة والسياسيّة 

يتضّخم  حني  الجسد  إّن  الفجوة...  لهذه  تعريفات  جميًعا  هي  التي  الخطرية  الدوليّة 

امليكانيكا  هذه  تسرتد  ولن  التصّوف....  تقتيض  وامليكانيكا  الروح،  من  مزيًدا  يتطلّب 

وجهتها الحقيقيّة ولن تخدم خدمات تتناسب وقدرتها إاّل إذا استطاعت اإلنسانيّة التي 

زادت من انحنائها إىل األرض أن تنهض بواسطتها وأن ترنو إىل السامء]2]. بهذه الصورة 

متّكن برغسون من رسم مجال العقل والعقالنيّة، أي مجال العلوم املاّديّة، لكونه األقدر 

الحدس  أي  الروح،  الوجود ورسم مجال  اإلنسانيّة يف  القوى  العامل ومتكني  تفسري  عىل 

بوصفه قّوة إدراك روحيّة قادرة عىل الغوص يف أعامق اإلنسان وتقوية روحه. فالحدس 

بوصفه معرفة مبارشة قادر عىل إدراك ما ال ميكن للعقل إدراكه، فهو ينفذ إىل الباطن 

بيرٍس ليدرك كنهه وهذا ما يجعل الدين مفهوًما ومدَركًا وحاماًل لحقيقة أخرى مغايرة 

للحقيقة التي يبنيها العلم. فالدين مبا هو أّس رضورّي يف بناء إنسانيّة اإلنسان يتحرّك 

ضمن مجاله ومينح لإلنسانيّة بفضل قّوة الحدس التي ميتلكها ما ال ميكن للعلم بواسطة 

]1] برغسون. منبعا األخالق والدين. الفصل الرابع.

]2] املصدر نفسه والفصل نفسه.
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عقله أن مينحه. ويقتيض الوجود اإلنسايّن بهذا املعنى عنده موقًفا معتداًل مينح للحدس 

الدينّي مجاله وللعقل العلمّي مجاله وهو تأليف بني العلم واإلميان. يرى برغسون أنّه 

ال سبيل لتجاوزه إذا أراد اإلنسان املعارص إنقاذ نفسه من املاّديّة العلميّة التي قيّدته 

وأفقدته روحه. واإلله هو ذلك املطلق الذي يتجىّل فينا، وهو موجود كامهّية نفسّية 

ال رياضّية أو منطقّية، وهو منبع كّل يشء يف الوجود، وعنه تصدر العوامل، فالخلق عند 

برغسون هو نبع وصدور عن اإلله، لكّن اإلله مستقّل عن الكون ومتعال عليه. نستنتج 

رأت رضورة  امليالدّي  العرشين  القرن  منتصف  يف  برغسون  مع  الفلسفة  أّن  هذا  من 

العودة إىل الله والدين وتنشيط الروح والحدس الّصويف إلحداث التوازن الرضورّي يف 

حياة اإلنسان بني ماّديِّة العقل وروحانيّة الدين وقيمه. 

لقد صار بيًّنا اآلن أّن العقالنيّة يف نسختيها الحديثة واملعارصة هي املنهج العلمّي 

الصارم الذي ميّكن العلامء من تفسري العامل واستعامله لصالح اإلنسان وضّده. وما الثورة 

التكنولوجيّة املعارصة يف كّل وجوهها والثورة العلميّة يف جميع مجاالت الحياة إاّل نتيجة 

تحالف الرياضيّات املعارصة واملنطق املعارص مع واقع الظواهر الطبيعيّة واإلنسانيّة، 

وأن اإلنسان املعارص أظهر قدرات عجيبة يف الفهم والفعل أثّرت عىل كّل أنحاء الحياة. 

وما  األكسيومّي.  العلمّي  العقل  هذا  نتاج  ستكون  املعارص  الفكر  تصّورات  إن جميع 

إىل  انتهت  التي  لسريورتها  غربيّة  استفاقة  إاّل  األداتيّة  العقالنيّة  لهذه  املوّجه  النقد 

أزمات عديدة ومتنّوعة شملت جميع ظواهر الحياة اإلنسانيّة، وإذا كانت مثّة محاوالت 

فلسفيّة لتجاوز أزمة العقالنيّة املعارصة نقديًّا وإيبستيمولوجيًّا، فإّن توّجهات فلسفيّة 

أخرى سقطت يف العبثيّة والعدميّة وفقدان املعنى بجميع وجوهه. وال تزال الفلسفات 

النقدّي والعدمّي، ويلتقيان تارة ويتباعدان تارة  التوّجهني  املعارصة ترتاوح بني هذين 

أخرى. 

يف  العقليّات  العمليّات  تحرص  التي  العقالنيّة  لتوّجهاته  الغريّب  النقد  هذا  وأمام 

لوغوس  هو  مبا  واإلبداعّي  التأّميّل  العقل  أّن  يعني  ال  هذا  فإّن  الحسابيّة،  العمليّات 

الحياة  الدين والفّن وجميع مجاالت  إّن  نوس مل يعد له جدوى أو دور أو مهّمة.  أو 

اإلنسانيّة األخرى تبقى دوًما بحاجة إىل هذا العقل الفاعل والنشيط إىل جانب العقل 
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الحسايّب. وهذا يعني أّن العقالنيّة بنظرتها الجديدة للعقل ومهامه وإن أظهرت نوًعا 

من التنافر مع بنية العقل القديم، فإّن تاريخ العقالنيّة وما عرفته الحداثة من تغرّيات 

جعلتنا نقّر بأّن العقل التأّميّل أو الفلسفّي أو الدينّي أو الفّنّي ال يزال فاعاًل أيًضا يف بناء 

الحياة اإلنسانيّة دون أن يخلق هذا أّي تعارض؛ ألّن العقل التأّميّل واملفّكر صار مسلًّحا 

بأدوات نظر كربى تعود يف أصولها إىل الرياضيّات واملنطق متنع عنه السقوط يف األوهام 

التي حكمت البرشيّة عقوًدا من الزمن. لقد صار الدين والدولة والعلم والفلسفة وغريها 

من أشكال النشاط اإلنسايّن أكرث فاعليّة وأكرث جدوى من الحياة العقليّة التي حكمت 

العصور الوسطى يف شّقها الغريّب. أّما الشّق اإلسالمّي، فقد أبدى استعدادات مهّمة ليبني 

األصول األوىل للعقالنيّة يف مظهريها الفلسفّي والعلمّي. 

الخامتة:

 تبنّي لنا يف مسار تحليلنا للعقالنيّة، أّن للعقالنيّة وجوًها علميّة متعّددة ووجوًها 

وإذا  نفسه.  الوقت  له يف  القديم وتجاوزًا  للعقل  امتداًدا  وأنّها متثّل  متنّوعة،  فلسفيّة 

كانت الحضارة الحديثة ذات وجه غريّب خالص؛ فذلك ألّن العقالنيّة يف مفهومها الجديد 

ظهرت عندهم واستعملوها يف جميع وجوه النظر والعمل، فتغرّي معهم العلم مبختلف 

تخّصصاته، وتغرّي معهم العمل مبختلف وجوهه، فكانت الثورات املتتالية: الثورة العلميّة 

والثورة الصناعيّة والثورات السياسيّة والقيميّة وغريها. ومبا أّن العرص الحارض هو عرص 

العقالنيّة بامتياز، فإّن منوذج التفكري قد تغريَّ متاًما واملناهج الفكرية قد تنوَّعت. وإذ 

التي كانت تُعرف قدميًا ببداهتها وال  النظر يف جميع املسائل  باإلنسان املعارص يعيد 

سبيل للشّك فيها، فتّمت إعادة النظر يف الرياضيّات واملنطق والفلك والطبيعيّات فيزياء 

والتاريخيّة  واالجتامعيّة  النفسيّة  وجوهها  بجميع  إنسانيّة  وعلوم  وبيولوجيا  وكيمياء 

النظر  أدوات  يف  تعّدد  اإلنسان  بيد  وصار  وغريها.  والسياسيّة  واللسانيّة  واالقتصاديّة 

ومناهج التفكري جعلته قادًرا عىل تجديد الحياة يف األرض. ولنئ أثبتت العقالنيّات اليوم 

جدواها وانتصاراتها يف إعادة بناء حياة اإلنسان، فإّن هذا ال يعني خلّوها من النقد، وإمّنا 

يعني أنّها عقالنيّة نقديّة من حيث الجوهر، أي أنّها ال تستقيم إاّل متى صاحبتها عمليّات 

نقديّة ومراجعات جوهريّة ال تهدأ. عمليّات نقديّة لتطوير العقالنيّة نفسها أو عمليات 
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نقديّة للكشف عن بعض جوانب حياة اإلنسان التي مل تستطع العقالنيّة اإلحاطة بها، 

فكان االعتناء بالفّن والدين واألخالق والتصّوف وفنون التدبري االقتصادّي واالجتامعّي، 

وأضحى التنّوع يف الفهم واملقاربة واإلدراك هو الطابع املميّز للحياة املعارصة وأصبحت 

الحقيقة التي يطلبها اإلنسان حقيقة إنسانيّة نسبيّة تاريخيّة متطّورة ومتجّددة، وأنّه 

مل يعد باإلمكان القول بامتالك الحقيقة املطلقة أو الدعوة إليها. فكّل قول يف الحقيقة 

هو قول برش، وال سبيل اليوم لتجاوز اإلنسان لحدوده اإلدراكيّة ومل يعد ممكًنا اليوم 

قبول من يّدعي امتالك الحقيقة املطلقة الكلّيّة، ويف هذا حفظ للتعايل اإللهّي والنسبّية 

البرشيّة.

  والقول بالعقالنيّة كام بيَّنا ال يعني تحويل الحياة اإلنسانيّة إىل معادالت رياضيّة 

وفّنيًّا...  دينيًّا  اإلنسايّن  اإلبداع  أشكال  لجميع  املجال  فتح  أيًضا  وإمّنا  طبيعيّة،  وقوانني 

وغريهام، ألّن أشكال اإلبداع ال حرص لها. ولكّنها جميًعا تشرتط العقالنيّة أّواًل لتتجاوزها 

إىل ما بعدها، وهذا ما مل تنتبه إليه العقالنيّة الغربيّة إاّل بعد حني من الزمن طغى فيه 

العقل األدايتّ طغيانًا كبريًا شّكل جميع أبعاد الحياة. ورغم االنتباهة الغربيّة الجديدة 

لحدود العقالنيّة وأداتيّتها فإّن الواقع الغريّب املعارص ال يزال يف أداتيّته مل يتجاوزها، وهو 

ما يفرّس طغيان املاّديّة وكأّن الفلسفات املنادية بتجاوز العقالنيّة مل تفعل يف الواقع ومل 

تقدر عىل تغيريه، وهو ما جعل العلوم األوروبيّة تعيش أزمتها ومل تتجاوزها كام رّصح 

بذلك هوسل يف كتابه »أزمة العلوم األوروبيّة والفينومينولوجيا الرتنسندنتاليّة«.

 وبهذا املعنى فإّن التجربة الغربيّة يف عقالنيّاتها وفلسفاتها الحديثة انتهت إىل أزمة 

اليوم ورؤيته  الغريّب  تفكري وأزمة حياة. وتجلّت هذه األزمة يف شكل حضور اإلنسان 

إاّل بعض  العاملّي والعوملة والهيمنة واإلمربياليّة...  العدميّة والرصاع  للعامل. وما أشكال 

وجوه ما آلت إليه اإلنسانيّة اليوم، وهو ما يدفعنا إىل إعادة استئناف التفكري يف العقل 

اإلنسايّن وعقالنيّته ومعقوليّته من جهة وبقية أبعاد الوجود اإلنسايّن من تأكيد لألبعاد 

اإلنسانيّة األخرى مثل البعد الدينّي واإلميايّن والفّنّي الجاميّل إىل جانب األبعاد الروحيّة 

التي صار الغرب اليوم يبحث عنها يف التجارب الرشقيّة مثل البوذيّة وغريها من التجارب 

الروحيّة التي تبحث عن مكان تستوطنه وسط املاّديّة املتطرّفة املغالية التي اخترصت 
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الوجود اإلنسايّن يف بعده الحيوايّن، أي االقتصادّي ورشّعت لنفسها تحت هذا العنوان 

تفسري  يف  العقل  واخترصت  اإلنسان.  إنسانيّة  بقيمة  املتعلّقة  الحرمات  جميع  انتهاك 

الطبيعة وادعاء السيطرة عليها واستعاملها لدعم املاّديّة فكرًا ومامرسة وقياًم. فأضحى 

العقل عاجزًا حسريًا ال ميلك أّي قدرة عىل التأّمل والتفّكر وإدراك الغايات واملعنى، فصار 

العالَم غابة منافسة وحربًا ال يُعرف لها نهاية، بل إّن القيم اإلنسانيّة نفسها التي التّفت 

حولها األنظمة الكونيَّة الرافعة لشعارات حقوق اإلنسان صارت أدوات لهيمنة القوى 

الغالبة عىل األمم املغلوبة، وصار العقل الحسايّب عقاًل خبيًثا موّجًها للتغلّب والهيمنة. 

لعّل استئناف التفكري الفلسفّي يف سياق حّب الحكمة وسؤال اإلنسان وتجاوز العقل 

الحّق واملعنى، بعيًدا عن غايات  املتسائل والباحث عن  الحسايّب نحو جوهر اإلنسان 

السيطرة والهيمنة والنفوذ، تحقيًقا ملا هو إنسايّن يف اإلنسان تذكريّا بإنيّته وجوهر رسالته 

الوجوديّة. لعّل الفلسفة اإلسالميّة املعارصة مستقباًل تحمل من القدرات الجديدة التي 

ميكن أن تساهم يف إعادة بناء إنسانيّة اإلنسان بعيًدا عن واقعها االستهاليكّ العوملّي التي 

سقطت فيه اليوم، ولعّل هذا األمل قريب إن عرفنا قيمة االستقالل والتفكري بأنفسنا 

من جديد.
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تتناول هذه الدراسة مفهوم املواطنة مبا هو أحد األركان التأسيسّية لجوهر الغرب 

والجذور  األُسس  بيان  إىل  نقدّي  تحلييّل  استقراء  عرب  الكاتب  سعى  وقد  الحديث، 

الدولة  قيام  مع  تبلورت  التي  السياسّية  فلسفته  عن  فضاًل  املفهوم،  لهذا  التاريخّية 

املركزيّة يف أوروبا، وبدأت إرهاصاتها التنظرييّة مع بدء عرص النهضة يف القرن الرابع 

يات التي رافقته  عرش. ثّم انتقلت الدراسة إىل نقد املفهوم من خالل تطبيقاته والنظرِّ

عىل مدى خمسة قرون متواصلة من عصور الحداثة يف الغرب]1].

»املحرِّر«

1. مقدمة تعريفّية يف اللغة واالصطالح

يشّكل الوطن يف اللغة العربيّة املاّدة األصليّة التي نُحتت منها كلمة املواطن، فالوطن 

مكاٌن ميارس فيه الفرد نشاطاته الفرديّة والجامعيّة، ويف السياق التداويّل للقبائل العربيّة، 

اإلِقاَمِة،  َمْنزُِل  ويَُسكَّنُ :   ُمحرَّكًة  »الَوطَُن،  والحياة:  العيش  ومكان  اإلقامة،  مقّر  الوطن 

وَمْربَُط البََقِر والَغَنِم ج :  أوطانٌ ، َوَوطََن به يَِطُن وأْوطَنَ :  أقامَ ،  وأْوطََنُه َوَوطََّنُه واْستَْوطََنهُ :  

اتََّخَذُه َوطًَنا  وَمواِطُن مكةَ :  َمواِقُفها ... ]2]«

]1] أكادميي وباحث يف الفكر اإلسالمي املعارص- الجزائر.

]2] الفريوزآبادي، القاموس املحيط، تحقيق مؤّسسة الرسالة، إرشاف محمد نعيم العرقسويس، مؤّسسة الرسالة بريوت الطبعة الثامنة 2005 ص:1238.

  شريف الدين بن دوبة ]1[

املواطنة
إستقراء املفهوم ونقده من خالل جتارب الغرب احلديث
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الوطن محّل ومكان اإلقامة، وما يشدُّ اإلنسان إىل ذلك املكان، وهذه اإلشارة نلمسها 

ميثّل  الذي  القيد  ذلك  املكان هو  ثابتًا يف  والبقر  الغنم  يجعل  فالذي  البقر،  يف مربط 

اإللزام. وااللتزام: هو ما يرتتب عىل املُواطن بحكم انتامئه اىل الوطن. 

يشّكل  أصيلٌّ  وطٌن  فثّمة  املواطنيّة،  للعالقة  منوذجني  بني  اللغة  علامء  يفرِّق  كام 

هويّة الفرد أو املواطن، ووطن اإلقامة الذي ترتتّب عليه الحقوق والواجبات التي تحّدد 

مواطَنة الفرد، وهذا ما نلمسه يف النّص التايل: »الوطن األصيّل هو مولد الرجل والبلد 

الذي هو فيه، ووطن اإلقامة موضٌع ينوي أن يستقّر فيه خمسة عرش يوًما أو أكرث من 
غري أن يتِّخذه مسكًنا«.]1] 

ويف لسان العرب: »الوطن هو املنزل الذي تقيم به، وهو موطن اإلنسان ومحلّه، 
 

والجمع أوطاٌن. وأوطان الغنم والبقر: مرابضها وأماكنها التي تأوي إليها.. َوطن باملكان 

اتخذها محاًل  يقال: أوطن فالٌن أرض كذا وكذا أي  اتخذه وطًنا  أقام، وأوطنه  وأوطن 
ومسكًنا يقيم فيها، وأوطنت األرض ووطنتها توطيًنا، واستوطنتها أي اتخذتها وطًنا.«]2]

يف القرآن الكريم مل يُستعمل لفظ »وطن«، ولكن اُستُعِمل لفظ بلد، ومثّة سورة يف 

نَت ِحلٌّ 
َ
ـَٰذا اْلََلِ * َوأ قِْسُم بَِه

ُ
القرآن يطلق عليها اسم سورة »البلد« يقول تعاىل:﴿اَل أ

َغُفوٌر﴾]4]  َوَربٌّ  َطّيَِبٌة  ةٌ  ﴿بَْلَ تعاىل:  كقوله  و»بالد«،  »بلدة«  ومنها:   [3[﴾ اْلََلِ ـَٰذا  بَِه
.[5[﴾ وقوله تعاىل: ﴿الَِّت لَْم ُيْلَْق ِمثْلَُها ِف اْلِلَدِ

الَّ ُنَقاتَِل ِف َسبِيِل 
َ
كام استعملت لفظة »ديار«، حيث يقول تعاىل: ﴿قَالُوا َوَما نَلَا أ

ْخرِْجَنا ِمْن دِيَارِنَا﴾]6] والـَمْوِطُن: الـمْشَهُد من َمَشاهد الـحرب. ويف التنزيل 
ُ
ِ َوقَْد أ الَّ

تُُكْم  ْعَجَبتُْكْم َكْثَ
َ
ُكُم اللَّـُه ِف َمَواِطَن َكثَِيٍة * َوَيوَْم ُحَننْيٍ * إِذْ أ العزيز: ﴿لََقْد نََصَ

ْدبِرِيَن﴾]7].  ُْتم مُّ رُْض بَِما رَُحَبْت ُثمَّ َولَّ
َ
فَلَْم ُتْغِن َعنُكْم َشيًْئا َوَضاقَْت َعلَيُْكُم اْل

]1] الرشيف عيل بن محمد الجرجاين، كتاب التعريفات، دار الكتب العلميّة، لبنان، 1995 ص: 53، ط 2.

]2] ابن منظور، لسان العرب، املجلد الثالث، إعداد يوسف خيّاط، دار لسان العرب، بريوت، ص: 949.

]3] سورة البلد: اآلية:2-1.

]4] سورة سبا: اآلية: 17-15.

]5] سورة الفجر: اآلية: 6 .

]6] سورة البقرة: اآلية: 246.

]7] سورة التوبة: اآلية: 25 .



355المواطنة: إستقراء المفهوم ونقده من خالل تجارب الغرب

فاملواطنة إذن كلمة لها أصٌل عريبٌّ مرتبٌط مبوطن اإلنسان ومبستقرّه وانتامئه الجغرايّف، 

لكّنها كرتكيٍب ومصطلٍح استُحِدثت للتعبري عن الوضعيّة السياسيّة واالجتامعيّة واملدنيّة 

والحقوقيّة للفرد يف الدولة. 

إدارة  يف  األفراد  مساهمة  إىل  اصطالًحا   )Citizenship/Citoyenneté( املواطنة  تشري 

الشؤون السياسيّة للدولة، عن طريق املشاركة يف صياغة القرارات واألحكام التنظيميّة للدولة، 

هي: »صفة املواطن الذي يتمتّع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتامؤه إىل 

وطن، وأهّمها واجب الخدمة العسكريّة وواجب املشاركة املاليّة يف موازنة الدولة«]1]. 

ويتبنّي من هذا التعريف الوارد يف املوسوعة أّن املواطنة صفٌة أو قيمٌة رشطيٌّة ميكن 

توفّرها وميكن غيابها، فهي ليست صفًة جوهريًّة ذاتيًّة تكون بالوجود، بل هي صفٌة 

ترتتّب عن مؤرّشاٍت أهّمها االنتامء إىل الوطن، فالوطن هو الحقل العام الذي متارَس فيه 

املواطنة، وال وجود ملواطنٍة دون وطن.

ومثّة أربع مؤرشاٍت للمواطنيّة: 

، مثل حّق  سيايسٌّ يتجىّل يف حقوق املواطن، الناتجة عن انتامئه لنظام سيايسٍّ معنّيٍ

االقرتاع باعتباره عضًوا يف املجتمع السيايّس الذي هو املدينة.

ومؤرشِّ الوالدة: املواطن ابٌن له الحّق يف حيازة املواطنيّة، وهو التعريف األقدم؛ إذ كان 

يُسمح للمدن القدمية مقابلة عدٍد ضئيٍل من املواطنني مع عدٍد كبريٍ من ساكني املدينة.

واملؤرّش الحقوقّي يعكس املواطن عىل مستوى القانون، املواطنة الرومانيّة منوذًجا، 

املايّل والذي به يتحّدد املواطن من خالل ما يتمتّع به من ملكيٍّة  واملؤرّش االقتصادّي 

دة، حيث يساهم يف موازنة الدولة ضمن رشوٍط معيّنٍة؛ أما دائرة املعارف الربيطانيّة  محدِّ

ومبا  الدولة،  تلك  قانون  حّددها  كام  ودولة  فرد  بني  »...عالقة  بأنّها:  املواطنة  فتعرّف 

تتضّمنه تلك العالقة من واجباٍت وحقوٍق يف تلك الدولة«.]2] 

]1] الكيايل وآخرون، موسوعة السياسة، مجلّد: 05 املؤّسسة العربيّة للدراسات والنرش، بريوت، ط:03 1996 ص:373.

*محمد عابد الجابري )2010/1936(: مفّكر مغريّب معارص. 

[2[ The New Encyclopedia Britannica, Volume3,micropaedia,Library of congress, 15th edition,u.s.a 2003,p:332.
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الجنسيّة  ألّن  والجنسيّة؛  املواطنة  بني  التفرقًة  من  نوًعا  التعريف  هذا  ونالحظ يف 

تتضّمن حقوقًا أخرى مثل الحامية يف الخارج، وهذه الحقوق ال تتولّد مع املواطنة.

فاملواطنة عالقة والٍء للسلطة السياسيّة وحامية للمواطن من هذه السلطة، مبا يف 

ذلك الحامية الدبلوماسيّة للمواطن يف غري وطنه، فاملواطنة مشاركٌة يف الحياة السياسيّة، 

ومامرسٌة للحقوق املدنيّة، فهو فرٌد ينخرط يف سلطة الدولة ويف حاميتها، وبالتايل يتمتّع 

بحقوٍق مدنيٍّة ويقوم بواجباٍت تجاه الدولة التي ينتمي إليها.

وتحيل فكرة االنتامء إىل كون املواطنة مرتبطًة بهويٍّة وطنيٍّة خاّصٍة، فهي تعود إىل 

عنارص: أهّمها االنتامء والوالء لألرض يف السلم والحرب، والتعاون مع املواطنني اآلخرين 

لتحقيق األمن االجتامعّي؛ وهي عالقٌة بني الفرد والدولة أيًضا، يحّددها الدستور وقوانني 

العاّمة؛  املناصب  وتويّل  االنتخاب  حقوق  مثل  والواجبات،  للحقوق  املتضّمنة  الدولة 

وهي عالقٌة بني الفرد وغريه أيًضا، وتحّددها قواعد االحرتام األخالقّي املتبادل والقوانني 

، كام أنّها عالقة بني الفرد واملجتمع، وتحّددها القواعد املثىل  الجزائيّة الرادعة لكلِّ تعدٍّ

أو  القانون  إطار  تقع ضمن  أكانت  سواء  املتاحة  الوسائل  عرب  ملجتمعه  الفرد  لخدمة 

ضمن إطار األعراف والتقاليد املعمول بها، والتي ال تخالف القانون املطبَّق يف البالد، كام 

أنّها عالقة بني مؤّسسات املجتمع املديّن من خالل الربامج العلميّة املكتوبة والتي تشّكل 

خطًة لألمن والسلم االجتامعّي يف البالد. 

فاملواطنة تستبطن أبعاًدا متعّددًة: منها القانويّن الذي يظهر يف الجنسيّة، التي تثبت 

العالقة القامئة بني الفرد والدولة، والتي تخّول للمواطن الحصول عىل املكاسب املاّدية 

واملعنويّة، فهي الزمٌة عن وضعيّة االنتامء.

الحقوق،  ملنظومة  الضابطة  القانونيّة  الضوابط  يف  يتجىّل  الذي  السيايّس  ومنها 

والواجبات التي ميلكها الفرد، من تسيريٍ وتنظيٍم آلليّات املشاركة السياسيّة من ترشيٍح 

وانتخاٍب، فهي يف األصل تقوم عىل اإلرادة العاّمة الواعية.
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polis :املواطنة واملدينة

الرحم  فهي  الحارضة،  أو   ))cité باملدينة املواطنة  فكرة  مليالد  السيايّس  الفكر  يؤّرخ 

الثقايفّ الحاضن للفكرة، حيث كانت املدينة الفضاء السيايّس واالجتامعّي ملامرسة الحقوق 

والواجبات املدنيّة، فهي ملٌح للثبات، واالستقرار املرشوط يف قيام املجتمع املدينّ. ففي 

اللغة العربيّة نجد اللفظ القريب من املدينة هو الحرض، والتي تقابل البادية التي تستبطن 

معنى العارية، أي العراء، فاملدينة سياٌج حافظ للحقوق وناظم للواجبات.

أّما املدينة يف اللغة الفرنسية »فيل)Ville( الضيعة يف األصل الالتيني، أي الدار يف 

الريف، وهي أيًضا تجمٌع سكنيٌّ جغرايفٌّ واجتامعيٌّ قوامه بنايات تخرتقها طرقات، ُسّكانُها 

ومنها  )Urbin/أوربان(،  املعنى  هذا  املدينة  إىل  والنسبة  واملهن،  التجارة  يف  يعملون 

)Urbanisme(، وهي من أوربس Urbus التي تعني املدينة، أّما يف الفلسفة فاملدينة 

سيتي Cité، وبالالتينية سيفيتاس Civitas، ومعناها الشخصيّة املعنويّة والقانونيّة التي 

يعيشون  باإلنجليزيّة   )Citizens(و بالفرنسيّة،   )Citoyens(املواطنني مجموع  قوامها 

بصورة مستقلّة، وترسي عليهم القوانني نفسها«]1].

 )Ville( فاملدينة  ثقافيًّا،  بُعًدا  يأخذ   )Cité(و  )Ville( املدينة  بني  التمييز  أّن  كام 

، أّما املدينة )cite( التي تؤّسس للمدنية، فتقوم  مؤّسسٌة عمرانيٌّة مدنيٌّة ذات بعٍد ماّديٍّ

عىل املواطنيّة، وليس عىل املؤرّشات املاّديّة، ونلمس هذا يف قول روسو: »املنازل تشّكل 
.[2[»)Cité( أّما املواطنون فيكوِّنون السيتي ،)Ville( املدينة

املواطنة والدين:

املواطنة هيئٌة قانونيٌّة، وعالقٌة بني سلطة موضوعيٍّة، وذاٍت قانونيٍّة، وباألصل اللغوّي 

العريّب هي رابطٌة بني فرٍد ووطٍن، ويف اللسان الغريّب هي عالقٌة بني فرٍد ومدينٍة، ففي األوىل 

تجمع بني الفرد والوطن روابُط روحيٌة معنويٌة، ويف الثانية تطفو التجلّيات املاّديّة عىل 

]1] حمد عابد الجابري، قضايا يف الفكر املعارص، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بريوت، ط/01.997ص:12-11.

]2] جان جاك روسو، العقد االجتامعّي، ترجمة: بولس غانم، اللجنة اللبنانيّة لرتجمة الروائع، بريوت 1972 ص:26 د.ط.
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العالقة، وانطالقًا من هذه الرؤية نفى الغرب وجود منوذج املواطنة يف الثقافة العربيّة، 

متناسني أّن املواطنة يف صورتها املاّديّة هي منظومة من قواعَد قانونيٍّة محكومٍة بتأصيٍل 

، ومشاركٌة وجدانيٌة بني الفرد  طبيعيٍّ للحقوق والواجبات، وهي يف جوهرها موقٌف عاطفيٌّ

والوطن، وهذا الذي نلمسه كثريًا يف الرتاث األديّب للشعوب الرشقيّة.

واملقولة  الدينّي،  باملعتقد  تاريخيًّا  املواطنة  ارتبطت  التأسيس  هذا  من  وانطالقًا 

الثابتة يف املوروث الفردّي والجامعّي »حّب الوطن من اإلميان« مشرتٌك ثقايفٌّ يف جميع 

اللغوّي  التأصيل  بني  والعالقة  مختلفة،  والتعبريات  واحٌد،  واملعنى  الرشقيّة،  األلسن 

الدينّي الثقايّف، واملامرسة السياسيّة تداخليٌّة بني الوطن والدين، والتاريخ يثبت حضور 

املعتقدات الدينيّة يف بلورة العالقة املواطنيّة، وعىل قاعدة االرتباط والتالزم بني الدين 

والشخصيّة املؤّسسة، فالرابطة بني الدينّي والسيايّس، أو بني رجل الدين والرهط الذي 

ميثِّل املجال اإلنسايّن للمامرسة املدنيّة ظاهرٌة يصعب التفرقة فيها.

واقعٌة ال ميكن  الدينّي  النزوع  لهذا  أنانيٍّة  األشخاص كذواٍت  أو  السياسة  واستثامر 

املجتمع  وحتى  متييٍز،  دون  له  ضحيًّة  الشعوب  جميع  كانت  وقد  التاريخ،  من  نفيها 

الغريّب الذي حاول تأسيس مواطنة بعيًدا عن الدين كان ضحيًّة لها يف األصل، والبحث 

اإللكلرييكّ،  الدينّي  لالضطهاد  أفعاٍل  ردوِد  مجرّد  هو  الدين  عىل  متعاليٍة  مواطنٍة  عن 

واملوضوعيّة تقتيض مّنا التعاطي مع الدينّي من خالل أهدافه وغاياته، وليس من خالل 

مامرسة املنتمني إليه، فالدين واملعتقد الدينّي رضورٌة طبيعيٌّة ومدنيٌّة ال يكون التوازن 

الفردّي أو االجتامعّي إاّل بها، ومن خاللها.

الدينّي  الحّريّة واالعتقاد  للمواطنة من خالل مراعاة  املعارص  التأسيس  ونجد هذا 

بأهّميّة  األمريكيّني  االجتامع  علامء  أحد  يرّبر  حيث  املتقّدمة،  لألمم  املديّن  الترشيع  يف 

لرضورة  وموجبٍة  الزمٍة  مؤرّشاٍت  باعتامد خمس  األمريكيّة  املواطنة  يف  الدينيّة  الحّريّة 

هذه العالقة، أّولها: »... الحّريّة الدينيّة أو حّريّة الضمري، هي حّق إنسايّن أسايسٌّ ومثنٌي 

وال ميكن التنازل عنه.. وهي حّريّة املرء يف الوصول إىل معتقداٍت معيّنٍة، والتمّسك بها، 

ومامرستها بحّريّة، أو تغيريها، بحيث ال يخضع إاّل ملا ميليه عليه ضمريه، ويكون مستقالًّ 
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ا من الدرجة الثانية،  عن أيَّ سيطرٍة خارجيٍّة خاّصًة السيطرة الحكوميّة.. فهي ليست حقًّ

هي حقٌّ ال يخضع أليِّ تصويٍت وال ميكن لبريوقراطيّة الدولة االعتداء عليه«]1].

قبل  بذاته  قائٌم  وأصٌل  للترشيع،  سابٌق  الرؤية  هذه  حسب  الدينّي  االعتقاد  إًذا، 

الحّق يف قمع  فالدولة كمؤّسسة دستوريّة ال متلك  العكس،  الوضعيّة، وليس  الحقوق 

هذا الحّق أو تقييده، ويعتقد الباحث األمرييكّ أّن الحامية الدستوريّة للحّريّة الدينيّة 

يف الواليات املتّحدة االمريكيّة هي التي حافظت عىل قّوة الدين، والعالقة بني الحداثة 

والدين تكون دوًما عكسيًّة يف النظم السياسيّة إاّل يف النظام األمرييكّ تتميّز هذه العالقة: 

».. فمعظم الدول الحديثة تبدو وكأنّها محكومٌة مبعادلٍة صارمٍة كلاّم ازدادت حداثة 

أكرث  فهي  التوّجه،  لهذا  استثناٌء صارٌخ  أمريكا هي  لكن  الناس،  علمنة  إىل  أّدت  الدولة 

ًما وحداثًة ولديها يف الوقت نفسه أكرث الشعوب تديًّنا وحداثًة]2]«. الدول تقدُّ

وخالصة القول إّن الدين ال يتعارض مع مبدأ املواطنة، فهو أصٌل وجداينٌّ للتالحم 

مصالَح  من  نابع  األمم  لرشذمة  واستثامره  األفراد،  بني  للفرقة  عالمًة  وليس  والتكافل، 

اقتصاديٍّة بحتٍة ال متّت بصلٍة إىل حقيقة املعتقد الدينّي.

املواطنة والجنسّية:

إّن  حيث  الجنسيّة،  اصطالح  مع  التباٍس  يف  للمواطنة  االصطالحيّة  الداللة  تضعنا 

العام مينح املواطن هيئًة  الضيّق، أو لدولٍة باملعنى  االنتامء ملؤّسسٍة سياسيٍّة باملفهوم 

قانونيًّة معيّنًة ميكن نعتها باملواطنة تارًة، وبالجنسيّة تارًة أخرى، هذا إذا اعتمدنا التصّور 

األمرييكّ املسّجل يف موسوعة كولري، والذي ينطلق من انتامء الجنسيّة التي يتمتّع بها 

تابعني  أنّهم  القارّة عىل  املواطن األمرييكّ، فالسلطة األمريكيّة: »...تعامل رعاياها خارج 

السياسيّة  الحقوق  الجنسيّة، وإن مل يكن لهم من املواطنة أي مامرسة  لها من ناحية 

املكفولة للمواطن األمرييكّ أيُّ حقوٍق«]3].

]1] إيربيل، دون أي وآخرون، بناء مجتمعٍ من املواطنني، ترجمة هشام عبد الله، األهليّة للنرش، األردن، الطبعة األوىل، 2003 ص: 364 .

]2] املرجع نفسه، ص: 365. 

]3] ياس عبد التواب جابر، املواطنة يف الرشيعة اإلسالمية، دار املحدثني، القاهرة، الطبعة االوىل 2011 ص: 236. 
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كانت والدة الشخص ألبوين، أو يف منطقٍة معيّنٍة، هي املعيار األسايّس للحصول عىل 

الجنسيّة. وتأيت كلمة )nationality( اإلنجليزيّة التي تعني »الجنسيّة« من الكلمة الالتينيّة 

القدمية )nasci( والتي تعني: الوالدة، فالجنسيّة وضعيٌّة مرتبطٌة باملكان، وبامليالد.

قانونيًّة  فروقاٍت  باعتامدهم  والجنسيّة  املواطنة  بني  القانون  رجال  بعض  ويفرّق 

املواطنة  مستوى  عىل  بالحّق  التمتّع  ولكن  املفهومني،  بني  قائٌم  فالتقاطع  بسيطًة، 

يكون محلّيًّا، أي داخل الوطن، يف حني أّن الجنسيّة كوضعيٍّة قانونيٍّة متنح الفرد حقوقًا 

وامتيازاٍت خارج الوطن، أو بني دولتني تكون محكومًة وفًقا للقانون الدويّل، فاملواطنة 

والجنسيّة: »تعرّبان عن وجهني مختلفني لعالقٍة واحدٍة، تكتسب فيها الجنسيّة السمة 

الدوليّة، وترتكز املواطنة عىل اإلطار الوطنّي، فهي متييٌز بني الداخل والخارج تعرّب فيه 

املواطنة عن العالقة القانونيّة بني الفرد والجامعة السياسيّة التي ينتمي إليها، وتتحّول 
إىل عالقٍة بني دولتني أو أكرث مبناسبة الوضع القانويّن للفرد من ناحيٍة ثانيٍة«]1].

الجنسيّة إذًا صفٌة، وامتياٌز قانوينٌّ مدينٌّ يتضّمن رابطًة بني الفرد ودولٍة ما؛ ألنّه بإمكان 

األفراد الحصول عىل جنسيّاٍت مختلفٍة، أو جنسيّتني عىل سبيل التمثيل، فالجنسيّة متنح 

الفرد بعض االمتيازات، ال كّل الحقوق املواطنيّة، فليس من الرضورّي للحاصل عىل جنسيٍّة 

ما أن يصبح مالًكا لحّق املواطَنة املتمثّل يف الحقوق والوظائف املدنيّة والسياسيّة.

ويذهب بعض املفّكرين إىل التفرقة والتمييز بني الجنسيّة واملواطنة باعتامد مؤرّشاٍت 

داٍت: قانونيٍّة، وحقوقيٍّة، وسياسيٍّة، وثقافيٍّة.  ضابطٍة للمواطنة، إذ يحّددونها يف أربع محدِّ

القانويّن،  البعد  التقاطع يكون يف بعضها ال يف كلّها، فالتقاطع بينهام يكون يف  ولحاظ 

ويف مامرسة النشاط السيايّس، وقد: »...تُختزل املواطنة يف أمرين: منط اكتساب الحقوق 

من ناحيٍة، وطرق ووسائل مامرسة الحقوق من ناحيٍة أخرى، أْي االقتصار عىل معَنيَنْي 

قانوينٍّ، مبعنى طرح االفرتاضات حول من  للمواطنة؛ يحّدد األّول منها املواطنة كوضعٍ 

الذي تعرتف له الدولة بصفة املواطن وما هي األسس القانونيّة لحقوق وحّريّات األفراد 

مجموعٌة  أنّها  عىل  للمواطنة  األوسع  الرؤية  منهام  الثاين  يتناول  بينام  الدولة،  داخل 

]1] ياس عبد التواب جابر، املرجع السابق، ص:237.
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السياسيّة  العضويّة  بحدود  تعرف  التي  املشاركة  وإمكانيّات  والواجبات،  الحقوق  من 

واالجتامعيّة«]1].

والعالقة بني الجنسيّة واملواطنة ال تقف عند حدود السجال النظرّي والجديّل، بل 

النّص  لها، ويف  والحاالت ال حرص  والهويّة،  االنتامء  إشكاالٍت عدًة عىل مستوى  تطرح 

التايل بعض من اإلشارات: »وقد جعلت قواعد عضويّة األّمة الحياة بائسًة، ليس بالنسبة 

ال  الذين  لألشخاص  بالنسبة  وإمّنا  فقط،  املتّحدة  الواليات  يف  املكسيكينّي  للمهاجرين 

أيًضا،  واملواطنة  الجنسيّة  عىل  للحصول  طلباتهم  بقبول  حكوماتهم  إقناع  يستطيعون 

كام أوضح مؤمتٌر ُعِقد مؤّخرًا يف كلّيّة بوسطن، بعنوان »يف مسألة املواطنة«. وقد ناقش 

أفريقيا  وجنوب  وماليزيا  العاج  وساحل  وإندونيسيا  والهند  إنجلرتا  يف  حاالٍت  العلامء 

القانونيّني  مواطنيها  الحكومات  فيها  َجعلت  والتي  املتّحدة،  والواليات  وتوغو  وتايلند 
أنفسهم عدميي الجنسيّة«.]2]

وتبقى املواطنة والجنسيّة مفتوحًة عىل اإلمكانات عىل قاعدة الذاتيّة الثقافيّة التي 

تحكم الترشيع املديّن والقضايّئ يف األمم.

املواطنة واألخالق:

 ، املواطنة صفٌة ووضعيٌّة قانونيٌّة تربط الفرد بالوطن، والعالقة باألصل معطًى تجريديٌّ

فهي نسبٌة بني تصّورين أو معلمني، هام الفرد والوطن، فهي ليست ماّديًّة بحتًة، بل هي 

رابطٌة روحيٌّة وقيميٌّة، وعليه نجد أّن التقاطع بني األخالق واملواطنة مسألٌة جوهريٌّة ال 

نة  انفصام بينهام، فهي صفٌة قيميٌّة قبل أن تكون وجوديًّة، عىل قاعدة الرشطيّة املتضمَّ

بالطلب،  إذا ُوجدت يف يشء جعلته مرغوبًا فيه وجديرًا  التي  الصفة  القيمة، فهي  يف 

فاملواطَنة تتحّقق بوجود رشوِط تحّددها املؤّسسة الدستوريّة لكّل دولٍة.

يف  للمواطنة  املاّدّي  العنرص  عىل  كعادته  يؤكِّد  للمواطنة  الغريّب  التصّور  ولكّن 

]1] ياس عبد التواب جابر، املرجع السابق، ص:238.

]2] جاكلني ستيفينز، حول فكرة الجنسية واملواطنة، ترجمة عالء الدين أبو زينة. موقع جريدة الغد 29 أيار 2012.اريخ الدخول:26 نيسان 

2018 التوقيت :10.50.
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االتجاه  رّواد هذا  ومن  واألخالقيّة،  الروحيّة  العنارص  إىل  االلتفات  دون  مظاهره،  جّل 

الفيلسوف جون راولس، الذي يؤّسسها عىل مرجعيّة كانطيّة]1] تستنري بأولويّة الحّق عىل 

القيمة الخلقيّة؛ ألّن الحياة املدنيّة عنده ينبغي أن ال تُقام عىل الفرضيّات األخالقيّة، بل 

ينبغي بناؤها عىل فكرة الحقوق الطبيعيّة، يقول راولز: »ينبغي، إًذا أالَّ نحاول إعطاء 

حياتنا شكاًل ما انطالقًا من الخري املحّدد بطريقٍة مستقلٍّة. ليست أهدافنا هي التي تربز 

طبيعتنا، بل تلك املبادئ التي نعرتف لها بكونها هي املتحّكمة يف الرشوط التي يقع يف 

سياقها تحديد هذه األهداف والطريقة املتّبعة يف تحقيقها سبب ذلك يكمن يف أسبقيّة 

األنا عىل غاياته، وتحديده لها إىل درجة أّن الغاية السائدة نفسها يجب اختيارها من 

بني عدٍد من اإلمكانات؛ لذلك ينبغي علينا قلب العالقة بني الحّق والخري كام تقرتحها 

يّل«]2]. املذاهب الغائيّة والنظر إىل الحّق عىل أنّه أوَّ

وعليه تصبح املواطنة حسب رؤية هذا املوقف املاّدّي الطبيعّي قامئًة عىل فكرة 

راولز  عليه  يقيم  الذي  فاألنا  الفطريّة،  األخالقيّة  بالقيم  ال محكومًة  الطبيعّي،  الحّق 

مجرٌّد،  أنا  فهو  املجتمعيّة،  األخالقيّة  بالقيم  مثقٍل  وغرُي   ، مستقلٌّ أنا  هو  الحّق  فكرة 

وعىل حّد توصيف الفيلسوف طه عبد الرحمن تكون املواطنة يف حّدهم: »..جملًة من 

الحقوق الفرديّة تحّددها نظريٌّة يف العدل تّم وضعها خارج نطاق األخالق، ذلك أّن 

األفراد، رعايًة ملصالحهم، قاموا بتحديد مبادئ هذه النظريّة السياسيّة بعد أن تجرّد 

تخّصه،  التي  واألوصاف  واألدوار  واألوضاع  واألغراض  القيم  كّل  من  منهم  واحٍد  كلُّ 

املواطن  بها  يرى  التي   [conception du bien[ األخالقيّة  الرؤية  فإّن  هذا  وعىل 

حياته هي من هذه األشياء التي ينبغي أن يتجرّد منها كلّيًّا، حتى يحصل عىل حقوٍق 

متساويٍة مع حقوق غريه من املواطنني، فإًذا هذه الرؤية األخالقيّة شأٌن خاصٌّ مثلها 

يف ذلك مثل العقيدة الدينيّة، يف حني أّن نظريّة العدل التي توجبها املواطنة شأٌن عامٌّ 

ال غبار عليه]3].

]1] )نسبًة إىل الفيلسوف األملاين إميانويل كانط(.

]2] مايكل ج ساندل، الليرباليّة وحدود العدالة، ترجمة محمد هناد، املنظّمة العربيّة للنرش، بريوت، الطبعة األوىل: 2009.: 306. 

]3] طه عبد الرحمن، روح الحداثة، املركز الثقايّف العريّب، املغرب، الطبعة األوىل 2006 ص: 217.
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وعزلها  األخالقيّة  القيم  بفصل  تقوم  الغريّب  السيايّس  الفكر  يف  أخرى  فئٌة  وتوجد 

أّن املواطنة  عن املواطنة، وهم الجامعاتيّون]Commu nitaiarists] الذين يعتقدون 

العاّمة، وعليه تكون قيم  القيم  الجامعة فقط، ال مع  تتقاطع مع قيم  قانونيٍّة  كهيئٍة 

املواطنة مرتبطَة بثقافٍة مغلقٍة، وقيٍم جامعيٍّة محّددٍة، تعكس التوّجه املاّدّي للجامعة، 

وفحوى منظورهم للمواطنة يقّر باقرتان املواطنة: »..مبوقعٍ من املواقع داخل املجتمع، 

فكلُّ مواطٍن يرتبط بتاريٍخ وتراٍث مخصوصني حاماًل ثقافًة معيّنًة ال يشرتك فيها إاّل مع 

الذين ينتسبون إىل الجامعة نفسها التي ينتسب إليها ويطالب باقي املواطنني باحرتام 

عليها،  ترتتّب  التي  الخاّصة  بالحقوق  باالعرتاف  الدولة  يطالب  كام  ثقافته،  خصوصيّة 
والقيم األخالقيّة هي جزٌء من هذه الثقافة املخصوصة...«]1].

1. الجذور التاريخّية ملفهوم املواطنة 

من املعامل التي يتّفق عليها أغلب الباحثني يف الفكر السيايّس اعتباُر املواطنة اصطالًحا 

وتواضًعا غربيًّا، واالتفاق عىل أّن الدالالت واملفاهيم التي عرفت يف الثقافات ليست إاّل 

les su- والرعيّة  الحاكم  تخرج عن سياق  ومل  الواقع،  أرض  تجّسدت عىل  )ارهاصاٍت 

jets( تغيب فيها روح املواطنة املتّفق عليها اصطالًحا، ومن بني صيغ اإلجامع التي أقّر 

الرئيس لجميع  الرحم  أثينا هي  أّن  السيايّس خصوًصا  الفكر عموًما، والفكر  بها رجال 

املؤرّشات الحضاريّة.

املواطنة عند اليونان:

النواة  الدولة مبامرسٍة سياسيٍّة ومنوذٍج دميقراطيٍّ فريٍد جعلها تكوِّن  امتازت هذه 

األوىل يف مناقشة القضايا السياسيّة واتخاذ القرارات بطريقة حرٍّة ودميقراطيٍّة، أي أنّها 

خلقت األجواء املناسبة للمشاركة السياسيّة، وهذا بطبيعة الحال مع بعض التحّفظات 

حول هذه املشاركة واملامرسة الدميقراطيّة، أي هل شملت جميع طبقات املجتمع أم 

أنّها اقترصت عىل فئٍة دون الفئات األخرى.

]1] طه عبد الرحمن، روح الحداثة، املركز الثقايّف العريّب، املغرب، الطبعة األوىل 2006 ، ص: 218.
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مل يستقر مفهوم املواطنة عند اليونان عىل حالٍة واحدٍة، بل تطّور من نظاٍم سيايسٍّ 

Eth-( الحكم كانت املواطنة ذات داللة إثنيّة )Solon( [1[ نإىل آخَر فقبل تويلِّ صولو

nique( استثنى فيه املرّشع اليونايّن األجانب والنساء واألطفال وغري األحرارإذ؛ »تنّكرت 

املواطنون  البرشيّة وذهب  لتوسيع حدودها  إميار  اندريه  يقول  اليونانيّة، كام  املدينة 

يف  يقبلوا  فلم  األجنبيّات،  األمهات  الزنا،وأبناء  أبناء  إقصاء  إىل  أحيانًا  يؤلِّفونها  الذين 

صفوفهم سوى أبنائهم، أّما أولئك الذين مل مينحهم نَسبُهم هذا الحّق، فلم يحصل عليه 

منهم، يف أغلب األحيان، سوى أشخاص محّددون صدرت بحّقهم قرارات خاّصة. ويقفل 

باب هذه املواطنيّة، كأنّهم يحرصون عىل إبقاء نقاوتهم العنرصيّة، وعىل حرص التمتّع 

بالحقوق السياسيّة يف إطار ذوي هذه الحقوق من الرشعيّني«]2].

سياسيّة  وسمٌة  حيثيٌّة  اليونايّن  املجتمع  يف  املواطنة  أّن  النّص  هذا  من  ونستشفُّ 
 

املتعّددة  مستوياتها  السياسيّة يف  للمامرسة  األهليّة  ومتنحه  اليونايّن  الفرد  بها  يترشّف 

الترشيعيّة والقضائيّة، ومتنح لكلِّ شخٍص تتوفّر فيه وجوبًا الصفات التالية: »أن يكون 

فيهم رشوط:  تتوفّر  الذين  املواطنون  فيها، وهم  ويعيش  أبًا عن جدٍّ  للمدينة  منتميًا 

امليالد ألب وأّم إثينيَّنْي حسب قانون عام 451 ق.م، وأن يكون ذكرًا، وبالًغا من العمر 18 

عاًما، وأن يكون اسمه مقيًّدا يف السجاّلت املعّدة لذلك يف خالل العام األّول مليالدهم، 

وتّم التحقق من هذا القيد عند بلوغه سن 16 عاًما، وإضافًة إىل هذه الرشوط الحّريّة، 

فاملواطن الذي ميلك الرشط األّول والثالث بالكسب والثاين والرابع بالطبيعة يخرج من 

دائرة الخضوع للسلطة األبويّة، وبعد أداء الخدمة العسكريّة ملدة عامني، أي عند سن 

18 يصبح عضًوا يف الجمعيّة )Ecclésia( أي مواطًنا أثينيًّا«]3].

وعىل هذا األساس، ووفًقا لهذا التقسيم والهيكلة لصفة املواطنة نجد عرشًة باملئة 

من سكان أثينا يتمتّعون باملواطنة، وهي نسبة تشري إىل أّن أكرب الرشائح يف املجتمع 

اليونايّن كانت تعيش التهميش، فاالستثناء هذا يشري يف اعتقادنا إىل فعاليّة املواطنة، 

]1] صولون بن اكسكستيديس: ولد حوايل.40 ق، م يف أثينا ويصنف ضمن الحكامء السبعة.

]2] اندريه اميار، تاريخ الحضارات العام ترجمة: فريد م داغر، منشورات عويدات، بريوت.اريس، ط:02 1986 ص 124.

]3] إبراهيم أحمد شلبي، تطّور الفكر السيايّس، الدار الجامعيّة للطباعة والنرش، بريوت.985.: 78.، ط.
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يحرم  فلِم  القرارات  اتخاذ  يف  املشاركة  تعني  وال  انتامٍء  مجرّد  املواطنة  كانت  فلو 

حصول العبيد والنساء عىل املواطنة؟ فحصول هاتني الرشيحتني عىل املواطنة مينحهام 

يف  بالقانون  وااللتزام  فالتقيّد  السياسيّة؛  العمليّة  يف  للمشاركة  القانونيّة  الرشعيّة 

املدينة اليونانيّة ووضعه يف مرتبة يسمو فيه فوق الشخص الحاكم هي من الخدمات 

الجليلة واإلسهامات اليونانيّة يف الفكر السيايّس اإلنسايّن.

بسبب  الرّق  نظام  »إلغاء  يف  صولون  الحاكم  أصدرها  التي  التعديالت  وتتمثّل 

الديون سايسسكتيًّا، أي وضع الثقل باليونانيّة، وإصدار قرار يعفي االبن من مساعدة 

مقدار  الحكم  يف  االشرتاك  أساس  وجعل  مهنة،  علّمه  قد  األب  هذا  يكن  مل  إذا  أبيه 
الرثوة التي ميلكها الفرد رشيًفا كان أم غرَي رشيٍف«.]1].

كام قّسم الدستور األثينّي املعّدل يف عهد صولون املواطنني إىل أربعة: »طبقة األغنياء 

األرشاف اليوبرتدا وهم من ميلكون خمسمئة مدمينوس فأكرث، الطبقة الوسطى: طبقة 

الطبقة  فرًسا،  يغّذي  أن  أو من يستطيع  الهيي من ميلكون ثالمثئة مدمينوس  الفرسان 

الثالثة الحرفيّون الزوجيتاي وهم الذين ميلكون املحراث وما يجرّه الثريان وأرًضا يزرعون. 

الطبقة الرابعة: املعدمون الثيتيس وهم من ال ميلكون شيئًا]2].«

ونالحظ يف هذه الرتاتبيّة اعتامد الرثوة مقياًسا ألهليّة املواطن، وتّم تهميش الفقراء 

 Oswald( [3[والعبيد والنساء، فالقانون اليونايّن يُطبّق فقط كام يقول أوسوالد شبنجلر

العامل  أّما األجانب والعبيد وكُّل من كان يف  املواطنني  Spengler 1880- 1936 »عىل 

خارج أسوار املدينة، فإنّهم جميًعا مل يكونوا ذوي شأٍن يف نظر القانون«]4].

االجتامعيّة  الحقوق  بكافة  متتّعت  التي  الوحيدة  الطبقة  هي  املواطنني  »فطبقة 

واالقتصاديّة والسياسيّة، وكان ألعضائها األهليّة الكاملة لتويّل الوظائف العاّمة، واملشاركة 
يف رشف االنضامم إىل الجيش وقيادته«.]5].

]1] مصطفى النشار، تطّور الفلسفة السياسيّة، الدار املرصيّة السعوديّة للنرش والتوزيع، القاهرة 2005 ص: 33.، ط.

]2] أمين بن حميد، الفكر السيايّس عند صولون، مجلس الثقافة العام، مرص 2006: 110.

]3] شبنغلر: 1880-1936 مؤّرخ وفيلسوف أملايّن.

]4] أسوالد شبنجلر، تدهور الحضارة الغربيّة، تر أحمد الشيباين ج:02.ار مكتبة الحياة، لبنان، ص:311 د.ط.ت.

]5] عيل أحمد عبد القادر، تطور الفكر السيايّس، مكتبة الرشق، القاهرة، الطبعة األوىل 1970 : 13. 
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يجاوز  ال  العاّمة  الشؤون  يف  األثينّي  املواطن  فيه  يشارك  الذي  الَقْدر  كان  وقد 

تبًعا ملدى  أهّميّته  تتفاوت  املدينة، وهو اجتامع  املواطن اجتامع  أحيانًا مجرّد حضور 

الدميقراطيّة السائدة، وقد يتضّمن أحيانًا أخرى صالحيًّة متفاوتًة لتويّل الوظائف العاّمة؛ 

ولهذا ذهب أرسطو، ويف ذهنه صورة نظام أثينا، إىل أّن الصالحية لتويّل وظائف املحلّفني 

هي أحسن معياٍر لصفة املواطن، ويالحظ أّن عدد الوظائف التي يصلح املواطن لشغلها 

كان متغرّيًا تبًعا لدرجة الدميقراطيّة املطبّقة يف املدينة]1] .

ومن املالحظ لنا أّن االشتغال باألعامل العاّمة واملشاركة يف أعباء الدولة كان رشفًا 

للمواطن األثينّي الذي مل يكن يبحث عن حقوٍق قانونيٍّة ودستوريٍّة بقدر ما كان يسعى 

للحصول عىل رشف تأدية واجبات مجتمعه.

ومبرور الوقت ظهرت ظاهرة التفرقة داخل طبقة املواطنني نفسها، حيث تفّرعت إىل 

فئتني: فئة األرشاف ذوي األصول النبيلة، وفئة العاّمة؛ إذ »حاولت فئة األرشاف االستئثار 

بالحقوق السياسيّة ونادى العاّمة برضورة زوال هذه التفرقة القامئة عىل أساس عراقة 

األصل ونسبة املولد، واستُعيض عنها مبعيار الرثوة، أي أّن أرستقراطيّة املواطن أصبحت 

تعتمد عىل ماله وممتلكاته، ال عىل نبالة أصله وعراقة فرع أسته، وقد كان لهذا أثره يف 
ما بعد عىل التقسيامت التي سادت املؤّسسات العاّمة يف دولة املدينة«]2].

ال تخرج نظريّة أرسطو يف املواطنة عن النسق األرسطّي العام، إذ نجدها مرتبطة برؤيته 

العاّمة للدولة، التي يعتربها حالة طبيعيّة، مع اعتباره اإلنسان حيوانًا مدنيًّا، والرابطة التي 

تجمع بني اإلنسان والدولة إمّنا تكون كذلك اقتضاًء ملنطق الطبيعة ومنطق الوجود.

املواطنة عند أرسطو هي حالٌة ووضعيٌّة اصطناعيٌّة، وهي ليست طبيعيًّة عىل غرار 

الدولة، فالدولة املدينيّة عند أرسطو توجد بصورة طبيعيّة، ويعيش اإلنسان فيها بفعل 

، ومنط من الجامعات املدينيّة  الطبيعة..]3]. وهي »جامعٌة برشيٌّة منظّمٌة بشكٍل مؤّسيسٍّ

التي نشأت عىل شاطئ املتوّسط، التي امتازت بالقدرة عىل إقامة عالقات مع مواطنني 

]1] جورج سباين، تطور الفكر السيايّس ترجمة: جالل العرويّس، دار املعارف، مرص 1971.:4 د.ط.

]2] عيل أحمد عبد القادر، مرجع سابق، ص :13.

]3] راسيس وولف، أرسطو والسياسة، تر أسامة الحاج، املؤّسسة الجامعيّة للدراسات، بريوت، ط:01 1994 ص :75.
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يف الخارج، مبعنًى آخَر إنّها عبارة عن الجامعة املنظّمة من مواطني املدينة مع ما يتعلّق 
بها من أراٍض، بذلك تختلف عن املدينة التي هي مكان السكن«]1].

فمسألة املواطنة عند أرسطو ُعولجت من جهة املفهوم السلبّي للشء عىل حّد تعبري 

حاتم النقاطّي،]2] فتحديد املواطن يتعنّي من جهة تعيني غري املواطن والذي يعرّب عنه 

أيًضا بعالقة االختفاء، وهو ما نلمس فيه الطابع الجديّل الذي يحّدد القضيّة منظوًرا إليها 

من خالل النقيض، كام نستشّف من خالل أرسطو أّن املواطنة كانت مسألًة اختالفيًّة 

قبل زمن كتابة كتابه يف السياسة؛ إذ يقول:« ومن ثّم، علينا أن نستقيص من يجب أن 

ندعوه مواطًنا، وما هو مواطٌن، ومن املواطن، إذ يكرث ما يكون املواطن موضوَع جدٍل، 

من حيث إّن الجميع ال يتّفقون عىل كون املواطن شخًصا واحًدا، معيًّنا«]3].

السياسيّة  األنظمة  أرسطو  فيها  سّجل  تاريخيًّة  وثيقًة  النّص  هذا  اعتبار  وميكن 

والدميقراطيّة؛  وامللكيّة،  األوليغاركيّة  الدميقراطيّة  وهي  اليونان،  يف  سائدة  كانت  التي 

فاالختالف يف حّد املواطنة يرجع إىل االنتامء السيايّس للنظام الذي يبعد تعريف املواطن 

عن سياق املوضوعيّة.

املواطنة  ربط  يف  املفّكرين  بعض  اعتمدها  التي  الحجج  ودحض  بنقد  أرسطو  بدأ 

»أّما ملواطن فليس مواطًنا مبجرّد سكناه  املدينة، فيقول:  أو  املكان  اإلقامة أي  مبسالة 

النزالء واألرقّاء يشاطرونه تلك السكنى »فالتسليم بعامل املكان كرشٍط  البالد؛ ألّن  يف 

الرشوط  يستبعد  أرسطو  أّن  أيًضا، ويبدو  والرقيق  الحّق  أيًضا  األجنبّي  للمواطنة مينح 

املاّديّة يف بناء املواطنة، إذ ميكن أن يكون الوطن محالًّ للعديد من األجانب، واملهاجرين، 

والالجئني السياسينّي، فالحصول عىل الجنسيّة بحكم اإلقامة، قد يكتسب وفًقا لقواعَد 

يد  عىل  ذلك  بعد  روما  يف  ما حدث  وهذا  للمدينة،  السيايّس  النظام  يضعها  ورشوٍط 

.)Antonniana( اإلمرباطور ماركس أورليوس، والذي عرف مبرسوم

]1] جورج كتّورة، السياسة عند أرسطو، املؤّسسة الجامعيّة للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، ط:01.1987. :52.

]2] حاتم النقاطّي، مفهوم املدينة يف كتاب السياسة ألرسطو، دار الحوار للنرش والتوزيع، سوريا، ط:01 1995. :43.

]3] أرسطو، يف السياسة،ترجمة األب اغسطني بربارة، اللجنة اللبنانيّة لرتجمة الروائع، بريوت، ط:02.980 ص :115.
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كام أخذت هذه الداللة تعبريًا جديًدا يف العرص الراهن، وهو املواطنة العربوطنيّة، 

أي إمكانيّة التمتّع بحقوق املواطنة مبجرّد اإلقامة، وهو ما يعرب عنه املفهوم الوارد يف 

العضويّة يف جامعٍة سياسيٍّة  بأنها: »أكرث أشكال  الذي يعرّفها  موسوعة كولري األمريكيّة 

اكتاماًل«]1]. 

كام يطرح أرسطو تصّوًرا آخَر للمواطن ويرشع يف نقده وهو: ...الذين يشرتكون يف 

حقوق الدولة اشرتاكًا فعليًّا ميّكنهم من املرافعة، ويخضعهم للمحاكمة، ليسوا هم أيًضا 

من قبل ذلك مواطنني...«، فقابليّة الفرد للمحاكمة من طرف السلطة، أو النظام يشري 

يعتربه  النيابة  أو  بالتمثيل  املشاركة  امتالك حّق  أّن  املواطنة...، كام  نقٍص يف مبدأ  إىل 

السياسيّة،  الصالحيّات  بعض  ما  فرًدا  متنح  قد  املعاهدات  ألّن  ناقصًة؛  مواطنًة  أرسطو 

ولكن ال تسمح له باملشاركة الفّعالة، وعىل األرجح أّن اليونان كانوا مينحون بعض التّجار 

أو أرباب الصنائع بعًضا من االمتيازات االجتامعيّة حفاظًا عىل مصالحهم االقتصاديّة.

بني  ومن  االقتصادّي،  االزدهار  بفعل  السيايّس  الوجود  إىل  ظهرت  املدينة  فدولة   

السنن أو الحتميّات التاريخيّة توجيه الطبقة املالكة ألدوات اإلنتاج والنشاط السيايّس، 

وقصة إعدام سقراط تحمل بعًضا من هذه اإلشارات، فالتمّكن من رشاء الحارس وتهيئة 

الظروف لفرار سقراط هو صورٌة لقدرة أصحاب رؤوس األموال عىل التأثري عىل مصدر 

القرار السيايّس، والعالقة بني املال والحكم مسألة تعرّض لها الفالسفة يالبحث، وما مل 

يختلف فيه الفالسفة« وجود عالقة بني املال والحكم، فهناك فعاًل من عشاق الحكم 

من يحتقر املال، ولكّنه ال يكون زاهًدا فيه، ألنّه يعرف أّن املال سنٌد للحكم، ولو مل تكن 
للامل قيمٌة عنده يف ذاته«.]2].

لتحديد  األرسطيّة  والرشوط  إنكاره،  ميكن  ال  السياسيّة  املامرسة  يف  املال  حضور 

فهي  الجنس،  مواطنة؛  وأّم  مواطن  امليالد ألب  أو  االنتامء  أي  الجنسيّة،  املواطنة هي 

البالغ هو  أّما اإلناث فال ميتلكَن حّق املواطنة، كام أّن الذكر  حرٌص عىل الذكور فقط، 

]1] يل خليفة الكواري.آخرون، املرجع نفسه ص :31.

]2] عبد الله رشيط،مع الفكر السيايّس الحديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1986.: 35 د. ط 1 .
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املعنيُّ باملواطنة والتفّرغ للعمل السيايّس. واملواطنة البديلة التي يطرحها أرسطو لجميع 

البحتة، والتي يحّدها من جهة املشاركة، أي  الناقصة للمواطنة هي املواطنة  األشكال 

أّن  نجد  فقط  ولإلشارة  السيايّس،  القرار  يف  واملساهمة  والترشيع،  التأثري  عىل  القدرة 

والتي  الفاعلة،  للمواطنة  املشاركة كمعياٍر  تعتمد  املعارص  السيايّس  الفقه  املواطنة يف 

تقابل املواطنة السلبيّة، والتي تكون فيها املواطنة وسيلًة لحامية املواطن من الدولة، يف 

حني أّن اإليجابيّة هي القدرة عىل تغيري السلطة، وتوجيهها، يقول أرسطو:« أّما املواطن 

البحت، فليس له بني الحدود األخرى حدٌّ أفضُل من كونه يشرتك يف القضاء والسلطة...«

وصيغة املشاركة التي تتأّسس عليها املواطنة ليست مشاركًة مطلقًة أو ثابتًة، ونهاية 

مّدة املشاركة يف السلطات ال تستلزم غياب مبدأ املواطنة، وهذا واضٌح يف الفقرة التالية: 

»من السلطات ما هي محدودٌة بأوقات، بحيث ال يتاح لنفس الشخص أن يليها إاّل مرّة 

واحدة أو خالل أزمنة معيّنة، ومنها ما هي غري محدودٍة كسلطة القايض وسلطة العضو 

يف مجلس األمة«]1].

كام أشار إىل اختالف مبدأ املواطنة يف األنظمة السياسيّة، ويف الدساتري أيًضا، فاألنظمة 

السياسات  بعض  »...فإّن  للشعب  املواطنة  حّق  متنح  ال  الطغيان  وحكومة  السلطويّة 

غرَي  بل  لألّمة  اعتياديّة  مجالس  إقامة  تألف  ومل  السلطة،  من  شيئًا  الشعب  تخوِّل  ال 

اعتياديٍّة«]2]. 

والبعض منها مينح بعض الصالحيات لبعض الناس فقط وهي حكومة األقليّة، ويف 

يف  املشاركة  لحّق  املالك  هو  الحقيقّي  املواطن  إّن  القول  إىل  أرسطو  يخلص  النتيجة 

لنظام  »وظيفٌة  ارسطو  عند  إذن  فاملواطنة  القضائيّة،  السلطة  ويف  الترشيعيّة  السلطة 

الحكم، فاألشخاص الذين يكونون مواطنني يف النظام الدميقراطّي ليسوا بالرضورة كذلك 

يف النظام األوليغاريكّ، ومن ثّم فهويّة املدينة تتحّدد أساًسا عن طريق نوع نظام حكمها، 
وال تتحّدد عن طريق عوامل مثل الجغرافيا أو الجنسيّة«.]3].

]1] أرسطو، املرجع نفسه، ص : 116.

]2] املرجع نفسه، ص : 118 .

]3] ليو شرتاوس، وآخرون، تاريخ الفلسفة السياسيّة، ترجمة: محمود سيد احمد، ج:01 املجلس األعىل للثقافة، مرص2005 ص 209 د.ط.
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التطابق بني املدينة واملشاركة عند أرسطو ظاهٌر يف التصّور الذي يقّدمه، فاملدينة 

هذا  مينح  تفضييلٍّ  قيميٍّ  لسلّم  املشاركة  وإخضاع  مواطنيها  مبشاركة  تتحّدد  عنده 

ففي  أخالقيٌّة،  مسلّمٌة  هو  آخرين،  عن  ويسلبها  املواطنني  من  معيّنٍة  لفئٍة  الحّق 

نوٌع من املشاركة، وكلَّ  أّن كلَّ مدينٍة هي  أيًضا.. ما دمنا نرى  النيقوماخيّة  األخالق 

مشاركٍة تتكّون من أجل خريٍ ما؛ »ألّن كلَّ شخٍص يفعل كّل يشِء من أجل ما يتمّسك 

به عىل أنّه خرٌي، فمن الواضح أنَّ كّل املشاركات تهدف إىل خريٍ ما، واملشاركة األكرث 

، وتهدف إىل  إلزاًما والتي تضّم كلَّ أنواع املشاركات األخرى وتفعل ذلك بوجٍه خاصٍّ

خري الجميع األكرث إلزاًما، وهذا ما يسمى مبدينة املشاركة السياسيّة«]1].

 فاملشاركة إذًا هي فضيلة املواطن ومعيار املواطنة، كام يبدو من خالل التحليل أن 

، وهذه الفكرة يؤكّدها  أرسطو مييل إىل النظام األرستقراطي، نظام القلّة كنظاٍم منوذجيٍّ

يديره  الذي  الحكم  نظام  هو  أرسطو  عند  للدولة  األعىل  »...املثل  قوله:  يف  )تايلور( 

األرستقراطيّون، وإن كانوا قلًّة قليلًة، إاّل أنّهم عىل تربيٍة ثقافيٍّة عاليٍة، ويتمتّعون بالفراغ 

دون أن يكون هناك من ميلك أو يتميز عن غريه بالرثوات الكبرية، بعيدون عن روح املغامرة 

واالنشغال باألعامل..«]2]، وأّول ما يتبادر إىل ذهن الباحث أو القارئ ألرسطو أنّه فيلسوٌف 

ينظر إىل الغري من أعىل، والنصوص التي تركها حول الرّق تؤيِّد هذه النظرة، ومل يرتك أيُّ 

فيلسوٍف نصوًصا تتعلّق بالرّق كام ترك لنا أرسطو]3]، ولكن املوضوعيّة تقتيض التعامل مع 

النص األرسطّي يف سياقه التاريخّي، وتجّنب التأويالت العقيديّة، وصدق أحد الحكامء يف 

قوله: والحّي يغلب ألف ميّت، وسنحاول رفع بعض االلتباس عىل املوقف األرسطّي؛ فسلب 

الكاملة ال  فاملواطنة  كلّيًّا بل جزئيًّا،  ليس  العاّمل واملزارعني والصّناع  فئة  املواطنيّة عن 

تتحّقق بالفعل يف املامرسة السياسيّة، وهي مستحيلٌة منطقيًّا؛ ألّن الفهم الشمويّل للمواطنة 

القضائيّة، وهذا  السلطة  القرار ويف  تنفيذ  القرار ويف  املشاركة يف صنع  يقتيض مامرسة 

مستبعٌد كلّيًّا. وجوُد مصداٍق له يف الواقع االجتامعّي واجتامع العقل واملامرسة أو الجمع 

بني النظريّة والتطبيق من األمور اإلشكاليّة، وتاريخ الفلسفة والعلم يؤكِّد هذه االستحالة، 

]1] ليو شرتاوس، وآخرون، تاريخ الفلسفة السياسيّة، ترجمة: محمود سيد احمد، ج:01 املجلس األعىل للثقافة، مرص2005، ص:204. د.ط.

]2] ألفرد إدوارد تايلور، أرسطو، ترجمة: عزت قرين، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت ط:1992م ص: 127.

]3] جورج كتّورة، املرجع نفسه، ص :95.
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فالواقع أغنى من النظريّة عند دعاة التجربة والواقع، وملكة الفهم هي عملة اإلنسان 

الصعبة التي يخرج بها من قزميّته، ومن بني التفسريات التي ترّبر التقسيم األرسطّي لحّق 

املواطنة هو افتقاد فئة املزارعني والصّناع ألوقات الفراغ التي يحتاجها املواطن ألداء واجباته 

السياسيّة، وهذه الفكرة يؤكّدها الفيلسوف )تايلور( الذي يقول: ”هاتان الطبقتان ال متلكان 

فرًصا للتمتّع بوقت الفراغ الالئق؛ إذ ال ميكن أن تكونا موضع ثقٍة لجهة حسن إدارة الدولة 

من أجل الغايات العليا التي وظيفة الدولة هي تحقيقها وتنميتها«]1].

ولكن لألسف نجد الكثري من الباحثني العرب يعتربون هذا التصّور زلًة وهفوًة ال تليق 

التقسيم  بفيلسوف أسطاغريا )أرسطو( أمثال األستاذ مصطفى الخّشاب الذي ينظر إىل 

 ، ، تقسيٌم ينطلق من سلٍّم تفاضيلٍّ تقومييٍّ األرسطّي ملسألة املواطنة عىل أنّه تقسيٌم تعّسفيٌّ

ونعتقد أّن هذه األفكار ليست إاّل قراءات، وإسقاطات إيديولوّجية عىل النّص، وليس هو 

املضمون املقصود عند الفيلسوف، فالسياسة إذًا عند أرسطو هي النموذج الكيّلّ الذي 

تنتهي عنده جميع الخريات اإلنسانيّة، والسياسة هي مامرسة وتجسيد للغايات الخلقيّة.

كانت املامرسة اليونانيّة ملبدأ املواطنة من بني األّوليّات التي أّسّست للمواطنة املعارصة، 

فهي مبثابة النموذج الجينّي لها، يقول األستاذ عيل خليفة الكواري: »وعىل الرغم من قصور 

مفهوم املواطنة الذي تّم تطبيقه يف أثينا، من حيث الفئات التي يشملها وعدم تغطيته 

لبعض الجوانب التي يتضّمنها املفهوم املعارص للمواطنة، فإنّه قد نجح بتحقيق املساواة 

عىل قاعدة املواطنة بني األفراد املتساوين. من وجهة نظره، وذلك من حيث إقرار حّقهم يف 

املشاركة السياسيّة الفّعالة، وصواًل إىل تداول السلطة وتويّل املناصب العاّمة«]2].

املواطنة الرومانّية

كان السياق اإلغريقّي للمامرسة املواطنيّة محكوًما برشوٍط إثنيّة، وإن كان املفهوم يف 

لحظة امليالد يبقى مرشوطًا بسياٍق ثقايفٍّ محّدٍد، حيث عرف املفهوم يف العرص الرومايّن 

تغرّيا بارزًا، والسبب الرئيس يف ذلك يعود اىل اتساع الرقعة الجغرافيّة لإلمرباطوريّة، إذ 

]1] الفرد إدوارد تايلور، املرجع نفسه، ص 126. 

]2] عيل خليفة الكواري وآخرون، املواطنة والدميقراطيّة يف البلدان العربيّة، منشورات مركز دراسات الوحدة العربيّة، ط:01 2001 ص:16.
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ضّمت اإلمرباطوريّة ثقافاٍت متغايرًة، ورشائَح اجتامعيًّة متفاوتًة، استطاعت من خالل 

الجاه الذي كانت تحوزه إىل حيازة بعٍض من الحقوق املدنيّة، كام عمل الحكم الجمهورّي 

عام 507 ق.م عىل فسح املجال أمام الطبقات الدنيا للمطالبة بالحقوق املدنيّة حاميًة 

دوٌر، حيث مّتت  العاّمة]1]  املنابر  لحركة  كان  والنبالء، كام  األرشاف  لنفسها من جشع 

املطالبة فيها بحقوقهم املدنيّة ورضورة قيام الدولة بحامية ملكيّاتهم، والسعي إىل إقامة 

مؤّسساٍت قادرٍة عىل حاميتهم.

ومن بني دعاة العدل واملساواة بني الطبقات االجتامعيّة سيسريون]2] الذي يرى أّن 

بحقوق  اعرتفت  إذا  إاّل  وهيبتها  وبقاءها  استمراريّتها  تضمن  »أن  تستطيع  ال  الدولة 

املواطنني، ألنّها متثّل مصلحة الناس املشرتكة“]3].

دقيٍق  بشكٍل  ونظّمتها  قانونيًّا،  بُعًدا  املواطنة  منحت  الرومانيّة  الدولة  أّن  والواقع 

العام  إحصاٍء سّكاينٍّ يف  أّول  بإجراء  بدايًة  مبارشٍة متثّلت  إداريٍّة  إجراءاٍت  ومحَكٍم عرب 

44 ق.م والذي كان القصد منه تنظيم وإعداد القوائم التفصيليّة من أجل ضبط قوائم 

املواطنني مبا يتعلق مبسائل الخدمة العسكريّة ودفع الرضائب. 

ويف سنة 4 ق. م أصدر أغسطس أمرًا بتسجيل املواليد الجدد يف الدوائر الرومانيّة 

 Caracalla الرسميّة والتثبّت من حالة املواطنة منذ فرتة امليالد، وبعد ذلك إجراء كاراكال

واملعروف:   212 سنة  أوريليوس يف  ماركوس  اإلمرباطور  أصدره  الذي  القانويّن  املرسوم 

 .constitutio antoniniana

املواطنة  حّق  مينح  والذي  الرومانيّة،  اإلمرباطوريّة  يف  املعروفة  القوانني  من  وهو 

يف  أفراٌد  وهم  الحّق،  لهذا  مالكني  يكونوا  مل  الذين  األحرار  الرجال  لجميع  الرومانيّة 

اإلمرباطوريّة الرومانيّة، ومن هنا تتبدى الصورة القانونيّة للمواطنة التي حرصت عليها 

املعامالت  قضايا  بني  القامئة  العالقة  مسار  اإلجراءات حول  وتركّزت  الرومانيّة،  الدولة 

]1] حركة اجتامعيّة قام بها العامة: plebeians وبالفرنسيّة La plèbe يف: 494 ق.م .

]2] مفّكٌر سيايسٌّ وأديٌب رومايّن ولد حوايل: 106 ق م وتويف يف 43/42 ق، م درس الدستور والقانون الرومايّن شغل وظيفة قنصل. من كتبه: 

الجمهوريّة، وكتاب القوانني.

]3] عبد املجيد عمراين، محارضات يف تاريخ الفكر السيايّس، منشورات جامعة باتنة، 1999 ص:51.د، ط.
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، والتي اختّصت باملواطنني الرومانيّني تحديًدا، وامتياز  العاّمة من زواٍج ونشاٍط تجاريٍّ

املواطنة راح يتمثّل يف منحه حّق املقاضاة يف مدينة روما، حتّى وإن كان قد تّم توجيه 

االتهام إليه يف أيٍّ إقليم من أقاليم الدولة، فاملواطن الرومايّن هو الذكر البالغ املنتمي إىل 

تراب اإلمرباطوريّة، وهو ذاٌت قانونيٌّة تكتسب املواطنة من خالل وضعه القانويّن ال من 

خالل أصله اإلثنّي، فهو يرتقي ملرتبة املواطن بتغيري وضعه القانويّن دون اعتبار أصله 

االجتامعّي، فهي قامئٌة عىل حيازة مجموعٍة من الحقوق السياسيّة والعسكريّة واملدنيّة.

القاسم املشرتك بني اإلغريق والرومان يف نظرتهام إىل املواطنة يكمن يف كون الكّل 

اليونايّن  املديّن  املجتمع  تركيبة  تراتبيّة يف  السياسيّة، فهناك  الوظائف  ال ميكنه مامرسة 

والرومايّن، فال يستحّق صفة املواطنة إاّل املمتازون واملؤّهلون، والتفاوت مسألٌة طبيعيٌّة 

أمرين  ليسا  القيادة واالنقياد  »...إّن  يقول:  أرسطو، حيث  برَّرَه  ما  اجتامعيٌّة، وهذا  ال 

رضورينّي فقط، ولكّنهام نافعان أيًضا، ومن الكائنات ما يُفرز منذ نشأته للرئاسة، ومنها 

ما يُفرز للخضوع ..«]1].

ومقاييس االستحقاق هي الرثوة والجاه والتي ميكن أن تتأّت من بطوالٍت عسكريٍّة 

أو عن طريق اإلرث، ويف الحالة املعروفة ال بّد أن ينحدر املواطن من أبوين ينتميان 

إىل املدينة نفِسها وبدون اعتبار ظروف األم، حيث ميكن لالبن املنحدر من أب مواطن 

أن يتقلّد هذا االمتياز، وعدم مواطنة األب األجنبّي أو العبد مبطلة لبلوغ االبن امتياز 

املواطنة، أّما الحصول عليها يف صيغة الهبة أو الهديّة فنادرة، رغم أّن ذلك قد حصل 

يف سنة 406 ق.م، حيث منح حّق املواطنة لألجانب الذين قّدموا خدماٍت يف الحروب 

اليونانيّة والرومانيّة  اليونانيّة، كام نالحظ اعتامد طريقة اإلحصاء يف كلٍّ من الحضارة 

ولتحديد  والطبقيّة  العائليّة  انتامءاتهم  حسب  املدينة  أعضاء  مختلف  بني  للتمييز 

الرتاتبيّة  إىل  إضافًة  املديّن  الجسم  بداخل  تراتبيًّة  يقيم  فاإلحصاء  املدينة،  يف  مكانتهم 

اليونانيّة التي متيّز بني الحقوق املدنيّة والحقوق السياسيّة. 

أّما املجتمع الرومايّن فيعكس صورَة مجتمعٍ سيايسٍّ أكرثَ دميقراطيًّة، فالكّل يشارك 

]1] أرسطو، يف السياسة، ترجمة األب أغسطني بربارة، اللجنة اللبنانيّة لرتجمة الروائع،بريوت، الطبعة الثانية 1980،.: 14. 
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يف االقرتاع، ومع ذلك يؤدي اإلحصاء إىل التمييز الدقيق ألقلّيٍّة من املواطنني مدعّوٍة 

للمشاركة يف الحياة املدنيّة، أولئك الذين لهم مساهمٌة فّعالٌة، فهي تخوِّل لهم ولوج 

مناصَب مهّمٍة، وكتلٍة مدنيٍّة ذات تأثريٍ سيايسٍّ ضعيٍف، وبالعكس فإّن اليونان الذين 

يعيّنون موظفيهم الكبار حسب قانون القرعة يتسلّحون مبامرسٍة سياسيٍّة تسمح من 

الناحية النظريّة بتجنب تشكيل »نبل مواطنّي« يعيش عىل مزايا مكتسبة، وبالنسبة 

س وفًقا لهذا املبدأ، مبا  للقدماء ال ميكن أن نتحّدث عن تسيريٍ ممتاٍز غري هذا املؤسَّ

أّن الالمساواة الرتاتبيّة الجليّة التي يرتكز عليها معّدلٌة بإنصاٍف مستساٍغ، وعليه فإّن 

املواطنة ال تتقّدم عىل شكل منوذٍج مثايلٍّ فريٍد؛ ألّن الواقع يدعو باستمراٍر للحديث 

عن املواطنني، فهذا التمييز املواطنّي الذي يوجد عند اإلغريق كام عند الرومانّ  وفق 

منطق اإلدماج أو بالعكس وفق قّوة اإلقصاء الذي يتصّدر منح صفة املواطن.

الشعوب  عىل  منفتحٍة  كقّوٍة  نفسها  فرضت  التي  روما  أّن  نجد  القول:  وخالصة 

التي  الحليفة  الالتينيّة  الشعوب  لإلمرباطوريّة خليطًا من  تضّم  أن  استطاعت  الدخيلة 

أُدمجت إىل الشعب الرومايّن ومنح حّق 68 املواطنة دون التصويت أو االقرتاع واملعروف 

بـ: la civitas sine suffragio لهذه الشعوب ليس يف أصله مواطنًة كاملًة كام توحي 

بهذا العبارة، بل هم خاضعون ملساهامٍت متعلّقٍة بوضعيّتهم الجديدة فقط، واألصل 

كام نعتقد يف هذه املواطنة هو جمع أكرب قدٍر من الرضائب، والتاريخ يؤكِّد ما نقول؛ 

إذ احتّج سكان هذه املستعمرات عىل وضعيّتهم الدونيّة املفروضة عليهم وثاروا ضّد 

روما... وما جعل مجلس األعيان يستاء من األبعاد السياسيّة والنتائج العسكريّة لهذه 

املسألة الالتينيّة، فصّوت ابتداء من 9 ق.م عىل قوانني متنحهم مواطنًة كاملًة.

