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المقدمة

كتب  على  ا  منكبًّ دينيت  د�نييل  �لكبار  �لفزيائيني  بع�ض  ر�أى 

�لفل�سفة، فتعجبو� من فيل�سوف معا�سر ملا يزل يعتمد على �لفال�سفة 

�لقد�مى، ومل يجد دينيت من دفاٍع غري �أن قال: �إننا نقر�أ للكبار كي 

نتجنب �أخطاءهم، ولو مل نفعل لكررنا �الأخطاء ذ�تها.

ويف هذه �حلادثة �سرنى حال �لفل�سفة �ليوم بني فيزيائي ي�سخر 

مبوت  يقطع  �لذي  هوكنيج  �ستيفن  ويقابلهما  �عتذ�ري،  وفيل�سوف 

للفل�سفة  بدياًل  )�لنظرية(  يطرح  رورتي  ريت�سارد  ولكن  �لفل�سفة، 

�لفل�سفة  ي�سع  وهذ�  دينيت،  �عتذ�رية  �أو  �ملوت  قر�ر  عن  وبدياًل 

ب�سيغتها �لتقليدية �أمام ماآالت متناق�سة.

ويف خ�سم هذ� �ملاأزق ن�ستح�سر قول برتر�ند ر��سل: »�إن هناك 

�أ�سئلًة كثريًة ت�سمر متعًة كبرية حلياتنا �لروحية، ولكن عقولنا تعجز 

عن حلها«، وهو بهذ� يكرر فكرة عجز �لعقل عن �لربهنة على وجود 

�هلل وعلى �خللود و�الإر�دة �حلرة ح�سب كانط، غري �أنه يق�سر عن 

كانط  ومثل  �إليها،  يو�سله  �لعقل  بحث عن طريق غري  �لذي  كانط 

فعل هيجل )�نظر �لف�سل �لثاين(، ويزيد ر��سل: »�إن �أ�سئلًة مثل هل 

للكون �أي وحدة يف �خلطة و�لق�سد �أم �أنه جمرد خليط بني �أجز�ء 
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ثابت  جزء  �لفكر  وهل  بامل�سادفة،  حدثت  قد  كانت  لها  وحدة  ال 

ود�ئم يف �لكون بيده �لتنامي غري �ملحدد يف �لعقل ويف �حلكمة �أم 

هو جمرد حدث وقع م�سادفًة يف عامل �سينتهي بالتال�سي �أخرًي�«، 

ويقول �إن هذه �أ�سئلة تثري �لتفكري �لفل�سفي، غري �أنه ال يريد �إثارتها 

بالرغم من تاأكيده �أن من وظيفة �لفل�سفة �أن ت�ستمر يف �لوقوف على 

هذه  �أهمية  يوؤكد  �إذ  ر��سل؛  من  غريب  موقف  وهذ�  �الأ�سئلة،  هذه 

�أن يتمثل  �الأ�سئلة، ويوؤكد �لو�جب �ملعريف و�الأخالقي للفيل�سوف يف 

�لوعي �لناقد و�ملت�سائل لكنه يتمنع عن مو�جهتها )�لف�سل �لثالث(.

ودينيت  رورتي  نرى عند  �لفل�سفة مع وظيفيتها كما  ماأزق  وبني 

وموتها عند هوكينج، وعجز �لعقل عند كانط وهيجل ور��سل فما هي 

حال �لفل�سفة �ليوم، وهل وقعت يف خيار ينهيها باملوت �أم �أن هناك 

خياًر� ي�سنع بدياًل ع�سرًيا، وهذ� �الأخري هو �أطروحة هذ� �لكتاب، 

وهو و�حد من �أربعة كتب وقفت على مع�سلة �لعقلنة و�ملعقولية وهي:

�أم �ل�سعبوية. �سدر عن �ملركز  1. �ل�سردية �حلرجة، �لعقالنية 

�لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء/بريوت.

�أو  توؤمن  �أن  �لب�سر  لعقول  كيف  �مللحد،  �ملوؤمن/�لعقل  �لعقل   .2

تلحد. د�ر �لعبيكان للن�سر، �لريا�ض 2020م.

3. �لقلب �ملوؤمن، وهل يلحد �لقلب. د�ر �لعبيكان للن�سر، �لريا�ض 

2021م.

4. ماآالت �لفل�سفة، من �لفل�سفة �إىل �لنظرية.
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كلمة شكر

بعد �سدور كتبي �لثالثة �ل�سابقة على هذ� �لكتاب جرت نقا�سات 

عن  �ملرزوقي  حمد  �لدكتور  �الأثري  �ل�سديق  بها  تف�سل  مكثفة 

�أطروحات هذه �لكتب، و�متدت �لنقا�سات �أياًما من �حلو�ر وتفتيق 

�لفكري  �لبحث  ملو��سلة  حما�ض  مزيد  عنها  ونتج  �الأ�سئلة،  مغاليق 

�لفكرية  �ملفاهيم يف خماتالتها  تفعله  وما  �ملفاهيم  �لفل�سفي حول 

حال  حول  �لت�ساوؤالت  طرح  �إعادة  ي�ستوجب  مما  مًعا،  و�لوجد�نية 

�لتي  �ملناق�سات  لتلك  ��ستجابة  هو  �لكتاب  وهذ�  �ليوم،  �لفل�سفة 

حفزت �الأ�سئلة و�أوقدت نار �لتوق �لبحثي، و�أنا مدين ب�سكٍر معمق 

وعمق  وقته  على  �ملرزوقي  حمد  �لدكتور  �لعزيز  لل�سديق  ومت�سل 

مالحظاته �لتي ظلت ت�سحبني على مدى وقفاتي يف �سفحات هذ� 

�لكتاب.







الفصل األول:

حال الفلسفة اليوم





11الفصل األول: حال الفلسفة اليوم

1. الفل�سفة يف القرن احلادي والع�سرين

متطرٍف،  و�أحياًنا  مربٍك  مفاهيمي  مباأزق  �ليوم  �لفل�سفة  متر 

ومنذ �أن ��ستقلت �لعلوم �لطبيعية ��ستقالاًل ي�سبه حالة �لتحرر من 

م�ستعمر و�لفل�سفة تعاين من مز�حمة �لنظريات �لعلمية لها لدرجة 

، ومثل 
(1(

�أن و�سل �الأمر باإعالن موت �لفل�سفة ح�سب �ستيفن هوكينج

ذلك كان موقف �أهم �حلقول �ملعرفية �الإن�سانية وهو حقل علم �للغة 

�أم  �لفل�سفة  باأن  �لقدمية  �ملقولة  بتحويل  ودعو�ها  )�الأل�سنيات( 

�أن �لبحث �الأل�سني  �لعلوم(، مبعنى  �أم  لتاأتي مقولة )�للغة  �لعلوم؛ 

�أ�سبح هو �الأقوى يف �سناعة �ملفاهيم وتكون �لفل�سفة فرًعا من فروع 

»و�سوى  �ملتني:  قال  وكما  �ل�سهام،  �لفل�سفة  تتنازع  وهنا  �سجرته، 

�لروم خلف ظهرك روم«.

ولنعطي ت�سوًر� عن �حلدث ن�ستعيد ق�سة جاك دريد�...

�لدكتور�ه  مبنحه  كيمربيدج  جامعة  فكرت  حني  1992م  عام 

معار�سني  بني  �جلامعة  يف  �سجة  فحدثت  �لفل�سفة  يف  �لفخرية 

�لفل�سفة  ق�سم  يف  �أع�ساء  من  كان  و�العرت��ض  للفكرة،  وموؤيدين 

منحها  و�قرتحو�  فيل�سوًفا،  ولي�ض  لغوي  عامل  دريد�  �أن  زعمو� 

(1( Hawkig and Leonard Mlodinow: The Grand Design, New Answers to 

The Ultimate Questions Of Life, p.13, Bantam Books, London, 2010.
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�مل�ساألة  تطرح  �جلامعة  �إد�رة  جعل  ما  وهذ�  �أل�سنيًّا،  بو�سفه  له 

منحه  ل�سالح  فقط  و�حد  �سوت  بفارق  �لت�سويت  ومت  للت�سويت، 

�لدكتور�ه �لفخرية يف �لفل�سفة، وهذ� موؤ�سر على حالة �ال�ستقطاب 

�ليوم  �لفل�سفة  معنى  على  يوؤثر  �لذي  �ملفاهيمي  �الن�سطار  وحالة 

ما  ذلك  ويقابل  �ملتجدد،  �الإ�سكال  هذ�  حول  �الأمور  تقف  و�أين 

�أ�سار �إليه �أحد �أ�ساتذة �لفل�سفة يف جامعة �أك�سفورد �لذي و�جهته 

�أ�سئلة �سكوكية من طالبه؛ مت�سائلني عن جدوى تدري�ض �لفل�سفات 

�لفال�سفة  نقر�أ  �إننا  قال:  �أن  �سوى  رد  من  له  يك  فلم  �لقدمية، 

�لقد�مى لكي نتجنب �أخطاءهم، وهذ� جو�ب �سبق �أن طرحه د�نييل 

� على علماء فيزيائيني �سخرو� منه حني ر�أوه يغر�ض عيونه  دينيت ردًّ

�ملعرفة من كتب  يبحث عن  �إذ  �لكتب وعجبو� من حاله  يف بطون 

�لقد�مى فقال: �إين �أقروؤهم كي �أجتنب �أخطاءهم، و�سرورة ذلك 

.
(1(

�أننا �إن مل نتعرف على �أخطاء �لكبار ف�سوف نكررها

وو��سح �أن رد بروفي�سور �أوك�سفود على طالبه ورد دينيت كالهما 

رد �سعيف وال يقوم مقام �ملر�فعة �لقوية جتاه �لت�ساوؤالت �ملت�سككة؛ 

ت�ساغب  �ستظل  �لفل�سفة  طلبة  من  �ل�ساب  �جليل  ت�ساوؤالت  �أن  على 

�سرية  هي  كما  متمردة  مقوالت  �ل�سغب  هذ�  عن  ليتولد  وعيهم 

�لفكر �ملعريف حني ت�ستغل عليه ومعه �الأ�سئلة �مل�ساغبة، وتبًعا للحال 

رو�ئيًّا  كنت  لو  متنيت  ليزيل:  جون  �لكندي  �لفيل�سوف  قال  نف�سها 

�لو�سول  دون  حائرة  تقف  �لفل�سفة  �أن  �إىل  م�سرًي�  فيل�سوًفا.  ولي�ض 

(1( D. Dennett: Do Persons Have Souls. Closure To Truth, YouTube.
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�إىل �الأجوبة �لعميقة عن �لوجود، وهذ� يتد�خل مع مقولة ريت�سارد 

�إال �ل�سعر،  باأن �لعامل لن ينقذه من �سروره  �أو�خر عمره  رورتي يف 

فقد  الأنه  �الإن�سانية؛  غري  و�النتهاكات  �ل�سرور  يف  يقع  �لعامل  و�أن 

ح�سه �ل�سعري، وهذ� يجلب لنا مقولة غازي �لق�سيبي بت�ساوؤله قبل 

�سوؤ�ل  �أن  على   ،
(1(

�لع�سرين؟!« �لقرن  يف  مكان  لل�سعر  »هل  عقود: 

و�سروط  �ل�سعر  مكانة  يثبت  لكي  هو  و�إمنا  ا  �إنكاريًّ لي�ض  �لق�سيبي 

بقائه مع متغري�ت عامل �ملعرفة وعامل �الت�سال وتنوع �سيغ �لتعبري 

�لب�سري عن �لذ�ت و�لروح وعن �الإن�سان، وتلته ت�سور�ت �أن �لرو�ية 

هي ديو�ن �لع�سر.