املواطنة يف العرص الحديث

التفكري  السيايّس اإلنجليزّي كثريًا من األحداث االجتامعيّة، دفعت إىل  الفكر  عرف 

يف تجديد الدستور، ومنها امليثاق األعظم أو املاجنا كارتا ) )Magne Carta التي هي 

من الوثائق القانونيّة يف الرتاث الدستورّي اإلنجليزّي، وهي وثيقة صدرت يف سنة: 1215 

ساهمت يف سيادة القانون الدستورّي، كام كان لهذا امليثاق األعظم أثٌر كبرٌي عىل الدساتري 
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والوثائق األخرى، مثل وثيقة حقوق دستور الواليات املتّحدة، وهذه الوثيقة كانت مبثابة 

األساس ملبادئ الدستور يف ما يتعلّق بحكم امللك ومحدوديّة نفوذه وسلطته، وكانت املاجنا 

كارتا، رِشعًة دستوريًّة ترمي إىل حامية امتيازات البارونات، أو طبقة النخبة من املواطنني، 

فهي وثيقٌة تقول للملك: »ال تستطيع انتهاك حقوق هؤالء البارونات«، يف حني يعتقد 

البعض أنّها أّول وثيقة تقيّد صالحيّة امللك اإلنجليزّي يف القانون الدستورّي االنجليزّي.

ونجد مراحَل سابقًة للميثاق األعظم، فهي مؤّسسٌة جزئيًّا عىل أساس ميثاق الحّريّات، 

سنة:  العرش يف  إىل  الصعود  عند  وأصدره  إنجلرتا،  ملك  األّول  أعلنه هرني  الذي  ذلك 

1100، وكان ملزًِما للملك ببعض القوانني املتعلّقة مبعاملة املسؤولني يف الكنيسة والنبالء، 

األعظم  للميثاق  وسابقٌة  اإلنجليزّي،  التاريخ  تاريخيّة يف  وثيقة  الحّريّات وهو  وميثاق 

املاجنا كارتا.

إليها  يُشار  الوثائق  من  متّنوعًة  مجموعًة  بل  جامدًة،  وحيدًة  وثيقًة  ليست  وهي 

يف  الكنيسة  تكون  أن  عىل  ينصُّ  الوثيقة  يف  األّول  والبند  كارتا،  ماجنا  الشائع  باالسم 

إنجلرتا حرًّة من التدّخالت امللكيّة بشؤونها، والنص: »عاهدنا، بدايًة، الربَّ وأكّدنا بهذا 

امليثاق ألنفسنا ولورثتنا إىل األبد أّن كنيسة إنجلرتا ستكون حرّة وستتمتّع بجميع حقوقها 

وحّريّاتها بدون أدىن انتقاٍص، من هنا فقط أردنا أن يُراعى ويتّم االلتزام مبا يتبع وينتج 
عن هذا األمر«]1].

تقعيٌد  العاّمة  صورتها  يف  أنّها  رغم  املواطنة،  ملبدأ  األّوليّة  األسس  الوثيقة  تتضّمن 

للمواطن  الحقوقيّة  للذات  احرتاًما وحاميًة  نلمس  املادتني:31/30  ففي  للنبالء،  قانوينٌّ 

آخَر  شخٍص  أيُّ  أو  مليكٌّ  مرشٌف  أو  عمدٌة  يأخذ  لن   :30 »املادة  النبالء:  جشع  أمام 

جيادنا وال عربات رجٍل حرٍّ للقيام بعمليّات النقل إاّل مبوافقة هذا الرجل. املادة31: لن 

نستويل ولن يستويل مرشفونا امللكيّون عىل أخشاب اآلخرين الستخدامات قصورنا، وال 

أليِّ استخداماٍت أخرى بدون موافقة حائز هذه األخشاب«]2].

]1] دومينيك شنابر، وكريستيان شوفالييه، ما املواطنة، ترجمة: سونيا محمود نجا، املركز القومي للرتجمة القاهرة الطبعة األوىل 2016، 

ص: 55.

]2] املرجع نقسه، ص: 59.
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اإلنسان،  حقوق  يُسمى  ملا  تاريخيًّا  مرجًعا  ذلك  بعد  البنود  هذه  أصبحت  وقد 

ومازالت أصداؤها ترتّدد يف اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان.

املواطنة يف الفكر الحديث:

الهادفة إىل تشييد  املحاوالت  بالعديد من  الحديث  العرص  السيايّس يف  الفكر  متيّز 

التامهي  لطبيعة  يعود  وهذا  الكالسيكيّة،  الفلسفيّة  األنساق  تحايك  سياسيٍّة  أنساٍق 

التي كانت موجودة بني القضايا السياسيّة والفلسفيّة، ومن بني القضايا التي استأثرت 

باهتاممات الفالسفة يف ذلك العرص، قضيّة أصل الدولة وكيفيّة قيامها وغاياتها وأشكالها 

السيايّس،  الفكر  عصور  أغنى  من  عرش  والسابع  عرش  السادس  القرن  ويَُعدُّ  وأركانها، 

حيث كانت الحوادث االجتامعيّة والسياسيّة مصدًرا ومنبًعا استُلِهَمت منه أهمُّ وُجلُّ 

الكاثوليك،  اضطهاد  ضد  الربوتستانت  فحركة  التالية.  العصور  يف  السياسيّة  النظريّات 

ومطالبتهم بحّق الحّريّة يف مامرسة الشعائر الدينيّة، ترتّبت عنها الكثري من النتائج، منها 

الطلب بحقوق الشعوب تجاه امللوك، ومهاجمة السلطان املطلق الذي كان ميلكه هؤالء 

أو الرغبة يف تقييده، وهذا الرصاع السيايّس استوجب الدفاع النظرّي والكالمّي عن الرؤى 

واألطروحات السياسيّة.

وتعّددت اإلجابات حول البحث يف مرشوعيّة السلطة، والحدود التي تقف عندها، 

وهذا  السياسيّة،  القضايا  من  وكثري  الشعب  طرف  من  الحكم  مقاومة  مرشوعيّة  ويف 

الزخم املعريّف شّكل تراثًا فكريًّا وسياسيًّا لرجال السياسة يف العصور الالحقة.

عىل  والتغيري  التسيري،  صالحيّات  املواطنني  أو  األفراد  مينح  الذي  املواطنة  ومبدأ 

مستوى الترشيع والتنفيذ أيًضا هو وليد الحداثة عموًما، والدولة القوميّة خصوًصا، حيث 

ارتبط املصطلح بالدولة الحديثة يف الغرب. وفلسفة القوميّة تعني الجمع بني الوحدتني 

األمة بني  تتوزّع  أّمٍة، وال  أكرث من  الطبيعيّة والسياسيّة، فال تقوم وحدٌة سياسيٌّة عىل 

العديد من الدوٍل، فمبدأ القوميّات يقوم عىل فكرة أو مبدأ حّق األّمة يف أن تتشّكل يف 

دولٍة مستقلٍّة، فقيام الدولة الحديثة عىل أساس ارتباط الدولة بعنارصها البرشيّة عىل 

أساس ترابط هذه العنارص أو املواطنني يف ما بينها عىل أساٍس سيايسٍّ دعامته القوميّة 
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ال اإلثنيّه، مينح جميع املواطنني الحّق يف املراكز القانونيّة والسياسيّة عىل أساس العالقة 

املتبادلة بينهم وبني الدولة أو السلطة املنظّمة يف الدولة.

أّما األفراد املقيمون يف الدولة والذين ال ميلكون هذا االرتباط السيايّس، فهم أجانُب 

الذي  املواطنة  فمبدأ  املواطنني،  مركز  عن  متاًما  القانونية  السياسيّة  مراكزهم  تختلف 

تختلف  واملحكوم  الحاكم  بني  متميّزٍة  يقوم عىل عالقٍة  القوميّة  الدولة  إرساؤه يف  تّم 

عن العالقة التي كانت قامئًة يف العصور الوسطى التي كانت تعترب الناس ماشية ِملًْكا 

للحكام، يتوارثونهم ويترصّفون فيهم كأنّهم متاٌع ميلكونه؛ إذ انتقل االرتباط بني الفرد 

والدولة من وضعيّة امللكيّة الخاّصة بني الفرد والعاهل إىل صعيد االرتباط السيايّس بني 

املواطنني ومعقد السيادة.

وليس  للسيادة  الخضوع  هي  واملواطنة  سيادة،  وصاحب  رعايا  من  تتألّف  الدولة   

القوميّة  للدولة  االقتصادّي  بالتاريخ  السياسيّة  املشاركة  ارتبطت  السيادة، وقد  لصاحب 

منذ نشأتها، واملبدأ املشهور: »ال رضائب دون متثيل« يؤكّد هذا االرتباط، فتسيري جباية 

الرضائب يستلزم وجود متثيٍل نيايبٍّ لدافعي الرضائب يراقب سبل إنفاقها.. ولهذا السبب 

السياسيّة مبكرًا يف دول  املشاركة  السياسيّني ظهور ظاهرة  املفكرين  البعض من  يُرجع 

الشامل األورويّب الفقري نسبيًّا، كالدول االسكندينافيّة وبريطانيا يرجعها إىل الحاجة املتزايدة 

مللوك هذه الدول يف االعتامد عىل شعوبهم يف تحصيل الرضائب، وبالتايل تشجيعهم عىل 

اإلنتاج، وزيادة قدراتهم الرضيبيّة من خالل السامح مبزيد من املشاركة السياسيّة، وبإلحاٍح 

من الشعوب عىل التمتّع بحقوقها، وتحت ضغط الحاجة للموارد الالزمة إلدارة االقتصاد 

الرأساميّل، حدث تطّور يف آليّات الدولة القوميّة، فأصبحت السيادة للشعب أو ملمثّليه، 

فكانت الليبرياليّة برؤيتها وفلسفتها تأسيًسا نظريًّا لهذه الرؤية بدعوتها إىل إعالء شأن الفرد 

عىل حساب الجامعة، وحامية امللكيّة الفرديّة، ومنع تدخل الدولة.

ومبا أّن رّواد هذا الفكر كانوا ينطقون باسم الطبقة البورجوازيّة التجاريّة والصناعيّة، 

فإّن تعميم الحقوق الدميقراطيّة عىل جميع أفراد الشعب يتناقض مع مصالحهم؛ ولذلك 

ظهرت احتجاجاٌت شعبيٌّة تطالب باملساواة يف االقرتاع لجميع املواطنني.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 378

وأصحاب  اإلنجليزيّة،  الثورة  يف  الحّفارين]1]  حركة  مارستها  التي  الضغوط  ونتيجة 

الثورينّي  مبطالب  القبول  إىل  الليرباليّون  اضطّر  الفرنسيّة،  الثورة  يف  اليعقوبيّة  النزعة 

حفاظًا عىل مصالحهم، ومن هنا كانت البداية لفكرة املواطنة.

البيان األمرييّك:

األفراد  العاّمة بني  املساواة  الصادر يف سنة 1776 عىل قاعدة  البيان األمرييكّ  يقوم 

املواطنني، وهي قاعدٌة طبيعيٌّة وغايٌة رئيسٌة تتأّسس عليها الحكومة ومصلحة املواطنني، 

مسارها  انحرفت عن  إذا  وتوجيهها  الحكومة  مسار  تغيري  القدرة عىل  ميلك  فاملواطن 

خالقهم  وإّن  متساويني،  ُخلقوا  الناس جميًعا  »إّن  البيان:  نص  جاء يف  ومام  الصحيح، 

منحهم حقوقًا خاّصًة ال تُنزع، وإّن من تلك الحقوق الحياة، والحّريّة، وطلب السعادة، 

املرشوع  سلطانها  مستمّدًة  الناس،  بني  الحكومات  أُنِشأت  الحقوق  تلك  لصيانة  وإنّه 

من رىض املحكومني، وإنّه حينام تصبح حكومٌة ما خطرًا عىل هذه الغايات، فإّن من 

حّق الشعب أن يبّدلها ويلغيها ليقيم حكومة جديدة ترّسخ قواعدها عىل تلك املبادئ، 

وتنظّم سلطانها عىل وجه يكفل للشعب السالمة والسعادة«]2].

 أّما القاعدة الثانية فهي فساد املؤّسسات الحكوميّة الربيطانيّة وعجزها عن تحقيق 

واالستقالل عن هذه  والثورة  االنتفاض  املواطن حّق  ما مينح  والجامعة  الفرد  مصلحة 

يقول:  إذ  البيان  نّص  يف  جيفرسون  كتبه  مبا  االستئناس  وميكننا  الحكوميّة،  املؤّسسات 

»ولكن عندما تكشف سلسلٌة طويلٌة من سوء االستعامل واالغتصاب عن خطٍّة مبيّتٍة 

إلخضاع الشعب ووضعه تحت حكٍم استبداديٍّ مطلٍق، فمن حّق الشعب، بل من واجبه 
أن يقلب تلك الحكومة ويلتمس ضامنات جديدة لسالمته املستقبليّة..]3].

The Dig-( 1] من الحركات الثوريّة التي عرفتها بالد إنجلرتا وهي عىل مشارف مرحلة الرأسامليّة الكربى، وقد تبلورت حركات الحّفارين[

ا  gers( وشقيقتها حركة أهل الطبقات )The Levellers(.تكّونت من إرٍث احتجاجيٍّ وإنتفايضٍّ وثوريٍّ طويٍل يف تلك البالد، أبرزه ما كان ممتدًّ

ما بني سنوات 1066 و1715 وهي سنوات نهاية االستعباد الداخيّل وتبلور اإلقطاع بشكله العسكرّي الدينّي داخل إنجلرتا، ثم أفوله وبداية 

تبلور رأسامليّة إيالف املال والتجارة مع توّسعات حرف وأعامل الصناعة والتمويل.

]2] وطنيّون وأوطان، دار العلم للماليني،بريوت، الطبعة األوىل 1952، ص: 65.

]3] أديب نّصور، املرجع نفسه ص : 66.
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الثورة الفرنسّية وتأصيل املواطنة:

ساهمت حركة التنوير )Enlightment/Lumiéres( يف بلورة مفهوم املواطنة، والتي 

مل تكن مقترصًة أو محصورًة يف فرنسا فقط، بل اكتسحت جميع املناطق يف أوروبا، وقد 

 ’d( وداملبري   )Diderot( ديدرو  أمثال  وفالسفٌة  أدباُء  فرنسا  يف  التنوير  مشعل  حمل 

)Alembert وشارل دي مونتسكيو )de Montesquieu Charles( وجان جاك روسو 

)Rousseau( وفولتري)Voltaire( وكوندورسيه، وبابيف )Babeuf( ومارشال.

أّما التنوير اإليطايّل واألملايّن فقد غلبت عليه الروح الفّنيّة والتاريخيّة، ومنهم فيكو 

 ،)Burke( ويف إنجلرتا نجد بريك ،)Herder( وهرد )Lessing( اإليطايّل، واألملانيّان لسنغ

ويف أمريكا: توماس بني، وبنيامني فرانكلني..

والقواسم املشرتكة بني هذه الحركات التنويريّة جميًعا هي تقديس العقل، ومنحه 

السلطة العليا عىل كلِّ يشٍء، واعتبار الدين خادًما للعقل، فهو مقياٌس لصحة العقائد، 

وأساٌس للعلم، ووسيلٌة للقضاء عىل الخرافة والجهل.

ومن أهّم املبادئ التي أكّدت عليها حركات التنوير اإلميان بقانون الطبيعة، والحقوق 

الحاكم  أّن  الذي يعني  الشعبيّة  السيادة  الذاتيّة املستنرية، ومبدأ  الطبيعيّة، واملصلحة 

العقد،  برشوط  أخّل  إذا  السلطة  سحب  حّق  وللشعب  الشعب،  من  سلطته  يستمّد 

والشعب املقصود هنا هم الزعامء الطبيعيّون الذين ميثّلون املجتمع كلّه.

يكون  أن  ال  الشعب  ملصلحة  يكون  الحكم  أّن  فكرة  تستبطن  الشعبيّة  فالسيادة 

بواسطة الشعب؛ وهذا املفهوم الدميقراطّي الجديد تبلور يف الثورتني األمريكيّة والفرنسيّة 

من قادة الطبقة الوسطى، التي اعتربت نفسها ممثّلًة للشعب كلّه.

ولكّن روسو يرفض السيادة القامئة عىل قاعدة املساواة الكاملة بني أفراد املجتمع، 

أّن الجميع أحراٌر ومتساوون، فمن حّقهم أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم،  أنّه مبا  وأقّر 

فالشعب بجميع أفراده هو معقد السيادة وصاحب السلطة ومصدرها، وهي ما يعرّب 

عنه باإلرادة العاّمة.
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وفضاء املواطنة ال يتحّقق إاّل يف ظّل هذه املبادئ، وأهّمها مبدأ السيادة الشعبيّة، كام 

أّن النظام الدستورّي الذي نادت به حركة التنوير يشّكل سياقًا آخَر ملامرسة مبدأ املواطنة، 

فالدستور كمجموعٍة من القواعد تحّدد مهام وحدود السلطات والهيئات القانونيّة، ميثّل 

اآلليّة القانونيّة ملبدأ املواطنة، وهو الذي يقوم أساًسا عىل حامية الحّريّات املدنيّة بالحّد 

ترتبط  دستوريّة،  قانونيّة  ضامنات  توفري  طريق  عن  وتقييدها  الحاكمة،  السلطة  من 

بنظريّة فصل السلطات، و ميكن إجامل الخصائص العاّمة لهذا املبدأ يف نقاٍط: أّولها: أّن 

الدستور هو األساس الذي تقوم عليه عمليّة تنظيم الحكم، وبالتايل فالدستور سابٌق عىل 

د أسلوب مامرسة السلطة وتوزيعها، ومن ثّم فهو قيٌد  الحكومة، كام أّن الدستور يحدِّ

عىل السلطة، وكلُّ تجاوٍز لهذا القيد يجعل السلطة غرَي مرشوعٍة.

الفرنسيّة،  الثورة  مواثيق  أهّم  من  واملواطن،  اإلنسان  إعالن حقوق  ميثاق  ويُعترب 

عن   1789 أوغست   26 يف  صدر  الذي  اإلعالن  وهو  الثورة،  فكرة  عن  تعبريًا  وأكرثها 

الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة، وأصبح يف ما بعد جزًءا من دستور الثورة األول الذي صدر 

عام 1791، حيث أصبح تعبريًا عن الرؤية الفرنسيّة للحّريّات العاّمة، وقاعدًة أساسيًّة 

استند إليها الفكر والترشيع الليربايّل والراديكايّل طوال القرن التاسع عرش، ورايًة يلتّف 

حولها األحرار يف جميع أصقاع العامل، كام نالحظ تبلور هذا اإلعالن بإنشاء األمم املتّحدة 

اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان.

تشيد الثورة الفرنسيّة بالحقوق الفرديّة، وتعتربها سابقًة يف الوجود عىل الدولة؛ إذ 

األنطولوجيا  بتقعيدها عىل  فتكون مطلقًة  بالذات،  اإلنسان  الحقوق من طبيعة  تنبع 

بالبداهة  »تعرف  إذ  ثقافيًّا؛  الحقوق  متلكها  التي  التجلّيات  يف  تفاوت  فال  اإلنسانيّة، 

وصالحة لجميع الناس، ولجميع البلدان، ولجميع األزمنة مبجرّد أنّها ولدت مع اإلنسان 

إنسانًا  بوصفه  لإلنسان  إّن  أبديًّة؛  ثابتًة  إنّها  فرٍد،  كّل  موجودٌة يف ضمري  وإنّها  نفسه، 

حقوقًا طبيعيًّة، تعطيه صفًة حقوقيًّة ال ميكن التنازل عنها«]1].

فالجامعة السياسيّة تهدف إىل املحافظة عىل هذه الحقوق الطبيعيّة التي ال ميكن أن 

]1] برنارد غروتويزن، فلسفة الثورة الفرنسيّة، ترجمة عيىس عصفور. منشورات عويدات، بريوت، ط1، 1982، ص 139.
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تسقط بالتقادم، فالحّريّة يف اإلعالن جاءت كسلطٍة تقيّد املرّشع ذاته، فالقانون ال يستطيع 

أن يضع من القيود عىل حّريّات األفراد إاّل تلك التي يتطلّبها متكني اآلخرين من التمتّع 

بحقوقهم الطبيعيّة، وهذا ما ورد يف املادة الرابعة والخامسة من اإلعالن، ومن املواد التي 

تنّص عىل مبدأ املواطنة الفقرة التالية: »األّمة يف جوهرها هي مصدر كلِّ سيادٍة وال يجوز 

أليِّ فرٍد أو مجموعٍة من األفراد أن تزاول أيَّ سلطٍة ما مل تكن نابعًة من األمة رصاحًة.“

األّمة  أهداف  متطابًقا مع  يكون  أن  وينبغي  األمة،  إرادة  نابٌع من  السيايّس  فالقرار 

ومصالحها، والنّص التايل يعرّب أصدَق تعبريٍ عن مبدأ املواطنة؛ ألّن القانون هو التعبري عن 

إرادة الجامعة، وكّل املواطنني لهم حّق املشاركة يف وضع القانون، إّما بأشخاصهم أو عن 

طريق ممثّليهم، »كّل مواطن له حّق املساهمة يف الترشيع بنفسه أو عن طريق ممثّليه«]1]. 

العقاب،  القانون واحًدا مع الجميع سواء أكان يف الحامية أو يف  ويجب أن يكون 

حيث إّن الجميع متساوون يف حّق التكريم وتويّل املناصب والوظائف بحسب قدراتهم 

املختلفة، وال امتياز ألحد عىل أحد إاّل بالفضائل واملوهبة.

قّوتها  تستمّد  بدأت  مواطن  فكلمة  الحديث،  املواطن  ميالد  وثيقة  اإلعالن  يُعترب 

الرجل  هو  اإلعالن  يف  املقصود  اإلنسان  كان  وإن  الفرنسيّة؛  الثورة  نور  من  وجذوتها 

الذين  هؤالء  »إّن  يقول:  حني  السيك  هارولد  عند  نجدها  اإلشارة  وهذه  البورجوازّي، 

أنفسهم فلسفيًّا حامة  أعلنوا  الفرنسيّة 1789  والثورة  اإلنجليزيّة 1688،  بالثورة  قاموا 

حقوقهم،  كان حامية  فعاًل  عنوه  ملا  الصحيح  والتحليل  الواقع  ولكن  اإلنسان،  حقوق 

الليرباليّة هي  وثورتهم  إاّل،  ليس  البورجوازيّة  طبقتهم  ومصالح  الشخصيّة  ومصالحهم 

ثورة مطالبهم«]2] 

فالنظام السيايّس ُوجد لحامية الفرد من تجاوزات الدولة، فالداللة التي يشري إليها 

من  نفِسه  لحامية  اآلليّات  لوضع  يسعى  الذي  للمواطن  السلبيّة  الداللة  اإلعالن هي 

الدولة، وليس املواطن الفّعال الذي يشارك يف اإلدارة بإرادة وفعاليّة.

[1[ La déclaration des droits de l›homme et du citoyen; publication républicaine.1é édition. lyon. 1880 .P .14. 

]2] فايز صالح ابو جابر، املرجع نفسه، ص : 90 .
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العقد االجتامعّي واملواطنة:

العقد االجتامعّي من أشهر املفاهيم واألدبيّات السياسيّة التي عرفها الفكر البرشّي، 

بأسبقيّته يف  االدعاء  البرشيّة عموًما، وال يحق أليِّ مجتمعٍ  باالجتامعات  ارتبطت  كام 

القول بفكرة العقد، ويرى بعض الباحثني أّن املفّكر الصينّي ماو تزو يف القرن الخامس 

قبل امليالد هو من أوائل من قالوا بفكرة العقد، ونشوء املجتمع السيايّس؛ كام ضّمت 

الفلسفة اليونانيّة بعض الشذرات أو اإلشارات إىل فكرة العقد )السفسطائيّون، سقراط، 

أبيقور(. ولكّن فكرة العقد تبلورت يف القرنني السابع عرش والثامن عرش عند توماس 

الدولة  طبيعة  يحّدد  االجتامعّي  والعقد  وروسو.  ولوك  وسبينوزا  وجاسندي  هوبز 

ونشأتها وبنية املؤّسسة السياسيّة الترشيعيّة، القضائيّة، التنفيذيّة، وفلسفة العقد تأخذ 

Pactum Sub-( وميثاق الرعايا )Pactum Unionis )منوذجني، منوذج أو ميثاق االتحاد 

jectionis(، وعليه فإّن املواطنة املرتتّبة عن هذا االجتامع تأخذ شكلني، مواطنة الرعايا 

ومواطنة املواطنني، والشكل األّول يقوم عىل عالقة الوالء التاّم للحاكم من طرف الرعايا 

ويكون بني املواطنني والحّكام، وليس بني املواطنني، واملاجنا كارتا )Carta Magna( هي 

منوذج لهذا العقد.

 أّما الشكل الثاين فيظهر يف ميثاق االتّحاد الذي هو »تحّوٌل من الفرديّة.ىل املواطنة، 

اتفق عليه اآلباء  الذي  امليثاق  أفراًدا.. مثل  أنّهم أصبحوا مواطنني بعد أن كانوا  أعني 

بالتجمع يف  أَّوَل مستعمرٍة يف نيوإنجلند عام م620 وتعّهدوا  الذين أّسسوا  املهاجرون 

مجتمع مديّن واحد«]1]، وإذا كانت املواطنة يف الدولة املدينيّة )la cité(، ترجع أساًسا 

 ،)le sujet du droit( إىل الفرد أو ما يصطلح عليه يف علم السياسة بالذات القانونيّة

فإّن نظريّات العقد االجتامعّي حاولت تأسيس املواطنة عىل املرجعيّة الجامعيّة، لتجاوز 

الفرديّة التي بُنيت عليها املواطنة املدينيّة. وسنحاول التعرّض ألهّم الفالسفة الذي عرفوا 

بنظريّة العقد االجتامعّي، وهم: توماس هوبز، جون لوك، جان جاك روسو.

]1] إمام عبد الفتاح إمام، توماس هوبز، دار الثقافة للنرش والتوزيع، مرص 1985، ص: 366، د.ط.
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توماس هوبز:

تظهر فلسفة هوبز السياسيّة يف مؤلّفاته الثالثة: »مبادئ القانون«، و«يف املواطن«، 

و«التنني«. توجد اختالفات بني الكتب الثالثة، ومرّد ذلك هو التطّور الذي عايشه الفيلسوف 

يف نظريّته الالهوتيّة، والقصد عنده هو: »وضع الفلسفة األخالقيّة والسياسيّة ألّوِل مرٍّة، 

؛ واملساهمة يف تأسيس سالٍم مدينٍّ وموّدٍة، ويف إعداد البرشيّة ليك تفي  عىل أساٍس علميٍّ

بواجباتها املدنيّة، وهذان املقصدان النظرّي والعميّل مرتبطان يف ذهن هوبز«]1].

األنانيّة، فاإلنسان ذئب لإلنسان، والكّل يف  البرشيّة عند هوبز عىل  الطبيعة  تقوم 

حرٍب ضّد الكّل، والواحد يف حرٍب ضّد املجموع، فهو كائٌن رشيٌر حافٌل بالنقائص، جباٌن، 

فاسٌد، خبيٌث، ال يُذعن إاّل إذا خاف، وال يضحِّي مبصالحه إاّل مرغاًم، وال يحّب السالم 

للسالم، بل فِزًعا من نتائج الحرب..

هذه الوضعيّة الطبيعيّة، تحرّكها األهواء والغرائز، فتجعل من حالة الطبيعة أمرًا ال 

يُطاق، وتدفع إىل تكوين املجتمع املديّن الذي يكون اآلليّة التي ينتقل بها اإلنسان من 

الحرب املهّددة باستمرار، ولذا يجب تفويض املواطنني إرادًة معيّنًة لتويّل الحكم، والتنازل 

عن بعض االمتيازات مقابل بناء أو تأسيس سلطٍة لحامية املصالح الفرديّة والعامة، رشيطة 

أن يضمن كلُّ واحٍد اضطرار اآلخرين للوفاء بوعدهم، ومن املفرتض أن يقول كلُّ واحٍد 

لكلِّ واحٍد: »أجيز لهذا الرجل أو لهذه الجمعيّة، وأتخىل له أّولها عن حّقي يف حكم نفيس 

بنفيس، رشيطة أن تتخىّل له عن حّقك وأن تجيز له كّل أفعاله بالصورة نفسها«]2].

واألمر  حقوقهم،  عن  األفراد  تخيلِّ  األّول:  األمر  أمرين:  عىل  تقوم  الحاكم  فسلطة 

فالدولة  والعدل؛  السالم  والتي هي  عن حقوقهم  تخلَّْوا  أجلها  من  التي  الغاية  الثاين: 

كشخٍص مجرٍّد »تكوِّن شخًصا واحًدا، عندما تتمثّل بإنساٍن واحٍد رشط أن يتم ذلك برىض 

كلِّ فرٍد، وبصورٍة خاّصٍة برىض كّل الذين يتكّون منهم ذلك الشخص«]3].

]1] ليو سرتاوس وآخرون، تاريخ الفلسفة السياسيّة، ترجمة محمود سيد أحمد، املجلس األعىل للثقافة، الطبعة األوىل، مرص، 2005، الجزء 

األول، ص 573. 

]2] بيري فرانسو مورو، هوبز، ترجمة: أسامة الحاج، املؤّسسة الجامعيّة للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل 1993 ص: 6.

]3] جان توتشار، تاريخ الفكر السيايّس، ترجمة عيل مقلد، الدار العامليّة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية1983 ص: 262.
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العقد، والثاين يجعل من هذه العضويّة  فاألمر األّول يجعل من املواطن عضًوا يف 

للحاكم، وتصبح  املطلقة  والطاعة  بالخضوع  ملزًَما  للفسخ، ويجعله  قابلة  عضويًّة غرَي 

إرادة الحاكم ممثِّلًة إلرادة املواطن، كام أنّه ميلك كّل سلطة لتحقيق إرادته التي هي 

إرادة كّل مواطن.

مساءلة  حّق  ميلك  ال  املواطن  أّن  هوبز  به  فرّس  الذي  السائد  االعتقاد  يف  وأخريًا 

سلطة  وتقييد  األفراد  عن حقوق  فالدفاع   ،)Les sujets( رعايا  مواطنة  فهي  الحاكم، 

بقبول  ملزٌَم  والفرد  املطلقة،  السلطة  أنصار  من  فهو  هوبز،  فلسفة  يف  غائٌب  الحاكم 

جميع التجاوزات التي تقوم بها السلطة؛ ألنّها أفضل من عدم وجود سلطٍة قاهرٍة تغّل 

أيديهم عن أعامل العدوان، فمقاومة السلطة ال ميكن تربيرها بأيِّ شكٍل من األشكال.

ولكن إمام عبد الفتاح إمام يكشف لنا من خالل النصوص الواردة يف كتاب »التنني« 

عن إشاراٍت وضعها هوبز يف ثنايا الكتاب، ويوردها تحت عنوان: التحّفظات، التحّفظ 

األّول: »ملّا كان حّق الدفاع عن حياة املرء واملحافظة عىل أعضائه ال ميكن التنازل عنه 

ألنّه حقٌّ أسايسٌّ وال ميكن للمرء أن يكون له وجوٌد إذا تخىلَّ عنه، وكّل يشء ال يستطيع 

اإلنسان أن يعيش بدونه فهو حقٌّ غرُي قابٍل للتحويل أو التنازل عنه، فإّن ذلك يعني أّن 
لإلنسان الحّق يف الدفاع عن نفسه حتى ضّد أوامر السيّد الحاكم]1].

قراءة النّص بالخط العريض الذي هو للفيلسوف هوبز يؤكّد عىل أّن مثّة حقوقًا غرَي 

قابلٍة للتنازل عنها، فهي حقوق رئيسٌة، ومبدئيٌّة، مثل حّق الحياة، ويبدو أّن الفيلسوف 

نظاٍم طغياينٍّ  حّريّة يف ظل  بكلِّ  فالحديث  آنذاك،  السائدة  السلطة  مع  بذكاٍء  تعامل 

استبداديٍّ مستحيلٌة، والنّص التايل لهوبز الذي نورده يؤكّد الرؤية التي يقّدمها إمام عبد 

الفتاح: »إذا أمر السيّد الحاكم إنسانًا ما بأن يقتل نفسه، حتى ولو كان لهذا األمر ما 

يرّبره، أو أن يجرح نفسه، أو أن يشوِّه نفسه، أو أاّل يقاوم الذين يعتدون عليه، أو أن 

ميتنع عن تناول الطعام أو استنشاق الهواء، أو تناول الدواء، أو أيِّ يشٍء آخَر ال يستطيع 

أن يعيش بدونه، فإّن لهذا اإلنسان الحّق يف عصيانه أو هو حرٌّ يف التمرّد عليه«]2].

]1] جان توتشار، تاريخ الفكر السيايّس، ترجمة عيل مقلد، الدار العامليّة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية1983، ص: 384.

]2] املصدر نفسه، ص: 384.
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وخالصة القول إّن املواطنة عند هوبز هي نتاُج تعاقٍد بني الحاكم والفرد، واألصل يف 

العقد هو الرعاية والحامية للحقوق، فالتنازل عن الحّق ليس اعتباطيًّا، أو تنازاًل عبثيًّا، بل 

من أجل تأسيس جملٍة من الحقوق املدنيّة، فمن العبث أن أتنازل عن الحّق ليك ال أمتتّع 

؛ ولذا نجد القراءة التي قّدمها إمام عبد الفتاح إمام أقرَب إىل الصواب، فالهدف  بأيِّ حقٍّ

األّول الذي بُني عليه العقد هو التنازل عن األنانيّة من أجل تحقيق األمن واألمان، وغياب 

العقد عند  الرئيسة يف  الغايات  الحاكم، ومن  هذا الهدف عمليًّا يُسقط املرشوعيّة عن 

هوبز تحقيق العدالة واملساواة بني املواطنني: »إّن سالمة الشعب تتطلّب من الحاكم، أو 

من اللجنة التي يف يدها السلطة، إدارة العدالة مبساواة مع جميع طبقات الناس، أعني أن 

يعامَل الغنيَّ والقويَّ بالعدالة نفِسها التي يعامل بها الشخَص الضعيَف والفقرَي واملغموَر، 
وبحيث ال يأمل أحٌد مهام َعلَت درجته يف اإلفالت من العقوبة إذا ما ارتكب إمثًا«]1].

جون لوك 

يقرتن اسم جون لوك يف تاريخ الفكر السيايّس بفالسفة العقد االجتامعّي، الذين حاولوا 

تفسري نشوء املجتمع السيايّس من خالل نظريّاتهم املتباينة؛ التي كانت منهاًل، ومرجًعا 

نظريًّا لجميع الساسة يف شتّى الحقب والعصور، فمنهم من وجد مرشوعيّة حكمه عند 

هوبز، ومنهم من وجدها عند غريه، وميكننا تلخيص فلسفة لوك السياسيّة يف مجموعٍة من 

النقاط أّولها معارضته لنظريّة الحّق اإللهّي للملك، التي نجدها واضحة يف كتابه يف الحكم 

املديّن، حيث يستهّل كتابه بتوجيه انتقاداٍت لنظريّة روبرت فيلمر، التي يوجز لنا لوك يف 

النّص التايل منطقها وخلفيّتها: »يتلّخص موقف السري روبرت فيلمر الرئييّس يف أّن البرش 

ليسوا أحرارًا بالطبع، وهذا هو الركن الذي ترتكز عليه امللكيّة املطلقة عنده وتنتصب 

شامخًة، بحيث تصبح سلطتها فوق كلِّ سلطٍة، تناطح برأسها السحاب وتحلِّق فوق جميع 

الشؤون البرشيّة والدنيويّة، حتى يكاد الفكر أْن ال يلحق بها، وحتى لتعجز العهود واأليامني 

التي ترتبط باإلله غري املتناهي أن تربطها، ولكن إذا انهار هذا الركن انهار معه كّل البنيان 

الذي يشيّده عليه وعادت الحكومات إىل حالها األوىل..«]2].

]1] جان توتشار، تاريخ الفكر السيايّس، ترجمة عيل مقلد، الدار العامليّة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية1983، ص: 386.

]2] جون لوك، يف الحكم املديّن، ترجمة ماجد فخري، اللجنة الدوليّة لرتجمة الروائع، بريوت 1959، ص: 80، د.ط.
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يظهر أّن أطروحَة فيلمر تربيٌر للحكم املطلق، الذي يتعارض مع روح الدولة التي 

ُوجدت من أجل حامية الحقوق واالرتقاء باملواطنني، فالحكم املطلق عند جون لوك ليس 

إاّل تكبياًل وتقييًدا لحّريّة اإلنسان، وشكاًل من أشكال الطغيان، فهو: »مامرسة السلطة 

ا المرٍئ ما، واستخدام امرٍئ  « والتي يستحيل أن تكون حقًّ التي ال تستند إىل أيِّ حقٍّ قَطُّ

الخاّصة، ال من أجل خري املحكومني،  إليه، من أجل مصلحته  التي وقعت  السلطة  ما 

حيث يجعل الحاكم إرادته قاعدَة السلوك عوًضا عن القانون«]1].

يس نظريّة الحقوق الطبيعيّة لإلنسان، الحقوق التي متنح لكلِّ  يعترب لوك من مؤسِّ

فرٍد حّق السلطة وحّق االنخراط يف عقٍد اجتامعيٍّ بغية تكوين دولٍة، كام كانت فكرة 

امللِكيّة من أهّم التصّورات التي طرحها لوك؛ واملجتمع السيايّس ُوجد لحاميتها وحامية 

الحقوق الطبيعيّة للفرد واملصالح الشخصيّة.

انتقل  العقد  إيجاٍب، وعرب هذا  أو  موافقٍة  نتيجة عقد  لوك  رأي  الدولة يف  نشأت 

األفراد من حياتهم الطبيعيّة إىل مجتمعٍ منظٍَّم، ويف هذه الحالة تكون بنية العقد مركّبًة 

من عنرصين، سلطة حاكمة، وجامعة محكومة، والنتيجة املرتتّبة عن هذا املركَّب هو 

االلتزامات املتبادلة بني كلِّ منهام، فاألفراد يلتزمون بالخضوع للسلطة السياسيّة والوالء 

لها، بينام تلتزم السلطة بتنظيم حياة الجامعة، وإقامة العدل، وعدم املساس بحقوق 

واحدًة  الناس جامعًة  من  عدٌد  يؤلّف  فحيث  »وهكذا،  عنها،  يتنازلوا  لن  التي  األفراد 

ويتخىّل كلُّ منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعيّة التي تخّصه، ويتنازل عنها للمجتمع، 

ينشأ عندنا حينذاك فقط مجتمٌع سيايسٌّ أو مدينٌّ، وهو ما يحدث كلاّم تألّب عدٌد من 

البرش ما برحوا عىل الطور الطبيعّي يف مجتمعٍ واحٍد وألّفوا شعبًا واحًدا ودولًة واحدًة 

تخضع لسلطٍة حكوميٍّة عليا واحدٍة، أو عندما ينضّم فرٌد ما أو يلتحق بحكومٍة قامئٍة 

فعاًل؛ ألنّه بذلك يخّول املجتمع أو السلطة الترشيعيّة فيها«]2].

ملزمٌة  فالسلطة  ومواطن،  حاكم  بني  عالقٌة  هي  واملحكوم  الحاكم  بني  فالعالقة   

مبراعاة القيود الواردة يف العقد، واإلخالل بها هو عودٌة للحّق املطلق، واالعتداء عىل 

]1] جون لوك، املرجع نفسه. ص: 263 )د.ط(.

]2] جون لوك، يف املجتمع املديّن، مرجع سابق ص: 189.
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حقوق األفراد، يُِخلُّ برشط الرىض كأساٍس ملرشوعيّة الحكم، فاألفراد أو املواطنني ميلكون 

حّق مقاومتها وفسخ العقد معها؛ ألّن والءهم للسلطة ليس وليد إكراٍه، وإمنا ترتّب عىل 

الرىض الذي عرّبوا عنه بإرادتهم الحرة. 

ففي الفقرة الثالثة من الرسالة الثانية يعرِّف السلطة السياسيّة فيقول: »أنا أعني 

بالسلطة السياسيّة حّق سّن القوانني، وتطبيق عقوبة اإلعدام، وما دونها من العقوبات 

لتنظيم امللكيّة واملحافظة عليها، واستخدام قّوة املجتمع يف تنفيذ هذه القوانني، ويف 

الدفاع عن الدولة ضّد العدوان الخارجّي، وكّل ذلك ليس إاّل من أجل الخري العام«]1].

عىل  يجب  التي  القوانني  تضع  »التي  الترشيعيّة  السلطة  هي  العليا  فالسلطة 

األمانة،  التنفيذيّة  السلطة  انتهكت  وإذا  بالقّوة،  وفرضها  تنفيذها  التنفيذيّة  السلطة 

وصالحية  امللكيّات  يحمي  والقانون  عزلها«]2]،  وميكن  نحوها  التزاٌم  هناك  يكون  فلن 

السلطة التنفيذيّة تتحّدد بحامية ورعاية املصلحة العاّمة وال تجتمع السلطة الترشيعيّة 

والتنفيذيّة يف األيدي نفِسها، وكّل سلطٍة يجب أن تكون عادلًة، كام أّن املحكوم ميلك 

حّق الثورة، فأهّم ملمِح ملبدأ املواطنة والذي هو املساهمة بإيجابيّة وفعاليّة يف املسار 

الشعب،  باقي  مثل  »مثلهم  لوك:  يقول  كام  فهم  للقانون،  الحكام  وخضوع  السيايّس 

وليسوا فوق القانون، والدولة ينبغي أن تكون دولة قوانني، ال دولة شخصيّات«]3]. 

إّن أثر لوك يف الفكر السيايّس الحديث يبدو جليًّا للعيان؛ إذ اعتربته أمريكا فيلسوفها 

ومرجعها السيايّس، فمن كتاباته كام يقول جون ميللر )John Miller( استمّد األمريكيّون 

الحجج التي هاجموا بها امللك والربملان يف حكمهام املتعّسف، ولو كان مثّة رجٌل واحٌد 

قد يُقال إنّه ساد الفلسفة السياسيّة يف عهد الثورة األمريكيّة، فذلك هو جون لوك، وملْ 

يكن الفكر السيايّس األمرييك إاّل تأوياًل ملا كتبه لوك«]4].

]1] ليو سرتاوس، الجزء الثاين، املرجع نفسه، ص: 8.

]2] عبد الرحمن بدوّي،موسوعة الفلسفة، الجزء الثاين، املؤّسسة العربيّة للدراسات والنرش، بريوت، الطبعة األوىل 1984،.: 379.

]3] فايز صالح أبو جابر، الفكر السيايّس الحديث، دار الجيل، بريوت 1985، ص: 92. )د.ط (.

]4] زيك نجيب محمود، حياة الفكر يف العامل الجديد، دار الرشوق، مرص، الطبعة الثانية 1982، ص : 14.
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 جان جاك روسو

جان جاك روسو )1712- 1778( من أكرث فالسفة القرن الثامن عرش تقريرًا لفرضيّة 

إىل  الطبيعة(  )حالة  من  االنتقال  كيفيّة  تقّرر  التي  الفرضيّة  وهي  االجتامعّي،  العقد 

)حالة املدنيّة( مع مامرسة اإلنسان لحقوقه الطبيعيّة، وملّخص هذه الفرضيّة كام يقول 

الجابرّي: »أّن اإلنسان بطبعه ال يستطيع أن يعيش مبفرده، وملا كانت إرادتهم تختلف 

يتنازل  بينهم،  ما  يف  تعاقٍد  عىل  مبنيًّا  كان  إذا  إاّل  يستقيم،  ال  فاجتامعهم  وتتضارب، 

إليها، والتي تجّسدها  ينتمي  التي  للجامعة  مبوجبه كلُّ واحٍد منهم عن حقوقه كافة 

الدولة كشخص اعتباريٍّ ينوب عن الناس يف تنظيم مامرستهم لحقوقهم، وبذلك تتحّول 

هذه  جوهر  واملساواة هي  الحّريّة  وتبقى  مدنيّة،  حقوق  إىل  الطبيعيّة  الحقوق  تلك 

»هيئًة  روسو  يقول  توجد كام  العقد  فكرة  املؤّسسة عىل  الرشاكة  الحقوق“]1]، وهذه 

الهيئة  وهذه  املجلس،  أصوات  لعدد  مناسبًة  األعضاء  من  مؤلّفًة  متضامنًة،  معنويًّة 

تستمّد من العقد نفسه وحدتها، وشخصيّتها املشرتكة، وحياتها وإرادتها«]2]. واملجتمع 

، فالفرد هو املواطن، فاملواطنة  هو مصدر الحّريّة، وخارج املجتمع ال يوجد يشٌء أخالقيٌّ

 ،)citizenship( واملواطنة   )patriotism( الوطنيّة  بني  فرٌق  ويوجد  طبيعيّة،  مسألة 

فالوطنيّة ليست هي الوالء لوطٍن معنّيٍ ورقعِة أرٍض، أو حتّى مجرّد الوالء لجامعة بذاتها 

ينتمي إليها الفرد، وإمّنا هي الوالء لجامعٍة ذاٍت مثٍل عليا محّددٍة تحتّل فيها حّريّة الفرد 

ورفاهيّته املركز األّول؛ ويبدو أّن مالمح مواطنة دولة املدينة تحرض يف مفهوم املواطنة 

عند روسو، فهي الوالء للجامعة السياسيّة التي تسهر عىل الحفاظ عىل مجموع الحقوق 

والواجبات الطبيعيّة التي ال يقوم املجتمع السيايّس املنظّم إاّل بها؛ كام أنّها املساواة بني 

ا بها، تربط  مواطنني يكون انتامؤهم إىل جامعٍة برشيٍّة واحدٍة، تؤلّف كيانًا سياسيًّا خاصًّ

والواجبات،  الحقوق  من  ومفاهيُم مشرتكٌة، مساواٌة يف مجموعٍة  أعضائها مشاعُر  بني 

يحدوها الوعي بهذا االنتامء ويحّددها يف إطاٍر من وحدة الهدف واملصري، ويعتمد روسو 

عىل قاعدتني: القاعدة األوىل: املشاركة اإليجابيّة من جانب الفرد يف عمليّة الحكم، يقول 

]1]حمد عابد الجابري، الدميقراطيّة وحقوق اإلنسان،منشورات مركز دراسات الوحدة العربيّة، بريوت، الطبعة الثانية 1997 ص: 152.

]2] جان جاك روسو، العقد االجتامعّي، ترجمة: بولس غانم، اللجنة اللبنانيّة لرتجمة الروائع، بريوت 1972.: 27 )د.ط(.
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روسو: »أنّه مبجرّد أن ينرصف أو يبتعد الناس عن االهتامم اإليجايّب بشؤون الدولة، أو 

إذا حيل بينهم وبني هذه املشاركة اإليجابيّة، يكون الوقت قد حان العتبار الدولة يف 

حكم املفقودة«؛ والقاعدة الثانية: اعتبار جميع املواطنني أمام القانون شخًصا واحًدا، 

وال ميكن التفرقة بينهم مطلًقا، فينبغي املساواة الكاملة بني أبناء املجتمع الواحد كلّهم، 

كام يدعو أيًضا إىل املساواة االقتصاديّة التي رفضها كلٌّ من جون لوك، وفولتري، بحّجة 

السياسيّة والقانونيّة، فانعدام  الناس، إضافًة إىل املساواة  الطبيعّي يف قدرات  التفاوت 

املساواة كام يقول روسو يدّمر الخري الطبيعّي يف اإلنسان، ويجلب الشقاء عىل الكثريين، 

ويجعل املجتمع يف حالة تنافر متزايدة، ويُفقده وحدته، بل ومرّبر وجوده، »يجب أاّل 

الرثاء بحيث يستطيع أن يشرتي غريه وال يكون أيُّ  يكون يف املجتمع أيُّ مواطٍن من 
مواطن من الفقر بحيث يضطر إىل بيع نفسه«.]1]

الليربالّية واملواطنة:

ومتتّد  »حّر«،  تعني  التي   )liber( الالتينيّة  الكلمة  من  مشتقٌّ  مصطلح  الليرباليّة 

جذورها األوىل يف الثورة اإلنجليزيّة الثانية لعام 1688 التي أرست أسس النزعة الدستوريَّة 

َع يف النشاط التجارّي، والنظريُّة الفرديّة هي القاعدة النظريّة  ، والتوسُّ والتسامَح الدينيَّ

التي قامت عليها الليرباليّة.

وجوهر هذه الفلسفة يقوم عىل أّن كلَّ فرٍد يتمتّع مبجموعٍة من الحّريّات الطبيعيّة 

السلطة  ومهّمة  مرجعيّتها،  اإلنسانيّة  الطبيعة  يف  تجد  التي  الطبيعيّة  الحقوق  أو 

السياسيّة هو حامية هذه الحقوق وليس لها الحّق يف أن تتدّخل يف نشاطات األفراد 

إاّل بقدٍر محدوٍد، وإال اُعترُبت متجاِوزًة للحدود أو القيود التي التزمت بها خالل عمليّة 

التأسيس؛ وقد ارتبطت الفلسفة الفرديّة اقتصاديًّا بالنظام الرأساميّل وكانت تعبريًا عن 

تطلّعات الطبقة الرأسامليّة التي كانت يف مرحلة النمو آنذاك يف التخلّص من الحكم 

املليّك املطلق، وضامن حّريّة النشاط االقتصادّي أو ما يُعرف مببدأ حّريّة التعامل »اتركه 

يعمل، اتركه ميّر«.

]1] جان جاك روسو، العقد االجتامعّي، ترجمة: بولس غانم، اللجنة اللبنانيّة لرتجمة الروائع، بريوت 1972. ص: 71. 
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فلسفة  عليها  قامت  الذي  الرئيس  النموذج  هي  الليرباليّة  الفلسفة  يف  واملواطنة 

املواطنة يف الوقت الراهن، وهي رابطٌة سياسيٌّة بني الفرد والدولة، تتحّدد من خاللها 

العالقة بني الحقوق والواجبات؛ كام نجد أّن املرونة هي الصفة التي ميّزت هذا املفهوم 

الليرباليّة، فتارة يحمل داللًة سياسيًّة، وتارًة مدنيًة حقوقيًة؛ فالفرد ميتلك  الفلسفة  يف 

مؤّهالٍت وإمكاناٍت فطريّة ينبغي احرتامها وتوفري اإلمكانيّات لتحقيقه.

وينبغي وضع حقوق األفراد وحّريّاتهم الخاّصة فوق اعتبارات املنفعة االجتامعيّة 

-1807(  )John Stuart Mill( مل  ستوارت  ج.  صّنف  وقد  السياسيّة،  الرضورات  أو 

1873( الحّريّات الرضوريّة للفرد إىل ثالث: حّريّة الضمري تتعلّق بحّريّة العقيدة والفكر 

والعاطفة والتعبري قواًل ونرًشا، وحّريّة االختيار وتشمل حّريّة العمل، حتى ولو اعتقد 

اآلخرون بسخافة هذا العمل أو بعده عن الصواب، وحّريّة تكييف األفراد حياتهم مبا 

يالئم شخصيّاتهم، أّما الصنف الثالث فيتعلّق بحّريّة االنتامء، وتشمل حّريّة االنضامم 

إىل األحزاب والجامعات، فرفُع القيود القانونيّة عىل حّريّة الفكر والتعبري رضوريٌّة لرفع 
حجب الجهل واكتشاف الحقائق«]1].

واحرتام هذه الحّريّات هو املعيار الذي يعتمده جون ستوارت مل يف تقويم السلطة 

السياسيّة والرأي العام، فالقاعدة العاّمة التي تُبنى عليها املواطنة يف املجتمع الليربايّل هي: 

»أن يرتك لألفراد أكرُب قدٍر ممكٍن من حّريّة الترصّف يف كّل الحاالت التي ال يستطيعون 

ر مصالحهم الذاتيّة، وال يصبح  فيها إيذاء أحٍد غريِ أنفسهم؛ وذلك ألنّهم خري من يقدِّ

فرض القيود رضوريًّا إاّل ملنعهم من إيذاء بعضهم، ألّن مامرسة الحزم والشّدة إزاء الفرد 

يف هذه الحالة تكون أمًنا للجميع«]2]. فاملواطنة فضاٌء يساهم يف تنمية القدرات الفرديّة، 

مع الشعور باملسؤوليّة الفرديّة والجامعيّة.

يف املاركسّية:

رفضت املدرسة املاركسيّة املنحى الذي تنتهجه الليرباليّة يف املواطنة، والتي تربطها 

]1] جون ستيوارت مل، الحّريّة، ترجمة: عبد الكريم أحمد، مؤّسسة سجل العرب، القاهرة 1966، ص: 37. ) د.ط (.

]2] املرجع نفسه، ص: 38.
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للمواطنني،  العاّمة  بالحقوق  مرتبطة  املاركيّس  التصّور  يف  فاملواطنة  الرضائب؛  بدفع 

 ، وعىل كّل املستويات، والتنظري املاركيّس كان يهدف إىل بناء مواطٍن اشرتايكٍّ دميقراطيٍّ

فاملواطن عنده هو املوضوع املجرّد غري الواقعّي يف تاريخ غري طبيعّي.

يعيد  كان  واملدنيّة،  السياسيّة  الحقوق  يف  والحّريّة  املواطن  بني  التقاطع  أّن  كام 

النقاش حول املساواة الطبيعيّة عند البعض والثقافية عند البعض اآلخر. وبقدر ما نال 

املواطن حّقه الكامل يف الترصّف بشخصه وملكيّته ابتعد عن تلك الصورة التي رسمها 

رّواد االشرتاكيّة؛ فالخطاب السيايّس القانويّن للدولة الحديثة يتّخذ من الفرد املجرّد نقطَة 

انطالٍق، وبذلك يحاول إخفاء انقسام املجتمع إىل طبقاٍت وهذا التجريد هو تعبرٌي عن 

فصل املنتجني عن وسائل اإلنتاج، فانفصال الدولة الحديثة عن املجتمع املديّن حسب 

الرؤية املاركسيّة هو تعبرٌي عن نشوء مواطنٍة بعيدٍة عن الفضاء االجتامعّي.

كام دعا كارل ماركس إىل إنشاء مجتمعٍ شيوعيٍّ بطريقٍة قانونيٍّة تخّول له حّق سّن 

يرى  للعدالة، وإىل جانب هذا  االختياريّة  واإلدارة  الشعب  بواسطة  والقوانني  الرشائع 

بأّن تاريخ املجتمع البرشّي بأسه حتّى يومنا هذا ما هو إاّل تاريخ الرصاع بني الطبقات، 

وكانت الطبقة العاملة هي الضحيّة األوىل للتفاوت، وبالتايل يجب االرتفاع بالربوليتاريا 

إىل وضع الطبقة الحاكمة لتحقيق الدميقراطيّة، واملواطنة يف نظره ال تتحّقق إاّل بتحطيم 

نظام املجتمع البورجوازّي، وخلق مجتمع اشرتايكّ قائٍم عىل العدالة واملساواة والتمتّع 

بالحقوق وأداء الواجبات يف ظّل املواطنة االشرتاكيّة.

أّما عند فريدريك إنجلز، املواطنة توازٌن بني الحقوق والواجبات، فاملواطن له حقوٌق 

اجتامعيٌّة ومدنيٌّة، وسياسيٌّة، وعليه واجباٌت اتجاه وطنه منها واجب الدفاع الوطنّي، 

الحّق  بني  املتبادل  االلتزام  وهذا  القانون،  واحرتام  العاّمة،  املصاريف  يف  واملشاركة 

والواجب، يخلق للمواطنة مركزًا قانونيًّا متميّزًا يتمتّع بالحصانة الدستوريّة واالحرتام، 

والنفاذ يف الحياة العاّمة دون معوقات إداريّة، وهذا يستلزم بالرضورة صياغة السبل 

 ، والوسائل الكفيلة التي تضمن للمواطن إمكانيّة مامرسة حقوقه بشكٍل فّعاٍل ومستمرٍّ

حيث دعا إىل النظام ضد االنتهازيّة، كام نظر إىل املساواة واإلخاء يف التوزيع االقتصادّي، 
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ورّصح أّن الحّريّة االشرتاكيّة للجميع، وبالتايل يجب اجتثاث كلِّ تفاوٍت يف الحياة داخل 

املجتمع االشرتايكّ.

يورغن هابرماس:

يعترب من أهّم علامء االجتامع والسياسة يف عاملنا املعارص، كام يعّد من أهّم منظّري 

مدرسة فرانكفورت النقديّة، وميثّل الجيل الثاين من فالسفة مدرسة فرانكفورت، الجيل 

الذي قاد النظريّة النقديّة نحو مرحلٍة من الشمول واالتساع. واملواطنة عنده هي املواطنة 

الدميقراطيّة أو املواطنة الدستوريّة، التي هي انسجام أفراد املجتمع السيايّس مع املبادئ 

القانونيّة ذات األهداف الكونيّة، ويتعلّق األمر مببادئ العدالة والدميقراطيّة واملساواة يف 

املواطنة وحقوق اإلنسان، وبها تتأّسس دولة القانون القامئة عىل حساٍب عقاليّن يقّدم 

لكّل فرٍد مّنا مجموعًة من الحقوق والواجبات موثَّقًة بالتزاماته واستحقاقاته نحو غريه 

ونحو الدولة، ويكون الدستور هو املرجع األصيّل للهويّة الجامعة، كام يتطلّب التوافق 

عليه كوثيقة تعاقديّة بني مواطنني متساوين يف دولة.

 واملواطنة الدستوريّة يف حاجٍة لثقافٍة سياسيٍّة ليرباليٍّة ومدنيٍّة وفضاٍء عموميٍّ كوينٍّ 

تحكمه قيٌم دميقراطيٌّة وترشيعاٌت عامليٌّة. والحقوق التي متيّز هذا النموذج من املواطنة 

هي الحقوق املدنيّة، وتحتّل املرتبة األوىل يف سلّم الحقوق وتتمثّل يف حّق املواطن يف 

الحياة بحّريّة، طاملا أنّها ال تخالف القوانني، وال تتعارض مع حّريّة اآلخرين؛ وحق كلِّ 

مواطٍن يف حامية القانون له، وحّقه يف حّريّة الفكر والدين واعتناق اآلراء وحّريّة التعبري 

وفق النظام والقانون.

أّما الحقوق السياسيّة التي تيل الحقوق املدنيّة فتتمثّل يف حّق االنتخاب واملشاركة 

يف السلطة الترشيعيّة والسلطات املحلّيّة والبلديّات والرتّشح، وحّق كّل مواطن بالعضويّة 

يف األحزاب والتنظيم يف حركات وجمعيّات، ومحاولة التأثري يف القرار السيايّس وشكل 

الوظائف  تقلّد  يف  والحّق  القانون،  ضمن  املعلومات  عىل  الحصول  خالل  من  اتخاذه 

العاّمة يف الدولة، والحّق يف التجّمع السلمّي.

االقتصاديّة  بالحقوق  واملتعلّقة  والثقافيّة،  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  الحقوق  وأخريًا، 
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مثل حّق املواطن يف العمل، وأبرزها الحّريّة النقابيّة، كاالنضامم إىل النقابات والحّق يف 

اإلرضاب، أّما الحقوق االجتامعيّة والتي منها حّق كّل مواطٍن يف الحّد األدىن من الرفاه 

االجتامعّي واالقتصادّي، وتوفري الحامية االجتامعيّة، والحّق يف الرعاية الصّحيّة، والحّق 

يف الغذاء الكايف، والحّق يف التأمني االجتامعّي، والحّق يف املسكن ويف التنمية، والحّق يف 

خدمات كافية لكّل مواطن، وتتمثّل الحقوق الثقافيّة بحّق كّل مواطن بالتعليم والثقافة.

توماس مارشال:

االجتامع  العامل  مرشوع  يف  هابرماس  طرحه  الذي  للحقوق  الثاليّث  التصنيف  أثّر 

بحوثه  كانت  الذي   ،)thomas Marshall( 1981-1893 مارشال]1]  توماس  الربيطايّن 

من الدراسات الرائدة التي أسهمت يف إثراء مفهوم املواطنة يف العرص الحديث، حيث 

استطاع أن يضع إطاًرا نظريًّا شاماًل استوعب من خالله تجربة الدولة القوميّة الحديثة 

ودولة الرفاهيّة، خاّصة بعد الحرب العامليّة الثانية، فهو أساٌس مرجعيٌّ للمواطنة، استمد 

منه أغلب الباحثني الدالالت املتعّددة ملبدأ املواطنة، ونالحظ أّن التعريف الذي قّدمه 

توماس مارشال للمواطنة يخرج عن السياق النظرّي والنسقّي الذي ُوِضع فيه املفهوم 

 ، يِسٍّ خالل مساره التاريخّي األفقّي، فهي عنده مجموعٌة من الحقوق مُتارَس بشكلٍّ مَؤسَّ

فبغيابها  املؤّسسات،  هي  والدولة  املواطنة،  فيه  متارس  الذي  اإلطار  هي  فاملؤّسسات 

تصبح الدولة مجرَّد شبٍح، فاألعامل الخرييّة مثاًل تحمل بعًدا أخالقيًّا، ولكّنها قد تنحرف 

أّن  ونعتقد  مؤّسسايتّ؛  إطار  وتوضع يف  تنظّم  مل  إذا  رسمته  الذي  األخالقّي  الخّط  عن 

الصعوبات التي وقفت وال زالت تقف أمام تجسيد القيم األخالقيّة اإلسالميّة هي غياب 

املؤّسسات القانونيّة والتنظيميّة املوضوعيّة واملستقلّة يف قراراتها. 

املؤرّش  املدين،  املؤرّش  مؤرشاٍت:  ثالِث  من  مارشال  توماس  عند  املواطنة  وتتكّون 

السيايّس، املؤرّش االجتامعّي. 

وحّق  واإلميان  واالعتقاد  التعبري  وحّريّة  الفرديّة  الحّريّات  يتضّمن  املديّن  املؤرّش 

]1] عامُل اجتامٍع بريطاينٌّ ُعرف مبساهامته يف املواطنة والسياسة االجتامعيّة، من أهّم آثاره: املواطنة والتنمية االجتامعيّة.
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االمتالك وتحرير القيود والحّق يف العدالة يف مواجهة اآلخرين الذين يظلمونه يف إطار 

املؤّسسات  هي  الحقوق  هذه  حامية  عىل  تسهر  التي  واملؤّسسات  الكاملة،  املساواة 

القضائيّة، فالقضاء هو املؤّسسة التي تسهر عىل تجسيد هذه الحقوق عىل أرض الواقع 

كام أّن هذه املؤّسسة إذا مل تكن مستقلًّة بسلطتها ومل تكن إالَّ تابًعا، فإنّها ال تقدر عىل 

تجسيد العدالة التي ال تُفهم إالَّ يف ظّل تفتُِّق هذه الحّريّات.

املوجودة يف  السياسيّة  القوى  املشاركة من خالل  الحّق يف  يعني  السيايّس:  املؤرش   

املجتمع باعتبار املواطن عضًوا فاعاًل يف السلطة السياسيّة، أو كناخٍب لهذه القوى السياسيّة، 

ونالحظ أّن أغلب القراءات املقّدمة ملبدأ املواطنة تركِّز عىل هذا املؤرّش أكرثَ من غريه، 

بحكم أّن املواطنة هي املشاركة يف الحكم عرب االنتخاب، ولكن نعتقد أّن هذا املظهر من 

املواطنة ليس من املعطيات الجاهزة عند أفراد الشعب، بل هو مسألٌة تحتاج إىل تربيٍة 

وتهذيٍب؛ ولذا نالحظ أّن الفالسفة ورجال السياسة يضعون للرتبية املواطنيّة حيّزًا واسًعا يف 

مشاريعهم السياسيّة، وهو ما اصطلح عليه توماس مارشال باملؤرشِّ االجتامعّي.

االقتصاديّة  بالرفاهيّة  التمتّع  املواطن يف  يتعلّق بحّق  الذي  املؤرّش االجتامعّي: هو 

واألمان االجتامعّي، والتمتّع بحياة جديرة بإنسان متحرّض وفًقا للمعايري التي تّم التوافق 

والنظام  التعليميّة،  املؤّسسات  هي  املؤرّش  هذا  برعاية  املتكّفلة  واملؤّسسات  عليها، 

الصّحّي، والخدمات االجتامعيّة.

 املقاربة النقديّة

جنيًنا  فيكون  البرش،  يعرفها  التي  الدوريّة  بالحركة  يتأثّر  إنساينٌّ،  مفهوٌم  املواطنة 

تبًعا  ويتطّور  وينمو  الطبيعة،  حسب  املأمولة  بالقيم  منصهرًا  البرشّي  الفرد  ذهن  يف 

للمتغرّيات الثقافيّة التي تعرفها الجامعة، وتقييُد مفهوٍم بثقافٍة أو بعرٍص من العصور 

انتكاسٍة  عن  تعبريًا  إاّل  ليست  الضيّقة  القانونيّة  فاملواطنة  فكريًّة،  مغامرًة  إاّل  ليس 

سياسيٍّة، وهذا ما نجده سابًقا مليالد مواطنة املدينة اليونانيّة، فالخوف من تنامي قّوة 

إسربطة دفع اإلغريق إىل التفكري يف مواطنٍة باملقاس املناسب عندهم، والذي كان مقيًَّدا 

بالجغرافيا.
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بقي مواطن املدينة مشدوًدا بجغرافيّة املكان، وإن كانت مواطنته محّددًة شكاًل بقدرته 

عىل املشاركة السياسيّة، وما ميكن مالحظته أّن مفهوم املواطن مرتبٌط عضويًّا مبفهوم الدولة؛ 

د جملة الوظائف السياسيّة واملدنيّة التي تتعلّق باملواطن، فدولة  إذ طبيعة الدولة تحدِّ

ٍد للمواطنني اإلغريق،  املدينة عند اإلغريق مل تقدر عىل بناء مجتمعٍ سيايسٍّ ومدينٍّ موحِّ

النساء والعبيد واألجانب، الذي كانوا يف الحقيقة من اإلغريق ال من الشعوب  واستثناُء 

املجاورة، خرُي دليٍل؛ فمفهوم املواطنة عند اليونان مل يكن شاماًل أو جامًعا لجميع املواطنني 

اليونان، وعليه ميكن قبول القول إن مفهوم املواطنة اإلغريقّي كان يف بدايته التكوينيّة.

وتلوَّن مبدأ املواطنة يف العرص الرومايّن باملعاين التي ترتّبت عن فتوحات اإلسكندر 

األجانب  لبعض  تسمح  التي  الصفات  بعض  إلضافة  املفهوم  قابليّة  وهي  املقدويّن، 

هذا  عىل  أيًضا  ياُلحظ  وما   .)212 كاراكاال  )إجراء  الرومانيّة  املواطنة  صفة  باكتساب 

م عىل جميع الشعب، بل كان الغرض من التعديل هو محاولة إدماج  املفهوم أنّه مل يعمَّ

ومنح املواطنة ملن كان قادًرا عىل تقديم الخدمات للحكومة الرومانيّة، أو بتعبريٍ أدقَّ 

ُمنحت املواطنة للفئة املالكة لرؤوس األموال.

أّما يف العصور الوسطى فقد ارتبطت املواطنة باالنتامء إىل املدن، وقد ارتبطت هذه 

املدن يف أذهان الناس يف تلك الفرتة بكونها مناطَق جغرافيًّة يقيم فيها الناس، ما أّسس 

لفكرة الدولة القوميّة، األمر الذي متّخضت عنه فكرة االنتامء إىل األّمة، وقد كان والء 

ًها للملك أو امللكة وكان يطلق عليهم اسم الرعايا. املواطنني يف أغلب هذه األمم موجَّ

وكانت معاهدة وستفاليا]1] بدايًة للدولة القوميّة وللسيادة القانونيّة، فكانت بذلك 

أّوَل اتفاٍق دبلومايسٍّ يف العصور الحديثة، حيث أرست نظاًما جديًدا يف أوروبا الوسطى، 

وهو نظام مبنيٍّ عىل مبدأ سيادة الدول. أصبحت مقّررات هذا الصلح جزًءا من القوانني 

الدستوريّة لإلمرباطوريّة الرومانيّة املقّدسة. وغالبًا ما تعترب اتفاقيّة البريينيه املوقّعة سنة 

1659 بني فرنسا وإسبانيا جزًءا من االتفاق العام عىل صلح وستفاليا.

]1] صلح أو معاهدة وستفاليا يطلق عىل معاهديت السالم اللتني دارت املفاوضات بشأنهام يف مدينتي أوسنابروك ومونسرت يف وستفاليا 

الرومانيّة  اإلمرباطوريّة  يف  الثالثني  األعوام  حرب  املعادتان  هاتان  أنهت  و1648/10/24..قد   1648/05/15 يف:  عليهام  التوقيع  تّم  واللتني 

املقّدسة وحرب األعوام الثامنني بني إسبانيا وهولندا.
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ومتيّز عرص ما بعد وستفاليا بسيادة مفاهيَم ثالٍث، القوميّة والليرباليّة واالشرتاكيّة، 

وأصبحت املواطنة يف الفكر الليربايّل رابطًة سياسيًّة بني الفرد والدولة تقوم عىل مبدأ 

حقوق وحّريّات األفراد والتسامح والحياد القيمّي، وترسيخ الدميقراطيّة النيابيّة.

وما ميكن استخالصه هو أّن مفهوم املواطنة بدأ مقيًّدا بجغرافيا والتزاماٍت سياسيٍّة 

معينٍة، ثّم تحّرر شيئًا فشيئًا من االنتامءات والتقيُّد باملؤرّشات العقديّة، ليصبح بعدها 

مرهونًا باملصالح االقتصاديّة، وعليه اعتقد بعض املفّكرين أّن مبدأ املواطنة يف العرص 

الراهن يعاين آالم االحتضار، وسنشري إىل بعض املؤرّشات التي كانت وراء تحديد مجال 

املواطنة الوطنيّة، وهي املواطنة العامليّة، واملحدوديّة الناتجة عن الهجرة.

املواطنة العاملّية

املواطنة العامليّة أو الكوسموبوليت )Cosmopolite( من معامل النهاية ملبدأ املواطنة 

الكالسييّك، فبعد أن كانت املواطنة انتامًء لجغرافيا وخضوًعا لسيادِة سلطٍة مدنيٍّة أو 

عسكريٍّة، أصبحت مفتوحة ومشرتكًة واملواطنة العامليّة تعبرٌي عن هذه املحدوديّة التي 

عايشها املبدأ القديم، والقول مبواطنٍة عامليٍّة ليس وليد الراهن أو التطّورات الحداثيّة، 

، وثقايفٌّ مشرتٌك،  بل هو فكرٌة قدميٌة ِقدم اإلنسان ذاته، فاملواطن العاملّي موروٌث دينيٌّ

 . وسنتطرق إىل مدرسٍة فلسفيٍّة تعاطت مع املبدأ بشكٍل أخالقيٍّ

ظاهرٍة  مجرُّد  واملجتمعات  املدن  بني  الواقع  االختالف  أّن  الرواقيّة  املدرسة  تعتقد 

عرضيٍّة،.البرش هم إخوٌة، و ».. ليس بينهم أسياٌد أو عبيٌد، وهم جميًعا مواطنون من 

حيث إنّهم متّفقون يف املاهيّة، موجودون يف طبيعٍة واحدٍة هي أّمهم وقانونهم، فوطن 

الحكيم هو الدنيا بأسها، ويقوم الحكيم بجميع وظائف املواطن، فيؤّسس أسًة ويُعنى 

بالسياسة، ولكّنه ال يثور عىل النظام القائم، وال يحاول تحقيق مدينٍة مثىَل، بل يعترب 
النظم السياسيّة سواًء ويجتهد يف حسن الترصّف بها«]1].

الرومان  فالسفة  عليها  أّسس  قاعدًة  الرواقيّة  للفلسفة  السياسيّة  الرؤية  فكانت 

منظومتهم القانونيّة ومنها الدولة العامليّة، وحتى فالسفة العرص الحديث هم أبناء هذه 

]1] كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانيّة، مطبعة لجنة التأليف والنرش، مرص.936، ص: 310، د.ط. 
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املدرسة. »فمذهب سبينوزا ما هو إاّل املذهب الرواقّي يف ثوٍب ديكاريتٍّ، وإّن األخالق 

عند كانط أخالٌق رواقيٌّة«]1]. 

دولة املواطن أو اإلنسان العاملّي عند املدرسة الرواقيّة تُبنى عىل قواعَد تجعل من 

املالكة  الوحيدة  بالكائنات  اآللهة  فليست  مواطنني،  والرجال  املدينة  هذه  يف  اآللهة 

للحكمة والعقل، بل اإلنسان ميلك قبًسا من هذا العقل أو الحكمة، وتجعل من العقل 

املنزّه عن الخطأ دستوًرا لهذه املدينة، فبالعقل يهتدي الناس إىل ما يجب أن يفعلوه وما 

يجب أن يتجّنبوه، وهو القانون الطبيعّي، وهو املقياس املتعايل عن املكان واملطلق يف 

الزمان الذي يصلح للتمييز بني الحّق والباطل والعدل والظلم، وكام يقول كريسيبوس: 

أن  والناس جميًعا، ويجب  اآللهة  أعامل  املسيطر عىل  الحاكم  الطبيعّي هو  »القانون 

يكون هو املوّجه والحاكم واملرشد ملا هو رشيٌف ورصنٌي، وهو الفيصل يف ما هو حقٌّ 

وما هو باطٌل وهو الذي يهدي الكائنات االجتامعيّة بطبيعتها إىل ما يجب عمله ومينعها 

عاّم ال يصحُّ عمله«]2].

ومبدأ ارتباط العقل بالقانون الطبيعّي هو أّول املبادئ التي تقوم عليها هذه الدولة 

العامليّة، أّما املبدأ الثاين الذي تؤمن به الرواقيّة يف رؤيتها السياسيّة فهو التسليم بوجود 

قانونني: »لكلِّ إنساٍن قانون مدينته وقانون مدينته العامليّة، أو مبعنى آخر قانون العادات 

التقاليد  العقل واحٌد، ووراء هذا االختالف يف  العقل، فالعادات مختلفٌة، ولكن  وقانون 

ينبغي أن يكون قدٌر من الوحدة يف الغرض، وتجنح الرواقيّة إىل فرض وجود نظاٍم قانوينٍّ 

عامليٍّ له فروٌع محلّيٌّة ال نهاية لها«.]3] 

فالدولة الرواقيّة فضاٌء سيايسٌّ عامٌّ يعيش فيه الناس ضمن جمهوٍر واحٍد بدون أسٍة، 

تحقيق  هو  األساس  فالهدف  املكان،  أو  الجنس  بسبب  امتياٍز  وبدون  ملكيٍّة،  وبدون 

، فالفضاء األخالقّي هو مجال الحّريّة وآليّة السعادة،  السعادة للفرد عىل أساٍس أخالقيٍّ

واإلميان بالقدرة املطلقة ملدبّر الكون هي القاعدة يف النظر إىل الحياة الفرديّة مبنظور 

]1] كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانيّة، مطبعة لجنة التأليف والنرش، مرص.936، ، ص: 310.

]2] جورج سباين، املرجع نفسه، ص: 220. 

]3] املرجع نفسه، ص: 222.
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الوظيفة الرساليّة التي أُسندت إليه، فالطبيعة اإلنسانيّة واحدٌة وهي من تجلّيات الله 

يف الخلق، وهو عاقٌل واإلله عاقٌل، وقد أودع الله قبًسا من نوره الذي ييضء الطبيعة 

العاّمة كلّها يف طبيعته.

الذي هو مجرّد  وأرسطو  أفالطون  يختلف عن مواطن  الرواقيّة  مدينة  املواطن يف 

تابعٍ للدولة، وال ميلك الحّق يف الحّريّة الشخصيّة، وانتامؤه السيايّس ال يتعّدى املدينة، 

تجعله  أي  عامليًّا  مواطًنا  تجعله  وإنسانيّته  األوىل،  بالدرجة  إنسان  الرواقيّة  عند  فهو 

مواطًنا ليس يف مدينة أو دولة ما بل وطنه العامل، يف دولٍة عامليٍّة هدفها وحدة الجنس 

البرشّي، و«ال يتّم التعامل فيها باملال وال بالقانون وال بالدستور، كام أنّه ليس مثّة حاجٌة 

منه  اختفت  مجتمع  ألنّه  جنوٍد؛  لوجود  رضورَة  وال  محاكَم،  وال  مؤّسساٍت  أيِّ  لقيام 

الحروب واستغنى عن أيِّ تنظيامٍت موضوعة... ومل تعد به حاجة إاّل إىل مجتمعٍ يسوده 

االنسجام مع غرائز الطبيعة، مجتمعٍ تختفي فيه الفروق االجتامعيّة بني الرجل واملرأة، 

وبني اليونان والربابرة واألحرار والعبيد، أي تختفي منه كّل الفروق يف الدولة الطبيعيّة 
الجديدة.]1]

طرح زينون]2] تصّور العامليّة أو حارضة الحكيم )cosmopolis( كبديل عن املواطنة 

اإلنسانيّة  واألخّوة  واحٌد،  األصل  ألّن  للمواطنني؛  مختلفة  بعني  تنظر  التي  اإلغريقيّة 

حقيقة قطعيّة، فخارج اليونان يوجد العامل، واإلنسان: »..ليس مواطًنا يف مدينته فحسب، 

بل مواطًنا كونيًّا أيًضا، فاألنهار واملحيطات والفيايف ال تُغريِّ من واجباتنا نحو الجامعة 

اإلنسانيّة«]3]. 

وقد ذكر املؤّرخ بلوتارك]4] مرشوع الجمهوريّة التي كان يؤمن بها زينون، والتي كانت 

مقبولًة ومعجبًة،  زينون جمهوريًّة  قوميّة: »كتب  أو  إثنيٍّة  كونيٍّة غريِ  تأسيًسا ملواطنة 

مبدؤها أّن الناس يجب أن ال يتفرّقوا مدنًا وشعوبًا، لكلٍّ منها قوانينه الخاّصة؛ ألّن كّل 

]1] عثامن أمني، عثامن، الفلسفة الرواقيّة، مكتبة النهضة العربيّة، مرص 1959، ص: 222، )د.ط(.

س الرواقيّة. ]2] زينون الكتيومي عاش ما بني 336 إىل 264 ق.م، مؤسِّ

[3[ Arthur Desjardins, Les Devoirs, Essai sur la morale de Ciceron, Librairie Académique Didier, 2é 

éd.PARIS.1893.P118:

]4] مؤّرخ يونايّن ولد حوايل 46 بعد امليالد، وتويف عىل أغلب التقديرات يف 125.
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الناس هم مواطنون إخوٌة، ولهم حياٌة واحدٌة، ونظاٌم واحٌد لألشياء، كام لو كانوا قطيًعا 

موّحًدا يف ظّل القانون املشرتك«]1].

أّما ابيكتات )Epictète( واالسم كنية ألحد الفالسفة الرواقيّني، وتعني يف اإلغريقيّة 

العبد أو الخادم، فتقوم فلسفته األخالقيّة يف دعوته للحّريّة الداخليّة، فالسيّد يف نظره 

من هو سيٌّد عىل أهوائه وآرائه، والعبد عبٌد ألهوائه وآرائه، فأقّر بذلك بحّريّة اإلنسان 

املطلقة سواء أكان عىل العرش أم مكبّاًل باألغالل.

والعمل  االنسجام  عن  املرتتّبة  النفسيّة  السكينة  يف   )Ataraxie( السعادة  وتكمن 

وفق املبادئ العقليّة، أي املبادئ التي تتّفق مع قوانني الطبيعة، وميكننا ترك ابيكتات 

تحتاج  ال  بديهيًّة  منظوره  يف  كانت  التي  العامليّة  املواطنة  يف  رأيه  عن  للتعبري  نفسه 

للربهنة، فتعبري أثينّي أو كورنثّي يف نظره غرُي مناسٍب، فالعامليّة أو مواطٌن عامليٌّ هي 

التعبري الحقيقّي عن الذات والهويّة ال االنتامء اإلثنّي أو السيايّس.

املواطنة  بفكرة  القائلني  أهّم  »من  وهو  ق.م،  ق.م/34   106[ شيرشون  ماركوس 

العامليّة، وهو فيلسوٌف وسيايسٌّ روماينٌّ، تأثّر يف مؤلَّفاته املختلفة بأفالطون الذي حذا 

يف  الفضل  إليه  يعود   hortensia يف  وأرسطو   de respublica جمهوريّته  يف  حذوه 

الرتويج للفلسفة اليونانية يف األوساط الرومانيّة وتنقية الرواقيّة من شوائبها الخرافيّة، 

وعىل الرغم من ميوله الشكوكيّة بحكم تأثّره بالتيّارات األكادمييّة، فقد متّسك بجوهر 

الفلسفة الرواقيّة الخلقيّة التي كانت تعترب الفضيلة أساس السعادة«]2].

يقيم شيرشون يف كتاب »الواجبات« بحوثًا مفّصلًة للمواطن العاملّي، ومن القواعد 

األخالقيّة  املفاهيم  وجّل  نظر شيرشون،  العامليّة يف  املواطنة  عليها  تُبنى  التي  األساس 

ح سيبيون يف الجمهوريّة بأّن البرش اجتمعوا يف جامعاٍت أو مجتمعٍ ال  عنده هي: »يرصِّ

لِعلَّة الحاجة أو الضعف، بل غريزة القطيع هي علّة االجتامع«]3].

]1] جان توشار، تاريخ الفكر السيايّس، مرجٌع سابٌق، ص49.

]2] ماجد فخري، تاريخ الفلسفة اليونانيّة، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل 1991، ص: 179.

[3[ Arthur Desjardins،Les Devoirs, Essai sur la morale de Cicéron, Librairie Académiques Didier, 2éd ,PARIS,189, 

P: 118.
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 ويرشح شيرشون هذه الغريزة يف كتابه »الواجبات«، فيقول: »النحل ال يجتمع من 

يجتمعون  والبرش  طبيعيًّا..  يجتمعون  ألنّهم  العسل  يصنع  بل  العسل،  يصنع  أن  أجل 

أيًضا طبيعيًّا، يضعون أفكارهم وجهودهم يف خدمة الجامعة..«]1]. أّما واجبات اإلنسان 

العاملّي يف نظر شيرشون أو باألحرى واجبات اإلنسان نحو اإلنسانيّة فهي صنفان: سلبيّة 

ومنها عدم إيذاء اآلخر، أّما الواجبات املوجبة فهي التعامل مع اآلخر بالحسنى ومحاولة 

إسعاده، فالرابطة بني أبناء اإلنسانيّة قامئٌة عىل املنظومة األخالقيّة. 

الرواقيّة خصوًصا يف شّقها  بالفلسفة  أيًضا  تأثّر  الذي  الفيلسوف سنيكا]2]  كام نجد 

األخالقّي، يتبّنى فكرة األخّوة العامليّة التي قال بها فالسفة الرواق، فـ »الطبيعة تأمرنا 

كام يقول بأن نفيد الناس، سواء أكانوا أحراًرا أم عبيًدا، موايَل أم مولودين أحراًرا، وحيثام 

ُوجد كائٌن إنساينٌّ، فثّم مجاٌل لإلحسان«]3].

ويقول أيًضا: »عش مؤمًنا بهذه الفكرة: إيّن مل أولد أليِّ جزٍء من هذا الكون، فهذا العامل 

كلّه وطني، فإن مل تتضح لعينيك هذه الحقيقة، فال غرابة إن مل تحظ بفائدة من املناظر 

الجديدة عندما تطوف يف اآلفاق، وقد أصابك املالل من املناظر القدمية، وكان من الجائز أّن 
املناظر الجديدة يف كلِّ مرٍة ترشح صدرك لو أنّك آمنت بأنّها كلّها وطُن لك .«]4].

العاملّي عىل حّجٍة نفسيٍّة مفادها االعتياد أو   كام يعتمد سنيكا يف تصويره للمواطن 

العادة، فالرتابة اليوميّة التي يعيشها املواطن مع محيط مدينته، تجعله يشعر بالغربة وهو يف 

موطنه، أما إذا كان يف واقعٍ جديٍد ميكن أن يقون أفل جمال من موطنه، ولكنه يشعره بالراحة 

والطأمنينة، وهذا يعود إىل التعامل الجديد مع املناظر الطبيعيّة أو لّذة االكتشاف، فالتعلّق 

بالجديد يؤكّد للمواطن أنّه مل يخلق لتلك املدينة التي وجد فيها أو كان فيها مسقط رأسه.

[1[ Arthur Desjardins،Les Devoirs, Essai sur la morale de Cicéron, Librairie Académiques Didier, 2éd, PARIS, 189, 

P 119.

، كان فيلسوفًا رومانيًّا وسياسيًّا، صار عضًوا يف مجلس الشيوخ وأوكلت إليه Agrippina تربية  ]2] لوقيوس أنايوس سنيكا: فيلسوٌف التينيٌّ

ابنها نريون Néron الذي عيّنه بعد أن صار إمرباطوًرا قنصاًل يف سنة 57 بعد امليالد، كام كان سببًا يف موته. 

]3] ماجد فخري، املرجع نفسه، ص: 585.

]4] جالل الدين سعيد، فلسفة الرواق، مركز النرش الجامعّي، تونس 1999،.: 133، د. ط. 
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أيًضا هو موطني، فالفرد ينتمي إىل كلِّ جزٍء من هذا الكون، ويف  املوطن الجديد 

السيايّس والجيوسيايّس  التقسيم  الرواقيّني غرّيوا قواعد  إّن فالسفة  القول  األخري ميكننا 

الذي كان سائًدا يف املجتمع السيايّس آنذاك، فبعد قرنني فقط من موت أرسطو فشلت 

دولة املدينة، واستحال عليها البقاء منطويًة عىل نفسها وعىل التمييز القايس الذي كانت 

تعتقد مبرشوعيّته بني املواطنني واألجانب، وحرصها املواطنة يف أولئك الذين يستطيعون 

يف الواقع أن يسهموا يف الحكم داخلها.

أّما الرواقيّة فقد تجاوزت محيط املدينة الضيّق إىل أفق اإلنسانيّة، فام أخذت الرواقية 

عىل عاتقها بكلِّ جرأٍة أن تفرسِّ املثل العليا بكيفيّة تناسب الدولة العامليّة، كام رسمت 

العامليّة  الدولة  أّن  العدل، وأرصّت عىل  متّحدٍة يف ظّل  عامليٍة  إنسانيٍّة  لفكرٍة  خطوطًا 

، فاملواطنة مبفهومها العاملّي ال متسح أن تُلغى املواطنة مبفهومها  إمّنا هي اتحاٌد أخالقيٌّ

القومّي، فبدون تلك األخرية ال وجود للمواطنة مبفهومها العاملّي فكالهام يعاضد اآلخر.

له، وهو شخٌص ميتنع عن  كلّه وطًنا  العامل  يعترب  العاملّي شخٌص حضاريٌّ  املواطن 

الرتكيز عىل الوالءات القبليّة أو العرقيّة أو القوميّة، فهو يرتاب يف استخدام هذه الوالءات 

كمعياٍر يف التدابري األخالقيّة، ولن يحّس بأيِّ شعوٍر لالستعالء لهويّته الثقافيّة أو العرقيّة، 

ولكّنه يرى نفسه جزًءا مركّبًا من عدة إمكاناٍت تشّكل هويّته. 

الهجرة واملواطنة:

املواطنة،  ظاهرة  يف  التعديالت  بعض  وجود  عىل  تعمل  اجتامعيٌّة  ظاهرٌة  الهجرة 

والرشعيّة منها، مثاًل، متنح املهاجر بعًضا من حقوق املواطنة يف البلد الجديد؛ ولذا فإّن 

املواطنة كرابطٍة قانونيٍّة وشعوريٍّة بني املواطن واملدينة أو األرض تبدأ يف التاليش شيئًا 

فشيئًا، وتقّدر حاليًا نسبة املهاجرين يف العامل حسب التقرير السنوّي للمنظّمة الدوليّة 

للهجرة الصادر يف 23/جوان /2005 ما بني 185 و192 مليون مهاجٍر، ويف عام 2000 كان 

نحو 175 مليون شخٍص يعيشون خارج البلدان التي ولدوا فيها والتي يحملون جنسيّتها.

والتغرّيات  الحروب  بسبب  مستمرٍّ  ازدياٍد  يف  الدوليّني  الالجئني  عدد  أّن  كام 

العرشين  القرن  من  األخري  العقد  خالل  الكربى  الدول  بنية  غرّيت  التي  الجيوسياسيّة 
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مثل االتحاد السوفيتّي، ويوغوسالفيا، كام أّن االعتامد املتبادل بني الدول نتيجة التحرير 

االقتصادّي.. وهذا التزايد، والوجود اإلنسايّن يف دول أجنبيّة أفرز مناذَج جديدًة للمواطنة 

اُصطلح عليها: مواطنة األقلّيّة والتي تشمل حقوق االنضامم إىل مجتمعٍ آخَر، ومن ثّم 

 Citizen البناء داخل هذا املجتمع والتمتّع بالحقوق وأداء الواجبات، ومواطنة التدفّق

of Flow ؛ إذ شهدت اإلنسانيّة يف العقود األخرية الكثري من اإلنجازات الترشيعيّة عىل 

املستوى الدويّل، من أجل حامية املهاجرين.

قامت  كام  دوليٍّة،  ومعاهداٍت  اتفاقيّاٍت  عىل  مرتكزًة  أصبحت  املهاجرين  حقوق 

االتفاقيّات الدوليّة بتقييد سلطة الدولة يف مراقبة الهجرة، ومن أبرز هذه االتفاقيّات 

االتفاقيّة الدوليّة التي تبنتها الجمعيّة العاّمة لألمم املتّحدة يف 18 ديسمرب 1990 الخاّصة 

بحامية جميع العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم )قرار 185/45(.

 فالدولة أصبحت مسؤولًة أمام املقيمني داخل إقليمها، بناًء عىل مبادئ القانون الدويّل 

لحقوق اإلنسان، فالفرد املوجود خارج حامية دولته األصليّة يحّق له الحصول عىل العضويّة 

يف دولٍة أخرى حتى يضمن حامية حقوقه، فإن كان للفرد الخيار بني هذه الدولة أو تلك 

ملطالبتها بحاميته، فإّن الدولة عىل العكس من ذلك ال خيار لها يف حاميته، فالدولة ملزمٌة 

بقبول هؤالء األفراد وحاميتهم، كأن تكون حالتهم ووضعيّتهم يف وطنهم من حيث الحقوق 

مهّددًة بالسلب، أو أّن دولهم عاجزٌة عن حامية حقوقهم ومواطنتهم.

هي  الحقوق  أصبحت  الحقوق،  الكتساب  قانونيًّة  قاعدًة  املواطنة  كانت  فبعدما 

التمييز بني املواطن األجنبّي يف مسالة  القاعدة التي تتأّسس عليها املواطنة، وصعوبة 

دولٍة  إىل  االنتامء  مادام  التقليدّي،  مبعناها  األقّل  عىل  قيمتها  املواطنة  يفقد  الحقوق 

وطنيٍّة معيّنٍة مل يعد القاعدة الوحيدة الكتساب الحقوق ومامرستها، بل كل القاطنني، 

سواء أكانوا مواطنني أم ال يحّق لهم املطالبة بحقوقهم. فاملواطنة ما بعد الوطنيّة كأساٍس 

نظريٍّ تقوم كتحليٍل وتأسيٍس عىل ظاهرة الهجرة العربوطنيّة، فهذه الظاهرة تؤثّر بشكٍل 

مؤكّد عىل األساس التقليدّي للعضويّة يف الدولة الوطنيّة، فالحقوق أصبحت تطلب عىل 

قاعدة اإلقامة ال عىل أساس الوالدة.
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كام يالحظ بعض علامء االجتامع أمثال يويس شان ومارتن شارمان أّن الجامعات 

فرٍص  تعزيز  عىل  قادرًة  أصبحت  حيث  الشتات،  خاّصيّة  فشيئًا  شيئًا  تأخذ  املهاجرة 

املقّدمة  واالستبانات  امليدانيّة  والبحوث  فالدراسات  العربوطنيّة،  للمواطنة  جديدٍة 

من قبل الدارسني ملسألة املواطنة تشري إىل تآكِل وبدايِة احتضار املواطنة التقليديّة. 

فحسب Sylvie Fortin]1]، مفهوم املواطنة بالنسبة للبعض هي مسألة إداريّة ليس 

إاّل، »فأغلب من قّدموا لها االستبانة يشعرون مبحدوديّة املواطنة القانونيّة، فإحداهّن 

تقول: إنّني هنا منذ ثالثني سنًة ومبجرّد وجودنا يف مكان ما مينحنا جواز السفر، تسهيالت، 

ومشاركة يف الحياة السياسيّة وهي مواطنٌة إداريٌّة، وبالنسبة يل ليست لها قيمٌة عاطفيٌّة، 

تآكل مبدأ  املواطنة يؤّدي إىل  الحّق يف  فأنا أملك مواطَنتنَي«]2]. فاكتساب  أسافر كثريًا 

املواطنة التقليدّي، فاملواطنة هي أن يشعر املواطن بأنّه يف بلده وأن يكون له الحّق يف 

أن يكون كذلك كام تقول فورتان.

وميكن حوصلة املؤرّشات املميزة لنهاية املواطنة يف جملٍة من النقاط؛ أّولها تغرّي الرؤية 

والنظرة إىل مفهوم املواطن الذي كان مرتبطًا بخصائَص إداريٍّة وقانونيٍّة وثقافيٍّة معيّنٍة إىل 

أنسنة املواطنة إذا جاز التعبري، فالخصوصيّة اإلنسانيّة أصبحت القاعدة التي ترتكز عليها 

املواطنة وليس الخصوصيّة الثقافيّة والسياسيّة، فالصفات اإلنسانيّة واحدٌة لدى الجميع 

سواء أكان الفرد جزائريًّا أم فرنسيًّا، فالشخصيّة العامليّة هي النموذج الجديد ملبدأ املواطنة، 

والتي تستمّد رشعيّتها ومرشوعيّتها يف املعاهدات والقوانني الدوليّة لحقوق اإلنسان، إذ 

أصبحت تتجه نحو منوذجٍ أكرثَ كونيًّة، يتحّرر شيئًا فشيئًا من اإلقليم.

وهذا ما ذهبت إليه أيًضا أستاذة علم االجتامع ياسمني سويسال يف كتابها »نهاية 

املواطنة« أو »حدود املواطنة«limits of Citizenship ]3]، إذ تقارن يف هذا الكتاب بني 

األساليب املختلفة التي تستعملها الدول األوروبيّة يف دمج املهاجرين، وكيف تطّورت 

]1] أستاذٌة جامعيٌّة ومختّصٌة يف طّب األطفال بجامعة Montréal بكندا، وباحثٌة يف املجال االجتامعّي.

[2[ www,érudit,org.

[3[ Limits of citizenship :migrants and postnational membership in Europe.
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هذه السياسات، وكيف تتأثّر من قبل الخطابات الدوليّة املتعلّقة بحقوق اإلنسا، و تركّز 

سويسال عىل الهجرة الدوليّة بعد الحرب، مع إبداء اهتامٍم خاصٍّ بالعامل الضيوف كام 

طرحت توصيًفا جديًدا لهذه الدول فرنسا وأملانيا وهولندا والسويد وسويرسا واململكة 

املتّحدة، ورأت أنها تعرف ثالثَة مناذَج رئيسًة من أشكال املواطنة غري التقليديّة، وتعتقد 

إىل  إضافًة  اإلنسان  حقوق  خطاب  ميلكها  التي  املتعالية  والسلطة  العاملّي  التوّسع  أّن 

يف  القوميّة  الدول  عىل  املتزايدة  الضغوط  من  نوًعا  أوجد  املتّحدة  األمم  هيئة  سلطة 

إدماج األجانب وتوسيع رسوم ورشوط العضويّة أو املواطنة لألجانب، ما أّدى إىل ظهور 

عّدِة معاملَ تجعل التفرقة بني املواطن وغري املواطن من األمور املستعصية.

مل تعد تتالءم التصّورات التقليديّة للروابط بني املواطن والدولة مع منّو عدد الجامعات 

االجتامعيّة والسياسيّة عربوطنيّة الناشئة عن الهجرة عرب الحدود. فإذا كانت املواطنة 

التقليديّة تقوم عىل العالقة بني الفرد والدولة، فإّن النموذج الجديد للمواطنة يقوم عىل 

العضويّة، فبمجرد حصول املهاجرين أو املقيمني عىل هذه العضويّة فإّن املواطنة القامئة 

عىل االنسجام بني العضّوية واإلقليم تبدأ يف التاليش واالحتضار عىل املستوى القانويّن ال 

عىل املستوى الشعورّي فقط.

ويالحظ أّن املواطنة املمنوحة للمهاجرين ليست مواطنًة كاملًة، بل مواطنًة ناقصًة، 

فاملواطنة تفرتض ضمنيًّا املزايا والحقوق والواجبات، فاملزايا قد تكون موزّعًة بالتساوي 

مع املهاجرين، والحقوق أيًضا عدا بعضها، وهي حّق املشاركة يف الوظائف العاّمة، وحّق 

التصويت يف االنتخابات الوطنيّة، فامتالك املهاجرين للمواطنة ال يعني الحصول عىل 

املواطنة الكاملة.

فاملشاركة يف االتحادات العاّمليّة، وحّريّة االجتامع والكالم، وحّق الحامية املتساوية 

للقوانني ممكنٌة بالنسبة لجميع املوجودين عىل الرتاب الوطنّي سواء أكان الفرد مواطًنا 

، فإنّه ال يختلف أمام القانون عن غريه من املواطنني،  مقياًم أو مهاجرًا رشعيًّا أو غري رشعيٍّ

واملالحظ أن: »بعض البلدان متّكن املهاجرين من التصويت يف االنتخابات املحلّيّة، كام 

يتمتّعون بحّق البقاء يف البلد، حتى ولو كانوا عاطلني عن العمل ويعتمدون عىل املزايا 
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العاّمة ما مل يدانوا يف جرائم والفرق بني املواطنني وغري املواطنني يكمن يف الواجبات، 

الواليات  يُدعون يف  الجيش، وهم ال  بالخدمة يف  يلزمون  املواطنني ال  فاملهاجرون غري 

املتّحدة للقيام بواجب املحلّفني«]1]. 

فالحصول عىل املواطنة من قبل املهاجرين ال يعني نهاية املواطنة بالنسبة للمواطن 

 ،[2[ اآلن  فيه  يعيشون  الذي  للبلد  ووالئهم  عضويّتهم  تأكيد  يف  رغبة  هو  بل  األصيّل، 

نظره  يف  املواطنة  عن  البحث  إىل  املهاجر  يدفع  الذي  فالدافع  ويرن  مايروك  بشهادة 

بالحصول  للغري  فالسامح  املضيف،  البلد  وحضارة  حضارته  بني  املوجود  التعارض  هو 

به هذا  يتميّز  الذي  الحضارّي  السلوك  دليٌل عىل  الوطن  القانونيّة يف  االمتيازات  عىل 

املواطن، والخوف عىل مواطنتي مبجرد حصول غريي عىل املواطنة أمٌر يفتقر لألساس 

األخالقّي، فهو يتضّمن الكثري من األنانيّة، وهذا ال يعني أّن الحصول عىل املواطنة من 

طرف املهاجرين ال يطرح أيَّ مشاكَل، فالهاجس األمنّي له ما يرّبره، وعليه فاإلجراءات 

النظرة  العدل واملوضوعيّة، وإقصاء  تقام عىل  أن  ينبغي  املواطنة  والترشيعات ملسألة 

اإلثنيّة والدينيّة للمهاجرين.

فسياسة الهجرة بداًل من سياسة التجّنس هي نقطة النزاع للمهاجرين؛ ألنّها تقوم 

عىل خلفيّات مبيّتٍة؛ إذ إّن البلدان التي تجعل التجّنس صعبًا وال تجعل أطفال املهاجرين 

املولودين محلّيًّا مواطنني تلقائيًّا هي بلداُن معرّضٌة لخطر ظهوِر نظٍم اجتامعيٍّة ينطبق 

املهاجرين،  لتشمل  املواطنة  فتوسيع  العرقّي،  االنقسام  عىل  الطبقّي  االنقسام  فيها 

وخصوًصا أطفالهم هي خطوٌة نحو إدماج املهاجرين وخطوٌة لخلق والءاٍت والتزاماٍت 

تكون مستقباًل موضع  تكوين طبقٍة غريِ مدينيٍّة  إمكانيّة  املهاجرين، ويقيض عىل  بني 

ازدراٍء من قبل املواطنني األصلينّي؛ فبناء املواطنة عىل أساس الخصوصيّة اإلنسانيّة، هو 

السياسة الناجحة والناجعة، فنهاية املواطنة ال تستلزم بالرضورة نهاية وضعف الدولة 

القوميّة، فإذا كان مصدر الحقوق ومرشوعيّتها يتنّقالن من الوطنيّة إىل العربوطنيّة، فإنّها 

]1] يس. بانفيلد وآخرون، السلوك الحضارّي واملواطنة، ترجمة سمري عزّت نّصار، دار النرس للنرش والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 1995، 

ص: 187

]2] املرجع نفسه، ص: 188.
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واملحتفظ  الوحيد  الضامن  الدولة  وتبقى هذه  الوطنيّة،  الدولة  فضاء  متارَس يف  تبقى 

بالخصوصيّة الثقافيّة الوطنيّة.

 الخامتة

، فهي ليست غايًة يف ذاتها  ، ومرحيلٌّ املواطنة قيمٌة سياسيٌّة، ومطلب مدينٌّ نسبيٌّ

تطلبها الدولة أو األّمة، بل هي مرحلٌة انتقاليٌّة تسعى الدولة بها إىل االرتقاء بالفرد من 

مرحلة الذات النفسيّة والثقافيّة إىل الذات القانونيّة الحقوقيّة التي تشّكل لبنًة رئيسًة يف 

تالحم بنيان املجتمع املديّن، ومن أهّم الركائز التي تطلب يف املجتمع املديّن قيمة الوالء 

املوضوعّي واألخالقّي للسلطة، أو للدولة، فال متاسك، وال التزاَم قانونيًّا دون والٍء أو بيعٍة 

للسلطة، فالبيعة ليست لألشخاص القامئني باإلدارة السياسيّة، بل للقيمة الخلقيّة التي 

حازت عىل الرشعيّة السياسيّة بتقنينها، فالقانون باألصل هو قيم أخالقيّة مجرّدة، فالوالء 

للقانون ال يختلف عن الوالء للقيمة.

والوالء للقيم األخالقيّة معلم عرفته الثقافات الرشقيّة، يف مقابل الحكومات املدنيّة 

الثقافة الرشقيّة بالقداسة،  التي يتشّدق علينا بحيازتها الغرب، حيث اختلط الوالء يف 

وهذا إن دّل عىل يشٍء، فإمّنا يّدل عىل ارتباط الرشقّي بالقيم املتعالية، بخالف الغريّب 

الذي يتجّذر يف عامل املاّدة، لدرجة أن نخبته الفكريّة ذهبت إىل تأصيل الحقوق املدنيّة 

عىل أرضيٍّة طبيعيٍّة ماّديٍّة. فالعالقة الرعويّة يف السياسة الرشقيّة، ليست سنخيًّة ثابتًة 

يف اإلنسان الرشقّي، بل الظروف التاريخيّة هي التي أنتجت هذا الجور، واملواطنة مقاٌم 

العالقة  هذه  أساس  وعىل   ، سيايسٍّ ومجتمعٍ  طبيعيٍّ  فرٍد  بني  تقوم  اجتامعيٌّة  وعالقٌة 

م الطرف األّول الوالء، ويتوىّل الطرف الثاين الحامية، وتتحّدد هذه العالقة بني الفرد  يقدِّ

والدولة عن طريق القانون.

املتحرّضة،  املدنيّة  الحاالت  القليل من  إاّل  يحمل  السيايّس ال  الغرب  تاريخ  أّن  كام 

فالدكتاتوريّة اصطالح غريبٌّ بامتياٍز، وجرائم الغرب اإللكلرييكّ واالستعامرّي بحّق الشعوب 

بحيازته  واالّدعاء  التاريخ،  لها  يغفرها  ولن  تنساها،  أن  للشعوب  ميكن  ال  املستضعفة 

املفاهيم الحضاريّة والحداثيّة ليس إاّل تسويًقا لوهم تقبّلته الشخصيّات املَرَضيّة.
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ومن القيم التي تتغيّاها الحكومات الغربيّة من خالل املواطنة املساواة الكاملة بني 

املطلقة  فاملساواة  واجتامعيٍّة،  نظريٍّة  إشكاالٍت  مع  عمليًّا  اصطدمت  والتي  املواطنني، 

البرش،  أمٌر طبيعيٌّ بني  فالتفاوت  للجنون،  الخيال وإشارٌة  الجميع هي رضٌب من  بني 

وعليه  مختلفٌة،  االجتامعيّة  والظروف  متفاوتٌة،  الفرديّة  فالقابليّات  اصطالحيًّا.  وليس 

تكون املساواة بني الجميع استحالًة عرفيًّة، ال عقليًّة، ولكن املساواة النسبيّة مقبولٌة عقاًل 

وعرفًا، وهي املساواة أمام القانون، فاملواطنة الحقيقيّة هي التي تجعل من املواطنني 

سواء أكان أمام السلطة القضائيّة أم التنفيذيّة. ومن األهداف املرجّوة من املواطنة أيًضا 

لجميع  مطلٌب  هي  والتي  القرارات،  صياغة  يف  للمواطنني  الجامعيّة  املشاركة  تفعيل 

والتفاوت  الجميع؟  القول مبشاركة  التناقض  أليس من  املجتمع ورشائحه، ولكن  فئات 

يحكم الجميع، وترشيع القرارات ليس معطًى جاهزًا، وال ملًكا للجميع، بل هو مسألٌة 

نسبيٌّة وحرصيٌّة، ولهذا نجد انحصار داللة املواطنة بهذا املضمون يف فئٍة نخبويٍّة معيّنٍة.

ومرونة املفهوم تُنبئ عن املسار املتعرثِّ الذي عرفه املفهوم، فمنطق القّوة والحروب 

للمجتمع  قاعدًة  كان  الذي  املديّن،  املجتمع  داخل  االجتامعّي  والتفاوت  الطبقيّة،  ولّد 

السيايّس، فبنية املجتمع السيايّس الطبقيّة، هي من األمور املألوفة، والتي ال يتطرّق إليها 

االستهجان إطالقًا، وهذا ما الحظناه يف املجتمع اإلغريقّي والرومايّن.

إذ  السياسة؛  كتابه  يف  التقليد  هذا  يعكس  اليونان  وعقل  األول،  املعلّم  فأرسطو 

الرّق عنده من األمور التي أوجدتها الطبيعة، وهي ليس من ابتكار الجامعة، يف حني 

ينطلق التصّور اإلسالمّي للمواطنة من القواعد واألسس التي تنبني عليها الرؤية الكونيّة 

التوحيديّة لعنرصي املواطنة، وهام الوطن واملواطن، وبالتايل فإّن الرشيعة اإلسالميّة ترى 

أّن املواطنة هي تعبرٌي عن الصلة التي تربط بني املسلم كفرٍد وعنارص األّمة، وهي األفراد 

املسلمون، والحاكم واإلمام، وتُتّوج هذه الصالت جميًعا الصلة التي تجمع بني املسلمني 

وحكامهم من جهٍة، وبني األرض التي يقيمون عليها من جهٍة أخَرى.

القامئة بني دار   ومبعنًى آخَر فإّن املواطنة هي تعبرٌي عن طبيعة وجوهر الصالت 

اإلسالم، وهي وطن اإلسالم وبني من يقيمون عىل هذا الوطن أو هذه الدار من املسلمني، 
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وبحلول عرص األنوار نجد أنفسنا أمام تحديٍد حديٍث ملبدأ املواطن، واألصل يف الكلمة 

، وبالتايل أصبح هذا املبدأ هو قاعدة  كان باإلحالة إىل الوطن الذي يقطنه شعٌب معنّيٌ

االرتباط بالوطن، وليس الدين، وأصبحت الدولة يف موقعٍ واحٍد من كّل املواطنني، فهي 

لـ »كّل« املواطنني، بغض النظر عن أديانهم واتّجاهاتهم، واملهم فقط هو أنّه ينتمي لـ 

»الدولة« عىل عكس التحديد الدينّي الذي كان يفرض انتامء الفرد إىل الله، وبالتايل إىل 

الحاكم ويل الله عىل األرض، فحّل مفهوم املواطن بدل الرعيّة، مبعنى أّن هذه املسألة 

تخص العالقات يف إطار »الهيكل السيايّس« الذي هو الدولة عكس التصّور الدينّي كان 

يجعل العالقة بني الرعايا وامللك.
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متهيد:

من أهم األسئلة يف علم املعرفة )اإلبستيمولوجيا/نظريّة املعرفة( السؤال القائل: 

هل ميكن لإلنسان التواّفر عىل املعرفة وكسب االطالع والوعي بنفسه وبالبيئة املحيطة 

به أم ال؟ وهل بوسع اإلنسان الوعي بواقعّيات العامل وحقائقه أم ال؟ كان هذا السؤال 

تحت  بحثنا  عليه  وما سيشتمل  متنّوعة.  بإجابات  عنه  وأُجيَب  الِقدم،  منذ  مطروًحا 

املختلفة  واإلجابات  واملناحي  اآلراء  استعراض  هو  البرشيّة  املعرفة  إمكان  عنوان 

املطروحة حول هذا السؤال ودراستها. 

منذ أن يفتح اإلنسان عينيه عىل العالـَم ويتأمل يف البيئة التي تحيط به يكتشف 

أّن له اطالعه عىل بعض أجزاء هذا العامل، فهو يشاهد األشياء ويكتسب علوًما، ويدرك 

أنشطة  مثّة  وأّن  أحدها،  هو  كائنات  يحتوي  العامل  هذا  وأّن  موجودات،  حوله  أّن 

وتحّركات وتغيريات يف العامل ميكنه التواصل معها ومعرفتها عن طريق الصور الذهنّية، 

ومبقدوره أْن يجد بوجدانه حقائق وراء ذاته وذهنه تحيك عنها الصوُر الذهنية. هذا 

االعرتاف بوجود واقعّيات وراء ذات اإلنسان وذهنّياته ال يعني التصويب املطلق؛ إذ 

عبد الحسين خسروبناه]1[*

الشكوكّية
نقد إمكان املعرفة يف الفكر الغريّب

 ]1] مفّكر إسالمّي- وأستاذ يف الحوزة العلميّة – إيران.

* نقله عن الفارسيّة: حيدر نجف.
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للواقع.]1]  ُمصيًبا  الغالب  لكّنه يرى نفسه يف  أحيانًا أخطاًء،  اإلنساُن لدى نفسه  يجد 

وعىل الرغم من الوقوع يف الخطأ يعتقد اإلنساُن أّن معرفة الواقع أمٌر ممكن بالنسبة 

له، وأخطاؤه التي يقع فيها أحيانًا ال تستدعي االنجراف إىل ورطة إنكار الواقع، فيبقى 

وهو  البرش،  معظُم  ينهجه  الذي  واملنهج  األسلوب  الحالة هي  واقعّيا. هذه  اإلنسان 
املنهج الذي يسّمى بالواقعّية أو »رياليسيم«.]2]

ولكن، يف املقابل مثّة جامعات عارضت هذا املبدأ، وأنكرت الواقع، ورفضت تطابق 

فكر اإلنسان مع الواقع، وانحازت إىل نزعة الشّك والنسبّية و... إلخ، واعتربت الصور 

لوجود  سلّمْت  لو  حتى  أنّها  أو  منتفًيا.  أمًرا  وراءها  عاّم  والحكاية  خيااًل،  الذهنّية 

الواقع، فقد أنكرت تطابق الصور الذهنّية مع الواقع الخارجّي، وهذه املدرسة تسّمى 
»املثالّية«.]3]

مناحي إمكان املعرفة

قبل الدخول يف البحث يبدو من الرضورّي التذكري بجملة من النقاط:

1. موضوع علم املعرفة هو املعرفة والعلم باملعنى العام للكلمة )سواء أكان عىل 

مستوى العلم الحضورّي أو الحصويّل أو التصّور أو التصديق(. 

»االعتقاد  الدارج  وبالتعبري  معرفة حصوليّة،  إىل  التوصل  هي  املعرفة  علم  2.غاية 

غ«.  الصادق املُسوَّ

3. محل النزاع يف البحث حول إمكان املعرفة هو املعرفة مبعناها الخاّص، أي املعتقد 

غ.  الصادق املسوَّ

غ«، ومصطلح  4. مصطلح الواقعيّة يعني »االعتقاد بإمكانيّة املعتقد الصادق املُسوَّ

املثاليّة يعني إنكار املعرفة أو إنكار ركن من أركان املعرفة. 

]1] سبحاين، جعفر، املنشور الخالد، ج 1، صص 299-148.

[2[ Realism.

[3[ Idealism.
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يُصنَُّف علُم املعرفة )نظريّة املعرفة( عىل أساس مَدياته وحدوده إىل قسمني:

املعرفة املطلق، والذي يشمل نظريّات ال تختص بحيّز معني من املسائل  أ. علم 

االتجاهات  عىل  يشتمل  العلم  وهذا  املعرفة،  مجاالت  جميع  تشمل  بل  والقضايا، 

الحديث  االتجاه   .2 الكالسييّك.  املعرفة  علم  أو  القدماء  اتجاه   .1 التالية:  الثالثة 

)الجديد(. 3. االتجاه املعارص. 

بدايًة  الغريّب  العامل  الكالسييّك( يف  )االتجاه  القدماء  اتجاه  أثري  تاريخيّة،  ناحية  من 

شاع  ثّم  وأتباعهم،  وأرسطو  وأفالطون  سقراط  فلسفة  يف  وخصوًصا  اليونايّن،  الفكر  يف 

ظهر  الذي  الحديث  واالتجاه  املدرسيّني.  الفالسفة  بني  الوسطى  القرون  يف  ذلك  بعد 

مع ديكارت ُعرَِف بالشّك الديكاريتّ. ويختلف االتجاهان الكالسييّك والحديث يف كيفيّة 

أساس  وعىل  مفرتًضا،  أمرًا  الواقع  وجود  القدماء  اعترب  البداية  يف  اليقني.  إىل  الوصول 

هذا االتجاه اعتربوا وجود الواقع إجاماًل وحكموا بإمكانيّة املعرفة اليقينيّة به، مضافًا 

إىل وجود األخطاء وقدرة اإلنسان عىل متييز الحقيقة من الخطأ، والصدق من الكذب، 

التوّصل إىل  واعتربوا كلَّ ذلك أموًرا بديهيّة. وكان الشغل الشاغل ألنصار هذا االتجاه 

معيار للمعرفة ومالك لتقويم القضايا والعبارات، ومعيار لتشخيص املعتقدات والقضايا 

فيها عىل  للشّك  سبيل  ال  حالة  بالواقع  اإلنسان  معرفة  الكاذبة.  القضايا  من  الصادقة 

هذا  كان  وقد  وقواه.  وحاالته  بنفسه  اليقينيّة  معرفته  األقّل  عىل  فلإلنسان  العموم، 

االتجاه متعارًضا مع نزعة الشّك والنسبيّة، وذهب أنصارُُه إىل أن قرَْصَ املعارف البرشيّة 

الشامخ مبنّي عىل أسس وأركان متينة يقينيّة ال سبيل للشّك والرتّدد فيها. 

أّما علم املعرفة الحديث، فهو بإظهاره للشّك يف كّل يشء يسعى للتوّصل إىل أساس 

نقطة  القدماء عىل  املعرفة عند  يشّدد علم  الضّد من ذلك  املعرفة، وعىل  عليه  يبني 

فحواها أنّه ال ميكن إنكار املعرفة اليقينيّة ببعض األمور؛ لذلك فهو يقف بوجه االتجاه 

الحديث يف علم املعرفة. 

املعرفة  علم  عن  وكذلك  القدماء،  معرفة  علم  عن  املعارص  املعرفة  علم  ويتفاوت 

الحديث بفوارق أساسيّة يف املنهج. يحلّل ويُعرِّف علُم املعرفة املعارص مفردَة املعرفة 
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ويناقش  املعرفة  ماهيّة  حول  ويحّقق  ليدرس  التحليليّة  الفلسفة  منهج  أساس  عىل 

خصوصيّات كّل واحدة من مقّومات ذلك التعريف، وأخريًا يقوِّم نزعة الشّك، ويبحث 

حول قضيّة: هل ميكن التوّصل إىل معرفة لها أو تعريفها أم ال؟

اختالف  وهو  أساسيًّا،  اختالفًا  األّولني  االتجاهني  عن  املعارص  املعرفة  علُم  يختلف 

هذا  تأثّر  ومنهجيهام.  شكليهام  حول  وليس  االتجاهني  ذلكم  ومحتوى  مضمون  حول 

االتجاه من علم املعرفة برتاث الفلسفة التحليليّة أو فلسفة البلدان الناطقة باالنجليزيّة، 

بل استُلَّ منه. يف العرص الحارض ال يقترص علم املعرفة كلّه عىل هذا االتجاه املعارص 

النابع من الفلسفة التحليليّة، إمّنا يتسّنى تشخيص اتجاهات أخرى يف الفلسفة التحليليّة 

والفلسفة األوروبيّة. وهذه االتجاهات هي:

1. علم املعرفة املعارص، 2. موت علم املعرفة، 3. الفينومنولوجيا )الظاهريّات(، 

4. النزعة النسويّة، 5. الهرمنيوطيقا الفلسفيّة، 6. نزعة النقد، 7. ما بعد البنيويّة. 

املُقيَّد والذي يختص مبساحة محدودة من املسائل والقضايا، وال  ب. علم املعرفة 

املعرفة  علم   .1 هي:  املقيّد  املعرفة  علم  صنوف  وأبرز  البرشيّة.  املعارف  كّل  يشمل 

النظريّات  أو  األخالق  معرفة  علم   .2 الدينيّة.  باملعارف  الخاّصة  النظريّات  أو  الدينّي 

باملعارف  الخاّصة  النظريّات  أو  الريايّض  املعرفة  علم   .3 األخالقيّة.  باملعارف  املتعلّقة 
الرياضيّة.]1]

وفيام ييل نسلّط الضوء عىل االتجاهات املختلفة إلمكانيّة املعرفة، وسيكون مسار 

البحث باستعراض املدارس األصليّة يف هذا املوضوع بدايًة واإلشارة إىل ادعاءاتها وآرائها 

العاّمة، ثّم عىل الرتتيب نفسه تُطرح أدلّة كّل واحد من هذه االتجاهات، فتُدرس وتُنقد.

أ. االتجاه املثايّل

الديكاريتّ  مبعناها  وال  األفالطويّن،  مبعناها  السطور  هذه  يف  املثاليّة  نستخدم  ال 

طور  وراء  لألعيان  املعقولة  الساحة  تحّقق  عن  عبارة  األفالطونيّة  املثاليّة  والكانطّي. 

]1] راجع: حسني زاده، محمد؛ بحث مقارن يف علم املعرفة املعارص، صص 28-18. 
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املحسوسات. عىل هذا األساس ال ميكن معرفة ساحة املحسوسات إاّل عن طريق التعايل 

عن العامل املحسوس وشهود عامل املعقول يف باطن املحسوسات. 

ُ معرفَة املحسوس بواسطة  تتطرّق املثاليّة إلنكار تعايل املعقول عىل املحسوس، وتُبنيِّ

أنفيّس  ذهنّي  بشكل  للواقعيّات  املعقولة  الساحَة  وتفرسِّ  للفكرة،  القبليّة  املعرفة 

)سوبجكتّي(. املثاليّة الحديثة هي روُح وأساُس النزعة الذهنيّة وأصالة العقالنيّة الذاتيّة 

أنّها تحّولت عند فيخته إىل ذهنيّة  النزعة الذهنيّة نفسها، مع  األساس، بل هي هذه 

مطلقة وعند شلينغ إىل عيانيّة )أوبجكتيّة( مطلقة، وعند هيغل إىل جمعٍ وتركيب بني 

هذين. وهذا التفسري للمثاليّة يتعارض مع الواقعيّة األرسطيّة أيًضا. الواقعيّة األرسطيّة 

تقول بالوجود الخارجّي الكيّلّ الطبيعي وتطابق الذهن مع العيان الخارجّي عن طريق 

الحواس والبديهيّات األوليّة مثل: مبدأ امتناع التناقض ومبدأ الهوهويّة، لكن ديكارت 

برفضه لُحّجيّة الحواس يفرسِّ التطابق بواسطة األفكار الفطريّة ما قبل التجربيّة، ويحكم 

بتقّدم الذهن عىل العيان. 

إمكانيّة  أنكروا  الذين  السفسطائيّني  مثاليّة  هو  البحث  هذا  يف  املثاليّة  من  املراد 

املعرفة. املثاليّون أو منكرو إمكانيّة املعرفة ينكرون أحد املبادئ التي تقوم املعرفة عليها. 

حاول هذا الفريق إسباغ نظام ظاهرّي وغطاء برهايّن عىل دعواهم ليثبتوها ويربهنوا 

املعرفة  أنكر  املعرفة، وفريق  أنواع  كّل  أنكر  عليها، وينقّسم هؤالء إىل فريقني؛ فريق 

وراء حدود معيّنة فقط. وحسب هذا التقسيم يُصنَّف السفسطائيّون واملشّككون ضمن 
الفريق األّول، واملاّديّون ضمن الفريق الثاين.]1]

1. السفسطائّيون

كانت ظاهرة السفسطة من املشكالت الكربى يف العرص اليونايّن القديم، وأّدى شياعها 

فئة من  ومثّة  يومذاك يف ظلامت طويلة ومحرّية،  املجتمع  إغراق  إىل  يف زمن سقراط 

منكري إمكانيّة املعرفة تسّمى بهذا االسم نفسه، وبإنكارهم لكّل يشء وحتّى وجودهم 

هم أنفسهم، قطعوا الطريق عىل أّي معرفة أو وعي أو إدراك، وبعبارة أخرى مل يقيموا 

]1] نظريّة املعرفة يف القرآن، ص 89.
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أّي قيمة ومكانة للمعرفة والعلم، ال يف وجودهم وال يف خارج وجودهم، وهم ينكرون 

أصل الواقع، ومن البديهّي أنّه بإنكار أصل الواقع سوف يتّم إنكار األركان الثالثة: العلم 

األركان  وبإنكار هذه  للمعرفة،  ركنان  يُنَكر  الخارجّي  الواقع  فبإنكار  واملعلوم.  والعامل 

الثالثة أو الركنني ال يبقى مجال لتحّقق املعرفة. كان بعضهم ينكرون الواقع، وبعضهم 

ينكرون تطابق الفكر مع الواقع. الفئة األوىل تتقسم بحّد ذاتها إىل ثالثة فرق:

أ. املنكرون عىل اإلطالق، وهم الذين ال يتقبّلون أّي واقع يف العامل، بل ينكرون حتى 

وجود أنفسهم. 

كانوا  لكّنهم  املطلق،  باإلنكار  ظاهريًّا  يقولون  كانوا  أنهم  مع  اآلخر  الفريق  ب. 

الربهنة  مقام  يف  وكانوا  أنفسهم،  وجود  ومنها  الواقعيّات،  ببعض  ضمنيًّا  يعرتفون 

ينسبون العقيدة إىل أنفسهم. 

ج. الفريق الثالث هم الذين مل يكونوا منكرين باملطلق، لكّنهم يحرصون الواقع يف 

نفس اإلنسان وفكره وذهنه. وبعبارة ثانية كانوا ينكرون عامل ما وراء الذهن البرشّي. 

ينبغي التنبّه إىل أّن إنكار هذا الفريق من السفسطائيّني هو إنكار أنطولوجّي )علم 

هؤالء  إنكار  كان  أخرى  وبكلمة  معريّف(،  )علم  إبستيمولوجيًّا  إنكاًرا  وليس  وجودّي(، 

الثاين يعرتف بأساس  الفريق  إّن  الثاين كان معرفيًّا، أي  الفريق  إنكار  بينام  أنطولوجيًّا، 

الواقع، لكّنه ينكر تطابق الفكر البرشّي مع الواقع. 

وجود التنّوع يف اآلراء املختلفة يف حيّز علم الوجود واملعرفة كان من جملة العوامل 

التي أفضت إىل ظهور هذا املنهج، كام أّن ظهور فّن الخطابة وإثبات اآلراء واملعتقدات 

من قبل املحامني املهرة يف هذه الصناعة أّدى إىل التصّور بأنّه ال يوجد يف العامل واقع سوى 

األفكار التي هي من صناعة اإلنسان، وليست الحقائق إاّل ألعوبة بيد أفكار اإلنسان وآرائه؛ 

ألّن املحامي باستطاعته إثبات الطرفني املتعارضني يف قضيّة ما باألدلّة الكافية الوافية!

2. املشكّكون

املعنى األشهر لهذا املصطلح هو االعتقاد بعدم إمكانيّة كسب املعرفة اليقينيّة. هذه 
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الفئة التي تُعرف أيًضا بـ »الالأدريني«]1] تنكر إمكانيّة قيام معرفة يقينيّة ومتطابقة مع 

الواقع. كانت نزعة الشّك موجودة منذ زمن اليونان القدمية، ولكن بظهور مفّكرين مثل 

أفالطون وأرسطو، وخصوًصا بظهور املنطق األرسطّي، انحرس هذا املنهج وفقد مكانته 

النهضة  عهد  يف  مختلفة.  بأشكال  واآلخر  الحني  بني  النور  إىل  يظهر  أنّه  مع  ورونقه، 

انبثقت نزعة الشّك الحديثة وأطلق مفّكرون مثل شوپنهاور نزعة شكٍّ جديدة. كانت 

يعرتفون  كانوا  أنّهم  فمع  وواحدة،  متشابهة  وادعاءاتهم  املشّككني  أدلّة هؤالء  فحوى 

لكّنهم  به،  واالتصال  الواقع  مع  التطابق  بعنرص  شكوكهم  ويحرصون  ظاهريًاّّ  بالواقع 

باملدلول االلتزامي كانوا ينتهون إىل إنكار الواقع. 

التأكد  أّن الشّك يختلف عن نزعة الشّك. الشّك مبعنى الرتّدد وعدم  جدير بالذكر 

النظريّة  الرؤية  من  ونوع  فكريّة،  مدرسة  فهي  الشّك  نزعة  أّما  نفسانيّة،  حالة  وهي 

الباعث عىل الطأمنينة والتأكّد. إذا هبط شخص عن مرتبة  اليقينّي  ال تتقبّل االعتقاد 

االطمئنان واليقني يكون قد دخل حيّز نزعة الشّك، حتى لو كان متعاليًا عىل مرتبة الشّك 

)تساوي الطرفني( أو يف مرتبة دونها. وعليه فنزعة الشّك ليست مجرّد حالة نفسانيّة، بل 

هي رؤية نظريّة مرتافقة طبًعا مع حالة نفسانيّة )سواء أكانت هذه الحالة حالة الشّك 

أو الوهم أو الظن غري املفيد لالطمئنان(. 

أقسام نزعة الشّك

القاسم  فإّن  وبالطبع  زوايا مختلفة.  أقسام عّدة من  إىل  الشّك  نزعة  ميكن تصنيف 

املشرتك بينها جميًعا هو عدم الثقة بإمكانيّة املعرفة، وأوجه أو زوايا هذه التقسيامت هي: 

املايض التاريخّي، املديات، املنشأ، أداء املُدرِك )فاعل اإلدراك(، ومتعلّق الشّك وغايته. 

التقسيم األول

تتوزّع نزعة الشّك من حيث العهود التاريخيّة إىل نزعة الشّك لدى اليونان القدمية، 

ونزعة الشّك إبّان القرون الوسطى، ونزعة الشّك يف عهد النهضة األوروبيّة، ونزعة الشّك 

[1[ Agnostics.
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الجديدة واملعارصة.]1] والشبهات التي تُروى عن أشخاص مثل پريهون]2] وجرجياس، و... 

من الصنف األّول، أّما الشبهات التي يسّجلها هيوم فهي من القسم األخري. 

انبثقت البارقة األوىل لنزعة الشّك يف اليونان القدمية يف أفكار هرياقليطس وپارمنيدس، 

وهذه النقطة مشهودة متاًما يف اختالف آراء هذين املفّكرين حول قضيّة حركة العامل 

وسكونه.]3] بالرغم من أّن هذين املفّكرين كانا مختلفني حول قضيّة اكتساب املعرفة، 

الثقة بالحواس يف اكتساب املعرفة،  ولكن كانت بينهام نقطة اشرتاك مهّمة هي عدم 

والشّك والتأمل يف املدَركات. وعبارة هرياقليطس التي يقول فيها: »ال ميكن النزول إىل 

النهر الواحد مرّتني« مبتنية عىل معتقده األسايّس املذكور. ومن وجهة نظر إغزياليوس 

وكارنيادوس أيًضا لسنا قادرين عىل إثبات أّي أمر من األمور؛ ألّن إثبات أمر ما يتطلّب 

أيًضا تستدعي أصواًل، وهكذا تستمر السلسلة إىل أن تؤّدي إىل  أصواًل، وهذه األصول 
التسلسل.]4]

جرجياس،  قبيل  من  سفسطائيّون  هم  الحقبة  تلك  خالل  األخرى  املرّبزة  الوجوه 

العامل،  أّي يشء يف  يوجد  يقول جرجياس: ال  وهيپياس، وتراسيامخوس، وپروتاغوراس. 

فهذه  به  املعرفة  يقبل  كان  وإذا  به،  والعلم  املعرفة  يقبل  ال  فهو  موجوًدا،  كان  وإذا 

املعرفة ال تقبل التعبري عنها ونقلها إىل اآلخرين. كذلك طرح إتزيدموس كنوسوس من 

فالسفة ما قبل امليالد تقريبًا يف القرن األّول بعد امليالد، وسكستوس إمپادوقليس يف القرن 

امليالدي الثاين أدلّة وإيضاحات لصالح نزعة الشّك.]5] وقد انتقل السفسطائيّون من نزعة 

الشّك اإلقليميّة املحليّة الجزئيّة )املحدودة( إىل نزعة شّك عامليّة شاملة. معظمهم كانوا 

يعملون محامني يف الشؤون القضائيّة أو التعليميّة. ويف ذلك الزمن نهض سقراط للكفاح 

هيپياس  رسالة  يف  ورد  فقد  مناظراته،  بعض  أفالطون  تلميذه  وجمع  التيّار،  هذا  ضّد 

الكبري: يقول سقراط يف حواره مع هيپياس: »بوصفك عاملًا قُْل يل ما هو الجامل؟ لقد 

[1[ Paul Edwards; Encyclopedia Of Phiosophy; Vol 7; p. 449-450: Skepticism.

]Pirrhon of Elis« [2«. نحو 275 ق م. 

]3] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، ص 106. 

[4[ The Encyclopedia of Philosophy; vol 3; p 14.

]5] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، صص 611-615؛ تاريخ الفلسفة اليونانية، صص 240-237.
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صادفُت رجاًل عاّميًّا سألني هذا السؤال، لكّنني مهام أجبته من أجوبة مل يكن يقتنع 

هيپياس  يقدم  الجامل؟  هو  ما  أنت  يل  فقل  األجوبة...،  جميع  عىل  إشكاالت  وسّجل 

يتعب  أن  إىل  آخر...  نقد  فيأتيه  آخر  تعريًفا  هيپياس  ويقدم  فينقده سقراط،  تعريًفا 

)سكراب(  مخلّفات  األفكار  هذه  الكالم؟  هذا  نتيجة  هي  ما  قائاًل:  ويعرتض  هيپياس 

الكالم، فالعمل الكبري الجميل هو أن يستطيع املرُء متى ما كان له شغله يف املحاكم 

أو مجلس املدينة أو لدى سائر املسؤولني واملدراء الحكوميّني أن يتكلّم بشكل فصيح 

جميل، فيبهر املستمعني ويكسب أكرب الجوائز وليس جائزة تافهة صغرية، فيحفظ بذلك 

نفسه وماله وأنفس أصدقائه وأموالهم. يجب أن يستعصم الرجل بهذه األمور واألعامل 

وليس بهذه التدقيقات املضحكة التي ال معنى لها، حتى ال يبدو يف أنظار الناس أبلًها 

عاجزًا. فيجيبه سقراط: نعم يا هيپياس العزيز، مصريي هو أن أسمع منك اللوم والتقريع 

ومن ذلك الرجل العاّمّي أيًضا حيث يقول: أال تستحي أن تتكلم عن األعامل الجميلة 

وأنت ال تعرف ما هو الجامل؟! أنت الذي ال تعلم ماهيّة الجامل كيف تستطيع التمييز 

أّن  وأخال  هذا،  يف  كان صالحي  رمبا  ولكن  والقبيحة؟!  الجميلة  واألفعال  األقوال  بني 

مجالسة كليكام كانت مفيدة بالنسبة يل، ألنّني اآلن أدرك املعنى الحقيقّي لذلك املثل 

السائر الذي يقول: الجامل صعب.]1] 

ميكن من خالل مثل هذه املناظرات املتبّقية عن سقراط يف اآلثار والكتب أن نفهم 

عمق نظره وأسلوبه الخاّص يف هذه القضيّة. 

نزعة  مؤّسس  آرسيلون  إىل  اإلشارة  العرص ميكن  ذلك  األخرى يف  الشخصيّات  ومن 

الشّك األكادمييّة، فهو يتوكّأ عىل عبارة لسقراط يقول فيها: »أعلُم أنّني ال أعلم شيئًا« 

ليطلق نزعة شّك كونيّة شاملة. 

هو  لديه  الشّك  نزعة  كانت  الذي  پريهون  هو  العهد  ذلك  يف  األخرى  الشخصيّة 

اآلخر عامليّة شاملة، وقد تأثّر بدميقريطس ويعتقد أّن العقل يدرك ظاهرًا من الكيفيّات 

الحّسيّة وال سبيل له إىل إدراك الحقيقة، وهذا ما يشبه كالم كانط وتفريقه بني النومن 

]1] األعامل الكاملة ألفالطون، ج 2: رسالة هيپياس، صص 602-574.
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والفينومن، وأّن ما يف الخارج ال يدخل إىل الذهن، وإمّنا يستوعب الذهُن ظاهره ورموزه 

فقط. 

األكادمييّة  الشّك  نزعة  أوكام«  »وليام  مثل  طَرََحْت شخصيّاٌت  الوسطى  القرون  يف 

عىل بساط البحث، وقد كانت شكاًل منسجاًم منظاًّم لنزعة الشّك،]1] كام ظهرت يف تلك 

بها  قال  التي  الشّك  نزعة  امليالدّي  الخامس عرش  القرن  ويف  نفسها  التاريخيّة  الحقبة 

مونتني، إنّه يقول: »أستطيع فقط تأييد هذا الرأي أو ذاك وال أستطيع أن أختار... إذا 

كان مثة دين فلامذا أغرّيه؟ ومع أنه ال ميكن إثبات أّي دين ملاذا يجب اعتبار الدين الثاين 

الذي من املفرتض أن يحّل محلَّ الدين األّول أفضَل من الدين األّول«. وملونتني عقيدته 

يف األنظمة السياسيّة أيًضا.]2] نزعة الشّك لديه تنحو منحى نسبيًّا، فقد كان يعيش يف 

نهضة  وضّد  الكنيسة  عن  دفاًعا  الشّك  يف  نزعته  فطرح  الدينّي،  اإلصالح  نهضة  بداية 

اإلصالح الدينّي، يف ذلك العهد كان مارتني لوثر وجون كالفن قد أطلقا نهضة اإلصالح 

الدينّي، وقاال إنّه يجب أن نعود إىل الدين املسيحّي األصيل فاملسيحيّة قد انحرفت، وقد 

السياسة والدولة  الدين عن  الدينيّة املسيحيّة األصيلة فكرة فصل  النصوص  وردت يف 

برصاحة، وكان من التعاليم الدينيّة األصيلة ترك ما لله لله وما لقيرص لقيرص، ولكن منذ 

عام 800 للميالد بدأت الكنيسة ألّول مرّة التدّخل يف السياسة تدّخاًل يف غري محلّه، وعلينا 

العودة إىل ما قبل 800 سنة وإزالة هذه االنحرافات عن وجه الدين. كام يقول املذهب 

الكنيسة  القساوسة ورجال  إّن املذنب يجب أن يطلب املغفرة عن طريق  الكاثولييّك 

ويغطّي عىل معصيته الذاتيّة عن طريق االرتباط بالبابا، والحال أّن هذا كلّه تحريف 

ويطلب  بالله  مبارشة  االرتباط  تستطيع  إنسان  فكّل  الكنيسة،  عىل  دخلت  وإضافات 

منه املغفرة مبارشة، كام أّن تفسري الكتاب املقّدس ليس حكرًا عىل املفرّسين الرسمينّي، 

وليسوا هم وحدهم من يستطيع تفسريه، فليس تفسري البابا هو معيار التفسري الذي ال 

يقبل النقد، وأّن البابا هو وحده الذي ميسك بزمام القراءة الصحيحة الرسميّة للدين، إمّنا 

تفسري أّي إنسان للدين ميكن أن يكون تفسريًا معتربًا معتًدا به، و... الخ. هذه االّدعاءات 

]1] ذهب فريق إىل أن منبت نزعة الشّك عبارُة سقراط التي يقول فيها »أعلُم أنني ال أعلُم أّي يشء«. 

]2] جيلسون، إتني، نقد التفكري الفلسفّي الغريّب، صص 126-125. 
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الكنيسة  ازدهار سوق  لوثر وجون كالفن حّدت من  بها مارتني  نادى  التي  والنداءات 

يرتؤونه  تفسري  أّي  يعرضوا  أن  لآلخرين  وسمحت  بالكساد،  وأصابته  معيّنة  بدرجة 

للنصوص الدينيّة. ويف هذه الغمرة شعر مونتني أن سلطة الكنيسة قد تقّوضت لذلك 

أطلق نزعة شك تّدعي أّن العقل ال ميكنه إدراك الدين والعامل الواقعّي أساًسا، وتفسري 

اآلخرين ليس له حّجيّة واعتبار، وال ميكن الوثوق واليقني بالتفاسري، وهكذا أراد مونتني 

اإليحاء بالشّك لآلخرين. 

الدين  إلغاء  بهدف  يكن  مل  وكالفن  لوثر  قبل  من  الدينّي  اإلصالح  نهضة  إطالق 

وطمسه، بل كان بهدف إحياء الدين ومحو الخرافات عنه، فمن ناحية، مل يكن هذان 

الشخصان يجيزان أّي تفسري فردّي أو شخيّص، إمّنا كانا يعتقدان بوجود ضوابط وقواعد 

لتفسري الكتاب املقّدس، لكّنهام ال يريان هذه الضوابط والقواعد حكرًا عىل البابا، بل 

يقوالن إّن كل من يراعي ضوابط التفسري ميكنه أن يفهم الدين والكتاب املقّدس، وهذا 

الضوابط  مفتوًحا وفق  الدين  فهم  باب  يرتكون  الذين  الشيعة  عند  االجتهاد  يشبه  ما 

وكالفن  لوثر  أسامء  يرفعون  َمن  مثّة  اليوم  اإلسالمّي  املجتمع  ويف  الصحيحة.  واملعايري 

كوسيلة إلثارة اإلصالح الدينّي وترويجه يف املجتمع، والحال أنّهم عىل املستوى العميّل 

هؤالء  إليه  يرمي  الذي  الغرض  أن  ذلك  وأهدافهام؛  وكالفن  لوثر  طريق  عن  بعيدون 

املتظاهرون باالستنارة املحلّيّون هو إلغاء اآليات والروايات، وليس إحياء املعرفة الدينيّة، 

حيث إنهم بإثارتهم ملوضوع التجربة الدينيّة و... يحاولون إنكار الوحي اللفظّي وإعجاز 

التعاليم مختّصة بالزمن املايض، ويطلقون  القرآن ومضمونه ومحتواه، فيعتربون هذه 

عىل هذا النشاط اسم الدين. والحال أّن لوثر كان يقول إنّني أروم إحياء دين ما قبل 

800 عاًما. هؤالء يريدون إلغاء معارف صدر اإلسالم ويطلقون ألجل هذا فكرة القراءات 

الشكل  الوحي يك يطمسوا  نزول  بزمن  الدينيّة  التعاليم  املتعّددة واختصاص  املختلفة 

بدوافع  كانت  مونتني  قبل  من  الشّك  نزعة  إثارة  فإّن  عليه  وبناًء  للمسألة،  الصحيح 

نفسانيّة ودينيّة مذهبيّة وليس باألدلّة واملنطق. 

التشكيك  ديكارت  بديكارت. وضع  األوروبيّة  النهضة  عهد  الشّك خالل  نزعة  تبدأ 

الحتمّي أو املنهجّي كخارطة طريق ملسريته نحو اليقني، وبالطبع تأثّر به املفّكرون من 
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بعده تأثّرًا كبريًا. وتأّمالته واملراحل املختلفة لهذه التأّمالت من أشهر العبارات يف هذا 

املجال.]1] وقد جعل ديكارت األمور التالية من أسباب انتهاجه نهج الشّك: خطأ الحواس، 

قضيّة النوم، الشيطان الخادع، اليقني بالشّك املطلق واليقني بالشاّك أْي »األنا« املشّككة. 

والفيلسوف اآلخر هو باركيل الذي ذهب يف خصوص املفاهيم الكلّيّة إىل القول إّن 

ظهور الكيّلّ هو بسبب اللغة، فاأللفاظ العاّمة هي السبب يف ظهور هذه التصّورات، 

وأّن مثّة يف ذهن اإلنسان فئة من املفاهيم الكلّيّة توجد وجوًدا واقعيًّا إىل جانب املفاهيم 

الجزئيّة. والحال أّن التصّور الكيّلّ ملثلّث يكون متساوي الساقني، وأيًضا مختلف األضالع، 

وأيًضا متساوي األضالع وال يكون يف الوقت نفسه أيًّا من هذه املثلّثات، إمّنا هو تصور 

مستحيل ويؤّدي إىل التناقض.]2] املبادئ األساسيّة لشبهات باركيل هي: 1. الوجود عني 

اإلدراك، فام مل يكن الشء مدَركًا لن ميكن اعتباره موجوًدا، ومن املستحيل وجود موجود 

فوق اإلدراك والتصّور. 2. التصّور يشبه التصّور فقط. 3. الكيفيّات األّوليّة والثانويّة ال 

تختلف فيام بينها؛ ألّن كالهام غري واقعّي. 4. القول باملفاهيم الكلّيّة يؤّدي إىل التناقض. 

وحاول جون لوك يف هذا املجال أن يرّد عىل نزعة الشّك بالنحو القائل إّن أحًدا ال 

يستطيع أن يتوفّر عىل معرفة واقعيّة خارج حدود الشهود واالستدالل )الربهنة(، ولكن 

يف الوقت ذاته ال يستطيع أحد أن يكون مجنونًا إىل درجة أنّه يشّك يف حرارة النار. أي 
إّن جون لوك كان يعّد التجربة نافية لنزعة الشّك.]3]

تشكيكيّة  بني  الفارق  الحيّز.]4]  هذا  يف  شبهات  فأثار  ديكارت،  منهج  هيوم  وتابع 

أّما  هيوم وتشكيكيّة ديكارت هو أّن ديكارت خرج من التشكيكيّة وسار نحو اليقني، 

هيوم فبقي يراوح فيها. واملحاور األساسيّة لشبهات هيوم هي: 1. كلُّ ما مل يكن حّسيًّا، 

فهو بال معنى ومن صناعة الذهن. 2. مفاهيم العلّة واملعلول مفاهيم غري حّسيّة، وهي 

]1] راجع: مسار الحكمة يف أوروبا، صص: 167 و 172 و 178 و 179 و 230؛ رسل، برتراند، تاريخ الفلسفة، ج 2، صص 777-778؛ تاريخ 

الفلسفة اليونانيّة، ص 64؛ تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 65. 

]2] رسالة يف أصول الفهم البرشّي، ترجمه للفارسيّة يحيى مهدوّي، صص 16 و 17 و 24 و 25 و 26 و 27. 

]3] مجلّة »ذهن«، العدد 11 و 12، ص 234. 

]4] راجع: بحث حول الفهم البرشّي، يف: الفلسفة النظريّة، ترجمه للفارسيّة منوچهر بزرگمهر، الفصل 1، العدد 7، صص 123-133 و 169 

و 174. 
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العلّيّة.  مبدأ  عن طريق  إاّل  الواقعيّة  األمور  إثبات  يتسّنى  ال   .3 الذهن.  من صناعة 

4. املفاهيم الكلّيّة ليس لها تحّققها ووجودها، وإمّنا املوجود هو الحاالت، أي إّن أمل 
»األنا« ووجعها وفرحها ليس سوى هذه الحاالت.]1]

أفكار  فبتأثري من  الشّك لدى هيوم إىل مرحلة جديدة.  بنزعة  أّما كانط فقد أخذ 

هيوم طرح كانط شبهة تدّخل الذهن يف الفهم واملعرفة ووافق عليها، ثّم أدخل فكرة 

التي  األمور  إّن  وقال  املعرفيّة.  اإلبستيمولوجيّة  البحوث  ساحة  إىل  الذهنيّة  القوالب 

تدخل الذهن هي فقط األمور التي لها زمان ومكان، وبالتايل فألّن األمور امليتافيزيقيّة 

)أحد  العلّيّة  قالب  الذهن يف  تدخل  لن  لذلك  مكان؛  زمان وال  بال  الطبيعة(  بعد  )ما 

القوالب الذهنيّة(. وبهذا ال ميكن ترسية العلّيّة عىل الظواهر غري املاّديّة. ويف خصوص 

العقل العميّل كان يعتقد أّن البرش يدركون أحكام العقل العميّل بوجدانهم )ضمريهم(. 

ويضيف أّن ضامنة تطبيق هذه الوجدانيّات تتحّقق عندما نؤمن بالله واآلخرة. ومن 

بعد  ما  كانط  يُثِبت  وهكذا  بالروح،  اإلميان  القيامة  بيوم  اإلميان  يستدعي  ثانية  جهة 

الطبيعة عن طريق الوجدانيّات )وليس عن طريق العلّيّة(. 

وقد كانت نتيجة أفكار كانط حول الذهن يف ميدان املعرفة بروز نوع جديد من 

نزعة الشّك، التي أضحت أساًسا لكّل مدارس الشّك والنسبيّة من بعده، فنتيجة أفكاره 

كانت نوًعا من النزعة النسبيّة؛ ألنّه عّد املعرفة تركيبة من الذهن والعيان الخارجّي، 

وقال إّن معرفتنا هي »فينومن« أي معرفة بالظاهر والظواهر، وليست »نومن« أو واقع 

األشياء وحقيقتها، وكان يؤمن بوجود خطأ منظّم )سيستامتييّك(. كالم كانط مع أنّه يف 

ظاهره مل يكن كالم إنسان ذي نزعة مشّككة، إاّل أّن الزم كالمه عدم تطابق املعتقد مع 

الواقع، وعليه باملستطاع اعتامًدا عىل فلسفته التشكيك يف كثري من األمور. 

وشهد الزمن املعارص خصوًصا مع تطّور علوم الحواسيب براهنَي واستدالالٍت جديدًة 

لصالح نزعة الشّك، من هذه الشبهات قضيّة »دماغ يف الكوز = أنبوب االختبار« التي أثريت 

من قبل روبرت نوزيك.]2] وقد جاء الشكل الكيّلّ العاّم لهذه الشبهات عىل النحو التايل:

]1] الفالسفة اإلنجليز، صص 290-291 و 316 و 321؛ موسوعة الفلسفة لپول إدواردز، ج 3، صص 79-74. 

[2[ Robert Nozik.



دراسات نقديّة يف املباين التأسيسيّة لحضارة الحداثةجوهر الغرب 424

إذا كان k هو املعرفة، و p هو القضيّة، و a هو الشخص، و »هو االستلزام، و q هو 

القضيّة، فعندها سيكون لنا هذه املعادلة: 

kaq = [)q«ka)p[ + kap

املعادلة أعاله تعرّب عن مبدأ ُسّمي يف علم املعرفة بـ »البقاء يف حدود االستلزامات 

املعلومة«.]1] وال يزال ملف هذه املسألة مفتوًحا يف الزمن املعارص والنقاشات حولها 

الشائعة يف نزعة الشّك بديكارت، ونبعت خصوًصا من فكرته  البحوث  تأثّرت  جارية، 

حول »فرضيّة الروح الخبيثة«. طبًقا لهذه الفرضيّة بدل أن تشّكل األشياء املألوفة هذا 

تتسبّب هذه  األنا« وروح خبيثة رشيرة.  لدينا سوى »األنا ومعتقدات  العاملَ ال يوجد 

وبشكل  فعاًل  موجودة  تصّوري  متعلّقات  كّل  وكأّن  حويل  العاملَ  أتصّور  أن  يف  الروح 

طبيعّي. يف هذه الفرضيّة إذا تصّورنا بدل »األنا ومعتقدات األنا« عىل الرتتيب »دماًغا 

الخبيثة حاسوبًا مرتبطًا بدماغي وتظهر فيه  يف كوز« و»حاالت الدماغ«، وبدل الروح 

حاالت هي نفسها الحاالت التي تظهر بتأثري من األشياء الفيزيائيّة املوجودة يف العامل، 
عندئذ تكون فرضيّة ديكارت قد تّم تحديثها متاًما.]2]

ميثّل ما بعد الحداثيّون الوجه الجديد لنزعة الشّك والذين ولجوا ساحة علم املعرفة 

برباهني واستدالالت جديدة يف ظاهرها.

التقسيم الثاين

الزاوية الثانية لتصنيف نزعة الشّك هي نزعة الشّك من حيث املديات أو املحيط 

املنطقة]3]، وهو تصنيف يضّم نزعة شّك خاّصة بجزء محدود من املعارف، ونزعة  أو 

شّك كونيّة شاملة.]4] أحيانًا ال تشمل نزعة الشّك سوى حيّز خاّص وجزٍء من املعارف 

تشمل سوى  تكن  مل  وپارمنيدس، حيث  لدى هرياقليطس  الشّك  نزعة  نظري  البرشيّة، 

املعرفة الحّسيّة بحسب رؤيتهام. أو إّن بعض األفراد ال يشّكون سوى يف وجود الله، أو 

[1[ The Principl of Clousur Under Known Entaliment.

]2] مجلة »ذهن«، العدد 11 و 12، ص 236؛ راجع: معلمي، حسن، مايض علم املعرفة اإلسالمّي ومستقبله، ص 149. 

[3[ Local.

[4[ Global.
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وجود النفس، أو إنّهم مييلون إىل لون من النسبيّة يف هذا الخصوص، أو يشّكون يف نطاق 

معنّي من املعارف من قبيل الحياة والعقليّات واملجرّدات و... الخ. لكن بعض املشّككني 

يشّكون يف كّل املعرفة البرشيّة )الحّس والعقل و...( وال يرون أّي معرفة ممكنة لإلنسان. 

مثال ذلك جرجياس السفسطايّئ الذي كان يعتقد أنّه ال يوجد أّي يشء، وحتى لو كان 

موجوًدا فهو عيّص عىل املعرفة، وحتى لو كان قاباًل للمعرفة، فهو عيّص عىل التعريف 

لآلخرين.]1] وقد كانت نزعة الشّك األكادمييّة لدى آرسيلون]2] وپريهون أيًضا من هذا 

السنخ من التشكيك. 

أّدى االختالف بني العقالنيّني يف عرص السفسطائينّي إىل قبول نزعة الشّك املطلقة 

وتراسيامخوس،  وهيپياس  جرجياس،  نظري  أشخاص  كان  وقد  القدمية،  اليونان  يف 

وپروتاغوراس و... سفسطائيّني قد أنكروا كّل ألوان الواقع واملعرفة املتطابقة مع الواقع. 

بالًء  يُبيل  أن  الجامعة، واستطاع  للكفاح ضّد هذه  الغمرة  وقد نهض سقراط يف هذه 

حسًنا يف مناظرتهم ومباحثتهم. وال تزال إىل اليوم كثري من النقاط واألفكار املوجودة يف 

اآلثار املتبقيّة عنه متثّل أجوبًة للشبهات املعرفيّة املعارصة. 

تظهر نزعة الشّك املدياتيّة بصور متفاوتة ومتنّوعة. أحيانًا يشّك املشّكك بفئة من 

القضايا، لكّنه يوافق فئة أخرى. هذا النوع من نزعة الشّك يتشّعب إىل فروع أخرى، 

فعىل سبيل املثال يخّصص بعٌض نزعة الشّك بالقيم األخالقيّة، وبعٌض آخر بالقضايا ما 

بعد الطبيعيّة وبعٌض بوجود املاّديّات و... الخ.

التقسيم الثالث

نزعة الشّك من حيث »املنبت« و»املنشأ« إّما أن تكون ذات منشأ نفسايّن، أو ذات 

طابع استفهامّي، أو ذات صبغة استدالليّة، مبعنى أّن نزعة الشّك تكون أحيانًا مزاجيّة 

وال ميتلك الشخص املشّكك أّي دليل منطقّي لحالة الشّك والرتّدد لديه، إمّنا مثّة سبب 

]1] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، ص 106. 

]2] مستلٌّ من رسالة آپولوجي لسقراط. 
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الحالة يصاب  النسبيّة لديه. يف مثل هذه  النزعة  معنّي أّدى إىل ظهور نزعة الشّك أو 

اإلنسان ألسباب نفسانيّة بحالة التشاؤم تجاه يشء معنّي، ومن املمكن أن تزول لديه 

حالة التشكيك أو التشاؤم هذه خالل فرتة قد تطول أو تقرص. 

وأحيانًا تكون نزعة الشّك نابعة من نوع من الربهنة واالستدالل يّدعيه الفرد املشّكك، 

من قبيل برهنة بعٌض عىل مشاهدتهم األخطاء التي تقع فيها الحواس والعقل. 

أفكاره  يف  الشخص  يواجه  فقد  االستفهام،  نتيجة  تتكّون  التشكيك  حاالت  وبعض 

أسئلة معّقدة ال يستطيع العثور عىل إجابات صحيحة لها، فيبدأ نتيجة ذلك بالتشكيك 

املثال يف  املعرفيّة والفكريّة. عىل سبيل  املسائل  الرتّدد عىل سائر  م هذا  والرتّدد ويعمِّ

مواجهة ظواهر مثل السيول والزالزل و... قد يتعرّض اإلنسان للشعور بالتناقض بني رأفة 

الله ورحامنيّته وبني وجود هذه الرشور، وذلك نتيجة عدم عثوره عىل إجابات مناسبة 

وكاملة، فينحدر شيئًا فشيئًا إىل وادي التشكيك. والنجاة من هذا النوع من التشكيك 

عمليّة دقيقة ومعّقدة يجب أن تتّم عىل يد فرد واع وخبري، وبنظام وترتيب خاّصني. 

وغالبًا ما تكون نزعة الشّك هذه نزعة مدياتيّة. 

التقسيم الرابع

تُقسم نزعة الشّك من حيث أداء املدرِك إىل نوعني هام: نزعة الشّك يف الفهم، ونزعة 

الشّك يف العلم. يعتقد بعض املشّككني أّن العلم غري ممكن، وال يُتاح لإلنسان سوى فهم 

الوضعيون  الفهم، كان  العلم وال  أّي منهام ال  بإمكانيّة  يؤمن  املسائل، وفريق آخر ال 

يف أواخر القرن التاسع عرش يعتقدون مثاًل أّن قضايا من قبيل »الله موجود« و»املعاد 

رضورّي« ال معنى لها وغري قابلة للفهم؛ ألنّها ال تقبل التجربة وال تعّد معتقًدا صادقًا 

ًغا.  مسوَّ

التقسيم الخامس

التقسيم اآلخر لنزعة الشّك هو تقسيمها من حيث »املتعلّق«. أحيانًا يتعلّق الشّك 

ا بعلم الوجود، أو أنطولوجيًّا كام يف املصطلح. يف هذا  بالوجود، فيكون التشكيك خاصًّ
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القسم يشّك الفرد فيام إذا كان مثّة يف األساس وجود أم ال، وواقع أم ال، وهل يوجد 

عالٌَم أم ال، ولكن أحيانًا يشكُّ املرُء يف معرفته، فشّكه يتعلّق مبعرفته. يف هذا النوع من 

التشكيك يشّك الفرد يف انطباق معرفته عىل الواقع، لكنه قد يوافق وجود أصل الواقع. 

والتشكيك يف املعرفة عىل قسمني: تارة يشّك املرء يف أخذ املعرفة وكسبها وتحصيلها، 

وتارة يشّك يف انتقال معرفته لآلخرين. كانت بعض العرفاء واملتصّوفة خصوًصا قبل ابن 

عريب يعتقدون أّن الحقائق التي يشهدونها بالشهود ويتيّقنون منها ويعتربونها صادقة 

غة ال ميكن نقلها لآلخرين؛ لذلك عندما كانوا يريدون التعبري عن حاالتهم العرفانيّة  مسوَّ

لآلخرين عادة ما كانوا يستخدمون األلفاظ املرتّسخة يف عرف الفلسفة أو الرشع، وأحيانًا 

يقعون يف بعض الشطحات. 

التقسيم السادس

التقسيم السادس هو نزعة الشّك من حيث »الغاية«، أو من حيث كونه »طريًقا«، 

الشخُص عىل شّكه وترّدده  الشّك املوضوعيّة يرصُّ  أو من حيث »املوضوع«. يف نزعة 

إىل  للوصول  ومعربًا  طريًقا  شّكه  الفرد  يجعل  الثاين  النوع  ويف  ويستقّر،  عليه  ويثبت 

اليقني، فيصل بعد مرحلة من الشّك إىل بّر اليقني. وهذا النوع من التشكيك يكون إّما 

عن علم وتعّمد أو عن غري تعّمد. يَعترب أبو حامد الغزايّل يف إفصاحه عن معاناته مع 

ًدا  التشكيك ونجاته منه أنّه كان من هذا الفريق الثاين، مبعنى أّن تشكيكه مل يكن متعمَّ

ا يف كّل يشء؛ أّما ديكارت فكان يصّمم ويخطط لنزعة الشّك  اصطناعيًّا، بل كان يشّك حقًّ

بنحو عمدّي واٍع ثّم يصل بعد مراحل معيّنة إىل اليقني. 

مواجهة املفكّرين املسلمني لنزعة الشّك

وعىل الرغم من كل ما يف املدرسة الفلسفيّة اإلسالميّة من تباين يف املشارب واآلراء، 

إاّل أنّه من الواضح أّن نزعة الشّك مل تستطع أبًدا إيقاع املفّكرين اإلسالمينّي يف رشاكها، 

وينبغي العثور عىل الشاهد لهذا االدعاء يف اآلثار والبيانات املختلفة للفالسفة اإلسالمينّي. 

لقد سار املفّكرون املسلمون دوًما متقّدمني خطوة عىل هجامت الشّك والتشكيك، وقبل 

تدقيقاتهم  بفضل  الساحة  من  املعرفة  إنكار  منهج  يطردون  كانوا  رشاكها  يف  الوقوع 
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الخطر  لهذا  التنبّه  مالحظة  ويتسنى  الكاملة.  الواضحة  وأجوبتهم  املتينة  ودراساتهم 

ومواجهته يف آثار الفارايّب، فقد عمد يف كتاباته إىل طرح شبهات املشّككني أّواًل، ومن ثّم 

اإلجابة عنها والرّد عليها.]1] وأسباب الوقوع يف التشكيك حسب رأي ابن سينا هي وجود 

املغالطات واألمور املتناقضة يف ظاهرها واالختالف بني العقالء.]2] إنّه يدقّق يف مسألة 

عدم االعتامد عىل اإلحساس بسبب حاالت من قبيل املنام، ومشاهدة أمور غري واقعيّة 

بدوره  والغزايّل  الخ.]3]  و...  الواقعيّة،  غري  والظنون  املجنون،  والشخص  واقعيّة،  وكأنها 

يستعرض املراحل بدقة يف رشحه لكيفيّة الشّك وإفضائه إىل نزعة التشكيك، ثّم يشري إىل 

عوامل من قبيل: تقليد اآلخرين، خطأ الحواس )خداع الحواس(، احتامل وجود موجود 

يفش أخطاء العقل، وقضيّة املنام واألحالم، ويدرسها ويبحث فيها.]4] ويثري الفخر الرازّي 

شبهات معيّنة ثّم يرّد عليها، وحسب رأيه تتلّخص ركائز التشكيك يف هذه األمور:

1. أخطاء الحواس.

يتطرّق  الخطأ  فألّن  الوهميّات؛  يف  العقل  كحكم  البديهيّات  يف  العقل  حكم   .2

للوهميّات، إذن فهو يتطرّق للبديهيّات أيًضا. 

استحالة  وهي  الرابعة،  القضيّة  عىل  منها  ثالثة  تبتني  قضايا  أربعة  البديهيّات   .3

مبتنية عىل  فهي  فيها مشكل،  القضيّة  أّن هذه  بيد  وارتفاعهام.  النقيضني  اجتامع 

التصّورات التي ال تزال العقول يف حرية من فهمها. 

فيمكن  بديهّي،  بأنّه  الشء  عىل  الحكم  يف  كافيًا  العقيّل  اليقني  كان رصُف  إذا   .4

الكشف عنه؛ ألّن العقل يتيّقن من أمور تحتمل الخالف، وعليه يجب أن ال يتيّقن 

الفخر  الوثوق به. وقد طرح  يتيّقن من دون مالك وبالتايل ال ميكن  منها، فالعقل 
الرازي مثانية نقاط عن لسان املشّككني، ثم رّد عليها.]5]

]1] الفارايب، أبو نرص؛ الفصول املنتزعة، ص 52. 

]2] برهان الشفاء، صص 111 و 185 و 215. 

]3] التعليقات، صص 88-68. 

]4] املنقذ من الضالل، صص 213-212. 

]5] راجع: املباحث املرشقيّة، ج 1، صص 350-352؛ محّصل أفكار املتقّدمني واملتأّخرين، صص 93 و 102. 
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كام نهض شيخ اإلرشاق ملواجهة نزعة التشكيك العاّمة وبنّي معايري ومالكات متييز 

معرفة الحّق.]1] واهتّم صدر الدين الشريازّي )صدر املتألّهني( يف أعامله بهذه الشبهات 

أّما املرحوم العالّمة محّمد حسني الطباطبايّئ )رحمه  أيًضا، ورّد عليها ردوًدا حسنة.]2] 

الله(، فهو فضاًل عن تبيينه الكامل للمسائل املعرفيّة )اإلبستيمولوجيّة( بشكل مستقّل، 

الطباطبايّئ  العالّمة  درس شبهات وادعاءات املشّككني ونقدها ورّد عليها.]3] ومن بعد 

)رحمه الله( تحّدى الشهيد مرتىض مطّهري يف هذا املضامر مختلف نظريّات املاضني 

واملعارصين، ورّد عىل كّل واحدة من شبهات املشّككني واستدالالتهم، ويف هذه املواجهة 

: طرح مطهري جوابًا نقضيًّا باإلضافة إىل الجواب الَحيّلّ

إن اكتشاف الخطأ دليل عىل قبول سلسلة من الحقائق هو بحّد ذاته، وإاّل فال معنى 
الكتشاف الخطأ.]4]

الله جوادي آميل]5] واألستاذ جعفر سبحاين]6] واألستاذ محّمد  وتطرق األستاذ عبد 

تقي مصباح يزدي]7] من املفّكرين اإلسالميّني املعارصين يف إيران عرب أعاملهم وكتاباتهم 

إىل موضوع الشّك ونزعة التشكيك، وقّدموا الردود والنقود الالزمة. 

3. النسبّية املعرفّية

االتجاه الثاين يف إمكانيّة املعرفة هو النزعة النسبيّة. يتوزع الفالسفة الغربيّون حتى 

الحديث  العرص  يف  وظهرت  والجزميّون؛  املشّككون  هام  فريقني  إىل  الحديث  العرص 

مدارس أخرى تؤمن بإمكانيّة املعرفة ووجود الحقيقة، ولكن عىل الرغم من تطابقها مع 

الجزميّني يف نقطة واحدة اختلفت معهم يف نقطة أخرى. تعتقد هذه املدارس الجديدة 

]1] مجموعة املصنفات، ج 1، صص 212-211. 

]2] تفسري القرآن، ج 2، صص 71-76؛ األسفار، ج 3، صص 499-498. 

]3] راجع: نهاية الحكمة، صص 253-255؛ امليزان، ج 5، صص 254-271؛ أسس الفلسفة واملذهب الواقعّي، ج 1، صص 13-14 و 99 و ج 

2، ص 17 و ج 5، ص 1. 

]4] م ن، ج 1، صص 145-146 و 147-146. 

]5] راجع: نظريّة املعرفة يف القرآن. 

]6] كتاب نظريّة املعرفة. 

]7] دروس يف الفلسفة، ج 1، صص 163-160. 
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أنّه ما من حقيقة ميكن معرفتها من دون التأثريات الذهنيّة للمدرِك، واملعرفة إمّنا هي 

حصيلة اختالط الجهاز اإلدرايكّ بالعامل الخارجّي. 

النسبيّة]1] صفة يشء نسبّي وإضايّف، وصدُق أمٍر يقاس بالنسبة إىل أمٍر آخر. بكالم 

ثان ينكر هذا الفريق من منكري إمكانيّة املعرفة اليقينيّة الركن الثالث للمعرفة وهو 

وتربيره  آخر  أمر  وكذب  أمر  صدق  إلثبات  معيار  يوجد  ال  أنّه  ويّدعون  »التسويغ«، 

)تسويغه(. 

التأثّر  األّول  التأثّر:  من  نوعني  تتقبّل  الذهنيّة  الصور  جميع  أّن  إىل  هؤالء  يذهب 

عىل  شيئًا  أحيانًا  الشخص  يرى  قد  فمثاًل  نفسه،  للمدرِك  واملكانيّة  الزمانيّة  بالظروف 

أنّه يشء جميل حسن. والثاين  أنّه يشء قبيح يف فرتة معيّنة ويراه يف فرتة أخرى عىل 

التأثّر بالجهاز اإلدرايكّ لإلنسان نفسه. فالجهاز اإلدرايكّ لإلنسان يرتك بصامته عىل ماهيّة 

األشياء، فيكون الطعام مثاًل لذيًذا يف مذاق إنسان سليم، ويكون الطعام نفسه غري لذيذ 
يف مذاق إنسان مريض. وعىل حّد تعبري پروتاغوراس اإلنسان هو معيار كّل يشء.]2]

يعّد النسبيّون املعرفة أمرًا نسبيًّا؛ ألنّها تتغرّي حسب العوامل والظروف املختلفة.]3] 

وبكلمة ثانية ال يوجد مقياس ومعيار للقطع يف األمور وإضفاء الصفة الحاسمة القطعيّة 

عليها، وبهذا فإّن الركن الركني لهذه املدرسة هو نفي املعيار الثابت يف املعرفة.

رسالة  يف  پروتاغوراس.  أفكار  إىل  يعود  وماضيها  النسبيّة  جذور  إن  البعض  يقول 

أّن اإلنسان هو معيار كّل  تيتتوس يعرِّف أفالطون پروتاغوراس بوصفه شخًصا يعتقد 

يشء، وكّل يشء مفروض بالنسبة يل هو ما يبدو ويتجىّل بالنسبة يل، وهذا الشء بالنسبة 

پروتاغوراس يف إطار  يعرِّف سقراط نسبيّة  أفالطون،  يبدو لكم. يف رسالة  ما  لكم هو 

الرؤية التالية: »ما يبدو صحيًحا من وجهة نظر أّي شخص هو الشء الصادق بالنسبة 

له«. متثّل هذه الرؤية نوًعا من النسبيّة يف إدراكنا، فمن وجهة نظر پروتاغوراس ألجل 

[1[ Relativite.

]2] ما بعد الطبيعة، ص 146. 