للفل�سفة  هل  وهو  مماثل،  ت�ساوؤل  �أمام  فاإننا  ذلك  على  وقيا�ًسا 

مكان يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين؟

وجو�بي �ل�سخ�سي هو: نعم، ولكن مع ��ستثناء كبري وعميق، على 

�أن �لفكاك من �لفل�سفة لن يتم �إال عرب �لفل�سفة نف�سها، متاًما كما 

قال روالن بارت باأنه ال خال�ض من �ملعنى �إال باملعنى، وهذ� ما يجعل 

قول هوكينج مبوت �لفل�سفة قواًل فل�سفيًّا ينعك�ض �سد مر�ده؛ وذلك 

ولهذ�  تاأويلية،  جمازية  حماجة  على  مبنية  نف�سها  �ملقولة  �أن  مبا 

فموتها لن يكون حقيقيًّا مبعنى �لفناء، ولكنه فح�سب تبديل جذري 

ما  وهذ�  تقليدية،  غري  لو�سعية  تقليدية  و�سعية  من  �لفكر  لوظيفة 

غازي �لق�سيبي: هل لل�سعر مكان يف �لقرن �لع�سرين، نادي �لطائف �الأدبي،   (1(

1976م.
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تتبدل  حيث  �أك�سفورد،  يف  �لفل�سفة  طالب  ل�سوؤ�ل  خمرًجا  يعطي 

�لوظائف �ملعرفية و�إن �حتلت �لعلوم و�جهة بع�ض �الأ�سئلة، فاإن �أ�سئلة 

�أخرى �ستجد �لعلوم نف�سها عاجزة عن ت�سور �إجابات لها، و�ستحتاج 

�إىل �لفل�سفة لت�سهم يف �لتعامل مع تلك �الأ�سئلة، و�لعلم يعطي �أجوبًة 

عن وظيفة �لظو�هر �لكونية و�لبيولوجية وطرق عملها، ولكنه يعجز 

عن ك�سف معنى �لوجود وغايته، ومعنى ما قبل �ملوت وما بعده.

على �أن ما جرى حول دريد� وهل هو فيل�سوف �أم �أل�سني يك�سف 

ويف  �لفل�سفة،  وظيفة  معنى  يف  و�ل�سعب  �جلذري  �لتحول  حال 

�لعريقة ويف  �لتقاليد  مع  ندية  فل�سفي وع�سري يف  ما هو  مفاهيم 

جتاوز حتمي لها.

2. حال الفل�سفة الي�م

نكرر  ال  كي  �لقدمية  �لفل�سفة  نقر�أ  �أننا  دينيت  قول  من  مر  ما 

حلال  ت�سخي�ض  هو  وال  �لفل�سفة،  ل�سوؤ�ل  حالًّ  لي�ض  �لكبار  �أخطاء 

�لفل�سفة �ليوم، ولكنه فح�سب يوؤكد �أن �لفل�سفة متر مبنعطف خطري 

�أ�سلمت  -كما  �لفل�سفة  �أن  و�لو��سح  حال،  �إىل  حاٍل  من  �سيحولها 

ر�يات بع�ض تخ�س�ساتها لعلوم �أخرى- ��ستقلت عنه، مثل علم �لفلك 

ا �ستتحول بال�سرورة �إىل  وعلم �لنف�ض و�لطب و�لفيزياء، فاإنها �أي�سً

ن�ساطات تتفق مع روح �لع�سر و�ملتغري�ت �ملعرفية �جلذرية.

�ل�سور  على  نقف  �أن  البد  �ليوم  �لفل�سفة  حال  نت�سور  ولكي 

وهي  وتعقيد�ته،  �لفل�سفي  �خلطاب  �سعوبة  عن  �لثقافية  �لذهنية 
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�سعوبة �ساعت حول كتاب كانط )نقد �لعقل �خلال�ض(، وتو�لت فكرة 

�سعوبة �لفل�سفة منت�سرًة كفكرة تالزم �لفل�سفة مبجملها، ونحيل هنا 

�إىل ما عر�سه ماركو�ض و�يقولت �ملرتجم �حلديث لكتاب )نقد �لعقل 

�لرتجمات  تعقيد�ت  تتالفى  حديثة  �إجنليزية  ترجمًة   
(1(

�خلال�ض(

�ل�سابقة، ويف مقدمة ترجمته عر�ض لذ�كرة �لكتاب عند قر�ء كانط 

منذ يوم �سدوره يف �لقرن �لثامن ع�سر حيث �سدم �لفال�سفة يف زمنه 

ب�سبب غمو�ض �أفكاره وتعقيد�ت �أ�سلوبه، وظلت هذه �لعقدة مالزمًة 

�أحاديثه  يف  �لو�قعية  كانط  �سرية  �إليه  حتيل  مما  بالرغم  للكتاب 

ذلك  لكن  �ملحاورة،  ويف  لني يف �خلطاب  �خلا�سة وحما�سر�ته من 

ال يظهر على �لكتاب، وكان �لكاتب �لنم�ساوي روبرت مو�سيل قد روى 

ا عن جتارب عانى �أ�سحابها مع كتاب كانط لدرجة �أن �أحدهم  ق�س�سً

��ستغرق ن�سف �ساعة لكي يتجاوز �ل�سفحة �الأوىل و�إن مل ي�ستوعبها، 

وجرب �أن ي�ست�سلم للقر�ءة لعله يدخل يف جوها، لدرجات عانى فيها 

من �لغثيان و�ل�سد�ع وتعرق �جلبني، وهي حالة ي�سري �إليها و�يقولت 

و�إىل �ل�سدمات �لعنيفة مع �لقر�ءة قد تبلغ حد �لتفكري يف �النتحار، 

وكذلك هي جتارب �ملحدثني كما كان �ل�سالفون مع ذلك �لكتاب، وهو 

ما دفع ماركو�ض و�يقولت لعمل ترجمة �إجنليزية ع�سرية بناها على 

�لرتجمة �الأوىل متتبًعا ماآزق �الأوىل ومعداًل لل�سيغ باملقارنة مع �الأ�سل 

تقدميه  متحرًيا  وتعقيد�ته،  �لكتاب  مع  خربته  توظيف  مع  �الأملاين، 

بلغة �إجنليزية متكن �لقارئ من �القرت�ب للن�ض.

(1( Kant: Critique of Pure Reason, p.xvi, 2007 Penguin, 2007.
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وتظل فكرة تعقيد�ت �لفل�سفة �لو�سيطة هي �ل�سفة �ملالزمة لها، 

�أ�سد �لفال�سفة �لكبار  ومن هنا قال برتر�ند ر��سل: »�إن هيجل هو 

. وقد ال نتفق مع ر��سل يف هذ� �لو�سف، ولكن كلمته هذه 
(1(

تعقيًد�«

كانت  و�إن  وتعقيد�تها،  �لفل�سفة  �سعوبة  عن  �لعام  �لت�سور  تعزز 

و�أفالطون  ف�سقر�ط  لهذ� �حلد،  �أ�سلها مل تك معقدة  �لفل�سفة يف 

و�أر�سطو مل يكونو� معقدين، ومثلهم كرث يف �لع�سور �ملتعاقبة، وهنا 

يح�سر �ل�سوؤ�ل عن وظيفة �لفل�سفة يف حياة �لع�سر �حلديث، وهو 

لت�سحيح  نف�سه فيه حمتاًجا  و�يقولت  �لذي وجد ماركو�ض  �لع�سر 

م�سار ترجمات كانط و�إعادة تاأ�سي�سها تاأ�سي�ًسا يحاول جت�سري �لهوة 

بينها وبني قر�ء �لفل�سفة.

و�لهيجلية  �لكانطية  ب�سيغتها  و�ملنعزلة  �ملتعالية  �لفل�سفة  هذه 

هل �ستتاأن�سن...؟ و�إن كان و�يقولت حاول �أن يوؤن�سن لغة كانط فهل 

للفل�سفة نف�سها �أن تك�سر غلو�ء �لقرن �لثامن ع�سر وحتول �ملعقد �إىل 

�إن�سانوي، وحتول هيجل �إىل فوكو مثاًل حني �جته لتحرير خطابه من 

�سطوة هيجل و�إن �أح�ض با�ستحالة ذلك؟! لكنه وال �سك متكن من �أن 

يتكلم ويفكر بلغة �لع�سر و�سرطه كما فعل ر��سل، حيث حترك مع 

زمن �حلد�ثة بفكر يت�سق مع �ل�سرط �ملعريف ملعنى �أن تكون �لفل�سفة 

ب�سقر�ط  متمثلة  �الأ�سو�ق  بني  �سارت  كما  �لنا�ض  بني  ت�سري  حيًة 

و�أر�سطو حتديًد�. و�ساأ�سعى هنا لطرح روؤية حول هذ� �ملو�سوع.

(1( Russell: History Of Western Philosophy, p.701. unwin University 

Books, 1976.
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)�لتاأويل  بعنو�ن  بحثية  ورقة  �إيكو  �أمربتو  1990م طرح  عام  يف 

 ،Interpretation and Overinterpretation �لتاأويل(  يف  و�الإفر�ط 

وبعد عامني من ن�سر �لورقة قدم كل من ريت�سارد رورتي وجوناثال 

كوللر وكري�ستني رو�ض مناق�سات عميقة لهذه �لورقة �لبحثية، و�أ�سل 

�لفكرة �أن �إيكو هالته �لطرق �لتي تناول فيها �لقر�ء تف�سري وتاأويل 

رو�يتيه )��سم �لوردة/وبندول فوكو(، حيث ذهبت �لتاأويالت مذ�هب 

مل تك يف خلد �إيكو، و�لذي تبدت عليه �لورقة �أنها مر�فعة ب�سوت 

ر.  �ملنظِّ عقلية  على  �ملبدع  �سوت  وغلب  ر،  �ملنظِّ مو�جهة  يف  �ملبدع 

و�إيكو ميثلهما مًعا، لكن �نحيازه لرو�يتيه كان جليًّا، وهذ� و�سعه يف 

�حتكاك جديل معمق مع �ملقوالت �جلوهرية للنظرية �لنقدية، مثل 

مقولة )�لن�ض �ملفتوح(، وهي و�حدة من نظريات �إيكو، ومع نظريات 

متعددة  �حلرة  و�الإ�سارة  �لقارئ،  وع�سر  �ملوؤلف،  موت  مثل  �أخر 

ريت�سارد  �لفيل�سوف  تغري  �إيكو  �أطروحة  جعل  ما  وهذ�  �لدالالت، 

ورقة  ملناق�سة  �لنقدية  �لنظرية  تيار�ت  ليت�سارك مع ممثلي  رورتي 

1992م،   عام 
(1(

بالعنو�ن نف�سه �إيكو، و�سدرت مناق�ستهم يف كتاب 

و�لكتاب هو جدلية فل�سفية ب�سيغة �لنظرية �لنقدية يف وقفات على 

مفاهيم �لتاأويل و�لتف�سري و�ملقاربات �ملعرفية و�لذهنية، وهي حفلة 

علمية تتجلى فيها �لعالقة �لع�سوية بني �لفل�سفة و�لنظرية �لنقدية، 

�لنظرية  ويف  �لفل�سفة  يف  �لكبار  �لباحثني  من  ثالثة  �جتمع  حيث 

(1( Interpretation and Overinterpretation (1992( – with R. Rorty, J. Culler, 

C. Brooke-Rose; edited by S. Collini, Cambridge University Press, 1992.
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�ملحاورين  من  ومنهجيًّا  معرفيًّا  ثرية  در��سة  وخرجت  �لنقدية، 

مبجاورة  �لفل�سفة  مع  �لنقد  ت�سافر  هو  هنا  عندي  و�ملهم  �لثالثة، 

مع �ملبدع، وبينهم تقف �ل�سيميولوجيا يف مو�سع مبارزة عقلية بني 

عقول خبرية ومتخ�س�سة وعلى م�ستويات رفيعة يف جمال �لنظرية 

و�لبحث �ل�سيميولوجي وعلم �لعالمات وعلم �لداللة.

منذ  �أ�ساًل  تاأ�س�ست  �لتي  �ملتينة  �للحمة  تعود  �لعمل  هذ�  ويف 

لتكون  �لنقدية  �لنظرية  طرح  �لذي  �الأول-  �ملعلم  -وهو  �أر�سطو 

عرب  لتتطور  �لنقد  نظريات  منه  �نطلقت  �لذي  �ملعريف  م�سروعه 

طرًفا  ثقافة  كل  فيها  ت�سيف  �لب�سر،  عقول  مع  متجددًة  �لع�سور، 

و�لنظريات  �ملد�ر�ض  وتتو�لد  �لب�سري،  للفكر  �لعظيم  �لهرم  يبني 

يف جتاور مت�سل بني �لفل�سفة و�لنقد و�للغة و�سجرة �لنقد �الأل�سني 

�لت�سريحية،  �لبنيوية )�لتفكيكية،  بعد  �لبنيوية وما  بتفريعاتها من 

�لفل�سفي  جتمع  �سجرة  وهي  �لثقايف(،  �لنقد  �ل�سيميولوجية، 

�سياغة  و�إعادة  �لتاأويل  يف  مفاهيمية  منظومات  وت�سكل  باللغوي، 

حتوالت �ملعاين وطرح �الأ�سئلة �ل�سائكة بني �الإن�سان بو�سفه )حيو�ًنا 

ناطًقا وحيو�ًنا عاقاًل( ح�سب مقولة �أر�سطو بال�سيغتني مًعا، حيث 

تتاآزر �سبل نطقه مع �أنظمة تفكريه، ووظيفة �لفل�سفة بهذه �ل�سيغة 

لن متوت كما زعم هوكينج؛ الأن من�سط �لتفكر �لعقلي للب�سر يعتمد 

�ملفاهيم  �سناعة  مع  �لتاأويل  مهار�ت  وعلى  �لنقدي  �لتفكر  على 

وهذه وظائف ظلت  �لعقلي،  و�ال�ستدالل  �ملعرفية  �لنظريات  و�إنتاج 

حيوية يف �ملا�سي كله، وهي حيوية كذلك يف �لع�سر �حلا�سر، ومن 
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هنا فاإن �لنظرية �لنقدية هي �ل�سيغة �حلديثة للفل�سفة �لع�سرية 

�متد�ًد� و�إحياًء النبثاقها �الأول و�ت�سااًل مبا يحدث �ليوم، حيث هي 

�أهم �أد�ة يف يد �لفيل�سوف �ملعا�سر بعد �أن ��ستقلت �لعلوم �لطبيعية 

و�أ�سبحت تتفوق على �لفل�سفة ب�سيغتها �لتقليدية.

�لنظرية  رورتي مل يك طارًئا على  ريت�سارد  �أن  �لتاأكيد  ويجب 

بالتحول  ثم  �أواًل،  �الأر�سطي  باملوروث  تام  فهو على وعي  �لنقدية، 

�لقرن  �أو�ئل  فر�نكفورت يف  �لذي �سنعته مدر�سة  �لعميق  �ملعريف 

�لفل�سفات  نقد  وممار�سة  �لنقدية  للنظرية  وتاأ�سي�سها  �لع�سرين 

هتلر  مثل  �لدكتاتوريات،  �أنتجت  �لتي  �ملوؤ�س�سي  �لتمركز  ذ�ت 

دخل  فر�نكفورت  ملدر�سة  وتبًعا  �لعمياء،  و�لر�أ�سمالية  و�ستالني 

هابرما�ض وقاد �لنظرية �لنقدية للحد �الأعمق يف �سناعة �ملفاهيم 

على  �ل�سخم  �أثره  ترك  �لذي  هايدجر  ويكمل جهود  يتعا�سد  مبا 

نقاد �لقرن �لع�سرين، فكان فوكو ودريد� مع روالن بارت ودي مان 

ويتبعهم رورتي وجون �سريل )فل�سفة �لعقل/فل�سفة �للغة(، وهذ� 

يعيد موروث �أر�سطو يف �لنظرية �لنقدية؛ مما يقوي دور �لفل�سفة 

�لعقلية م�سنودًة بفل�سفة �للغة ومقوالت �لنظرية �لنقدية �حلديثة، 

�لب�سري  �حلدث  تقارب  �إذ  للفل�سفة؛  �حلديثة  �ل�سيغة  �أنها  مبا 

�مل�سطرب مع �نفجار ع�سر �لو�سائل وتد�خل �خلا�ض مع �لعام يف 

ت�سابك يلغي �لفروق ويعيد ترتيب �الأ�سياء و�ملفاهيم يف ت�ساحٍب، 

بالعقالنية �جلديدة  و�سفته  �لذي  �ال�سطناعي  �لذكاء  �نبثاق  مع 
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تت�سابك  رقمية  عقالنية  وهي   ،
(1(

�حلرجة( )�ل�سردية  كتابي  يف 

مع حتوالت ثقافية و�جتماعية تعيد ترتيب �لثقافة �لب�سرية ونظم 

�لتهمي�ض  تتمرد على  �لتي  �لهويات  فيه  تتحرك  وقٍت  تفكريها يف 

لتعيد قيمة �للون و�لعرق و�جلنو�سة و�ملختلف، فيما مل تعد �ملوؤ�س�سة 

مل  ثقافية  عقلية  تت�سكل  هنا  ومن  جتاهله،  �أو  قمعه  على  قادرة 

تعهدها �لفل�سفة يف زمنها �الأول ونخبويته وطبقيته، مما يقت�سي 

حتواًل نوعيًّا وذهنيًّا.

و�إن كان معنى �لفل�سفة �ليوم قد �تخذ �سيغة �لنظرية �لنقدية 

فاإن �سيغته �لتقليدية �مل�سماة باأم �لعلوم كلها قد �أ�سبحت قدمية، 

منها  من  �أقدر  لتخ�س�سات  �لر�ية  و�أ�سلمت  �نتهت  �لتي  وهي 

�لعقل  ولكن  و�لكو�سمولوجي،  و�لبيولوجي  �لفيزياء  جماالت  يف 

�لب�سري له علمه �خلا�ض، ولن ت�ستطيع �لعلوم �لطبيعية �ال�ستغناء 

عن �لفل�سفة يف هذ� �ملنحى؛ الأنها لن ت�ستطيع منع تدفق �الأذهان 

باالأ�سئلة �جلذرية عن �لوجود ومعنى �لوجود وتوق �الإن�سان ليتعرف 

�لوجد�ين و�ملادي مًعا، وعالقة  �لوجودي و�لروحي كما  على معناه 

�ملادي بالوجد�ين و�لعقالين، وكل هذه معاٍن كربى ملا يزل �الإن�سان 

يقف عليها قبل �أن ت�ستقل �لعلوم �لطبيعية وبعدها، وموت �لفل�سفة 

وظيفة  يف  جذري  تغري  �سوى  لي�ض  هوكينج  �ستيفن  به  جهر  �لذي 

�لفل�سفة على �أنه عودة لالأ�سل �الأر�سطي يف �لنظرية �لنقدية.

�ل�سردية �حلرجة، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء/بريوت، 2020م.  (1(
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منذ  �لفل�سفة  منت  بالفل�سفة  نعني  كنا  �إن  هو  هنا  �لقول  وعماد 

�سقر�ط حتى يومنا... فهذ� منت معر�ض للتيب�ض، مبعنى �أنه يتعر�ض 

على  تقع  �حلو�فر  لتجد  حتى  �لتكر�ر  �أوالهما  متالزمتني؛  لعلتني 

�الآخرون،  يطرحه  �الأولون  طرحه  وما  م�ستمر،  تعاقب  يف  �حلو�فر 

مع �لوقوع يف �لعلة �لثانية وهي تالزم حالة �لنق�ض، وكل فيل�سوف 

يحر�ض على نق�ض قول غريه من �سابقيه �أو و�سفها بالنق�ض، وهذ� 

ما قاله رو�سو يف نقده للفال�سفة من �أن �لو�حد منهم يرى خطاأه �أحق 

، وهي م�ساألة ت�سيع با�ستمر�ر وتنتهي باأن تقو�ض 
(1(

من �سو�ب غريه

�لتفكري �لفل�سفي وتنتك�ض �سده كما ك�سفها دريد� يف حالة )�لتمركز 

�لفل�سفة  لنق�ض  �للغة  فل�سفة  على  دريد�  �عتمد  وقد  �ملنطقي(، 

بنية �خلطاب، ومن  �أجل ك�سف  �لبنيوية من  و�بتد�أ من  �لتقليدية، 

ثم ك�سف متركز�تها �ملنطقية وتقوي�ض �لبنية من جذرها �ملنطقي 

وك�سف حالة �الن�سطار �ل�سلبي فيها.

�ال�ستدالل  يف  منهجيات  �أنها  على  �لفل�سفة  �إىل  نظرنا  �إن  �أما 

�لعقلي ويف �لتفكري �لناقد و�لبحث يف �ملفاهيم وخماتالت �لدالالت؛ 

على  ومنفتًحا  حيًّا  �لب�سري  �لعقل  بقي  ما  باقية  حينها  فالفل�سفة 

تاأتي  وهنا  �الأ�سياء،  ور�ء  مبا  يفكر  باأن  �لذ�تي  و�لتوق  �ملعرفة 

بو�سفها  و�ملتجددة  �حلية  �ل�سيغة  لتكون  �لنقدية(  )�لنظرية 

منهجيات تعتمد �لتجريب �لفعلي يف �لنقد وتفتيق �الأ�سئلة و�لتحول 

�لثقايف  �ملركز  �لعروي،  عبد�هلل  تعريب:  )�ض30-29(،  �لفطرة  دين  رو�سو:   (1(

�لعربي، �لد�ر �لبي�ساء، 2012م.
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من منهجية �إىل �أخرى كلما ت�سبعت �الأوىل و�سارفت على ��ستهالك 

نف�سها يف �لتكر�ر �لقاتل.

على �أن علة �لتكر�ر مع علة �لنق�ض لهما بع�ض مزية، حيث نلحظ 

�إنه �سيعر�ض لوجهة  �أقاويل غريه ليقول  �لفيل�سوف �لو�حد ي�ستعيد 

وحتفيز  �ملعرفة  �إثر�ء  عنها  ينتج  ميزة  وهذه  عنهم،  تختلف  نظر 

�ملاثل  �خلطاب  لنقد  يتحوالن  و�لقارئة  �لقارئ  وجتعل  �لتفكر، 

�أمامهما ب�سبب تاأثري �الختالفات، وهذه يف �لنهاية و�حدة من �أهم 

وظائف �لنظرية �لنقدية بجعل �لناقد منقوًد�.