]3] فلسفتنا، ص 142؛ أسس الفلسفة واملذهب الواقعّي، ج 1، صص 111-114 و 98؛ مسألة املعرفة، ص 118. 
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التعريف  أّما  نفسه،  الشخص  أرقى من  الصدق واملعرفة ال يوجد معيار  الحكم حول 

عىل  النسبيّة  منبت  يجعل  تعريف  ألنّه  پروتاغوراس؛  نسبيّة  من  أعّم  فهو  السابق،]1] 

هي  امليزة  وهذه  الشخيّص،  االعتقاد  أو  اإلدراك  مستوى  عىل  وليس  املعايري  مستوى 
العالمة الفارقة لألشكال األحدث من النزعة النسبيّة.]2]

الحيّس،  اإلدراك  نفسه  هو  <العلم  هي:  پروتاغوراس  لنسبيّة  دميوقريطس  رواية 

واإلدراك الحيّس انفعال جساميّن، وإذن فكّل ما يظهر لحواسنا هو حقيقّي. الشء الواحد 

قد يبدو يف مذاق شخص حلًوا ويف مذاق شخص آخَر مرًّا. والشء الواحد ال يكون بشكل 

واحد عىل الشخص الواحد دامئًا، وال أحد يدري أّي هذه الظواهر هي الحقيقة، ألّن أيًّا 

منها ليس أكرث حقيقًة من اآلخر، وهي من هذه الناحية متساوية، فالحقيقة ال يتاح لنا 
الوصول إليها وهي عصيّة عىل اإلدراك>.]3]

يروي إمپادوقليس نسبيّة پروتاغوراس عىل النحو التايل: <بتغرّي أحوالنا تتغرّي أفكارنا، 

فمعرفة اإلنسان تزداد تبًعا ملا يجري حواليه، ومبقدار ما تتغرّي البيئة املحيطة باإلنسان 

امللتوية  املعّقدة  األعضاء  أّن  پارمنيدس: كام  يروي  متغرّية. كام  أفكاٌر  تخطر يف ذهنه 

ترتكّب فيام بينها يف كّل زمان، تتكّون األفكار وتظهر يف اإلنسان عىل هذا النحو، ففي 

كّل بني البرش، ما يفّكر به اإلنسان إمّنا هو طبيعة أعضائه، وما يتغلّب يف جسم اإلنسان 
عىل باقي أجزاء الجسم هو الذي يوِجد أفكاَر اإلنسان>.]4]

لكّن هذه النمط الفكرّي شاع بنحو جادٍّ بعد كانط. وملعظم العلامء من ذوي امليول 

النسبيّة نظرتهم التاريخيّة للتعّدديّة وكرثة االختالفات بني العلامء. إنّهم عندما يتابعون 

وكامًّ  كثريًة  اختالفات  يواجهون  تاريخيّة  بنظرة  والعلميّة  الفلسفيّة  القضايا  من  قضيّة 

هائاًل من تشتّت اآلراء، وإذا مل يكونوا يتمتّعون بركائز معرفيّة متينة ورصينة، فسوف 

ينجرفون نحو النزعة النسبيّة، وهذا املوقف إمّنا هو يف حقيقة األمر نوع من تجاهل 

]1] النظرة التي تعترِب املعرفة أو الصدق أمرًا نسبيًّا حسب الزمان واملكان والثقافة واملجتمع والحقبة التاريخيّة واإلطار أو املرشوع املفهومّي، 

والرتبية والعقيدة الشخصيّة، بحيث يناط ما يُعدُّ معرفًة بقيمة وأهّميّة أحد املتغرّيات املذكورة أو عدد منها. 

]2] مجلّة »ذهن«، العدد 10، ص 146. 

]3] ما بعد الطبيعة، ص 146. 

]4] م ن، ص 147. 
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محّل النزاع، ومحٌو ملضمون املسائل العلميّة وسط هذه الغمرة من اختالف اآلراء؛ لذلك 

نجد غالبيّة فالسفة العلم، وبدافع من نظرتهم التاريخيّة للعلم ينجّرون صوب النزعة 

النسبيّة، بينام علامء العلوم التجربيّة عىل العكس منهم ال يقعون ضحيّة رشاك النزعة 

النسبيّة، فعلامء من قبيل أنشتاين، وماكس پالنك، ونيوتن، وغاليلو، وغريهم، بوصفهم 

التجربيّة  العلوم  فالسفة  من  كثريًا  أّن  والحال  نسبيّني،  يكونوا  مل  تجربيّة  علوم  علامء 

نسبيّون، فهم من ناحية يالحظون تاريخ العلم امليلء باالختالفات، ويعرضونه ويصفونه 

لهذه  األصليّة  الساحة  يف  العبني  أنفسهم  هم  يكونوا  مل  أخرى  ناحية  ومن  للمتلّقني، 

العلوم، وال يعتمدون معايريها عىل نحو الخصوص، أي مل يكن هؤالء علامء فيزياء أو 

كيمياء؛ لذلك يلجؤون إىل النسبيّة من أجل تربير وتفسري االختالفات بني العلامء. 

مع أن املفّكر النسبّي ينكر وجود معيار ثابت كيّلّ يف املعرفة؛ ولهذا السبب ال يرى 

إّن  أي  وأسباب وعوامل مختلفة،  وليدة علل  املعرفة  أّن  يعتقد  فهو  غة،  املعرفة مسوَّ

هناك عوامل كوَّنت تلك املعرفة، وتسبّبت يف ظهورها؛ لذلك تُقاس عالقة )نسبة( املعرفة 

بذلك العامل )الباعث( الذي أوجدها؛ ولذا تتنّوع العوامل وتتنّوع النزعة النسبيّة. 

بواعث النزعة النسبّية

املعتقدات  النظريّات،  املفاهيميّة،  األطر  اللغات،  الثقافات،  الجامعات،  األشخاص، 

الجنس،  الحياة،  أساليب  النظر،  وجهات  املجتمع،  الرتبية،  املكان،  الزمان،  الشخصيّة، 

الطبقة االجتامعيّة، األعراف والتقاليد، الوشائج االجتامعية، القيم، والبنى واملنظومات 

الفكريّة و... الخ، كلّها من عوامل الوقوع يف رشاك النزعة النسبيّة. التبعيّة لهذه العوامل 

من شأنها أن تدفع الفرد إىل تقويم املعارَف من زاوية هذه العوامل وبفعل تأثرياتها، 

ويرى صدق وكذب املعارف تبًعا لتلك العوامل. وعليه فنظريّة النسبيّني]1] من وجهات 

النظر األخرى يف علم املعرفة وحول الحقيقة ومعرفة الحقيقة. هذا الطيف من املفّكرين 

ويعّدون  والفهم،  املعرفة  بنسبيّة  ويحكمون  املطلقة،  اإلدراكات  ينكرون  )النسبيّون( 

الشء  أّن  يّدعون  إنّهم  الخارجّي،  والعامل  اإلدرايكّ  الجهاز  بني  االمتزاج  وليدة  املعرفة 

]1] فلسفتنا، ص 143؛ أسس الفلسفة واملذهب الواقعّي، ج 1، صص 98 و 114 و 111؛ مسألة املعرفة، ص 118. 
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الخارجّي يؤثّر يف الجهاز العصبّي واإلدرايكّ لإلنسان ويؤّدي إىل تفاعالت ذهنيّة، وهذه 

بني  املتبادل  والتأثري  اللقاء  وليدة  فالحقيقة  وإذن  املعرفة،  تفرز  التي  هي  التفاعالت 

العامل الخارجّي والجهاز الذهنّي واإلدرايكّ للبرش، وليس املعرفة املتطابقة مع الواقع؛ ألّن 

الواقع الخارجّي ال ينعكس يف الجهاز الذهنّي لإلنسان كام هو حّقه. وبهذا يتبنّي أّواًل: 

أّن اختالفات األفكار ترجع إىل اختالفات يف األجهزة اإلدراكيّة للبرش، وثانيًا: أنّها وليدة 

اختالف الظروف الزمانيّة واملكانيّة التي تحتضن األشياء الخارجيّة. 

تقسيامت النزعة النسبّية

بعض تقسيامت النزعة النسبيّة مشرتكة مع نزعة الشّك، ومنها:

أ. أقسام النزعة النسبيّة من زاوية العلّة والسبب )املزاج، الربهان، واالستفهام(.

ب. النزعة النسبيّة من زاوية العصور التاريخيّة )اليونان القدمية، الحقبة املعارصة، 

وما بعد الحداثة(.

ج. النزعة النسبيّة من حيث املتعلّق )إبستمولوجيّة، أنطولوجيّة، علم الفهوم(. 

د. النزعة النسبيّة من حيث املديات والسعة )محدودة أو كونيّة شاملة(. 

نسبيّة  ونزعة  علميّة  نسبيّة  )نزعة  والفلسفة  العلم  زاوية  النسبيّة من  النزعة  هـ. 

أنطولوجيّة  نسبيّة  نزعة  إىل  بدورها  الفلسفيّة  النسبيّة  النزعة  وتتقّسم  فلسفيّة(، 

ونزعة نسبيّة إبستمولوجيّة، وكذلك إىل نزعة نسبيّة تجربيّة ونزعة نسبيّة عقليّة. 

الفيزياء عادة،  العلميّة يف علم  النسبيّة  النزعة  العلم: تطرح  النسبيّة يف  النزعة  و. 

الحركة، وتكتسب هذه  أّول من طرحوا نسبيّة  نيوتن  وقد كان غاليلو ومن بعده 

يتحرّكان  اللذان  القطاران  فمثاًل  املشاهد.  أو  الناظر  إىل  بالقياس  معناها  النسبيّة 

مبوازاة بعضهام وبرسعة واحدة يشاهد املشاهد الخارجّي أنّهام يسريان، لكن الركّاب 

الذين يف داخلهام لن يشاهدوا حركتهام، بل سيجدونهام ساكنني. بعد ذلك توّسع 

أنشتاين بدائرة النسبيّة لتشمل الزمان والكتلة، وقال: إذا خرج شخٌص من عىل سطح 

الكرة األرضيّة برسعة واحد من عرشين ألف من سعة الضوء، وواصل حركته ملّدة 
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عام واحد، ثم عاد بنفس هذه الرسعة إىل األرض طوال عام واحد أيًضا، سيشاهد 

أّن عمر الكرة األرضيّة قد انقىض عليه قرنان من الزمان، والسبب أّن مالك الزمان 

هو درجة الحركة، وقد كانت يف هذا املثال مختلفة. كام أّن كتلة األجسام تختلف 

بالنسبة لألرض أو يف املاء أو يف كوكب آخر، مبعنى أّن العوامل الخارجيّة مؤثّرة يف 

اختالف الكتلة. ويتوّجب التنبّه إىل أّن هذا النوع من النزعة النسبيّة ال تدرس يف 

الفلسفة أو علم املعرفة. 

النوعيّة:  والنسبيّة  الفرديّة  النسبيّة  أو  والنوع،  الفرد  من حيث  النسبيّة  النزعة  ز. 

البرش  أفراد  من  فرد  كّل  لدى  والتفكري  الحس  أدوات  أّن  الفرديّة  بالنسبيّة  املراد 

أو  عقيدة  مثّة  تكون  ال  أن  االختالف  ويستدعي هذا  آخر،  فرد  لدى  عنها  تختلف 

معرفة مشرتكة بني أّي من أفراد البرش. أّما النسبيّة النوعيّة، فتعني أّن كّل ما يدركه 

بالنوع  الخلقة  يف  شبيه  هو  ما  وكل  اإلنسايّن،  النوع  عىل  إاّل  له  حّجيّة  ال  اإلنسان 

اإلنسايّن، أّما الكائن الذي تختلف أدواته الحّسيّة وقواه اإلدراكية عن اإلنسان فلن 

يكون إدراك اإلنسان حّجة عليه. هذه النظرة القائلة بأن إدراك اإلنسان ال يعّد حّجة 

عىل سائر األنواع من الكائنات غري البرشيّة تسّمى النزعة النسبيّة النوعيّة. 

قد يدرك إنسان ما بسبب إصابته باختالل يف الحواس – شيئًا، ولكّنه يكون بخالف 

ما هو عليه يف الواقع طبًعا، لكّن مثل هذا اإلدراك لن يكون حّجة حتى عليه هو 

نفسه، ألنّه بخالف الواقع. 

يبدو أنّه حتى النسبيّة النوعيّة خارجة عن محّل البحث. فقد قيل إّن كّل ما يدركه 

النوعّي  إدراك  أّن  املراد  فهل  البرشّي...،  اإلنسايّن  النوع  عىل  حّجة  ميثّل  اإلنسان 

البرشّي، وبسبب املشرتكات يف العامل اإلدرايكّ، يتطابق مع الواقع دوًما، وأّن إدراك 

كّل أفراد البرش واحد متساو؟ يبدو أّن هذا هو املقصود.]1] يف هذه الحالة لن يعود 

مثّة مجال للنزعة النسبيّة، فهذه بحّد ذاتها تأييد للحقيقة واإلطالق يف املعرفة. أّما 

إذا كان املراد أّن النوع البرشّي ليس له إدراك »مونادي«،]2] فمع أّن املعرفة مختلفة 

]1] مبا أّن الحّجة فرع للمعرفة الحقيقيّة بالواقع، وإذا أصبنا املعرفة الحقيقيّة املتطابقة مع الواقع نكون قد تحّررنا من قبضة النسبيّة. 

]2] املوناد هو الجوهر البسيط الذي ال أجزاء له وال يقبل التجزئة؛ ليس املوناد سوى الجوهر البسيط الذي يدخل يف املركبات؛ البسيط 
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بني أفراد البرش، لكّن هذه املعارف حّجة عىل النوع البرشّي، وليس عىل سائر أنواع 

الكائنات. ويف هذه الحالة أيًضا الجواب هو: بالتايل أيُّ هذه املختلفات ستجعلونها 

حّجة؟ وملاذا ال تكون األخرى هي الحّجة؟ أضف إىل ذلك أنّه حني يقال إنّها ليست 

بحّجة بالنسبة لآلخر – األنواع األخرى –، فاملفرتض أّن املراد من األنواع األخرى هو 

أنواع الحيوانات والبهائم، فإذا كان هذا هو املراد، فال أحد يرى أّن املعرفة اإلنسانيّة 

حّجة أو ليست بحّجة عىل تلك األنواع. 

ح. تتّصنف النزعة النسبيّة من حيث التوّجهات واملناحي إىل الفروع التالية:

1. النزعة النسبيّة املعنائيّة )علم املعنى(، وهذا القسم من النزعة النسبيّة يطرح 

مبعنيني:

األّول: معاين الكلامت ومكانتها يف لغات معيّنة، مبعنى أّن كّل واحدة من اللغات 

معيّنة  معان  للكلامت  تكون  أن  إىل  يؤّدي  فريًدا  ثقافيًّا  نسيًجا  وتصنع  عن/  تعربِّ 

خاّصة، بعبارة ثانية معاين املفردات متأثّرة متاًما بالخلفيّة )األرضيّة( التي تستعمل 

وهذا  أيًضا.  اللفظ  معنى  تغرّي  الخلفيّة  تغرّيت  فإذا  واأللفاظ،  املفردات  تلك  فيها 

املعنى يحايك مبحث القرائن اللفظيّة والحالية يف علم أصول الفقه. 

الثاين: املعنى الثاين لهذا القسم هو أّن معنى كّل نّص يعتمد عىل مطالب القارئ 

خلفيّة  عىل  تعتمد  ال  باللفظ  املعنى  عالقة  إّن  أي  املسبقة،  وافرتاضاته  وتوقّعاته 

استعامل اللفظ كام هو الحال يف املعنى األّول، بل تعتمد عىل القبليّات واالفرتاضات 

املسبقة واملعلومات القبليّة والتوقّعات والرتقّبات التي لدى شخص القارئ والفاهم. 

وهذا املوضوع ممكن املتابعة بشكل كامل يف مباحث الهرمنيوطيقا. 

2. النزعة النسبيّة املناهجيّة )متودولوجيّة(: هذا القسم من النزعة النسبيّة يقيمها 

عىل ركيزة املنهج وليس املعرفة، ويجب أن نعلم أّن النزعة النسبيّة املناهجيّة هي 

معناه الذي ال أجزاء له. يفرتض أن تكون هناك جواهر بسيطة؛ ألّن املركبات موجودة، فاملركّب ليس سوى تراكم أو تجّمع البسيطات؛ ال 

ميكن للمونادات إاّل أن تخلق وتبدأ وتنتهي بشكل فجايّئ دفعّي. راجع: ليبنتس، غوتفريد ويلهلم فون: املونادولوجيا ودراسات أخرى، ترجمه 

الله، أبجديّة الفلسفة الحديثة،  للفارسيّة عبد الكريم رشيديان، ص 43؛ لالطالع عىل مايض هذه املفردة ومؤّسسها راجع: جوادي، ذبيح 

صص 213-212. 
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االستدالل  منهج  إّن  يُقال  القسم  هذا  يف  املعرفيّة.  النسبيّة  النزعة  ومنبت  مصدر 

والربهنة هو يف األساس نسبّي، ولكّل إنسان منهجه الخاّص يف الربهنة، وهذه املناهج 

بدورها تابعة للثقافات واملجتمعات املختلفة و... الخ. 

النزعات  من  القسم  هذا  يقال يف  الوجود(:  )علم  األنطولوجيّة  النسبيّة  النزعة   .3

النسبيّة إّن ما هو موجود بالنسبة لإلنسان نسبّي حسب املفاهيم التي يتوفّر عليها 

ذلك اإلنسان، وحسب أساليب البحث التي توفّرها له ثقافته. النسبيّة يف هذا القول 

هي وصف للوجود طبًعا، فعندما نقول هذا الكتاب موجوٌد، فهذا بالنسبة لثقافتي 

وأسلوب بحثي، وقد يقول الشخص الذي ال يكون عىل شاكلتي إّن هذا الكتاب غري 

موجود! من قبيل القول إّن الوجود متغرّي )رأي هيغل(، أو القول إّن الله يتكامل 

باستمرار )رأي وايتهد مبتكر الالهوت املتحرّك(. 

4. النزعة النسبيّة األخالقيّة: وهي عبارة عن نسبيّة القيم األخالقيّة وتنّوعها بالنسبة 

ما  أكرث  يُبحث  النسبيّة  النزعة  من  الفرع  هذا  املختلفة.  والعصور  املجتمعات  إىل 

يبحث يف إطار علم معرفة األخالق. 

الثقافات  بحسب  الجامل  وعلم  التقييم  نسبيّة  الجامليّة: وهي  النسبيّة  النزعة   .5

واملجتمعات و... الخ. 

املعرفة(: وهي املقصودة يف بحوث علم  النسبيّة اإلبستيمولوجيّة )علم  النزعة   .6

املعرفة والبحوث التي يشّدد عليها هذا العلم، والقائلة إّن املعرفة والفكر يتبعان 

الخ. وعىل هذا األساس فاملعرفة  الزمان واملكان و...  عوامل وعنارص مختلفة مثل 

وليدة التعاطي بني املدرِك واملدرَك. بعبارة أخرى املعرفة هي حصيلة التقاء الجهاز 

الذهنّي والعامل الخارجّي؛ لذلك ال توجد لدينا صور إدراكيّة خالصة، فعوامل الزمان 

العلميّة؛  العصبّي دور مهّم يف بلورة الصورة  الجهاز  لتأثريات  واملكان، وكذلك فإّن 

ا،  لذلك نرى أّن الشء الواحد يتجىّل يف ظرف زمايّن أو مكايّن معنّي بشكل جميل جدًّ

لكّنه يفتقر لذلك الجامل يف ظرف زمايّن أو مكايّن آخر. األشياء الخارجيّة تظهر يف 

ذهن اإلنسان بألوان مختلفة، لكّنها تظهر يف أعني الحيوانات باللونني األسود واألبيض 
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فقط. وعليه فالصور العلميّة يف الذهن إمّنا هي مجرّد رموز ملا يف العامل الخارجّي، 

وحيث إّن العوامل املؤثّرة يف األشخاص املختلفني متفاوتة، وكذلك األجهزة العصبيّة 

والنفسيّة لألفراد ليست عىل منط واحد؛ لذا فالصور الذهنيّة – وهي مجرّد رموز ملا 

ا عىل اإلطالق، إمّنا  يف الخارج – ستكون مختلفة، وال تكشف عن الخارج كشًفا تامًّ

كيفيّة هذه الصور تابعة دوًما ملقدار تأثري العوامل الخارجيّة والنفسيّة ومستواها 

يف الشخص. 

تندرج كثري من فروع النزعة النسبيّة يف هذا التقسيم ضمن النزعة النسبيّة املعرفيّة. 

أمرًا  الصدق]3]  أو  املعرفة]2]  ترى  رؤية  املعرفيّة]1]  النسبيّة  النزعة  اعتبار  أتيح  رمبا 

نسبيًّا حسب مقتضيات الزمان واملكان والثقافة واملجتمع والعرص التاريخّي واإلطار 

تابٌع  معرفًة  يُعدُّ  ما  بحيث  الشخصيّة.  والعقيدة  والرتبية  املفهوميّة،  األطروحة  أو 

لقيمة وأهّميّة أحد املتغرّيات املذكورة أعاله أو عدد منها. وهكذا إذا ُعّدت املعرفة 

أو الصدق أموًرا نسبيّة فألّن الثقافات واملجتمعات وسائر األمور املتفاوتة تستوعب 

مجاميع مختلفة من األصول املسبقة واملعايري لتقويم االدعاءات املعرفيّة، وال يوجد 

االدعاء  فإّن  البديلة. من هنا  املعايري  أسلوٌب محايد النتقاء إحدى مجاميع  أساًسا 

األساس للمفّكر النسبّي هو أّن الصدق والتسويغ العقاليّن لالدعاءات املعرفيّة]4] أمٌر 
نسبّي تابع للمعايري املستخدمة يف تقويم مثل هذه االدعاءات.]5]

النسبيّة املعرفيّة تنطوي بحّد ذاتها عىل اتجاهات فرعيّة منها:

6 – 1 – النسبيّة املعرفيّة الخطابيّة: ويعود مايض انبثاقها إىل النصف األّول من القرن 

التي  واالجتامعيّة  السياسيّة  العلوم  مبضامر  املرتبطة  املصطلحات  من  وهي  العرشين، 

املفردة  أطلق فرديناند دوسوسري هذه  تقارير ورشوح وإيضاحات مختلفة.  لها  قُّدمت 

[1[ Epistemological Relativism.

[2[ Knowledge.

[3[ Truth.

[4[ Epistemological Claims.

]5] مجلّة »ذهن«، العدد 10، صص 146-145. 
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عند عرضه نظريّة علم اللغة، ثّم قّدم آخرون مثل جاك دريدا، وليوتار، وغرامش، وفوكو، 

وروريت، والكالو وموف تصّوراٍت وقراءات وتفاسري مختلفة ومناذج تحليليّة لهذا املصطلح. 

بناًء عىل رأي إرنستو الكالو وشانتال موف فإّن األمور االجتامعيّة متطابقة املديات مع 

األمور الخطابيّة. وأْن ال يكون لألمور ما بعد الخطابيّة أي دور بّناٍء يف العامل الذي نعرفه، 

فهذا ال يعني إنكار وجود العامل ما بعد الخطايّب، إمّنا املراد هو أّن املواد واألشياء ما بعد 

الخطابيّة ال شكل لها؛ ولذلك ال ميكننا تلّقيها وفهمها. الخطاب حيّز تظهر فيه مجموعة 

الخطابات  أّن  الرغم من  العالمات عىل شكل شبكة وتتكرّس معانيها هناك. وعىل  من 

مثل النظام اللغوّي متنح عنارصها الداخليّة هويّتها بواسطة »املفاصليّة«، ولكّنها من أجل 

اكتساب هويّتها مضطرّة ملراجعة خطابات أخرى يف خارجها. تاريخانيّة الخطابات تؤّدي إىل 

أن تكون دوًما عرضة للتغيري والتحّول وتتحّرر من املراوحة وعدم التطّور. 

ثابت  أمر  املعرفة؛ ألنّه ال يوجد  املمكن وجود عالَم ممكن  وهكذا لن يكون من 

لنقوم بواسطته مبعرفة العامل، وبالنتيجة فوجود األمور الثابتة تابع لنوعيّة تحليلنا للعامل، 

وهذه التصّورات واألفكار تختلف من فرد إىل آخر، وعليه يتعّذر ترسيم أصول لحركة 

فكريّة متجانسة للبرش. 

وقد استخدمت مفردات أخرى يف هذا املضامر ملزيد من التبيني واإليضاح، ولعبت 

هذه املفردات دوًرا يف تكريس هذه النظريّة وبسطها، وعمد صّناع هذه النظريّة من 

أجل تكريسها ومتتينها إىل هندستها بواسطة مفردات معيّنة. من جملة هذه املفردات: 

املفاصليّة، الداّل املركزّي، الداالت العامئة، العنارص واللحظات، و... الخ.

سيام  وال  اإلسالمّي،  الفكر  منظار  من  مرفوض  للظواهر  الخطايّب  التحليل  أدبيّات 

الشيعّي منه. لقد تشّكلت نظريّات الخطاب والتفكري السيايّس الشيعّي عىل خلفيّات 

متفاوتة بعضها عن بعض. نظريّات الخطاب لها جذورها يف البحوث البنيويّة لدوسوسري 

الذي يعّد  الشيعّي  السيايّس  الفكر  أّما  البنيوية لدى دريدا، وفوكو، وآخرين،  وما بعد 

الثقافة  أحضان  يف  ترعرع  فقد  إيران،  يف  السيايّس  لإلسالم  السياسيّة  للخطابات  منبتًا 

اإلسالميّة ومبحوريّة النصوص الدينيّة، وعىل خلفيّة الفكر العقاليّن والفلسفّي اإلسالمّي؛ 
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ولهذا فمبانيهم )ركائزهم( النظريّة مختلفة متاًما عن مباين الفكر الشيعّي. 

الفكرّي  التقليد  حسب  الشيعّي.  السيايّس  الفكر  يف  مقبولة  غري  املباين  هذه  مثل 

العقاليّن األرسطّي، فإّن الفكر الشيعّي فكر مبديّئ جوهرّي، وبالتايل له هيكليّته وصيغته 

العاّمة. النّص والعقل يف هذا الفكر معياران برشيّان للتوّصل إىل حقائق عامل الوجود. 

اعتربوه  ما  أساس  عىل  بل  السلطة،  عالقات  أساس  عىل  ال  فّكروا  الشيعة  اإلسالميّون 

طريًقا صحيًحا ورسالة إلهيّة للبرش، وثاروا وكافحوا طبًقا له. اعرتف بعض الباحثني الذين 

التحليل  مباين  بعدم تالؤم  اإلسالمّي  السيايّس  الفكر  تحليل  املدخل يف  استخدموا هذا 

الخطايّب مع بنية الفكر السيايّس الشيعّي. 

الخلفيّات العقالنيّة يف غالبية الفكر الشيعّي وفّرت إمكانيّة اجتذاب مفاهيم وعنارص 

جديدة إليه، فحّجيّة الفكر العقاليّن، وإمكانيّة إعادة النظر يف التعاليم الدينيّة، ومالحظة 

واملتغرّية يف  الثابتة  والعنارص  الدين،  لحقائق  االعتباريّة  واللغة  وظاهره،  الدين  باطن 

واملكوِّنات  العناوين  من  وغريها  وخصوصيّاتها،  األطروحة  ومديات  االجتهاد،  رشيعة 

املهّمة واملفتاحيّة يف نظام التفكري السيايّس عند الشيعة، تقوم كلّها عىل أساس إمكانيّة 
كشف املعرفة واالغرتاف من املعارف الحاصلة من العامل املحيطّي والداخيّل و... الخ.]1]

االتجاه  أنصار هذا  يعتقد  )الفيمينيّة(:  النسويّة  املعرفيّة  النسبيّة  النزعة   – 2 – 6

أنّه بدل السؤال عن ماهيّة املعرفة ورشوطها يجب طرح سؤال آخر مضمونه »معرفة 

أّي شخص هي املقصودة؟«، وبكلمة ثانية بدل السؤال عن املعرفة ذاتها يجب السؤال 

وجواب  املعرفة،  يف  يؤثّر  الجنس  أّن  يعتقدون  النسوينّي  أّن  ذلك  املعرفة؛  فاعل  عن 

هذا السؤال: »من هو صاحب املعرفة؟« يختلف ما إذا كان صاحب املعرفة رجاًل أم 

امرأة. ال يوافق النسويّون عىل استقالل املعرفة والعقل والذهن البرشّي عن الظروف 

االجتامعيّة. وهذا الرأي يخالف علم املعرفة الرسمّي ويخالف حتى آراء بعض فالسفة 
العرص الحديث مثل ديكارت.]2]

]1] راجع: تاجيك، محمد رضا؛ الخطاب والالخطاب والسياسة. 

]2] النزعة والعلوم النسويّة، ترجمة ونقد مجموعة مقاالت موسوعة روتليج، صص 41-40. 
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الرأي اآلخر الذي يقول به النسويّون هو أّن الفئويّات واملواقع والظروف والعالقات 

االجتامعيّة مؤثّرة يف املعرفة، والجنس أحد هذه التقسيامت الفئويّة، واختالف املرأة عن 
الرجل يف الجنس )أهم تصنيف اجتامعّي( يفيض إىل تفاوٍت يف معارفهام.]1]

علم املعرفة النسوّي مثل سائر طروحات علم املعرفة خالل حقبة ما بعد التنوير]2] 

وما بعد االستعامر]3] تكوَّن من دراسة القبليّات الكلّيّة لنظريّات املعرفة يف تراث الفلسفة 

الغربيّة. يشّكك علامء املعرفة النسويّون يف إمكانيّة التوّصل إىل نظريّة عاّمة حول املعرفة 

تبتني قيمتها العاّمة عىل خصوصيّات املقتضيات اإلنسانيّة، ويرّصون عىل الدور البّناء ملكانة 

املعرفة يف إيجاد دعاوى املعرفة وتقوميها. من وجهة نظرهم، كثرٌي من النظريّاِت الذاتيِّة 

املحوِر )نظريّات ما بعد الوضعيّة ونظريّات العقالنيّة املحدثة( حول املعرفة االنطباعيّة، 

وحول العقل، وحول فاعل املعرفة، وحول العينيّة، وحول التجربة، وحول املعرفة ذاتها 

والتي تشّكل النواة املركزيّة لسابقاتها، تستقي كلّها مفاهيمها ونظريّاتها بشكل ضمنّي 

من رؤية مثاليّة حول املعرفة تكّونت وتّم تقوميها من قبل احتكارينّي ذكور لهم مواقع 

اجتامعيّة وسياسيّة واقتصاديّة مميّزة يف املجتمعات الغربيّة البيضاء العرق. التوزيع الناجم 

عن هذا االعتبار املعريفّ يفيض إىل استمرار نظام تراتبّي وطويّل تحتّل فيه النساء وفئات 

أخرى أدىن املواقع االعتباريّة. يتحاىش النسويّون املناحي التقليديّة والقبْليّة، ويتحاشون 

يقوم  أن  املثايّل  املعرفة  فاعل  ما يجب عىل  تعيني  قيمها ومواضعاتها، ويعرضون ألجل 

به تحليالٍت ناقدًة وناقدًة للذات بخصوص أعامل فاعيل املعرفة التي تجّسدت بأشكال 

مختلفة واكتسبت مواقعها من النواحي املاّديّة والتاريخيّة، ويسعون للوصول إىل نتائج 

قيميّة بدراساتهم النقديّة البّناءة للسلوك اإلبستمولوجّي.]4] ال ميكن تقديم صورة صائبة 

وحديثة لألطروحات الجارية لعلم املعرفة النسوّي عن طريق تصنيف مبّسط للمعارف 
النسويّة التي ظهرت عىل شكل طبقات متاميزة أو مصنَّفة متاًما.]5]

]1] النزعة والعلوم النسويّة، ترجمة ونقد مجموعة مقاالت موسوعة روتليج،، ص 42. 

[2[ Post - Enlightenment.

[3[ Post - Colonial.

]4] النسويّة، صص 200 و 201. 

]5] م ن، صص 204-203. 
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يف دراسة هذا الصنف من علم املعرفة يجب مالحظة أّن أبرز األمور املطروحة يف 

علم املعرفة النسوّي هي: 1. تأثري الجنس يف املعرفة. 2. تفّوق رؤى النساء ومنظارهّن 

عىل رؤى الرجال ومنظارهم.

املؤاخذة األهّم التي تُسّجل عىل علم املعرفة النسوّي هي إفضاؤه إىل النزعة النسبيّة؛ 

التشديد  أّن  كام  الجنس،  املعرفة حسب  تتغرّي  أن  يعني  املعرفة  يف  الجنس  تأثري  ألّن 

املفرط عىل دور الزاوية االجتامعيّة يف املعرفة يؤّدي إىل فكرة أّن املعرفة غري متاحة من 

دون الزوايا االجتامعيّة، وأّن كّل معرفة نسبيّة وتتكّون داخل زاوية اجتامعيّة معيّنة. 

مضافًا إىل هذا، مثّة تناقض بني رأيني من آرائهم، فهم من ناحية يّدعون أّن كّل معرفة 

منظار  أّن  يّدعون  ثانية  ناحية  ومن  معنّي،  منظار  أو  معيّنة  زاوية  من  انطالقًا  تتكّون 

النساء يتفّوق عىل منظار الرجال، فالسؤال الذي يُطرح هنا هو كيف ميكن اكتشاف أّن 

منظار النساء يتفّوق عىل منظار الرجال؟ إذا كانت كّل معرفة تتكّون من منظار خاّص، 

فهذه املعرفة ذاتها التي تقول إّن »منظار النساء يتفّوق عىل منظار الرجال« تكّونت من 

منظار خاّص هو منظار النساء، وال تتجاوز قيمتها حدود هذا املنظار. وعليه إذا كانت 

كّل معرفة مثرة منظار معنّي، فال ميكن القول إّن منظار النساء مرّجح عىل منظار الرجال. 

إضافة إىل ذلك، تعاين أدلة النسوينّي من إشكاالت أخرى، فيوّجه بعٌض النقَد ألصل 
دعواهم بأّن للنساء منظاًرا مختلًفا عن منظار الرجال.]1]

7. توجد أقسام أخرى للنزعة النسبيّة، نظري النسبيّة الحقوقيّة، والنسبيّة السياسيّة، 

والنسبيّة الدينيّة، و...الخ تعترب من االتجاهات الفرعيّة للنزعة النسبيّة. 

4. التعّدديّة املعرفّية

أي  للمعرفة  الثاين  الركن  عىل  املعرفة  منكري  من  الفئة  هذه  أصحاب  يتحامل 

وأّما  »املعتقد«،  أي  للمعرفة  األّول  العنرص  ينكرون  فكانوا  املشّككون  أّما  »الصدق«، 

النسبيّون فيستهدفون العنرص الثالث للمعرفة أي »التسويغ«، وتبًعا لذلك يهاجم كال 

]1] النسويّة، صص 218-199. 
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الفريقني العنرص الثاين للمعرفة أي »الصدق«، لكّن التعّددينّي]1] ينكرون العنرص الثاين 

للمعرفة، أي كون املعرفة »صادقة«. 

ينبغي التذكري بأّن التعّدديّة أو »الپلوراليسم« تطرح يف مساحات مختلفة مثل علم الوجود، 

واالجتامع،  والثقافة،  والسياسة،  واألخالق،  )امليثودولوجيا(،  املناهج  وعلم  املعرفة،  وعلم 

والدين. ومن املهم للغاية التفكيك والتمييز بني هذه املساحات وعدم الخلط بينها. 

أّن مثّة  الرغم من  املعرفيّة. وعىل  الپلورالية  أو  التعّدديّة  النقاش اآلن هو  موضوع 

كثريًا من النقاش دار حول التعّدديّة الدينيّة أو التعّدديّة السياسيّة، خصوًصا يف الفرتات 

األخرية، بيد أّن موضوع التعّدديّة املعرفيّة قّل ما أعطَي ما يستحّقه من االهتامم والنقد 

والدراسة، ومل تظهر دراسة مستقلة ومناسبة يف هذا النطاق. 

للتعّدديّة  واالصطالحّي  اللغوّي  املعنينَي  إىل  التفطّن  هي  األخرى  املهّمة  النقطة 

يف  والخارجيّني  الداخليّني  املفّكرين  بعض  وقع  فقد  االستعامالت،  يف  بينهام  والتفكيك 

ورطة الخلط بني املعنى اللغوّي واالستخدام االصطالحّي لهذه املفردة. 

التعّدديّات  وجود  متعلّقها هو  ماهيّة  عن  النظر  للتعّدديّة برصف  اللغوّي  املعنى 

السياسيّة  والنظم  والقيم  واألديان  واملناهج  املعارف  يف  الكرثة  وجود  عن  والحكاية 

ووجودها،  التعّدديّات  بتحّقق  تش  اللغوّي  مبعناها  التعّدديّة  والحضارات.  والثقافات 

وهي قضيّة ال لبَْس وال غموض فيها، وال مجال ألّي شّك أو ترّدد فيها وال إلنكارها. 

مع  وتطابقها  التعّدديّات  »صحة  بـ  القول  فهو  للتعّدديّة،  اإلصطالحّي  املدلول  أّما 

للتعّدديّة وهو  اللغوّي  املعنى  تبنيها  إىل  مضافًا  املصطلحة،  التعّدديّة  إّن  أي  الواقع«، 

الواقع، عىل  تعتربها صحيحة صادقة ومتطابقة مع  ميادين مختلفة،  الكرثة يف  تحّقق 

سبيل املثال اّدعاء التعّدديّة الدينيّة هو أّن كّل األديان عىل حّق، وادعاؤها عىل صعيد 

والتعّدديّة  حّق،  والحضارات عىل  والثقافات  االجتامعيّة  األنظمة  كّل  أّن  هو  املجتمع 

املناهجيّة تعّد كّل مناهج كسب املعرفة عىل حّق، وهذا يعني أّن التعّدديّة املصطلحة 

تفيد التعّدديّة الحّقيّة. 

[1[ Pluralists.
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تذهب التعّدديّة املعرفيّة إىل أّن املعارف البرشيّة بالرغم من كرثتها وتنّوعها كلّها 

عىل حّق وصحيحة، وال ميكن الحديث عن خالٍص وغري خالص وتشخيص الصحيح من 

السقيم، وحتى املعارف املتناقضة واملتضاّدة كلّها صحيحة ومتطابقة مع الواقع. وعليه، 

موضوع التعّدديّة املعرفيّة هو مطلق املعرفة، وأنصارها يقولون إّن الركن الثاين للمعرفة، 

أي »الصدق«، صفة لكّل املعارف، وال مرّبر للكالم عن معرفة كاذبة. 

يقول جون هيك منظّر التعّدديّة الدينيّة: وفّر كانط عن غري قصد منه إطاًرا فلسفيًا 

ميكن ملثل هذه الفرضية أن تتوسع وتتكامل يف داخله. لقد ميّز بني العامل كام هو يف 

نفسه والذي يسميه العالََم املعقول، وبني العامل كام يظهر لوعي اإلنسان وشعوره والذي 
أطلق عليه اسم عامل الظاهر.]1]

التعّدديّة املعرفيّة عنوان يُتاح إطالقه عىل ما ال يقّل عن ثالث أطروحات متاميزة 

لكنها مرتابطة مع بعضها: التعّدديّة املعرفيّة التوصيفيّة، والتعّدديّة املعرفيّة القيميّة أو 

األوامريّة أو التكليفيّة، والتعّدديّة املعرفيّة لفحص املفاهيم. 

املنتمني  األفراد  أو  املختلفني  األفراد  إّن  التوصيفيّة]2]  املعرفيّة  التعّدديّة  تقول   .1

تكوين  يف  واالستدالل  الربهنة  ميارسون  نسبيًّا  متباينة  وأساليب  متنّوعة  لثقافات 

صحيحة،  التوصيفيّة  املعرفيّة  التعّدديّة  كانت  إذا  فيها.  النظر  وإعادة  معتقداتهم 

فستربز حاجة ماّسة ملسألة فلسفيّة مهّمة وهي: يجب النظر والتأمل أّي أساليب 

الربهنة ينبغي استخدامه. إذا كانت هذه التعّدديّة صائبة، فيتسّنى نسبة طائفة من 

الفوارق املوجودة يف مناهج الربهنة واالستدالل إىل الفوارق الجينيّة ونسبة بعضها 

اآلخر إىل املتغرّيات البيئيّة واملحيطيّة التي تختلف من ثقافة إىل أخرى. 

التي  املعرفيّة  العمليّات  حول  فكرة  ليست  التكليفيّة  أو  األوامريّة]3]  التعّدديّة   .2

العمليّات  أي  املعتربة،  املعرفيّة  العمليّات  حول  فكرة  هي  بل  الناس،  يستخدمها 

]1] فلسفة الدين، ص 245. 

[2[ Descriptive cognitive Pluralism.

[3[ Normative Pluralism.
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التي ينبغي للناس أن يستخدموها. تقول هذه التعّدديّة إنّه ال يوجد نظام حرصّي 

فريد للعمليّات املعرفيّة التي ينبغي عىل الناس استخدامها؛ ألّن كّل النظم املعرفيّة 

املختلفة والتي تتباين بعضها عن بعض متاًما معتربة بنفس الدرجة. 

3. تعّدديّة فحص املفاهيم نظريّة توصيفيّة، وليست أوامريّة )تكليفيّة(. ترى هذه 

التعّدديّة أّن مفاهيم من قبيل التسويغ والعقالنيّة التي نستخدمها للتقويم والفحص 
تختلف من ثقافة إىل أخرى بنحو الفت.]1]

من  مستمّدة  تعاليمها  من  والكثري  املعرفيّة،  النسبيّة  من  منط  املعرفيّة  التعّدديّة 

النزعة النسبيّة. 

جدير بالذكر طبًعا أّن مثّة تفاوتًا يف املعنى بني تولرانس]2] )التسامح( وبني التعّدديّة 

)پلوراليسم(، تولرانس مبعنى حّقيّة املعرفة غري املقبولة، أي بالرغم من أّن هذه العقيدة 

لكّنها  اإلبستيمولوجيّة،  املعرفيّة  الناحية  باطلة من  وتعتربها  املعرفة صحيحًة،  ترى  ال 

ا من الناحية االجتامعيّة وتعرتف بها رسميًّا.  تعّدها حقًّ

املعارف  هذه  كّل  تعترب  وثانيًا  بالتعّدديّات،  أواًل  تختّص  املعرفيّة  التعّدديّة  دعوى 

عىل  سوسيولوجيًّا  الرسميّة  الصفة  تضفي  وثالثًا  الواقع،  مع  ومتطابقة  وصادقة  ا  حقًّ

تتعلق  والتعّدديّة االصطالحيّة  األوىل،  بالدعوى  تتعلّق  اللغويّة  التعّدديّة  املعارف.  كّل 

بالدعوى الثانية، والتولرانس يتعلّق بالفكرة الثالثة. 

جوهر التعّدديّة املعرفّية ومدياتها

يتضح يف ضوء ما مّر أّن جوهر التعّدديّة هو االّدعاء الثاين، أي املعنى االصطالحّي 

الذي يفيد القول بصدق املعارف املتعّددة رغم وجود الكرثة العصيّة عىل التوحيد والتي 

ال تقبل االجتامع، هذا هو الطابع املتطرّف للتعّدديّة، لكن التعّدديّة ميكنها أن تكون 

ذات جوانب وأبعاد غري متطرّفة وباملعنى الصحيح. 

]1] راجع: محّمد رضايئ، محّمد؛ مجلّة »قبسات«، العدد 18، صص 7-4. 

[2[ Toleranc.
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1. االعتقاد بأّن مثّة واقًعا يف الخارج وميكن لكّل شخص حسب استيعابه وقدراته 

أن يصل إىل جانب أو نصيب من هذا الواقع، وهذا ما يسّمى بالتعّدديّة العرضيّة. 

طبًعا ينبغي التنبّه إىل وجود معايري أساسيّة يف كّل مضامر معريّف ملعرفة الصحيح 

من السقيم يف ذلك املضامر. 

2. الصورة األخرى هي االعتقاد بأصول ومبادئ أساسيّة مشرتكة والقول بالتعّدديّة 

يتوفّروا  أن  البرش يستطيعون حسب قدراتهم  أفراد  أّن  للمعرفة، فنعرتف  الطوليّة 

عىل معارف متفاوتة من الناحية الطوليّة. 

الحاالت  باستخدام  أي  الخمس،  الصناعات  يستخدم يف  الذي  اآلخر هو  املعنى   .3

املختلفة واألشكال املتفاوتة ميكننا أن نرتّب براهني متنّوعة. طبًعا يجب أن ال ننىس 
أّن مثّة معايري أساسيّة لتشخيص وفحص كّل واحد من هذه الرباهني واألدلّة.]1]

وباملستطاع تقسيم التعّدديّة، من حيث املديات والشمول كام هو الحال بالنسبة 

الشخُص  قال  إذا  تعّدديّة كونيّة شاملة وتعّدديّة محدودة،  إىل  الشّك،  للنسبيّة ونزعة 

يف حيّز التعّدديّة املعرفيّة بالكرثة الكونيّة الشاملة، فيجب أن يقول إّن كّل املعارف يف 

العامل صادقة وحّقة، أّما التعّدديّة املحلّيّة أو املحدودة، فتطلِق هذه الدعوى عىل نطاق 

محدود ويف مجال معني. 

الكرثة  فأنكروا  التعّدديّة،  مبعارضة  يتعلّق  فيام  اإلفراط  طريق  يف  بعٌض  سار  لقد 

والتعّدد وقالوا: حتى لو كانت هناك تعّدديّة تاُلَحظ يف العامل، فهي عدمية القيمة وال 

تُعّد معرفة، والحال أنّه ال ميكن تجاهل آراء األطراف املقابلة بوصفها واقًعا معاًشا. إّن 

تعّدد املناحي واالتجاهات واألفكار واملعارف املختلفة يف جميع امليادين من الوضوح 

بحيث ال يبقى أّي مجال إلنكارها والشّك فيها أو تعميتها. االختالف والتعّدديّة مشهود 

من  وابتداًء  متعّددة،  اختالفات  نطاقهم  داخل  يف  لهم  فالحّسيّون  الِنَحل،  جميع  يف 

التجربينّي )اإلمربيقيّني( إىل الوضعينّي لهم كلّهم تعّدديّات ال تقبل االجتامع والتوحيد، 

وحتّى الحداثيّني الذين يتحّدثون عن العقالنيّة ال يتشاركون إاّل يف لفظة العقالنيّة، بينام 

]1] مجلّة »قبسات«، العدد 18، صص 7-4. 
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تفصلهم هّوات ومسافات شاسعة عىل صعيد مْعَنَنة العقالنيّة وتفسريها. بنظرة خاطفة 

لعامل املعرفة حوالينا ميكن مشاهدة التعّدديّة. وعىل كّل حال من حيث الدعوى األوىل 

للتعّدديّة وهي الكرثة اللغويّة ال مجال للبحث والنقاش. 

االعرتاف الرسمّي اجتامعيًّا واحرتام املعارف األخرى

كام ال يجري الحديث يف التعّدديّة املعرفيّة عن الحيّز الثالث أي البحث االجتامعّي 

االجتامعيّة  الحياة  يف  األخرى  واملعارف  املعتقدات  احرتام  وجوب  إّن  واألخالقّي. 

أخالقّي  مبحث  هو  وأمنه،  املجتمع  بنظام  تُِخّل  مل  طاملا  اآلخرين  مبعارف  واالعرتاف 

إبداء  حّريّة  إيضاح حدود  وينبغي  أكادمييّة،  دراسة حقوقيّة  دراسته  ينبغي  وحقوقّي 

الرأي واملعرفة واالعرتاف بها رسميًّا عرب تعريف وعرض مالكات حقوقيّة وقانونيّة جلية 

لهذا الغرض. القدر املتيّقن أنّه ال ميكن إلغاء وطرد املعارف املنافسة باملطلق، وال يجوز 

العمل عىل هتك األفكار املقابلة وطمسها مبجرّد التوفّر عىل السلطة السياسيّة والثقافيّة 

واالجتامعيّة، وسرية قادتنا الدينيّني هي األخرى بخالف أسلوب اإلقصاء واإللغاء، فسعة 

بحث  واإللحاد  بالكفر  أصحابها  رمي  وعدم  واملعارضة  املختلفة  اآلراء  مقابل  الصدر 

عقاليّن ودينّي وأخالقّي، وهذه الزاوية من البحث بدورها ليست محّل نزاعنا ونقاشنا. 

محّل النزاع يف التعّدديّة املعرفّية

بالنظر لإليضاحات املاضية تجىّل أّن ما يعّد محّل النزاع يف التعّدديّة املعرفيّة هو 

الدعوى الثانية للتعّددينّي التي تقول بـ »حّقيّة« املعارف البرشيّة املتعّددة. واملهم يف 

تحرير محّل البحث هو أنّه يف خصوص التعّدديّات يجري الكالم:

أ. عىل الحيثيّات املتنّوعة لواقع واحد، فقد يتحّدث أحدهم عن وزن الشء وحجمه، 

العنارص  عن  واآلخر  وعرضه،  جوهره  عن  والثالث  جامله،  عن  اآلخر  يتحّدث  بينام 

الكيمياويّة املكوِّنة له، و... الخ. وعىل الرغم من أّن تعّدًدا يف املعرفة يحدث هنا، لكن 

التعّدديّة وعنارصها صائبًة  التعّدديّة ليست محّل نزاع، وقد تكون كّل مكّونات  هذه 

صحيحًة. 
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ب. وقد تكون التعّدديّة نتيجة أّن الحقيقة الواحدة ذات مراتب وطبقات متعّددة، 

وكّل معرفة من املعارف املتعّددة تختّص مبرتبة وبطبقة من مراتب وطبقات تلك الحقيقة 

)التعّدديّة الطوليّة(. من قبيل أّن مفرّسًا يصل إىل ظاهر القرآن، ويصل مفرّس آخر إىل 

بطنه، ويغور مفرّسٌ ثالٌث إىل باطنه. فعىل الرغم من أّن التعّدديّة قامئة وموجودة، فهي 

ا.  ليست محل البحث والنزاع أيًضا؛ إذ من املمكن أن تكون كّل تلك املعارف حقًّ

ج. أحيانًا تقف العنارص املكوِّنة للتعّدديّة عىل عرض بعضها، فهي تصّورات وانطباعات 

ومعارف ال مُتحى وال تقبل االجتامع لحقيقة واحدة، وهذه التعّدديّة هي محّل النزاع 

بني أنصار التعّدديّة والواقعيّني. إذا كان ما يدعيه التعّدديّون هو أّن كّل هذه املعارف 

ل أو  املكوِّنة للتعّدديّة متطابقة مع الواقع، فام يّدعيه الواقعيّون هو التصديق غري املحصِّ

ل للقضايا. إذا نظر الناظر برؤية تاريخيّة ونظرة من الدرجة الثانية كانت نظرته  املحصَّ

تصديًقا غري محّصل، أّما إذا نظر من باب كونه العبًا، وكانت نظرته من الدرجة األوىل، 

فسيكون ذا تصديق محّصل. 

املتعّددة  املعرفيّة  القضايا  كّل  حّقيّة  من  املعرفيّة  التعّدديّة  مراد  أّن  الواضح  من 

يرى  ما  مبعرفٍة  معتِقًدا  أّن  ليس  فاملراد  وإاّل  األمر،  ونفس  الواقع  مع  جميًعا  تطابقها 

معرفته هي الحّق. إنّها لفكرة جليّة وأكيدة أّن الذي يتبّنى معرفًة معيّنًة ويعتقد بأمٍر 

ا وصحيًحا. النزاع يف التعّدديّة يدور حول االّدعاء بأّن كّل معرفة هي حّق  ما يعّده حقًّ

يف نفس األمر ال يف أذهاننا. 

تأّسست التعّدديّة الدينيّة يف العقود األخرية عىل يد »جون هيك« يف العامل املسيحّي. 

هذا النوع من التعّدديّة من مثرات ومكتسبات التعّدديّة املعرفيّة التي انتهت من اعتبار 
ا وصوابًا.]1] جميع املعارف عىل حّق إىل اعتبار جميع األديان حقًّ

ب. االتجاه الواقعّي

غ(، ويرى  يعتقد الواقعيّون أّن باملستطاع التوّصل إىل املعرفة )املعتقد الصادق املسوَّ

هذا التيار أّن انتقال املعرفة إىل الغري ممكن هو اآلخر، وعليه فهم يفرتضون قبل هذه 

]1] راجع: عبد الحسني خرسوپناه، الكالم الجديد، املقال الثامن: التعّدديّة الدينيّة، صص 207-161. 
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العقيدة )النزعة الواقعيّة( أّن هناك أموًرا منها الواقعيّات الخارجيّة ووجود علم البرش 

بتلك الواقعيّات. 

يقول الواقعيّون يف معرض بيانهم للعقيدة الواقعيّة: إنّنا برجوعنا لوجداننا نجد أنّنا 

واعون ألجزاء من العامل املحيط بنا، ولدينا علمنا بالتغرّيات والتحّوالت التي تتفاعل فيه، 

ونجد لهذه األمور أثرًا يف وجودنا، كام أنّنا نجد بوجداننا أّن الصور الذهنيّة املوجودة يف 

وجودنا تحيك عن الواقعيّات الخارجيّة مع أنّها قد تخطئ أحيانًا. إنّنا ال ميكن أن ننكر 

أصل وجود العامل والواقعيّات املوجودة فيه إطالقًا، إمّنا نعتقد أّن هناك واقًعا، ولدينا 

وعينا له، ومن املمكن أن نتوفّر عىل معرفة به. 

املعّقدة.  والواقعيّة  )البسيطة(  الخام  الواقعيّة  نوعني؛  إىل  الواقعيّة  العقيدة  تتقّسم 

ويتّفق هذان االتجاهان يف أصل إمكانيّة املعرفة، لكّنهام يختلفان يف كيفيّة اكتساب املعرفة. 

ترى الواقعيّة الخام أّن اكتساب املعرفة ممكن وسهل وبسيط، بينام تذهب الواقعيّة 

املعّقدة أو النقديّة إىل أّن حصول املعرفة للبرش ممكن لكّنه صعب ومعّقد. أثري هذا 

التقسيم من قبل كارل پوپر الذي كان يعتقد أّن الشخص إذا كان واقعيًّا وقال إّن إثبات 

املعرفة غري ممكن لكن دحضها ممكن، فهو واقعّي؛ ألّن الدحض أمٌر ممكن، لكّنه ذو 

إىل  الوصول  ترى  ألنّها  معّقدة  املعّقدة  الواقعيّة  الوضعيّة.  أو  اإلثبات  نسبيّة يف  نزعة 

إثبات املعرفة غري ممكن؛ لذا فإّن واقعيًّا معّقًدا مثل پوپر كان واقعيًّا يف دحضه، أّما يف 

إثباته فهو نسبّي. يعتقد أنصار الواقعيّة املعّقدة أّن الواقعيّة الخام تقبّلت الواقعيّة يف 

حيثيّتها اإلثباتيّة أيًضا، بينام الواقعيّة املعّقدة مل تتقبّل سوى الدحض ورفضت إمكانيّة 

باتجاه وغري  املرء واقعيًّا  املتاح أن يكون  أنّه من غري  التنبّه إىل  ينبغي  اإلثبات. ولكن 

واقعّي باتجاه آخر. ينبغي يف االتجاهني أن يكون املرء إّما مثاليًّا أو واقعيًّا. 

هذه  فروع  كلُّ  تتبّنى  الواقعيّة،  املدرسة  يف  الداخليّة  النزعات  عن  النظر  برصف 

يشّكل  وما  البرشيّة،  املعرفة  عن  العالَِم  واستقالِل  وجوِد  أصَل  وتشّعباتها  املدرسة 

موضوًعا للبحوث والنقاشات املختلفة هو كيفيّة تلّقي هذه املعرفة عن العالَم املستقّل 

عن املعرفة. 
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من زاوية أخرى، تقول الواقعيّة الخام إّن عامل الواقع هو كام نعرفه نحن. ينبغي 

عدم حرص هذا النوع من الواقعيّة باملعرفة الحّسيّة، إمّنا هي رؤية عاّمة حول املعرفة 

البرشيّة يستطيع الذهن البرشّي وفًقا لها اكتساب املعرفة التاّمة، ويجب أن نعترب الركن 

املحورّي لهذا النوع من الواقعيّة »التوصيف الحريّف«]1] للمعرفة، واملقصود بالتوصيف 

الحريّف أّن كلَّ جزء من املعرفة يناظر جزًءا من العامل. 

باختصار، تتوكّأ الواقعيّة الخام عىل أربعة أركان: 1. وجود العامل املستقّل عن املعرفة 

البرشيّة والذي تقوم املعرفة بتوصيفه. 2. املعرفة البرشيّة هي التوصيف الحريّف لهذا 

العامل، وأشياء العامل موجودة بالضبط كام تبدو لنا يف معارفنا. 3. ميكن لإلنسان أن يقف 

خارج الظروف االجتامعيّة والسياسيّة وخارج القبليّات واألحكام املسبقة، ويتوّصل إىل 

ا كاماًل  معرفة موثوقة للعامل. 4. ميكن للمعرفة يف وضعها املثايّل أن تكون توصيًفا تامًّ
للعامل ومتطابقة معه بدقّة.]2]

والنموذج الثاين هو الواقعيّة النقديّة؛]3] إنّها اتجاه واقعّي ألنّها ترى اكتساب املعرفة 

حول العامل الخارجّي أمرًا ممكًنا؛ ولهذا االتجاه ادعاءان اثنان: 1. العامل الخارجّي موجود 

بشكل مستقّل عّنا. 2. املعرفة بهذا العامل كام هو عمليٌّة ممكنٌة. 

والسبب يف اتصاف هذا النوع من الواقعيّة بالواقعيّة النقديّة أنّها تقول إّن املعرفة 

املوثوقة بالعامل الخارجي تُكتَسب فقط عن طريق التأّمالت النقديّة يف التجارب التي 

نكتسبها عن العامل. بعبارة أخرى لدينا الكثري من التجارب الحّسيّة عن العامل، ومن بني 

هذه التجارب ينبغي أن نفصل التجارب املوثوقة عن غريها مبساعدة التأّمالت النقديّة، 

ونصل عن هذا الطريق إىل معرفة موثوقة معتربة. 

جدير بالذكر أنّنا يجب أن ال نخلط هذا النوع من الواقعيّة بالنموذج املعريّف لكانط، 

وينبغي أن ال نعترب كانط واقعيًّا نقديًّا؛ فهو يعتقد أّن كّل ما ندركه إمّنا ندركه ضمن 

[1[ Literal Description.

]2] مجلّة »ذهن«، العدد 14، صص 29-27. 

[3[ Critical Realism.
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الذهن عىل مادة اإلدراك صوًرا، ومن دون هذه الصور ال ميكنه  صور معيّنة. يضيف 

إدراك األشياء واألمور يف العامل الخارجّي إطالقًا. الذهن ال يصل إىل األشياء يف نفسها؛ ألّن 

كل ما يجده مرفٌق بصور معيّنة. من هنا يذهب كانط إىل أنّنا ال نصل إطالقًا إىل الواقع 

كام هو، بينام تقول الواقعيّة النقديّة إّن الوصول إىل عامل الواقع أمر ممكن. 

وكان أيان باربور أّول من استخدم هذا املصطلح فيام يتعلّق بقضيّة العلم والدين. 

بينام  الخارجّي،  العامل  الذهن حيال  بانفعال  تؤمن فقط  الخام  الواقعيّة  أّن  رأيه  ففي 
الواقعيّة النقديّة تخّصص إىل جانب ذلك نصيبًا لخالقيّة الذهن وإبداعه.]1]

املبارشة  للواقعيّة  وفًقا  مبارشة]3].  وغري  مبارشة]2]  إىل  الواقعيّة  تصنيف  وباإلمكان 

ميكننا الوصول إىل العامل الخارجي مبارشة واكتشافه من دون حجب. أما الواقعيّة غري 

الزاوية  مبارش. ومن هذه  بشكل  الخارجي  العامل  إىل  التواصل  إمكانيّة  فتنكر  املبارشة 

الالواقعيّة؛ ألنها ترفض  أنها نوع من  ميكن اعتبار رؤية كانط واقعيّة غري مبارشة، مع 

إمكانيّة التوّصل إىل الشء يف نفسه والعامل كام هو يف واقعه. 

العلميّة،  النظريّات  مجال  يف  النقديّة  الواقعيّة  من  منط  العرشين  القرن  يف  تكّون 

وكان له تأثريه البالغ يف البحوث الكالميّة واملعرفة الدينيّة، هذا النوع من الواقعيّة اتخذ 

عنوان الواقعيّة العلميّة. ولدت الواقعيّة العلميّة بآراء هيالري پوتنام الذي قال: »إذا 

كانت األشياء التي تشري لها النظريّات العلميّة غري موجود لكان تطّور العلم معجزة«. 

ويتسنى اعتبار هذه الواقعيّة ردة فعل تجاه النزعة الذرائعيّة، ولها وجهان، فهي من 

ناحية لها ادعاؤها امليتافيزيقّي وتعتقد بوجود األشياء بنحو مستقّل عّنا، ومن ناحية 

ثانية لها دعواها املعرفيّة، إذ تقول إّن بوسعنا التعرّف عىل تلك األشياء والتوّصل إىل 

نظريّات صادقة يف خصوص العامل الخارجّي. 

ومثة اختالفات بني الواقعيّني العلمينّي أنفسهم، فليسوا كلّهم عىل رأي واحد، وعىل 

]1] العلم والدين، ص 22. 

[2[ Direct Realism.

[3[ Indirect Realism.
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العموم تجمع بينهم ثالثة مبادئ مشرتكة: 1. تفسري العلم متقّدٌم إىل األمام، لذا فإّن تفسري 

التجربيّة. 3. حصول  تجلّياته  يتجاوز  للعالَم  يتيُح معرفَة وجٍه  العلُم  تكاميّل. 2.  العلم 
املعرفة املوثوقة ال يستلزم أن نعترب صدقها محصوًرا بتطابقها مع الواقع.]1]

يختلف الواقعيّون العلميون فيام بينهم حول بعض املبادئ، ومن ذلك أن: أفضل النظريّات 

العلميّة الشائعة صادقة تقريبًا، والحدود واملفاهيم األصلية ألفضل النظريّات العلميّة الشائعة 

هي إشاريّة يف حقيقتها، ونجاح نظريّة ما يكمن يف تخمينها شاهًدا عىل إشاريّة حدودها 

ومفاهيمها األصلية، والصدق التقريبي لنظريّة ما هو التبيني الكايف لنجاحها يف التخمني. 

ألّن  علميّة  ُسّميت  وقد  الفلسفيّة،  الرؤية  من  نوع  العلميّة  الواقعيّة  أن  الحقيقة 

متعلّق هذا البحث الفلسفّي هو النظريّات العلميّة. بتعبري أدّق هذه الواقعيّة هي يف 
الحقيقة منوذج معريّف أطلق حول النظريّات العلميّة.]2]

جدير باإلشارة أّن بعض النامذج التي تّدعي الواقعيَّة ما هي إاّل تفسرٌي آخر للمثاليّة؛ 

لذلك عىل القرّاء وطاّلب الفلسفة أن ال ينخدعوا بلفظة الواقعيّة، ويدقّقوا يف معناها 

وتفسريها أكرث.

تحليل أدلّة املثالّية ونقدها

السفسطائّيون

لها مرتبة من  يتوزّعون إىل ثالث مجاميع، وكّل مجموعة  السفسطائيّني  أّن  بنا  مّر 

داء  السفسطائينّي  بطريقة  املعرفة  إنكار  أّن  إىل  التفطّن  أنصارها. ويجب  ولها  اإلنكار 

فكرّي من الرضورّي عالجه عىل يد فرد دقيق حاذق. 

هّب الفارايّب وتالميذه للقيام بهذا العالج بطريقة الربهنة واملنطق، ونزلوا إىل هذه 

اقرتاًحا  ليقّدم  مناظرًة  يطرح  سينا  ابن  الرئيس  الشيخ  لكن  االستدالل،  مبنهج  الساحة 

معيًّنا ملعالجة هذا النمط من األشخاص:

]1] مجلّة »ذهن«، العدد 14، صص 38-37. 

]2] م ن، صص 39-38. 
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»يسألون: هل أنّكم أّن إنكاركم حّق أو باطل أو تشّكون؟ فإْن حكموا بعلمهم بشء 

من هذه األمور، فقد اعرتفوا بحّقيّة اعتقاٍد ما، سواء أكان ذلك االعتقاد اعتقاَد الحّقيّة 

يف قولهم بإنكار القول الحّق، أو اعتقاد البطالن، أو الشّك فيه. فسقط إنكارُهم الحّق 

مطلًقا، وإْن قالوا: إنّا شككنا، فيُقال لهم: هل تعلمون أنّكم شككتم أو أنّكم أنكرتم، 

وأنّهم  منكرون  أو  شاكّون  بأنّهم  اعرتفوا  فإن  معيًّنا؟  شيئًا  األقاويل  من  تعلمون  وهل 

يعلمون شيئًا معيًّنا من األشياء، فقد اعرتفوا بعلٍم ما وحقٍّ ما، وإْن قالوا: إنّا ال نفهم 

شيئًا أبًدا، وننكر األشياء جميًعا حتى إنكارنا لها أيًضا، ولعّل هذا ما يتلّفظ به لسانهم 

أْن  إاّل  عالُجهم  فليس  االسرتشاد،  منهم  يُرجى  وال  معهم،  االحتجاُج  فسقط  معاندين، 
يكلّفوا بدخول النار، إذا الناُر والالناُر واحٌد، ويرضبوا، فإّن األملَ والالأملَ واحٌد«.]1]

ابتيُل أحٌد بالتشكيك الشامل العام وشكَّ حتّى يف وجود نفسه، فال  أنّه إذا  مبعنى 

ميكن النقاش معه، بل ينبغي تكليفه بالدخول يف النار، فالنار وغري النار واألمل واللذة 

بزعمه كلّها متساوية. 

نقد أدلّة املشكّكني

طُرحْت أدلّة وشبهات متباينة من قبل مدرسة املشّككني تنتهي بعضها كام يف نزعة 

الشّك الكونيّة املطلقة إىل إنكار املعرفة، وبعضها كام يف نزعة الشّك املحدودة أفضت إىل 

إنكار بعض املعارف يف مضامر معنّي. والخالصة هي أنّه ميكن مشاهدة أّن نقاط االشرتاك 

يف األدلّة املختلفة لصالح نزعة الشّك كثرية؛ لذلك نبدأ يف هذه السطور بأدلّة نزعة الشّك 

بالرتتيب، من أدلّة نزعة الشّك لدى اليونان القدمية، لنصل إىل أدلّة نزعة الشّك يف العرص 

الحديث، ومعظمها مستقاة من نزعة الشّك والنزعة النسبيّة يف اليونان القدمية. 

نزعة الشّك يف اليونان القدمية

ظهر التشكيك املطلق منذ زمن پريهون، وقبله مل يكن التشكيك إاّل يف صورته املحلّيّة 

املحدودة، وقد كان االختالف بني هرياقليطس وپارمنيدس حول حركة العامل أو سكونه 

منوذًجا لنزعة الشّك املحدودة والتي تستدّل بخطأ الحواس عند اإلنسان. 

]1] إلهيّات الشفاء، ص 11؛ وقد أيّد صدر املتألهني أيًضا حّل الشيخ الرئيس ابن سينا وأكّد عليه: الحاشية عىل اإللهيّات، ص 41. 
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أّن الحّس والعقل يقعان يف  اليونان القدمية  من األدلّة األساسيّة لنزعة الشّك عند 

يف  الشّك  ينبغي  لذا  وإصالحها؛  الحواس  خطأ  اكتشاف  عىل  للعقل  قدرة  وال  الخطأ، 

عدم  سبب  هو  هرياقليطس  آراء  كّل يشء حسب  يف  الدامئّي  التغرّي  العقل.]1]  قدرات 

الدامئيّة  الخصائص  ألّن  نظره؛  وجهة  من  واملعرفة  العلم  كسب  وامتناع  العلم  اعتبار 

لنزعة  جيدة  أرضيّة  هذه  وكانت  الحالة.  هذه  يف  تنتفي  سوف  يشء  ألّي  والرضوريّة 

الشّك.]2] وكان پروتاغوراس يعتقد أّن اإلنسان معيار كّل يشء؛ ألّن حاالت اإلنسان تتغرّي 

باستمرار وله يف الحاالت املختلفة تصّورات وانطباعات مختلفة واستحسانات متفاوتة. 

اإلنسان هو معيار الحقيقة ومقياس الوجود يف األشياء املوجودة، ومقياس عدم الوجود 

يف األمور غري املوجودة.]3] وقد فرّس بعٌض هذه العبارة بأّن املراد من »اإلنسان« ليس 

اإلنسان الفردّي، بل املراد هو اإلنسان النوعّي أي نوع اإلنسان ُمدرِك الحقيقة.]4] إنّه يرى 

األحكام األخالقيّة نسبيّة بكّل رصاحة ويقول: <يف خصوص اآللهة لسُت متأكًّدا ما إذا 

كانوا موجودين أم غري موجودين أو أّي يشء يشبهون يف أشكالهم وهيئاتهم؛ ألّن هناك 

كثريًا من األشياء متنع املعرفة اليقينيٌّة«. وعىل الرغم من أنّه يف هذه العبارات يقرتب 

من التشكيك املطلق، لكّنه يويص اآلخرين قائاًل: »سلّموا للرتبية والتعليم التقليديَّني، وال 

تبتعدوا عن دين آبائكٌم«. إنّه ال يعترب التقاليد االجتامعيّة حقيقة مطلقة، لكّنه يراها 
حسنة ومعياًرا مناسبًا للمواطن.]5]

ويّدعي جرجياس: »ال يوجد أّي يشء، ألنّه لو كان يشء ما موجوًدا فهو إّما موجود 

منذ األزل أو انوجد الحًقا، لكّنه ال ميكن أن يكون قد انوجد الحًقا؛ ألّن شيئًا ال ميكنه 

أن ينوجد من العدم وليس من الوجود؛ وال ميكنه أن يكون أزليًّا؛ ألنّه لو كان أزليًّا لكان 

المتناهيًا، والالمتناهي غري ممكن بالدليل التايل: الالمتناهي ال ميكنه أن يكون يف اآلَخر، 

وال يف ذاته، إذن لن يكون موجوًدا يف أّي مكان، وكّل ما ال يوجد يف أّي مكان فهو ال 

]1] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، ص 65؛ موسوعة الفلسفة، ج 3، صص 9 و 14. 

]2] تاريخ الفلسفة اليونانيّة، ص 21؛ الفلسفة العاّمة، ص 54. 

]3] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، ص 106. 

]4] كمپرس، ثيودور؛ املفّكرون اليونانيّون، ترجمه للفارسيّة محمد حسن لطفي، ج 1، ص 468. 

]5] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، ص 109. 
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يشء. ثانيًا حتى لو كان مثّة يشء، فال ميكن معرفته؛ ألّن الوجود لو كان ممكن املعرفة، 

لكان ما يخطر يف الفكر موجوًدا، والالوجود ال ميكن إطالقًا أن يخطر يف الفكر، ويف هذه 

الحالة ال ميكن أن يكون هناك خطأ يتصف بالباطل والالمعنى. ثالثًا إذا كان الوجود مام 

ميكن معرفته، فهذه املعرفة ال ميكنها أن تنتقل لآلخرين، فكّل داّل غرُي املدلول. مثاًل 

كيف ميكن أن ننقل معرفة األلوان لشخص آخر بواسطة الكلامت، فاألذن تسمع األنغاَم 

وليس األلوان.]1] كمپرتس بدوره يوّضح أدلة جرجياس بشكل آخر،]2] وپريهون مؤّسس 

نزعة الشّك الكونيّة يعّممها عىل كّل املعقوالت واملحسوسات. ومن رأيه أنّنا ال نستطيع 

الوثوق ال بالحّس وال بالعقل، بل يجب أن نبقى بال رأي وال منيل إىل جهة معيّنة وال نتأثّر 

ب أيَّ أمر مهام كان، بل يجب إّما أن نصّدقه ونكّذبه  ق وال نكذِّ بشء. ينبغي أن ال نصدِّ

مًعا أو ال نصّدقه وال نكّذبه مًعا. وتربِّر حياُة پريهون نظريّاته، فقد كان ال يحرتس من 

يشء وال يحفظ نفسه من أّي يشء، وال يتحّمل أيَّ يشء، حتى لو مرّت عربٌة وصدمته 

وألقت به يف حفرة و... الخ، فقد كان ال يثق عموًما بحواسه بأّي حال من األحوال؛ لذلك 
كان هناك مرافقون يحمونه.]3]

يقول پول فولكيه يف رشحه ألدلّة پريهون: يقول املشّككون ال يوجد لدينا أّي ضوابط 

أو مالكات لتشخيص الصواب من الخطأ، وأحيانًا تكون التصّورات والتصديقات الخاطئة 

بينهام وال  التمييز  إىل درجة ال ميكن معها  الصحيحة  والتصديقات  بالتصّورات  شبيهًة 

ميكن القول أيّهام صواب وأيهام خطأ... عىل سبيل املثال املجذاف الغاطس يف املاء يبدو 

بألوان متغرّية، وكأّن كّل  الشمس  يبدو تحت ضوء  الحاممة  ا كأنّه مكسور، وعنق  حقًّ

واحد من هذه األشياء واقعّي حقيقّي كالرتاب الثابت. ويتعرض اإلدراك الداخيّل أيًضا 

لشتى االشتباهات. يف هذه الحاالت يتصور اإلنسان أشياًء خياليّة ووهميّة متاًما وكأنّها 

واقعيّة، وهو يثق بتصّوراته يف املنام والحاالت املَرَضيّة بنفس درجة وثوقه مبا يراه يف 

الصّحوة والسالمة. وال يُعّد العقُل بدوره ضابطة موثوقة؛ ألنّه هو أيًضا يقع يف اشتباهات 

وأخطاء معيّنة ال ميكن اكتشافها يف اللحظة واالحرتاس منها. فمثاًل يف حال الغضب أو 

]1] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، ص 112. 

]2] املفّكرون اليونانيّون، ج 1، صص 503-499. 

]3] الفلسفة العاّمة، صص 55-54. 
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االنفعاالت الشديدة يسوق اإلنسان أدلّة مع أّن اآلخرين يعتربونها هراًء ويف غري محلّها، 

الحاالت  التي يسوقها يف  لكّنه هو نفسه عىل األقل يظّنها مقنعة بنفس درجة األدلّة 

العاديّة، واملجنون الذي يستدّل يثق متاًما أّن الحّق معه وأّن اآلخرين مصابون بالجنون، 
إذن كيف يُثِبت اإلنساُن أنّه ليس مجنونًا وأنّه يستدّل بطريقة صحيحة حسنة؟]1]

نقد ومناقشة

ما مّر بنا لحد اآلن هو األدلّة الرئيسة لنزعة الشّك يف اليونان القدمية واملبتنية عىل 

أخطاء الحّس والعقل ووجود االختالف بينهام، وميكن الرّد عىل هذه الشبهات بأسلوبني:

أ. الرّد النقيض: تستند هذه األدلة نفسها عىل عّدة معارف يقينيّة، وبعبارة أخرى رشط 

نزعة الشّك االستناد عىل اليقني، وإاّل فمن املتعّذر فهم أّن يوجد شّك من دون التوكّؤ عىل 

اليقني. ومن أمثلة اليقني املسترت يف نزعة الشّك ما ييل: اليقني بنتيجة االستدالل، اليقني 

بوجود خطأ عاّم يف الحس والعقل، اليقني بواقع خارجّي، وعدم القبول بتطابق املعرفة 

مع الواقع، اليقني والعلم بالصور الذهنيّة، االعتقاد اليقينّي بوجود أداتني إدراكيّتني 

هام الحس والعقل يرتكبان األخطاء، االعتقاد باالستدالل والربهنة برشوط صّحة املاّدة 

وصورتها، االعتقاد مبعتقدات مثل استحالة اجتامع النقيضني وارتفاع النقيضني؛ ألنّه لو 

قيل إّن هذه املعرفة خاطئة، فلن ميكن قبول عدم الخطأ فيها يف الوقت ذاته. 

وعليه، ال يتسّنى طرح أّي استدالٍل أو برهنٍة لصالح نزعة الشّك من دون تبّني هذه 

والرباهني  األدلة  لهذه  بطرحها  الشّك  نزعة  تنقض  ثانية  وبكلمة  اليقينيّة.  املعارف 
ادعاءها القائل بالتشكيك املطلق، ولنقل إّن نزعة الشّك تهدم نفسها بيدها.]2]

: ال بّد من طرح سؤال عىل الشخص املشّكك وهو: كيف توّصلَت إىل  ب. الرّد الَحيّلّ

وقوع الحّس والعقل يف الخطأ؟ إذا مل يكن مثّة معيار ومنطق لهذا الشء، وما مل 

تكن مثّة بديهيّات وقضايا ثابتة، فكيف ميكن اكتشاف الخطأ يف بعض املعارف؟]3] إذا 

]1] الفلسفة العاّمة، صص 58-57. 

]2] راجع، دروس يف الفلسفة، ج 1، صص 164-163. 

]3] راجع: مسألة املعرفة، ص 22. 
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كان املنطق واملعيار هنا منِتًجا، فيتوّجب أن يكون منِتًجا وله دوره يف مكان آخر 

أيًضا، وميكن بهذا املعيار واملعتقد التوّصل إىل يقينيّات ومعتقدات أخرى، وذلك 

املعيار واملالك هو إّما العلم الحضورّي الذي ال يرتك مجااًل للشّك والرتّدد )بالبيان 

النظريّات  فيه  تستند  الذي  الحصويّل  العلم  أو  الحضورّي(  العلم  بنا يف  مّر  الذي 

الفكرة وحصل هذا االستناد بشكل  البديهيّات. لقد حصلت غفلة عن هذه  عىل 

غري واٍع. والشّك يف البديهيّات األّوليّة أيًضا عودة إىل نقطة البدء. إذا شّك شخص 

يف هذه البديهيّات فسيكون شّكه مصحوبًا باليقني بها. فصحيح أنّنا نقع يف أخطاء، 

االستقراء،  طريق  فعن  الحّس  يف  أّما  الخطأ؛  الكتشاف  معياًرا  دوًما  منتلك  لكّننا 

وأّما يف العقل فعن طريق املعتقدات األساسيّة وارتكاز النظريّات عىل البديهيّات. 

وعىل الرغم من أّن هذا االستقراء نفسه ال يفيد إاّل الظّن يف معظم الحاالت، إاّل 

أنّه كاف للخروج من التشكيك، كام أّن االرتكاز عىل البديهيّات أمٌر يقينّي. 

يف الرّد عىل الدليل الذي أقيم مبقدمتني هام وقوع الخطأ وقابليّة تعميمه لصالح 

نزعة الشّك، تتسّنى اإلشارة إىل هذه النقاط:

واملعارف  اليقينيّات  توجد عرشاُت  ما  خطأ  وقوع  إدراك  فألجل  بنا،  مّر  كام  أّواًل: 

الحارضة املساهمة يف هذا اإلدراك، كام أنّه ال مناص يف كّل تشكيك من قبول واقعيّة 

الصور الذهنيّة، ومبدأ العلّيّة، ومبدأ امتناع النقيضني، و... حسب التقرير السالف. 

املبدأ يف  يقينيّة. هذا  ليست  للتعميم  الخطأ  قابليّة  أي مبدأ  الثانية  املقدمة  ثانيًا: 

املصطلح املنطقّي هو نفسه التمثيل. ما الدليل عىل تعميم حكم القابليّة للخطأ يف 

الظروف املتشابهة يف ظاهرها من حالة إىل حالة؟ رمبا كان لهذه الحالة خصوصيّة 

ما تفتقر لها الحالة األخرى، االعتقاد بهذا املبدأ هو يف الواقع يقني مبوقف التشكيك. 

ويف مقابل الشبهة القائلة إّن »العلم ليس إاّل صوًرا ذهنيّة وال ميكن إصابة الواقع 

والوصول إليه، ألنّه لو كان للعلم القدرة عىل الكشف عن الخارج لوجب أن يكون 

دامئيًّا وبدون استثناءات، والحال أنّه ليس كذلك، وإذن فال ميكن الوثوق باملعارف« 

يعتقدون  لكّنهم  العلامء  بني  االختالفات  ينكرون  ال  أيًضا  الواقعيّون  القول:  يجب 
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بجملة من القضايا األساسيّة والبديهيّات األّوليّة التي ال خالف عليها، وهذا الثبات 

ميكن أن يكون أساًسا لإلدراك ومعياًرا للفهم الصحيح. 

باإلضافة إىل ذلك، ليست جميع الخالفات ال تقبل الجمع والحّل، فكثري من الخالفات 

عىل  عصيّة  ليست  لكّنها  متنّوعة  آراء  أنها  أو  طوليًّا  تتسلسل  وبعضها  الجمع  ممكنة 

الجمع. أضف إىل ذلك أّن اختالفات أهل االختصاص تتّبع دوًما ضوابط وقوانني وأطرًا 

محّددة. هذا فضاًل عن أّن التسلّح بأداة الحصانة ال يكفي وحده للحؤول دون الوقوع 

يف الخطأ، إمّنا استخدام هذه األداة رشط لصّحة األداء. مضافًا إىل ذلك يعاين هذا الدليل 

ذاته  لكّنه هو  العقل،  التشكيك وضّد  أقيم إلثبات  أنّه  نقيّض، فمع  نفسه من إشكال 

دليل عقيّل. 

نزعة الشّك لدى الغزايل

ابتيل الغزايل يف الخامسة والثالثني من عمره وعند تدريسه للعلوم العقليّة بحالة 

وال  الوجه  هذا  أعلُمُه عىل  ال  ما  كلَّ  أّن  علمُت  »ثّم  يقول:  الشاملة.  الكونيّة  الشّك 

أتيّقنه هذا النوع من اليقني، فهو علٌم ال ثقَة به وال أماَن معه، وكلُّ علم ال أماَن معه 

فليس بعلم يقينّي«. ويتابع كالمه: »ثّم فتّشُت عن علومي، فوجدُت نفيس عاطاًل من 

بعد حصول  اآلن  فقلُت  والرضوريّات،  الحّسيّات،  يف  إاّل  الصفة،  بهذه  موصوٍف  علٍم 

اليأس ال مطمع يف اقتباس املشكالت إاّل من الجليّات وهي الحّسيّات والرضوريّات فال 

بّد من إحكامها أواًل ألتيّقن أّن ثقتي باملحسوسات، وأماين من الغلط يف الرضوريّات 

يف  الخلق  أكرث  أمان  جنس  ومن  التقليدات،  يف  قبل  من  كان  الذي  أماين  جنس  من 

أتأّمل  بليغ،  بجدٍّ  فأقبلُت  له.  غائلة  وال  فيه،  غدر  ال  محّقق  أمان  أم هو  النظريّات، 

املحسوسات والرضوريّات، وأنظُر هل ميكنني أْن أشّكك نفيس فيها؟ فانتهى يب طوُل 

يتّسُع  وأخذ  أيًضا،  املحسوساِت  يف  األمان  بتسليم  نفيس  تسمح  مل  أْن  إىل  التشكيك 

فيها ويقول: ِمن أيَن الثقة بالحواس؟ وأقواها حاّسة البرص وهي تنظر إىل الظّل فرتاه 

تعرف  ساعة  بعد  واملشاهدة  بالتجربة  ثم  الحركة،  بنفي  وتحكم  متحرّك،  غري  واقًفا 

أنه متحرّك، وأنه مل يتحرّك دفعة واحدة بغتة، بل بالتدريج ذرة، ذرة، حتى مل يكن له 
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حالة وقوف... فقلُت: قد بطُلْت الثقُة باملحسوساِت أيًضا... فقالْت الحواُس: ِبَم تأمُن 
أْن تكون ثقتك بالعقليّات كثقتك باملحسوسات؟«]1]

بعد استعراضه ملراحل تشكيكه يرى الغزايل أن انعتاقه من هذه الهاوية مل يكن عن 

طريق الدليل والربهان بل عن طريق النور اإللهّي: 

»فلاّم خطرْت يل هذه الخواطُر وانقدحت يف النفس وحاولُت لذلك عالًجا فلم يتيرّس، 

إذ مل يكن دفعه إاّل بالدليل، ومل يكن نصُب دليٍل إاّل من تركيب العلوم األّوليّة، فإذا مل 

تكن مسلَّمًة مل ميكن ترتيُب دليل، فأعضَل هذا الداُء وداَم قريبًا من شهرين أنا فيها عىل 

مذهب السفسطة بحكم الحال ال بحكم املنطق واملقال، حتى شفى الله تعاىل من ذلك 

املرض وعادت النفُس إىل الصّحة واالعتدال ورجعت الرضوريّاُت العقليّة مقبولًة موثوقًا 

بها عىل أْمٍن ويقنٍي، ومل يكن ذلك بنظم دليٍل وتركيب كالم، بل بنوٍر قذفه الله تعاىل يف 

الّصدر، وذلك النوُر هو مفتاُح أكرث املعارف، ومن ذلك النور ينبغي أن يُطلب الكشُف 

وذلك النور املنبجس من الجود اإللهّي يف بعض األحايني ويجب الرتّصد له، كام قال عليه 
السالم: إّن لربّكم يف أيّام دهركم نفحات أال فتعرّضوا لها.]2]

ومنهج  طريق  يبنّي  ال  لكنه  التشكيك،  ومراحل  الطريق  كيفيّة  الغزايل  يستعرض 

الخروج منه، وهذا بخالف ديكارت الذي يوّضح أطروحة التحّرر والخروج من التشكيك 

باإلضافة إىل استعراضه ملراحل التشكيك.]3] كام أّن قياس املحسوسات باألّوليّات قياٌس 

مع الفارق، فالعقل هو الحاكم فيام يتعلّق بالحّس واكتشاف أخطائه، لكن العقل يف 

مرتبة من العقل يكشف خطأ مساحة أخرى منه وال يتاح القول ألننا أخطأنا يف الحس 

أّن بداهة األّوليّات تُكتسب  أيًضا. أضف إىل ذلك  العقل  إذن ميكن وقوع الخطأ عند 

بالعلم الحضورّي، وال مجال للشّك القائل إنّنا رمبا وقعنا يف هذه األمور أيًضا يف األحالم 

واألخيلة. 