على �أن هوكينج وهو يقول مبوت �لفل�سفة قد غفل عن )�لنظرية 

و�ملفهوم  �لنظرية  يف  معترب  باحث  �أنه  من  �لرغم  على  �لنقدية( 

وكذلك غفل عن  قادم،  �سنو�سح يف مبحث  للنظرية كما  �لفل�سفي 

فل�سفة �لعلوم )�الإب�ستيمولوجيا(، وهي تت�سارك مع �لنظرية �لنقدية 

يف �عتمادها على �ملنهجية و�ال�ستداللية و�لغو�ض فيما ور�ء �لبحث 

�ملعرفية و�ملفاهيمية، وحتقيق درجات من  �الأ�سئلة  �لتطبيقي ونحو 

�لوعي �لت�سبيبي و�سرب معنى �لوجود، متجلًيا مبا يتك�سف عن �حلالة 

تعطي  �لتي  �لطبيعية  للعلوم  حتى  �ملعرفية  �حلالة  �أو  �لن�سو�سية 

من �الأ�سئلة �لغام�سة و�ملتحدية مبقد�ر ما تعطي من �الكت�سافات؛ 

وتظل حائرة مع �سوؤ�ل معنى �لوجود و�سببه ووظيفته �لعليا حول ماآل 

�الإن�سان ودالالت وجوده، ودون ذلك �سوف تتوح�ض �لعلوم �لطبيعية 

وهنا  �لوجود  معاين  مع  للتعامل  لها  رديًفا  �لفل�سفة  فقدت  هي  �إن 

يح�سر �ل�سوؤ�ل:
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هل تاأن�سنت �لفل�سفة �ليوم...!؟

�أي  �لب�سيط،  �إىل  �ملعقد  من  تتحول  �أن  البد  تتاأن�سن  لكي  وهي 

�لعمالقة  �لثالثة  عليه  كان  ما  وهذ�  مثاًل،  ر��سل  �إىل  كانط  من 

يف  وجماهرييًّا  خطابه،  يف  �سفاهيًّا  كان  �لذي  �سقر�ط  �الأو�ئل؛ 

توجهه، وم�ساًد� للنخبة ح�سب جملته �ل�سارخة يف �أثناء حماكمته، 

ما  وهذ�  حكيم«،  غري  �أنه  له  �أثبت  �أن  حاولت  حكيًما  ر�أيت  »كلما 

�لعامة،  �ملوؤ�س�سة تنتقم منه وحتكم عليه بالقتل بتهمة تهييج  جعل 

وكذلك فاإن �أفالطون بالرغم من نخبويته �لطبقية �إال �أن لغته ت�سيل 

و�سوًحا وتبياًنا كما يتجلى يف جمهوريته، �أما عظيمهم كلهم �أر�سطو 

و�لذوق  �لعقل  تنمية  و�الإبد�ع مقاًما رفيًعا يف  للفن  �لذي جعل  فهو 

�لب�سريني، ومل يك فال�سفة مثل رو�سو وبا�سكال ونيت�سة، ثم ر��سل 

�إن�سانوي  تاأ�سي�ض  وهذ�  فال�سفة،  هم  ما  مبقد�ر  �أدباء  �إال  و�سارتر 

حادت عنه �لفل�سفة مع كثري من فال�سفة �الأزمنة �ملتعاقبة، مما �سوه 

ر�سالة �لفل�سفة �إن�سانيًّا، وجعل �لفل�سفة تتمنع على �لو�سل �الإن�ساين، 

وهذ� يف�سي �إىل �ل�سرط �لثاين يف �أن�سنة �لفل�سفة باأن تكون مقروءة 

من �لكل ومن ثم مفهومة من �لكل، وهذ� �أمر �سعى له هوكينج يف 

�لفيزياء فكتب كتابه )�لتاريخ �ملخت�سر للزمن( وحول �لتعقيد �إىل 

تب�سيط، لوال �أنه عاد يف كتابه �مل�سرتك )�لت�سميم �لعظيم( وطرح 

�لعلمية  باحلتمية  لت�سليمه  نتيجة  �لفل�سفة  مبوت  �ل�سادمة  مقولته 

�لتي ت�سر عند هوكينج على �أن ما ال يثبت فيزيائيًّا فهو غري موجود، 

متجاهاًل بذلك توق �الإن�سان ملعرفة �سر وجوده ومعنى وجوده وم�سري 
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وجوده، وهذه عودة للتوح�ض �لتخ�س�سي �لذي يف�سل �ملعريف عن 

�الإن�سانوي.

و�أخرًي� فالفل�سفة من بعد �أن كانت قوة �ساربة ومتعالية ومتفردة 

بو�سفها �أم �لعلوم �أ�سبحت يف موقع �لدفاع عن وجودها، و�أ�سبحت 

�لعظيم  للتقدم  كان  وقد  �لعلوم،  تتلم�ض وظيفة حتمي مقامها بني 

للعلم �لطبيعي �أثره �ملحا�سر للفل�سفة ب�سحب تخ�س�ساتها �لكربى، 

وكل  بالنقد،  �ملتفردة  كانت  �أن  بعد  من  منقودًة  �أ�سبحت  ثم  ومن 

منقود يتحول بال�سرورة للتو��سع �ملعريف ويتاأن�سن تبًعا لذلك.

وهنا  منقوًد�(،  )�لناقد  مبد�أ  على  فتقوم  �لنقدية  �لنظرية  �أما 

�الآن  لي�سبح  رو�سو  و�سفه  كما  �لفل�سفي  �لعقالين  �لغرور  ينك�سر 

جدلية معرفية تقود لفتح �لقول ولي�ض لتختمه، وكل فيل�سوف معا�سر 

�ليوم �أ�سبح ي�ستعني بعلوم رديفة حت�سن له ثقافته �ملعرفية مبادة 

�أن تفكريه  تخ�س�سية متينة �ملحتوى، وت�سنده كحجة ثبوتية توحي 

�ستظل  هنا  ومن  �لعملية،  �لتجربة  وال عن  �لو�قع  منعزاًل عن  لي�ض 

�لفل�سفة بو�سفها �لتفكري �لناقد؛ الأنها تقبل دور �لتفكري �ملنقود.

�للغة  وفل�سفة  )�الإب�ستيمولوجيا(  �ملعرفة  فل�سفة  �أن  على 

�لتفكري  �إن�سانوية وعقالنية تعتمد�ن  �لنقدية( وكلتاهما  )�لنظرية 

�لناقد و�لتاأ�سي�ض �ملفاهميمي و�ملنهجية �ملفتوحة للتطوير على مبد�أ 

�أن ميزة �لعقل يف قدرته على ك�سف عجزه ح�سب تعريف �لغز�يل، 

�لذي  �لعقلي  �لغرور  عن  بعيًد�  �ملنقود  �لناقد  مبقولة  �اللتز�م  مع 



25الفصل األول: حال الفلسفة اليوم

عاب �لفل�سفة كما قال رو�سو، وهو �ليوم يعيب �لغرور �لعلمي �ملتمثل 

باحلتمية �لعلمية منذ البال�ض حتى هوكينج.

و�لفل�سفة �إن �سلكت هذين �ل�سبيلني ف�ست�سلم من تهم مثل �أن ال 

جديد يف �لفل�سفة و�أنها تكرر نف�سها، �أو �أنها ماتت وحلت �لفيزياء 

حملها، �أو �أن �لرو�ية �أقدر منها يف ك�سف �لقلق �الإن�ساين كما قال 

جون ليزيل، �أو �أن �حلل �لوحيد للب�سرية هو �ل�سعر ولي�ض �لفل�سفة، 

وهي �لكلمة �لتي قالها ريت�سارد رورتي يف حلظة قنوط جعلته يقول 

مبوت �لفل�سفة من باب �حل�سرة على ما متخ�ض عنه �لقرن �لع�سرون 

يف نهاياته �ملنك�سرة، وهو �سدى الأ�سئلة طلبة �لفل�سفة؛ ملاذ� نن�سغل 

�لذكاء  عقالنية  �أو  �لتكنولوجيا  زمن  يف  �لقدمية  �لفل�سفة  مبتون 

�ال�سطناعي، وهو قلق معريف له ما يربره.

�أما �إن كانت متون �لفل�سفة تعني فقط �أجوبة �لفال�سفة �لقد�مى 

عن �لق�سايا �جلوهرية للكائن �لب�سري، فهذ� يعني �أن �لفل�سفة قد 

�أجنزت، و�سيكون فيل�سوف مثل هيجل هو خال�سة �لفل�سفة وتتويجها 

للقائلني  وجاهة  تعطي  وهذه  د�ر�سوه،  وي�سفه  نف�سه  ي�سف  كما 

م�ساري  على  �ليوم  �لفل�سفة  �عتمدت  �إن  ولكن  �لفل�سفة،  بنهاية 

�لعلوم  فل�سفة  وجعلت  �لنقدية  �لنظرية  م�سار  �أو  �الإب�ستيمولوحيا 

بو�سفها  �لقدمية  �لفل�سفة  مع  وتعاملت  لها،  ركيزة  �للغة  وفل�سفة 

�لتكر�ر  عقدة  من  �ستتحرر  فهي  �أجوبة...  تتطلب  تزل  ملا  �أ�سئلة 

و�ال�ستعالء �لذ�تي.
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3. اخلروج عن عباءة هيجل

يربز هيجل بو�سفه �ملف�سل �لبارز عن حال �لفل�سفة بني �سيغها 

�لتقليدية و�سيغتها �حلد�ثية، وهيجل كما و�سفه برتر�ند ر��سل هو 

�لتتويج �لنهائي للفل�سفة �الأملانية وللفل�سفة �لغربية بعامة، ومبا �أنه 

تتويج فهو نتيجة لتلك �لفل�سفة، ويرى ر��سل �أن هيجل �نبثاق لكانط، 

ولوال وجود كانط ملا وجد هيجل، وبالرغم من �أن هيجل يحر�ض على 

�إظهار موقف نقدي من كانط، ويف �ملقابل فاإن هيجل �سنع هيمنة 

نهاية  منذ  و�أمريكا  �أوروبا  يف  �لغربيني  �لفال�سفة  على  و��ستحو�ًذ� 

�إما متاهًيا  �لفال�سفة  كبار  على  �آثاره  وتظهر  ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن 

�النح�سار  يف  �أخذ  ر��سل  يرى  كما  ولكنه  ملناكفته،  حماولة  �أو  معه 

�سديد  ر��سل منه  وموقف   ،
(1(

�لالحقة �ملر�حل  �ملوؤثرة يف  قوته  عن 

�لفل�سفية،  هيجل  معتقد�ت  معظم  بزيف  قال  �أنه  لدرجة  �ل�سلبية 

ولكن هذ� �ملوقف من ر��سل مل يخرج هيجل من قوته �لتاأثريية حتى 

�لرغبة يف  و�إن ظل منقوًد�، ولعل هذ� ما جعل نقاده ينطلقون من 

مناف�سة هذ� �لهرم �لذي ال تع�ساه �لعيون وال تغطيه �سحابة �لزمن، 

حتى كارل مارك�ض تلميذه �ملتمرد عليه ظل حتت �سطوة �أ�ستاذه عرب 

حر�سه على �الن�سقاق على �أطروحات �الأ�ستاذ وت�سور�ته حول �ملادة 

و�لروح، وكذلك فلن تت�سح مقوالت ر��سل �ملادية �إال عرب م�ساغبتها 

لت�سور�ت هيجل �لروحية، و�سرنى هذه �ملنازعة �لقلقة تتجلى بقوة 

عند فوكو �لذي ي�سكك يف �إمكانية قيام �لتفل�سف لو مل يوجد هيجل، 

(1( Russell: History Of Western philosophy, p.702.
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م�سكًكا:  فت�ساءل   
(1(

له �لعلمي  �لتد�سني  حلظة  يف  ذلك  قال  وقد 

هل باإمكان �لفل�سفة �أن توجد وال تكون هيجلية، وهل ما هو م�ساد 

للفل�سفة هو بال�سرورة غري هيجلي.

وهذ� يعني �أن هيجل موجود يف �سمري �لفل�سفة حتى يف حال نفيه 

�أو مناق�سته، ور��سل -�لذي يرى زيف معظم معتقد�ت هيجل- هو 

�أ�سعب �لفال�سفة �لعظماء فهًما، مما  �إن هيجل هو  نف�سه من قال 

يعني خطورة هيجل عرب �سعوبته و�إح�سا�ض ر��سل بالرغبة يف نقده، 

على �أن معاندة ر��سل لهيجل ت�سري �إىل موقف مياثل موقف مارك�ض 

من �أ�ستاذه، حيث �تخذ �ملعاندة �لفل�سفية طريقة للتحرر من �سطوة 

بالتحرر  �لر�غبني  �لفال�سفة  لبال  �ساغاًل  هيجل  ويظل  �الأ�ستاذ، 

منه؛ الأنه خال�سة �لفل�سفات �لتقليدية، و�جلامع الأهم �لتناق�سات 

�لتي ي�سعب حلها، ووحده هيجل حاول �جلمع بينها حني ر�أى تاآلف 

�ملنطق مع �مليتافيزيقا وبنى جدليته على هذه �لفر�سية، وهي �لتي 

�أثارت ر��سل ورمبا هي �لتي دفعته للقول بزيف معتقد�ت هيجل.