]1] الغزايل، محمد أبو حامد؛ 26 رسالة من رسائل اإلمام الغزايل »7 مجلّدات يف مجلّد واحد«: رسالة املنقذ من الضالل، ص 27-29؛ راجع: 

الشّك واملعرفة، صص 26-25. 

]2] الغزايل؛ م ن، ص 30. 

]3] تُعرَُض نزعة الشّك لدى ديكارت بعد نزعة الشّك لدى الغزايل. 
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ويرتكز الغزايل أخريًا عىل الشهود، وهذا الدليل ال يكفي لنقل األفكار إىل اآلخرين، 

الحضورّي، وكّل علم حصويّل  العلم  للتعبري عن  الحصويّل  بالعلم  االستعانة  ينبغي  إمنا 

العلوم  والكالم وسائر  الفلسفة  االستغناء عن  لذلك ال ميكن  إىل علم حضورّي؛  ينتهي 

الظاهريّة والعاّمة. 

الشّك الديكاريّت

رمبا كان ديكارت قد اغرتف يف شّكه املمنهج من كتاب »اإلشارات« البن سينا، وكتاب 

»املنقذ من الضالل« للغزايل. من األدلّة التي أقيمت لصالح نزعة الشّك التشكيك املمنهج 

)التكليفّي( لديكارت، حيث إنّه يستعرض عرش مراحل للتشكيك يخلص منها إىل تكريس 

الذات، ثّم يظفر يف التأّمل الثاين مبنهج اليقني. تنطوي تأّمالته عىل عرش مراحل كام ييل:

1. »كّل ما تقبّلناه لحد اآلن بوصفه أصّح األمور وأوضحها وأكرثها حساًم تلقيناه إّما 

بالحواس أو بواسطة الحواس، لكّنني توّصلت أحيانًا بالتجربة إىل أّن هذه الحواس 

ما مرًة  إذا خدعنا من قبل طرٍف  أنّنا  يقتضيان  نفسها تخدعنا، والحزم واالحتياط 

واحدة، فلن نعاود الثقة به كثريًا«.]1] 

وهكذا، يرى ديكارت يف خطوته األوىل أّن الثقة بالحّس غري جائزة. 

ا  2. »ولكن مع أّن الحواس تخدعنا أحيانًا فيام يتعلّق باألشياء الدقيقة الصغرية جدًّ

ا، فقد نواجه الكثري من األشياء األخرى التي نعرفها عن طريق الحواس  والبعيدة جدًّ

ولكن مع ذلك ال ميكن التشكيك فيها بنحو يقبله العقل«.]2] 

يَْعِدل ديكارت يف هذه املرحلة قلياًل عن نزعة الشّك. 

3. »مع كّل هذا ينبغي هنا أن نأخذ بنظر االعتبار أنّني إنسان، وبالتايل فأنا معتاد 

عىل النوم وأرى يف املنام واألحالم هذه األشياء التي يراها املجانني – وحتى أموًرا 

أنّني  مراًرا  األحالم  رأيُت يف  –، وقد  املجانني  يراه  الواقعيّة مام  أقل من  لها درجة 

]1] تأمالت، ترجمه للفارسية أحمد أحمدي، ص 18. 

]2] م ن، ص 18. 
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هنا أرتدي ثيايب وأجلس قبالة املدفئة والنار، والحال أنّني عاٍر من الثياب متاًما يف 

فرايش... وحني أتأّمل يف هذه األفكار أرى بكّل وضوح أنّه ال توجد أّي عالمة حاسمة 

ميكنها أن متيّز متييزًا دقيًقا بني األحالم واليقظة. هنا أبقى حائرًا بشّدة وهذه الحرية 

من الشّدة والحّدة بحيث أقتنع تقريبًا أنّني نائم«.]1] 

يف هذه املرحلة يقطع ديكارت مرة أخرى خطوًة نحو التشكيك ويبتعد عن اليقني. 

4. »واآلن لنفرتض أنّنا يف حالة نوم... مع هذا ينبغي أن نتقبّل عىل األقل أّن ما نراه 

يف املنام واألحالم أشبه بلوحات وصور ال ميكن صناعتها إاّل إذا كانت تشبه األشياء 

الواقعيّة والحقيقيّة، وهكذا فال أقّل من أّن هذه األشياء العاّمة أي األعني واأليدي 

وسائر أعضاء الجسم هي أشياء واقعيّة وموجودة وليست من صنع الخيال؛ ألنّه حتى 

الرّسامني يف الواقع عندما يكونون يف منتهى املهارة لريسموا حوريّات البحر وأنصاف 

اآللهة الحربيّني بأشكاٍل جّد غريبة وغري مألوفة وغري مأنوسة إمّنا يستطيعون فقط 

خلط أعضاء الحيوانات املختلفة بأشكال خاّصة وتركيبها، لكّنهم يعجزون متاًما عن 

منحها أشكااًل وطبائع تتسم بالبداعة املطلقة وكونها غري مسبوقة متاًما«.]2] 

هنا نرى ديكارت يبتعد عن التشكيك ويخطو خطوة نحو اليقني. 

5. »ولهذا السبب يتسّنى القول إّن هذه األشياء العاّمة أي األعني والرأس واأليدي وما 

إىل ذلك رمبا كانت وهميّة، ولكن ينبغي رغم ذلك االعرتاف بوجود أشياء أخرى أكرث 

بساطًة وكلّيًّة منها تتّسم بأنّها حقيقيّة وموجودة، وكام أّن بعض األلوان الواقعيّة متتزج 

مع بعضها، فكّل الصور املوجودة يف أذهاننا عن األشياء – سواء أكانت حقيقيّة واقعيّة أم 

وهميّة ظّنيّة – مكوَّنة من امتزاج هذه األشياء. ومن هذا القبيل الطبيعة املاّديّة عىل نحو 

عاّم وامتدادها، وكذلك شكل األشياء املمتّدة، وكّميّتها أو مقدارها وعددها، وكذلك املكان 

الذي هي فيه، والزمان الذي هو مقياس الستمرارها ودوامها، وأمور من هذا القبيل.]3] 

يف هذه املرحلة أيًضا نراه يبتعد عن التشكيك أكرث. 

]1] تأمالت، ترجمه للفارسية أحمد أحمدي، ص 19. 

]2] م ن، ص 20. 

]3] م ن، ص 20. 
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6. عىل الرغم من كّل هذا، ترّسخت يف ذهني منذ أمٍد العقيدة القائلة إّن هناك 

أنا عليها، ولكن من  التي  إلًها قادًرا مطلًقا هو خالقي، وقد صنعني بهذه الصورة 

ر أْن ال تكون هناك أرٌض وال سامء وال جسم ممتّد  أين يل أّن هذا اإلله نفسه مل يُقدِّ

ر يل أن أشعَر بكّل هذه األشياء وأراها  وال شكل وال مقدار وال مكان، ومع ذلك قدَّ

وكأنّها موجودة عيانًا؟! أضف إىل ذلك أنّه كام يحصل أحيانًا حينام أعتقد أّن اآلخرين 

عىل خطأ فيام يتعلّق بأمور يعتقدون حسب ظّنهم أّن لهم بها معرفة قطعيّة متاًما، 

ر يل أن أكون عىل خطأ، أنا أيًضا كلاّم جمعُت الرقمني اثنني وثالثة، أو  رمبا كان املقدَّ

حسبت أضالَع مربعٍ أو حكمُت عىل يشء هو أبسط حتّى من هذه األمور، إذا كان 

باملقدور تصّور أشياء أبسط من هذه. 

ياُلحظ أنّه يف هذه املرحلة يختتم البحث بالخالق ويخطو مرّة أخرى خطوة نحو 

الشّك. 

املعروف  من  إذ  الخطأ هكذا،  أقع يف  أن  الله  يشأ  مل  رمبا  »ولكن  كالمه:  ويواصل 

أنّه خرٌي محض، ولكن إذا كانت خرييّة الله تتعارض مع كونه خلقني أقع دوًما يف 

األخطاء )أخطاء سيستامتيكيّة منظّمة(، فهذا أيًضا يتعارض حسب الظاهر مع كونه 

خريًا أْن يسمَح بأن أقع يف الخطأ بني الحني والحني. ومع كّل هذا ال مجال للشك يف 
أنّه سمح مبثل هذا«.]1]

7. »رمبا كان هناك أشخاص مييلون إىل إنكار وجود إله بكّل هذه القدرة أكرث من 

ميلهم إىل االعرتاف بأّن كّل األشياء األخرى ممكن الشّك فيها، لكّننا يف الوقت الحايل 

ال خالف لنا معهم، إمّنا نضّم أصواتنا إىل أصواتهم لنفرتض أّن كّل ما قيل هنا حول الله 

ما هو إاّل أسطورة وخيال. مع ذلك، من أجل وصويل إىل هذه الحالة الوجوديّة التي 

أنا فيها حاليًّا مهام افرتضوا من التربيرات واالفرتاضات -سواء نسبوها إىل التقدير أو 

إىل الصدفة أو قالوا إنها معلولة للتوايل واالرتباط املستمر بني األشياء- من البديهّي 

ألّن خداع الذات وإيقاعها يف الخطأ هو بحد ذاته نوع من النقص، كلاّم كانت قدرة 

]1] تأمالت، ترجمه للفارسية أحمد أحمدي، ص 21. 
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الخالق الذي يعتربونه سببًا لوجودي أقّل، ارتفع احتامُل أن أكون ناقًصا إىل درجة 

وقوعي يف الخطأ باستمرار.]1] 

لله  إنكاره  أن  والواقع  لله.  بإنكاره  املسألة  ديكارت  يتابع  أيًضا  املرحلة  هذه  يف 

يضاعف من تشكيكه، ألنّه ألغى الكالَم عن خريية الله وحكمته. 

8. »طبًعا ليس لديَّ أيّة إجابات لهذه األدلّة، إمّنا أنا مضطر لالعرتاف بأّن كّل اآلراء 

التي اعتربتها يف املايض حًقا أصبحت اآلن بالنسبة يل موضع شّك وترّدد بنحو من 

متقنة  أدلّة  أساس  عىل  بل  والترّسع،  التأّمل  عدم  باب  من  ليس  وهذا  األنحاء، 

املزاجّي  التشكيك  وليس  بالدليل،  املربهن  والرتّدد  )التشكيك  متاًما  ومدروسة  ا  جدًّ

النفسايّن(. وعليه، إذا أردُت الوصول يف العلوم إىل يشء ثابت موثوق، يتحتّم عيلَّ 

من اآلن فصاعًدا كام أتجّنب الحكم عىل األمور الواضحة البطالن أْن أتجّنب تصديق 

هذه اآلراء واالعتقاد بها«.]2] وهكذا يطرح ديكارت التشكيك الجاّد الكويّن الشامل. 

لالحتفاظ  االهتامُم  يتعنّي  إمّنا  يكفي،  ال  املالحظات  هذه  عن  التعبري  أّن  »بيد   .9

بها يف الذاكرة، ألّن نفس تلك اآلراء القدمية واملألوفة تعود إىل ذهني دوًما – ألّن 

استخدامي الطويل والدارج لها يعطيها الحّق بأن تشغل ذهني وتسيطر تقريبًا عىل 

معتقدي خالفًا لرغبتي – وطاملا تصّورتها كام هي، أي – كام أوضحُت وأبرزُت اآلن – 

مشكوكًا فيها إىل حّد ما، لكّنني أرى يف الوقت ذاته أّن احتامل صّحتها كبري إىل درجة 

أّن قبولها أوثق وأقرب إىل الدليل من إنكارها، فلن أستطيع أبًدا ترَك عاديت الدارجة، 

وهي التسليم لها والثقة بها؛ لهذا اعتقد أن أعقل الطرق هو أن أتخذ موقًفا معارًضا 

وأركّز كّل اهتاممي عىل تخطئة نفيس، وافرتض كّل هذه اآلراء ملدة من الزمن باطلًة 

من جهة  االنحراف  يستحيل  بحيث  املسبقة  أحكامي  أفحص  أن  وهميًّة ألستطيع 

املمكن  من  يكون  وال  أحكامي،  عىل  السيئة  العادات  تتغلب  وال  أخرى،  جهة  إىل 

االنحراف عن الطريق املستقيم الذي يأخذ بأيدينا إىل معرفة الحقيقة«.]3] 

]1] تأمالت، ترجمه للفارسية أحمد أحمدي، ص 22. 

]2] م ن، ص 23. 

]3]  تأمالت، ترجمه للفارسية أحمد أحمدي، ص 22. 
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وهكذا فهو يعتقد أنّه ألَِف هذه اآلراء واستأنس بها إىل درجة أّن ثقته بأنّه يرتدي 

ثيابه ويجلس قبالة املدفئة وميسك بيده ورقة أرجُح من أن يريد التشكيك يف ذلك. 

10. »عىل هذا األساس أفرتُض أنّه ليس إلًها واقعيًّا – وهو الينبوع األصيل للحقيقة – بل 

ا استخدم كلَّ مهارته ليخدعني. أفرتُض أّن السامء  شيطانًا رشيرًا ومكارًا ومخادًعا جدًّ

والهواء واألرض واأللوان واألشكال واألصوات وكّل األشياء الخارجيّة التي أراها ما هي إاّل 

أوهام ومخادعات نصبها يل هذا الشيطان ليصطاد اعتقادي بها. أفرتُض أنّني أنا نفيس 

ال أمتلك يًدا وال عيًنا وال لحاًم وال دًما وال أيًّا من الحواس، واعتقد خطأً أنّني أمتلك كّل 

هذه األشياء. إنني أقُف بكل إرصار عىل هذه الفكرة وإذا مل أستطع نيل معرفة حقيقة 

عن هذا الطريق، فال أقّل من أنّني أستطيع اإلقالع عن إصدار األحكام؛ ولهذا فأنا أحذر 

وأراقب متاًما بأن ال أتبّنى أّي عقيدة باطلة، وأعدُّ ذهني ملواجهة مخادعات هذا املّكار 

الكبري ليك ال يستطيع مهام كان مخادًعا ماهرًا أن يسيطر عيلَّ حتى مبقدار ذرة. لكن 

التقاعس يسوقني الشعوريًا إىل طريق  هذه عمليّة صعبة وشاقّة، وهناك نوع من 

الحياة املألوفة الدارجة، وبالضبط كام يستمتع عبٌد يف أحالمه بالحّريّة الوهميّة، وحينام 

يفّكر أّن هذه الحّريّة ليست أكرث من حلم سيخاف من االستيقاظ، وميّهد األرضيّة 

بهذه األوهام املمتعة ليقيض مّدة أطول يف استمتاعه هذا، كذلك أنا أعود الشعوريًا 

ومن تلقاء نفيس إىل آرايئ القدمية، وأخىش أن استيقظ من هذا النوم الخفيف، مخافة 

أن تكون اليقظة الشاقّة التي تتلو سكينة هذا النوم والحلم، وبدل أن متنحني الضياء 
والنور ملعرفة الحقيقة، غرَي كافية لتبديد كّل ظلامت املشكالت التي تكوَّنت«.]1]

بعد هذه املراحل العرش يدخل ديكارت يف تأّمله الثاين، ويكرر هذا التعبري املكّرر: »أنا 

أشكُّ وأفّكر، ولكن ال أشكُّ يف أنّني أشكُّ وأفّكر، بل أنا متيّقن من ذلك، فأنا إذن موجود«. 

إنه يشبِّه فكرته هذه بعبارة أرخميدس الذي مل يطلب من أجل اقتالع الكرة األرضيّة 

ونقلها إىل مكان آخر سوى نقطة ثابتة ساكنة واحدة. يقول: إذا أعان الحظ وعرثُت عىل 
أمٍر واحد يقينّي ال سبيل للشك فيه، فمن حّقي أن أتوفّر عىل أرقى اآلمال.]2]

]1] تأمالت، ترجمه للفارسية أحمد أحمدي، ص 22. 

]2] تأمالت، ترجمه للفارسية أحمد أحمدي، ص 24. 
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ولقد وجَد هذه النقطة الثابتة؛ إذ ال ميكن الشّك يف وجود الشّك والوهم، كام ال ميكنه 

الشّك يف نفسه بوصفه شاكًّا متوهاًم. وهكذا بدأ التأسيس لليقني من هذه النقطة 

ومنها يخلص إىل االعتقاد بأشياء أخرى مثل الشكل واالمتداد والعدد والله، ويسرتسل 

إىل نهاية تأّمالته، منطلًقا من هذا األساس ليثبت ماهيّة النفس واإلنسان والله. 

رمبا كان ديكارت قد استقى دليله هذا من »إشارات« ابن سينا، ففي النمط الثالث من 

»اإلشارات« يقّدم ابن سينا بحثًا تحت عنوان إثبات وجود النفس، ويذكر هناك بعض 

األدلّة. من أدلّته املشهورة تجربة افرتاضيّة إلنسان يعيش يف الهواء الطلق وهو يف تلك 

الحالة واع لنفسه، ونفسه هي الشء املعلوم بالنسبة له دوًما وال تكون مجهولة لديه أبًدا. 

يوّضح ابن سينا أّن أناًسا أرادوا عن طريق الربهان اإليّنّ، أي عن طريق فعل النفس 

وحركات النفس وعلم النفس، إثبات وجود النفس. فبام أّن هناك فكرًا، إذن ال بّد من 

ل ابن سينا نقده عىل هذا الربهان ويعتربه غري  موجود مفّكر يُنِتج ذلك الفكر. يُسجِّ

تاّم؛ ألّن َمن يقول: أنا أفّكر، يقرِّر أواًل وجود »األنا« ويفرتض وجود األنا قبل التفكري؛ 

لذلك لو أراد إثبات وجود »األنا« عن طريق التفكري كان ذلك مصادرة عىل املطلوب. 

برهان ديكارت يف بوتقة النقد

ال ميكن لديكارت إثبات وجود نفس املفّكر عن طريق الشّك؛ إذ وفًقا لرأي ابن سينا 

قبل أن يقول: »أنا أفّكر« أدرََك »األنا« وتقبّلها، وكذلك قبل أن يقول: »أنا أشّك« وافَق 

مبدأ امتناع التناقض؛ ألنّه ال ميكنه القول أنا أشّك وأنا ال أشّك يف الوقت نفسه. إذن، من 

اإلشكاالت »الطريقيّة« عىل شّك ديكارت هي:

الشهرية  السابقُة لجملة ديكارت  الشّك  للمعرفة والخروج من  التحتيّة  البنية  أّواًل: 

هي استحالة التناقض.

إنسان يجد نفسه حارضة  النفس غنيّة عن االستدالل والربهنة، فكّل  ثانيًا: معرفة 

لدى نفسه، وإذا مل تكن هذه املعرفة قبليّة لعادت كّل برهنة أخرى عدمية املعنى. 

ثالثًا: برهنة ديكارت قامئة عىل أساس منطقّي وهو قياس من الشكل األّول وصّحة 

الربهنة تتوقّف عىل اعرتاف مسبق بصدق وإنتاج الشكل األّول. 
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طريق  عن  الله  وجود  عىل  يربهن  النفس  بوجود  ديكارت  يعرتف  أن  بعد  رابًعا: 

التفكري، فيقول: ينبغي أن يكون لفكرة »اإلله« جذرها وعلّتها يف الذهن، والحال أّن 

هذا االستدالل متوقّف عىل معرفة قبليّة تقول إّن كّل معلول يحتاج إىل علّة، وال 

ميكن أن يوجد منفصاًل عن العلّة املوِجدة له. 

خامًسا: يقول ديكارت يف برهنته عىل وجود الله: <ال ميكنني أن أكون أنا مصدر هذا 

الفكر ومنبته؛ ألّن حقيقة هذا الجوهر خارج حقيقتي وماهيّتي>. تدّل هذه الربهنة 
عىل قبول معرفة مسبقة أخرى فحواها أن املعلول ال يكون أكمل من علته.]1]

ويسّجل الشهيد محمد باقر الصدر نقًدا عىل منهج الربهنة وأساسها لدى ديكارت، 

فهو يعتقد أّن ديكارت مل يستخدم الشّك، بل استعان بالفكر )وطبًعا بلون معنّي من 

الفكر(. ويعتقد كذلك أّن عبارة ديكارت الشهرية تفتقر للرتتيب املنطقّي؛ لذلك يبادر إىل 
إصالحها ويعيد ترتيبها عىل النحو التايل: أنا أفكر، وكّل فكرة موجودة، إذن أنا موجود.]2]

يختلف الشّك الديكاريتّ عن الشّك لدى الغزايل يف أّن ديكارت ينظر للشّك ويعرفه 

أّما الغزايل فلم يأبه ملكانة الشّك وأهّميّته، األمر الذي  باهتامم خاّص وبشكل إرادّي، 
ا واعتربوا الشّك واجبًا للوصول إىل االطمئنان واليقني.]3] أواله أسالف الغزايل اهتامًما خاصًّ

نزعة الشّك لدى باركيل

سّجل جورج باركيل]4] شّكه يف مجالني اثنني: أحدهام مجال املفاهيم الكلّيّة، والثاين 

]1] نظريّة املعرفة، صص 102-98. 

]2] راجع: فلسفتنا، صص 99-98. 

]3] يرثيب، يحيى، نقد الغزايل، ص 52. 

]4] ُولد جورج باركيل )1685-1753م( يف إيرلندا، وحاز أستاذيّة كولج ترينيس يف دبلن وهو يف الثانية والعرشين من عمره، وتوىّل يف عام 

1724م إدارة جامعة دري. ثّم ارتقى إىل موقع أسقفيّة كالفني. كتب جميع أعامله الفلسفيّة املهّمة قبل الثامنة والعرشين من عمره. وأبرز 

أعامله: مقال حول النظريّة الجديدة يف الرؤية )1709م(، رسالة حول أصول املعرفة لدى اإلنسان )1710م(، ثالث محاورات بني هيالس 

وفيلونوس )1713م(، السيفرون أو الفيلسوف الصغري )1732م(. كان يدافع غالبًا عن نظريّات جون لوك وتبّنى نظريّة رمزيّة الفهم، لكنه 

عرضها بنحو جديد. كان يرى أّن ما ندركه ليس يف العامل الخارجّي املاّدّي بل هو تصّوراتنا وانطباعاتنا. ثّم متادى يف هذا االتجاه أكرث وقال: 

األشياء موجودة مبقدار ما تُدرَك، وهذا ال يعني أنه لو مل يكن هناك أحٌد يُدرِك األشياء، فستكون هذه األشياء غري موجودة يف الواقع، ألّن 

الذهن غري املحدود أي الله يدركها دامئًا. راجع: الفلسفة واإلميان املسيحي، صص 61-60. 
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العامل الجساميّن، فقد كان يعتقد بخصوص املفاهيم الكلّيّة أّن ظهور التصّورات الكلّيّة 

يحصل عىل عن طريق اللغة واللسان، واأللفاظ العاّمة هي السبب يف بروز الظن القائل 

إنّه فضاًل عن املفاهيم الجزئيّة هناك مفاهيم كلّيّة موجودة يف الذهن، والحال أّن تصّور 

نفسه  الوقت  ويف  األضالع  مختلف  نفسه  الوقت  ويف  الساقني  متساوي  يكون  مثلّث 

باركيل  تفكري  أسلوب  ترك  وقد  التناقض.]1]  ويستدعي  مستحيل  أمٌر  األضالع  متساوي 

تأثريه يف َمن بعده من املفّكرين، حتى أّن هيوم وظّف هذا الزاد لينظّم نزعة الشّك 

بشكل أحدث. 

ميكن ترتيب شبهات باركيل عىل النحو التايل:

الوجود هو عني اإلدراك، فام مل يكن الشء ُمدرِكًا ال يصحَّ إطالق املوجود عليه، ومن 

املستحيل أن يكون هناك موجود فوق اإلدراك، والتصّور مثل التصّور فقط. 

ال يوجد فرق بني الكيفيّات األّوليّة والكيفيّات الثانويّة، مع أّن كالهام غري واقعّي. 

والقول باملفاهيم الكلّيّة ينتهي بنا إىل التناقض. 

نزعة الشّك لدى هيوم

أثار هيوم]2] يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش امليالدّي نوعني من النزوع إىل 

الشّك. وقد طرح يف البداية نوًعا من التشكيك املحدود، ثم شّكك بأدواٍت وضعيّة وتجربيّة 

بكلِّ معتقد غري تجريّب وأنكره. كان يرى مكتسبات الحّس فقط هي الجديرة بالوثوق 

واالعتامد، وشّكك يف القضايا األخالقيّة وامليتافيزيقيّة واإللهيّات الفلسفيّة و... الخ. 

]1] رسالة يف أصول الفهم البرشّي، ترجمه للفارسية يحيى مهدوي، صص 17-16. 

]2] ولد ديفيد هيوم يف أودينبورغ، والتحق بالجامعة هناك وهو يف سن الثانية عرشة. وتركها بعد فرتة ثم عمل يف سفارة بريطانيا لدى 

فرنسا. وكان يُعرف كمؤّرخ أكرث من شهرته كفيلسوف. يعقد برتراند رسل أن الغاية من تأليفه كتاب »تاريخ بريطانيا« يف عّدة مجلّدات هي 

إثبات تفّوق القوميّة التوريّة عىل باقي القوميّات والقوميّة االسكتلنديّة عىل القوميّة الربيطانيّة. وقد أدت »رسالة يف طبيعة الفهم البرشّي« 

)1739-1740م( إىل يأسه وخيبته، فقد كان يأمل أن يطلق هذا الكتاب بحوثًا ودراسات، لكّنه مل يرث أّي أصداء. ثّم إنّه كتب كتاب »بحث يف 

الفهم البرشّي« )1752م(، ومن آثاره أيًضا كتاب »األصول األخالقيّة« )1715م( و»حوار حول الدين الطبيعّي« الذي وضعه عام 1752 ونرش 

سنة 1779م بعد موته، و»التاريخ الطبيعّي للدين« )1775م(. من املحتمل أن يكون الشّك لدى هيوم مفتاًحا الستيعاب معتقداته. لقد 

استفاد من العقل إىل أقىص الحدود ليثبت قيوده وحدوده. وبلغ بنظريّة تصويريّة املعرفة إىل كاملها غري املحبّذ مبعنى أّن اإلنسان ال يستطيع 

إثبات وجود املوجودات يف خارج ذاته. راجع: براون، كالني؛ الفلسفة واإلميان املسيحّي، ترجمه للفارسيّة طاطوس ميكائيليان، صص 64-63. 
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اعتربه مجرّد »تعاقب ظواهر«. وحيث  العلّيّة، حيث  ما هاجم مبدأ  أكرث  وهاجم 

إّن هيوم كان حّسيًّا والعالقة بني العلة واملعلول ال تقبل اإلدراك بالحس، فقد أنكرها 
هيوم.]1]

مبدأ  األمور  ومن هذه  الذهن،  ومن صناعة  معنى  بال  غري حيّسّ  كلَّ يشء  واعترب 

العليّة، حيث كان يؤمن أّن األمور الواقعيّة ال ميكن إثباتها إاّل عن طريق مبدأ العلّيّة 

)املبدأ الذي كان ينكره(. كان يقول بعدم وجود مفاهيم كلّيّة فـ »النفس« و»األنا« و... 
ال وجود لها، والحاالت فقط هي املوجودة ليس إاّل.]2]

لقد أفىض إنكار العلّيّة إىل ضعضعة دراسات الالهوت والفلسفة وامليتافيزيقا، ومل 

أيًضا،  العلم  ركائز  حطّم  بل  وحسب،  والفلسفة  الدين  هدم  عىل  اإلنكار  هذا  يعمل 

فبإنكار هذا املبدأ يجب إنكار كّل القوانني )العلميّة و...(؛ لذلك تحّولت نزعة الشّك عند 

هيوم عمليًّا إىل نزعة شّك كونيّة شاملة ترّسبت إىل كّل املعتقدات والقضايا والعبارات 

العلميّة والحّسيّة. 

نزعة الشّك لدى باركيل وهيوم يف ميزان النقد

متثل نزعة الشّك لدى باركيل منطًا خاًصا من نزعة الشّك يُعرِّض أموًرا كثرية للشّك، 

وال تبقى حتى القواعد الفلسفيّة الكلّيّة يف مأمن من معاوله الهّدامة. وهكذا كان منهج 

التفكري لدى باركيل متزلزاًل بحد ذاته من األساس؛ ألنّه ال ميكن إطالقًا اإلميان برأي كيّلٍّ 

ال يرتبط بأّي مفهوم كيّلٍّ وال ينبع إاّل من األلفاظ العاّمة، فقد تكون مثّة مفاهيم كلّيّة 

تُنتزع وتعتمد يف األدلّة والرباهني من دون استمداد من األلفاظ العاّمة. أضف إىل ذلك 

أّن اّدعاء باركيل هذا ال يعني نقد مطلق العلم أو مطلق الوجود، إمّنا إنكار املوجودات 
املاّديّة ال يعني إنكار بعض املوجودات، والشّك فيها ال يعني الشّك يف بعض املعلومات.]3]

]1] بحٌث حول الفهم البرشّي: يف الفلسفة النظريّة، ترجمه للفارسية منوچهر بزرگمهر، الفصل 1، صص 132-133، 169 و 174 و 128 و 

134 و 135. 

]2] الفالسفة اإلنجليز، صص 290-291، 316 و 321. 

]3] دروس يف الفلسفة، ج 1، ص 162. 
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ادعاء هيوم أن الحسَّ وحده هو أداة املعرفة ال دليل عليه، ألّن هذه القضيّة نفسها 

ال تقبل االختبار بالحس، وهذا االدعاء وفهمه رهن مببدأ عقيّل هو مبدأ استحالة اجتامع 

املكتسبات  واعتبار  العقل  إىل  بحاجة  األخرى  هي  الحّس  فحّجيّة  وعليه،  النقيضني. 

الحّسيّة وقيمتها منوطة بقبول أّوليّات عقليّة، وحتى عندما نقول إّن عامل املادة موجود 

القضيّة، فالعقل رصيد متني  الذي أدرك هذه  الحّس وحده هو  أّن  الظن  ينبغي عدم 

لهذا اإلدراك واملعرفة، وهو الذي يتقبّل أّن هذا اإلدراك صحيح. ينبغي التسليم بأّن حلَّ 

قضيّة العلم غري متاح إاّل بقبول مبدأ العلّيّة القويم. 

اإلجابة عن شبهة األذهان األخرى مجرّد قطع خطوة واحدة من هذا الهجوم الكاسح عىل 

االستنتاج االستقرايّئ نحو قضيّة البدن. إذا كانت معرفتي الظاهريّة ببدين كام يقول املشّككون 

تشبه إىل حّد ما معتقداتنا حول األشياء الخارجيّة يف ابتنائها عىل االستقراء واإلدراكات الحّسيّة 

غ أنَّ يل بدنًا؟  واإلحساسات البدنيّة، ففي هذه الحالة هل أستطيع أساًسا أن أعلم بشكل ُمسوَّ
أال ميكن أن أكون يف حالة وهٍم دامئيّة حتّى فيام يخّص لحَم جسمي؟]1]

بواعث بروز نزعة الشّك يف الفلسفة الغربّية

أ. التقليل من قيمة الحّس

لقد أّدى هذا الباعث إىل سلب املعارف الحّسيّة سمة اليقني واتصافها بصفة الشّك 

وعدم اليقني، والحال أّن القسم األعظم من املعارف البرشيّة تتأّت عن طريق الحّس، إىل 

ا فقْد فََقَد ِعلاًم«. درجة أنهم قالوا: »من فقد حسًّ

ب. النزعة التجربّية املتطرّفة

من العوامل األخرى املؤثّرة يف امليل نحو نزعة الشّك يف الفلسفة الغربيّة هو النزعة 

التجربيّة املتطرفة ورفض العقالنيّة. يدل تاريخ الغرب عىل أنه متى ما وصلت النزعة 

التجربيّة إىل حّد الذروة شاعت نزعة الشّك وانترشت. 

]1] مجلّة »ذهن«، العدد 11 و 12، ص 134؛ لالطالع عىل نقد رؤية هيوم أنظر: جعفري، محمد تقي؛ دراسة ونقد نظريّات ديفيد هيوم 

يف أربعة مسائل فلسفيّة، ص 31 فام بعد. 
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ج. االعتقاد بتأثري الزمان واملكان يف املعرفة

الزمانيّة واملكانيّة يف  الظروف  تأثري  الجملة  ينكرون يف  العقليّني  أّن  يعني  وهذا ال 

املعرفة، فهم يعتقدون بعلم اجتامع املعرفة وعلم نفس املعرفة أيًضا، لكّن الكالم هو 

صحيحة  معرفة  عىل  التوفُر  العلل  عن  وبعيًدا  واملكان  الزمان  عن  مبعزٍل  ميكن  هل 

وحقيقة صائبة؟ القول بتأثري الزمان واملكان يف اإلدراكات التصّورية والتصديقيّة ميحو 

الزمان  عن  املنفصلة  الواقعة  الحقيقة  إىل  اإلنسان  وصول  تعّذر  ويفيد  املعرفة  قيمة 

لدى  الحارضة  املعلومات  يف  والشّك  بالواقع  الجهل  هي  الرؤية  هذه  نتيجة  واملكان. 

النفس، وهي معلومات حسب هذه الرؤية متأثّرة بظروف الزمان واملكان. 

د. االعتقاد بتأثري الجهاز الفكرّي يف اإلدراكات

هذه الفكرة أيًضا تُنِتج الجهَل بالواقع الحقيقّي، ذلك أّن كافّة الصور إمّنا هي نتيجة 

نشاط الجهاز الفكرّي، لهذا سوف يرسي التشكيك يف عينيّة هذه الصور وتطابقها مع 

الخارج عىل جميع املعلومات. 

هـ. التفسري املاّدّي للمعرفة

الدماغ  ارتباط  يَنتُج عن  أثر  بأنّها  للمعرفة  املاّديَّ  الديالكتيكينّي  املاّدينّي  إّن تفسري 

بالخارج حدَّ من قيمة املعرفة، بل أّدى إىل محوها. مثل هذا التفسري للمعرفة يستوجب 

التشكيك يف تطابق املعرفة مع الواقع. 

و. بصامت الوضع االقتصادّي عىل املعرفة

األوضاع  تبّدل  حال  ففي  اإلنسايّن  بالوضع  اإلنسانيّة  املعرفَة  الرأي  هذا  يفرّس 

االقتصاديّة تتبدل املعارف أيًضا، وغنيٌّ عن القول كيَف ميكن لهذا الرأي أن يفيض إىل 

نزعة الشّك وتبديد القيمة واالعتبار عن املعرفة؟. 

ز. االعتقاد بتأثري العوامل والضمري الواعي والالواعي يف املعرفة

عقيدة فرويد وأنصاره بتأثري الضمري الالواعي لإلنسان عىل اإلنسان ومعارفه عامل 
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من عوامل التشكيك يف تطابق املعرفة مع الواقع؛ إذ طبًقا لهذا التفسري كّل ما يصدر 

عن اإلنسان هو انعكاس الواٍع للشهوات الجامحة والغرائز الجنسيّة املرتاكمة املكبوتة 

يف وجود اإلنسان. 

نقود عىل أدلة النسبّية املعرفّية

النسبيّة املعرفيّة اتجاه أطلق يف اليونان القدمية واستمر إىل اليوم، والتزم بهذا االتجاه 

شخصيّات عدة مثل: پروتاغوراس، وكوهن، ويانغ، وبلور، وبارنر، وينتش، وفيتغنشتاين، 

وهارولد بروان، وجك ميلند، و... الخ، وكان يوجد يف املقابل مفّكرون وّجهوا النقد لهذا 

االتجاه املعريّف طبًعا. التقارير املختلفة للنسبيّة املعرفيّة هي كام ييل:

رواية پروتاغوراس للنسبّية املعرفّية

يعرض أفالطون يف رسالة تيتتوس]1] رواية پروتاغوراس للنسبيّة كاآليت: اإلنسان هو 

مقياس كل يشء، إنه مقياُس وجوِد ما هو موجوٌد وكيَف هو، ومقياُس عدِم وجوِد ما 

ال يوجُد وكيف ال يوجُد. يعتقد أفالطون أّن معنى كالمه هو أّن »كّل يشء بالنسبة يل 

هو كام يظهر يل وكذلك بالنسبة لك كام يظهر لك، ألّن كلينا أنا وأنت إنسان، لذلك ما 

أدركُُه أنا هو الحقيقة بالنسبة يل وما تدركه أنت هو الحقيقة بالنسبة لك، ألّن محل 

هذا اإلدراك هو واقعي أنا أو أنت«.]2] التوضيح الدقيق لرؤية پروتاغوراس ورد يف حوار 

سقراط مع تيتتوس. 

أرسطو ينقد نسبّية پروتاغوراس

يرى أرسطو يف كتابه »امليتافيزيقا« يف معرض نقده لنظريّة پروتاغوراس إذا كان كّل 

ظّن لكّل إنسان أو كّل ما يظهر لكّل إنسان حقيقة، إذن فكل األحكام يجب أن تكون يف 

آن واحد مطابقة للحقيقة ومتعارضة معها، فكثري من الناس لديهم معتقدات متعارضة 

[1[ Theaitetos.

]2] األعامل الكاملة ألفالطون، ج 3، رسالة تيتتوس. 
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فيام بينهم ويرون أّن كّل من ال يشاركهم العقيدة عىل خطأ، إذن بحكم الرضورة يجب 

أن يكون كّل يشء موجوًدا وغري موجود أيًضا.]1] إذن، النقد األّول ألرسطو عىل النسبيّة 

الحقيقّي يف  التطابق  والتطابق وعدم  التناقض  تستتبع  النظريّة  أّن هذه  املعرفيّة هو 

األحكام يف آٍن واحد. 

كّل  تكون  أن  االدعاء صحيًحا وجب  كان هذا  إذا  ثانية  إنّه من جهة  أيًضا  ويقول 

املعتقدات متطابقة مع الحقيقة، فالذين هم عىل خطأ والذين اكتشفوا الحقيقة كلّهم 

لهم معتقداتهم املختلفة فيام بينها، فإذا كانت األشياء كام يّدعي أصحاب هذه النظريّة 

الحقيقة. طبًعا ميكن أن يكون الشء  البرش متطابقة مع  لوجب أن تكون عقائد كّل 

موجوًدا وغري موجود يف آٍن واحد ولكن ليس من جهة واحدة؛ ألّن الشء الواحد ميكن 

بالقوة أن يكون يف آن واحد شيئني متضاّدين، لكن ذلك غري ممكن بالفعل. النقد الثاين 

الذي يسّجله أرسطو تقرير آخر الستلزام اجتامع النقيضني تقع فيه هذه النظريّة، وهو: 

املعتقدات التي لها صّحتها وسقمها ثبوتًا تعدُّ حقيقًة إثباتًا، أي إّن املعتقد الواحد هو 

حقيقة وهو أيًضا خطأ. 

النقد الثالث ألرسطو هو أّن هذا الفريق من املفّكرين يعودون لحّل أسئلتهم إىل 
خرباء، ويراجعون الطبيب عند املرض، وهذا دليل عىل أنّهم ال يعتقدون مبا يقولون.]2]

أنّهم يريدون دلياًل عىل يشء ال  الرابع ألرسطو عىل نظريّة پروتاغوراس هو  النقد 

اجتامع  استحالة  إذن  ليس بربهان،  نفسه  الربهان  الدليل عليه، ألّن مبدأ  إقامة  ميكن 

النقيضني، وهي مبدأ الربهان، مطلقة وليست نسبيّة، وبالتايل فتعّذُر أن يكون الحْكامن 

املتناقضان صادقنَْي يف آٍن واحد هو من أكرث األصول واملبادئ يقيًنا ورسوًخا.]3] 

خامًسا: ال ميكن أن يكون كّل ظاهر حقيقًة؛ ألّن كّل ظاهر إمّنا هو ظاهر لشخص ما؛ 

لذلك لزم عىل الشخص النسبّي أن يقول إّن كّل يشء حقيقّي بالنسبة إىل الظّن والحدس 

]1] أرسطو، ما بعد الطبيعة، ترجمه للفارسيّة محمد حسن لطفي، ص 144. 

]2] م ن، ص 152. 

]3] أرسطو، ما بعد الطبيعة، ترجمه للفارسيّة محمد حسن لطفي، صص 152-151. 
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، وعليه، مل ينوجد يشٌء ولن ينوجد إاّل إذا ظَّن شخٌص ما شيئًا ما. ولكن  واإلدراك الحيّسّ

ا أّن شيئًا قد انوجد وسوف ينوجد، إذن ال ميكن أن يكون كلُّ  إذا كان األمر كذلك حقًّ

يشء موجوًدا كام هو بالنسبة للظنون والتخمينات.]1] 

سادًسا: هو يقول إّن اإلنسان معياُر كّل يشء، وهذا الكالم يعني أّن كّل يشء هو كام 

يظهر لكّل شخص، إذا صدق هذا الكالم نتج عنه أّن كّل يشء واحد موجود وأيًضا غري 

موجود، وحسٌن وسيّئ أيًضا، وأّن مضامني كّل االدعاءات املتناقضة صادقة يف آن واحد، 

وعليه سيكون مجرّد عمل صبيايّن أن نقّوم معتقدات وأخيلة الذين يختلفون فيام بينهم؛ 

ألّن أحد الطرفني هو بال شّك عىل خطأ، واإلدراك الحيّسّ يثبت صّحة هذا الكالم، إذ ال 

يحدث إطالقًا أن يكون الشء الواحد حلًوا يف مذاق شخص وغري حلو يف مذاق آخر، إاّل 
إذا كانت أداة الحّس لدى أحدهام فاسدة أو مختلّة.]2]

تقرير دميقريطس للنسبّية املعرفّية

يذهب دميقريطس وأتباعه إىل أّن العلم واملعرفة عبارة عن اإلدراك الحيّسّ واإلدراك 

الحيّسّ انفعال جساميّن؛ لذلك يعتقدون أّن كّل ما يظهر لحواسنا يجب أن يكون حقيقة، 

ويقولون إّن الشء الواحد قد يكون حلًوا يف مذاق شخص يتذّوقه، ومرًّا يف مذاق آخر، بل 

إّن الشء الواحد ال يظهر دوًما بشكل واحد لحواس شخص واحد. أّما أّي تلك الظواهر 

يتطابق مع الحقيقة وأيّها يخالفها فليس ذلك معلوًما؛ ألّن أيًّا من هاتني الفئتني من الظواهر 

ليست حقيقيّة أكرث من الفئة األخرى، بل كلتاهام متساويتان من هذه الناحية؛ لذلك يقول 
دميقريطس: الحقيقة إّما غري موجودة أو إنّنا ال ميكن أن نصل إليها.]3]

تقريرا أمپادوقليس وپارمنيدس

ملا  تبًعا  تزداد  اإلنسان  معرفة  فكرنا؛ ألن  يتغرّي  أحوالنا  »بتغرّي  إمپادوقليس:  يقول 

حواليه، ومبقدار ما تتغرّي طبيعته تخطر عىل ذهنه أفكار متغرّية«.]4] ويقول پارمنيدس 

]1] م ن، ص 154. 

]2] م ن، صص 428-429 و 380. 

]3]  أرسطو، ما بعد الطبيعة، ترجمه للفارسيّة محمد حسن لطفي ص 146. 

]4] م ن، ص 147. 
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لدى  األفكار  تظهر  زمان،  كّل  يف  ترتكّب  املتعرّجة  األعضاء  أّن  »كام  التقرير:  هذا  يف 

اإلنسان بنفس الطريقة، ألّن الذي يفّكر عند كّل البرش هو طبيعة أعضائهم، وما يتغلّب 
يف جسم اإلنسان عىل باقي األجزاء هو الذي يكوِّن الفكر ويصنعه«.]1]

وقد َعدَّ أرسطو هذا االتجاه مبعث يأس لدى طالب الفلسفة الشباب الجدد، حيث 

اعتربوا البحث عن الحقيقة أشبه بالركض وراء الطيور، وقال إّن السبب يف تحيّز أولئك 

املفّكرين لهذه العقيدة هو أنّهم ظّنوا عند البحث عن حقيقة األشياء املوجودة أّن املوجود 

الطبيعة هذا متغرّي متحرّك دامئًا، وال  أّن عامل  العامل املحسوس، وألنّهم رأوا  يعني فقط 

ميكن إصدار أحكام صحيحة حول ما هو متغري؛ لذلك استنتجوا أنّه ال ميكن التحّدث بكالم 

متطابق مع الحقيقة حول يشء يتغرّي دامئًا ويف كّل مكان ومن كّل الجهات. وقد تسبب 

هذا الرأي يف ظهور أكرث النظريّات تطرّفًا، أي نظريّة أتباع هرياقليطس ونظريّة كراتولوس. 

وأخريًا توّصل إىل االعتقاد بأنّه يجب عدم التحّدث بأّي كالم؛ لذلك كان يحرِّك إصبعه فقط 
ويشكل عىل هرياقليطس أنّه قال »ال ميكن الدخول يف النهر الواحد مرتني«.]2]

يف معرض رّده عىل هذا الدليل وهذا التقرير للنسبيّة املعرفيّة لجأ أرسطو إىل املنحى 

األنطولوجّي وقال: الشء الذي يفقد كيفيّة يبقى يحتفظ بشء من ذلك الشء الذي 

يفقده، وفيه أيًضا يشء من الحالة التي تريد أن تتكّون وتظهر. يجب أن يكون هناك 

يشء سابًقا، وبشكل عام ينبغي أن يكون هناك يشء ال يزال حارًضا وموجوًدا من الشء 

اآلخذ بالفساد، وعندما يكون الشء يف حالة تكوُّن وانوجاد ينبغي أن يكون هناك يشء 

يرونه  ما  النظريّة يسحبون  أّن أصحاب هذه  ذلك  إىل  منه. أضف  الشء  يتكوَّن هذا 

بخصوص عدد قليل من األشياء املحسوسة عىل كّل الكون املاّدّي، فهناك مثاًل منطقة 

بّرأنا  إذا  لذلك  والفساد؛  للكون  دوًما  تتعرّض  بنا  املحيط  املحسوس  العامل  من  صغرية 

هذه املنطقة الصغرية من أجل الكّل، فهو أفضل من أن ندين الكلَّ بسبب هذه املنطقة 

الصغرية. 

ويقول أرسطو يف جواٍب معريف: »أواًل: ليس كّل ما يظهر لنا ميثل الحقيقة. ثانيًا: رأي 

]1]  م ن، ص 147. 

]2] ما بعد الطبيعة، صص 148-147. 
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اإلنسان املتخّصص مثل الطبيب من حيث الصواب، ال يتساوى مع رأي شخص غريب 

عىل علم الطب. ثالثًا: أحكام اإلدراكات الحّسيّة حول األشياء املتعلّقة مبيدان عمل كّل 

البعيدة  األشياء  ميدان عملها، وكذلك حول  نطاق  الحواس وما هو خارج  واحدة من 

واألشياء القريبة ليست متساوية وال هي معتربة بدرجة واحدة، إمّنا يف خصوص األلوان 

الطعم  خصوص  ويف  الذوق،  حاّسة  حكم  وليس  البرص،  حاّسة  حكم  هو  املعترُب  مثاًل 

املعترُب هو حكم حاّسة الذوق، وليس حكم حاّسة البرص. رابًعا: حواسنا ال تقول لنا أبًدا 

الواحد يف وقت واحد هو »كذلك« وأيًضا »ليس كذلك«. حتى يف األوقات  إّن الشء 

خامًسا:  متعارضني.]1]  واحدة حكمني  كيفيّة  حول  الواحدة  الحاّسة  تحكم  ال  املختلفة 

كّل ظاهر هو دوًما ظاهر لشخص معني، وإذن، ال ميكن لكّل ظاهر أن يكون حقيقة.]2] 

سادًسا: األشياء املحسوسة دفعت بعض املفّكرين إىل الظّن بأّن الظاهر هو الحقيقة؛ ألّن 

الشء الواحد قد يظهر يف مذاق شخص ما حلًوا ويف مذاق شخص آخر ُمرًّا. واآلن إذا 

تقّرر أن يكون عدد الحّكام معياًرا للحقيقة، وكان جميع البرش مرىض أو مجانني ما عدا 

شخصني أو ثالثة أشخاص هم األصّحاء فسوف يُعدُّ هؤالء األشخاص الثالثة هم املجانني 
وليس اآلخرين«.]3]

تيتتوس، ويسأل  تيودوروس حواًرا مع  يبدأ سقراط يف حواره مع  الرسالة  يف هذه 

عن ماهيّة املعرفة، ويلجأ تيتتوس إىل املصاديق، فيحّذره سقراط أّن السؤال عن ماهيّة 

املعرفة غري مصاديق املعرفة. وبعد عّدة أسئلة وأجوبة يعرتف تيتتوس أْن قََساًم بالله 

إنّني أجد هذه املسألة من أعرس املسائل. يصف سقراط نفسه يف هذه الرسالة بوصف 

القابلة، ويقول إنّني أساعد الرجال عىل أن يلدوا بسهولة، وأجعل أرواحهم تلد وليس 

أجسامهم. لقد كلّفني الله أن أساعد اآلخرين يف والدتهم، لكّنه مل يهبني القدرة عىل أن 

أجعلهم حوامل، وال أعطاين القدرة عىل الوالدة، لذلك ال أنا نفيس عندي علم وال الروح 

استطاعت لحّد اآلن أن تلد علاًم، ولكن ألنّها تجالسني تجد يف داخلها علوًما جميلة. 

املعرفة  إدراك  بالعجز عن  االعرتاف  تيتتوس عن  إبعاد  التوصيف  بهذا  يحاول سقراط 

]1] ما بعد الطبيعة،، صص 150-149. 

]2] م ن، صص 153-152. 

]3] م ن، ص 146. 
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وحّضه عىل السعي وبذل الجهد. يقول تيتتوس: الشخُص الذي يكتسب معرفة بشء 

. ويقول سقراط: هذا نفسه  ما يدركه بحواسه، وإذن فاملعرفة ليست من اإلدراك الحيّسّ

كالم پروتاغوراس حول املعرفة حيث يقول: »اإلنسان هو مقياُس كّل يشء، مقياُس وجوِد 

ما هو موجوٌد وكيف يوجد، ومقياُس عدِم وجوِد ما ال يوجُد وكيف ال يوجد« واملقصود 

بالنسبة لك كام يظهر لك، ألنّنا كالنا  بالنسبة يل هو كام يظهر يل، وهو  أّن كّل يشء 

؛ لذلك عندما تهّب الريح يجدها أحدنا باردًة  إنسان، وبالتايل فالظاهر هو اإلدراك الحيّسّ

باردًة، وليست  بالنسبة للذي يجدها  باردٌة  الريُح  والثاين حارًة. إذن، األفضل أن أقول 

إدراك  بوسعه  كان  املعرفة،  هو  الحيّسّ  اإلدراك  كان  إذا  وعليه  لآلخر،  بالنسبة  باردًة 

حقيقة كّل يشء وال يحتمل الخطأ فيه. يواصل سقراط قائاًل: پروتاغوراس وهرياقليطس 

وإمپادوقليس متفقون يف هذه النقطة وهي أنه ال يوجد أي يشء يف نفسه وال ميكن 

صغري،  أنّه  إثبات  ميكن  كبريًا  تسّميه  الذي  الشء  <إمّنا  ومعرفتها،  لشء  صفة  تعيني 

والشء الذي تعتربه ثقياًل ميكن إثبات أنّه خفيف، ألنّه ال ميكن العثور عىل يشء يكون 

هو يف نفسه أو له صفة معينة، إمّنا كّل األشياء يف حالة تغرّي دامئة نتيجة الحركة والتغرّي 

واالمتزاج ببعضها، ومن الخطأ أن نقول عن يشء أنّه موجود«]1]. 

ينربي سقراط للرد عىل نظريّة پروتاغوراس فيقول: »إذا تقّرر أْن نعترب كّل الظنون 

والعقائد صحيحة، أفال يكون من الحامقة وإتالف الوقت أن يتناقش الناس ويتحاوروا 

حول آراء ومعتقدات بعضهم، وينظروا يف صحتّها وسقمها، ويطلقوا آراًء بخالف آراء 
اآلخرين«؟]2]

أقّل  اآللهة  أّن  تظّن  الكالمية: »هل  الركائز  لتيتتوس من منطلق  يقول سقراط  ثم 

من البرش علاًم«؟! عندها يشّكك تيتتوس يف كالم پروتاغوراس بأّن الحقيقة هي نفسها 

الظاهر، بعد ذلك ومن أجل أن ال يزعزع پروتاغوراس الركائز الكالميّة، أي وجود اإللهة، 

يواصل سقراط النقاش من زاوية أخرى، فيثبت أّن املعرفة والحقيقة ليست هي نفسها 

نفسه  مثاًل، هو  النظر  أي   ، الحيّسّ اإلدراك  أّن  ذلك  وإيضاح  والظاهر.  الحيّسّ  اإلدراك 

]1] األعامل الكاملة ألفالطون، ج 3، رسالة تيتتوس، ص 132. 

]2] األعامل الكاملة ألفالطون، ج 3، رسالة تيتتوس، ص 132. 
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إّن  أي  النظر،  وعدم  العينني  بإغامض  املعرفة  عدم  تتحّقق  أن  يفرتض  إذن  املعرفة، 

الشخص الذي تعرّف عىل يشء عندما يتذكر ذلك الشء سوف لن يعرفه، ألنه ال يراه، 
والحال أنه ليس بوسع أحد أن يقول هذا.]1]

للمعرفة  مرادفًا  مثاًل،  كالنظر   ، الحيّسّ اإلدراك  كان  إذا  هو  لسقراط  اآلخر  الدليل 

ينبغي لإلنسان عندما يغمض إحدى عينيه ويفتح األخرى أن يرى ثويب مثاًل وال يراه يف 
آٍن واحد، وميكن القول إنّه يعرف ثويب وال يعرفه يف آٍن واحد.]2]

ومثة دليل آخر يسوقه سقراط لدحض نظريّة پروتاغوراس هو التفطن إىل املتخّصصني 
والعلامء، حيث ال ميكن تصّور املساواة بني الطبيب وغري الطبيب واملزارع مع غري املزارع.]3]

بل إن پروتاغوراس نفسه كان يعرتف أّن بعض األشخاص أفضل وأعلم من بعضهم.]4] 

البرش  أّن تصّورات  يعتقد  األمور فألنّه ال  أعلم يف  اإلنسان من هو  يراجع  وعليه حني 
وظنونهم صائبة دامئًا بل هي صائبة أحيانًا وغري صائبة أحيانًا.]5]

إذا كان هو نفسه مؤمًنا بهذا الكالم »ظنُّ كّل شخص هو الحقيقة« واآلخرون غري 

مؤمنني به، فواضح لديك أن احتامل سقم هذا القول سيكون أكرث من احتامل صوابه 

بآالف املرات، ألّن الذين ال يؤمنون به أكرث آالف املرات من الذين يؤمنون به، فصواب 

الكالم وعدم صوابه منوط بقبوله أو رفضه من قبل األفراد. وإذن، فپروتاغوراس بكالمه 
هذا يؤيّد عقائد معارضيه، ألنّه يزعم أّن تصّورات ومعتقدات كّل شخص هي الحقيقة.]6]

بالنسبة لكّل إنسان كام تظهر له،  أّن بعض األشياء هي  يوافق سقراط طبًعا عىل 
ومثال ذلك الحرارة والربودة والجفاف والحالوة و... الخ.]7]

]1] األعامل الكاملة ألفالطون، ج 3، رسالة تيتتوس، ص 1396. 

]2] م ن، ص 1398. 

]3] م ن، صص 1401-1400. 

]4] م ن، ص 1404. 

]5] م ن، ص 1405. 

]6] األعامل الكاملة ألفالطون، ج 3، رسالة تيتتوس، ص 1406. 

]7] م ن، ص 1407. 
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ويف مقام الربهنة بشكل آخر، يستعني سقراط باستحالة اجتامع النقيضني، لكّنه يقول: 

»هل يعترب كّل شخص أنّه هو مقياس األشياء املستقبليّة؟ مثاًل إذا اعتقد شخص ليس 

بطبيب أّن هذا الشخص سيصاب بالحّمى وسوف يسخن جسُمُه، وكان الطبيب عىل غري 
هذا الرأي، فهل ما سيحدث سيكون مطابًقا لرأي أحدهام أم مطابًقا لرأيي كليهام؟«]1]

مبعرفة  املرفقة  الصواب  ظّن  هي  »املعرفة  الحوار:  هذا  خامتة  يف  سقراط  يقول 

خصوصيّات محّددة.]2] يشري سقراط يف البحوث األوىل ويف ركائز الرسالة إىل الجوانب 

األنطولوجيّة طبًعا، ويتحّدث عن إثبات وتغرّي الوجود. 

نقود أخرى

1. طاملا كان الواقع الخارجّي واحًدا ومتساويًا، فال ميكن التحّدث عن نسبيّة اإلدراك 

والحقيقة، أو القول إّن كال اإلدراكني املتعارضني بل املتباينني واملتضاّدين واملتناقضني 

ميثاّلن الحقيقة. وميكننا أن نسوق املثال عىل ذلك من نظريّتي بطليموس وكوپرنيكوس، 

فنعترب النظريّة التي تقول بدوران الشمس حول األرض ومركزية األرض هي الحقيقة 

ويف الوقت نفسه نظريّة مركزيّة الشمس ودوران األرض حولها هي الحقيقة. نعم، 

ميكن الترصّف عىل غرار املشّككني والالأدرينّي وإعالن جهلنا بتطابق إحدى هاتني 

النظريّتني مع الواقع الخارجّي، والتقلّب إىل األبد بني أشداق التشكيك بسبب عدم 

التوفّر عىل مالك، ولكن طبًقا ملبدأ استحالة اجتامع الضّدين والنقيضني ال يتسّنى 

القول بحقية كال الفكرتني املتضاّدتني املتناقضتني. 

النظريّة  حّقيّة هذه  نعترب  أن  املعرفة، وجب  نسبيّة  الحقيقة مبعنى  فرّسنا  إذا   .2

نسبيّة أيًضا؛ ألّن القول بثبات هذه النظريّة يعني اعتبار املعرفة مطلقة يف الجملة 

النظريّة نسبيّة أيًضا وتغرّيت يف  ورفض نسبيّة املعرفة والحقيقة، وإذا كانت هذه 

يوم من األيام، فينبغي تبديل نظريّة نسبيّة املعرفة إىل إطالق املعرفة. وعىل كّل حال 

فهذه النظريّة تناقض وتنسف نفسها. 

]1] م ن،، صص 1416-1415. 

]2] م ن، ص 1466. 
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3. األشياء عىل نوعني: إضافيّة وحقيقيّة. األمور اإلضافيّة مثل مفهوم الكبري والصغري 

واألعىل واألسفل كلّها إضافية وغري حقيقيّة؛ ألنها مفاهيم كيفيّة وغري كّميّة. كالم 

الناحية  بذاتها ومن  األمور  املفاهيم صحيح؛ ألّن هذه  نسبيّة هذه  النسبينّي حول 

املفاهيم  كّل  نظري  والحقيقيّة،  الواقعيّة  األمور  لكن  ونسبيّة،  إضافيّة  الوجوديّة 
املاهويّة )باملصطلح والتعريف الدقيق(، ال ميكنها أن تكون نسبيّة.]1]

4. يشهد تاريخ العلم بأنّنا يف بعض األحيان ومبساعدة مناهجيّة علم معنّي نكتشف 

خطأ طائفة من املعارف والقضايا السابقة ال أّن تلك القضايا كانت يف ظرفها صحيحة، 

إمّنا كانت منذ ذلك الحني متعارضة مع الواقع، لكّننا نحن البرش وقعنا فريسة الخطأ 

يف فهمنا لها ألنّنا يف دراساتنا ركّزنا عىل أبعاد معيّنة من األشياء الخارجيّة، ومل تكن 

لنا نظرتنا الجامعة الواسعة. 

التي  املعارف  املعارف،  بعض  بثبات  يقينيًّا  نحكم حكاًم  املعرفيّة  بالبداهة  إنّنا   .5

يؤمن بها الجميع، ومن هذا القبيل املعارف القائلة باستحالة اجتامع النقيضني أو 

اجتامع الضّدين أو استحالة الدور، أو... الخ، والحال أّن أنصار نظريّة النسبيّة يقولون 

باختالف ظريف الزمان واملكان يف الخارج عنهام يف الجهاز اإلدرايكّ للبرش. 

النسبيّة العلميّة: بعد غاليلو ونيوتن التأَمت نزعٌة نسبيّة سّميت بنسبيّة الحركة والثقل. 

تقول هذه النسبيّة إّن الحركة الواحدة قد تبدو يف الجّو يف أنظار شخص ما عموديّة ويف 

أنظار شخص آخر بالشكل املنحني، مثاًل إذا ألقى شخٌص من قطار يتحرّك كرًة من رصاص 

نحو األرض، سيبدو سقوط هذه الكرة بالنسبة للراكب يف داخل القطار عىل شكل خّط 

عمودّي، بينام تظهر حركتها بالنسبة لشخص يف خارج القطار عىل شكل خٍط منحٍن يف 
الفضاء. أو إّن ثقل األجسام يف القمر يختلف عن ثقلها عىل الكرة األرضيّة.]2]

يوافقه  اإلبستمولوجّي، وهي يشء  البحث  نطاق  العلميّة ضمن  النسبيّة  ال تدخل 

الجميع ويعرتفون به، إمّنا النسبيّة الفلسفيّة فقط هي موضوع بحثنا. 

]1] نظريّة املعرفة، صص 228-227. 

]2] نظريّة املعرفة، ص 85. 
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تقرير نسبّية كانط

باركيل ال  التجربيّة والعقلية يف فلسفته؛ ألنّه مثل  النسبيّة  وقع كانط يف نوع من 

يعترب أصل املاّدة موضوًعا لإلدراك والتجربة، بل ما يبدو وما يظهر لنا من املادة هو 

فقط ما ميكن معرفته بالحس. 

اختالفه عن باركيل يف أّن باركيل أنكر أساس وجود املادة، بينام وافق كانط وجودها 

وأيّده. قّسم كانط األحكام إىل سنخني: األحكام التحليليّة واألحكم الرتكيبيّة، وقّسم كّل 

التحليليّة أحكام تتأّت عن طريق  التجربة. األحكام  التجربة وما بعد  سنخ إىل ما قبل 

تحليل موضوع القضيّة، واملثال عىل ذلك: »الجسم له بُْعٌد« أو »املثلث له ثالثة أضالع«. 

أّما األحكام الرتكيبيّة فهي أحكام يكون املحمول فيها ذا صفة زائدة عىل املوضوع، ومن 

د املعادن«.  هذه األحكام: »الجسم ثقيل« أو »الحرارة مُتدِّ

يستقي كانط األحكام الرتكيبيّة ما بعد التجربيّة من عنرصين أحدهام تجريّب واآلخر 

القائلة:  القضيّة  املثال  سبيل  عىل  الذهنيّة.  والصورة  الخارجيّة  املادة  من  أي  عقيّل، 

لهذه  الخام  املادة  األوىل  الحقيقة  حقيقتني:  من  تتشّكل  بالحرارة«  تتمّدد  »املعادن 

القضيّة وهي ظاهرة متّدد املعادن والفلزات وظاهرة الحرارة اللتان تدخالن الذهن عن 

طريق التجربة، بحيث لو مل يكن هنالك حّس وتجربة ملا أمكن معرفة هاتني الحقيقتني. 

والحقيقة الثانية هي قالب القضيّة أي علّيّة ظاهرة بالنسبة لظاهرة أخرى، وهذه 

الحقيقة ليست تجربيّة، بل هي من املقوالت الفطريّة العقالنيّة التي إن مل تكن موجودة 

مل يتحّقق هذا الحكم وهذه القضيّة. 

والقوالب  املفاهيم  من  جملة  الذهن  إىل  ينسب  كانط  إّن  نقول  الفكرة  وإليضاح 

واملقوالت  الحّس،  يتعلّقان مبرتبة  واملكان  الزمان  أّن مفهومي  التجربيّة، فريى  قبل  ما 

االثنتا عرشة التالية تتعلّق مبرتبة الفاهمة، وهي حصيلة املاّدة الخارجيّة والصورة، أو أّن 

املقولة الذهنيّة تُنِتج أحد األحكام االثني عرش التالية:
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الكّمّية

مقولة الوحدة: الحكم الكيّلّ مثل: كّل إنسان ميوت.

مقولة الكرثة: الحكم الجزيّئ مثل: بعض الناس فالسفة. 

مقولة الشمول: الحكم الشخيّص مثل: سقراط حكيم.

الكيفّية

مقولة الواقع )اإلثبات(: الحكم اإليجايّب مثل: اإلنسان ميوت.

مقولة السلب )النفي(: الحكم السلبّي مثل: الروح ال متوت.

مقولة التحديد )الحرص(: الحكم العدويّل مثل: الروح غري ماّديّة.

اإلضافة )النسبة(

مقولة الجوهر: الحكم الحميّل مثل: زيٌد واقٌف.

مقولة العلّة: الحكم الرشطّي مثل: إذا تعرّض الحديد للحرارة متّدد.

اليونان والروم كانا أكرب الشعوب األوروبيّة  الحكم االنفصايّل مثل:  التبادل:  مقولة 

القدمية. 

الجهة

مقولة اإلمكان: الحكم االحتاميّل مثل: ميكن أن تكون يف الكواكب األخرى كائنات 

حيّة.

مقولة الوجود: الحكم الجزمّي مثل: األرض كرويّة.

مقولة الرضورة: الحكم اليقينّي مثل: العدد )2( زوجيٌّ بالرضورة. 

النجار الخشب إىل قطع ليصنع منها أشكااًل متنّوعة يستمّد ذهن  إذن، كام يقطع 

اإلنسان يف أحكامه الرتكيبيّة التجربيّة املواد الخام من الخارج ومينحها صورها مبقوالته 

الفطريّة والذهنيّة. وهكذا يتعنّي القول إنّه من وجهة نظر كانط مثّة فرق بني مسائل العلوم 

الطبيعيّة واملسائل الرياضيّة. يف األحكام الرياضيّة )أحكام الرياضيّات( ال فرق بني »الشء 

يف ذاته« و»الشء عند الذهن«؛ ألّن موطن كليهام هو الذهن، أّما يف العلوم الطبيعيّة فألّن 
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املقوالت االثنتي عرشة الذهنيّة ترتك بصامتها عىل املواد الخارجيّة؛ لذا يتحتّم التفريق بني 

األشياء الخارجيّة وظهورها لإلنسان. نتيجة كالم كانط هي أّن أحكام الرياضيّات من نوع 

األحكام السابقة للتجربة )ما قبل التجربة( ولها قيمة مطلقة، وأحكام العلوم التجربيّة 

والطبيعيّة أحكام تركيبيّة متأّخرة عىل التجربة )ما بعد التجربة( ولها قيمة نسبيّة. 

النظرّي،  العقل  اإلدراكات يف  لعبور  أّول محطّة  الزمان واملكان  وألنّه يرى عنرصي 

فيعتقد أّن الحقائق امليتافيزيقيّة ال تقبل املعرفة بواسطة العقل النظرّي؛ ألن موضوعاتها 

الحقائق  هذه  يثبت  يأيت  سوف  كام  ثانية  ناحية  من  وهو  مكانيّة.  أو  زمانيّة  ليست 
امليتافيزيقيّة بالعقل العميّل.]1]

أثار كانط]2] شبهة تدّخل الذهن يف املفاهيم واملعرفة بوحي من نزعة الشّك لدى 

النسبيّة  النزعة  االثني عرش للذهن. وقد تحّول إىل أحد رموز  القوالب  هيوم، وصّمم 

الحديثة وممن تسبّبوا يف ظهور نزعة الشّك الحديثة. ومع أنّه مل يكن يف صدد الدفاع 

عن نزعة الشّك، غري أّن نظامه الفكرّي يستدعي نزعة الشّك والنزعة النسبيّة. 

يقول كانط: »لدينا يف أذهاننا اثنا عرش قالبًا، وهذا هو الشكل الذي صنعت عليه 

تدخل  مواد  مبثابة  تكون  أذهاننا  إىل  بصورها  الخارجيّة  األشياء  تنتقل  حينام  أذهاننا. 

إىل الذهن من الخارج. وتتشّكل هذه املواد وتكتسب صورها يف القوالب االثني عرش، 

الله  الفلسفة، ج 1، صص 198-199؛ كورنر، اشتفان؛ فلسفة كانط، ترجمه للفارسيّة عزت  ]1] راجع: فلسفتنا، ص 144-150؛ دروس يف 

فوالدوند، صص 186-179. 

]2] كانت حياة كانط يف ظاهرها رتيبة، فقد ولد يف مدينة كونيغزبرغ يف بروسيا، وكان ابن عامل صناعّي، ونشأ عىل تربية دينيّة خالصة، 

ودرس يف جامعة كونيغزبرغ. وبدأ التدريس منذ عام 1755م وارتقى سنة 1770م إىل أستاذيّة املنطق وما بعد الطبيعة. يكتب يف رسالة إىل 

أحد زمالئه يف الجامعة حول كتابه »نقد العقل النظرّي املحض«: خطتي الرئيسيّة حول دراسة الفلسفة املحضة تتعلّق بهذه املواضيع الثالثة: 

1 – ما الذي نستطيع أن نعلمه؟ )ما بعد الطبيعة(. 2 – ما الذي يجب أن نفعله؟ )األخالق(. 3 – ما األمل الذي ينبغي أن نحمله؟ )الدين(. 

واآلن يتعنّي أن نضيف إىل هذه املواضيع الثالثة موضوًعا رابًعا هو: ما هو اإلنسان؟ )علم املعرفة(. وقد حاولت أن أنجز الجزء الثالث من 

خطتي... بسبب حبّي واحرتامي للمسيحيّة، وكذلك بسبب مبدأ حّريّة املعتقدات، حاولت أن ال أخفي شيئًا، بل عىل العكس سعيُت إىل أن 

أرشح كلَّ يشء بنحو واضح مكشوف، ألّن املسيحيّة حسب عقيديت رمبا تتحد اتحاًدا وجوديًّا مع العقل العميّل املحض. 

انتقد ملك بروسيا شخصيًّا الكتاَب املذكور واضطر كانط عرب بيان غامض إىل القول إّن غايته كانت متجيد املسيحيّة وليس إدانتها. ويف الوقت 

ذاته كان يف السابق أيًضا قد ركّز اهتاممه عىل األخالق يف كتاب »املبادئ األساسيّة مليتافيزيقا األخالق« )1785م( و»نقد العقل النظرّي 

املحض« )1788م(. وبعد ذلك وضع كتاب »نقد ملكة الحكم« )1790م( الذي ناقش فيه علم الجامل والهدف من الكائنات. وبعدها صدر 

عام 1798م كتابه بعنوان »علم اإلنسان« الذي درَّسه كانط يف الجامعة ألكرث من عرشين عاًما. رؤية كانط حول املعرفة مزيج من النزعة 

العقالنيّة والنزعة التجربيّة. لقد تتلمذ عىل تراث العقالنيّة، لكن قراءته ألعامل هيوم أّدت )حسب تعبريه( إىل استيقاظه من غفوة الجزم. 

راجع: الفلسفة واإلميان املسيحّي، صص 92-89. 
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ومجموع هذه املواد والصور االثنتي عرشة هو الذي يصنع املعرفة. الجدير بالذكر يف 

أّن املعارف الحاصلة هي فينومنات وظواهر وليست نومنات وواقعيّات  هذا الخضم 

الخارجيّة  الواقعيّات  بني  ومثّة  الواقع،  ومؤرّشات  رموز  هو  للذهن  يبدو  ما  خارجيّة. 

وما يف الذهن، ال مجرّد تغاير أنطولوجي، بل تغاير معريّف أيًضا، وهذا ناجم عن خطأ 

سيستامتييّك منتظم يف ذهن البرش، لكّننا جميًعا منتلك أجهزة وقوالب معرفيّة متساوية؛ 

لذلك نفهم بشكل واحد، عىل غرار ما لو كنا نرتدي جميًعا نظّارات خرضاء، فرنى كلّنا 

العامل الخارجّي أخرَض. 

هذه املعرفة من حيث إنّها مشرتكة بيننا جميًعا ليست نسبيّة، ومن حيث إّن مثّة 

يقيًنا بها، فهي ليست شكًّا، ولكن من جهة ثانية ال تنّم هذه املعرفة عن عني الواقع وال 

تعربِّ عنه، بل هي مجرّد رمز وإشارة للواقع، إشارة تتخطّى قنايَت الزمان واملكان. لهذا 

السبب ال تندرج املفاهيم العقليّة وامليتافيزيقيّة يف هذه القوالب وينبغي إثباتها عن 

طريق العقل العميّل>.]1] توّصل كانط إىل منط معنّي من علم املعرفة عن طريق علم 

الذهن، وترك تأثريًا يف املفّكرين من بعده، فقد استلهم الفالسفة من بعده هذا املبنى 

لينزعوا إىل التشكيك أو النسبيّة السيستامتيكيّة، وذهب فريق إىل تبّني النزعة التعّدديّة. 

وباملستطاع اعتبار الوجودينّي وفالسفة تحليل اللغة، والفينومنولوجيّني وأشخاص مثل 

هيغل وهوسل وهايدغر و... الخ من جملة من تأثّر بكانط. 

نسبّية كانط يف بوتقة النقد

مع أن كانط كان يبغض الشّك واملشّككني ويسّمي نفسه شخًصا واقعيّا لكنه اختار 

به إىل صفوف املشّككني، بل إنّه أرىس دعائم مدرسة  منهًجا يف تحليل معرفة العامل قرَّ

جديدة من نزعة الشّك. إنّه يعتقد أّن الشء يف الخارج غري الشء يف إدراكنا، أو ال أقّل 

من أنّنا نشّك هل الشء يف العامل الخارجّي هو عني ما نجده يف أنفسنا أم ال. وحينئذ 

كيف يتسّنى القول: إّن مثّة يف العامل حقائق، ونستطيع أن نعرفها؟ يقول كانط: العامل 

اإلدراك.  قوالب  عقليّة هي  وقوانني  وضوابط  ذهنيّة  وصور  أشكال  بواسطة  لنا  يظهر 

]1] راجع: »نقد العقل النظرّي املحض« و»التمهيدات«. 
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وال  أعيننا،  دوًما عىل  نضعها  التي  النظّارات  يف  امللّون  بالزجاج  أشبه  واألشكال  الصور 

مناص من أن نرى كّل األشياء بلونها. يف هذه الحالة من أين لنا أن نقول إّن ما يف أذهاننا 

هو نفسه املوجود يف الخارج؟!

ومل تكن نزعة الشّك لدى پريهون بأكرث من هذا، إذ مل يكن پريهون يرفض العيانات 

الخارجيّة، بل كان يقول: <قد تكون لألشياء الخارجيّة كيفية خاّصة وندركها نحن بنحو 

آخر تقتضيه قوانا ومبا يتناسب والظروف الزمانيّة واملكانيّة>. بكالم آخر الفكرة التي 

طرحها پريهون بشّك وارتياٍب طرحها كانط بالدليل والرباهني وبنحو قاطع جازم. 

شّدد الفالسفة القدماء والفالسفة اإلسالميّون عىل قضيّة الوجود الذهنّي، وقالوا إّن 

ماهية األشياء يف الخارج نفسها التي نجدها يف أذهاننا، بينام يقول كانط: كّل ما ندركه 

هو عىل النحو الذي يقتضيه ذهننا، وال ندري هل الواقع عىل نفس هذا النحو أم ال! 
وهنا يريس كانط دعائم مدرسة تحيي بكّل جّد الأدرية پريهون.]1]

يسّجل الشهيد محمد باقر الصدر إشكالني أساسيّني عىل كانط: األّول هو أّن العلوم 

والحقائق الرياضيّة ليست بأّي حال من األحوال من صناعة النفس والذهن البرشينّي، 

إذا  العينيّة.  والحقائق  الخارجّي  العامل  عن  تعربِّ  أيًضا  العلوم  من  الطائفة  هذه  إمّنا 

الخارجّي،  العامل  الحقيقة موجودة يف  أّن هذه  4«، فمعنى ذلك   =  2  + إّن »2  قيل 

سواء أكان مثّة مفّكر ريايّض يف العامل أو مل يكن، وسواء أدرك أحٌد هذه الحقيقة أو 

مل يدركها. الحقائق الرياضيّة مستقلّة عن عامل الذهن واإلدراك البرشّي؛ لذلك ينبغي 

الحال  تُناقش وتُفحص كام هو  الخارج أن  يف خصوص صّحتها وسقمها وتطابقها مع 

بالنسبة للعلوم الطبيعيّة. إذن، قطعيّة العلوم واملسائل الرياضيّة ليست من باب أنّنا 

نحن الذين نصنعها ونخلقها، بل ألّن تعبريها وحكايتها عن العامل الخارجّي أمر ثابت 

بشكل رضورّي وفطرّي. 

اإلشكال الثاين هو أّن كانط اعترب املعلومات واألحكام العقليّة قوانني للفكر وليست 

قوانني تعرّب عن العامل الخارجّي، وعّدها مجرّد روابط تنظِّم اإلدراكات الحّسيّة. ونتيجة 

]1] املعرفة يف الفلسفة اإلسالميّة، صص 108-109م. 
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هذا الكالم هي نسبيّة الحقائق واإلدراكات املتعلّقة بعامل الطبيعة، فضاًل عن أنّه يسلبنا 

إمكانيّة التحقيق يف املسائل امليتافيزيقيّة. 

والنتيجة هي أّن املدرسة النقديّة لكانط تفيض إىل املثاليّة، ذلك أّن اإلدراكات األّوليّة 

العقليّة مجرّد روابط خالصة تنشئ أوارص بني املوضوعات املستمّدة من الطبيعة، ويف 

هذه الحالة سنفقد حتى إثبات الواقع الخارجّي الذي ال ميكن إثباته إاّل عن طريق مبدأ 

العلّيّة؛ ألّن مبدأ العلّيّة هو الذي يحكم بأّن كّل إدراك وانعكاس حيّسّ يحتاج إىل علّة 

مؤثرة، والعلّيّة من وجهة نظر كانط موجودة فقط بني الظواهر والفينومنات، وال تثبت 
الواقع العينّي لألشياء.]1]

الخارجّي، والثاين أن نؤمن  الواقع  نتقبّل  األّول أن  للواقعيّة رشطان:  بعبارة أخرى، 

بتطابق بعض املعارف عىل األقّل مع الواقع الخارجّي. وفًقا لتصّورات كانط الرشط الثاين 

ال يتحّقق، ووفًقا لهذه التصّورات أيًضا ال ميكن إثبات الرشط األّول أي الواقع الخارجّي. 

النسبّية يف فلسفة العلم

تَوفَر املحّفُز الرئيس لتطّور النزعة النسبيّة يف العرص الحارض يف فلسفة العلم؛ ألّن 

والتجربيّة  املنطقيّة  الوضعيّة  نفسها  املايض  يف  كانت  العلم  لفلسفة  األساسيّة  األركان 

املتطرّفة التي تعرّضت لهجامت شديدة متوالية؛ ولهذا السبب جرى التشديد يف عرص 

»ما بعد الوضعيّة« عىل نسبيّة املعرفة العلميّة. الشخصيّة الرئيسة يف هذا العرص هو 

»توماس كوهن« الذي وضع كتاب »بنية الثورات العلميّة«، لينقد منوذج الوضعيّة الذي 

اقرتحته للعلم وليعرض كذلك منوذًجا بدياًل، فزلزل بذلك عقالنيّة العلم وأشاع النزعة النسبيّة 

يف العلم. ومع أّن كوهن ينكر أنّه صاحب نزعة نسبيّة لكّنه أثار اهتامم موافقيه ومعارضيه. 

]1] فلسفتنا، صص 152-150. 
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رؤية توماس كوهن يف فلسفة العلم

رؤية كوهن حول ماهية العلم وتاريخه،]1] تسّمى فلسفة ما بعد الحداثة أو ما بعد 

الوضعيّة. وأركان نظريّته عبارة عن:

تصاعديّة، وال  له وترية  ليس  الزمان  العلم مبرور  أّن  التصاعديّة]2]: مبعنى  إنكار   .1

أكرب  بصّحة  املتأّخرة  الفرتات  العلم يف  يتمتّع  ال  الحقائق.  تراكم  متزايد من  سياق 

قياًسا إىل الفرتات السابقة املتقّدمة، إمّنا توجد حاالت َسّجلت فيها مسرية املعرفة يف 

ميدان العلم تراجًعا إىل الوراء. 

2. تبّني إطار مرجعّي]3]: كّل االحتكاكات والصدامات يف تاريخ العلم تتعلّق بظهور 

األطر املرجعيّة وأفولها. من الصعب تعريف اإلطار املرجعّي )پارادايم( بدقّة، ولكن 

باملقدور القول بالسامت التالية لإلطار املرجعّي:

ـ يتمركز اإلطار املرجعّي حول محور املكتسبات العلميّة املقبولة، ويوفّر مناذَج لطرح 

املسائل وحلّها. 

ـ يخلق اإلطار املرجعّي عالقة خاّصة يف أساليب التجربة واستعامل األدوات والفنون 

لنعرث بها عىل حلول املسائل.

ـ يحّدد اإلطار املرجعّي الظروف الالزمة إلحراز مشاغل علميّة ناجحة ومقبولة. 

واألدواتيّة  النظريّة  والتعّهدات  االلتزامات  من  شبكة  املرجعّي  اإلطار  يُوِجد  ـ 

واملناهجيّة.

ـ يشكل اإلطار املرجعّي رؤية كونيّة ميتافيزيقيّة. 

ـ اإلطار املرجعّي ليس نظريّة مع أنّه قد ينطوي عىل نظريّات. 

ـ يكرِّس اإلطاُر املرجعّي مسائل وأصواًل أساسيّة ألهل االختصاص يف مضامر اختصاصهم. 

]1] راجع: كوهن، توماس؛ بنية الثورات العلميّة، ترجمه للفارسيّة أحمد آرام. 

[2[ Incrementalism.

[3[ Paradigm.
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كمثال لإلطار املرجعّي يُعّد ميكانيك نيوتن أو ميكانيك أنشتاين أو كيمياء دالتون 

أو فلك كوپرنيكوس أطرًا مرجعيّة يف علوم امليكانيك والكيمياء والفلك، وفضاًل عن 

أّن كّل واحد منها يشمل أكرث من نظريّة، فهو يعربِّ عن طريقة ومنهج بحٍث يضمُّ يف 

داخله النظريّات العلميّة. وعليه فاإلطار املرجعّي يحتوي نظريّة علميّة ومقبوالٍت 

ميتافيزيقيّة وطريقة ومنهًجا ومعياًرا بحثيًّا. 

3. انقسام العلم إىل علم عادّي وعلم ثورّي: العلم العادّي عبارة عن البحث القائم 

هذه  سابقة.  علميّة  مكتسبات  عّدة  أو  سابق  واحد  علمّي  مكتسب  أساس  عىل 

معنّي  علمّي  مجتمع  قبل  من  الزمن  من  معينة  فرتة  يف  مقبولة  تبدو  املكتسبات 

إطار  بتوجيه  تتّم  البحوث  وهذه  والتحقيقات.  البحوث  من  مزيد  إلنجاز  كأساس 

للعلم  الزمني  رشطني  يوفّر  البحث  يف  املعنّي  التقليد  هذا  استمرار  معنّي؛  مرجعّي 

العادّي وعلامئه هام االلتزام واإلجامع الظاهرّي. ال يرمي العلم العادّي إىل اإلبداع 

والتجديد، إمّنا هو سعي صادق إلدراج الطبيعة يف قالب مفاهيم معيّنة، لكّن إنجاز 

بحوٍث بإرشاف ذلك اإلطار املرجعّي املعنّي يوفر فرًصا ال يتحىّل فيها اإلطار املذكور 

بالكفاءة والفاعليّة املتوقّعة منه، بحيث تظهر تدريجيًا حالة االنفالت من القواعد. 

الالقواعد عبارة عن ظرف وحالة ال ميكن تفسريها أو تربيرها طبًقا لإلطار املرجعّي 

املوجود. طبًعا عىل امتداد النشاط العلمّي العادّي يتّم تجاهل عدد من الالقواعد 

تعّمًدا، ووجودها ال يُعّد مؤرًشا عىل ضعٍف جاّد وأسايّس يف اإلطار املرجعّي املعتمد، 

ولكن عندما يصل تراكم الالقواعد إىل مرحلة األزمة]1] ينشب النزاع والنقاش حول 

الجدارة النسبيّة لألطر املرجعيّة القدمية والجديدة وهذا ما يسّمونه اصطالًحا بحث 

السابق  املرجعّي  اإلطار  إطاٌر مرجعّي جديد مكان  املرجعّي]2]. وأخرًيا يحلُّ  اإلطار 

وتحدث الثورة العلميّة]3]. 