�أما فوكو فقد ظل متطلًعا للتحرر من هيمنة هيجل �لتي تهدده 

حاولت  كلما  فيها  تغو�ض  �ملتحركة  �لرمال  مثل  هيجل  باأن  دوًما 

�لتخل�ض منها؛ ولذ� قال �إن ع�سرنا كله �سو�ء من خالل �ملنطق �أو 

من خالل �الإب�ستيمولوجيا، هو ع�سر يحاول �أن يفلت من هيجل...، 

ني�سيل فوكو: نظام �خلطاب )�ض64(، ت: حممد �سبيال، د�ر �لتنوبر، بريوت،   (1(

2007م.
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وهذ� ح�سب فوكو يقت�سي �أن نعرف ما �لذي ما يز�ل هيجليًّا �سمن 

ما ميكننا من �لتفكري �سد هيجل، و�سيظل هيجل ينتظرنا يف نهاية 

.
(1(

�ملطاف ح�سب عبارة فوكو

هكذ� ي�سخ�ض فوكو حال �لفل�سفة وهي حتاول �لتحرر من �سطوة 

ر�آه ر��سل  ز�ئًفا كما  �أو  ا، �سعًبا  �أو مرفو�سً هيجل يف حاليه مقبواًل 

يقول  كما  �لفل�سفة  لقيام  و�سرًطا  ا  �سروريًّ �أو  قبله،  من  ومارك�ض 

فوكو، لدرجة �أنك لن تفكر �سد هيجل �إال مبعونة هيجل نف�سه، وهذه 

�أي  هيجل  عباءة  )من(  �خلروج  بني  �لفل�سفة  جتعل  حرجة  حالة 

حتت �سطوته حتى يف معار�سته كونه نقطة �النطالق ودونه ال يقوم 

ا حالة هيجلية  �أي�سً �أو �خلروج )عن( عباءة هيجل، وهي  تفل�سف، 

بال�سرورة كما هو و��سح على خطاب فوكو، وهنا تاأتي �حلاجة �إىل 

�سطوة  من  وجتريده  �خلطاب  لتقوي�ض  يتجه  دريد�  مثل  فيل�سوف 

فحول �لفل�سفة.

على �أن هيجل �ملكتمل �دعاًء �أو عرب تاأثري�ته بكل �سيغ �لفل�سفة 

معه �أو �سده هو �لذي ر�أى �أن �حل�سارة �بتد�أت يف �ل�سرق و�نتهت 

يف �لغرب، مبعنى �كتملت يف �لغرب، وكاأنها �ل�سم�ض ت�سرق لترتحل 

غرًبا مع كل �إ�سر�ق لها، وكان هذ� و�سًفا و�قعيًّا زمن هيجل، حيث 

�ليوم  �لغرب  ولكن  معرفيًّا،  تقاعد  قد  وكاأنه  حينها  �ل�سرق  تبدى 

فاإخفاق  �أ�سا�سه،  من  �لفل�سفي  �لعقل  ُته�سم  �نك�سار�ت  من  يعاين 

�ل�سابق: )�ض66-65(.  (1(
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ن�سقياته  من  �لب�سري  �لعقل  حترير  عن  عجزه  يف  �لفل�سفي  �ملعنى 

و�حلرية  �لعد�لة  ومعاين  �الإن�سانوي  للمعنى  و�مل�سادة  �لقاتلة 

�لبي�ساء  �ل�سعبوية  بروز  عرب  �لثقافية  �لتعددية  وت�ساد  و�مل�ساو�ة، 

عرب  �حلديث  �ال�ستعمار  �سيغ  وحلول  �لر�قية،  �ملعاين  وتهتك 

��ستعمار �ملهيمن للمهم�ض يف تكر�ر جلمهورية �أفالطون وطبقياتها 

ب�سادة هم �الأقلية مقابل �أكرثية م�ستعبدة مما �أح�سر نوًعا جديًد� 

من �لعبودية هو عبودية �ملعنى، �أي ��ستحو�ذ عقليات على عقليات 

و�أفكارها،  بت�سور�تها  تتحكم  فكرية  نظم  بفر�ض  وت�سخريها  �أخر 

وهي كلها نتاج النهيار �أخالقي وفكري يجعل �ملعرفة يف �جلامعات 

فح�سب، �أما �إذ� نزلت لل�سارع ت�سعبنت وعادت لكتاب �أفالطون بني 

�سادة وعبيد.

بتتويج  �لفل�سفة  عنده  تنتهي  كماٍل  حالة  يظهر  ال  �النهيار  هذ� 

ريت�سارد  قلب  �أوجع  ما  هو  �ملاآل  هذ�  ولعل  �حل�سارة،  ذروة  على 

هوكينج  �ستيفن  عناه  ما  يعني  ال  وهو  �لفل�سفة،  مبوت  وقال  رورتي 

حني قال مبوت �لفل�سفة؛ بل يعني �سرورة �لبحث عن عودة للروح، 

رمبا باإعادة �لربط بني �لعقل و�لروح �لذي هو م�سروع هيجل �أ�ساًل، 

�إن �ل�سعر وحده هو �لذي  ولكن رورتي جعل �حلل يف �ل�سعر، وقال 

ميكن �أن يغ�سل �ل�سمري �لعاملي من وجعه، وكاأنه هنا ي�ستلهم هيجل 

�أو رو�سو يف �لفطرة �لتي يقودنا  يف فنومينولوجيا �لروح )�لعقل(، 

رورتي  عناه  ما  هذ�  ولعل  لليقني،  تقودنا  بدورها  وهي  �إليها  �لعقل 

فطلبه عرب �ل�سعر ليكون منقًذ� لالإن�سانية من �سطوة �لب�سرية، يف 
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ومفهوم  و�ملثايل  �ملتعايل  �الإن�سانية  مفهوم  بني  خطري  داليل  فارق 

لهيجل  متجدًد�  �إحياًء  �ستكون  وهذه  و�النتهازي،  �لنفعي  �لب�سرية 

بعد تنقيته من عن�سريته �لعقالنية، وقبله رو�سو �لذي �أخذ مفهوم 

.
(1(

�لفطرة وثنائية �لعالقة بني �لعقل و�لعاطفة

4. الفل�سفة وامل�ؤ�س�سة

يف مطالع زمن �لفل�سفة ظهرت ثالث �سخ�سيات كربى ر�سمت 

و�أر�سطو،  و�أفالطون  �سقر�ط  وهم  �لعاملية؛  �لفل�سفة  م�سار�ت 

�سالفه يف  �لالحق منهم علمه من  وتلقى  �لتلمذة جمعتهم  �أن  ومع 

ويف  �لنظريات  � يف  بينهم عميق جدًّ �الختالف  لكن  وثيقة،  عالقة 

�أخالقيات �ملعرفة، و�أ�سري هنا الأخالقيات �ملعرفة؛ وهي �أ�سد تاأثرًي� 

على جمريات �لفكر؛ الأنها تك�سف طرق توظيف �ملعرفة، ف�سقر�ط 

كان متمرًد� على �ملوؤ�س�سة وناقًد� �سر�ًسا لها، وخطبته يف �لدفاع عن 

نف�سه يف �أثناء حماكمته تك�سف خطابه �لتمردي بدًء� من مو�جهته 

للنخبة �ملعرفية �لعليا يف �أثينا، وهي فئة �حلكماء �لذين و�سفهم يف 

خطبته باأنهم بعيدون عن �حلكمة، ودفع بالقول: »كلما ر�أيت حكيًما 

�أنه لي�ض بحكيم«، وكانت منهجيته يف �ملو�جهة  �أثبت له  �أن  حاولت 

�ملعنوية، ح�سب  �أخطر �جليو�ض  و�ل�سوؤ�ل هو  �ل�سوؤ�ل،  تعتمد �سالح 

بيت �لثعالبي:

رو�سو: دين �لفطرة، ت: عبد�هلل �لعروي، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء/  (1(

بريوت، 2012م.
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ولو اأين ُجِعْلُت اأمرَي جي�ٍش

بـال�شــــوؤاِل اإال  لمـا حــاربـُت 

وهذ� بيت رمبا يلخ�ض �سرية �سقر�ط كلها ويف�سر �سبب غ�سب 

�ملوؤ�س�سة عليه و�نتقامهم من فتنته �لكربى، فتنة �الأ�سئلة، فقد كان 

�أمامه، وعرب  �أي مقولة تظهر  �إطالق و�بل من �الأ�سئلة حول  يعتمد 

�ل�سوؤ�ل يقوم بتقوي�ض �ملقولة �لتي ال ت�سمد �أمام حتديات �ل�سوؤ�ل، 

وهو ال يفعل ذلك تعالًيا وال تزكية للنف�ض؛ فقد قال يف �خلطبة نف�سها: 

�إن �حلكمة �حلقيقية هلل وحده، �أي �أنه هو نف�سه لي�ض حكيًما، ومن 

�أن�سف من نف�سه فقد �أن�سف غريه، فهو ميار�ض �لعد�لة �الأخالقية 

�لتحدي و�ملو�جهة؛ مما يقو�ض عماد  �أمام  �لفكر  �إثبات رخاوة  يف 

.
(1(

�لبنية �الجتماعية و�لذهنية ملجتمع �أثينا

مع  موقفه  يف  �أ�ستاذه  نقي�ض  يف  �أفالطون  �سرنى  �ملقابل  ويف 

بني  بنية طبقية متيز  وبنى جمهوريته  معها  فقد متاهى  �ملوؤ�س�سة، 

�ل�سادة و�لعبيد، �أي �أنها تنفي �أربعة �أخما�ض مدينة �أثينا من �لقيمة 

�أربع  �ألف �سخ�ض مقابل  �لعقلية و�الإد�رية، حيث ميثل �ل�سادة مئة 

�لهرم،  علية  يف  �لذكور  يقف  كما   ،
(2(

�لعبيد من  �سخ�ض  �ألف  مئة 

ا يف جمهورية �أفالطون، ولن تكتمل �إال �إذ�  وتظل �ملر�أة رجاًل ناق�سً

فعلت فعل �لرجال يف �حلرب ويف فن �مل�سارعة، و�أولها �أن تذهب مع 

ورحلة  �ملعرفية  بوقفة مطولة مع مقارنة بني رحلته  �سقر�ط  �سنخ�ض جتربة   (1(

�الإمام �لغز�يل يف �لف�سل �لر�بع.

�لعربي،  �لكاتب  د�ر  )�ض86(،  �أفالطون  جلمهورية  در��سة  زكريا:  فوؤ�د   (2(

�لقاهرة، 1967م.
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�جليو�ض للحرب كذهاب كالب �ل�سيد مع �ل�سيادين، ح�سب تعبريه 

.
(1(

ومتثيله ل�سفة تفحيل �ملر�أة و�سروط ترقيتها من �الأنوثة للفحولة

ثم ياأتي �أر�سطو ليكون بني �لنموذجني، حيث مل يتمرد ومل يتماه 

من  �أي  يف  �سطط  دون  للمعرفة  ا  خمل�سً بقي  و�إمنا  �ملوؤ�س�سة  مع 

�الجتاهني، وحني طلبت �ملوؤ�س�سة معونته بادر �إىل ذلك فكان �أ�ستاًذ� 

على  تتلمذ  وقد  بعد،  فيما  �أ�سبح عظيًما  �لذي  �ملقدوين  لالإ�سكندر 

�لعلمي  �حلق  �الإ�سكندر  ين�ض  ومل  منه،  �حلكمة  وتعلم  �أر�سطو  يدي 

الأ�ستاذه؛ بل بارد و�أر�سل الأر�سطو عينات من �لنباتات �لعجيبة �لتي 

�سادفها يف غزو�ته حول �ملعمورة يف ذ�ك �لزمن، وقد �أر�سلها لغر�ض 

علمي لتطوير �أبحاث �أ�ستاذه و�إثر�ء نهمه للمعرفة، وهذه عالقة �سوية 

مع �ملوؤ�س�سة، و�إن تكدرت تلك �لعالقة بعد وفاة �الإ�سكندر �ملقدوين 

وبرر  تكر�ر م�سري �سقر�ط،  �لهرب خوًفا من  �إىل  �أر�سطو  و��سطر 

�لفل�سفة،  �سد  �آخر  جرم  بارتكاب  لهم  �أ�سمح  لن  بقوله:  هروبه 

وكفاهم قتلهم ل�سقر�ط، وظل يف منفاه �الختياري حتى مات.

حتى  �لفل�سفة  تاريخ  يف  نف�سها  وتعيد  تتكرر  ظلت  مناذج  هذه 

�ليوم؛ فهايدجر متاهى مع �ملوؤ�س�سة ولب�ض �لبدلة �لنازية وهو يلقي 

حما�سر�ته يف �جلامعة ليعزز �ملفاهيم �لنازية بعالمات ح�سية كما 

يف مقوالت فل�سفية، ويف مقابل ذلك �سرنى جاك دريد� �لذي �سعى 

�لقلم، بريوت،  د�ر  �أفالطون )�ض166(، ت: حنا خباز،  �أفالطون: جمهورية   (1(

1980م.
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لكنها  ا  فكريًّ عليا  موؤ�س�سة  بو�سفها  نف�سها  �لفل�سفة  �سلطة  لتقوي�ض 

م�سابة بالتمركز �ملنطقي �لذي يلزم ك�سفه لتعرية �خلطاب وتفكيكه، 

وو�جه �سطوة �ملوؤ�س�سة �سده ومالحقتهم له لدرجة �أن جامعة ييل يف 

لدريد�  �أثر  كل  ت  و�سفَّ عليه،  �نتك�ست  بد�يًة  �حت�سنته  �لتي  �أمريكا 

لدرجة تخيري طالب  تلك �جلامعة  لنظريته يف  �أثر  �أي  �أو  وتالميذه 

�لدكتور�ه بتغيري �أطروحاتهم �ملت�سلة بدريد� �أو �النتقال �إىل جامعات 

�لتي  كاليفورنيا/�آرفاين  جلامعة  وم�سايعوه  دريد�  جلاأ  ولذ�  �أخرى؛ 

��ست�سافت فكره وبقي له ب�سببها مكان يف �أمريكا.

ويتو�سط بني �لنموذجني برتر�ند ر��سل �لذي يعيد �سيغة �أر�سطو 

وينزلها  �ملعرفية  �ملفاهيم  يقدم حقوق  �لذي  �ملو�سوعي  يف �حلياد 

للو�قع، وكان نقده ملفهوم �حلرية �ل�سالبة مثااًل كا�سًفا لهذه �ملنهجية 

�لعميقة، حيث ك�سف �أن علة �ال�ستعمار �الأوروبي �ملخالف للمنطق �أنه 

م�ساب بعقدة �لقوة م�سحوبة مبنحة �حلرية، و�إذ� ت�سافرت �لقوة 

مع �حلرية فا�ست عن �حلاجة �لب�سرية، فاأخذت �لقوة يف �لبحث 

عن متنف�ض لها مدعومًة بحريتها غري �مل�سوؤولة؛ ولذ� فا�ست �أوروبا 

على �لعامل وغزته بقوتها وباإذن ذ�تي من حريتها غري �ملقيدة، وهنا 

ينقد موؤ�س�سة �ال�ستعمار �لتي تعيد �سيغة �أفالطون عن طبقية �ل�سادة 

و�لعبيد، فاأوروبا �سادة و�لعامل �ملغزو عبيد، وهذ� معنى �أفالطوين 

�سالبة  �إىل حرية  �أما ك�سف حتويل �حلرية   ،
(1(

وهو ما ينقده ر��سل

فهو ملمح �سقر�طي؛ حيث يثبت للحكيم �أنه لي�ض بحكيم.

(1( Russell: Why Men Fight, p.148-150, Routledge, London, 2010.
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وتظل �لفل�سفة يف هذ� كله �أد�ة قابلة للتطويع �لب�سري و�لتوظيف 

هي  �لثالثة  و�لنماذج  و�ملوؤ�س�سة؛  �ل�سلطة  مفاهيم  لتربير  �أو  للنقد 

�سرية مت�سلة الأحو�ل �لفكر �لب�سري �أو �حلكمة �لب�سرية كما ي�سفها 

�سقر�ط �لتي تنتابها �لالحكمة حني �متحان �الأ�سئلة.

5. حدود العلم - حدود العقل

وهي  �سيء(  كل  )نظرية  عن  للبحث  بدعوته  هوكينج  ��ستهر 

�لنظرية �لتي جتيب عن �الأ�سئلة �لكربى عن �لوجود، ولو حتقق لنا 

�أن ن�سل �إىل جو�ب عن: ملاذ� نحن موجودون، وملاذ� �لكون موجود 

معنا، فحينها �سنحقق �النت�سار �الأعظم للعقل �لب�سري، بحيث تكون 

هذه �لنظرية مفهومة للجميع، للفيل�سوف و�لعامل و�لعامي، وحينها 

.
(1(

ت�سل �لب�سرية �إىل مبتغاها �الأعلى يف فهم وجودها ومعناه

غري �أن هوكينج يكت�سف عجز �لفل�سفة عن حتقيق هذ� �ملبتغى، 

، و�سيبقى له �لعلم دون 
(2(

ومن هنا فهو يخرجها بحكمه عليها باملوت

�سيء  كل  نظرية  �لنظرية  تكون  لن  وهنا  للعلم،  �لفل�سفي  �لرديف 

�لفيل�سوف عن �ملعادلة، ولكننا لن نعدم حيلة الإعادة  بعد ��ستبعاد 

�لفل�سفة بالرغم من ��ستبعاد هوكينج لها؛ وذلك من باب �لعقل، مبا 

�أن �لعقل هو منتج �لعلم �لب�سري، وكذلك هو منتج �لفل�سفة، و�سنقول 

(1( Stephen Hawking: A Brief History Of Time, From The Big Bang To 

Black Holes Hawking (1998(, p.98, 144, Bantam Books. London.

(2( Hawkig and Leonard Mlodinow: The Grand Design, New Answers to 

The Ultimate Questions of Life, p.13, Bantam Books, London, 2010.
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تبًعا لذلك: �إن �لعقل �لب�سري هو �ملوؤهل لتحقيق نظرية كل �سيء كما 

طمح لها هوكينج، غري �أن �لعقل �سيجد نف�سه يف ماأزق بني �ملقدرة 

كما  �الأوىل هي يف قدرته على ك�سف عجزه  �لعقل  فميزة  و�لعجز، 

�إدر�ك  �لعقل ي�ستطيع  �أن  �أكد  ، ويتابعه كانط حني 
(1(

يقول �لغز�يل

�ملفاهيم �لثالثة �لكربى: )�هلل، �خللود، �الإر�دة �حلرة( لكنه يعجز 

.
(2(

عن �لربهنة عليها

و�لعقل نف�سه مو�سع حرية بني دالالت �ملخ و�لذهن، ويف معجم 

يف  مكان  �أي  ويف  �أينه  ولكن  �جل�سم،  يف  جزء  فالعقل  �أك�سفورد 

�جل�سم؟! وهل هناك فارق بني �ملخ و�لذهن و�لعقل؟! وما �سلة كل 

و�حد منها بال�سعور وتوليد �لوعي؟!

ويف هذه �حلرية �ملفاهيمية �سنجد �جلرجاين يعرف �لعقل باأنه: 

»جوهر جمرد عن �ملادة مقارن لها يف فعله، وهي �لنف�ض �لناطقة 

؛ فالعقل هنا هو �الأنا �لناطقة 
(3(

�لتي ي�سري �إليها كل �أحد بقوله: �أنا«

يجعل  وهذ�  و�ملكان،  �لزمان  عرب  �إال  تتمثل  ال  �الأنا  وهذه  �ملفكرة، 

�الأنا جوهًر� حيًّا، وميكن )�الأنا( من متثل وجودها عرب �للغة، وهذ� 

يجعلها كائًنا ي�سنع �ملعاين بنف�سه وي�ستقبلها من غريه، مما يحفز 

دو�فع �لتف�سري و�لتاأويل ليحول �ملفهومات �إىل معقوالت وت�سور�ت؛ 

�لغز�يل: �ملنقذ من �ل�سالل )�ض153(، حتقيق: جميل �سليبا وكامل عباد، د�ر   (1(

�الأندل�ض، بريوت، 1981م.

(2( Russell: History Of Western Philosophy; p.682.

�جلرجاين: �لتعريفات )�ض78(، وز�رة �لثقافة و�الإعالم، بغد�د، 1986م.  (3(
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وهنا نتفهم حرية �إميانويل كانط حني وجد نف�سه �أمام �أ�سئلة كربى 

برهنة  لها  يطلب  حني  عليه  تت�سعب  لكنها  كمت�سور�ت؛  يدركها 

تقربها �إليه؛ وذلك الأن حتقق �لفهم �لذ�تي م�سروط ب�سروط �لزمان 

وهذ�  �لت�سور،  ت�سخي�ض  على  وقدر�تها  �للغة  وبحدود  و�ملكان 

�للغة  غري  �أخرى  لغة  �إىل  جلاأ  حيث  كولينز،  فر�ن�سي�ض  �أوجزه  ما 

�لتقليدية، فر�أى �أن �خلارطة �جلينية و�لب�سرية و�لـ DNA هي لغة 

�الإله �لتي يخاطبنا بها، ومن فهم منا �لر�سالة هذه وفك �سفر�تها 

ف�سيعرف مر�سلها؛ وذلك الأن �هلل متعاٍل عن �لزمان و�ملكان و�سابق 

عليهما، كما �أنه متعاِل عن قو�نني �لطبيعة �لتي من �ساأنها �أن تتحكم 

.
(1(

باالإن�سان، ولكنها ال ترتقى للتحكم باخلالق نف�سه

وهنا فاإننا البد �أن نبحث عن طرق غري �لعقل �ملجرد لنبحث عن 

�سر �خلليقة، وكلما �أدرك �لعقل عجزه فقد �سارف حدوده �لتي يحتاج 

معها الجرت�ح �سبيل �أو �سبل �أخرى ت�ساعده على معرفة �حلقيقة.

على �أن حرية كانط حول توقف �لعقل دون حقيقة �هلل و�خللود 

ا عند �آين�ستاين �لذي  و�الإر�دة �حلرة ال تقف عنده؛ بل جندها �أي�سً

يقول: �إن عقولنا �ل�سغرية ال ت�ستطيع �إدر�ك خالق هذ� �لكون، مما 

يجعلها م�سكلًة للعقل و�لعلم مًعا، وهذ� يحيلنا �إىل د�روين ومقولته: 

�إن هذ� �لوجود �لعظيم بدقته و�ن�سباطه من �ملحال �أن يكون وليد 

�لعقل مًعا، مما  �لعلم وحرية  �سدفة عمياء، وهذ� يزيد من حرية 

(1( Collins: p.81-82.
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عرب  طريقه  وكانت  للربهنة،  �أخرى  طريق  عن  يبحث  كانط  جعل 

�لنظام �الأخالقي، ولعل هذه �لطريق هي ما جنده عند رو�سو بقوله: 

.
(1(

�إن عقلي يدلني على فطرتي، وفطرتي تو�سلني �إىل �الإميان

ومقولة رو�سو هي �لنموذج �الأمثل �لذي يجمع بني �لعقل و�لوجد�ن 

م�سرتكني مًعا يف ت�سور منهجية عقالنية تعني على �كت�ساف �سبيل 

�لفهم، وهذ� ما �قرتحت له منهجية )�ال�ستدالل �لعقلي �لوجد�ين( 

يف كتابي �لقلب �ملوؤمن، �لف�سل �لثاين، ودون ذلك �سنقع يف حرية 

متاثل حرية جون ليزيل �لفيل�سوف �لذي متنى لو كان رو�ئيًّا ولي�ض 

�إىل  �لو�سول  دون  حائرة  تقف  �لفل�سفة  �أن  �إىل  م�سرًي�  فيل�سوًفا، 

�الأجوبة �لعميقة عن �لوجود.