4. عدم قابلية األطر املرجعيّة للقياس: يعتقد كوهن أّن األطر املرجعيّة املتنافسة ال 

[1[ Crisis.

[2[ Paradigm Debate.

[3[ Scientific Revolution.
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تقبل املقارنة]1]، وعليه فتغيريها عمليّة غري عقالنيّة. مصطلح <غري القابل للمقارنة> 

يطلق يف علم الرياضيّات عىل كّميتني ال ميكن قياسهام مبعيار واحد مشرتك للقياس. 

واألطر املرجعيّة املتنافسة بدورها ال يوجد لها معيار مشرتك اسمه ما فوق األطر 

املرجعيّة؛ ألّن أّي نوع من التقويم تابع هو نفسه لإلطار املرجعّي. وهكذا عندما 

عقالنيًّا،  سياقًا  تغيريها  يكون  لن  والقياس  املقارنة  تقبل  ال  املرجعيّة  األطر  تكون 

وسيكون كأّي بحث يف اإلطار املرجعّي ذا طابع إقناعّي ليس إاّل. وإذن، عدم القابليّة 

أساس معيار  املتنافسة عىل  املرجعيّة  األطر  املقارنة بني  إمكان  يعني عدم  لإلقناع 

محايد. الرسُّ يف عدم القابليّة للمقارنة يكمن يف عدم وفاق أنصار األطر املرجعيّة 

املتنافسة عىل قدرات األطر املرجعيّة عىل حلِّ املسائل، واختالف املعايري والتعاريف 

وحاالت سوء التفاهم والعمل يف داخل عوامل متفاوتة. 

5. مراحل منو العلم: أ – مرحلة ما قبل اإلطار املرجعّي ووجود كمٍّ كبري من املعطيات 

وعدم التوافق العميق عىل نظريّة أساسيّة. ب – تحقيق التوافق املشرتك والشامل 

بخصوص منوذج وإطار مرجعّي محّدد وتقليد أساليب البحث املستخدمة وتحّقق 

السابق واندالع  العادّي. ج – ظهور مشكالت جاّدة، وعجز اإلطار املرجعّي  العلم 

ثورة علميّة وتغرّي املقبوالت األنطولوجيّة والتئام إطار مرجعّي جديد. 

النقطة املهمة أّن إمكانيّة البحث املنسجم بني األطر املرجعيّة املتنافسة يجعل مبدأ 

عدم القابلية للمقارنة متعّذًرا؛ إذ لو كان البحث املعقول والفحص املنسجم بني األطر 

له  بشكل  ليمكن فحصها  محايد  منظار  يكون مثة  أن  للزم  ممكًنا  املتنافسة  املرجعيّة 

معناه. إذن، ينبغي فضاًل عن املعايري الداخليّة لكّل إطار مرجعّي أن تكون مثّة معايري 

داپلت  جريالد  يؤيّد  محايد.  بنحو  الداخليّة  املعايري  تقويم  مبساعدتها  ليُتاح  خارجيّة 

املدافع عن نسبيّة املعرفة العلميّة التمييز بني املعايري الداخليّة واملعايري الخارجيّة، لكّنه 

م النزعة النسبيّة عىل  يعترب تعيني املعايري الخارجيّة معتمًدا عىل املعايري الداخليّة، ويعمِّ

املعايري الخارجيّة. بيد أّن اإلشكال يكمن يف: كيف ميكن قبول تعيني املعايري الخارجيّة 

إذا كان  اعتبارها معايري خارجيًة؟ عىل كّل حال،  الداخليّة ومع ذلك  املعايري  من قبل 

[1[ Incommesurable.
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داپلت يؤيّد وجود معايري خارجيّة محايدة للحكم حول األطر املرجعيّة، فلن يتاح الدفاع 

عن عدم قابليّتها للمقارنة، وإذا أنكر املعايري الخارجيّة، فلن يجوز اّدعاء إمكانيّة فحٍص 

للنزعة  رواية  أّي  أّن  وأنصاره هي  كوهن  رؤية  يف  األخرى  املشكلة  معناه.  له  وبحٍث 

النسبيّة املعرفيّة تواجه التناقض الذايتّ والداخيّل. 

املسعى اآلخر لداپلت يتمثّل يف التمييز بني النسبيّة املتطرّفة وبني النسبيّة املعتدلة. 

للنسبيّة  طبًقا  ولكن  المعقول،  بسياق  يتمتّع  املتطرّفة  النسبيّة  يف  النظريّات  اختيار 

املعتدلة ميكن توفري طابع عقاليّن لهذا السياق. وهذا االقرتاح بدوره يعاين من النقود 

الواردة عىل النسبيّة املعرفيّة، وال ميكن عرض رؤية عاّمة شاملة حول إمكانيّة املعرفة. 

املراحل االثنتا عرشة يف فلسفة العلم لدى كوهن

1. نوع التاريخ. 2. القدرة امللحوظة لإلطار املرجعّي عىل حل املسألة. 3. نجاح اإلطار 

املرجعّي. 4. تكريس املبادئ األساسيّة والنزعة النسبيّة. 5. االلتزام )التعّهد( واإلجامع 

العادّي يف ظل  العلم  تكوُّن وتسجيل  العادّي. 6.  للعلم  الظاهرّي هام رشطان الزمان 

وظهور  الالقواعد  تراكم   .9 الالقواعد.   .8 والتبيني.  الوسط  إصالح   .7 املرجعّي.  اإلطار 

األزمة. 10. بحث اإلطار املرجعّي. 11. الثورة العلميّة واستبداُل )طلُب البديل ِمن( إطار 

مرجعي جديد. 12. التشديد عىل املقاومات يف اإلطار املرجعّي. 

نقد النزعة النسبّية لدى كوهن

أورد بعض فالسفة العلم نظري شفلر]1] وشاپر]2] وكورديك]3] نقوًدا عىل نظريّة كوهن. 

وباملستطاع تسجيل تحّديات عىل هذا املنحى من منظار علم املعرفة اإلسالمّي. وفيام 

ييل بعض النقود والتحّديات التي ُسّجلت عىل كوهن:

1. طبًقا لرؤية كوهن كّل إطار مرجعي يضّم نظريّاٍت ومناهج ومعايري سائدة، فإذا 

[1[ Sheffler.

[2[ shapere.

[3[ Kordig.
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لتكون  بديهيّة؛  اعتبارها  فينبغي  والتقويم،  الفحص  تقبل  ال  املرجعيّة  األطر  كانت 

قضيّة أساسيّة تُستنتج منها القضايا األخرى، والحال أّن املجموعة واألجزاء املوجودة 

داخل اإلطار املرجعّي، أي النظريّات واملناهج واملعايري قضايا نظريّة وغري بديهيّة، 

وتحتاج كّل واحدة منها إىل تسويغ وإثبات عيايّن. 

2. استعصاء األطر املرجعيّة املتنافسة عىل املقارنة مشكلة أخرى يف النظام الفكرّي 

لكوهن تروِّج لفكرة الالعقالنيّة والنزعة النسبيّة. والحال أنّه ميكن الحكم عىل األطر 

املرجعيّة املتنافسة عىل أساس معايري خارجيّة، وكذلك يتسّنى عن طريق التحليل 

الناجحة  الداخيّل لكّل واحد من األطر املرجعيّة اكتشاف النظريّات واملعايري غري 

وتغيريها. عىل هذا األساس تندثر النزعة النسبيّة يف العلوم الحديثة. يحاول كوهن 

طبًعا،  والصخبيّة  والفوىض  والالعقالنيّة  النسبيّة  النزعة  تهمة  من  نفسه  يربِّئ  أن 

وهو يعتقد من ناحية أخرى أنّه ال يوجد أّي قانون الختيار النظريّات، ومع ذلك 

يوّضح أن رفض وجود قانون الختيار النظريّات ال يستدعي نفي وجود دليل جيّد 

انتقاءاتهم واختيارهم مثل  العلم يف  ومتني أو نفي وجود معيار يعتمده فالسفة 

اثنني  لعالِمني  القيم، أي ميكن  األدلّة تعمل مبثابة  والفائدة. فمثل هذه  البساطة 

لكّنهام  النظريّة،  اختيار  الحاسمة يف  العوامل  كأحد  البساطة  قيمة  يتّفقا عىل  أن 

ال يتفقان حول: أّي واحدة من النظريّتني املتنافستني تتمتّع بهذه القيمة؟ بيد أّن 

هذه الفكرة ال تنفي وجود املعيار؛ إذ من املمكن حتى عىل افرتاض قبول معيار 

واحد أن يختلف العلامء يف تطبيقه عىل املصاديق، مبعنى أّن اختالفهم أيًضا عىل 

أساس معيار محّدد. 

األطر  وتقويم  فحِص  معايري  يؤيد  فهل  معاملها،  يحّدد  وال  رؤيته  كوهن  يوّضح  ال 

املرجعيّة؟ عندئذ ال يتاح التحّدث عن عدم قابليّة األطر املرجعيّة للمقارنة. وإذا كان 

القول بوجود أدلّة متينة  اّدعاء عدم قابليّة األطر املرجعيّة للمقارنة، فال ميكن  يطرح 

النتخاب النظريّة. والواقع أّن توماس كوهن يف نظريّة <بنية الثورات العلميّة> يدافع 

عن عدم القابليّة للمقارنة، ويهرب يف الوقت نفسه من النزعة النسبيّة! وهذا املنحى 

نوع من املفارقة والتناقض تعاين منه نظريّته. 
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النزعة النسبّية لدى پوپر

يعتقد پوپر أّن الحّد الفاصل بني املعرفة والظّن هو القابليّة للدحض. برتسيم هذا 

يف  والفلسفة  الخّط،  من  جانب  يف  واملختربيّة  التجربيّة  العلوم  تندرج  الفاصل  الخّط 

العلميّة  النتائج  أو  النظريّات  لدحض  طرق  ثالثة  يعرض  إنّه  منه]1].]2]  اآلخر  الجانب 

والفلسفيّة: 1 – منهج الدحض عن طريق التجربة، أي إثبات بطالن نظريّة ما بواسطة 

الشواهد والقرائن التجربيّة. 2 – االستدالل العقيّل. 3 – تركيبة من االستدالل العقيّل 

والشواهد والقرائن التجربيّة. واملعارف التي ال تقبل الدحض بأحد هذه الطرق الثالثة 
ليست معارف يقينيّة، بل هي مجرّد معارف ظّنيّة.]3]

يعتقد پوپر أنّه ال يوجد يقني مطلق مع أّن اليقني الكايف ملعظم األهداف العلميّة 

متوفّر ومتاح، ويجب ترك البحث عن اليقني من أجل الوصول ألساس رصني للمعرفة.]4] 

التجارب الداخليّة للشعور باليقني ال ميكنها إطالقًا تصويب أّي قضيّة علميّة، وليس للعلم 

من منزلة سوى أن يكون موضوًعا للتحقيق والبحث النفسايّن. الشعور باليقني مهام كان 

شديًدا ال ميكنه أبًدا تصويب قضيّة من القضايا، ولكن من زاوية معرفيّة ال يُكرَتث لشدة 

نابًعا  اليقني متوكّئًا عىل اإلحراز القطعي للمعاين أم كان  يقيني أو ضعفه، سواء أكان 

من ظّن ضعيف. هذه األمور ليست لها أّي عالقة مبسألة تصويب القضايا العلميّة.]5] 

يف الواقع يعترب پوپر اليقني النفسايّن النابع من التجربة الداخليّة واإلميان القلبّي معتربًا 

وممكًنا، وما يريد أن يدحضه وينفيه هو اليقني املعريّف وليس اليقني النفسايّن. بعبارة 

أخرى إنّه يرى اليقني املطلق مام ال ميكن بلوغه والوصول إليه. ويف مقابل ذلك يجد 

اليقني الُعْريّف العلمّي والداخيّل )النفسايّن( مناسبًا وممكًنا للحياة العاديّة، لكّنه ال يرى 

له قيمة معرفيّة يف األساس. 

[1[ Popper, k.r; The Aim of Science, In his Objective Knowledge )Oxford University Press 1972( p.p. 191-205-193.

]2] راجع: مورتيمر جي، آدلر؛ عرشة أخطاء فلسفيّة، ترجمه للفارسيّة إن شاء الله رحمتي، ص 162. 

]3] م ن، ص 166. 

]4] پوپر، كارل. رميوند؛ املعرفة العينيّة، ص 40. 

]5] پوپر، كارل. رميوند؛ املعرفة العينيّة، منطق االكتشاف العلمّي، صص 63-62. 



491الشكوكّية: نقد إمكان المعرفة في الفكر الغربّي

يف ضوء الرشطني املهّمني لليقني، أي »رضورة املحمول للموضوع« و»عدم إمكان سلب 

ه پوپر نقده للرشط الثاين، وبسبب نفي الرشط الثاين يعتقد  املحمول من املوضوع«، يوجِّ

أّن احتامل الخطأ جائز يف كّل األحوال. يقول حول هذا املوضوع: »طبًعا ينبغي االعرتاف 

أّن مثّة حقيقة يف نزعة الشّك وأيًضا يف النزعة النسبيّة، وهي أنّه ال يوجد أّي ِمالك للصدق، 

بيد أّن هذه املالحظة ال تسمح باستنتاج أّن اختيار النظريّات املتنافسة عمليّة تتبع األهواء 

والرغبات، ونحن دوًما عرضة لالبتعاد عن الحقيقة أو القصور يف الوصول إليها، واألمر 

غري امليسور الوحيد بالنسبة لنا هو بلوغ اليقني، بل وحصول معرفة بدرجة عالية من 

االحتامل، فنحن كائنات معرَّضة للزلل.]1] يف حدود علمنا الحقيقة البسيطة هي هذه ليس 
إاّل، واإلنسان ليس معصوًما عن الخطأ والزلل يف أّي مجال من املجاالت«.]2]

نقود عىل النزعة النسبّية لدى پوپر

النسبيّة برفضها  النزعة  فإّن  بنا  النسبيّة، وكام مّر  النظرة يقع پوپر يف رشاك  بهذه 

ملعيار الصدق والحّقيّة تفقد القدرة حتّى عىل إثبات ادعاءاتها. إذن، العجز عن إثبات 

القضايا يؤّدي إىل العجز عن دحضها. باإلضافة إىل ذلك، البديهيّات العقليّة مثل مبدأ 

استحالة اجتامع النقيضني مصداق جيّل لليقني املطلق الذي يتوّجب حتى عىل املشّكك 

وذي النزعة النسبيّة أن يكون عىل يقني منه، فبإلغاء هذا املبدأ ال ميكن الوثوق حتى 

بالتشكيك والنزعة النسبيّة. 

عرض وتحليل آخر للنزعة النسبّية

يقّدم األستاذ عبد الله جوادي آميل تصنيًفا للنزعة النسبيّة يتضّمن خمسة صنوف 

ه نقوده لبعضها: لها، ثم يوجِّ

ثابت  موجود  أّي  وجود  بعدم  القاضية  الخارجيّة  الحقائق  نسبيّة  األّول:  الصنف 

ومنطقّي يف خارج الذهن، إمّنا كّل موجود عرضة بالرضورة للتغرّي والسياليّة. الفلسفة 

أمرًا  واملطلق  الثابت  وجود  ترى  املاّدّي  غري  املجرّد  املوجود  إثبات  تتوىّل  التي  اإللهيّة 

]1] پوپر، كارل. رميوند؛ املجتمع املفتوح وأعداؤه، صص 128-120. 

]2] م ن، ص 128. 
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ناته، يبدو مبدأ قانون  محرزًا، ففي عامل املادة والطبيعة التي تتحّول كّل أجزائه ومكوِّ

الحركة والخطوط الكلّيّة ثابتًا. 

الصنف الثاين: نسبيّة العلوم البرشيّة مبعنى تناسب النتيجة مع مقّدمات االستدالل. 

هذه الفكرة صحيحة متاًما، والدليل عىل حّقيّة هذا الصنف هو وجود آرصة تكوينيّة 

ورابطة رضوريّة بني الدليل واملدلول، سواء أكان الدليل علًّة للمعلوم أو عالمة له؛ إذ 

واعتباريّة  تعاقديّة  عالمة  هنا  القصد  ليس  للنتيجة،  عالمة  املقّدمات  أّن  افرتاض  عىل 

تختلف باختالف الشعوب واألمم، بل هي عالمة تكوينيّة غري اصطناعيّة، وتوجد بينهام 

قهريًّا آرصة ال انفصام لها. حكم هذا الصنف من النسبيّة هو أنّه ال ميكن توقّع أّي نتيجة 

من أّي مقّدمة، وال متهِّد أّي مقّدمة األرضيّة لظهور أيّنتيجة. 

يف  التحّول  أّن  مبعنى  الجواب،  مع  السؤال  تناسب  مبعنى  النسبيّة  الرابع:  الصنف 

علم من العلوم ميهِّد األرضيّة لطرح سؤال عىل علم آخر، وهذا العلم اآلخر من أجل 

أن يجيب عن ذلك السؤال سيشهد تحّواًل يف داخله. هذه الفكرة أيًضا مع أنّها معقولة 

ومقبولة إاّل أنّه ليس لها من نتيجة سوى ارتباط بعض العلوم وليس كلّها ببعضها، ويف 

بعض املسائل وليس يف املسائل كلّها، ويف بعض الصور ال يف جميع الصور. 

مطلقة  واقعيّات  وجود  رغم  أنّه  مبعنى  البرشيّة  العلوم  نسبيّة  الخامس:  الصنف 

وثابتة يف العامل الخارجّي ال تندرج هذه الواقعيّات ضمن دائرة العلم البرشّي إاّل بنحو 

وكّل ظاهرة  والذهن،  العيان  بني  والتأثر  التأثري  ليس سوى حصيلة  الفكر  ألّن  نسبّي، 

خارجيّة تترّسب عن طريق الحواس إىل املجاري اإلدراكيّة تؤثّر يف سلسلة األعصاب، ومن 

بني  املتبادلني  والتأثّر  التأثري  عليها. حصيلة  بصامته  العصبّي  الجهاز  يرتك  أن  الطبيعّي 

هذين يسّمى العلم. ومن املحتّم أنّه ال سبيل ألحٍد إىل الواقع كام هو إاّل بالنسبة لجهازه 

العصبّي الخاّص. النسبيّة بهذا املعنى من مباحث علوم الدرجة األوىل التي يتوىّل علُم 

املعرفة جزًءا منها ويتوىّل علُم وجود املعرفة جزًءا منها... عىل أساس هذا املبنى ال يُتاح 
التيّقن من أّي فكرة سواء أكانت عن الطبيعة أو عن ما بعد الطبيعة.]1]

]1] الرشيعة يف مرآة املعرفة، صص 62-57. 
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ًما تحليالته لها: ويعرض األستاذ جوادي آميل أربعة بيانات أخرى لنسبيّة املعرفة ُمقدِّ

البيان األّول: اإلنسان موجود ماّدّي، وفكره أيًضا واقع ماّدّي يتأّت عن طريق أدوات 

املبنى وبغض  بناًء عىل هذا  الخارجّي.  العامل  متقابل مع  تعاٍط  إطار  معيّنة يف  ماّديّة 

النظر عن كون الحقيقة مطلقة أو نسبيّة، سيكون الفهم واإلدراك البرشيّان أمرًا نسبيًّا 

وعرصيًّا، ألنّه ال ينطبع لدى أّي شخص ال الواقع الخارجّي بشكل مبارش وال الفهم املبارش 

لقصد املتكلّم، إمّنا تنطبع لديه محّصلة من تفاعالت دماغنا مع الظواهر الخارجيّة. كّل 

ظاهرة يف طريق انتقالها إىل الدماغ تواجه مئات التأثريات والتأثّرات املتبادلة. ونسبيّة 

املعرفة هي امللزوم الحتمّي لهذا املبنى الفلسفّي. وإذا كان بعض املاّدينّي قد ذهبوا إىل 

نسبيّة الحقيقة أيًضا بناء عىل هذا املبنى؛ فألنّهم مل يعتربوا الحقيقة سوى معرفة كّل 

شخص للحقيقة؛ لذلك أطلقوا عىل املعرفة النسبيّة اسم نسبيّة الحقيقة. 

البيان الثاين: هذا البيان ال يأبه ملاّديّة أو الماّديّة الفكر، وال يحلّل النسبيّة يف نطاق 

تفاعالت الدماغ املاّديّة، إمّنا يقول إّن الفكر البرشّي ليس سوى بسط الفرضيّات املاضية 

وتوسيعها، مبعنى أّن كّل تلقٍّ علميٍّ جديٍد قبل أن يظهر يف وعاء الفهم ينتظم يف قالب 

القبليّات السابقة، بل إّن وعاء الفهم ليس سوى وعاء إعادة بناء املعطيات والتلّقيات 

الخارجيّة،  الحقيقة  أصل  اإلطالق  عىل  ليست  الجديدة  فاملعطيات  وإذن،  الجديدة. 

لبوس  دون  ومن  عاريًة  الذهن  إىل  إطالقًا  الخارجيّة  الحقيقة  تصل  ال  ثانية،  بكلمة 

الذهنيّات السابقة لألفراد. علُم كلِّ إنسان نتيجة تركيب مزدوج بني ما يف الداخل وما 

مع  متناسبة  الخارجيّة  للحقائق  شخص  كّل  معرفة  كانت  هنا  من  الخارج.  من  يصل 

قبليّاته. والنتيجة هي أّن األشياء الخارجيّة كام هي يف نفسها ال تصل إطالقًا إىل ذهن 

اإلنسان، إمّنا تحرض يف أذهاننا بنحو نسبّي دامئًا بعد أن متتزج بقوالب أذهاننا. وتتواصل 

هذه النظرة بالتشديد عىل بعض املحفزات االجتامعية أو النفسية التي متّهد األرضية 

لبسط وتنمية اآلراء العلميّة النسبيّة. 

البيان الثالث: علوم البرش السابقة تتعرّض دوًما للتغيري بوفود العلوم الجديدة عليها. 

وعىل ذلك تتناسب معرفة كّل شخص مع املجهوالت الكثرية التي يواجهها، ألّن تبيني 
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كّل مجهول يُعرِّض العلوم السابقة للتبديل والتغيري. الفهم املطلق ألّي واقع خارجي ال 

يتيرّس إاّل إذا انكشفت كلُّ أسار الكون، لذا، طاملا مل تتكشف كل املجهوالت فلن يتاح 

الوثوق بنحو مطلق بأّي علم من العلوم، إمنا يجب أن نبقى نرتقّب تغرّي العلوم السابقة 

لوجود احتامل ظهور علوم جديدة. 

البيان الرابع: البيان الرابع مزيج من البيان الثاين والثالث، فاملعلومات السابقة تَعترِب 

احتامالت العلوم املقبلة عقبًة تحول دون التلّقي املبارش للحقيقة والواقع. عىل أساس 

مبنى القائلني بهذا البيان تفتقر املعرفة لهويّة فرديّة، فهي حقيقة وواقع جمعّي مبعنى 

أّن املفاهيم الجزئيّة تكتسب معانيها يف غمرة تواصل جمعّي مع باقي املفاهيم. هذه 

اآلرصة واالتساق العضوّي ينقل أّي تغيري يحصل يف منظومة املعرفة البرشيّة إىل جميع 

ناتها األخرى. ما يتغرّي هو بنية ونظام هذه املنظومة املؤقتة. من وجهة  عنارصها ومكوِّ

الخارجّي سوى  والواقع  للحقيقة  واملجرّد  والعريان  البسيط  التلّقي  ليس  هذه،  النظر 

خياٍل ساذج ومعتقد تبسيطّي. الوجه املشرتك بني اآلراء األربعة املذكورة هو تأييد نسبيّة 
الفهم واملعرفة البرشينّي.]1]

بعد استعراضه لهذه البيانات األربعة للنزعة النسبيّة يعمد األستاذ عبد الله جوادي 

آميل إىل تحليلها ونقدها وإبداء أحكامه حولها، فال يوافق أيًّا من مناذج نسبيّة املعرفة. 

وفيام ييل خالصة لبعض آرائه الناقدة:

1. الذي يقول بنسبيّة الفهم البرشّي ال يستطيع إطالقًا الوثوق بتعبري أية قضيّة من 

قضاياه العلميّة عن الحقيقة والواقع الخارجيني. ومن هذا املنظار لن ينكشف أّي 

ّس من أسار الطبيعة كام هو، ولن يُفَهَم أيُّ حكم من أحكام الرشيعة. 

2. نسبيّة الفهم البرشّي تضعضع كّل القضايا التي تشّكل أساس أفكار من يّدعون 

للتشكيك، فهذه  الخارجّي ويعرّضها  الواقع  التسليم ملبدأ وجود  النسبيّة من قبيل 

القضايا بدورها تكّونت يف ظل ظروف نسبيّة ويُحتمل فيها التغيري والتحّول، وعليه 

ال مفّر أمام أنصار نسبيّة الفهم مهام أرّصوا وحاولوا أن يعتربوا الحقيقة نسبيّة أيًضا. 

]1] الرشيعة يف مرآة املعرفة، صص 270-276 بتلخيص. 
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3. نسبيّة الفهم تزعزع إثبات مبدأ الواقع أيًضا، وتلقي بقائلها يف هاوية السفسطة، 

واالستدالل،  والربهنة  البحث  ووجود  واملستمع،  القائل  وجود  حتى  تستثني  وال 

ووجود الشاّك والشّك، وهذا أمٌر واضح البطالن. 

4. الحكاية والكاشفيّة من الخصوصيّات الذاتيّة للعلم، وبغري ذلك سيكون جهاًل ال 

علاًم. بتعبري آخر، العلم ليس نسبيًّا أو زمنيًّا عىل اإلطالق، أي ال يتسّنى القول إّن 

العلم واقع خاّص، وهو بالنسبة إىل ظروف وزمان ما بهذا الشكل وبالنسبة لظروف 

وزمان آخر بشكل آخر، إاّل إذا كان لذلك الواقع أبعاد ومراتب مختلفة، وكلُّ علم 

يشري إىل مرتبة معيّنة من الواقع، أو إذا تبّدل علٌم ما إىل جهل. 

ثباته  عىل  تدّل  والماّديّته  العلم  تجربيّة  عىل  املقامة  الفلسفيّة  األدلّة  جميع   .5

والنسبيّته، ذلك أّن املجرّدات منزّهة عن الحركة والتدّرج وتتّسم بالثبات والدميومة، 

مع أّن عالقة النفس باملعرفة السابقة تتغرّي. 

6. إذا كانت املعارف البرشيّة كافّة ضيفًة عىل القبليّات املسبقة، حينئذ يجب أن 

تتناسب كّل فكرة جديدة مع األفكار السابقة، ويفرتض أن تكون الحركات العلميّة 

حركات تدريجيّة وأن ال تظهر عىل اإلطالق فكرة جديدة ال تتناسب مع القبليّات 

السابقة، والحال أنّه يوجد مفّكرون هدموا بأفكارهم الجديدة كّل القبليّات املسبقة. 

7. ال ميكن أبًدا العثور عىل منظومة تحمل جميع عنارصها هويًة نسبيّة، إمّنا يف كّل 

منظومة هناك عنرص أو عنارص تتمتّع بالوجود املطلق، ألّن كّل نسبة تريد أن تتحّقق 

هي إّما نسبة إرشاقيّة تحتاج لوجودها إىل حقيقة مطلقة أو نسبة مقوليّة تتوكّأ عىل 

ماهيّتني غري نسبيّتني. وهكذا عندما تكون املعرفة البرشيّة منظومة مرتابطة ومنسجمة، 

فلن تكون جميع عنارصها بحيث تُفرسَّ وتُفهم بالنسبة إىل سائر العنارص، إمّنا إذا كانت 

هذه املعرفة معرفة شهوديّة تَكتِسب املعطيات والتلّقيات املتعلقة بها معناها وثباتها 

ودوامها واستقرارها يف ظّل حقيقة مطلقة، وإذا كانت معرفة حصوليّة فثمة يف تلك 

املنظومة بال شّك مفاهيم ومعقوالت لها فهمها النفيّس وميكن إدراكها بنحو مستقّل، 

ومفاهيمها النسبيّة أيًضا تكتسب ثباتها واستقرارها يف ظّل ارتباطها باملعاين النفسيّة. 
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8. الدليل اآلخر عىل بطالن ادعاء الرتابط بني العلوم كافّة هو عدم العثور عىل ترابط 

بني بعض العلوم، أي بعد دراسة ومقارنة الكثري من املعارف نكتشف أن وجود أو 
عدم وجود بعضها عديم التأثري بالنسبة لبعضها اآلخر.]1]

بواعث امليل للنسبّية املعرفّية

يعرض النسبيّون باعثني أساسيّني للميل إىل نسبيّة املعرفة:

لهام  واملكان  الزمان  أّن  بعٌض  يعتقد  واملكانيّة:  الزمانيّة  الظروف  األّول:  الباعث 

تأثريهام يف بلورة وحصول صور األشياء بأنحاء شتى يف الذهن، بحيث إن الشء الواحد 

يبدو جمياًل يف ظرف معنّي وقبيًحا يف ظرف آخر، وما هذا إاّل ألّن الظروف تؤثّر يف كيفيّة 

إدراك اإلنسان، وحيث إّن الزمان واملكان ظاهرتان متغرّيتان مختلفتان سيتنّوع اإلدراك 

الحاصل عنهام. 

العصبّي  الجهاز  أّن  املعرفيّة  النسبيّة  دعاة  يؤكّد  العصبّي:  الجهاز  الثاين:  الباعث 

تتجىّل  مثاًل  متنوعة.  قوالب  ضمن  العلميّة  الصور  حصول  يف  هائل  دور  ذو  لإلنسان 

األشياء الخارجيّة يف ذهن اإلنسان بألوان متنّوعة، وقد يرى شخٌص ما شيئًا ما يف الحاالت 

املتنّوعة بألوان مختلفة، أو أّن بعض الحيوانات ال ترى من األلوان سوى لونني، وهذا 

يفيد أّن الجهاز العصبّي لإلنسان مؤثّر يف إظهار الصور الذهنيّة. 

والنتيجة هي أن جميع املسائل والحقائق التي تحصل لإلنسان سواء أكان يف حيّز 

التصور أم يف مضامر التصديق ليست أّي منها مطلقة، إمّنا هذه املجموعة مزيج من تأثري 

الخارجّي متاًما وال  العامل  تَُساوي  العصبّي، وليست  الزمانيّة واملكانيّة والجهاز  األوضاع 

الذهن متاًما. وقد شاعت هذه الفكرة بعد ديكارت شياًعا كبريًا، وباإلمكان العثور عىل 

جذور آلراء أنصارها يف كلامت املشّككني يف اليونان القدمية، ويف أفكار ديكارت خالل 

اإلحساس  بني  والشبه  <التناسب  الخصوص:  ديكارت يف هذا  ويقول  املتأخرة،  القرون 

)الصورة الذهنيّة( واألمر الخارجّي الذي يثري اإلحساس ليس أكرث من التناسب والشبه 

]1] الرشيعة يف مرآة املعرفة، صص 308-270. 
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بني اللفظة ومعناها. تصّوراتنا الحّسيّة عن العامل الخارجّي بكّل ما له من أصوات وألوان 

غري معتربة إاّل بالنسبة لنا، وهي عالمات قيّمة جًدا إلرشادنا يف هذا العامل، لكّنها ال تحّقق 
لنا بأّي حال من األحوال معرفًة ذات اعتبار مطلق«.]1]

بيد أّن الحقيقة هي أّن تأثري بعض البواعث املذكورة عىل بعض املعارف مام ال ميكن 

إنكاره، غري أّن الصيغة الكلّيّة لهذا التأثري تعاين من مؤاخذات وإشكاالت: 

يرفعونه  ما  رغم  النظريّة  هذه  أصحاب  يرفعه  مام  الرغم  عىل  األّول:  اإلشكال 

املشّككني  بصفوف  هذا  باستداللهم  يلتحقون  والجزميّة  الحقيقة  عن  شعارات  من 

الذهنيّة  القائل: عندما ال تكون الصور  والسفسطائيّني؛ ألنّهم سوف يواجهون السؤال 

والقضايا الربهانيّة سوى رموز ال تحيك عن يشء من الواقع، فمن أين تكتشفون صّحة 

القضايا  يف  النسبيّة  فساد  سيكون  ذلك  إىل  باإلضافة  والطبيعيّة؟]2]  العلميّة  القوانني 

التصديقيّة أكرث منه يف التصّورات؛ ألّن النسبيّة يف التصديقات تستلزم أن ال تكون قضايا 

أّمهات  العلّيّة، وهي من  النقيضني وارتفاعهام ومبدأ  قطعيّة من قبيل: امتناع اجتامع 

القضايا القطعيّة، تستلزم أن ال تكون هذه القضايا مطلقًة. وإذا خرس اإلنسان مثل هذه 

القاعدة املتينة الرصينة يف ميدان معرفته، فلن يبقى له أّي مجال للمعرفة. 

تنبّه پول فولكيه لإلشكال أعاله وأراد اإلفالت منه بشكل من اإلشكال؛ لذلك  وقد 

قال: نظريّة النسبيّة مع أنّها نوع من أنواع مذهب الشّك، لكّنها ليست مذهب شكٍّ 

مطلق، ألّن أتباعها ال يقولون إنّنا ال نستطيع معرفة أّي يشء معرفة يقينيّة، بل يعتقدون 

أّن باستطاعتنا أن نصنع من الظواهر التي نعرفها للعامل ِعلاًْم ترتابط وتنتظم أجزاؤه فيام 
بينها كأحسن ما ميكن.]3]

والرّد عىل نظريّة فولكيه هو أّن نقاشنا ليس عن: هل تنتاب اإلنسان حالة يقني أم ال، 

حتى يُقال إّن أصحاب هذه النظريّة يقولون إّن لنا يقيننا وجزمنا، إمّنا الكالم حول: هل 

]1] املعرفة يف الفلسفة اإلسالميّة، ص 84. 

]2] نظريّة املعرفة، ص 114. 

]3] املعرفة يف الفلسفة اإلسالميّة، صص 87-84. 
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بعد ظهور حالة اليقني ميكن القول إّن العامل الخارجّي ينعكس لنا كام هو يف الخارج أم ال؟ 

حسب نظريّة النسبيّة تتعنّي اإلجابة عن هذا السؤال بـ : ال، ألّن كّل إدراك، حتى اإلدراك 

القائل: »أرسطو تلميذ أفالطون«، تابٌع لجهازنا اإلدرايكّ، وهذا اإلدراك معترب فقط بالنسبة 

للذين ُصِنَع جهازهم اإلدرايكّ كجهازنا اإلدرايكّ، وإاّل فقد يفهموا الحقيقة بشكل آخر، وهذا 

النوع من الحكم حول قيمة املعلومات ال يختلف من حيث النتيجة عن حكم املشّككني. 

اإلشكال الثاين: هذه النظريّة ال تزلزل األصول العقليّة واملنطقيّة وحسب، بل تهدم 

أّن املبدأ األساس لهذه املدرسة والذي يقول:  أيًضا. والسبب هو  هذه املدرسة نفسها 

»كّل األدلة والرباهني واألفكار العقليّة منوطة بالبنية الفكريّة لألشخاص« ال ميكنه هو 

نفسه أن يكون صحيًحا عىل نحو اإلطالق. وعليه فهذه الفكرة هي نفسها نسبيّة من 

يتحلحل  أّن  األفكار  لكّل  النسبيّة  النظرة  وملزوم  الواقع،  مع  والتطابق  الصدق  حيث 
إطالق هذه العقيدة نفسها عىل يدها. وهذا يعني أنّه مثّة عدًدا من القضايا املطلقة.]1]

إشكاالت عىل أدلّة التعّدديّة املعرفّية

عرض الذين يّدعون حّقيّة املعارف املتعددة يف نفس األمر ركائَز )مبايَن( وأدلًة لصالح 

دعواهم هذه. وباملقدور توزيع هذه الركائز إىل ست فئات: 1. الركيزة األنطولوجيّة. 

2. الركيزة الذهنيّة )علم الذهن(. 3.  الركيزة الظاهراتيّة )الفينومنولوجيّة(. 4 – الركيزة 

املعرفيّة )اإلبستيمولوجيّة(. 5. الركيزة الهرمنيوطيقيّة. 6. الركيزة الدينيّة )علم الدين(. 

1. الركيزة األنطولوجّية

لهذه الركيزة أو املبنى تقارير متعّددة:

التقرير األّول

الواقع مكوَّن من طبقات ورشائح متداخلة. والواقعيّات والظواهر الخارجيّة ليست 

أموًرا بسيطة ووحدانيّة، إمّنا الواقع أشبه بالبصلة املتكوِّنة من طبقات ورشائح متعّددة. 

واملعرفة بأّي واقع من الواقعيّات ميكن أن تكون صحيحة يف ضوء كون الواقع ذا طبقات 

]1] املعرفة يف الفلسفة اإلسالميّة، ص 88. 
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وعرضيًّا ومتعّدًدا. معرفة »أ« مختّصة بالطبقة األوىل من الواقع، ومعرفة »ب« مختّصة 

بطبقة معيّنة من  منها  كّل واحدة  تختّص  املعارف  باقي  منه، وهكذا  الثانية  بالطبقة 

الواقع وتتطابق مع تلك الطبقة. عىل سبيل املثال للعلامء حيال ظاهرة مثل باقة الورد 

آراء وكلامت مختلفة وتفريعات متعّددة، فأحدهم يقول الوردة جوهر، والثاين يتحّدث 

عن العنارص املكوِّنة للوردة، وآخٌر يتحّدث عن العمليّات الحيويّة التي تعيشها الوردة، 

وآخر يصف الجانب الجاميّل للوردة. وباختصار، كّل واحد يتحّدث عن الوردة من زاوية 

ما، وميكن أن تكون آراؤهم كلها صحيحًة. 

نقد التقرير األول

التقرير  القول ليس هذا  التقرير مقبولة، ولكن كام سلف  التعّدديّة املعرفيّة بهذا 

محلَّ نزاع. طبًعا ينبغي عدم الغفلة عن نقطتني:

كّل واحدة منها ال تستلزم  املعارف وإمكانيّة صواب  تعّدديّة هذه  األوىل:  النقطة 

حّقيّتها كلّها بالفعل. من ناحية منطقيّة ال ميكن استنتاج الحقيّة من هذه التعّدديّة، إذ 

من املمكن أن تكون هذه اآلراء صحيحة وعىل حّق، وقد ال تكون كذلك. يف كّل معرفة 

ينبغي فحص األمور وتقوميها وفًقا للمناهج واملعايري الخاّصة بذلك العلم، وهذه النقطة 

عىل جانب كبري من األهّميّة؛ إذ يقال أحيانًا إّن معارفنا املتعّددة الكثرية وليدة وجهات 

نظر متفاوتة تجاه مساحات مختلفة لظاهرة معيّنة، وهذه املعارف غري متزاحمة وغري 

التزاحم ال يعني  أّن مجرّد عدم  متكافئة مع بعضها، إذن فهي كلّها صحيحة! والحال 

الحّقيّة، بل رمبا كانت كلّها خاطئة. 

النقطة الثانية: يف الحاالت التي تكون هناك معارف متعّددة ومتضاّدة حول جانب 

واحد من ظاهرٍة ما، ال ميكن بالتأكيد اعتبارها كلّها صحيحة وعىل حّق. إذا أبدى عالاِمن 

فيزياويّان رأيني متضاّدين حول يشء معنّي ومن زاوية واحدة، وعن جانب واحد لذلك 

أو  املتضاّدة  املعارف  يف  صحيًحا.  الرأيني  كاِل  اعتبار  ميكن  ال  أنّه  األكيد  فمن  الشء، 

املتناقضة ال بّد أن تكون هناك معرفة غري صائبة، مع أّن الناظر أو الَحَكم قد ال يدري 

أيّها صحيح وأيّها سقيم. 
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التقرير الثاين

طبًقا لهذا التقرير للواقعيّات مراتبُها الطوليّة. النفس مثاًل مع أنّها واقع لكّنها ذات 

مراتب، ومراتب النفس عبارة عن: النفس اللّوامة، النفس العاقلة، النفس امللَهمة، النفس 

املطمئنة، النفس الراضية، النفس املرْضيّة، و... الخ. أو العالَم وهو وحدة حقيقيّة، لكّنه 

يتكّون من مراتب متعّددة طوليّة مثل عامل املاّدة، وعامل املثال، وعامل العقل. هنا أيًضا 

باملستطاع اعتبار كّل املعارف املكتسبة من هذه التعّدديّة صحيحة. 

نقد التقرير الثاين

التعّدديّة املعرفيّة بهذا املعنى مقبولة أيًضا، ولكن كام مّر بنا ليس هذا السنخ من 

التعّدديّة املعرفيّة محّل نزاع، ومع ذلك من الرضورّي التنبّه إىل النقطتني السالفتني: 

األوىل: ال ميكن بطريقة منطقيّة أن نستخلص من التعّدديّة وإمكان الصّحة أّن كّل 

املعارف عىل حّق، فقد تكون كلّها أو بعضها غري صائبة. 

املراتب  من  واحدة  مرتبة  بخصوص  املتناقضتان  أو  املتضاّدتان  املعرفتان  والثانية: 

الطوليّة ال ميكن الحكم بصّحة كليهام، إمّنا بالتصديق غري املحّصل ينبغي اعتبار إحدى 

املعرفتني عىل األقّل »وإْن كان ال عىل التعيني« خاطئًة، وألجل تحقيق التصديق املحّصل 

يجب العمل وفًقا ملناهج ومعايري ذلك العلم وكالعٍب وخبري من أجل الحكم بصّحة أو 

سقم القضايا. 

التقرير الثالث

التقرير الثالث للركيزة األنطولوجيّة هو أّن الواقع يتغرّي ويتحّول باستمرار وال يوجد 

واقع ثابت، وكل معرفة لواقع معنّي تتعلّق بذلك الزمن وميكن افرتاض نقيض أو ضّد 

لهذه املعرفة يف حيّز زمنّي آخر. هذه الركيزة أثارها املاركسيّون والديالكتيكيّون، فهم 

يؤمنون بنوع من الحركة املستمرّة يف الوجود. 
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نقد التقرير الثالث

األخرى  املتغرّي هي  بالواقع  املعرفة  لكانت  عاّم؛  نحو  الحركة عىل  وافقنا  لو  حتى 

مأخذوًة عىل خلفيّة الزمن. للمثال: عىل الرغم من أّن لإلنسان حركته الجوهريّة، فإنّها ال 

تخرجه عن كونه إنسانًا. وعليه، حتى لو قلنا بالحركة الجوهريّة أو التغيري الديالكتييّك، 

الحركة  عمليّة  بكّل  مختّصٌة  فاملعرفُة  للواقع.  الكلّيّة  املعالجة  بثبات  ذلك  يرّض  فلن 

وتستغرق كّل هذه العمليّة. 

ثّم إنّه يف كّل حركة يجب أن يبقى يشٌء ما ثابتًا للحفاظ عىل ذاتيّة الواقع، حتى 

والهيوىل  األوىل  املاّدة  تبقى  )املاّل صدرا(  الشريازّي  الدين  لصدر  الجوهريّة  الحركة  يف 

ثابتة. كذلك النقاش حول التعّدديّة املعرفيّة يتحّقق عندما يكون لنا معارف متعّددة 

حول واقع واحد يف زمن واحد، والحال أّن املفرتض يف هذا التقرير هو تعّدد الواقعيّات 

واملعارف يف أزمنة متعّددة. 

2. الركيزة الذهنية )علم الذهن(

طرح كانط ألّول مرّة بحثًا يف علم الذهن قال فيه إّن ذهن اإلنسان يتكوَّن من اثني 

عرش قالبًا، وهذه القوالب منقوشة يف ذهن اإلنسان ونفسه بنحو ذايتّ، وال ميكنه الفرار 

منها. واملعارف البرشيّة وليدة تركيب والتقاء املواد الخارجيّة بالقوالب والصور الذهنيّة، 

هذه القوالب هي التي تشّكل وتصوغ املواد وتحّولها إىل معرفة. وكان يعتقد أنّه ألجل 

التي ال  املواد  فإّن  لذا  واملكان؛  الزمان  بغربايل  املرور  ينبغي  القوالب  الولوج يف هذه 

تكون متزّمنة )ذات زمان( وال مكانيّة )ذات مكان( لن تدخل إىل الذهن؛ ولهذا السبب 

الفراغ  هذا  ولتعويض  النظرّي،  بالعقل  وإثباتها  امليتافيزيقيّة  القضايا  دراسة  ميكن  ال 

القوالب  العميّل.  والعقل  الوجدان  بواسطة  امليتافيزيقيّة  القضايا  إثبات  إىل  كانط  لجأ 

االثنا عرش املذكورة مبثابة النظّارات الدامئيّة املوضوعة عىل أعني الذهن، فكّل املعارف 

إمّنا تُبرَص من خلف هذه النظّارات بشكل منتظم )سيستامتييّك(؛ ولهذا ال يجوز أبًدا 

ادعاء الوصول إىل عني الواقع وأصل الوجود. نظّارات كانط نظّارات منتظمة ال تنفّك 

عن البرش وأذهانهم، إنّها مع اإلنسان منذ بداية والدته، والكّل ميتلكونها بشكل متساٍو 
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متكافئ. مفردة الفينومن تعادل الظواهر )الظاهريّات( التي أوضحها كانط، فهو يعتقد 
أّن الذهن يرتبط بالظواهر فقط وليس بالواقعيّات يف نفسها.]1]

وقد استفاد فريق من ركيزة كانط هذه، فاعتربوا هذه القوالب الذهنية شخصيًّة 

ذايتّ يف  أمر  الذهن  متعّددة، وألّن  تستلزم معارف  املتعّددة  الذهنيّات  وقالوا:  فرديًة، 

النفس، وقد أُوِدع فيها بشكل سيستامتييّك منتظم؛ لذا كانت تعّدديّة املعرفة ذاتيّة وأمرًا 

ال مندوحة منه أيًضا. 

علم الذهن لدى كانط مل يتسبّب أبًدا يف انسياقه نحو التعّدديّة، ألنّه كان يعتقد 

هذه  إىل  املعارف  تعّدديّة  يعُز  ومل  األفراد،  جميع  لدى  عرش  االثني  القوالب  بوحدة 

دامئيّة  نظّارات سيستامتيكيّة منتظمة  القوالب  بعبارة أخرى كان يرى هذه  القوالب. 

مشرتكة وواحدة بني الجميع، وحسب رأيه ليس األمر بحيث ميتلك زيٌد قالبًا وال ميتلكه 

عمرو أو إنّه ميتلكه بنحو آخر. الجميع يتمتّعون بهذه القوالب عىل نحو واحد. وإذا 

كانت مثّة كرثة وتعّدديّة، فهي من إفرازات علل وعوامل أخرى باملقدور الحيلولة دونها. 

3. الركيزة الظاهراتّية )الفينومنولوجّية(

دفعت ركيزة كانط بعًضا صوَب الظاهرات أو الفينومنولوجيا، فزعموا أنّه ال يوجد 

عالٌَم وراء الذهن واملعرفة، فالعالَم هو من صناعة أذهاننا، واملعرفة هي التي تصنع 

الدنيا؛ والسبب هو أّن الذهن ليس مرآًة للعالَم الخارجيذ، وعليه من الصواب ما قيل يف 

املنطق من أّن لإلنسان قوة دّراكة تنقش صوَر األشياء كام تُنَقش صورها يف املرآة. فالذهن 

له قوالب تصوغ املعرفة وتصّب أشكالها، واملعارف معلولة للذهن، وال ميكن القول أبًدا 
إّن مثّة إنسانًا وكتابًا و... الخ، فالذي يوجد لدينا وعندنا هو الظاهر والفينومن.]2]

الفكرة  استفاد هيغل من هذه  الجديدة، وقد  املثاليّة  رائد  الحقيقة  كان كانط يف 

فأطلق ظاهريّات أخرى. وسار هوسل وهايدغر والوجوديّون بدورهم عىل هذا الطريق، 

وتبّنى النسبيّون وما بعد الحداثيّني أيًضا املنهج الظاهرايتّ يف املعرفة بنحو من األنحاء، 

]1] مورن، إدغار؛ منهج معرفة املعرفة، ترجمه للفارسيّة عيل أسدي، ص 158. 

]2] راجع: هارتناك، يوستوس؛ نظريّة املعرفة يف فلسفة كانط، ترجمه للفارسيّة غالم عيل حداد عادل، ص 16. 
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وإذا كنا نجد يف بعض الكتابات الدعوى القائلة إّن التعّدديّة املعرفيّة ال تبتعد عن النزعة 

ُعرِضت  التي  املعرفيّة  التعّدديّة  فاملراد هو هذه  النسبيّة حتى مبقدار خطوة واحدة، 

بهذه الركيزة الظاهراتيّة، يف حني تنادي هذه الركيزة بأّن معارفنا ظواهر وليست واقًعا، 

املعارف. مثاًل حني نصادف عبارة فويرباخ حيث يقول:  التعّدديّة بصدق هذه  تنادي 

»ماَت  املعروفة  نيتشه  االعتبار جملة  بنظر  نأخذ  أو حني  أذهاننا«،  ِمن صناعة  »اللُه 

اللُه«! )معاذ الله(، فهذه العبارات تعني أّن املعرفة الحديثة مل تعد تصنع اللَه، اللُه الذي 

كان من صناعة معرفتنا وأذهاننا قد ماَت اآلن، ليست الظاهراتيّة سوى النزعة النسبيّة، 

واإلشكاالت الواردة عىل النزعة النسبيّة ترد عىل هذا املذهب أيًضا. 

نقد الركيزة الظاهراتية

أّواًل: الركيزة الذهنيّة لكانط ادعاء ال دليل عليه، فهو ادعاء ذو طابع تقريرّي رصف، 

فلامذا يجب أن يكون للذهن اثنا عرش قالبًا )ال أقّل وال أكرث(؟ وملاذا يجب أن تكون 

الذهنيّة من سنخ  املفاهيم  تكون  ملاذا ال  الذهنيّة؟  القوالب  املقوالت من سنخ  هذه 

املعقوالت الثانية؟ 

ثانيًا: ال تتعلّق هذه الركيزة بتعّدديّة الذهن ليمكن استنتاج تعّدديّة املعرفة. 

ثالثًا: عىل افرتاض أنّنا وافقنا أّن تعّدديّة األذهان تستوجب تعّدديّة املعرفة، سيكون 

هذا الكالم بداية البحث، مبعنى أنّه يوّضح التعّدديّة اللغوية، وال ميكن أن نستنتج 

الحّقيَّة  االستدالل  هذا  يُنِتج  ال  أخرى  بعبارة  وصدقها.  املعارف  هذه  حّقيّة  منه 

اإلبستمولوجيّة )التعّدديّة املعرفيّة(. 

رابًعا: كام سبق القول يف مناقشة النزعة النسبيّة، تقف هذه النظريّة عىل الغصن 

الذي تقطعه مبنشارها، فإذا وافق شخٌص عىل هذه الدعوى، يكون قد نسف نفسه 

بيده، ألّن أصل هذا الدعوى ستكون مشمولًة بنفسه وناقضًة ملفادها. 

نظريّة كانط التي يعّدونها من مفاخره ال نتيجة لها سوى إشاعة التشكيك، يف حني 

اعترب كانط نفسه واقعيًّا أرىس دعائم مبدأ ال نتيجة له سوى الشّك؛ ألنّه يقول إّن الشء 
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يف الخارج غري الشء يف إدراكنا. إذا كانت جميع إدراكاتنا تتشّكل بواسطة جملة من القوالب 

الذهنيّة، فكيف يتسّنى الوثوق من أّن ما لدينا – ولو بصورة نسبيّة – هو نفسه ما يف 

الخارج؟ لقد أحيا كانط بنظريّته هذه الشّك الپريهويّن، ألنّه مل يكن ينفي العيانات الخارجيّة، 

بل يقول إّن األشياء الخارجيّة قد تكون بنحٍو وندركها نحن بنحٍو آخر. الفارق يف هذا الخضم 

هو أّن پريهون طرح نظريّته بشّك وارتياب، بينام طرحها كانط بأسلوب حازم جزمّي. والواقع 

أّن النظام الفلسفّي لكانط أعجز من أن يثبت الشء يف نفسه؛ لذلك انساق نحو املثاليّة، وقد 

أشكل املثاليّون بعد كانط نظري فيخته وهيغل عىل كانط، وقالوا إّن مثرة نظامه الفلسفّي 

ليس الواقعيّة بل املثاليّة. يقول فيخته إّن كانط يؤمن بالشء يف نفسه، أي يحكم أّن الشء 

يف نفسه موجود لكّنه عيصٌّ عىل املعرفة، وهذه القضيّة بحّد ذاتها متناقضة )پاردوكسيّة(، ألّن 
الحكم بوجود الشء يف نفسه هو بحّد ذاته نوع من املعرفة بالشء يف نفسه.]1]

التسليم  افرتاض  الركيزة، وعىل  اإلثبات وفق هذه  تقبل  التعّدديّة ال  أّن  والخالصة 

للركيزة الذهنيّة واعتبارها فرديّة وشخصيّة أو عىل افرتاض تأييد املنهج الظاهرايتّ فإّن أيًّا 

من هذه األمور ال يستدعي قبول كّل املعارف وحّقيّتها وصدقها. 

4. الركيزة املعرفّية )اإلبستمولوجّية(

الربهان األساس والركيزة األصليّة التي قّدمها فريق من التعّددينّي إلثبات دعواهم 

تعود إىل نظريّات الصدق والتسويغ. البحوث حول ما هو معنى الصدق وكيف ميكن 

إطار  بالتفصيل يف  تدرس  أن  بحوٌث ميكن  والكذب،  الصدق  واكتشاف  املعرفة  فحص 

قيمة املعرفة، أّما هنا فإليضاح الركيزة املعرفيّة التي تعتمدها التعّدديّة نشري إجاماًل إىل 

أهّم نظريّات الصدق:

مع  الفكر  تطابق  »التطابق«، مبعنى  نظريّة  الصدق هي  ماهيّة  نظريّة حول  أبرز 

الواقع ومع نفس األمر. معظم املفّكرين وجميع الفالسفة اإلسالميّني تبّنوا هذه النظريّة. 

بالتأكيد  يستطيع  ال  الصدق  ملاهيّة  التعريف  وهذا  للصدق  املبنى  هذا  يتبّنى  والذي 

اإلفتاء بحّقيّة جميع املعارف. 

]1] سبحاين، جعفر؛ التعّدديّة الدينيّة أم نزعة الكرثة؟، صص 57-56. 
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نظريّة »االنسجام والتالؤم« نظريّة أخرى تقول إّن املعرفة الصادقة هي التي تتالءم 

الصحيحة  املعرفة  إّن  النظريّة  لهذه  ثاٍن  تقرير  السابقة. ويقول  املعارف  وتنسجم مع 

هي التي يتقبّلها مجتمُع وعلامُء الحقل العلمّي الذي تنتمي إليه، ويف تقرير آخر تفيد 

وأنظمتنا  املرجعيّة  أطرنا  مع  تتالءم  التي  هي  الصحيحة  املعرفة  أّن  االنسجام  نظريّة 

الفكريّة. 

إذا آمن شخص بهذه النظريّة، فسيكون باستطاعته ضمن حدود معيّنة أن يستنتج 

كانتا  لو  حتى  اثنتان  معرفتان  لدينا  كان  لو  ألنّنا  ويتقبّلها؛  املعرفيّة  التعّدديّة  منها 

متناقضتني ومتضاّدتني، فسيمكن القول إّن كلتيهام صادقة، ألّن كّل واحدة منهام متالمئة 

مع بنيتها الفكريّة، والصدق هنا ال يعني التطابق مع الواقع طبًعا، بل يعني االنسجام 

والتالؤم والتكيّف. 

»الرباغامتيّة« أو النفعيّة نظريّة أخرى من نظريّات الصدق تقول إّن املعرفة الصادقة 

هي التي لها مثرة عمليّة، فالصدق أساًسا هو تحقيق املنفعة واإلمثار وكون الشء مفيًدا. 

إذا  مًعا  صحيحتني  ومتعارضتني  متخالفتني  معرفتني  اعتبار  يتسّنى  املبنى  لهذا  طبًقا 

كانت لكّل واحدة منهام فائدتها العمليّة، فعلم الهيئة لدى بطليموس وعلم الهيئة لدى 

كوپرنيكوس نظريّتان متقابلتان تؤمن إحداهام مبركزيّة األرض والثانية بدوران األرض، 

وقد كانت كّل واحدة منهام ناجحة يف تشخيص مواعيد الخسوف والكسوف والتقاويم، 

وبالتايل ميكن القول إّن النظريتني صحيحتان؛ وعليه يجوز اعتبار املعارف النافعة صائبة 

حتى لو كانت متقابلة. 

نقد الركيزة املعرفّية

أّواًل: تبّني النظريّات املنافسة لنظريّة التطابق فيه إشكاٌل مبنايّئ، فالصدق ال ميكن 

أن يكون مبعنى االنسجام أو النفعيّة. وليس من الصدفة أن معظم املفّكرين تبّنوا نظريّة 

التطابق، فقد كان القدماء كافة وكذلك املفّكرون اإلسالميّون من أنصار مبنى التطابق 

مع الواقع، وكثري من املتأّخرين الذين أطلقوا نظريّات أخرى جنحوا إىل هذه النظريّات 

املنافسة ملجرّد عجزهم عن اإلجابة عن اإلشكاالت والشبهات املثارة عىل نظريّة التطابق، 
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وبعضهم يعرتف أنّه لوال اإلشكاالت الواردة عىل نظريّة التطابق، لكان هذا املبنى أكرث 

ح وليام جيمس، مبدع النظريّة الرباغامتية: <إّن الصدق  إتقانًا وقدرة وقوة من غريه. يرصِّ

يعني التطابق، لكن طرح هذه النظريّة كان بوصفها عالمًة للصدق ومالكًا للتسويغ، أو 

ألّن العقليّني عندما توّصلوا إىل التطابق والصدق اعتربوا القضيّة منتهية ومفروًغا منها، 

لكّنني بوصفي عامل نفس ال أعتربها منتهية، بل ينبغي أن أظفر بأدائها ومثارها العمليّة 

و... وهذه القضيّة بدورها ميكن التفصيل فيها تحت عنوان قيمة املعرفة>. 

ثانيًا: اإلشكال الثاين هو أّن الدليل أخّص من االّدعاء، إذ عىل فرض تبّني هذا املبنى 

النظم  أّي من  الساحة لن تنسجم مع  الصدق، حينام تظهر معارف جديدة يف  بشأن 

الفكرة  كانت  إذا  ثم  وكذبها؟  صدقها  سيكون  معنى  فبأّي  وبناها،  املوجودة  الفكريّة 

منسجمة مع نظام فكرّي وغري منسجمة مع النظم األخرى، فهل هي صحيحة أم سقيمة؟

داخليًّا  نظامني فكرينّي غري منسجمني  أو سقم  الحكم بشأن صّحة  وكيف سيكون 

لكّنهام منسجامن خارجيًّا؟

5. الركيزة الهرمنيوطيقّية

ليست هذه الركيزة يف الواقع سوى بحث الهرمنيوطيقا الفلسفيّة، رّواد هذه النظريّة 

ومنهم غادامر]1] يعتقدون أّن النصَّ صامٌت والقارئُ هو الذي يُنِطُقُه بفهمه الذي هو 

وليد قبليّاته، اللغة يف حّد ذاتها ال داللة لها، وحيث إّن كّل فهم وليد قبليّات الفاهم 

أّن  الفهوم واملعارف طبًعا متعّددة. مع  القبليّات متعّددة وكثرية، إذن ستكون  وهذه 

غادامر اهتّم بالهرمنيوطيقا الفلسفيّة واألنطولوجيّة، وخاض يف تبيني أسئلة حول إمكان 

الوصول إىل الفهم ووصف أداء الفهم ووظيفته بشكل عاّم، لكّنه اهتّم كذلك بعمليّة 

تحّقق الفهم من دون أّي اهتامم لصدق الفهم وكذبه واعتباره وعدم اعتباره.]2] إنّه يرى 

عىل غرار فيتغنشتاين أّن أحد أهداف الهرمنيوطيقا العالقة بني »الفهم« و»املامرسة أو 

الفعل« )الپراكسيس(، مبعنى أّن الفهم يتوكّأ عىل خلفيّة وأطر معنائيّة معيّنة ويتشّكل 

Truth and Meth-( »1] ولد هانس جيورج غادامر يف پولندا عام 1901م وكان من تالمذة مارتني هايدغر. كتابه األهّم »الحقيقة واملنهج[

od( حول الهرمنيوطيقا الفلسفيّة. 

]2] هوي، ديفيد كورتز؛ الحلقة النقديّة، ترجمه للفارسيّة مراد فرهاد پور، ص 141. 
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من قبلها، والفهم واالستخدام ال ميكن أن ينفصال عن بعضهام بنحو حاسم.]1] حسب 

الرؤية املعرفيّة لغادامر الحقيقة ذات بطون وطبقات وميكن عرب الحوار الوصول إىل 

أّي  إنّه ال يوجد  القول  باملقدور أساًسا  أّن  إنه يّدعي برصاحة  الطبقات.]2]  بعض هذه 

رأي أو حكم صحيح عىل اإلطالق.]3] يشرتط غادامر ملعرفة النص االطالع عىل األسئلة 

)الجليّة والخفيّة( التي يتحتّم عىل النص اإلجابة عنها،]4] وعىل املفرسِّ االقرتاب من النص 

القبليّات  عن  مبعزل  نّص  أو  موضوع  أّي  فهم  ميكننا  وال  مسبقة،]5]  محّددة  بتوقّعات 

واألحكام املسبقة.]6] باختصار، يرى غادامر أّن الفهم يحصل نتيجة ارتباط أفَقْي النصِّ 

النص، ويف هذه  بيننا وبني  الحوار والتفاهم  بينهام وإقامة نوع من  والقارئ واالتحاد 

الحالة ال يبقي معنى للتمييز بني فهٍم صحيٍح وآخر غري صحيح. 

نقد الركيزة الهرمنيوطيقّية

أّواًل: إذا آمن أحٌد بداللة اللفظ عىل املعنى وعمليّة وضع األلفاظ للمعاين، فلن ميكنه 

قبول أّن األلفاظ ال داللة لها، ألّن كّل لفظ له موضوعه ويختّص مبعنى من املعاين 

القبليّات  األهواء ويف ضوء  اللفظ حسب  معننة  يتسّنى  ولن  الهراء(،  األلفاظ  )إاّل 

الشخصيّة.،مثاًل ال ميكن التفّوه بلفظة )مريزا( واالّدعاء أنّنا أردنا بها الكريّس. اللغة 

وقد وضعت عىل  أساسها،  والحوار عىل  والتفاهم  التفهيم  يتّم  اجتامعيّة  مؤّسسة 

أساس قواعد. 

ثانيًا: القبليّات عىل نوعني: 1. قبليّات الفهم. 2. قبليّات قبول الفهم. ويتعنّي التفكيك 

ثالثة صنوف:  إىل  تنقسم  بدورها  الفهم  قبليّات  القبليّات.  النوعني من  بني هذين 

التطبيقيّة  والقبليّات  االستفهاميّة،  والقبليّات  واالستنباطيّة،  االستخراجيّة  القبليّات 

والتحميليّة والتأويليّة. 

]1] هوي، ديفيد كورتز؛ الحلقة النقديّة، ترجمه للفارسيّة مراد فرهاد پور، ص 150. 

]2] أحمدي، بالك؛ بنية النص وتأويله، ج 2، ص 571. 

]3] ريختهگران، محمد؛ مجلّة »أرغنون«، العدد 7 و 8: غادامر وهابرماس، ص 426. 

]4] الحلقة النقديّة، ص 67. 

]5] م ن، ص 14. 

]6] هوالب، روبرت؛ يورغن هابرماس، ص 88. 
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من وجهة نظر علميّة ينبغي عدم إرشاك القبليّات من النوع الثالث يف عملية الفهم، 

األّول والثاين، فال مناص منهام، فهام  النوعان  أّما  يتحتّم منع تدّخلها ومساهمتها،  بل 

تعني  ال  الحتميّة  وهذه  الفهم.  عمليّة  يف  واشرتاكهام  مساهمتهام  من حيث  حتميّان 

الحالة الشخصيّة والفرديّة وعدم وجود معيار، بل تفيد أنّه عند دراسة نّص ما تبدو هذه 

القبليّات عاّمة ومّقعدة )ذات قواعد(، وال مناص من استخدامها وإرشاكها. 

باإلضافة إىل أنّنا حتى لو وافقنا هذه الركيزة الهرمنيوطيقيّة، لكان ذلك بداية البحث 

والكالم، ما يَثبُت هنا هو تعّدديّة املحّققني والباحثني من دون أن يتسّنى إثبات حّقيّة 

منطقيّة من  بطريقة  القفز  يقيًنا  الفلسفيّة، وال ميكن  بالهرمنيوطيقا  التعّدديّات  هذه 

الغربينّي عّدوا  الباحثني إىل حّقيّتهم وصدقهم كافة.]1] بعض معارصي غادامر  تعّدديّة 
رؤيته رضبًا من النزعة النسبيّة ووّجهوا لها انتقاداتهم.]2]

6. الركيزة الدينّية )علم الدين(

الدين وصدف  عنوان جوهر  تحت  جديًدا  كالميًّا  بحثًا  املفّكرين  من  فريق  أطلق 

الدين ليستسيغوا نوًعا من التعّدديّة املعرفيّة يف ميدان الدين. اّدعى هؤالء أّن باملستطاع 

مبساعدة الظاهريّات التاريخيّة يف الدين الوصول إىل نتيجة أّن بعض القضايا والتعاليم 

الدين ثابت  الدين. جوهر  الدين وبعضها اآلخر صدف  الدينيّة متثّل جوهر  واملعارف 

التاريخ  فوق  الدين  جوهر  للتغيري.  فقابل  الدين  أّما صدف  والتحّول،  التغرّي  يقبل  ال 

وصدف الدين تابع لزمان املتلّقي ومكانه، وممكن التبديل يف األزمنة األخرى. النتيجة 

التي يخلص لها هؤالء من هذا البحث هي أّن كّل ما يتغرّي ويختلف ويتعّدد ألنّه صدف 

الدين فهو صحيح. وعىل صعيد تحديد صدف الدين وجوهره قال بعٌض إّن التجربة 

الدينيّة متثّل جوهر الدين، أّما سائر التعاليم فهي القشور والصدف. وذهب فريق إىل 

أّن العدالة هي جوهر الدين، لكن هؤالء يعتقدون طبًعا أّن معنى العدالة هو اآلخر 

يُْستََمدَّ  أن  الحارض  الوقت  يف  الرضورّي  من  وليس  للتغيري،  وقابل  الدين  صدف  من 

معنى العدالة من الرسول األكرم )ص(، فجوهر الدين هو لفظة العدالة، ورأى آخرون 

]1] انتقد غادامر مفّكرون مثل هابرماس، وولفهات پانرنغ، وويي. دي. هريش. 

]2] ملالحظة تفاصيل النقود راجع: خرسوپناه، عبد الحسني؛ الكالم الجديد، صص 117-112. 
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الدينيّة من عبادات ومعامالت وسياسة  التعاليم  الدين وباقي  التوحيد هو جوهر  أّن 

هي صدف الدين، وأجازوا كّل أنواع التصّورات واالنطباعات يف حيّز الصدف واعتربوها 

حقيقة صائبة.

نقد الركيزة الدينّية

أّواًل: هذا البحث مخروم من األساس، فالتمييز بني جوهر الدين وصدفه غري مربَّر. 

ثانيًا: ال ميكن بحال من األحوال التوّصل من الظاهريّات التاريخيّة إىل جوهر الدين 

أو صدفه. 

ثالثًا: عىل افرتاض التسليم لهذه الركيزة، كيف نتحّقق من أّن األمور املذكورة هي 

جوهر  هي  الرشعيّة  العبادات  أو  اإللهّي  القرب  إّن  قائل  قال  إذا  الدين؟  جوهر 

الدين، فام الدليل عىل رفض هذا القول؟ مضافًا إىل ذلك مثّة كثري من اآليات القرآنيّة 

والروايات الحديثيّة ترفض هذا التفسري للدين برصاحة. 

رابًعا: هذه الركيزة ال ميكنها إثبات دعوى التعّدديّة، إذ عىل افرتاض قبول الظاهريّات 

التاريخيّة للدين إذا اّدعى شخص أّن »أ« هو جوهر الدين، وذهب شخص آخر إىل 

أّن »ب« جوهر الدين، فلن ميكن الحكم بصّحة وحقيقة كال القولني. أحدهم يرى 

»أ« هو  إّن  القول  يتسّنى  فهل  الدين،  »أ« صدف  يعترب  والثاين  الدين  »أ« جوهر 

جوهر الدين وصدف الدين أيًضا؟!

النتيجة

تبنّي أّن أيًّا من ركائز التعّدديّة ال ميكنها إثبات التعّدديّة املعرفيّة وتعاين كلّها من 

إشكاالت. عىل العموم يُتاح القول إّن قبول التعّدديّة يف الحقيقة معركة ضّد بداهة أمِّ 

القضايا أي استحالة اجتامع النقيضني وارتفاعهام. 

و»الِبنية  التحتيّة«  »الِبنية  هام  منهجني  إىل  املعرفة  علم  مناهج  تقسيم  باملقدور 

التقسيم،  لهذا  تبًعا  املعارف  الفوقيّة«، وميكن تفكيك االختالفات والتعّدديّة يف مجال 
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ويف املقابل قد تكون التعّدديّة متعلّقة باملجال املعريّف. بعبارة أوضح اختالف املعارف 

وتعّددها وليد ثالثة عوامل: االختالف يف املجال املعريّف ذاته، واالختالف يف مناهج البنية 

التحتيّة، واالختالف يف مناهج البنية الفوقيّة. 

ينبغي التفطّن إىل أنّه إْن مل يكن مثّة اختالف يف مناهج البنية  يف االختالف املعريفّ 

الفوقيّة ومناهج البنية التحتيّة، فينبغي عدم الولوج يف البحث املناهجّي بل يجب التحاور 

يف إطار املجال املعريفّ. الفقيهان الشيعيّان اللذان يختلفان يف مسألة فقهيّة إذا كانا مشرتكني 

يف مناهج البنية التحتيّة والبنية الفوقيّة، فيجب عليهام التحاور يف حيّز تلك املسألة نفسها. 

وإذا كان االختالف يف منهج البنية الفوقيّة، ينبغي أن يرتكّز البحث يف ذلك الحيّز. ال يكون 

االختالف بني فقيهني لهام فتويان مختلفتان حول مسألة معيّنة اختالفًا يف منهج البنية 

التحتيّة أحيانًا، بل يف مناهج البنية الفوقيّة، عىل سبيل املثال قد يكون أحدهام ال يرى 

مرسالت ابن أيب ُعمري معتربًة، بينام يراها اآلخر معتربة. االختالف يف الفتاوى يكون انعكاًسا 

لالختالف املنهجّي حول الرواة، وقد يكون وليد اختالٍف يف مناهج الِبنى التحتيّة أحيانًا. هنا 

ينبغي العودة بالبحث إىل الوراء من أجل الوصول إىل املوقف املشرتك. 

تاُلحظ كثرٌي من الحاالت يكون فيها العلامء ذوي آراء متعّددة كثرية متباينة وتراهم 

يف مقام الحوار يناقشون أمور البنية الفوقيّة، والحال أّن اختالفهم يف حقيقته يف البنية 

التحتيّة، ويف مثل هذه الحاالت يتعنّي تشخيص محّل االختالف والبدء بالنقاش من ذلك 

املحّل، ويف هذه الغمرة تبدو التعّدديّة أو الپلوراليّة أبسط حّل لالختالفات، فهذا الحّل 

هو يف حقيقته إلغاء للمسألة وليس حالًّ لالختالف. الحّل الصحيح هو البحث الجذرّي 

يف محّل الخالف )محّل النزاع( ومعالجة املسألة من تلك النقطة. 

الواقعّية املعرفّية

للمفّكرين  موقف  أهّم  اليقينيّة  املعرفة  اكتساب  بإمكان  االعتقاد  أو  الواقعيّة 

العالَم  وجود  تشّدد عىل  رؤية  املعرفيّة  الواقعيّة  املعرفة.  منكري  مقابل  يف  الواقعيّني 

بنحو مستقّل عن ذهن اإلنسان، وبوسع اإلنسان عن طريق اإلدراك العلُم بالكيفيّات 
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واألشياء التي هي جزء من هذا العامل. هذه الرؤية عىل الضّد من الرؤية املثاليّة. الذهن 

طبًقا للمثاليّة هو الواقع النهايّئ والعالَم الفيزيايّئ الخارجّي صنيعة تابعة للذهن.]1] لكن 

الواقعيّة تعارض هذه الدعوى وتقول إّن العامل خارَج الذهن )غري التابع للذهن( موجوٌد 

وميكن التعرّف عليه وتعريفه لآلخرين. البيانات املعرفيّة للحكامء اإلسالميّني جاءت كلّها 

وفًقا لهذه الرؤية، وباملقدور مالحظة مفردة »اليقني« كثريًا يف النصوص اإلسالميّة واآلثار 

العلميّة واملنطقيّة والفلسفيّة اإلسالميّة وما أنتجه املفّكرون املسلمون، ومبتابعة هذه 

النصوص سرنى أنّهم أشاروا بهذه املفردة إىل املعرفة التاّمة النهائيّة، واملراد من املعرفة 

يعتمد يف نهاية املطاف عىل هذا املعنى، ومن الواضح طبًعا أّن اكتساب اليقني له رشوط 

ومقّدمات وأصول. 

تلعب هذه العقيدة دورها بني الواقعيّني املسلمني كأساس لتحصيل املعارف األخرى، 

فبالتوكّؤ عىل مبدأ املعرفة بالعامل واملوجودات خارج وجود اإلنسان يُصار إىل البحث 

عن سائر مراتب املعرفة يف ساحة املعارف الدينيّة، وكّل املعارف املكتسبة تتبع األصول 

األّوليّة للمعرفة. بحوث معرفة الله ومعرفة اإلنسان ومعرفة املعاد واآلخرة وغريها من 

عناوين املعارف الدينيّة تعتمد عىل مبدأ إمكان املعرفة والكشف عن الواقع. من ناحية 

جّديّة،  بكّل  املبدأ  هذا  عىل  الكريم  القرآن  وخصوًصا  اإلسالميّة  النصوُص  تؤكّد  أخرى 

وتشّدد عىل اكتساب املعرفة، مشرية إىل مبادئها من قبيل »اآلفاق« و»األنفس«. وفًقا 

ويقينيّات مضاعفة، فضاًل  إىل معارف  املعارف  اإلنسان من هذه  ينتقل  اإلسالم  لرؤية 

عن رضورة ثبوت املحمول للموضوع يف هذه املعارف فإنّها تنطوي عىل يقني باستحالة 

العلوم  مثل  املختلفة  الحقائق  ترى  السياق  هذا  ويف  املوضوع،  عن  املحمول  تفكيك 

أسباب  يف  ألنه  حقيقيًّا؛  يقيًنا  وليست  منهجيّة  ووثاقة  يقني  مجرّد  والحّسيّة  التجربيّة 

املعرفة اليقينيّة ومعّداتها من املمكن عدم ارتقاء املعلومات إىل مستوى اليقني التاّم. 

الواقعّية املعرفّية يف الفكر اإلسالمّي

فقد  الجديد،  بالبحث  ليست  اإلسالمّي  الفكر  يف  املعرفة  نظريّة  أو  املعرفة  علم 

]1] لالطالع عىل صنوف النزعة الواقعيّة يف امليادين املختلفة راجع: مجلّة »ذهن«، العدد 14، صص 174-159. 
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العقليّة.  البحوث  طرح  بواكري  منذ  اإلسالميّني  املفّكرين  اهتامم  موضع  دوًما  كانت 

اعترب الفالسفة املسلمون العلم اليقينّي الرضورّي القطعي املتطابق مع الواقع ممكًنا 

السفسطائينّي  كالم  وانتقدوا  والعقليّة،  األّوليّة  البديهيّات  عىل  توكًّؤا  وذلك  دوًما، 

قبيل  من  أخرى  قضايا  حول  بحوثهم  وتابعوا  املعرفة،  أقسام  إىل  وأشاروا  أحيانًا، 

الوجود الذهنّي.

والعقل والوحي هي  الحّس  أّن  أمرًا ممكًنا، وأوضح  اليقينيّة  املعرفَة  الكندّي  َعدَّ 

باإلدراك  تجود  الظاهريّة  الحواس  أّن  يعتقد  وكان  اليقينيّة.  املعرفة  تحصيل  طرق 

الحيّس، أّما الكلّيّات فهي مام يُدرَك بالعقل. وقدرة العقل عىل الوصول إىل الواقع أمٌر 

مسلّم به، واألمور البديهيّة هي التي ال يحتاج تطابقها مع الواقع إىل دليل وبرهان، 

مبساعدة  دقيقة  متقنة  يعتربها  والتي  الواقع  كشف  حدود  هو  الكندّي  يبحثه  وما 

بسبب  الحّس  من  أكرب  قيمًة  وإدراكاته  للعقل  يرى  وهو  العلل،  طريق  وعن  العقل 

ثبات إدراكات العقل واستمرارها.]1] ويذهب الفارايّب إىل أّن بداية املعرفة هي الحّس 

الذي يعّده املمهِّد للمعقوالت، ويرى أّن صورة املعقول تفتقد للامدة، والعلم الحيّسّ 

علم متغرّي وجزيّئ، والعلم بالكلّيّات علم عقيّل وثابت ويقينّي.]2] ويعترب القضايا التي 

فهو  لذلك  والرتّدد؛  الشّك  تقبل  وال  يقينيّة  قضايا  التحتية  وبنيتها  العلوم  أساس  هي 

يؤمن باألمور الفطريّة.]3] واألساس املنتظم للواقعيّة يف آثار هذا املفّكر واضح للعيان. 

يعتقد ابن سينا أّن العلم يشمل صنوفًا منها العلم الحصويّل والعلم الحضورّي، والعلم 

الحصويّل بدوره له أنواع منها العلم الحيّسّ والعلم الخيايّل والعلم العقيّل. وهو يفرِّق 

بني املعرفة والعلم، فاملعرفة عنده هي إدراك الجزئيّات، والعلم هو إدراك الكلّيّات؛ 

املعتقد  هي  املعرفة  أّن  عىل  بناًء  علاًم.]4]  وليس  معرفًة  الحيّسّ  العلم  يرى  لذلك 

ذا  واقعيًّا  مفّكرًا  والفلسفيّة  املعرفيّة  أعامله  كّل  يف  سينا  ابن  يُعدُّ  غ  املسوَّ الصادق 

أفكار عميقة منتظمة. ويرى الغزايل العلَم اليقينّي علاًم تنكشف فيه حقيقة املعلوم، 

]1] فلسفة الكندي، صص 30 و 31 و 45 و 46؛ تاريخ الفلسفة يف اإلسالم، ج 1، ص 608؛ مسار الفلسفة يف اإلسالم، صص 48 و 49 و 52 و 83. 

]2] الجمع بني رأيي الحكيمني، ص 98. 

]3] الفارايب، أبو نرص؛ السياسة املدنية، ص 148. 

]4] التعليقات، ص 148؛ النجاة، صص 162 و 165. 
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بسبب  الحواَس  ويعترب  الخطأ.]1]  واحتامل  الشّك  من  نوع  أّي  فيه  يبقى  ال  بحيث 

إمكان وقوعها يف الخطأ مفتقرًة للمعيار، وال يثق إاّل بالبديهيّات العقليّة. إنه يعرِّف 

اليقني مبا ييل:

»العلم اليقينّي هو أن تعرف أّن الشء بصفة كذا مقرتنًا بأنّه ال ميكن أن ال يكون 
كذا«.]2]

فرتة ابتالء الغزايّل بالشّك وانعتاقه منه مرحلٌة بارزة يف سرية حياته، يف استعراضه 

لهذه الفرتة يتكلّم الغزايل اعتامًدا عىل عنوان الفرد الواقعّي. ويرى الفخر الرازي بخصوص 

حقيقة العلم والوجود الذهنّي أّن العلم إضافة وليس صورة ذهنيّة،]3] ويَُعدُّ أداَة العلم 

يساوي  البديهيّات  يف  واليقنَي  التصديقيّة،  العلوم  ركيزَة  والبديهيّاِت  والعقل،  الحسَّ 

التطابق، ومبدأ العليّة أحد البديهيّات.]4] أّما شهاب الدين السهروردّي )شيخ اإلرشاق(، 

ففضاًل عن طريق الفالسفة، يخوض يف العرفان والشهود أيًضا، وينتهل من منهج اإلرشاق 

الحضورّي  العلم  ويويل  للعلم،  أدوات  والحّس  العقل  يرى  إنّه  الواقع.]5]  إىل  للوصول 

أهّميّة أكرب مام أوالها الفالسفة من قبله. إنّه يتوّسع مبصاديق العلم الحضورّي، ويعترب 

العلم الحيّسّ يف حال املشاهدة أو السمع أو... علاًم حضوريًّا. يذهب شيخ اإلرشاق إىل 

يهتّم  أخرى  جهة  من  القضيّة،  هذه  عىل  برهانه  ويقيم  التطابق،  تساوي  البداهة  أّن 

للربهان إىل جانب اهتاممه للعرفان، ويرى الربهان من دون العرفان ناقًصا؛ لذلك ينيط 

السهروردّي تظهره مفّكرًا  تفكري  بالربهان والوجدان.]6] خصوصيّات  الحّق  إىل  الوصول 

واقعيًّا متاًما، فهو مبنهجه اإلرشاقّي يرنو إىل الكشف عن الواقع والوصول إليه، وال يأبه 

يف هذا املسار للمثاليّة عىل اإلطالق. ويَُعدُّ الخواجة نصري الدين الطويّس العلوَم النظريّة 

مبتنية عىل البديهيّات األّوليّة، ويف الحقيقة يقتدي بابن سينا مشريًا يف معظم أعامله إىل 

]1] املنقذ من الضالل، صص 12 و 13. 

]2] معيار العلم، صص 222 و 223؛ محّك النظر، صص 100-99. 

]3] املباحث املرشقيّة، ج 1، صص 40 و 100 و 103 و 320 و 323 و... . 

]4] املطالب العالية، ج 1، صص 86-84. 

]5] مجموعة املصّنفات، ج 1، صص 70 و 74. 

]6] م ن، ج 1، صص 133 و 203؛ ج 2، صص 15 و 74 و 105 و... . 
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هذه املسائل.]1] الكشف عن الواقع والعثور عىل سبل الوصول إليه كان الهدف املهّم 

الدين الشريازّي )صدر املتألهني(  م صدر  الدين الطويّس يف أفكاره. يقدِّ للخواجة نصري 

العرفايّن يف خصوص  التفسري  ذاته  الوقت  يف  ويَعرِض  للعلم،  ومنطقيًّا  فلسفيًّا  تفسريًا 

العلم ودرجاته، ويدقّق يف املراتب الثالث لليقني )علم اليقني، وعني اليقني، وحّق اليقني( 

بنحو  وأصولها  الواقعيّة  سبل  خ  ويرسِّ جديًدا،  معرفيًّا  نظاًما  يعرض  إنّه  بها.]2]  ويؤمن 

م املاّل هادي السبزوارّي شأنه كشأن غريه من الفالسفة العلم إىل حصويّل  بديع. ويقسِّ

العلوم  منطلق  الحّس  ويرى  وتصديق،  تصّور  إىل  الحصويّل  العلم  ويصنِّف  وحضورّي، 

التصّورية، والبديهيّات األّوليّة )ُمدَركات العقل( منطلق العلوم التصديقيّة.]3] وله آراؤه 

أيًضا حول التطابق مع الواقع، منها أنّه يعترب الحّقيَّة العلَم املتطابق مع الواقع، ويتكلّم 

عن التطابق يف كّل قضيّة من منظار الواقع املتعلّق بتلك القضيّة، ويعتقد أّن واقع كّل 
يشء وكّل قضيّة بحسب اّدعاء تلك القضيّة.]4]

تفصيليّة،  لدراسة  أيًضا  املعارصين  الحكامء  أعامل  يف  الواقعيّة  أُخِضعت  وقد 

األخرى،  العلوم  لكّل  ومنطلق  تحتيّة  كِبنية  )الواقعّي(  اليقينّي  املنهج  تحديد  وتّم 

الخ.  و...  النسبيّة  والنزعة  الشّك  نزعة  حيال  متينة  ونقود  ردود  تقديم  إىل  مضافًا 

محّمد  العاّلمة  انربى  اإلسالمّي  العامل  يف  املعرفة  علم  من  الثانية  املرحلة  أواخر  يف 

علم  ملواجهة شبهات  اإلسالميّني  املفّكرين  من  الله( وغريه  )رحمه  الطباطبايّئ  حسني 

ملعاريض  املختلفة  االتجاهات  عىل  وردوًدا  إجاباٍت  وقّدموا  الغربينّي  لدى  املعرفة 

إمكانيّة املعرفة، وباإلضافة إليه أنجز الشهيد مرتىض مطّهري، واألستاذ جعفر سبحاين، 

وكتابات  أعاماًل  يزدي  مصباح  تقي  محّمد  واألستاذ  آميل،  جوادي  الله  عبد  واألستاذ 

مستقلّة يف هذا امليدان.]5] يف ضوء اآلراء والنظريّات املتنّوعة للحكامء اإلسالميّني كان 

]1] تجريد املنطق، صص 10-53؛ أساس االقتباس، صص 17 و 345؛ رشح اإلشارات، ج 1، صص 213-214؛ ج 2، صص 294 و 10 و 323؛ 

ج 3، ص 20. 

]2] التفسري، ج 6، ص 282؛ مفاتيح الغيب، ص 140. 

]3] رشح املنظومة: املنطق، ص 8 والحكمة، ص 142.

]4] م ن، الحكمة، ص 53. 

]5] كام سلف معنا القول فإّن آثار هؤالء املفّكرين تضّم يف هذا املضامر الكثري من النقاط؛ راجع: أسس الفلسفة واملذهب الواقعّي، نهاية 

الحكمة، ص 236 و 240 و 24 و 259؛ حاشية األسفار، ج 3، صص 280 و 362، امليزان، ج 6، ص 171؛ و ج 5، ص 427 و ج 1، ص 47 و ج 

12، ص 312؛ دروس يف الفلسفة، ج 1، ص 133. 
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هؤالء الحكامء واقعيّني باملعنى الصحيح والدقيق للكلمة سواء أكان قبل تدوين نظام 

علم املعرفة اإلسالمّي أم بعده. 

إمكان املعرفة اليقينّية

ناقشنا يف مناسبة أخرى وضمن أقسام املعرفة موضوعة اليقني ومفهومه وأقسامه. 

السؤال األساس الذي يُطرح بعد استعراض االتجاهات التي عالجت إمكان املعرفة هو: 

هل املعرفة واليقني ممكنان منطقيًّا أم ال؟ وقد نُوقشت مناهج إنكار املعرفة وُدحضت. 

وعليه فإمكان املعرفة مبدأ مقبول من الرضورّي تبيينه ورشحه. 

األسئلة األساسيّة املطروحة بعد التسليم إلمكان املعرفة هي: ما هو طريق الوصول 

إىل املعرفة اليقينيّة؟ وكيف تحصل هذه املعرفة؟ وما هي أدوات ذلك؟ وما هو معيار 

ومالك تشخيصها، وأّي قضايا هي القضايا اليقينيّة؟

ُن اليقنِي لدى اإلنسان له عمليّته الواضحة. اإلنسان يف بداية والدته يفتقر ألّي  تكوُّ

نوع من العلم الحصويّل، ومع أّن له علمه الحضورّي الداخيّل، لكّنه ال ميتلك أّي معلوم 

تصورّي وتصديقّي.]1] مصدر تصّورات اإلنسان هو الحّس؛ لذلك كانت إدراكاته يف البداية 

جزئيّة ثّم تكتسب النفُس املفاهيَم الكلّيّة مبساعدة العقل. 

يطرح ابن سينا طريقني لتحصيل اليقني؛ أحدهام الربهان والثاين االستقراء، وحيث إّن 

، كان  املقدمات الكلّيّة للرباهني تُكتَسب هي أيًضا عن طريق االستقراء واإلدراك الحيّسّ

اإلدراُك الحيّسّ أّول خطوة يف كّل علم يقينّي اكتسايّب وفكرّي، والحسُّ طريًقا للوصول 
إىل املعرفة وكشف املجهوالت.]2]

الربهان

إليضاح الواقعيّة املعرفيّة يف منطق العقالنيّة نعمُد إىل صناعة الربهان، وقد عرَّف أرسطو 

]1] ابن سينا؛ املبدأ واملعاد، صص 97-96. 

]2] التعليقات، صص 192، 148، 82؛ برهان الشفاء، صص 224-220. 
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يف منطقه الربهان مبا ييل: »القياس املؤلَّف اليقينّي«.]1] وعرض ابن سينا التعريف نفسه.]2] 
واعترب مفّكرون آخرون الربهاَن قياًسا يتألّف من اليقينيّات ويعطي نتيجة يقينيّة.]3]

الربهانيّة هي  القياسات  كانت  اليقني،  هو  الحقيقيّة  املعرفة  يف  املفيد  كان  وطاملا 

القياسات الوحيدة التي يُستفاد ويُنتفع منها يف العلوم الحقيقيّة،]4] واملراد من العلوم 

الحقيقيّة هنا العلوم املتطابقة مع الواقع، ومن البديهّي أّن هذا النوع فقط من العلوم 

هو املستخدم يف مباحث املنطق والفلسفة والرياضيّات. يف هذا الصنف من املباحث 

يرنو اإلنسان إىل معرفة حقيقيّة متطابقة مع الواقع، وتحصيل اليقني املتطابق مع الواقع 

ال يكون إاّل عن طريق املقّدمات اليقينيّة واملتطابقة مع الواقع؛ لذلك فهو بحاجة إىل 

مثُل  قيل  أن  سبق  وكام  الواقع،  مع  املتطابقة  اليقينيّة  املقّدمات  فيه  تُستخدم  قياس 

هذا القياس يسّمونه »القياس الربهايّن«، القياس الربهايّن قياس يتألّف من مواد يقينيّة، 

ويفيض بالرضورة إىل نتيجة يقينيّة.]5] مقّدمات الربهان من حيث هي يقينيّة، ويتوقّع 

منها أن تنتج معرفة يقينيّة ينبغي أن تتّسم بسامت معيّنة هي: 1. اليقينيّة، أي ينبغي 

أن يكون اليقني صفة للمقّدمات وليس مجرّد صفة للنتيجة. 2. محمولها ينبغي أن يكون 

ذاتيًّا يف املوضوع. 3. حملها عىل موضوعاتها يجب أن يكون حماًل أّوليًّا. 4. مقّدمات 

الربهان يجب أن تكون كلّيّة. 5. مقّدمات الربهان ينبغي أن تكون رضوريّة. 

يقينّية مقّدمات الربهان

معنى يقينيّة الربهان هو أن تكون مقّدماته يقينيّة أيًضا.]6]

فالربهان هو القياس الذي يكون من مقّدمات صادقة أّوليّة أو من مقّدمات يكون 
مبدأ املعرفة بها قد َحَصَل من مقّدمات أّوليّة صادقة.]7]

]1] منطق أرسطو، ج 2، ص 333. 

]2] برهان الشفاء، ص 78. 

]3] املنطقيّات، ج 1، ص 273؛ التحصيل، ص 192؛ التعريفات، ص 19؛ أساس االقتباس، ص 360. 

]4] نظريّة املعرفة يف القرآن، ص 136. 

]5] برهان الشفاء، ص 78. 

]6] برهان الشفاء، ص 78. 

]7] منطق أرسطو، ج 2، ص 498. 
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مثّة رشط آخر من رشوط مقدمات الربهان هو رضوريّة هذه املقّدمات. الرضورة يف 

باب الربهان غري الرضورة يف باب القياس. معنى الرضورة يف باب القياس عبارة عن وجوب 

ثبوت املحمول للموضوع بحيث يكون من املستحيل سلبه عن املوضوع، وهذه هي كيفيّة 

النسبة التي تسّمى الجهة، ولكن يف باب الربهان يُراد من الرضورة معنًى أعمُّ من املعنى 

املراد يف باب القياس؛ ألّن الرضورّي يف باب الربهان يشمل الرضورّي الوصفّي والرضورّي 

الذايتّ. بتعبري آخر الرضورة الذاتيّة والرضورة الوصفيّة من خصوصيّات املقّدمات الربهانيّة، 

ويف باب الربهان عندما يؤخذ الرضورّي بنحو مطلق، فسيشمل كال نوعي الرضورّي، أّما 
الرضورّي يف باب القياس، فمتى ما يؤخذ بنحو مطلق سيشمل الرضورّي الذايتّ فقط.]1]

أنواع الربهان

يف كّل برهان الحد الوسط هو بالرضورة علّة ثبوت األكرب لألصغر يف الذهن.]2] وعليه 

تشرتك كل الرباهني من أّي سنخ كانت يف هذه النقطة، لكن تقسيم الرباهني وتصنيفها 

يبدأ بعد هذه املرحلة وهي عبارة عن:

1. برهان الـ »لّم«: يف هذا الربهان فضاًل عن كون الحّد الوسط بالرضورة علّة ثبوت 

األكرب لألصغر يف الذهن، يعترب الحّد الوسط أيًضا علّة ثبوت األكرب لألصغر يف الخارج. 

الذهن،  لألصغر يف  األكرب  ثبوت  علّة  ليس سوى  الوسط  الحّد  »إّن«:  الـ  برهان   .2

وبرهان الـ »إّن« بدوره عىل نوعني: الدليل وإّن املطلقة. 

يف برهان الـ »إّن الدليل« الحّد الوسط يف الخارج معلوُل »ثبوت األكرب لألصغر«. 

ويف برهان »إن املطلق« كالهام يف الخارج معلول لعلّة ثالثة، مبعنى أّن الحد الوسط 
وثبوت األكرب لألصغر متالزمان يف الخارج.]3]

وقد أُدرجت أنواُع الربهان باختصار يف هذه األبيات للمال هادي السبزوارّي:

]1] برهان الشفاء، صص 121 و 122 و 123. 

]2] م ن، ص 78؛ أساس االقتباس، ص 360. 

]3] رسالة الربهان، ص 84؛ نهاية الحكمة، ص 10؛ مصباح يزدي، محّمد تقي؛ رشح نهاية الحكمة، ج 1، ص 70. 
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برهانُنا باللّم واإلّن قسم       علم من العلّة باملعلول مل

وعكسه إّن واللم أسبْق        وهو بإعطاء اليقني أوثْق

فالوسط الواسط اإلثبات بكْل    إن ذا عىل الثبوت واقًعا يدْل
ملّ وقيل اآلخر الدليل         درج التالزم هنا سبيل]1]

  مبادئ الربهان

يُدرَس  لليقني.]2]  ومنِتج  اليقينيّات  من  ٌن  ُمكوُّ قياس  إنّه  الربهان  تعريف  يف  قيل 

الربهاُن من أربعة جوانب: املاّدة، الصورة، الغاية، الفاعل. لكّننا يف بحثنا هذا سنتطرق 

لجانب املاّدة فقط. 

القضايا التي تُستخدم يف القياس عىل مثانية أقسام: اليقينيّات، املظنونات، املشهورات، 

الوهميّات، املسلاّمت، املقبوالت، املشبّهات، واملخياّلت. واليقينيّات فقط من بني املبادئ 

يف  فتُستخدم  القضايا  سائر  أّما  الربهانيّة،  القياسات  يف  تُستخدم  التي  هي  الثامنية 

الصناعات األربع األخر،]3] بكلمة ثانية تتقّسم مبادئ القياسات إىل قسمني كلّينّي: 

اليقينيّات وغري اليقينيّات: ويف الربهان ال تنفع سوى اليقينيّات، فهذه املبادئ هي 

التصديق  اليقينيّات]4] قضايا يحصل بواسطتها  اليقينيّة.  النتيجة  بأيدينا إىل  التي تأخذ 

اليقينّي.]5] هذه القضايا إّما رضوريّة أو نظريّة، والرضوريّات عىل ستة أقسام: األّوليّات، 

املشاهدات، الحدسيّات، املجّربات، املتواترات، والفطريّات. أضاف بعٌض لهذه األقسام 

أقساًما أخرى طبًعا منها الوهميّات أو أدرجوا بعض األقسام تحت عنوان الحّسيّات، غري 
أّن معظم هذه النزاعات لفظيّة وال ترّض بأصل املوضوع.]6]

]1] رشح املنظومة: الربهان، صص 92-91. 

]2] الجوهر النضيد، ص 199. 

]3] راجع: املنطق، ص 281؛ القواعد الجلية، ص 394. 

]4] استعملت يف الفكر اإلسالمّي بعدة تعابري منها »املسلاّمت الواجب قبولها«، و»العلم املتعارف«، و»املقدمة الواجبة القبول«، و»مبادئ 

الربهان«؛ ومعادالتها اإلنجليزية:

.Axins- Sureproposisions – Absolute proposisions – sensible Objects – proposisions certaines

]5] موسوعة كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج 2، ص 1813. 

]6] م ن، ج 2، ص 1813. 
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اليقني واالستقراء

تعريف االستقراء هو:

[1[.»    »واالستقراء هو حكٌم عىل كيّلٍّ لكونه ثابتًا يف جزئيّات ذلك الكيّلّ

واالستقراء عىل نوعني: تاّم وناقص. االستقراء الذي تُستوف فيه كّل الجزئيّات يسّمى 

م.]2]  ا. هذا االستقراء يُنِتج اليقني بالتأكيد؛ ألنّه يف الواقع يعود إىل القياس املقسِّ استقراًء تامًّ

يف االستقراء التام يشرتط أن يكون عدد الجزئيّات الخاضعة للدراسة واالستقراء متناهية 

االستقراء  يف  أّما  واحًدا،  واحًدا  كلّها  دراستها  باملقدور  ويكون  ومحدودة،  ومعدودة 

الكرثة  من  لكّنها  متناهية،  إنّها  أو  متناهية  غري  للدراسة  الخاضعة  فالجزئيّات  الناقص 

بحيث ال يُتاح فحصها كلّها واحًدا واحًدا. يف هذه الحالة لن يتاح تحصيل العلم اليقينّي 
وهذا النوع من االستقراء يفيد الظن فقط ويستخدم يف الجدل ال يف الربهان.]3]

ملا  خالفًا  االستقراء،  وهذا  الذايتّ.  االستقراء  هو  ثالث  مصطلح  االستقراء  حول  مثّة 

ا، بل هو استقراء ناقص له ظروف معيّنة. االستقراء  ذهب إليه بعٌض، ليس استقراًء تامًّ

إنه  الطبيعيّة،  العلوم  مبيدان  الخاّصة  القضايا  يُنِتج  الذي  سينا هو  ابن  باعتقاد  الذايتّ 

يعتقد أن مثل هذا االستقراء يُنِتج معرفة يقينيّة، فهو غري االستقراء الناقص العاجز عن 
إنتاج مثل هذه املعرفة، ولهذا يسّمونه التجربة للتمييز بينه وبني االستقراء الناقص.]4]

فريق من املفّكرين الغربيّني نسبوا طرح إشكاليّة االستقراء وقضيّته لديفيد هيوم. 

بعبارة أخرى تصّور هؤالء أّن هيوم هو الذي طرح السؤال »ملاذا ينبغي أن يستغرَق 

اليقينّي  العلَم  التجربة  تُنِتج  حني  يف  اليقينيّة  املعرفة  ليُنِتج  الحاالت  كلَّ  االستقراُء 

مبشاهدة حاالت معدودة؟« وهو الذي أجاب عنه. كارل پوپر من الذين نسبوا السؤال 
أعاله لديفيد هيوم وساّمه تبًعا لكانط بقضيّة هيوم.]5]

]1] الجوهر النضيد، ص 188. 

]2] م ن، ص 188. 

]3] م ن. 

]4] برهان الشفاء، صص 95 و 220. 

]5] منطق الكشف العلمّي، ترجمه للفارسيّة حسني كاميل، ص 48. 
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طرح هيوم مسألتني حول االستقراء، إحداهام مسألة منطقيّة والثانية مسألة نفسانيّة، 

متّت  التي  الحاالت  من  نستمّد  أن  ميكن  كيف  هي  االستقراء  حول  املنطقيّة  مسألته 

مشاهدتها حكاًم عن الحاالت التي مل تجِر مشاهدتها وتجربتها. ومسألته النفسانيّة هي: 

مع هذا ملاذا يتوقّع الناُس ويعتقدون أّن الحاالت التي مل تُشاهد ومل تُجرَّب ستكون بالضبط 

كالحاالت التي متّت مشاهدتها وتجربتها؟]1] لكن ابن سينا بطرحه السؤال املذكور كان 

قد أثار مسألتي هيوم كليهام قبل هيوم بثامنية قرون، واتّبَع أرسطو فاستعان بقاعدة 

»االتفاقيُّ ال يدوم« ليجيب عنهام. إذا كانت قضيّة االستقراء تسّمى يف الفلسفة الغربيّة 
بقضيّة هيوم، فيجب أن تسّمى يف الفلسفة اإلسالميّة باسم قضيّة ابن سينا.]2]

الواقعّية املعرفّية يف الفلسفة الغربّية

عّدد مؤرّخو الفلسفة أسباَب ظهور السفسطائيّني وأسلوب فهمهم يف اليونان القدمية مبا ييل:

1. تناقض آراء ومعتقدات الفالسفة اليونانيّني األوائل حول العامل، ومن جهة ثانية 
ثقتهم وعدم ثقتهم بالحّس أو العقل.]3]

2. النمّو املتزايد للفكر يف مظاهر الثقافة والحضارة الذي كان إىل حّد ما مثرة تعرّف 
الناس يف تلك املنطقة عىل الحضارات األخرى.]4]

املحاكم  يف  الخطابة  وخصوًصا  اللسانيّة،  واللباقة  الخطابة  لفّن  الكبري  االنتشار   .3
القضائيّة.]5]

4. مل يكن السفسطائيّون يرمون إىل إدراك الحقيقة، إمّنا كانوا يهدفون يف بحوثهم 
العلميّة إىل أمور من قبيل فّن الحياة والنتائج العمليّة واإلرشاف عليها وتنظيمها.]6]

[1[ Hume, Treatis On Human Nature, ed selby, bigge Oxford, 1978, p.91-139.

]2] برهان الشفاء، ترجمه للفارسيّة مهدي قوام صفري، هوامش املرتجم، ص 528. 

]3] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، صص 100-99. 

]4] م ن، ص 100. 

]5] م ن، ص 101؛ دروس يف الفلسفة، ج 1، صص 133-129. 

]6] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، ص 106. 
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وقد بدأت مواجهة املفّكرين للسفسطائيّني مع سقراط الذي حاول مبنهج االستقراء 

األسئلة  األشياء، وسعى عن طريق طرح  من  كلِّ يشء  إىل حقيقة  الوصوَل  والتعريف 

واإلجابات والبحوث إىل إصابة الحّق والوصول إليه. مل يوافق سقراط نسبيّة الحقيقة 

ونهض ملجابهتها.]1] كان يؤمن بحقيقة ثابتة ويرى أّن الوصول إليها كمعرفة يقينيّة أمٌر 

ممكن، واملباحثة والتفكري هام خري السبل للوصول إليها، كان يعتقد أّن متعلّق العلم 

هو املفاهيم الكلّيّة، أي اليقني الذهنّي]2] وليس اليقني العينّي]3].]4] يعتقد أفالطون أّن 

متعلّق املعرفة ال ميكن أن يكون أمرًا عابرًا ومتغرّيًا؛]5] لذلك يقرتح فكرة امُلثُل، ويرى أّن 

املُثُل هي املوضوع الحرصّي للمعرفة الحقيقيّة، واألمور املحسوسة هي موضوع الحدس 

والظنون.]6] املعارف التي ال تستويف الرشوط الثالثة: املعتقد والصدق والتسويغ، ال تُعّد 

أّن  يعتقد  أرسطو  وكان  وحقيقيّة.]7]  يقينيّة  تكون  لن  املعارف  مثل هذه  ألّن  معرفة؛ 

لكل علم أصوله ومبادئه األّوليّة التي ميكن تبيينها ورشحها بواسطة علم آخر، بيد أّن 

هذا السياق سينتهي يف موضع ما لنصل يف ذلك املوضع إىل أصول بديهيّة ال تحتاج إىل 

اإلثبات، وكان يؤمن بالعلم العقيّل بالبديهيّات األّوليّة التي تتّسم باليقينيّة، ويرى اليقنَي 

التطابَق مع الواقع، ويحاول عن طريق تدوين املنطق رسَم طريقة االستنتاج الصحيح 

والتصديقيّة  التصّورية  األّوليّة  البديهيّات  باستخدام  املعرفة  يف  الصحيح  والتعريف 

للوصول إىل العلم اليقينّي القطعّي، وإبراز أنّه يوجد طريق موثوق إىل الواقع الخارجّي، 

الربهان  يف  التعريف  حاالت  يف  الالزمة  والرشوط  والبداهة  الصّحة  نراعي  أن  رشيطة 

ويف شكليهام أيًضا.]8] وهكذا فمن وجهة نظر أرسطو العلم واملعرفة اليقينيّة تتأتّ عن 

طريق الربهان، والربهان هو مالك اليقني وميزانه. ولكن هل من الرضورّي وجود هذا 

]1] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، صص 126-128؛ تاريخ الفلسفة اليونانيّة، صص 54-50.

[2[ Objective.

[3[ Subjective.

]4] مهدوي، يحيى؛ املشّككون اليونانيّون، ص 39. 

]5] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، ص 171. 

]6] م ن، ج 1، صص 172-175؛ روح الفلسفة يف القرون الوسطى، صص 373-372. 

[7[ The Encyclopedia of Philosophy; vol 3; p 10-11.

]8] م ن، ج 3، ص 12؛ امليتافيزيقا، صص 8-3. 
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دوًما  بالربهان  نأيت  أن  يجب  فهل  يقينيّات،  من  يتألّف  القيايّس  الربهان  دوًما؟  املالك 

إلثبات هذه املقّدمات؟ من املتعّذر إقامة برهان عىل املقّدمات وأحيانًا ينتهي بنا األمر 

إىل التسلسل. ليست سلسلة الوسائط ال متناهية، فهي تصل إىل معرفة ال تحتاج إىل 

الربهان. معرفتنا بهذه األصول معرفة يقينيّة، فهي ينبوع اليقني واالستنتاج مبثابة املعرب 
واملسري إليه، والقوة العارفة بها هي العقل، والعقل ال يقودنا أبًدا نحو الخطأ.]1]

ونيل  املعرفة  أداة  إّن  قالوا  املادة  بأصالة  ويؤمنون  كانوا جزمينّي  الذين  الرواقيّون 

الجزئيّة  الصورة  أّن  يعتقدون  زنون  رأي  وكانوا حسب  فقط،  اإلحساس  هي  الحقيقة 

الخياليّة تنبع من التقاء الشء املاّدّي مع الروح.]2] يف رأي الرواقيّني الشهود هو مالك 

تسّمى  عمليّة  بواسطة  تسجيله  عليها  يجب  تأثريًا  الروُح  استلمت  ما  ومتى  الصدق، 

التأييد، ولكن طاملا مل يحصل هذا الفهم وطاملا مل يؤثّر مؤثٌّر يف الروح، فال ميكن القول 
إّن هناك معرفة. التأثريات املهّمة هي التي تضمن الحقيقة طاملا مل يرد إشكال عليها.]3]

وأحكام  يقينيّة،  العلوم  أكرث  هو  الحيّسّ  العلم  أّن  إلبيقور  تبًعا  اإلبيقوريّون  ويرى 

العقل مبتنية عىل الحّس، وهم ينكرون خطأ الحواس مع اعرتافهم بإمكانيّة الخطأ يف 

الحكم والتطبيق، مبعنى أنّنا عندما نحكم أّن التصّور الفاليّن متطابق أو غري متطابق مع 
الواقع، فمن املمكن الوقوع يف خطأ يف حكمنا هذا.]4]

املشكّكون واملعرفة اليقينّية

يعتقد الواقعيّون والجزميّون أّن اإلنسان قادر عىل إدراك األشياء، فهم ال يشّكون يف 

اليقني وحصوله.]5] ينبغي التنبيه طبًعا إىل أنّه يجب عدم الهبوط باملشّككني إىل مستوى 

ومتعلّقات  أنفسهم  يف  واالرتياب  الشّك  وجود  بالتايل  يتقبّلون  فهم  السفسطائيّني، 

الحيل  اآلخرين عىل مختلف  اطالع  يستغلّون عدم  فكانوا  السفسطائيّون  أّما  املعرفة، 

]1] املشّككون اليونانيّون، صص 76-75. 

]2] م ن، صص 83-82. 

[3[ The Encyclopedia of Philosophy; p 14.

]4] املشّككون اليونانيّون، ص 85. 

]5] م ن، ص 10. 
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يستغلّون  مخادعون  والسفسطائيّون  فالسفة  املشّككون  أخرى  وبعبارة  واملخادعات، 
بساطة اآلخرين وعدم اطالعهم.]1]

يف آثار املفّكرين اليونانيّني اهتّم املشّككون القدماء )يف القرنني الثالث والرابع قبل 

امليالد( واملشّككون الجدد )يف القرنني األّول والثاين بعد امليالد( بالبحوث املعرفيّة واليقني 

الغربيّة  الفلسفة  تاريخ  بشكل من األشكال، وهو ما ميكن مطالعة تفصيله يف دراسة 

واليونان القدمية.]2] وقد كان أفلوطني أبرَز وجوه مدرسة األفالطونيّة املحَدثة، وهو الذي 

رسم لإلدراك ثالث مراحل هي الحّس والفهم والعقل، وقال يف إيضاح ذلك إّن الحّس 

ليس توأًما للتفكري، والفهم يصل إىل املعرفة عن طريق دليل التفكري واالستنتاج املبتني 

واإلدراكات  الحصوليّة  العلوم  نظره  معيّنة. من وجهة  فرضيّات، وبعد طّي طرق  عىل 

العقليّة مقّدمة للوصول إىل شهود الحقيقة وإدراكها إدراكًا بال وسائط، مبعنى أّن الواقع 

النهائيّة  املرتبة  الحّس والعقل، ويف  املرتبة األوىل هو  إليه يف  الوصول  موجود وطريق 

الشهود  مرحلة  يف  الواقع  يف  يحصل  والتطابق  الشهود،  قبل  ما  مراتب  وكلُّ  الشهوُد 

وإاّل ففي املراتب السابقة للشهود قد يكون للفرد يقينه، لكّن مشكلة التطابق ال تزال 

العلوم  أكرث  بنفسها  النفس  علم  أّن  إىل  أوغسطني  الوسطى ذهب  القرون  قامئة.]3] يف 

يقيًنا، فهو منزّه عن أّي شّك أو ترّدد، واعترب املعرفة اليقينيّة ممكنة عىل هذا األساس، 

معرفة  ليست  نظره  وجهة  من  الحّسيّة  املعرفة  املعرفة.]4]  إمكان  عىل  كثريًا  وشّدد 

حقيقيّة، وذلك بسبب التغرّي والتحّول يف متعلّقها.]5] بدأ أوغسطني الخروَج من الشّك 

بالعلم الحضورّي للنفس بنفسها وبحاالتها، وكان يعتقد بالبديهيّات األّوليّة ويسلِّم بها 

مفّصلة يف  بحوث  له  فليست  األكويني  توما  أّما  واألخالق.]6]  والرياضيّات  الفلسفة  يف 

إمكان املعرفة والوجود واليقني والشّك و...؛ ألنّه يرى كّل هذه األمور أكيدًة ومفروًغا 

[1[ Brochard Victor: sel Eqihposoliph eiriabil noitide Demexiue, Gereg Seuqitpes, J. parisrin. V. 1932.

]2] املشّككون اليونانيّون، ص 86. 

]3] ياسپرس، كارل؛ ـفلوطني، ص 42؛ تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 1، صص 543-541. 

]4] بريه، إميل؛ تاريخ الفلسفة، ج 1، ص 325. 

]5] روح الفلسفة يف القرون الوسطى، صص 273-272. 

]6] ياسپرس، كارل؛ أوغسطني، صص 29-28. 
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منها، لكّنه يرى ما نُِقل عن أفالطون وأوغسطني من أّن املعرفة الحّسيّة ال تقبل اإلثبات، 

وبالنتيجة ال ميكن الوثوق بها، كالًما ليس مربهًنا ويفتقد لإلتقان. لقد حاول إثبات ثبات 

بعنوان  يليق  بنحو  املحسوس  الشء  تصّور  ليستطيع  الحّس  مرحلة  يف  واليقني  العلم 

القائلني بأصالة الحس والتجربة، فريى  أّما روجر باكون وهو من  املعقول واملتيّقن.]1] 

أّن أدوات الوصول إىل املعرفة هي النقل واالستدالل )الربهنة( والتجربة، ويعّد التجربة 

أهّمها، ويرى حتى قضايا الرياضيّات واضحة وبديهيّة بسبب وجود التجارب املختلفة، 

وأّن القضايا والرباهني العقليّة يف الكشف عن املغالطات بحاجة إىل التجربة. يرى باكون 
معيار كّل العلوم يف اليقني والتطابق والحس والتجربة.]2]

بدأت الواقعيّة املعرفيّة يف العرص الحديث بديكارت الذي رسم ثالث مراحل للخالص 

من نزعة الشّك التي سادت عرصه]3]: الشّك، السري من الشّك إىل أّول يقني، السري من 

اليقني األّول إىل اليقينيّات األخرى. وقد كان من همومه البارزة الوصول إىل منهج صحيح 

لإلجابة عن أسئلته.]4] فرّس ديكارت اليقني بأنّه اإلدراك الواضح املميّز، وكانت الحقيقة 

الحقيقة مبعنى تطابق  أن تكون  يوافق  املميّز. ومل  الواضح  اإلدراك  يف رأيه عبارة عن 

الذهن والعيان عىل النحو الذي قال به املتقّدمون.]5] أّما جون لوك الذي كان تجربيًّا 

ا،]6] فحاول عرض تبيني حول معرفتنا بحسب التجربة. كان يعتقد أّن املعرفة تحصل  قحًّ

عن طريق الحواس، وليس لدينا أّي تصّور معلوم بالفطرة.]7] حاول لوك إيضاح املعارف 

البرشيّة عن طريق »األداة« ثم دراسة أنواع األدوات، أي إنّه بدل أن يخوض يف اليقني 

والتطابق مع الواقع خاض يف أدوات العلم، مع أّن البحث حول األدوات أّدى إىل البحث 

حول اليقني والتطابق. يف دراسة آراء لوك حول العلم واملعرفة اليقينيّة يجب متابعة 

هذه البحوث: 1. التصّورات الفطريّة. 2. أصالة الحس ومعناه. 3. أنواع التصّورات. 4. 

]1] روح الفلسفة يف القرون الوسطى، صص 380-379. 

]2] تاريخ الفلسفة يف العرص الوسيط، ص 131. 

]3] نقد التفكري الفلسفي يف الغرب، صص 125 و 126. 

]4]  نقد التفكري الفلسفي يف الغرب، ص 155. 

]5] تأمالت، ص 66. 

]6] تاريخ علم املعرفة، ص 57. 

]7] بحث يف الفهم البرشّي، صص 1-7 و 9-7. 
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الكيفيّات األّوليّة والثانويّة. 5 . املفاهيم الكلّيّة. 6. أنواع املعرفة. 7. التطابق. 8. مبدأ 
العلّيّة.]1]

وذهب كريكغارد رائد الفلسفة الوجوديّة إىل أّن كّل إنسان ميكنه يف حياته أن يصاب 

بـ »الفزع« ويجب عليه الخالص منه عن طريق نوع من املعرفة، وهذا الفزع يختلف 

العادّي له باعث خارجّي وله  عن الوحشة والخوف والرتّدد؛ ألّن االستيحاش والخوف 

د اإلنسان بشكل من األشكال، ومتّى ما زال ذلك املوضوع الخارجّي  موضوعه الذي يهدِّ
زال الخوف.]2]

باملقدور تلخيص نزعة الشّك لدى كريكغارد بأنّه يقول بإمكان وجود نظام منطقّي 

للمعرفة، أي جهاز معرفة ميكن فيه اعتبار النتائج حقائق رضوريّة من حيث هي نتائج 

منطقيّة للمفاهيم والتعاريف األصليّة واألّوليّة، لكّنه من جهة أخرى يقول بعدم إمكان 

القابليّة  لدينا  ليس  ألنّه  بالتجربة؛  يرتبط  الرضوريّة  للمعرفة  جهاز  أي  وجودّي  نظام 

واملوهبة الكتشاف أّي حقيقة رضوريّة حول الحوادث التاريخيّة أو املتغرّية.]3] والطريق 

الذي يقرتحه للخالص من رشاك الفزع والجهل هو: إّما أن نبقى يف ظالمنا إىل األبد حالنا 

حال املشّككني، أو نتجاوز العقَل واملنطق ونتقبّل بأعني مغمضة وبقفزة معنويّة الفكرَة 

املتعارضة مع املنطق التي تقول إّن هناك وجوًدا اسمه الله ميكنه أن يضع أفعاله يف 

وعاء الزمان واملكان، وقادًرا عىل أن ينرينا يف حال طلبنا وأردنا منه ذلك.]4] إنّه يعتقد أّن 

اإلميان حاّلل مشكالت اإلنسان وعقده. وتتجىّل هذه النقطة بكل وضوح يف الصورة التي 
رسمها إلبراهيمA بوصفه بطَل اإلميان.]5]

األخرية  العقود  إبّان  واألمريكيّة  اإلنجليزيّة  الفلسفة  يف  املعرفيّة  الواقعيّة  جنحت 

]1] ملزيد من املعلومات راجع: الفالسفة التجربيّون اإلنجليز، ترجمه للفارسيّة منوچهر بزرگمهر، صص 32-33؛ بحث يف الفهم البرشّي، صص 

7-10 و 36-37 و 63-65؛ موسوعة الفلسفة، ج 3، صص 22-24؛ پاپكني، ريتشارد؛ امليتافيزيقا والفلسفة املعارصة، ص 65؛ تاريخ الفلسفة 

لكاپلستون، ج 4، صص 91-93 و 117-106. 

]2] زيبا كالم، فاطمة؛ مسار الفكر الفلسفّي يف الغرب، ص 211. 

]3] كلّيّات الفلسفة، ص 424. 

]4] م ن، ص 425. 

]5] كريكغارد، سورين؛ الخوف والقشعريرة، صص 82-81. 
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األساسيّة  القضيّة  اللغة  يف  املفاهيم  بيان  كيفيّة  تحليل  كان  وقد  واللغة،  التحليل  إىل 

لهاتني الثقافتني الفلسفيّتني. ُوضعت أهداف متفاوتة لدراسة اللغة فلسفيًّا طبًعا. عىل 

سبيل املثال كان برتراند رسل ولودفيك فيتغنشتاين يف طورهام األّول يعتقدان أّن البنية 

الضمنيّة للغة تعكس بنية العامل. حسب هذا القول ميكن للفيلسوف عن طريق تحليل 

اللغة الوصول إىل حقائق مهّمة حول الواقع، أي بتحليل اللغة يتسّنى الوصول إىل اليقني 
فيام يخّص الواقعيّات.]1]

وكان جورج إدوارد مور من رواد مدرسة التحليل الفلسفّي مبعناها الجديد. باختصار 

أوجد مور بونًا شاسًعا بني العالَم، والقضايا التي هي مجال الصدق والكذب، وبني عامل 

الواقع غري القضايايتّ )الخارجّي(. يقول: »مثّة عّدة قضايا صدقها تعيينّي وقطعّي، مثاًل 

أنا أعلم أّن يل بدنًا حيًّا حارًضا هو بدين، وأعلم أّن األرض كانت موجودة منذ القدم. من 

جهة ثانية ال أعلم فقط أّن هؤالء الناس مطّلعون عىل صدق هذه القضايا، بل أعلم أيًضا 

أّن كّل واحد منهم يعلم أّن هناك آخرين مطلعون عىل هذه القضايا. هذه القضايا هي 

متعلّق انطباعات العرف العام عن العامل. طبًقا لرأي مور يبدو أّن هذه القضايا صادقة، 

وهو يعزو صدق مثل هذه القضايا إىل أسباب وأدلّة منتلكها بالفعل للتعبري عن صدقها، 
وليس أسبابًا وأدلّة يّدعي الفالسفة أنّهم يعرضونها«.]2]

بني  ويفِرز  )مبنى(.]3]  وأساس  دليل  له  ليس  الشّك  أّن  إىل  فيتغنشتاين  ويذهب 

ممكًنا  الشّك  فيها  يكون  التي  والحاالت  معقول  غري  الشّك  فيها  يكون  التي  الحاالت 

منطقيًّا، لكّنه ال يرى حدوًدا واضحة بينهام.]4] الشّك الواقعّي ينتهي إىل يشء أكرث من 

إبداء الشّك لفظيًّا، إذا شك أحد يف وجود األشياء املاّديّة، فحيث إن هذا الشّك ال يسبب 

واضًحا،  ليس  الفارق  هذا  مثل  تصّور  كيفيّة  وحتى  بشك،  ليس  فهو  أعامله،  يف  فارقًا 

السيطرة عىل  يستدعي  الشّك  ومشاعره.]5]  أقواله  يف  فارقًا  يخلق  أنّه  الحاالت  وأقىص 

]1] دانالن، ك. س؛ الفلسفة التحليليّة وفلسفة اللغة، ترجمه للفارسيّة شاپور اعتامد ومراد فرهاد پور؛ مجلة »أرغنون«، العدد 7 و 8، ص 39. 

]2] تاريخ الفلسفة لكاپلستون، ج 8، ص 440. 

]3] رسالة منطقيّة فلسفيّة، املقاطع 323 و 458 و 519. 

]4] م ن، املقطع 454. 

]5] م ن، املقاطع 120 و 338 و 339 و 427. 
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لغٍة ما. من أجل أن نعرّب عن الشّك يف القضيّة P يجب أن نعلم ما املراد من P . الشّك 

الشامل غري ممكن، والشّك محدود بألعاب لغويّة معيّنة. عدم الشّك يف األشياء هو يف 

الغالب الرشط املسبق لتعلّم بعض األلعاب. الشّك الذي يشّك يف كّل يشء ليس بشّك.]1] 

الشّك يستلزم اليقني، وهو ممكن يف املواطن التي يكون فيها االختبار والتجربة ممكنني، 

واالختبار يستدعي شيئًا ال يرقى إليه الشّك واالختبار. شكوكنا تستند إىل واقع يقول إّن 

بعض القضايا مصونة من الشّك، فهي أشبه مبحاور تدور شكوكنا حولها وليس فيها. من 
هنا فإّن لعبة الشّك نفسها تستلزم اليقني.]2]

]1] م ن، املقاطع 125 و 310 و 329 و 160 و 450 و 628. 

]2] م ن، املقاطع 125 و 163 و 337 و 341 و 115. 
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متهيد

فال  واملعارصة،  الحديثة  الغربية  للحضارة  مدخلًيا  الفردانية عنرصًا  مفهوم  يشكل 

أنّه بديهّي كام هو  يخلو نٌص فكرٌي من حديث مسهب عنه، حتى يخال من يقرأه 

حال مفهوم الوجود يف الفلسفة حيث ال يحتاج إىل تعريف؛ ألنّه ال يوجد أوضح منه. 

ولكن عند عتبة البحث، يجّد املرء نفسه كام لو أنه أمام جبل جليدي ما يظهر منه هو 

القمة، ولكن سفحه يغوص يف املاء. عند هذا الحّد تُثار التساؤالت التي تزداد إلحاًحا 

عند اقرتابك منه، وما كنت تلمحه كمنطقة بيضاء، تنعكس عليها اشعة الشمس وتبدو 

لناظريك، بينام هي ليست كذلك، حيث تحمل عنارص متعددة؛ فباإلضافة إىل مثولها 

أمامك، فإنها تحمل يف طياتها ابعاًدا ال تدركها وأنت بعيد عنها.

»املحرر«

 هكذا الفردانية التي متثُل أمامنا بشكل لفظّي محدَّد، إال أنّها تحمل يف ذاتها أعراًضا 

العمل عىل   أهمية  باستشعار  املرء  يبدأ  تتلّون وتختلف، وهنا فقط  تجعلها  متعددة، 

أحمد ماجد*

الفرداني�ة
استقراء حتليلي نقدي للمفهوم ومزنلته التأسيسية 

حلضارة الغرب احلديث

* أكادميي وباحث يف اإللهيات- لبنان.
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بلورة هذا املفهوم وحركيته والتاميزات التي يحملها. فهذا املفهوم الذي يُقدم باعتباره 

العاكسة لصورة  املتجانسة  املفاهيم  التي وضعته بني  للحداثة،  املعرفية  املعجزة  نتاج 

اإلنسان باعتباره كائًنا عقالنيًا اكتشفه التنوير، ليس كذلك، ذلك بأنه متعدد األعراض 

واالستخدامات. فهو أشبه بأسطورة »صندوق »بندورا«]1] اليوناين عند التلفظ به؛ يُخرج 

معاين ال حد لها. فيأخذك إىل الحرية التي ال تستقر عند شاطيء، وتجعلك تُعيد النظر 

مبا كان مستقرًا يف ذهنك، فتتحرك باتجاهه، ولكن كلاّم اقرتبت منه ابتعد عنك، ونأى 

بنفسه عن معرفتك. 

تبدأ املشكلة مع هذا املفهوم انطالقًا من التسمية، حني تقف حائرًا عند اللفظ الذي 

ستضعه كعنوان لعملك البحثي، فهل تستخدم التفريد أو الفردانية أو الذاتية؟ تذهب 

باتجاه املعجم علّك تجد فيه جوبًا، وهناك تجد: التفريد تشتق من فرد، وقد ورد يف لسان 

العرب:« الله تعاىل وتقدس هو الَفرُْد، وقد تََفرََّد باألَمر دون خلقه ]... و] الفرد: الوتر، 

والجمع أَفراد وفُراَدى، عىل غري قياس]...] الَفرَُد والُفرُُد، بالفتح والضم، أَي هو منقطع 

رُّ إِذا نُظَم وفُِصَل بغريه، وقيل: الَفريُد، بغري  الَقِريِن ال مثل له يف َجْوَدتِه]...] والَفريُد: الدُّ

ٌل  َمَفصَّ ُمَفرٌَّد:  وَذَهٌب  والَفرَّاُد صانُِعها.  نوِعها،  كأَنها مفردة يف  النفيسة  الجوهرة  هاء، 

بالفريد]...]وتأيت كلمة تفرّد مبعنى انعزل ومتيّز عن غريه«]2]، وأورد البستايّن: »أفرد زيد 

االختالف  يعني  فالفرد  له«]3]،  نظري  فرًدا ال  فيه  كان  أي  باألمر  وتفرد  به،  تفرّد  باألمر 

عن اآلخرين، ويتضمن التميّز والخصوصية، وإذا أخذنا الصيغة االشتقاقية، نالحظ أّن 

التفريد، يأخذك باتجاه ما هو جوهرّي، فيُقال تفرّد بالشء أي َخصَّ ِبه نَْفَسُه ولَْم يرُْشِْك 

أََحًدا، وتََفرََّد ِباْخرِتَاِعِه :كَاَن ِفيِه فَرْداً الَ َمِثيَل لَُه. ومبدأ التفرد: »اصطالح انتقل من ابن 

]1] صندوق Pandora له أصله يف األساطري اليونانية التي توضح كيف أصبح البرش برش؟ وكيف تم تثبيت جميع الرشور يف اإلنسانية؟ 

وفًقا لألسطورة اليونانية املوصوفة يف العمل الشعري لهسيود املسمى Theogony  والتي تعني »أصل اآللهة«، يستفز تيتان بروميثيوس غضب 

زيوس )إله أوليمبوس( من خالل جعل النار معروفة لإلنسان . يف مواجهة »عصيان« بروميثيوس، استدعى زيوس جميع اآللهة حيث أعطى 

كل واحد من فضائله إلنشاء باندورا من ناحية، ومن ناحية أخرى ألقى مصيبة ليتم االحتفاظ بها يف ما ميكن أن يسمى »صندوق باندورا ” 

تم إرسال Pandora مع الصندوق إىل أرض الرجال... تزوجت بالفعل من بروميثيوس، وبسبب فضولها وسذاجتها تفتح »صندوق باندورا« 

يف أرض الرجال، وتنرش كل الرشور التي احتفظت بها اآللهة هناك، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، املرض واملوت والجوع، اليأس، من بني 

أمور أخرى.

]2] ابن منظور، لسان العرب، القاهرة، دار املعارف، مادة »فرد«.

]3] عبد الله البستاين، معجم وسيط اللغة العربية، بريوت، مكتبة بريوت، بابا الفاء. 
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كائن  لكّل  بأّن  القول  وهو  الالتينية،  الرتجامت  عرب  الوسطى  القرون  فالسفة  إىل  سينا 

وجوًدا جزئيًا، يتفرد به يف الزمان واملكان، أو يتميّز به عن غريه من أفراد النوع«]1]، وأورد ابن 

عريب: »التفرد لدى اإلنسان من حيث إّن كّل فرد ال ميكن أن تتكرر صفاته يف اآلخرين«]2]، 

وهذه املعاين تدّل عىل خصوصية ذاتية: »فاإلنسان املتفرد، هو الذي ال ميكن أن يتكرَّر، 

والتفرُّد عملية أساسية عند يونغ: »وهو اإلمكانية الفطرية املوجودة يف كّل فرد، والذي به 

تتمكن النفس الفردية من تحقيق متام منوها وارتقائها]..] فاملقصود هو تحقيق الذات بأكرث 

ما فيها من شخيّص وعيّص عن كّل مقاربة. ميكننا إذن ترجمة كلمة »التفرُّد« بتحقيق الفرد 

لذاته«]3]. وبهذا املعنى نكون أمام وصف للفرد، لكّنه ال يطال األبعاد االجتامعية، فهل هذا 

هو املقصود من هذه الورقة البحثية؟ تجّد نفسك مرتدًدا، وترتك اللفظ، وتأخذ غريه، فتتجه 

نحو الفردانية، وهناك ترى أّن هذا املفهوم يأخذك باتجاه التنسيب املذهبّي، فهو من خالل 

اشتقاقه، يُدِخلُك التشاركية يف االنتساب إىل ما هو فردّي، ويرى أّن الفرد أساس كّل حقيقة 

وجودية، فتقف عنده باعتبار أّن الفردانية مذهٌب يُفرس الظواهر االجتامعية والتاريخية 

له  والسامح  الفرد،  رعاية مصلحة  املجتمع هي  غاية  أّن  يرى  أو من  الفردية،  بالفاعلية 

بتدبري شؤونه بنفسه، وهذا ما يدفعك إىل تغليب هذا املفهوم، فهو ال يشري إىل الفرد بذاته 

وخصائصه الذاتية، بل تتكلم عنه من خالل الفعالية االجتامعية التي يعيش فيها.

الذاتية، فالذات تُعرّب عن نفس   وهنا، يُطرح عليك خاطرًا، ملاذا مل تذهب باتجاه 

املعنى: »فذات الشء تعني نفسه وعينه، والذات أعّم من الشخص؛ ألّن الذات تطلق 

عىل الجسم وغريه، والشخص ال يطلق إال عىل الجسم، والذات ما يقوم بنفسه ويقابله 

املفهوم،  تفحص  أن  وتقرر  باتجاهه،  ذاهبًا  كنت  ما  لتستدرك  قليالً  تقف  العرض«]4]، 

وعند هذه النقطة تجد، أّن استخدامه قد يوقع يف محاذير متعددة منها:

- الذات تذهب باتجاه األنانية، وهي تشري إىل حضور »األنا« يف املوضوعات سواء 

أكانت فردية أو اجتامعية.

]1] جميل صليبا، املعجم الفلسفّي، بريوت، دار الكتاب اللبناين، 1982، الجزء 1، الصفحتان 139-138. 

]2] املصدر نفسه، ااملعطيات نفسها. 

]3] ك.غ. يونغ، جدلية األنا والالوعّي، ترجمة نبيل محسن، الالذقية، دار الحوار، 1997، الصفحة 89. 

]4] عبد املنعم الحفني، املعجم الفلسفّي، القاهرة، الدار الرشقية، 1990، الصفحة 127. 
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- الذاتية ال تصلح يف الفكر الفلسفّي التأميّل.

- الذاتية استخدمت كمقابل للموضوعية، وهو وصف منهجّي، يقتيض طرح هموم 

الذات عىل املوضوع.

 عند هذا الحّد، تُقرر امليل عن استخدام الذاتية، لتقر لفظ الفردانية، الذي يحمل 

بذاته مرونة، تستطيع أن تعرّب بشكل أفضل عن املفهوم الذي سيبحث يف هذه الورقة، 

حيث تعني: »الحالة التي يكون عليها الفرد كيانًا مستقال ومتفرًدا عن الجامعات التي 

ينتمي إليها، وقادًرا عىل اتخاذ قراراته استناًدا إىل امكانياته الخاصة وقدراته املستقلة 

عن أفراد الجامعة اآلخرين الذي ينتمي إليها الفرد. كام أنّها نوع أو سلوك يؤكد عىل 

الخصائص الذاتية للفرد وعىل سامته ومميزاته الخاصة، وذلك مبا يتعارض مع ما هو 

جمعّي وعام ومشرتك، وهذا يعني أّن الفردانية تؤكد ما هو خاص ومتفرد. وهذا يعني 

وظيفته  ويؤدي  الداخلية  وحدنه  ميتلك  إنسايّن  كائن  الفردانية  ملقهوم  وفًقا  الفرد  أّن 

كنسق ونظام متكامل وميتلك استقاللية خاصة يف دائرة الوسط الذي ينتمي إليه«]1].

وبعد أن تحسم السؤال املتعلق بالعنونة، تنتقل إىل مرحلة جديدة من العمل، فتحرض 

نفسك لتجيب عن إشكالية »الفردانية«، فتجد نفسك أمام مشكلة، فام كُنت تتصوره منجزًا 

ومنتظاًم قوليًا، هو ليس بالبساطة التي تتصورها، ومن كنت ترتقبه يفّر منك، فيصبح الهّم 

األول، كيف ظهر هذا املفهوم، ومتى؟ فتبدأ تلك الرحلة، وقد أزمعت عىل استخدام املنهج 

الوصفّي، الذي يسمح لك بتحليل املوضوع وفهم العنارص التي تشكله.

أواًل: منشأ الفردية يف االجتامع األورويب الحديث

تقف عند عتبة القول، تتأمل آلية الدخول إىل املوضوع إىل أن تجد منفًذا، حيث تقف 

 -1805(»Alexis de Tocqueville أمام نص أو مقاربة قدمها لنا »ألكسيس دي توكفيل

الثاين  املجلد  يف  يكتب   1840 عام  يف  الفردية.  عن  الكالم  بافتتاح  لك  تسمح   ،)1859

من كتاب »الدميقراطية يف أمريكا«: »إّن الفردية مصطلح حديث، وهو »كلمة ِصيغت 

[1[ Louis Dument; Le Concept Moderne de L’individu; Revue ;février ;Paris;1978.



535الفردانية: استقراء تحليلي نقدي للمفهوم ومنزلته التأسيسية لحضارة الغرب الحديث

الكلمة عىل مستوى معريّف من قبل، بعد  مؤخرًا«]1]، مام يؤرش إىل عدم حضور هذه 

ذلك بـ 16 عاًما، كتب »توكفيل« يف كتابه »النظام القديم والثورة الفرنسية ما ييل«: 

»تلك الكلمة »الفردية«. . . غري معروفة ألسالفنا، لسبب وجيه وهو أّن كّل فرد يف أيامهم 

ينتمي بالرضورة إىل مجموعة، وال ميكن ألحد أن يعترب نفسه كوحدة منعزلة«]2]. 

الفردية كمصطلح مل تدخل املعجم إال يف وقت متأخر من تاريخ الفكر الفلسفّي، 

وهذا الكالم الذي أورده »توكفيل« دقيق، حيث ياُلحظ الباحث يف تاريخ األفكار أّن هذا 

املصطلح قد ظهر خالل عرشينيات القرن التاسع عرش، عندما قام الثيوقراطي الفرنيس 

املناهض للثورة »جوزيف دي مايسرت  Joseph de Maistre«)1753- 1821( بالهجوم 

عىل التنوع باآلراء الدينية والسياسية، الذي حّل محل التوحيد النسبّي يف مجتمع ما 

قبل الثورة الفرنسية. ووفًقا لـ«ماسرت« فإن هذه »الفردية املطلقة« أدت إىل »التشظّي 

الَّالمتناهي للعقائد«، األمر الذي ترك انعكاسات خطرية عىل الواقع، حيث حطّمت هذه 

الخطوة اإلجامع الدينّي الرضورّي للسالم والوئام االجتامعي، كام أدت إىل فقدان أوروبا 

التجاهها األخالقّي: »بسبب وجود قدر كبري من الحرية، مقابل عدم وجود دين كاٍف«.

 اعترب »دي ماسرت« أّن هذه الكارثة التي حلّت يف املجتمع األورويّب، تعود بجذورها 

إىل اإلصالح الدينّي الربوتستانتي وما حمله معه من دفاع عن حرية الضمري، وهو تعليم 

أدى إىل »انقسام عقيل عميق ومخيف«]3]، بالتايل ال بد من العمل عىل استعادة القارة 

الدينية  السلطة  هذه  وأّن  الدين،  من  تنبع رشعيتها  التي  الدينية،  للسلطة  األوروبية 

يف أوروبا يجب أن تكون يف نهاية املطاف بيد البابا؛ فالحّل ملشكلة الفوىض والتسيّب 

األخالقّي والتشتت املعريّف، لن يجّد حاًل له إال من خالل عودة الكنيسة الكاثوليكية إىل 

موقع سلطتها، مدعومة مبلكية مطلقة، ميكن أن تعالج اآلثار الكارثية لـ »الربوتستانتية 

[1[  Alexis de Tocqueville, Democracy in America, ed. J. P. Mayer, trans. George Lawrence, Garden City: Anchor 

Books, 1969, p 506

[2[ Alexis de Tocqueville, The Old Régime and the French Revolution [1856[, trans. Stuart Gilbert, New York: 

Anchor Books, 1983, p96.

]3] حول االقتباسات السابقة، أنظر:

Steven Lukes, Individualism. Oxford: Basil Blackwell, 1973(, p4; also Robert Nisbet, “Conservatism,” in A History 

of Sociological Analysis, ed. Tom Bottomore and Robert Nisbet )New York: Basic Books, 1978(, 80–117.
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دي  »فليستي  الثيوقراطي  أصدر  السابق،  التاريخ  من  تسع سنوات  وبعد  السياسية«. 

المينية Felicité-de Lamennais«)1782- 1854( تحذيرًا مامثالً، فدعا إىل رضورة يقظة 

العقل األورويّب ومواجهة اإللحاد، الذي أنتجته فلسفة القرن الثامن عرش، فبالنسبة إليه، 

هذه الفلسفات مل توصل اإلنسان إال إىل الفوىض، ألنّها أدت إىل عزل اإلنسان عن مصدر 

انضباطه من خالل إشاعة روح الفردية، هذه الروح التي تسبب »الفوىض بني العقول«، 

والتي ستنتج حتامً بوقت الحق فوىض سياسية، وبالتايل تقلب »أساس املجتمع البرشي«. 

الفردانية، حسب المينيه، هي »سلطة بال طاعة« و«قانون بال واجب«]1]. 

آراء »لويس-غابرييل- للفردانية، حتى ظهرت  الرافضة  املواقف  بعد ذلك  وتوالت 

 )1840-1754(»Louis-Gabriel-Ambroise vicomte Bonald بونالد   دي  أمربواز 

الخطأ. فالكون بونالد  الكاثوليكية املعصومة عن  الكنيسة  التي دعت إىل تفعيل دور 

السبب  الكون  ويف  املقدس،  الثالوث  مبدأ  عىل  قائم  وهو  شاكلتها،  عىل  بكليته  صيغ 

األول هو املحرك، والحركة كوسيلة، والنتيجة هي األجساد؛ يف الدولة، والسلطة كسبب، 

والوزراء كوسيلة، واملواضيع هي النتائج؛ يف األسة، يتم متثيل نفس العالقة من قبل األب 

واألم واألطفال، بالتايل البد من رفض كّل توجه، يدعو إىل مخافة هذا األصل الباين للحياة 

ومنها الفردانية التي انترشت يف املجتمعات األوروبية، وما ميّز مواقف »بونالد« هي 

يف قدرتها التنفيذية وتأثريها ببعض السياسات يف أثناء عمله لصالح الحكومة خالل فرتة 

استعادة البوربون للحكم]2]. ويف عام 1843، وضع الكاثولييك املحافظ املتشدد »لويس 

فيو Louis Veuillot« اعرتاضاته عىل الفردية عىل النحو التايل:

به  ابتُلِيَت  الذي  املجهول  للرّش  كوصف  الفردية.  اسم:  إعطاء  عىل  الجميع  يتفق 

فرنسا.

[1[ See the quotations in Steven Lukes, Individualism )Oxford: Basil Blackwell, 1973(, 4; also Robert Nisbet, 

“Conservatism,” in A History of Sociological Analysis, ed. Tom Bottomore and Robert Nisbet )New York: Basic 

Books, 1978(, 80–117. Although I have some disagreements with Lukes, his short book is an indispensable source 

on the various meanings of “individualism” and their histories.

[2[ Christopher Olaf Blum, “Introduction,” in Critics of the Enlightenment: Readings in the French Counter 

Revolutionary Tradition, ed. and trans. Christopher Olaf Blum )Wilmington, DE: ISI Books, 2004(, xxvii.
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الدولة التي تسود فيها الفردية ليست طويلة األمد، ألّن املجتمع هو اتحاد العقول 

واملصالح، والفردية هي تقسيم لهذين األمرين.

كّل  وبالتايل  لنفسه،  واحد  كّل  بينام  املجتمع؛  للجميع، هذا هو  الكّل  للكّل،  الكّل 

واحد ضد الكّل، هذه هي الفردية.]1] 

يوضح املقطع التايل لـ »فيليب بينتون Philippe Bénéton« األفكار املفتاحية للنقاد 

املحافظني األوائل للفردانية: » أرّص أعداء الثورة الفرنسية]...] بال توقف عىل تقديم حجج 

صعبة الدحض، تتعلق بالبعد االجتامعّي للوجود البرشي، فاإلنسان ال يصنع اإلنسان نفسه 

بنفسه، وهو يتلقى من اآلخرين )أقاربه ، ومعارصوه ، واألجيال املاضية( أكرث مام يعطي. ال 

يعيش االنسان وحده. لديه حاجة عميقة وأساسية لآلخرين ألنه كائن تشّكله عالقاته]....] 

من يحاول أن يعيش بأسلوب فردي يرتك وراءه الروابط املهمة، وال سيام تلك التي تنطلق 

من القلب. الفردانية حلم وخبيث ]. . .] تعمل عىل تفكيك الروابط االجتامعية، لصالح 

العالقات التعاقدية والنفعية، مع العلم أّن تلك املرفقات القوية هي تلك التي تنشأ يف 

وسط املجتمعات، سواء كانت مجتمعات عائلية أو دينية أو محلية أو سياسية أو مهنية. ال 

ميكن اختزال املجتمع الجيد يف مجموعة من األفراد]2]. 

العقائد  تجزئة  عن  مسؤولة  واعتربوها  الفردانية،  الثيوقراطيون  هاجم  رأينا،  كام 

الدينية، وهذا ما أدى إىل تدمري املعتقدات الدينية التي يقوم عليها النظام االجتامعي، 

الحركة  اطار  يف  التيار  هذا  موقف  جاء  وقد  السياسية،  باآلراء  تنوًعا  انعكس  ما  وهو 

الراديكالية، التي كانت تعمل عىل إعادة احياء امللكية والقضاء عىل األفكار الثورية، التي 

نشأت يف أوروبا خالل القرن الثامن عرش، وهي وإن اتخذت إطاًرا فكريًا إال أنّها كانت 

فقدتها،  التي  لسلطتها  وامللكية  الدينية  السلطات  استعادة  يف  رغبة  طيَّاتها  يف  تحمل 

ووجدت يف الفردانية مدخالً مناسبًا لها، تستطيع من خالله مواجهة القوى االتغرّيية يف 

املجتمع.

[1[ Steven Lukes, Individualism, P 9.

[2[ Philippe Bénéton, “Foreword,” in Critics of the Enlightenment: Readings in the French Counter-Revolutionary 

Tradition, ed. and trans. Christopher Olaf Blum )Wilmington, DE: ISI Books, 2004(, xi.
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وهذا املوقف مل يكن محصورًا يف التيار الثيوقراطّي، إمّنا منا أيًضا يف األوساط العقالنية، 

حيث استخدام مصطلح »الفردية« أيًضا يف منتصف عرشينيات القرن التاسع عرش من قبل 

 .)1825 -1760(»Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon تالميذ »سان سيمون

بالنسبة لهؤالء،  كانت »الفردانية« مصطلًحا ازدرائيًا، يستهدف تهفيت النظرة التي عملت 

عىل تقويض اإلنسان. وإن ذهب السان سيمونيني إىل الدعوة: »لحامية الجوهر الروحّي 

ألديان املايض، ولكن بشكل علاميّن وإنسايّن يقلل من أنانية عامل الجمود السيايّس الذي 

اختلط بالتطور الصناعّي التجارّي. لهذا بدأوا يف تطوير مناذج عضوية للمجتمع ووضعت 

»سان  حسب  األنوار«]1].  لعرص  الفردية  النزعة  ملواجهة  كطريقة  العقل  فوق  الحدس 

سيمون«: »كان املجتمع فوق الفرد وعضوي، وتراتبي من حيث كونه يحتاج يف واقع األمر 

إىل القيادة. ودينّي من حيث ال ميكن أن يعمل بطريقة صحية دون نوع من العبادة التي 

ميكن أن تكون ذات نشاط رمزي مركز ومصد إلهام أخالقي للممجتمع«]2].

أن  ينبغي  املجتمع  أّن  هي  سيمون«  »سان  فكر  حكمت  التي  األساسية،  الفكرة 

يكون منظاًم بأسه من أجل اإلنسان وبواسطته، واملجتمع ال ينبغي أن يحكم بواسطة 

»الدبابري«، هؤالء الّذين يعيشون عىل الريع مستفيدين من عمل الغري، إمّنا يجب أن 

يكون كخلية النحل، يعمل بانسجام بني العنارص التي تشكله من رجال صناعة ومرصفيني 

وحتى العاملني األكرث تواضًعا من عامل وفالحني، ويجب أم تحكمهم جميًعا مثل عليا 

تشبه الدين ولكّنها تتيمبز بعلامنيتها.

 واملوقف الثوري، الذي أورده »سان سيمون، يعيدنا إىل الثورة الفرنسية عام 1789، 

نادي  أعلن »روبسبري« يف مقر  العام 1793 حني  الثاين من  إىل 24 ترشين  وبالتحديد 

كائن  مفهوم  إّن  ارستقراطي،  مبدأ  اإللحاد  »إّن  وقال:  الكنيسة،  لقمع  رفضه  اليعاقبة 

أعىل يحمي األبرياء املستضعفني ويعاقب املجرمني، مفهوم ثورّي وشعبّي متاًما. وهكذا 

املسيحية هي  األشكال واملظاهر  إّن  للثورة،  ليست معادية  املسيحّي  الدين  فإّن روح 

املعادية للثورة ويف النضال ضد القساوسة املعادين للثورة يجب أن نحذر وأن ال مننح 

]1] روبرت بركني، أصول ما قبل دوركهيم، ترجمة إميان الزكييل، ملف بحثي، مؤمنون بال حدود، 28-8- 2015، الصفحة 11.

]2] املصدر نفسه، املعطيات نفسها. 
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تقام عىل  الجمهورية يجب أن  إّن  به، حيث  من خالل ذلك سالًحا لألعداء يحاربوننا 

املبادئ املقدسة لألخالق واملثل العليا، إّن اإلطاحة مببادئ الثورة وأسسها يعني يف نفس 

الوقت موت الثورة  ... بأّي حّق ميكن لهؤالء األشخاص غري املعروفني يف صفوف الثوار 

الثورة وانتحال صفة الشعبية دافعني املواطنني  أن يبادروا يف خضم املعارك إىل سقة 

بأّي حق  الثوار.  ارتباك وخالفات يف صفوف  يف  متسببني  خاطئة،  مببادرات  القيام  إىل 

هؤالء  يقوم  حّق  بأي  الحرية،  شعار  تحت  العبادات  حربة  مبنع  ألنفسهم  يسمحون 

بتعصب  الديني  التعصب  ويحاربون  أضحوكة  إىل  الحقيقة  تقديس  معامل  بتحويل 

جديد«]1]، فـ«روبسبري« كان يعارض الكثلكة، ولكّنه كان يرى عىل غرار األنواريني رضورة 

يعتنق  الفيلسوف قد  »إّن  قال:  الذي  ما يذكر مبوقف »فولتري«  ما، وهذا  وجود دين 

مذهب »سبينونزا« لكن ليس رجل الدولة الذي لن يجد فيه مبتغاه، فالطبيعة تهدينا 

إىل إله حكيم وعظيم، لكن املجتمع ال يستطيع أن يعيش بال عدل، لذا فنحن نؤمن بإله 

عادل«]2]، فالدولة مبا هي مؤسسة اجتامعية ال بد لها من دين، ولكن محتوى هذا الدين 

يقّر  الفرنيس  الشعب  »إّن  يختلف عن  سابقه مبحتواه االجتامعي، يقول »روبسبري«: 

بوجود الكائن األعىل وبخلود الروح. إّن العبادة املناسبة للكائن األعىل تتمثل يف قيام 

والخونة  والطغاة  الخبيثة  النوايا  كراهية ومحاربة  أساًسا يف  املتمثّلة  بواجباتهم  الناس 

أعامل  بجميع  والقيام  املضطهدين  عن  والدفاع  الضعفاء،  البائسني وحامية  ومساعدة 

الخري املستطاعة لآلخرين واالمتناع عن ظلم أّي كان...إّن األعياد تذكّر الناس بالله تعاىل، 

وهي أعياد تشتق اسامؤها من أحداث االنتصارات التي حققتها الثورة، ومن القيم األكرث 

أهمية وإصالًحا للناس ومن أحسن ما تقدمه الطبيعة«]3].

كام رأينا حتى اآلن، يتفق الطرفات الثيوقراطّي واالجتامعّي عىل الوقوف مبواجهة 

الفردية، ويعتربونها مدمرة للمجتمع، ويختلفان يف ماهية القوة الحاكمة، ففي حني أّن 

األول عمل عىل استعادة امللكية والكاثوليكية دعا الثاين إىل اعتبار اإلجتامعّي هو األصل، 

[1[ J,Tulard. J.Fr.Fayard et Fierro, Histoire et Dictionnaire de la Révolution française«1789- 1799: Paris, 

Rabert,1987,p179. 

]2] ف.فولغني، فلسفة األنوار، بريوت، دار الطليعة، 1978، الصفحة 26

[3[ Robespierre, Discours, Paris, Union Génèrale, 1965, pp 284- 285.
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الحياة، وإعادة  املجتمع، وجعله منسجاًم، فعملوا عىل علمنة  تفعيل  إعادة  إىل  ودعا 

تأويل املعتقدات الدينية بعد علمنتها، وهام أكدا عىل جملة من األمور، منها:

- التأكيد عىل فكرة أن املجتمع هو أكرث من مجرد تجميع لألفراد املستقلني. إمّنا هو 

نظام وهيكل قائم بحّد ذاته، وهذا ما يجعله أكرث من مجرد مجموعات من األفراد 

العاملني بشكل مستقل. وهذا يوصل إىل وجود تقاليد اجتامعية، تعطي اإلنسان معناه.

- القواعد االجتامعية واملعايري األخالقية للسلوك التي تنكرها الفردية مهمة، وهذا ما 

يجعل الفرد يقع تحت التأثري االجتامعّي والثقايفّ، وينعكس يف الفرد من خالل سلوكياته.

- السلوك الفردي ال ميكن تفسريه بالكامل دون الرجوع إىل الظروف االجتامعية. كام 

أّن األفراد يبنون أنفسهم عىل أفكار وإنجازات املجتمع، ما مييل الجامعيون التأكيد 

 ، اجتامعي  منتج  اإلنسان  أن  يؤكدون  إنّهم  الفرد.  املجتمع عىل  أولوية  عليه، هو 

وليس أن املجتمع هو نتاج فردي.

وما أوردناه يشري إىل وجود تيار فكرّي، بدأ بالتحرك يف املجتمع األورويب، ووصل إىل 

ذروته يف القرن التاسع عرش، وعمل عىل تقويض بنى الحياة االجتامعية أو عىل األقل قُِدم 

بهذه الطريقة ألسباب سياسية من قبل اليسار واليمني، ولكن ما هو غري واضح حتى اآلن، 

يتعلق مبصدرية هذا التيار ومرجعياته، وهذا بحاجة إىل مقاربة تحاول أن متيط اللثام عنه.

ثانًيا: األصول التاريخية لنشوء الفردانية

عن  بالحديث  نبدأ  عرش،  التاسع  القرن  يف  الفردانية  كلمة  حضور  استعراض  بعد 

الفردانية، وحضورها التاريخي يف املجتمع األورويّب؟ وهنا نقف مع الكتاب الكالسييك 

يف  النهضة  »حضارة   »Jakob Burckhardtبوركهارت »جاكوب  السويرسي  للمؤرخ 

إيطاليا« )1860(.  حيث كتب يف الفصل املعنون »تطور الفرد«: »يف العصور الوسطى، 

كان كال جانبي الوعي البرشي – ما كان منه انطوائيًا متجًها للداخل وما كان انبساطيًا 

يعّم  أو نصف مستيقظ تحت حجاب مشرتك  احالم  يرقد يف أضغاث  للخارج-  متجًها 

الجميع. وكان الحجاب منسوًجا من اإلميان االعتقادي واألوهام وامللكية الطفولية، والتي 
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من خاللها كان يُنظر إىل العامل والتاريخ عىل أنهام يرتديان ألوانًا غريبة. مل يكن اإلنسان 

واعيًا بنفسه إال بوصفه عضًوا يف عرق أو شعب أو حزب أو عائلة أو نقابة - فقط من 

فأصبح يف  الهواء.  مرة يف  الحجاب ألول  ذاب هذا  إيطاليا  معينة. يف  عامة  فئة  خالل 

الدولة ويف كل شؤون هذا  قيام معالجة »موضوعية« و«تأمل موضوعي« يف  اإلمكان 

العامل. عىل أن الناحية الذاتية أبرزت نفسها يف الوقت ذاته مبا يقابل ذلك من تأكيد، 

فأصبح اإلنسان فرًدا روحيًا، وعرَّف نفسه عىل هذا النحو. . . يف وقت مبكر جًدا ميكننا 

الثالث عرش،  القرن  نهاية  . ولكن يف   .  . الحرة.  الشخصية  تطور  اكتشاف  هنا وهناك 

بدأت إيطاليا تزدحم بالفردية؛ لقد تبدد السحر الذي أُضفي عىل الشخصية البرشية، 

ومن ثم تقابلنا صورة  كلٌّ منها شكله الخاص ولباسه الخاص. . . مل يعرف اإليطاليون 

يف القرن الرابع عرش سوى القليل من التواضع الزائف بأي شكل من األشكال. ومل يكن 

أحد منهم خائًفا من التفرد، أي أن يكون ويظهر عىل عكس جريانه. وكان االستبداد، كام 

رأينا آنفاً، يعمل جاهًدا وإىل أقىص حّد عىل تغذية وتنشيط الفردية، ال فردية املستبد أو 

قائد املرتزقة نفسه فحسب، بل فردية الرجال الّدين كان يحميهم أو يستخدمهم آالت 

يف يديه ما بني سكرتري أو وزير أو شاعر أو رقيق]1]. 

كام نرى أرجع بوركهارت الفردية إىل التزعة االستبدادية التي سادت املدن اإليطالية، 

التي شهدت تحّوالت سياسية سيعة، ومتيّزت بالتقلبات، األمر الذي يستدعي بلوغ أعىل 

مراتب اللذة والسعادة يف الفرتة القصرية التي سيتواجد فيها الطاغية، عىل هذا األساس 

نالحظ وبشكل دائم مجيء الطغاة الصغار وذهابهم يف تتابع سيع، لذلك تعلّم من هم 

يف السلطة أن يستمتعوا بأنفسهم قدر استطاعتهم، يقول سعى الطغاة: »للحصول عىل 

أكرب قدر من الرضا رمبا لفرتة قصرية جًدا من السلطة والتأثري«]2]. وهذا عادة ما ينطوي 

عىل غرس الفردانية، ومن خالل هذه الرؤية، تظهر الفردانية باعتبارها تعويًضا يلجأ إليه 

الطغاة لعلمهم بقرب نهايتهم.

[1[ Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, trans. S. G. C. Middlemore )London: Penguin 

Books, 1990(, 98.

[2[ Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, trans. S. G. C. Middlemore )London: Penguin 

Books, 1990(, 99.
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واألمر السابق، وإن كان قد برر حضور الفردانية عىل مستوى السلطة إال أنّه يبقى 

قارًصا عن تفسري الفردانية عىل مستوى العامة، وهنا يلجأ إىل تربير يربط بني انتشار 

السلطة مل  أروقة  ُمِنعوا من  الذين  اإليطاليني  فيعترب حتى هؤالء  والسياسة،  الفردانية 

يجدوا العبودية السياسية حاجزًا أمام الفردية: »ألّن العجز السيايس ال مينع االتجاهات 

واملظاهر املختلفة للحياة الخاصة من االزدهار بأقىص قدر من النشاط والتنوع«. ويف 

مع  جنب  إىل  جنبًا  منت  املدن،  لدول  الكبرية  الفردية  الحرية  أّن  نالحظ  املجال  هذا 

الكنيسة التي مل تتدخل بشدة مع الحكومات البلدية، حيث: »فضلت بال شك منو الفكر 

املشاركة يف  أصبحت  القوة،  مبادىء  اإلكراه وسادت  تّم  الواقع، عندما  الفردي«]1]. يف 

الحياة املدنية أمرًا مستحياًل، أصبح العديد من الناس غري مبالني بالسياسة وسعوا بدالً 

من ذلك إىل ملذات الحياة الخاصة. وهنا نالحظ أّن العامة لجأت إىل الفردانية لسببني 

األول نابع من ذاتية الفرد، الذي انسددت بوجهه أفق التغرّي واملشاركة السياسية، فعرب 

عن امتعاضه من خالل اللجوء إىل امللذات، والثاين هو عبارة عن مامرسة سياسية عادة 

ما تلجأ إليها السلطة السياسية والكنسية، ويتمثل يف اغراق الناس بامللذات، ليك متنعها 

وتحرف نظرها عن املشاركة السياسية. 

من الواضح أّن مفهوم الفردانية، ال يرتبط بالفردانية السياسية أو االقتصادية، ألنّه 

التي سادت جميع  االستبداد  أنظمة  بوركهارت، منا من خالل  استخدم من خالل  كام 

أنحاء إيطاليا. ومن الواضح أن هذا النمو دفع الناس للذهاب باتجاهه إما إلحساسه 

بعدم دوام السلطة له، أو ال نسداد األفق املديّن أمامه، وهو ما دفع يف املقابل إىل تركيز 

االهتامم عىل الذات الداخلية والتقييم اإليجايب للسامت الفريدة لشخصية الفرد. وهذا 

رضٌب من«الليربالية الثقافية« حيث يتّم التسامح مع االختالفات الشخصية، حتى أكرثها 

غرابة يف أطوارها. وهذا النوع من الفردية قد ال يكون أكرث من أنانية باطلة، فمن نحن 

أمامه من مفهوم فردية، نتج عن نظام من التفاهة، جعل املستبدين قادرين عىل عرض 

شخصيتهم الفردية بهذا املعنى، ويحتمي من خالل الرثوة والسلطة من السخرية العلنية. 

[1[Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, trans. S. G. C. Middlemore )London: Penguin 

Books, 1990(, 99.
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الفردية،  مفهوم  أّن   »Colin Morris موريس  »كولن  يعترب  التعريف  هذا  تلقاء 

إىل  وذهب  الوسطى،  القرون  نتائج  من  هو  إمّنا  والحداثة،  النهضة  عرص  وليدة  ليس 

الصدر  هذا  ويف  الفرد«،  لـ«اكتشاف  الرسمي  التاريخ  هو  الثاين عرش  القرن  أّن  القول 

كتب: »آهارون جورفيتش Aharon Gurevich » اضاءة عىل هذا املوضوع، رّد  فيها 

عىل »موريس«واعترب أنّه: »سيكون من الخطأ الخلط بني االهتامم بـ »اكتشاف الذات« 

الثاين عرش  القرن  من  آخرون  ومؤلفون  »أبيالرد«  عنه  تحدث  وما  الفرد«  و«اكتشاف 

هذا  عن  يخرج  ]مل  الوقت  نفس  يف  األخالقية  املشاكل  مناقشة  يف  النية  جدية  عىل 

االطارألنّه بقي مشدوًدا إىل التقليد حيث]  كان »التشابه« فئة الهوتية أساسية يف القرن 

الثاين عرش، وقد حدث التغيري الذايت للفرد يف سياق تحدده النامذج - املسيح والرسل 

والبطاركة والقديسون والكنيسة. . . . مل تتم اإلشارة يف تلك الفرتة إىل أي يشء يشبه منط 

الحياة الشخيّص، ومل يبدأ الفرد والجامعة يف التباعد إال يف القرن التايل]1]، فعىل الرغم من 

االعرتاض الذي قدمة »جورفيتش« )وعلامء آخرين( ، فإن الكتاب الكالسييك لـ«كولني 

موريس« »اكتشاف الفرد 1050 – 1200« ال يزال أحد أكرث املعالجات التاريخية إثارة 

لالهتامم للفردانية. وفًقا ملوريس، ظهرت الفردية الحديثة خالل »عرص النهضة يف القرن 

املتأخرة، حني  اإليطالية  النهضة  بوركهارت( من عرص  ادعى  )كام  وليس  الثاين عرش«، 

شهد القرن الثاين عرش »احرتاًما جديًدا لإلنسان واإلمكانيات البرشية. . . . هناك ارتفاع 

سيع يف النزعة الفردية واإلنسانية يف السنوات من حوايل 1080 إىل 1150.]2] » تعطينا 

بأصول.  الكتاب  يهتم هذا  قال: »لن  التالية فكرة عن منظور موريس، حيث  املقاطع 

مبارشة:  أكرث  بشكل  الشخيّص  املستوى  عىل  الفردية  مع  ولكن  السياسية،  الفردية   .  .

الثقايف،  تقليدنا  ُغرسها  والتي  والذوات، وشخصيتهم وآرائهم،  لألفراد  االحرتام  مع هذا 

وما يرتتب عىل ذلك من آثار عىل العالقات الشخصية واملعتقدات. يكمن جوهر هذه 

الفردية يف التجربة النفسية... من التميّز الواضح بني وجودي، ووجود اآلخرين. وتزداد 

أهمية هذه التجربة بشكل كبري من خالل إمياننا بقيمة اإلنسان يف أنفسنا. قد ال تكون 

[1[ Aaron Gurevich, The Origins of European Individualism, trans. Katharine Judelson )Oxford, U.K.: Blackwell 

Publishers, 1995(, 8.

[2[ Colin Morris, The Discovery of the Individual 1050–1200 )Toronto: University of Toronto Press, 1987(, 7.
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النزعة اإلنسانية هي نفسها الفردية. . . لكنهم عىل األقل أبناء عمومة، ألّن احرتام كرامة 

اإلنسان يقرتن بطبيعة الحال باحرتام األفراد. . . . ففي هذا الفرتة طّورت أوروبا أشكااًل 

أدبية مكرسة بشكل خاص الستكشاف الفرد وعالقاته، مثل السرية الذاتية والرواية؛ وهي 

أشكال غري معروفة أو غري متطورة نسبيًا يف الثقافات األخرى. . . ويُضاف إىل ذلك كان 

يف األدب الغريب عنرًصا قويًا يف اكتشاف الذات، معربًا عنه يف شعر غنايئ شخيّص للغاية 

أو نشأ عن ضغوط التجربة الشخصية يف الدين. كانت هذا »القناعة« أو الوعي الذايت 

الحاد سمة مميزة لإلنسان الغريب]1].

عنارص شخصية،  نتيجة  نشأت  ملوريس  بالنسبة  الفردية  السابق،  الكالم  من  انطالقًا 

تتعلق باختبارات الذات عىل الصعيد الحيايتّ والدينّي، وعىل عكس العديد من الروايات 

التي تؤكد عىل الجوانب العلامنية للفردانية، يؤكد موريس أن املسيحية ساهمت بقدر 

الفرد  لقيمة  الغربية  النظرة  أّن  الواضح  »من  املجال:  هذا  يف  يقول  صعودها،  يف  كبري 

تدين بقدر كبري للمسيحية. إّن الشعور بالهوية الفردية والقيمة متضمن يف اإلميان بالله 

الذي دعا كّل رجل باالسم، والذي سعى إليه كراٍع يبحث عن خرافه الضالة. إّن الوعّي 

الذايتّ واالهتامم الجاد بالطابع الداخيّل يشجعه االقتناع بأن املؤمن يجب أن ينفتح عىل 

الله، ويعيد الروح القدس تكوينه. منذ البداية، أظهرت املسيحية نفسها عىل أنها ديانة 

أّن  املركزي،  إميانها  اإلنسانية.  احرتام  من  قوي  عنرص  عىل  تحتوي  أنّها  كام  »داخلية«. 

الله أصبح إنسانًا لخالص اإلنسان، هو يف حد ذاته تأكيد للكرامة اإلنسانية التي يصعب 

تجاوزها، ومبدأها األخالقي األسايس هو أن اإلنسان يجب أن يحب اآلخرين كام يحب 

نفسه. إن قيمة الفرد وكرامة اإلنسان مكتوبة بشكل كبري يف صفحات الكتاب املقدس، 

ومن املفهوم أنه يف القرون التي سبقت 1100 مل يكن لهذه القناعات سوى تأثري محدود 

عىل املجتمع البدايئ يف أوروبا الغربية. لقد اعتمد إىل حّد كبري عىل التقليد، وبالتايل مل يكن 

بإمكانه إعطاء مجال للفرد سوى القليل، وكام سرنى الحًقا، مل تكن الظروف االجتامعية 

تشجع عىل رؤية عالية للكرامة اإلنسانية. ومع ذلك، وحتى يف هذه الظروف غري املواتية، 

. يف   .  . للعنارص اإلنسانية يف اإلنجيل.  الكنيسة عىل األقل عىل شهادة صامتة  حافظت 

[1[  Colin Morris, The Discovery of the Individual 1050–1200 )Toronto: University of Toronto Press, 1987(, 3–4.
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النهاية ميكن العثور عىل أصل مسيحي للعديد من العنارص يف املفهوم األورويب للذات«]1]. 

إن ما تقدم، يُظهر أّن االنتقال باتجاه النهضة والحداثة، بدأ بجملة من التحّوالت 

السياسية واالقتصادية، حيث ظهرت يف هذه الفرتة - القرن الثاين عرش ميالدي- الجامعات، 

كجامعة بولونيا، وجامعة باريس، وجامعة اكسفورد، تدرس الالهوت والقانون والفلسفة 

)يونانية،  الرشقية  واللغات  والعلوم  والرياضيات  والطب  الكالسييك  واألدب  واملنطق 

الثاين عرش حوايل  القرن  الجامعات يف نهاية  عربية، عربية( واملوسيقى، وقد بلغ عدد 

مثانني جامعة]2]، وظهر فيه: »الحرص عىل إشباع غريزة اإلطالع والتحصيل الثقايف، وإنّها 

والتجديد  االبتكار  إىل  كذلك  اتجهت  القدمية  الدراسات  إحياء  إىل جانب حرصها عىل 

يف ميادين مختلفة للنشاط الفكري، ففي مجال األدب ظهرت أنواع جديدة من النرث 

ظهرت  التعليم  نظم  ويف  القوطي،  الطراز  من  جديد  طراز  ظهر  الفن  ويف  والشعر، 

تقدما  الهندسة والطب والفلك وغريها  العلوم فقد أحرزت  أما يف مضامر  الجامعات، 

كبريا مل يعرفه الغرب األورويب“ ]3]. ويرى مؤرخون أّن امللمح األسايّس للخروج من القرون 

الوسطى، يتمثل يف ثالث عنارص أساسية: 

التي  االقطاعية  البنية  نتج من تفكك  االقتصادية،  الحياة  األول:  تطور يف  العنرص 

اال  األمراء  من  كثري  عىل  بالقضاء  انتهت  الصليبية،  فالحروب  الكنيسة،  تدعمها  كانت 

قطاعيني، مام أدى إىل االستغناء عن كثري من رقيق األرض الذين أخذوا ينشطون تزامًنا 

مع ذلك يف التجارة والصناعة]4]، هذا التحول يف نوع النشاط اإلقتصادي سوف يتطوَّر 

الثاين عرش نتيجة منو التجارة واملدن، وأمام هذه الفرص املتاحة اتجه عبيد  يف القرن 

األرض إىل مامرسة التجارة والصناعة )مختلف املهن الحرف( واإلقامة يف املدن]5]، التي 

متثل مراكز الحكومات للسادة األقوياء، الذين كانوا ميلكون األرض التي قامت عليها نواة 

ار والحرفيني والصناعيني  املدينة أو القلعة، وسعان ما تطوَّرت األمور عندما ناضل التجَّ

[1[Colin Morris, The Discovery of the Individual 1050–1200 )Toronto: University of Toronto Press, 1987(, 10–11.