و�إن عم يف �لثقافة ت�سور �أن �لعاطفة �أقل درجة من �لعقل؛ �إال 

�أن هذ� �الفرت��ض �فرت��ض ثقايف ولي�ض حقيقة و�قعية، وق�سة هذ� 

�أفالطون حني قلل من �ساأن كل نتاج عاطفي،  �الفرت��ض بد�أت مع 

و�لفن عنده يقع بدرجة ثالثة من �لوجود، حيث تبد�أ �ل�سور و�قعية، 

كما نرى �سجرة مثاًل ثم تتحول ملت�سور ذهني يختزنه �لذهن كوجود 

ذهني ل�سجرة، ثم يتوىل �لفن ر�سم �ل�سجرة ليخرجها من مكانها 

�لذهني �إىل وجود مر�سوم، وكذلك يفعل �ل�ساعر مع �سوره �ل�سعرية، 

ال  ولذ�  هائًما؛  �ل�ساعر  جتعل  ثالثة  كدرجة  وتاأتي  �ملحاكاة،  وهي 

حتتاجه جمهورية �أفالطون �ملوغلة يف عقالنيتها و�مل�سادة للوجد�ن، 

رو�سو: دين �لفطرة )�ض16(.  (1(
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لكن �أر�سطو يعيد للفنون قيمتها ويجعل �ملحاكاة قيمة �إبد�عية �أولية 

�أر�سطو  �أفالطون، وهنا يقرتب  �لتقليد كما هي عند  ولي�ست تقليد 

�لوجود،  معاين  وتذوق  تفهم  يف  و�لوجد�ن  �لعقل  بني  �جلمع  من 

وهذ� ت�سور �سنع جمًد� عظيًما للفن ونظريات �لفنون تغذت على 

موؤثر�ت  نعدم  لن  ولكننا  �لبويطيقا،  مفاهيم  يف  �أر�سطو  موروث 

�لعقل  مقام  وتعلية  و�لفن  �لوجد�ن  �ساأن  من  �لتقليل  يف  �أفالطون 

�لذي كان كانط �أهم كا�سفي حدوده، و�لغز�يل من قبله �لذي جعل 

ميزة �لعقل يف قدرته على ك�سف عجزه، و�إذ� ك�سف عجزه بحث عن 

ت�سديد طريقه لفهم �حلياة عرب طرق �أخرى تعينه على �لتعرف على 

�ألغاز �لوجود، ومن هنا جاء �لعلم �لطبيعي ليعني على �لتعرف على 

�لطبيعة بيولوجيًّا وفيزيائيًّا م�سحوًبا بعلم �لكونيات، وهذه �أجابت 

وجتيب عن �أ�سئلة مهمة وعميقة للتعرف على �أ�سر�ر �لكون، غري �أن 

�ملعرفة  وينتج  �لفل�سفة  �أنتج  �لذي  �لعقل  �أحد منجز�ت  يظل  �لعلم 

�لعلمية كذلك، و�إن كان للعقل حدود فاإن لكل منتجاته حدوًد� كذلك 

مبا يف ذلك �لعلم وعجزه عن �الإجابة عن �أ�سباب �لوجود وغاياتها 

وعما بعد �ملوت وما قد يحدث تلو ذلك؛ الأن �لعقل عاجز عن برهنة 

ذلك، ولذ� نحتاج لال�ستعانة بالفطرة كما فعل رو�سو، �أو قر�ءة لغة 

�الإله كما فعل كولينز بو�سف �خلريطة �جلينية و�لـ DNA على �أنها 

لغة يخاطبنا عربها �خلالق �لذي و�سع لنا �ل�سر يف د�خل كل و�حد 

منا، و�سي�ساعده �لك�سف �لعلمي على �لتعرف على جزئيات �حلدث 

قيا�ض  �إىل  يتحول  عملي  قيا�سي  دليل  وهذ�  ووظائفه،  وخ�سائ�سه 
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منطقي ي�ساعد على و�سع فر�سيات منطقية باأن �خلالق مل يخلقنا 

عبًثا، و�أن وجودنا مكتنز باملعنى و�لغر�سية، ولن ت�ستقيم �لغر�سية 

�إن كانت تنتهي عند حد معني من �لعمر يفنى �ملرء بعدها ويتال�سى، 

مكتوبة  لغٌة  هي  جينية  خارطٌة  ج�سده  ويف  �الإن�سان  جاء  وكما  لكن 

ب�سفر�ت ي�ستطيع �لعلم فكها للقر�ءة، و�سيبقى تاأويل �لن�ض وتف�سري 

�سفر�ته م�سروًعا للعقل لكي يفهم �لر�سالة، وهنا �سيدلنا عقلنا على 

فطرتنا �لتي هي �سفرتنا �الأوىل و�الأ�سا�سية، وهذه �لفطرة �ستدلنا 

�لعلم  حدود  ردم  ن�ستطيع  ثم  ومن  �لر�سالة،  مبر�سل  �الإميان  على 

وحدود �لعقل حني نتمكن من تف�سري �سفر�ت �لر�سالة �ملخبوءة فينا.

و�أختم بكلمة �لغز�يل يف خال�سات رحلته �ملعرفية يف �ملنقذ من 

وتفهمه  وحت�سيله  �لفل�سفة  علم  من  فرغت  ملا  �إين  »ثم  �ل�سالل: 

ا غري و�ف بكمال �لغر�ض،  وتزييف ما يزيف منه، علمت �أن ذلك �أي�سً

و�أن �لعقل لي�ض م�ستقاًل باالإحاطة بجميع �ملطالب، وال كا�سًفا للغطاء 

�أ�سغله  كل من  �إليها  يخل�ض  �سهادة  وهذه   .
(1(

�ملع�سالت« عن جميع 

عقله باحًثا عن �أجوبة عميقة، يقف �لعقل فيها عند حدود ال ي�ستطيع 

عبورها، وحدث ذلك نف�سه لكانط ولرو�سو، كما ر�أينا.

6. الإن�سان همزة و�سل اأم همزة قطيعة

بع�سها  نعرف  بد�يات  فقبله  نهايٌة،  هو  وال  بد�يًة  لي�ض  �الإن�سان 

�لغز�يل: �ملنقذ من �لظالل )�ض153(، حتقيق: جميل �سليبا وكامل عباد، د�ر   (1(

�الأندل�ض، بريوت، 1981م.
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ويخفى علينا بع�ض �آخر، كحال �ملولود ال يعلم عما قبل مولده، وكحال 

�لكون ال �أحد يعلم عما قبل �نبثاقه، ولن يكون �الإن�سان نهايًة ال مبفرده 

وال بجن�سه، وقد نعلم عمن مات قبلنا لكننا لن نعلم عمن �سياأتي بعدنا، 

وكذلك هي حال �الأفكار و�لنظريات، وهذه �خلا�سية �لب�سرية هي ما 

بقدرته  �الأهم هي  �سيء، وميزته  �إدر�ك كل  �لعقل عاجًز� عن  جتعل 

على ك�سف عجزه ح�سب تعبري �لغز�يل، غري �أننا نظل نت�سور عقولنا 

�الإن�سان  فاإن  قدر�تنا  عن  قلنا  ومهما  �ملعنوية،  قو�نا  �أقدر  �أنها  على 

ٌد جلينات  يظل بحكم معنى همزة �لو�سل يف فعله ويف فكره، ونحن متدُّ

�إرًثا مت�ساًل، ويظل كل و�حد  �أفكارنا بو�سفها  �أ�سالفنا، وكذلك هي 

منا همزة و�سل يوؤدي وظيفته بني �إجناز و�قعي وبني متدد م�ستقبلي، 

مبعنى �ال�ستقبال ب�سيغته �ملطلقة �لتي ال مدى لها وال ح�سر، وتظل يف 

�سريورة تتجاوزنا، بينما نقف عند نقطة ال نتجاوزها.

ولعل تعريف �جلاحظ للقر�ءة باأنها عقل غريك ت�سيفه لعقلك 

وي�سيف  �لعامل  ي�ستقبل  فعقلك  �لو�سل،  همزة  مفعولية  ت�سرح 

ملخزونه، ويتطور �لعقل ويكرب عرب �ال�ستقبال، ثم ي�سرع باالإر�سال، 

وما تنتجه �سيكون �إ�سافًة ملن ي�ستقبل عقلك من بعد.

تقاليد  �إىل  تتحول  حيث  �لعاد�ت،  مثل  مثلها  �الأفكار  �أن  على 

��ستد  وكلما  بها،  �لقول  وتو�تر  �لزمن  عليها  تعاقب  كلما  ترت�سخ 

�لتعاقب لفكرة ما �أو عادة ما ��ستد معه تو�تر ترد�دها، مما يحولها 

�لتعاقب  مفعول  ب�سبب  طبيعية  عقيدٌة  وكاأنه  مرت�سخ  ن�سق  �إىل 

�لعقل  على  تهيمن  متعاليًة  قد�سية  �لفكرة  مينح  �لذي  و�لتو�تر 
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�لب�سري وت�سبح جوهر �ملعقوالت، وقد �سميُت هذه �حلال بـ)قانون 

�أو  �الأفكار  ترت�سخ  حني   
(1(

و�لقبائلية �لقبيلة  كتابي  يف  تاء/تاء( 

�لعاد�ت ب�سبب تعاقب �لزمن عليها وتو�ترها بني �لب�سر، و�لفل�سفة 

�أدى �إىل مترد �لعلوم على  لي�ست ببعيدة عن هذه �حلال، وهذ� ما 

من  �لطبيعية  �لعلوم  فا�ستقلت  �الأم،  من ح�سن  �لفل�سفة وحتررها 

�لبيولوجي و�لفيزياء و�لكو�سمولوجي.

ومذ ��ستقلت �لعلوم �لطبيعية عن �لفل�سفة دخلت يف حتول نوعي 

�لثور�ت  بنية  وتغريت  �لعلمي،  �لتفكري  و�أ�ساليب  �لعلم  م�سار  مي�ض 

 ودخلت يف دورة من �النزياحات 
(2(

�لعلمية كما و�سفها توما�ض كون

و�لتو�رث  �لتعاقب  عن  و��ستقلت   ،paradigm shifts �لنموذجية 

breakthroughs، مما  �ملفاهيمي؛ ولذ� حتدث �الخرت�قات �لكربى 

مل يكن يحدث يف �لفل�سفة حني كانت �أم �لعلوم، مما جعل �أر�سطو 

�الآباء  �لغربية؛ مبعنى  �لفل�سفة  تاج  �ليونانية، وهيجل  �لفل�سفة  تاج 

�لذين هم �خلال�سات، وظل هذ� هو �لن�سق �لفل�سفي �لذي و�جهه 

با�سالر بالقطيعة �ملعرفية، وت�سدى له فوكو مبحاولة �خلروج عن 

وعرى  �ملنطقي  للتمركز  بتحديه  ثورية  دريد�  وز�ده  هيجل،  عباءة 

�لفل�سفة  وتتبدى  �ملركزية،  بتفكيك  �لتقليدي  �لفل�سفي  �خلطاب 

�لفرن�سية بو�سفها �الأ�سد ثورية يف مو�جهة تقاليد �لفل�سفة �لغربية 

�لقبيلة و�لقبائلية، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء/بريوت، 2009م.  (1(

(2( Thomas Kuhn: The Structure Of Scientific Revolutions, University of 

Chicago Press, 1962.
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�لتي ��ستحوذ عليها �الأملان وحتكمو� بها مب�سار�ت �لفكر �لفل�سفي، 

فجاء �لتحدي �لفرن�سي ليكون �الأ�سد يف م�ساغبة �لن�سقية �لفل�سفية، 

ولذ� يكرث �لقول باأن با�سالر وفوكو ودريد� لي�سو� فال�سفة، وهذ� نوع 

من حتفز �لن�سق ملحاربة �لطارئ �مل�ساغب ال�ستقر�ره.