]2] محمد سعيد عمران، معامل تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية، دون تاريخ، الصفحة 267.

]3]  املصدر نفسه، الصفحة 215.

]4] عمر عبد العزيز عمر، دراسات يف التاريخ األورويب، االسكندرية، دار املعارف الجامعية، 1999، الصفحة 7.

]5] م.ن.
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لنيل حقوقهم، وهذا ما أدى إىل والة نخب مدينية تعمل عىل  املدينة  الوافدين عىل 

إعادة صياغة السلطة السياسية.

العنرص الثاين:  تحّول يف الحياة الفكرية، حيث أعيد تفعيل األرسطية، وانترشت آراء 

الفيلسوف بيري أبيالر )1079–1142(  الذي كان من أهم املشتغلني باألخالق يف زمانه، 

وضع فيها كتابًا عنوانه »اعرف نفسك« هو حوار بني فيلسوف ومسيحي، يرمي به إىل 

استكشاف األخالق املسيحية بالعقل، فإنه يعتربها مجرد »إصالح« لألخالق الطبيعية، 

وهو إذ يُرجع املسألة الخلقية إىل الضمري والنية، يرتب عىل ذلك أن الخطيئة شخصية، 

وأن ال محل لخطيئة أصلية موروثة عن أبينا آدم، وأن الخالص أمر شخيص كذلك، وأن 

استحقاقات املسيح ال تعود علينا - مام كان موضًعا التهامه بالزيغ عن الدين، ودلياًل 

عىل ميل قوي إىل الناحية الطبيعية دون حسبان للناحية الفائقة للطبيعة]1].

أي  العامية  باتجاه   »Dante Alighieri اليغيريي  »دانتي  انتقال  الثالث:  العنرص 

من العام الالتينّي إىل الخاص االيطايّل، وهو عىل املستوى السيايّس بالرغم من حديثه 

عن حكومة عاملية إال أنّه راعى الخصوصية يف كّل ما سعى إىل تحقيقه، ويف هذا رأى 

أّن اإلمرباطور الكيّل ال يستطيع أن يلّم بكّل التفصيالت اإلنسانية: »فللروابط املختلفة 

واملدن،  واألس،  األفراد،  يحكم  وامللك  خاصة.  قوانني  تتطلب  وهي  محددة،  خصائص 

ويجب  الخاصة،  وغايته  الخاصة  وعنايته  الخاصة  طبيعته  منها  لكّل  أّن  غري  والدول، 

تنظيمه طبًقا لذلك«]2]. 

هذه العنارص الثالث وإن مل تقدم دلياًل حاساًم عىل نشأة الفردانية انها توضح نقطة 

مركزية وهي عالقة هذا املفهوم بالرتاث الالتينّي املسيحّي، حيث أن اشتقاق كلمة فرد 

Individu من الالتينية Individuum تعني الجزء الذي ال يتجزأ. وهذا يشري بدوره إىل أن 

مفهوم الفردانية يقوم عىل مبدأ الكينونة التي متتنع عىل التجزئة.  ومن هذا املنطلق يجري 

الحديث عن الفردانية بوصفها الحالة التي يكون فيها الفرد كياناً مستقالً ومتفرداً عن 

]1] يوسف كرم، تاريخ الفلسفة األوروبية يف العرص الوسيط، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012، الصفحة 91.

]2] جون إهرنربغ، املجتمع املدين التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة عيل حاكم صالح/ حسن ناظم، بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2008، 

الصفحة 114. 
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الجامعات التي ينتمي إليها، وقادرا عىل اتخاذ قراراته استناداً إىل إمكانياته الخاصة وقدراته 

املستقلة عن أفراد الجامعة اآلخرين الذين ينتمي إليهم الفرد. ولعّل أول ملمح لها. 

 1300( »Guillaume D’Ockham« سيؤدي ظهور النزعة االسمية مع »غيوم أوكام

-1349( الذي أسفرت مواجهته الالهوتية السياسية للبابوية إىل نقل »النسق الفرداين« 

الفرد«  حول  ميتافيزيقية  »فلسفة  بلور  إذ  واألخالقّي؛  واالجتامعّي  املعريّف  الحقل  إىل 

معارضة لفلسفة توما األكويني ذات النزعة األرسطية والجامعية: »فالكون ليس عبارة 

عن كوسموس )نظام أو نسق منتظم(؛ بل هو عبارة عن ركام، أو مركّب من الفرديات 

املعزولة. وأن ما يوجد يف الواقع هو فقط ما ميكن معرفته بطريقة حدسية ومبارشة، مثل 

 ،universaux هذا اإلنسان وهذه الشجرة وهذه الحجرة. أّما املفاهيم العاّمة )الكلّيات

كاإلنسان أو الشجرة أو الذهب، فال وجود لها، ما هي إال عالمات وأسامء. ومن هنا 

لقبت األوكامية باالسمية؛ ومعنى ذلك أنه »ال وجود أنطولوجيًا لشء فيام وراء الوجود 

الخاص؛ أي الفرد l’individuum، وهي كلمة التينية سكوالئية حديثة العهد يف تلك 

الفرتة، قلب أوكام منطقها ليجعل منها، ليس تتويًجا لسريورة فردنة تنطلق من الجنس 

أو النوع، بل موضوًعا لحدس أصيل واختباري لواقع هو بالرضورة مفرد وواحد]1]. مفاد 

هذا الكالم إّن الكيّل ال وجود له إال من خالل الجزئيات التي يتشكل منها، بالتايل هذا 

املعريّف واالجتامعّي، حيث  أخذ طابعه  الكنيسة  استبداد  الذي صيغ يف مواجه  الكالم 

أصبح الفرد هو من يؤسس الدولة، ويعطيها املرشوعية، واملعرفة ال تقوم عىل مسبقات 

متعالية تفرض عليهم، إمّنا هي ناشئة عن معرفة الجزيّئ املوجود يف العامل.

يُظهر الكالم الذي أرودناه حتى اآلن، أّن الفردية كمفهوم غائم غري واضح األصول 

املرجعية، وهو جاء يف سياق عريّض، ومل يتّم التأسيس له عىل مستوى التنظري املبارش، 

وهو عندما أثري مل يتّم التعامل معه باعتباره مسلمة عقلية واضحة املعامل، إمّنا عكسته 

التجربة الحياتية لإلنسان األورويّب، حيث نجد أّن هذا املفهوم، قد ورد يف لحظة تاريخية 

فاستخدم  الفرنسية،  الثورة  نتائج  للتحرُّر من  يعمل  الغريّب،  العقل  كان  محددة، حني 

استخدمها  كام  والكاثوليكية،  الكنيسة  سلطة  تثبيت  إلعادة  الفردانية  عىل  الهجوم 

]1] عبد الله املتوكل، جينيالوجيا الفردانية، مؤمنون بال حدود، 2012، الصفحة 12. 
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االجتامعيون إلعادة ترميم صورة الثورة، وتصويب توجهها باتجاه جعل املجتمع صانًعا 

للتغرّي. وهو من املوضوعات التي تّم اكتشافها والتعامل معها عند حضورها يف الواقع، 

وهذا ما يجعلها كقارة نائية، عدم الحدبث عنها ال يعني عدم وجودها، فكيف حرضت 

يف خريطة الفكر األورويّب، وكيف توزعت التنظريات التي تحدثت عنها.

ثالًثا: التنظريات املؤدية للفردية: 

عن  تعلن  مل  وإن  وهي  متعددة،  مصادر  من  بالفردية  املتعلقة  التنظريات  نشأت 

موضوعها بشكل رصيح إال أنّها عملت عىل بناء الرؤية املتعلقة بها، وميكننا أن نرصد 

تشكل  كانت  التي  االعتقادية  البنية  داخل  التشظي  يف  الفردانية  نحو  النزعة  بداية 

لوثر  »مارتن  حركة  يف  ذلك  ومتثل  األوروبية،  للحياة  واإليديولوجية  املعرفية  القاعدة 

إىل  ودعوته  الكاثوليكية،  الكنيسة  عىل  ومترده   )1546  -1483(»Martin Luther

الحرية املسيحية، وإلغاء الرقابة الكهنوتية عىل العقيدة وإقامة األخالق عىل الوجدان، 

وإعطاء قيمة لإلميان الشخيص الداخيل، عوض الرتكيز عىل  املظاهر الخارجية للدين، 

والتخيل عن الوصاية الكهنوتية عىل السلطة السياسية وفصل الدين عن العلم]1] وهي 

وزعزعت  الحر،  البحث  يف  ومكانته  االنساين  العقل  بدور  لالعرتاف  دعوة  الحقيقة  يف 

األستاذية العقائدية للكنيسة. فأصبح اإلميان مسألة شخصية بإمكان اإلنسان بلوغه من 

بقيت  التحّوالت  آثار هذه  ولكن  دينية خاصة،  الله، وتجربة  مع  مبارشة  خالل عالقة 

محدودة، ومل تصل إىل أهدافها النهائية، فهي مثلت خطى عىل الطريق، كان ال بد من 

أن تُستتبع بجملة من األمور، تثبت الفرادين كنمط من التفكري، ومن هذه األمور:

1. الفردانية السياسية: بدأت التنظريات للفردانية عىل أرضية كيفية نشوء الدولة، 

 »Hugo Grotius ويف هذا املجال سنشهد مع الفيلسوف الهولندي »هوغو غروثيوس

خطوة إىل اإلمام،حني اعترب املجتمع السيايس من طبيعة األعضاء املكّونني لها، ومن خالل 

عمله توصل إىل مجموعة من النقاط، منها: 

]1] أحسن بشاين، خطاب الحداثة يف الفكر الفلسفي املعارص واشكالية الخصوصية والعاملية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف الفلسفة، 

جامعة الجزائر، قسم الفلسفة، 2005-2006، الصفحو 83.
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أ. فصل القانون الطبيعي عن األخالق والسياسة، حيث اعتربه طبيعيىًا وفطريًا عند 

جميع الناس، وهو يؤثر يف ضامئر األشخاص ووجدانهم، يف حني أّن األخالق ال تتعدى 

كونها فردية وال تتطال النطاق اإلجتامعي، بينام السياسية فتتمثل يف تنظيم عاقل 

لرشوط ومقومات وجود الدولة، وتتجىل كسلطة ُعليا تفرض احرتامها عىل اآلخرين.

ب. نادى بالفردية يف بناء الدولة، وهو يف ذلك خالف الرؤية السابقة، التي كانت 

اإلنسانية نشأة من  املجتمعات  أّن  الكّل االجتامعي، واعترب »غروثيوس«  إىل  تنظر 

أجل مصلحة الفرد، الذي ال بد من اإلهتامم مبصلحته ومعرفة ما له من حقوق. 

عبارة عن عمل  فاملجتمع  تجمعي،  وما هو  اجتامعي  ما هو  بني  الفرق  وّضح  ج. 

إرادي وعقالين، وهو من هذا الجانب يتخذ الشكل اإلجتامعي الواعي، يف حني أّن 

التجمع اإلنسايّن بذاته طبيعي وعاطفي وتشاريك، والدولة من خالل هذا الفهم أمر 

طبيعي ولكّنه عقالين، أي يستند إىل اإلرادة العاقلة عند اإلنسان]1]. 

وهذا الكالم الذي صاغه »غروثيوس«، شكل نقلة نوعية يف الفلسفة السياسية، ألنّه 

نقل الكالم من الجامعة إىل الفرد، فهو وإن مل ينتقد الحكم املطلق إال أنّه جعله ناتًجا 

عن إرادة إنسانية، األمر الذي سيسمح بإعادة نسج العالقة بني الحاكم واملحكوم. وهو 

مهم ألنّه يؤرش إىل حراك فكري بدأت تشهده الساحة األوروبية، وأخذت تعبد الطريق 

أمام عقلنة الحياة، وهو يقدم لظهور فلسفة ببنية جديدة، تعيد تفسري العامل بشكل 

مختلف، إذ سيفسح املجال أمام والدة فلسفة العقد االجتامعي، الذي ستظهر معامله 

مع »توماس هوبز Thomas Hobbes«)1588- 1679(، الذي انخرط »هوبز« يف هموم 

اإلنساين،  املجتمع  عىل  األمر  هذا  بتطبيق  وقام  عليه،  الحاكمة  اآللية  والنظرة  عرصه 

أعطى  فكرته  ولتوضيح  ميكانيكيًا،  تتحرك  مادية  من جزئيات  مؤلف  العامل  أّن  فاعترب 

مثال الساعة، التي إذا أردنا أن نفهم كيفية عملها، علينا أن نفكِّكها وندرس مكوناتها 

املختلفة وخواصها، ثم نجمع األجزاء بشكل نعيد الساعة إىل العمل. عىل هذا األساس، 

قام بتقسيم املجتمع إىل أجزاء، يشكل الفرد فيها بأهوائه وأنانيته العنرص الجوهري، 

]1] أحمد ماجد، الدولة العلامنية/ البنية املعرفية والتطور التاريخّي، بريوت، دار املعارف الحكمية، 2019، الصفحة 66. 
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ثم أعاد جمع هذه األجزاء، فرأى روابطها وكيفية عملها. ثم طرح السؤال التايل: ماذا 

الوضعية  بأّن  وأجاب،  ؟  الجزئيات،  بني هذه  تربط  التي  العنارص  فككنا  إذا  سيحدث 

ستكون هي الفوىض والبطش والسلب والنهب...الخ، فكّل فرد سيتجند جرَّاء الخوف 

للدفاع عن نفسه بنفسه، والعمل عىل ضامن سالمته بكل القوة واملؤهالت التي بحوزته٬ 

ومفهوم القوة هنا أكرث سعة عند اإلنسان من سائر الحيوانات؛ فهي تتألف من عنارص 

متداخلة، تشمل املال والذكاء والجامل والعضالت، مام سيدخل املجتمع يف »حرب الكّل 

ضد الكّل«، عىل حد تعبري توماس هوبز نفسه، فيربز الرش والعدوانية يف اإلنسان، وهو 

معنى عبارته املشهورة »اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان«]1]. 

من  الخشية  أّن  واعترب  النفيّس،  البعد  باتجاه  »هوبز«  ذهب  املشكلة،  هذه  لحّل 

املوت والتعلُّق بالحياة بأيِّ مثن، جعل اإلنسان يتنازل عن بعض حقوقه لصالح اآلخرين، 

مام أدى للخروج من الحالة الطبيعة نحو صناعة الدولة، التي تقوم عىل مبدأ العقد 

بعد  الحاكم من خاللها سالمتهم وأمنهم  الشخص  الدولة: »يضمن  االجتامعي، وهذه 

تنازل الناس عن حقوقهم وإرادتهم له«]2].

د »هوبز« مجال الحرية الفردية، التي تكون يف يد الحاكم امللك،  وفق هذا العقد حدَّ

باعتبار أن الحريات الفردية املطلقة تشكل رصاعات بني األفراد: »إّن الرصاع الطبيعي 

بني القوى الفردية يجعل الجميع مقتنًعا بالسلم كطريق حقيقي لحياة دامئة مستقرة، 

ألّن رصاع القوى الخاضعة ال يسمح إال بحياة مهدد وقصرية«]3]، وهو ما يتحدث عنه 

رصاحة هوبز يف كتابه املواطن.

 عىل أساس الطبيعة الرشيرة لإلنسان، حاول »هوبز« تحويل الحالة الطبيعية للناس، 

الذي يتميز بالرصاعات واالقتتال إىل حالة مدنية، تتميز بالسلم واألمن، وفق حّق مدين 

يجسده العقل، والذي يسهر امللك عىل تحقيقه. وهذه الحالة املدنية  صناعية، فهي 

بحاجة دامئة للصيانة، فإذا تركت لذاتها وقعت فريسة للحرب األهلية أو الفوىض، وهو 

]1] إمام عبد الفتاح إمام، األخالق...والسياسة، دراسة يف فلسفة الحكم، )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 2001( الصفحة 269.

]2] إسامعيل عيل سعد، مبادىء علم السياسة، ) اإلسكندرية: دار املعرفة الجامعية، 2004(، الصفحتان 215 - 216.

[3[ Hobbes, Le citoyen ou les fondements de la politique, trad. Sommoel Sorbière )Paris :Flammarion, 1982(, p. 96.
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والرتاث  طبيعية،  الدولة  أن  أساس  القائم عىل  األرسطّي  الرتاث  رفض  املوقف  يف هذا 

الديني القائم عىل أساس أن امللك هو ظل الله يف األرض، أي ما ُسمي بالحق اإللهي، 

أرضية  لدواٍع  الحاكم  باختيار  يقوم  من  هو  فالشعب  العلمنة،  نحو  السياسة  موجًها 

خالصة، هي ضامن األمن واالستقرار، فبناء الدولة يبدأ من األسفل إىل األعىل، أي من 

أفراد الشعب إىل الحاكم املتكفل لهم بسبل الحياة، وإال وجب التحرر منه والتخيل عنه.

استطاع »هوبز« من خالل تحليله، زعزعت األسس التي يقوم عليها مفهوم الحكم 

املطلق، فهو وإن بقي مؤمًنا برضورته إال أنّه نقله من السلطة املكتسبة من الله إىل 

ما  خالل  من  وهو  ومخاوفهم.  هواجسهم  تحمل  والتي  األفراد،  عن  الناتجة  السلطة 

قدم كان يؤسس لفلسفة سياسية جديدة أساسها التعاقد القائم عىل العقل اإلجتامعي 

الذي: »يحّل محل العامل املسيحي، واملرجعية الكنسية، والعرف، والحّق اإللهي للملوك، 

والسلطة الغاشمة، والتقاليد الرتاثية بوصفها أساًسا للواجب«]1].  وهذا التفكري الهوبزي، 

يقف خارج  الفرد  تعترب  تخيلية،  أسس  مبنية عىل  املنهجية،  الفردانية  من  نوًعا  يقيم 

املجتمع والتاريخ والثقافة ومتعايل عىل التاريخ، بتشكل ضمن خصائص نفسية فطرية 

ثابتة موحدة محصنة متاًما من أي تأثري من البيئة. 

عاًما،  الدولة مجاال  الذي رأى يف   [2[»John Locke لوك بعد »هوبز« رسم »جون 

يقوم عىل مبدأ التعاقدية، وهو يف هذه النقطة وإن التقى مع »هوبز« يف اعتامده عىل 

فكرة العقد االجتامعي، إال أنّه أعاد بنائها عىل أسس جديدة عمدتها الفردانية املتحررة، 

إدراكًا  السياسية  السلطة  طبيعة  ندرك  »ليك  لإلنسان:  الطبيعي  التاريخ  من  املنبثقة 

الطبيعي  الوضع  عن  نفحص  أن  لنا  ينبغي  األصيل،  مصدرها  من  ونستنبطها  صحيًحا، 

والترصف  بأعاملها  القيام  يف  التامة  الحرية  من  وضع  وهو  عليه:  البرش  نجد  الذي 

بأمالكهم وبذواتهم كام يرتأون، ضمن اطار سّنة الطبيعة وحدها«]3]، وعليه يعي الفرد 

]1] جون إهرنربغ، املجتمع املدين/ التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة: عيل صالح وحسن ناظم، )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2008(، 

الصفحة153.

]2] جون لوك )1632 - 1704( فيلسوف إنجليزي. لقد عاش يف زمن محوري شهد نهاية الحروب الدينية وبدايات العقالنية ومعارضة قوية 

للحكم املطلق يف إنجلرتا وهو أيًضا أحد مؤسيس مفهوم »سيادة القانون“

]3] جون لوك، يف الحكم املدين، ترجمة: ماجد فخري، )بريوت، مجموعة الروائع اإلنسانية/ األونسكو، 1959(، الصفحة 139. 
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الكاملة، مبا فيها حرية امللكية بالعقل: »فالطور الطبيعي سّنة طبيعية يخضع  حريته 

لها الجميع. والعقل - وهو تلك السنة-  يعلِّم البرش جميًعا لو استشاروه، أنّهم جميًعا 

متساوون وأحرار، فينبغي أن ال يوقع أحد منهم رضًرا بحياة صاحبه أو صحته أو حريته 

أو ممتلكاته، ألّن خالق البرش كافة صانع واحد قدير عىل كّل يشء ال تحّد حكمته«]1]. 

ولكن هذه الحرية اعرتتها يف بعض األحيان هنات، فالبرش الذين كانوا يبادرون إىل أخذ 

حقهم بيدهم، كانوا يُبالغون يف بعض األحيان فيه، كام أنّه: »ليس من املنطق يف يشء 

أن يكون املرء خصاًم وحكاًم يف القضية الواحدة، ألّن حّب الذات كفيل أن يحمله عىل 

إيثار مصالحه ومصالح أصدقائه. هذا من جهة، وأما من جهة ثانية فأّن الرش الفطري 

والهوى وروح الثأر ال بد أن تدفع البرش إىل اإلغراق يف االقتصاص من أقرانهم، فتبيت 

الفوىض والتشويش النتيجة الحتمية لذلك الوضع«]2].

عىل هذا األساس طرح »جون لوك« نظربته السياسية عىل مبدأ العقد االجتامعي، مبعنى 

إجامع األفراد عىل تأسيس الهيكل السيايس املدين/الدولة، إال أنّه انطلق من فكرة مغايرة 

لـ«هوبز« إذ الحالة الطبيعية عنده كانت سلمية، وكان األفراد فيها متساوون وأحرارًا، وعليه 

يرى أّن االنتقال إىل الحالة املدنية كانت من أجل تصحيح األخطاء وبعض التجاوزات من 

أجل عدم الوقوع يف حالة الحرب. وحّمل »لوك« مفهوم امللكية معاين جديدة وأصلية، 

بحيث أصبح ميثل عنده، كّل ما يتعلق بالفرد وحياته وحريته ومصالحه وأشيائه، وهو ما 

يعني أّن اإلنسان له ملكية نقسه ويف اآلن ذاته أعامله، وهذه امللكية ال تأيت من عند السلطة 

الحكمة، بل يعتربها نتيجة العمل الشخيص واالجتهاد اليومي الذي يقوم به  الفرد، وهي 

حّق طبيعي له: »فعندما أعطى الله األرض للبرش لتكون رشكة بينهم أمر اإلنسان، إىل ذلك، 

أن يكّد ويجّد. ثم أّن فقر حاله دفعه إىل ذلك. فالله والعقل مًعا أمراه أن يسّخر األرض: أي 

أن يصلحها وينتفع بها من أجل بقائه، وأن يضيف إليها شيئًا من عنده هو عمله. فكّل من 

أطاع أمر الله هذا وتوىل عىل قسم منها، وحرثه وزرعه يكون قد أضاف إليه شيئًا هو من 

ملكه الخاص: فال يحق ألحد أن ينازعه فيه أو يسلبه إياه دون إجحاف«]3].

]1] جون لوك، يف الحكم املدين، مصدر سابق، الصفحة 140.

]2] املصدر نفسه، 144.

]3] جون لوك، يف الحكم املدين، مصدر سابق، الصفحة 156. 



553الفردانية: استقراء تحليلي نقدي للمفهوم ومنزلته التأسيسية لحضارة الغرب الحديث

صحيح أّن »جون لوك« يُظهر جانبًا إميانيًا يف نظريته السياسية، ولكن عند التدقيق 

يف املحتوى العام للنظرية، ميكن مالحظة أّن »جون لوك« جعل من الدين نوًعا من أنواع 

الحيازة القابلة لإلنتقال من فرٍد إىل آخر، بالتايل هي ملكية، ميكن الترصف بها بحسب 

اإلرادة الشخصية، وهذا ما يجعله من العوارض التي تعرض لإلنسان، ويفصح عن هذا 

املواقف يف بعض العبارات الواردة لديه، فهو يقول: »ال يولد أحد عضًوا يف كنيسة ما، 

ولكن الدين ينتقل إىل اإلنسان بقانون الوراثة عن أبيه وأجداده، متاًما مثل األرض، وكّل 

منا يدين بإميانه إىل ميالده وإىل أهله، وليس هناك ما هو أكرث عبثية من هذا األمر. 

وهكذا إذن كيف علينا أن نفهم األمور: إّن اإلنسان ليس مقدًرا عليه بالطبيعة أن يتبع 

كنيسة ما، وأن يرتبط بطائفة دينية، فهو يضّم تلقائيًا إىل املجتمع الذي يعتقد أنه ميارس 

فيه الدين الحّق والعبادة املقبولة عند الله«]1]. وهذا ما يربر رفضه للكاثوليكية مبا هي 

ديٌن يفرض عىل اتباعه منطًا وعقيدة معينة، مام يعني التدخل يف امللكية الفردية وهذا 

الذي  فالدين  العام،  مبعتاها  اإلقطاعية  متاثل  دينية  إلقطاعية  عبًدا  اإلنسان  يجعل  ما 

يقوم عىل سلطة كهنوتية محكوم دامئًا مبنطق التبعية للمؤسسة الدينية ومصالحها: »إّن 

تاريخ إنجلرتا، يُقدم لنا أمثلة حديثة تدلّنا كيف أنّه، يف عهود حكم هرني الثامن )1509- 

رجال  بّدل   ،)1603  -1553( األوىل  وماري   ،)1553  -1547( السادس  وإدوارد   ،)1547

األمري.  إمياءة من  عبادتهم، وكّل يشء، مبجرد  إميانهم، وأشكال  قراراتهم، ومواد  الدين 

وهؤالء امللوك اختلفت آراؤهم، وأصدروا أوامر مختلفة جًدا يف أمور الدين، حتى أنّه ال 

يستطيع أحد إال إذا كان مجنونًا – وكدت أقول ملحًدا- أن يؤكّد أنّه ال ميكن ألّي إنسان 

رشيف يعبد الله الحّق أن يطيع أوامرهم الدينية دون أن يهني ضمريه وعبادته لله«]2].

 فالدين من خالل هذا الفهم أمر يطرأ عىل البرش، ويعرب عن طبيعتهم املشرتكة، وهذه 

الطبيعة تتمثل مبفهوم امللكية، وهو يرتبط بالتايل بالحيازة وكيفية الترصف بها والتعامل 

معها، وعىل هذا تُصبح رأسامل شخيص، يتّم التعامل انطالقُا من مفهوم السوق، وهو 

عندما رفض امللحد والكاثولييك، كان ينظُر إليهام من خالل هذه الخصوصية، فامللحد 

]1] جون لوك، رسالة حول التسامح، ترجمة عن الالتينية: عبد الرحمن بدوي، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1988(، الصفحة 79.

]2] م.ن، الصفحة 91-90.
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رضوري:  غري  أمرًا  واعتباره  اإلنتامء  ملفهوم  رفضه  بسبب  التسامح  أمام  عقبة  يشكل 

»ويطعن مبدئيًا يف فكرة االختيار الروحّي، ما دام يرى أّن العقل ليس ملزًما باالرتباط 

بعقول أخرى«]1]، وإذا أردنا تسييل الفكرة عىل ضوء الفهم الليربايل - الذي يعترب »لوك« 

مؤسًسا له – عدم وجود رأسامل مشرتط، ميكن تبادله مع اآلخرين، أما الكاثولييك فال 

ميكن القبول به، وبعقائده ومامرسته وطقوسه، ألنّه موايل لسلطان أجنبي، فذلك الوالء 

يشكل عائًقا أمام اندماجهام يف املجتمع. 

من  انطالقًا  فهو  االجتامعّي،  البناء  يف  الدين  عدم جوهرية  إىل  يقود  الكالم  وهذا 

رؤيته ربط بني االنسجام واملجتمع، فكّل ما يعيق هذا الجانب ال بد من أن يستبعد، 

وملا كان الرابط الديني أصيل يف الطبيعة اإلنسانية، وال يوجد مجتمع بال دين، فشمولية 

واقع الرابط الديني قد تحّولت إىل شمولية القانون«]2]، بالتايل ال بد من حضوره رشط 

عدم تناقضه مع البُنيان العام لالجتامع املدين. 

 هذا ويعترب جون جاك روسو]Jean-Jacques Rousseau [3 الحلقة األخرية يف فكر 

األنوار  لفكر  املركزية  »النقطة  تودروف«:  »تزفيتان  يقول  اإلجتامعي،  العقد  فالسفة 

تكمن يف نقد كّل أشكال الوصاية الخارجية وتأكيد االستقاللية، فاألنوار مبثابة حركة تحرر 

تقتيض من الفرد أن ميسك بزمام مصريه السيايّس أو الشخيّص، وليست التقاليد هي التي 

تتكفل بسن القوانني وإمّنا يقوم بها األفراد بأنفسهم .. إّن الغاء الوصاية الخارجية يجّر 

الطبيعة، وال تجّد  الكون برمته لقوانني  العامل، ويخضع  التحرر من أوهام  معه عملية 

الخوارق مكانًا لها، إال اإلميان الذي يغدو مسألة خاصة«]4]. هذه األفكار والتأسيسات 

»روسو«،  عند  واالجتامعية  السياسية  األفكار  بروز  يف  كبري  وبشكل  ساهمت  األوىل، 

حيث جسد يف كتابه »العقد االجتامعي »du contrat social« السعي إىل إيجاد نظام 

اجتامعي، يستخدم السلطة الجامعية لحامية حقوق الفرد وحرياته ومصالحه، منطلًقا 

]1] كاترين كنسلر، ما العلامنية؟ ترجمة: محمد الزنايت، جيوم ديفو، )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، القاهرة، 2006(، الصفحة 18. 

]2] املصدر نفسه، الصفحة 19. 

]3] جان جاك روسو )1712- 1778( وهو كاتب وفيلسوف وموسيقي فرنيس، تقوم فلسفته السياسية عىل فكرة أّن اإلنسان خريَّ بشكل 

طبيعّي وأّن املجتمع هو من يفسده، يعترب كتابه »يف العقد اإلجتامعي« من أهم كتب الفلسفة السياسية.

]4] مقابلة مع  تزفتان تودروف، األنوار هي حركة تحرر، ترجمة هزريش عبد القادر، ملحق جريدة الجزائر، العدد 16. 
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من أّن الحالة الطبيعية، هي حياة خرية، ويتحدث يف هذا الشأن قائال: »فالظاهر أوال 

]أّن الناس وهم يف الحالة الطبيعية] ليس ممكًنا أن يكونوا أخياًرا أو أرشاًرا، وال أن تكون 

لديهم فضائل  وال رذائل، أللهم إال أن نستعمل هاتني الكلمتني مبعنى فيزيقي فنعّد 

رذيلًة ما يف الفرد من صفات قد تصيب بقاءه مبكروه، ونعّد فضائل الصفات التي ميكنها 

أن تساهم يف حفظ بقائه؛ وأما يف هذه الحالة فيجب أن نعترب أفضل البرش من كان 

أقلّهم مقاومة الندفاعات الطبيعة«]1].

 وعليه فإّن الفرد عند روسو، يعيش وفق التعاقد االجتامعي نتيجة تزايد السكان، 

التي تفيد وتنظم حريات األفراد، باعتبار  التعاقد الوسيلة الوحيدة  بحيث يكون هذا 

أّن اإلنسان حر، ويقول: »ولد الفرد حرًا عكس ما يعتقده الناس عىل أنه مقيد، وعليه 

فإن السلطة السياسية ال متثل سلطة الفرد أو أفراد معينني، وإمّنا هي سلطة الكّل مبعنى 

األفراد، الذين يشكلون كيانًا واحًدا ميثل السيادات الفردية، وعىل هذا األساس فإّن الفرد 

فالسفة عرص  غرار  عىل  روسو  ويرى  الطبيعة«]2].  قانون  أساس  عىل  بحقوقه  يحتفظ 

الذي يحكم مبوجبه، فال  القانون  أن يصدر عنه  الذي يجب  الشعب هو  بأّن  التنوير، 

يحق ألّي فرد مهام كان أن يسلبه هذا الحق، ألنه هو الذي يربر وجود الدولة، فالحكم 

املطابق أكرث للطبيعة اإلنسانية هو الحكم الذي يعطي السيادة للشعب، وبهذا يستطيع 

األفراد مامرسة حرياتهم األساسية حرية التفكري والتعبري واالعتقاد، فالعقد اإلجتامعّي 

عىل  اإلجتامع  أُسس  ويُقيم  الفيزيقي،  العامل  يف  التفاوت  ملشكالت  حلواًل  ليوجد  جاء 

أن  بدل  األسايّس  »امليثاق  »روسو«:  يقول  املتعاقدين،  حقوق  يحفظ  أخالقّي،  أساس 

يقّوض املساواة الطبيعيّة يحّل، عىل العكس ذلك، مساواًة أخالقيًة مرشوعًة محّل ما جاز 

للطبيعة أن تقيمه من تفاوت فيزيقّي بني البرش. وهكذا لنئ جاز أن يكونوا متفاوتني 

بالقوة وباملوهبة العقلية، فقد صاروا متساوين جميًعا مبقتىض االتفاق والحق«]3].

من خالل هذا الفهم، تصبح الدولة: »شخص معنوّي، تكمن حياته يف اتحاد اعضائه، 

]1] جان جاك روسو، خطاب يف أصل التفاوت وأسسه بني البرش، تر: بولس غانم، بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2011( الصفحة 98.

[2[ Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social )Paris : Bookking International, 1996(, p. 19.

]3] جون جاك روسو، يف العقد االجتامعي أو مبادئ القانون األسايس، ترجمة: عبد العزيز لبيب، )بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2011( 

.104-103
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إمّنا ما توليه لبقائها هي بالذات، لزم أن  التي للدولة،  العناية  وملا كانت أبلغ رضوب 

تكون لها قّوة كليّة جامعة وقاهرة لتحريك كّل جزء وترتيب وضعه الرتتيب األّوت للكّل. 

وعىل نحو ما تفعل الطبيعة إذ تهب كّل إنسان سلطانًا مطلًقا عىل جميع األعضاء التي 

له، فإّن امليثاق االجتامعي يهب الجسم السيايّس سلطانًا مطلًقا عىل جميع األعضاء التي 

تكونه؛ وإّن هذا السلطان بالذات، وهو الذي تسوسه اإلرادة العامة]...] هو املوسوم 

الحركة  نعطيه  أن  اآلن  »علينا  اإلنسايّن:  كالكائن  الدولة  أّن  وطاملا  السيادة«]1]،  باسم 

واإلرادة بواسطة الترشيع. وذلك أّن اإلجراء األصيّل الذي به يتكّون هذا الجسم ويتّحد 

ما زال مل يعنّي شيئًا مام يجب عىل هذا الجسم أن يفعله من أجل اإلبقاء عىل نفسه«]2]، 

وهذه الترشيعات يجب أن تكون مبقتىض اإلرادة العامة. 

انتقد هيغل قام بقوة فالسفة العقد االجتامعي، والنقطة الحاسمة ال تعود إىل عدم 

العاملية،  البرشية  الطبيعة  افرتاضاتها عىل  التي تعتمد يف  الطبيعة،  إميان هيغل بحالة 

ولكّن األمر برمته، يعود إىل أّن هذا املفهوم ببنيته العامة عبارة عن تجريد نظري ال واقع 

له، بينام اإلنسان كائن إجتامعي وتاريخي. يتم تحديد فرديته من خالل ثقافته الخاصة، 

وال ميكن أن يكون منفصالً عن هذه الثقافة وعن اآلخرين الذين يشكلون جزًءا منه، 

وهذا ما يجعل املجتمع يدخل يف تكوين الفرد نفسه. .

2- الفردانية الذاتية: ويف هذا املجال، سيظهر الفيلسوف الفرنيس »رينية ديكارت 

حيث  الفلسفّي  الفكر  تاريخ  من  جديدة  مرحلة  سيعلن  الذي   »René Descartes

عمل هذا الفيلسوف عىل إزاحة مذهب »أرسطو« وتقويض فلسفة القرون الوسطى، 

 Emile   فانترص للعقل وأكد سلطته يف مجال التدين واألخالق، ويذكر »إميل بوترو

Boutroux« مزايا فلسفة ديكارت قائال: »انرصفت عناية ديكارت إىل بناء نظرية عن 

املبادىء األوىل للحياة الفكرية واألخالقية، واعتقد يف أنّه ُوِجد يف العقل األصل املشرتك 

منهجه يف  أقام  فديكارت  الدينّي«]3].  بل  أيًضا  العملية  ولكن  فقط،  العلمية  للحقائق 

]1] جون جاك روسو، يف العقد االجتامعي أو مبادئ القانون األسايس، مصدر سابق، الصفحة 112.

]2] املصدر نفسه، الصفحة 119. 

]3] بوترو اميل، العلم والدين يف الفلسفة املعارصة، ترجمة عثامن أمني، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1958، الصفحة 217.
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املعرفة عىل أساس يقينية العقل، إذ يرى أّن املعرفة الحقيقية هي التي تكون متطابقة 

نهايته  يجد  الذي  واالستدالل  الربهنة  إليها عن طريق  التوصل  يتّم  بحيث  العقل  مع 

العليا يف املبادىء الفطرية التي ال ميكّنه أن يشك فيها لحظة بينام بقية املعارف معرضة 

للخطأ، وعليه يجب أن تكون عرضة للشك، ووضع جملة من القواعد التي ال بد من 

اإللتزام بها للوصول إىل الحقائق، وهو يقوم عىل األسس التالية:

- عدم التسليم بصدق يشء ما، إال إذا كنت أعلم ذلك؛ وهذا يعني أن أحذر من كّل 

ترسع أو ميل إىل الهوى، وإال أُدِخُل يف ُحكمي شيئًا أكرث مام هو حارًضا أمام عقيل 

يف وضوح ومتيز، بحيث ال أجد مربًرا للشك يف صحته.

- تقسيم كّل مشكلة إىل أكرب عدد ممكن من األجزاء مبقدار ما تدعو الحاجة إىل 

حلّها عىل أكمل وجه. 

- ترتيب األفكار من األبسط إىل األكرث تعقيًدا، وإذا اقتىض الحال فرض ترتيب معني 

واملقصود من ذلك  بعًضا،  بعضها  يتبع  أن  ليس من طبيعتها  ما  األفكار، وهو  بني 

نتيجة،  إىل  للوصول  بني عنارصها  التأليف  ثم  األوىل،  عنارصها  إىل  املشكلة  تحليل 

الرتتيب  يكون  قد  بل  األول،  الرتتيب  نفس  يتبع  أن  الرضوري  من  ليس  والرتتيب 

الجديد مقصوًدا لذاته.  

- القيام باإلحصاءات التامة واملراجعات الكاملة، والتيقن بعدم اغفال أي جانب من 

جوانب املشكلة]1].

إًذا، اتخذ »ديكارت« قواعًدا منهجية كمعيار للحقيقة، بحيث وضع كّل مسألة يف 

مجال الدراسة، ليتأكد من وضوحها ودقتها، فإذا كانت حقيقية يقينية فال مجال للشك 

فيها، أما يف حالة العكس، فتستوجب عىل اإلنسان استبعادها من مجاله املعريّف وهو ما 

يسميه بالشك املنهجّي. ويقول ديكارت يف هذا الصدد يف كتابه »تأمالت ميتافيزيقية«: 

»يتبني يل، أنّني تلقيت، منذ الصغر، كمية من اآلراء الخاطئة، عىل أنّها صحيحة وإىل أّن 

ما كُْنُت قد أسسته عىل مبادىء غري ثابتة، ال ميكّنه إال أن يكون غري ثابت ومثريًا للشك، 

]1] إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إىل هيوم، القاهرة: دار الوفاء، 2000، الصفحات 83-81.
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لذلك قررت أن أُحِرَر نفيس جديًا من جميع اآلراء التي كنت تلقيتها، وأن ابتدىء األشياء 

من أسس جديدة، إذا كنت أريُد وضع يشء ثابت ودائم يف العلوم«]1].

»السكواليئ  املدريس  الفكر  مع  قطيعته  عن  ديكارت  عربَّ  الشك  خالل  فمن 

عىل   مشدًدا  والتفكري،  العلم  حرية  بالتايل  معلًنا  ومناهجه،  مبفاهيمه   »Scolastique

التي كانت تدور  التقليدية،  املجادالت  الوضوح والدقة واليقني، متجاوزًا بذلك  قواعد 

بني فالسفة العرص الوسيط، ليحّل التفكري الحّر محّل الخضوع للسلطة الدينية وامللكية، 

والعقل محل العقيدة، ويقول ديكارت مدافًعا عن العقل: »إّن قوة اإلصابة يف الحكم 

ومتييز الحّق من الباطل، وهي القوة التي يطلق اسم العقل أو الحّس السليم«]2]، مام 

يستوجب الشك كوسيلة للوصول إىل اليقني، بحيث يرى الشك دليل عىل وجود الذي 

يشك، وعليه يقول: »أنا موجود بال أدىن ريب، ألنّني اقتنعت، أو ألنني فكرت بشء«]3]، 

وهو ما ميثل اليقني األول: »إنني أفكر إذن أنا موجود«.

من هذا املنظور، حاول ديكارت تجاوز فكرة امتزاج الفعل اإلنساين بالفعل اإللهي، 

بناء عامل وفق تصور دينّي الهويتّ، ومن منطلق  تبناه أسالفه عىل خلفية  الذي  املزج 

عدم وجود تعارض بني عامل اإلنسان وعامل الله )املادة والروح(، وهذا الطرح الثيوقراطي 

تفاداه ديكارت كمحاولة منه الفصل بني املعرفة البرشية واملعرفة اإللهية، ويتحدث عن 

أنّه متعايل ومفارق  إال  للحقيقة ولإلنسان ولكّل يشء،  الله خالق  قائاًل: »بالطبع  ذلك 

للعامل الذي خلقه«]4]. 

فـ«الكوجيتو موجودة،  املفكرة  األنا  به  وأثبت  املنهجي  الشك  ديكارت  تبنى 

Cogito«]5]  »أنا أفكر إذن أنا موجود«، جعلت اإلنسان يف العامل وأمام الوقائع املبارشة 

]1] رينية ديكارت، تأمالت ميتافيزيقية، ترجمة كامل يوسف الحاج، بريوت: منشورات عويدات، 1961، الصفحة 39. 

]2] رينية ديكارت، مقالة الطريقة/ لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، ترجمة: جميل صليبا، )بريوت: اللجنة الدولية 

لرتجمة الروائع اإلنسانية، 1953(، الصفحة 69. 

]3] رينية ديكارت، تأمالت ميتافيزيقية، مصدر سابق، الصفحة 27.

[4[ Descartes, Discours de la méthode, suivi. Des méditations, présentation et annotation :

François Misrachi )Paris : Edition 101996/18/(, p. 107. 

]5] هو مصطلح التيني يعني »أفكر«.
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منطلقاته  من  معها  والتعامل  الوقائع  مواجهة  خالل  من  فهو  إنيته،  عن  سابق  دون 

الفكرية يستطيع الوصول إىل النتائج األكرث وضوًحا واألكرث يقينية، وكان ديكارت يرمي 

من خالل هذه الخطوة أمرين: 

يستخلص  املفكرة  الذات  األول/  اليقني  خالل  »ومن  الفردية:  مبدأ  عىل  التأكيد   *

ديكارت جميع الحقائق، ومنه وجود الله، وبالتايل فهي مسألة تخضع لألنا املفكرة، دون 

وساطة، وليس الكنيسة من يفكر يف الله ويف اإلنسان ويف العامل، وعليه ديكارت يؤكد أن 

معرفة الله ستكون عرب العقل ال غري«]1]. 

* رفض كّل املسبقات التفسريية املتأتية من املنظومة اإلعتقادية الناتجة من التعاليم 

الكنسية قبل إخضاعها للعقل. فقد كرست الفلسفة الديكارتية عىل أنها مجرى يصب 

يف الالهوت وعىل أنّها الهوت جديد وعىل الرغم من وجود مختلف هذه التأويالت، 

إال أن ذلك مل مينع من ظهور تأويالت أخرى اعتربت الفلسفة الديكارتية فلسفة عقلية 

وعلامنية ووجودية، لقد تحدث مارتن هيدغر عن الكوجيتو الديكاريت يف كتابه »الوجود 

والزمن« قائال: »إّن ديكارت قد وضع ]...] أساّس التخصيص األنطولوجّي للكائن داخل 

الطبقة  عليها،  فإمّنا  املادية.  للطبيعة  آخر،  كائن  كّل  كينونته  يف  يؤسس  الذي  العامل 

األساسيّة، إمّنا تنبني سائر طبقات الواقع الفعيل داخل العامل«]2]، فالكوجيتو الديكاريت 

تفكري يف العامل وبالضبط هو الوجود أمام هذا العامل، إنّه الوجود بالقرب من األشياء، 

إن مثل فهو ميثل خامتة  فالدازاين عند هيدجر،   »Dasein بالضبط »الوجود هنا إنّه 

الكوجيتو، فهي نهاية مرشوطة مبعنى التفكري، وعليه يتساءل هايدغر عن معنى التفكري 

التفكري مبعنى  »إّن  قائال:  التساؤل  عنوان  يحمل  كتاب  Qu’appel-t-on penser؟ يف 

الوجود يف العامل، أي مثول الفكر أمام ذاته يف العامل، الذي هو عامل الفكر نفسه، إنّنا ال 

ميكن أن تفصل الفكر عن عامليته، وال العامل عن تعاليمه املحضة البسيطة«]3]. فاإلنسان 

بالنسبة لديكارت ليس إال ما يعمل ويعتاد عليه: »فاإلنسان الذي ميلك أسباب الفرح، 

]1] عبد الله ابراهيم، املركزية الغربية، مصدر سابق، الصفحة 79-78. 

]2] مارتن هيدغر، الكينونة والزمان، ترجمة: فتحي املسكني، ) بريوت، دار الكتاب الجديد، 2012(، الصفحة 205. 

[3[ Heidegger, Qu’appel-t-on penser ?, trad. Alays Becker et Gérard Geranel )Paris : Presse

universitaire de France, 1959(, p. 102.
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ثم ال يواظب، رغم ذلك، إال عىل مشاهدة املآيس ذات الفصول الكئيبة، وال يعنى إال 

باألشياء املحزنة، التي يعلم حّق العلم أنّها أساطري مختلفة]...] أقول هذا اإلنسان ال بد 

لقلبه من أن يعتاد االنقباض والتأوه«]1].

 )1804 -1724( »Emmanuel Kant الفردانية األخالقية:  كتب »إميانويل كانط -

التي يبقى املسؤول  التنوير قائال: »هو خروج اإلنسان من خانة القصور  يتحدث عن 

عن وجوده فيها، والقصور هو حالة العجز عن استخدام الفكر )عند اإلنسان(، خارج 

قيادة اآلخرين، فاإلنسان القارص مسؤول عن قصوره، ألّن العلة يف ذلك ليست غياب 

دون  مامرسة،  عىل  الشجاعة  وفقدان  القرار  اتخاذ  عىل  القدرة  عدم  يف  وإمّنا  الفكر، 

قيادة اآلخرين لتكون تلك الشجاعة عىل استخدام فكرك بنفسك، ذلك هو شعار عرص 

التي عملت عىل  الغربية،  للحداثة  الفكرية  الرافعة  يعترب  الفيلسوف  فهذا  التنوير«]2] 

نقل املجتمعات األوروبية إىل مرحلة جديدة أساسها العقل مبا هو خربة.

 قسم »كانط« العقل إىل نوعني نظريٌّ وعميّل، األول يتناول شؤون املعرفة والعلم، 

فيتعلق  الثاين  وأّما  مًعا،  العقل  ومعطيات  اإلنسانيّة،  بالتّجربة  الحقيقّي  اليقني  ويحّدد 

بالجانب العميل من الوجود، أي الّسلوك واألخالق، وينقسم إىل قسمني: العقل العميّل 

باملعنى الّصحيح؛ وهو يفيد من معطيات التّجربة، فيدرك عالقات الحوادث بعضها ببعض 

بغية استثامر ارتباطها وتعاقبها، وتحقيق هدف ّما عند توافر رشوطه وأسبابه، والثاين العقل 

م لصاحبه اإلطار أو الّشكل العام ملا يرتتّب  العميّل املحض وهو الوجدان األخالقّي، ويُقدِّ

عليه فعله مبعزل عن النتائج املتوقعة منه: »افعل ما يجب عليك وليحدث ما يحدث«]3]. 

التّجربة، ينطلق من تركيب عقولنا  العميل املستند إىل ما قبل  العقل  النوع من  وهذا 

الفطريّة، والطّريقة الطّبيعيّة الحتميّة الّتي يجب أن تعمل عليها، ألنَّ عقل اإلنسان عضٌو 

نشيٌط ينّسُق ويسبُك االحساسات إىل أفكار، عضٌو يحوُِّل رضوب التّجربة الكثرية املشّوشة 

وغري املنظّمة إىل وحدة من الفكر املنظّم املرتّب]4]. واملعرفة القامئة عىل هذا الّنوع من 

]1] كامل يوسف الحاج، رينية ديكارت: أبو الفلسفة الحديثة، بريوت، دار الحياة، دون تاريخ، الصفحة 225.  

]2] اميانويل كانط، ما هو عرص التنوير، ترجمة: يوسف الصديق، الفكر العريب املعارص، الصفحة 60. 

]3] معن زيادة، املوسوعة الفلسفيّة العربيّة، املجلّد الثّاين القسم الثّاين، )بريوت: معهد اإلمناء العريب،1988(، الصفحة 967.

]4] ويل ديورانت، قّصة الفلسفة، ترجمة: فتح الله محمد املشعشع، )بريوت: مكتبة املعارف، 1982(، الصفحتان 334 – 335.
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الحقائق هي ما يسّميه كانط باملعرفة القبليّة، الّسابقة عىل التّجربة، وهي معرفٌة بديهيٌّة 

صحيحٌة، ال تحتاج إىل فحٍص بواسطة التّجربة، للتّأكّد من صّحتها .

وهذه املعرفة القبلية الفطرية تعرضت للتشويش نتيجة انغامس اإلنسان يف العامل 

»بالعرص  حياته:  بدأ  باإلنسان  املسمى  الكائن  فهذا  له«]1]؛  يُطأمن  ال  الذي:«  الخبيث 

الذهبي، والحياة يف الفردوس، بصحبة جامعة من الكائنات الساموية«]2]، لكّنه ما لَِبَث 

أّن سقط يف الخطيئة األوىل، التي أفقدته نقاَءُه الفطرّي، وجعلت الفساد متأّصالً يف ذاته، 

للميول  انشداده  نتيجة  الخري  بأفعال  للقيام  األهليّة  ميتلك  الطّبيعّي  الّشعور  يعد  ومل 

الّذاتيّة والرغبات الحسيّة واملنافع الّشخصيّة، فهو انغمس باملنفعة واللذة، وفقد اإلرادة 

مع  يتعامل  وأضحى  الخري،  نحو  تتّجه  أخالقيّة  األفعال  جعل  عىل  والقدرة  والّشعور 

األشياء املحيطة به تعامالً خارجيًّا بوصفها وسائل إلرضاء ميوله ورغباته وغرائزه الّذاتيّة، 

: »األخالق يف صميمها عبارة عن الفعل  األمر الّذي نزع عنها أّي غطاٍء أخالقّي باعتبار أنَّ

، وعدم معاملة الغري كوسيلٍة بل كغاية«]3]. تحت فكرة قانون كيّلّ

من  ألنّه  الخرّي،  الطبيعة  تاريخ  أن  يؤكد  أن  الكالم  هذا  من خالل  أراد  فـ«كانط« 

صنع الله، بينام تاريخ الحرية بدأ بالرش، ألنها من عمل االنسان]4]. وهذا ما أدى به إىل 

باب الشء  البرشية من  اإلنسان وطبيعته  بتجذرية الرش واستبطانه يف كوامن  القول 

يف ذاته )noumenon(، وهو ما يجعله شيئًا جوهريًا وليس عرضيًا، وهنا يتجىل نوًعا 

األصول  إىل  العودة  عرب  يستدركه  ما  سعان  ولكّنه  هوبز«،  »توماس  مع  االتفاق  من 

الخرّية يف أصل الوجود، ويعترب أّن اإلنسان، يستطيع أن يكون خرّيًا عرب اصالح املعرفة 

إرادة  قابلة ألن تكون  أفعالنا، وجعلها  الّذاتيّة املسؤولة عن  اإلرادة  الفطرية وتحويل 

يصرُي  وهكذا  له،  واحرتامها  األخالقّي،  بالقانون  والتزامها  العقل،  مع  باتّحادها  طيّبة، 

الّشعور شعوًرا أخالقيًّا، متى امتثل طواعية ألوامر القانون األخالقّي ومقتضياته، فينتقل 

]1] زكريا إبراهيم، كانط أو الفلسفة النقديّة، )القاهرة: مكتبة مرص، 1972(، الصفحة 65. 

]2] إميانويل كانط، الدين يف حدود مجرد العقل، ترجمة: فتحي املسكيني، )بريوت: جداول للنرش والتوزيع، 2012(، الصفحة 3. 

]3] ويل ديورانت، قّصة الفلسفة، املصدر نفسه، الصفحة 335 .

]4] عيل عبود املحمداوي، فلسفة الدين، )بريوت: منشورات ضفاف، 2012(، الصفحة 83.
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بذلك من طوره الطّبيعّي الخاطئ إىل طوٍر أخالقيٍّ أعىل يتّسم باألخالقيّة والّنبل والّسمّو، 

فعىل الرغم من وجود الرش األصيل إال أّن الخري أكرث جذرية يف اإلنسان، ويف هذا ينطلق 

»كانط« من اعتبار الرش نزوًعا حيوانيًا، ميكن كبجه عرب االستعداد اإلنساين لفعل الخري 

عرب الحرية، التي تُخِرج إمكان الخري والرش يف اإلنسان من القوة إىل الفعل: »إنّه من 

أجل أن يصبح املرء إنسانًا خريًا يف خلقه، ال يكفي أن يدع بذرة الخري الكامنة يف جنسنا 

تنمو بال عائق، بل عليه أن يصارع علّة الرش التي توجد فينا«]1]. 

الواجب واإلرادة  أهّمها  تقوم عىل مرتكزات عدة،  فالحياة األخالقيّة عند »كانط« 

الطّيبة، والقانون األخالقّي، والخري األخالقي، فالّشخُص يكون أخالقيًّا حني ينطلق من 

الّذي  فالرجل  يرجوها،  توقًّعا ملكافأة  أو  بالواجب، وليس خشية من عقوبة  إحساسه 

يحفُظ العهد أو يُسّدد ديونه تحاشياً لعقوبة أو خدمة ملصلحته ليس أخالقيًّا  إمّنا يكون 

عاّم  الّنظر  بقطع  الّديون،  ويُسّدد  العهد  يحفظ  أن  ينبغي  أنّه  فقط  أدرك  إذا  أخالقيًّا 

يرتتّب عىل ذلك من نتائج.

فالكائنات البرشيّة إنطالقًا من كونها كائنات عاقلة وجب عليها أن تترصّف بطريقٍة 

عقالنيّة. فـ«كانط« ربط اإلرادة الطّيّبة بالعقل وجعلهام عىل وفاق تام، بل إنَّ طاعة 

العقل هو الّشء الوحيد الّذي يستطيع أن يؤّسس النسجام اإلرادات مع بعضها البعض، 

ولطاملا أنَّ اإلرادة عىل وفاق مع العقل، تستطيع أن تُعترب هي املرّشعة الّشاملة لألخالق، 

لألخالقيّة،  األعىل  املبدأ  اإلرادة  تجّسد  وبالتّايل  األخالقّي،  القانون  مع  بذلك  فتتساوى 

الّذي هو مبدأ استقالل اإلرادة. والحقيقة أنَّ القانون األخالقّي ليس شيئًا مفروًضا عىل 

اإلرادة من خارجها، بل هو منبثق من اإلرادة نفسها، األمر الّذي يرّبر رضورة إطاعته. 

الترّشيع  مبدأَ  كانط  يُسّميه  املبدأ  وهذا  قرًسا.  وليست  إًذا هي حريّة  اإلطاعة  وهذه 
الّذايت لإلرادة]2]

املوضوع  نحو  ميالً  ليس  الّدقيق  مبعناه  واالحرتام  االحرتام،  هو  األخالقّي  فالّشعور 

أنَّ  قانونًا، رغم  أو  إنّنا نحرتم احرتاًما أخالقيًّا شخًصا  يلهمه وال نفوًرا، من حيث  الّذي 

]1] عيل عبود املحمداوي، فلسفة الدين، مصدر سابق، الصفحة 113. 

]2] معن زيادة، املوسوعة الفلسفيّة العربيّة، املجلّد الثّاين القسم الثّاين، مصدر سابق، الصفحة 284.
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االحرتام ينطوي عىل ميل وخوف، إن ُّه عند »كانط« شعوٌر فريٌد يف بابه، ميكن أن نسّميه 

شعوًرا ذهنيًّا ناتًجا عن فكرة خالصة، يف حني أنَّ املشاعر األخرى ناتجٌة عن موضوعات.

انطباق  يقتيض  موقٌف رشعيٌّ  األخالقّي،  القانون  أساسيّان، حيال  موقفان  فهنالك   

أعامل اإلنسان مع مقتضيات القانون، ألنُّه يتّفق مع أحكام العدالة اإلنسانيّة. وموقٌف 

أخالقيًّا  الطّيّب  فالّشء  لذا  للقانون.  احرتاًما  األعامل  بعمل من  اإلنسان  يقوم  أخالقّي 

ال يكون طيّبًا من حيث ماّدته وفحواه، بل من حيث إضافته إىل الفاعل األخالقّي، إىل 

اإلرادة، إىل الّنيّة، وحدد »كانط« رشوطًا وقواعًدا للقانون األخالقي، تتمثل يف:

الكائنات  منطبًقا عىل جميع  يكون شموليًا  أن  القانون  يف  ينبغي  الشمولية:  أّوالً: 

أمام  الّناطقة، يرمي إىل تحّقق رشطّي العدالة واملساواة املطلقة بني الّناس جميعاً 

العرقيّة  واختالفاتِهم  االجتامعيّة  ووضعيّاتِِهم  أصولهم  عن  الّنظر  بغّض  القانون، 

والّدينيّة واملذهبيّة والفكريّة والثّقافيّة.

 ثانياً: تحّول اإلرادة إىل قانون طبيعي: ال بدَّ لإلرادة أن تعمل عىل تيسري قيام حكم 

قوانني، وعليه فالقاعدة الثّانية للقانون األخالقي، فتنتقل من مستوى الّنيّة والتصّور 

إىل مستوى الفعل املتعنّي املحسوس يف الطّبيعة، فالقانون األخالقّي بحاجٍة إىل توفّر 

اإلرادة الفاعلة لتحقيق األفكار واملبادئ الّتي ينطوي عليها .

ثالثاً: الغائية يف الفعل: حني يقوم اإلنسان بالفعل، يجب أن ال يوجد لديه إالَّ غاية 

واحدة ميكن أن تكون شاملة بغري تناقض، ألنُّه ال يوجد إالَّ واحدة هي طيّبة إطالقًا، 

بحيث  ترصّف  التّايل:«  عىل  األخالقي  القانون  قواعد  من  الثّالثة  القاعدة  تنّص  لذا 

تعامل اإلنسانيّة دامئًا، الكائن الّناطق، سواء يف نفسك أو يف غريك، عىل أنُّه غاية ال 

عىل أنُّه وسيلة أبًدا«]1].

من هنا يعود الفضل يف االرتقاء بشعور الفرد من وضعيّة الحسيّة، وضعيّة امليول 

القيمة األخالقيّة، إىل وضعيّة  وانتهاك  والّرغبات والغرائز، واألنانيّة والغرور،  واألهواء، 

]1] عامنوئيل كنت، نقد العقل العميل، ترجمة: أحمد الّشيباين )بريوت: دار اليقظة العربيّة للتّأليف والرتّجمة والّنرش، 1966(، الصفحة 
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األخالقّي  القانون  ينصُّ  الّتي  واألوامر  بالتّعليامت  االلتزام  وضعيّة  األخالقّي،  الّشعور 

عليها، بدافعٍ من احرتامها وتقديرها، ليس باعتبارها تعليامت وأوامر خارجيّة عّنا، بل 

باعتبارها نابعًة من صميم إرادتنا الّذاتيّة. وبالطّبع فاالمتثال لسلطة القانون األخالقّي 

ليس أمرًا اختياريًّا، أو خاّصاً بفرٍد دون آخر، فاإللزام والّشمول، أبرز صفات هذا القانون، 

مع إدراك كانط العميق لحجم الّصعوبات واملعّوقات العمليّة الّتي تحول دون تطبيقه، 

إالَّ أنّه كفيلسوف يؤمن بأنَّ مهّمته الفلسفيّة واألخالقيّة، هي الّدعوة لالنتقال بالواقع 

من حالة العبث والفوىض، إىل حالٍة مثاليٍّة يُحّقُق الّناس فيها ذواتهم اإلنسانيّة واألخالقيّة 

وفقاً لقيم الخري واملحبّة .

متأثرًا   بدا  وإن  فهو  السياسية،  »كانط«  لرؤية  أصال  شكل  األخالقي  التنظري  هذا 

أعاد  فهو  تعداها،  أنّه  إال  واإلرادة  الطبيعية  الحقوق  وموضوع  روسو«  بـ«جون جاك 

صياغتها عىل أساس رؤية كونية متكاملة، ال تنظر إىل االجتامع اإلنساين بحدوده الضيقة 

املتمثلة بالدلة القومية، إمنا وّسع أفقها إىل حدود الدولة العاملية التي تقوم عىل أساس 

السلم العاملّي والتعايش بني الشعوب. 

عىل هذا األساس نرى االجتامع السيايس لديه يُقسم إىل قُسمني، األول يُسمى الدولة 

وهو عبارة عن تلك العالقة بني مجموع األفراد مع بعضهم بعض، وتُسمى لديه »بالشأن 

العام« إذا نُظر إىل شكلها، من حيث أنّها مُتثل مصلحة مشرتكة للجميع يف إطاٍر قانويّن، 

والثانية تقوم عىل العالقة بني الشعوب، وتُسمى القوة«.

فـ«كانط« الذي عارص الثورة الفرنسية وواكبها ونظر فيها وأسهم يف صياغة األفكار 

الناس  الكنيسة عىل  املتمثل بالحكم املطلق وقيومية  السيايس  حولها، رفض االستبداد 

من جهة، ومن جهة أخرى عمل عىل تثبيت أفكار التنوير األورويب القامئة عىل القانون 

واملجتمع املدين والحوكمة الدميقراطية عىل أساس العقد االجتامعي، فسعى إىل خروج 

اإلرادة الشعبية من وضع املنفعل إىل الفاعل، وعىل هذا األساس رأى أّن اإلرادة الشعبية 

هي صاحبة الحّق يف الترشيع، وقال: »ألّن الشعب ال ميكن أن يرّض بنفسه بينام الفرد 

الواحد حني يرشع لغريه، قد يرّض بهذا الغري، وال أحد يريد األذى لنفسه، فالشعب إذا 
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رشع ال يريد األذى لنفسه«]1]، وهو قي هذا املوضع يعود إىل قاعدته األخالقية ليستقي 

منها رؤيته للطبيعة اإلنسانية ذات الطابع النزوعّي، فاإلنسان مهام عال مقامه ال بد من 

ينزع إىل تقديم مصلحته عىل مصالح املجموع، وبالتايل يحكم مبقتىض املنفعة واللذة 

التي ميكن أن يحصل عليها، وهذا ما يؤدي إىل انتشار الرش املتمثل يف رضب املساواة 

الخرية  لالستعدادات  املجال  تفسح  الحرة،  التعاقدية  األفراد  مساهمة  بينام  والعدالة، 

للحضور فتتجّسد إرادة املبدأ األعىل لألخالقيّة، وهذا ما يجعل منها قانونًا ملزًما ألنّها 

تشكل الخري األسمى.

ميكن  فال  واألخالق،  للسياسة  توحيًدا  نلحظ  »الكانطية«،  الرؤية  هذه  خالل  من 

حالة  نحقق  حتى  ولذلك  األخالقي،  بعدها  عن  ُعزِلت  إذا  فاعلة  تكون  أن  للسياسة 

املرشوع  أو  الجامعة  التنوير عىل  غطاء  التفاف  من  بد  ال  السياسية  للنظرية  إيجابية 

بينهم  تربط  التي  القوانني  كّل  إىل  ينظر  أن  فرد  كّل  »عىل  لذلك:  األخالقي  السيايس 

باعتبارها أوامر ووصايا من مرشوع عام للجامعة، فإذا كانت الجامعة التي يراد تأسيسها 

جامعة حقوقية: فإّن الجمهور ذاته، الذي اتحد يف كّل واحد هو الذي ينبغي أن يكون 

املرشع لقوانني الدستور«]2]. فالدولة ال بد أن تقوم عىل أساس التصورات القبلية للعقل 

كّل  يتمتع  الذين  واملواطنني،  والرعايا  للناس  واالستقالل  واملساواة  الحرية  أي  العميل، 

والتقنني  كرعية،  القانون  أمام  واملساواة  كانسان،  القانون  إطار  بالحرية يف  منهم:  فرد 

كمواطن«]3]، بالتايل ال يحّق لها أن تتدخل يف سعادة اآلخرين وأخالقهم ودينهم، وإمنّا 

منفذة للقانون فقط، وهي حافظة للتوازن واإلنسجام يف املجتمع ألجل تأمني حريات 

األفراد فيه، ألّن املواطن الجيد ليس عليه أن يكون جيًدا أخالقيًا، وإمّنا يعيش وفق قوانني 

املجتمع.

الفكر السيايّس الكانطي بعد تأسيس املجتمع املدين قائم عىل أساس القانون األسايس 

للدميقراطية  ناقًدا  »كانط«  الحرية، وكان موقف  قوانني  يتناغم مع  الذي  الدميقراطي 

العلوي  الرحمن  ترجمة: عبد  األخالق،  النظرية وفلسفة  الفلسفة  السيايس يف حقيل  الفكر  السياسية/  كانط  فلسفة  املحمودي،  ]1] عيل 

)بريوت، دار الهادي، 2007(، الصفحة 216.

]2] املصدر نفسه، املعطيات نفسها. 

]3] املصدر نفسه، الصفحة 208. 
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يف  كمواطنني  الشعب  يشارك  أن  يعني  وهذا  الدميقراطية،  للحكومة  ومؤيًدا  املبارشة 

النظام الدميقراطي النيايب – يف السلطة الترشيعية- عن طريق ممثليه يف هذه السلطة، 

فالدميقراطية النيابية هي األس اآلخر للنظام الجمهوري«]1]. 

نظّر »كانط« للدولة العلامنية بكّل ما للكلمة من معنى، صحيح أنّه يعتقد أّن الجامعة 

األخالقية ال ميكن تصورها إال بوصفها جامعة تحت أوامر إلهية مبعنى كونها شعب الله 

املوافق لطبيعة القضيلة، إال أنّه سعى باتجاه دين أخالقي، فهو رأى يف التصورات الدينية 

السابقة عبارة عن ديانات تاريخية تخضع لسلطات األحبار ورجال الَّالهوت، أخذ البرشية 

إىل حروب دموية، يقول »كانط«: »إّن الوهم والتعصب الديني هو املوت األخالقي للعقل، 

وبدون العقل ال يكون هناك دين ممكن«]2]. فالله وضع العقل يف اإلنسان، وجعله قادرًا 

عىل تحريره من أي شعور بالخطيئة واإلثم، والواجب عىل اإلنسان ككائن عاقل أن يسلك 

سلوكًا حسًنا وفًقا لإلرادة الخرية، فالله يرشع يف اإلنسان، من خالل ما يحمله من قوة 

عقلية قادرة عىل الترشيع لنفسها، ومتى وصل اإلنسان إىل الحرية.

عىل هذا األساس تصبح الدولة مبا هي مظهر لعقل جمعي أخالقّي، ال تتبنى أي رؤية 

إيديولوجية أو اعتقادية، بالتايل عليها أن تتحّمل مسؤولية كاملة يف عدم تحّول الدين 

والكتب املقدسة إىل جهاز استبدادي، يفرض إمالءاته اإللزامية القرسية عىل العقول الحرة، 

وتعمد كذلك إىل حامية عقول الناس حتى تقتدر عىل اإلميان بالكتاب املقدس بطريقة 

حرة، وعىل الدولة كذلك أال تفرض قراراتها الزاجرة عىل الضمري الخلقي البرشي]3]. 

وال يقف »كانط« عند حدود، إمّنا يتعداها إىل مجتمع عاملي يسوده السالم ويدين 

الحرب، وعىل ضوء ذلك ميكننا أن نرى أّن »كانط« تحدث عن وحدات اجتامعية مختلفة 

وظائفيًا، ولكّنها يف جميع الحاالت تجمعها القوانني الرضورية القبلية، وتقوم عىل أساس 

األخالق الواجبة أو املسؤولة، وال تنسجم مع املصلحية التي تنظر إىل نتائج األعامل وال 

تقوم عىل املبادئ واألخالق القبلية. وإّن كان الواقع اإلنسايّن مل يرتق بعد إىل مستوى 

]1] ايزايا برلني، أربع مقاالت يف الحرية، ترجمة: محمد عيل موحد، القاهرة، مطبعة الخوارزمي، 1989، الصفحة 20. 

]2] إميانويل كانط، الدين يف حدود مجرد العقل، مصدر سابق، الصفحة 155. 

]3] م.ن، الصفحة 233.
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والحروب،  والغرور،  واألنانيّة  والكراهية،  والبغض  العداء  فيها  ينتفي  الّتي  األخالقيّة، 

والرّشُّ بصورٍة عاّمة، فاألخالق »الكانطيّة« سعت إىل بناء مجتمع سيايس تحكمُه القيم 

ينتج  أخالقيًّا،  وشعوًرا  طيّبًة  إرادًة  أفراده  جميُع  ميتلُك  األخالقّي،  والقانون  األخالقيّة، 

الواحد  فيه  يُصبح  واقٌع  األخالقيّة،  الواجبات  بني  التّنازع  فيه  فينتفي  والّسالم،  املحبّة 

والكثري واحًدا يف املاهيّة األخالقيّة.

خامتة نقديّة

ميكن القول تأسيساً عىل ما سبق، أن النزعة الفردانية التي سيطرت عىل مجتمعات 

لة  الحداثة مل تكن وليدة عرص النهضة وما تاله من تحوالت عميقة، وإمنا هي حالة متأصِّ

اليونانية األوىل مل  وجوهرية يف تاريخ الغرب الطويل. فالفردية والفردانية يف العصور 

أرسطو إىل  اآللهة. وقد ذهب  تعدد  التي قامت عىل  للوثنية  أكيد  تكن سوى حاصل 

القول بأصالة الفرد باعتباره الوجود النوعي ويتألف من صورة متشابهة عند جميع أفراد 

النوع الواحد، ومن مادة هي التي تجعل هذه الصورة فردية. وهكذا رمبا لن نجد أفكاراً 

بهام -كام سبق  فاهتاممه  الفردية والشخصية.  أكرث من فكريتْ  الحديث  العقل  يألفها 

ورأينا- واسع للغاية؛ حتى لقد تحول هذا االهتامم إىل حالة جوهرية يف بنية حضارية 

قامت عىل التشظِّي وعبادة الفرد. وعىل أية حال ميكن للرسديات املتعلقة بالفردانية 

بالسهولة  ليس  املفهوم  التعاطي مع هذا  أّن  امليدان  الثابت يف هذا  ولكن  تطول،  أن 

املفرتضة، وهذا هو الشء الذي دفع عامل االجتامع األملاين »ماكس فيرب« إىل الفردانية 

من املفاهيم التي تحتوي الكثري من عدم التجانس ودعا إىل إجراءات منهجية بعيدة 

املدى من أجل التعاطي معها. فالناظر إىل هذا املفهوم سيجد هناك عدة طرق مختلفة 

لفهم الفردية، حيث توجد نظريات وأنواع مختلفة منها مثل الفردية األخالقية والفردية 

املوضوعية  تعقيداتها  جميعها  الفردانيات  هذه  تُظهر  وهكذا  والسياسية...،  الذاتية 

الكبرية، فليس من السهل الحصول عىل تعريف شامل ملصطلح الفردية، بالتايل فنحن 

أمام مفهوم غامض ال يتقوم من خالل التعريف إمّنا من خالل التجربة الحياتية، وهذا 

النوع من املفاهيم عندما صيغ مل يكن الهدف منه التأكيد عىل الحرية، إمّنا العمل عىل 
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انشاء ميتافيزيقا خاصة بالفرد، ميكن الرجوع إليها وتفسريها بحسب مقتىض املصلحة 

والهدف النفعي من وراء اثارته، وهذا ما يحيله إىل أسطورة من أساطري الحداثة الغربية، 

التي تحتاج دامئًا للمراجعة والتفسري وحتى للتأويل.

إىل ذلك تؤرش مراقبة هذا املفهوم إىل أمر آخر، وهو انتقال الحديث من العيش مع اآلخر 

باعتباره الصورة األخرى عن الذات، ما يعني إحداث قطيعة معه، حيث: »إّن حقيقة العيش 

مع اآلخرين ال يُنظر إليها عموًما عىل أنها رضورية«]1]، وهذا يفرتض أّن كّل واحد منا فرد 

مستقل متاًما، وهو يتمتع باستقالل أخالقّي ويتحمل املسؤولية الكاملة عن أفعاله، وال يحاسب 

إال عندما متس أفعاله رفاهية اآلخرين أو حقوقهم. فالفرد مستقل ذاتيًا وله حّق االستقاللية 

لتحقيق ذاته بشكل حّر ومتساو ومستقل، وله سلطة تنظيم سلوكه / سلوكها، هذا االستقالل 

الذايتّ الذي وسعه كانط لتشمل األفراد، وهو ما فرسه »وولف« عندما قال: »إّن الرجل املسؤول 

يعرتف بأنه ملزم بالقيود األخالقية. لكّنه يرّص عىل أنه وحده هو الذي يحكم عىل تلك القيود. 

قد يستمع إىل نصائح اآلخرين، لكّنه يجعلها خاصة به من خالل تحديد ما إذا كانت نصيحة 

جيدة لنفسه. قد يتعلم من اآلخرين التزاماته األخالقية، ولكن فقط مبعنى أن عامل الرياضيات 

يتعلم من علامء الرياضيات اآلخرين )...(. إنّه ال يتعلم مبعنى أن املرء يتعلم من الريايض، من 

خالل قبول حساباته لألشياء التي ال يستطيع املرء رؤيتها بنفسه عىل أنها صحيحة. مبا أن الرجل 

املسؤول يصل إىل القرارات األخالقية، التي يعرب عنها، لنفسه يف شكل أوامر، ميكننا القول إنه 

يعطي لنفسه قوانني، أو أنه يرشع نفسه بنفسه. باختصار ، إنه مستقل«]2]، وهذا ما يجعل 

اإلنسان يف حال رصاع دائم مع اآلخرين، الّذين ينازعونه عىل اإلمكانيات، لذلك هو يحتاج دامئًا 

عىل مغالبته والعمل عىل مواجهته حتى يستطيع أن يحقق ذاته. والكالم السابق وإن كان 

تحدث عن الجانب األخالقّي، ولكّنه مل يتعاطى معها باعتبارها ملكات نفسانية أو فضائل يجب 

أن يتحىل بها، إمّنا كوقائع يدرسها اإلنسان ويعطيها معنى ذايتّ ال تتناقض مع مصالحه الخاصة، 

وهذه األبعاد األخالق ال تضبط بالحقل إال قانونيًا وعرب اإللزام.

إن الفردانية مبا هي متقومة حول الذات ومصالحه، تولّد يف الفرد روح األنانية. وهذا 

[1[ Tzvetan, T.“Living Alone Together”. New Literary History, no. 27 , 1996. P43.

[2[ Wolff, R. P. In Defence of Anarchism. New York: Harper and Row,1970, P13 -14



569الفردانية: استقراء تحليلي نقدي للمفهوم ومنزلته التأسيسية لحضارة الغرب الحديث

األمر يصبح أكرث خطورة عندما تتحّول الفردانية إىل أساس بناء الهيكل االجتامعّي، عند 

ذلك تصبح مصالح الفرد والجامعة التي ينتمّي إليها هي األساس يف العالقات الدولية، 

فتبنى عىل أرضيتها املصالح واملنافع، التي تسمح وسمحت بقيام مجتمع الرفاهية يف 

الدول ذات الطابع االستعامري، التي متتلك القوة والقدرة عىل حصول عىل االمكانيات 

عىل حساب الدول واملجتمعات األقل قدرة، وهذا ما نلحظه يف واقع الحياة املعارصة، 

حني تتحّول املقوالت املتعلقة بحقوق اإلنسان إىل شعارات، يتّم التسرت تحتها للقضاء 

عىل الدولة واملجتمعات الضعيفة. فالفردية مبا تحمل يف طياتها من ميل للتأكيد عىل 

فكرة التنمية الذاتية، تؤدي إىل انتشار األفكار العنرصية أو التمييّزية التي تغلب منطق 

املصلحة النقعية عىل البعد اإلنسايّن.

ومن الواضح أن الفردية وإن كانت تحاول أن تقدم نفسها باعتبارها تجربة عقالنية، 

إال أنّها تحمل يف طياتها بعًدا ال واعياً هو حضور املسيحية فيها بشكل قوّي، حيث متثل 

الَّالمفكر فيه، الذي وإن ظل مسترتًا إال أنّه ال ميكن أن يحذف من الذات ومواقفها، فهي 

مل تخرج من الوعيها الناشئ عن تجربة خاصة، حصلت يف قارة معينة ونتيجة ظروف 

تاريخية تتعلق بها، بالتايل عند تقييمها لألمور، ال ميكن أن تحذف من ذاكرتها وقائع 

بالنسبة للمجتمعات،  الخطورة خاصة  تبني عليها رؤيتها. وهذا األمر شديد  تاريخية، 

التي عرفت صدامات مع هذه الحضارة.

كنمط  الفردانية  تظهريه  الحضارية، هو  الغرب  بنية  عىل  تأثرياً  األشد  الوجه  لعل 

حياة طاول مجمل تاريخها. ويتبنيَّ لنا أن تنظريات الحداثة الغربية أفرطت يف تقديس 

بنيانها  للحداثة  أسس  الذي  الديكاريت  الكوجيتو  مع  ظهر  املشكلة  ومبتدأ  ذاتها. 

الفلسفي وهندستها املعرفية. ثم كان لها أن متتد إىل الكانطية بقدميها وجديدها، ومل 

تنته إىل يومنا هذا. الحداثات التي قامت أصالً عىل الفردية والنسبية والشك املعريف 

ثم  براءته،  الكوجيتو  سيفقد  وغريه،  السبب  لهذا  رمبا  ة.  الفضَّ انانيتها  أسرية  ظلت 

لينتج بعدئٍذ عن طريق َورَثَته من مفكري ما بعد الحداثة ثقافة االقصاء واإلستالب 

بالحجة  ذلك  بيَّنوا  فقد  الكوجيتو  تهافت  نقدوا  الذين  وأما  اآلخر.  عىل  واالستعالء 

 )Co gito( »التي تيل »األنا أفكر  )ergo sum( الـ »أنا« موجود الدامغة: قالوا إن 
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تعرّب عن شخص »أو كيان« يريد ان يظهر نفسه بالتفكري والكينونة مبعزل عن الخالق. 

ولكونه عجز عن فعل هذا الفعل، فقد ُحرَِم معرفة نفسه مثلام ُحرَِم تجيّل الخالق يف 

لجميع  أو مختلف، وخصومة  مغاير  لكل  واستعداٌء  استبداٌد  النتيجة:  وكانت  نفسه. 

إنعطافة  الديكاريت  الكوجيتو  األنا وسلطانها. هكذا يشكل  ما ال يدخل تحت وصاية 

أنانية  انانيتني نشأتا كتوأم ال انفصام له:  أنطولوجية ومعرفية نحو األنا لنصبح بإزاء 

ليربالية  فهو ظهور  معاً،  عليهام  املرتتب  األثر  واما  املخلوق.  وأنانية ضد  الخالق  ضد 

حادة ذات نظام سيايس واقتصادي واجتامعي يف غاية االنانية. 

تحكيم  يف  دوره  العقل  فقدان  كانت  الحداثة  »ذاتيات«  إليه  انتهت  الذي  املآل 

هذا  الشخيص.  التحكيم  خارج  معياري  يشء  أي  قبول  وعدم  األخالقية،  البديهيات 

الذات«  إنرشاح  »إيديولوجية  بـ  تايلور  تشارلز  املعارص  الكندي  الفيلسوف  يِصُفه  ما 

)soi epannouissement de(، حيث بلغ اكتفاء »األنا« بذاتها درجات الذروة. 

الغربية  الحضارة  فيه  تُختزل  الذي  املشهد  ذاك  مستغرباً  يعود  ال  هذا  تلقاء 

السبب  شكلت  صاّمء  فردانية  عنه  كشفت  الذي  األمر  املحض.  الدنيوية  بالعنارص 

الحاسم لالنحطاط الراهن للغرب، وباتت ـ بحسب الفرنيس رينيه غينون ـ  املحرك 

إال  كاملة  بصورة  تنترش  أن  ميكنها  ال  والتي  لإلنسانية،  السفىل  لإلمكانيات  الحرصي 

بتغييب البعد املتسامي لإلنسان. وما ذلك كله إال ألن مثل هذا الصنف من الفردانية 

يقع عىل الطرف النقيض ألي غرييّة روحانية وأي عقالنية حقيقية]1]. 

اإليديولوجيّات  ويف  للتاريخ  األسايس  املخطط  يف  الغربية  الحضارُة  ِت  ُعدَّ لقد 

األخرية  الحضارة  كونها   بوصف  التاريخ  فلسفاِت  معظم  يف  وحتى  الحديثة، 

جميعاً.  البرش  فيها  يدخَل  وأْن  كلّه،  العامل  تعّم  أن  يجب  التي  تلك  أي  واملطلقة. 

الشك  من  الكثري  عن  يعرب  ما  الشواهد  من  يوجد  عرش  التاسع  القرن  فلسفة  يف 

مرئية  غري  ظلّت  الشواهد  هذه  لكّن  الحضارية.  ومرشوعيتها  الحداثة  بحّقانية 

عجلة  يف  أثراً  ترتك  مل  فهي  ولذلك  تقدير.  أقل  يف  احتجابها  أو  حجبها  من  بسبب 

]1] راجع: محمود حيدر- الغريية البرتاء- مجلة »االستغراب«- العدد العارش- شتاء 2018..
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أُنجزت  التي  النقديّة  التساؤالت  التاريخ األورويب.  فلقد بدا من رصيح الصورة أن 

مطلقية  يف  شّككت  أنها  من  الرغم  وعىل  العرشين،  القرن  من  األول  النصف  يف 

الحضارة الغربية ودميومتها، إال أنها خلت عىل اإلجامل من أّي إشارة إىل الحضارات 

عن  أعلنا  حني  شبينغلر  و  تويبني  أن  حتى  الغربية.  للحضارة  املنافسة  األخرى 

مواجهة  يف  حضاراٍت  أو  حضارٍة  عن  يتكلاّم  مل  وموته،  الغريّب  التاريخ  أجِل  اقرتاب 

الحضاري اآلخر. ففي  بإمكانهام بحث موضوع املوجود  الغربية، ومل يكن  الحضارة 

نظرهام ال وجود إال لحضارة واحد حيّة ناشطة هي حضارة الغرب، وأما الحضارات 

ميتٌة وخامدٌة وساكنة... فهي  األخرى 

حني توصل جان بول سارتر إىل قوله املشهور »اآلخر هو الجحيم«، مل يكن قوله 

هذا مجرد حكم يصِدرُه عىل آخر أراد أن يسلبه حريته أو علََّة وجوده، وإمنا استظهر 

ما هو مخبوء يف أعامق الذات الغربية. إذ ال موضع ـ حسب سارتر ـ للحديث عن 

محبة أو مشاركة أو تآزر بني الذوات، ألن حضور الذات أمام الغري هو مبثابة سقوط 

فيه  ُوِجَد  عامل  يف  ليست سوى ظهوري  ـ  ظّنه  ـ حسب  األوىل  الخطيئة  وألن  أصيل، 

اآلخرون..«.

وألن غرييّة الغرب هي غرييٌة مشحونٌة بالخوف عىل الذات من اآلخر إىل هذا الحد، 

فلن تكون يف مثل هذه الحال سوى إعراب بنيِّ عن ظاهرة هيستريية ال تقوم قيامتها إال 

مبحو اآلخر أو إفنائه. سواء كان محواً رمزياً، أو عرب حروب إبادة للغري ال هوادة فيها.
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