�أمره يظل همزة و�سل بني �سالف  �لنهاية؛ فاالإن�سان بعامة  ويف 

له والحق عليه، ولكن يف �لب�سر عقواًل تتاأبى �ال�ستقر�ر وجتنح لك�سر 

�لرت�تب �لن�سقي، وهذه هي بنية �لثور�ت �لعلمية ح�سب م�ستخل�ض 

توما�ض كون �لذي هدم �جلد�ر �لفا�سل بني �لعلوم و�لفل�سفة، و�تخذ 

)فل�سفة �لعلوم( لتكون نظريًة يف �سناعة �ملفاهيم �لتي �نبنت عليها 

�ملعرفة �لعلمية، وحتتاجها �ملعرفة �لفل�سفية �لتي طمح لها با�سالر 

يف �الإب�ستيمولوجي، وفوكو يف حفريات �ملعرفة، ودريد� يف �لتفكيكية، 

�لتي متثل حاالت قطيعة معرفية مع  �لنقدية  �لنظرية  وجتلت عرب 

يف  �لنوعية  �لتحوالت  لفر�ض  �ملنهجيات  وتفتح  �لفل�سفية،  �لتقاليد 

�لبار�د�مي، و�أمثلته تتجلى يف م�سطلح )�ملابعد( )ما بعد �لبنيوية، 

لي�ست  )�ملابعد(  �أن  على  �لكولونيالية(،  بعد  ما  �حلد�ثة،  بعد  ما 

يف  ذهنية  فاعلية  ولكنها  للم�سطلح؛  �لتقليدي  باملفهوم  م�سطلًحا 

نقد �لذ�ت وك�سر ��ستقر�رية �ملفاهيم و�لتحرر من قانون تاء/تاء، 

�لذي ذكرناه �آنًفا.

7. ال�سعر والفل�سفة

�لفل�سفة  قدرة  من  قانط  يائ�ض  رورتي جمرد  ريت�سارد  كان  هل 
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�لذي  هو  �لفل�سفة  ولي�ض  �ل�سعر  �إن  قال:  حني  �لعامل  �إ�سالح  على 

؟!
(1(

ميكنه �إنقاذ �لب�سرية من توح�سها

هل بلغت �سدمته من �لتوح�ض �لب�سري �لذي ك�سفت عنه �سرية 

توح�سات  كل  يفوق  �لع�سري  �لتوح�ض  وجعلت  �حلديث  �الإن�سان 

�لب�سر �لتاريخية، ومن مات يف �لقرن �لع�سرين بقر�ر�ت نتجت عن 

فل�سفات ونظريات �سيا�سية وعن حاالت وعي تام وتخطيط متطور 

تفوق كل ما كان يحدث يف �أزمنة م�ست، وال �سك �أن هذ� �لتوح�ض 

هو  �ل�سعر  �إن  يقول:  وجعله  رورتي  قلب  �أوجع  قد  �ملعا�سر  �لب�سري 

�خلطاب �لذي ميكنه حترير �لروح �لب�سرية من توح�سها.

و�سنجد �جلو�ب على هذ� �لت�ساوؤل عند با�سالر حيث يقول: »�إن 

�لفيل�سوف �لذي تطور تفكريه بكامله من خالل �ملو�سوعات �الأ�سا�سية 

�ملعا�سر  �لعلم  لعقالنية  �لرئي�ض  �خلط  تابع  و�لذي  �لعلم،  لفل�سفة 

�أن ين�سى ما تعلمه ويتخلى عن عاد�ته يف  �لن�سطة �لنامية... عليه 

يطرحها  �لتي  �مل�سائل  در��سة  يف  يرغب  كان  �إذ�  �لفل�سفي  �لبحث 

�خليال �ل�سعري، ففي هذ� �ملجال ال �أهمية للما�سي �لثقايف.

�إن �جلهد �لطويل يف جتميع �أفكاره وبنائها عدمي �لفائدة هنا، 

و�إذ�  �أن تظهر...،  �ل�سورة مبجرد  تلقي  �لتلقي -  �أن يجيد  وعليه 

�لظهور  وتعاود  �أن تظهر  فعليها  لل�سعر  فل�سفة  كان البد من وجود 

وحتى  �ملنعزلة،  بال�سورة  كلي  �لتز�م  عرب  داللة،  ذي  �سعٍر  خالل 

(1( R. Rorty: The Fire of Life. Poetry Magazine, November, 2007.
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نكون �أكرث دقًة فاإن ذلك يجب �أن يتم يف حلظة �النت�ساء بطز�جة 

.»
(1(

�ل�سورة

هنا يتخلى با�سالر موؤقًتا عن فل�سفة �لعلوم و�الإب�ستيمولوجيا، وهو 

�أحد موؤ�س�سيها �لكبار لكي يخل�ض ر�أ�سه من كل �نحياز�ته و�نتماء�ته 

�ملعرفية، ويرتك روحه -ال عقله- ت�ستقبل �ل�سور �ل�سعرية، ويحول 

هو  عنده  و�ملكان  �ملكان،  �ساعرية  ليقر�أ  �لفطري  �حلر  ��ستقباله 

�لرحم �لتي حتت�سنه وتظل متده باحلاجات �لروحانية �لتي تتطلبها 

نف�سه �لنافرة من توح�ض �لب�سرية �سد �ملكان �أي �سد نف�سها، مبا �أن 

�ملكان هو ح�سنها ومعناها �جلذري. فال�سجل �ل�سعري مماثل للروح 

ولذ� يجب �أن يظل منفتًحا لفحو�سنا وتق�سياتتا �لظاهر�تية( 23(، 

وتعرب  �لد�خلية  �لب�سرية  تعرفه  د�خلًيا  �سوًء�  متتلك  �لروح  �أن  مبا 

عنه بعامل من �الألو�ن �لر�ئعة يف حال �لر�سم مثاًل، وهو عامل �سوء 

�لنهارحمرًر� عتمة �الأ�سياء.

هذه �القتبا�سات من كتاب بال�سالر )جماليات �ملكان( ومثلها كتابه 

ا  �أي�سً بل  فح�سب؛  با�سالر  حال  ت�سرح  ال  �ليقظة(  �أحالم  )�ساعرية 

ت�سرح حال ريت�سارد رورتي �لذي مر ب�سعور مماثل ل�سعور با�سالر يف 

�حل�ض باحلاجة �إىل �لروح، وكالهما �سهد �النك�سار �الإن�ساين يف عبثية 

�الإن�سان باملكان وفقد�نه لهذ� �خلط �لرفيع �لو��سل بني �لروح و�ملكان 

با�سالر: جماليات �ملكان )�ض18(، ت: غالب هل�سا، كتاب �الأقالم، وز�رة �لثقافة،   (1(

بغد�د، 1980م.
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بتلويثه  �ملكان  روح  �الإن�سان  �نتهك  وحني  معه،  �لروح  متازجت  �لذي 

وف�سلها  �الأمكنة  ��ستعمر  باأن  حرمته  و�نتهك  باحلروب،  وتدمريه 

�أرو�حها �إذ جردها من �أهلها، ومتخ�ض ذلك عن عنف متوح�ض  عن 

ي�سنع �ل�سالح، ال ليد�فع عن نف�سه؛ بل ليتاجر بال�سالح ويجعله دخاًل 

ا يتناف�ض يف �سناعته ويزيد من �إتقان �ل�سناعة ليجعلها �أ�سد  �قت�ساديًّ

فتًكا، وكلما ز�د فتك �الآلة ز�دت قيمتها وز�دت فر�ض ت�سويقها و�إرعاب 

�الأر�ض و�لب�سر وت�سريد �الأرو�ح بها.

تلك �خليبة هي �لتي جعلت با�سالر ورورتي مًعا يلجاآن لل�سعر، لي�ض 

لذ�ت �ل�سعر و�إمنا للبحث عن �ملكان و�إعادة معنى �ملكان عرب لغة هي 

�الأقرب لالأمكنة، ومن ثم �كت�ساف �لروح �ل�ساكنة يف �ملكان، وهنا تاأتي 

�لروح  بني  �لتو�زن  وتعيد  �إن�سانيًة  �لعلوم  فل�سفة  لتجعل  �ل�سعر  فل�سفة 

با�سالر على رف�ض  �أ�سر  و�إن  �أ�ساًل،  و�لعقل، وهذ� هو م�سروع هيجل 

فكرة �لرت�دف بني �لروح و�لعقل، ولكن �إ�سر�ره هذ� لن يخدم فكرته 

�الأ�سياء تك�سف بو�سوح  ل�ساعرية  �أن قر�ء�ته  �ل�سعر، على  عن فل�سفة 

�أن �لوعي و�لروح مًعا هما مقومات �ملكان يف حال تاأن�سنه وتفاعله مع 

�لروح �لقارئة و�ملوؤولة للن�سو�ض، وهذ� ما ت�سهد عليه كتاباته.

�لوعي  متازج  عرب  �سيتجلى  وبا�سالر  هيجل  بني  هنا  و�جلامع 

نقدها  �لتي  �الأ�سياء  وهي  و�مليتافيزيقا،  �ملنطق  وتد�خل  و�لروح 

عربها  يوؤ�س�ض  با�سالر  ولكن  هيجل،  على  وعابها  ر��سل  برتر�ند 

نظريته عن فل�سفة �ل�سعر يف تر�فق �لوعي و�حللم )�ساعرية �أحالم 
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�لروح،  هي  هنا  و�جلامع  �ملكان(،  )�ساعرية  مع  متكاماًل  �ليقظة( 

ا  روح �ملكان، وروح �ملعاين، حيث ت�سبح فل�سفة �ل�سعر خطاًبا �إن�سانويًّ

يرو�ض غلو�ء �لعقل، بينما �لوعي يكبح جموح �لعاطفة، ح�سب معادلة 

رو�سو بني ف�ساء �لعقل وف�ساء �لعاطفة.

بو�سفه  فال�سعر  و�ل�ساعرية؛  �ل�سعر  �لتمييز بني  �ملهم هنا  ومن 

جن�ًسا �أدبيًّا قد يوقعنا بال�سعرنة، وهي �جلانب �لن�سقي لل�سعر، وقد 

وقفت على ذلك يف كتابي )�لنقد �لثقايف(، بينما �ل�ساعرية �أعمق، 

�ستمثله يف هذه  �لذي  �ملختلف  �لوعي  تت�سق مع مفاهيم  �لتي  وهي 

�حلال مقوالت با�سالر حول �ساعرية �ملكان و�ساعرية �أحالم �ليقظة، 

وهذ� وعي خمتلف �ختالًفا نوعيًّا عن �لتذوق �جلمايل لل�سعر كجن�ض 

�أنه وعي يدخلنا للعالقات �لدقيقة بني �لعقل و�لروح مع  �أدبي، �أي 

لغة �ملكان ولغة وعي �الإن�سان بذ�ته وحميطه و�سبل تاأويل �ملفاهيم 

�لعميقة بو�سف �الإن�سان نف�سه  �لتمثالت  وتلم�سها يف �لظو�هر ويف 

لغًة، وبو�سف �للغة �أم �لعلوم بدياًل عن ما�سي �لفل�سفة حني كانت 

�أ�سئلتها،  �أم �لعلوم قبل �ن�سقاق �لعلوم عنها وجتريدها من معظم 

ت�ستجيب  منهجيات  الجرت�ح  بحاجة  �الإن�سانية  �لعلوم  بقيت  ولكن 

وفل�سفة  �لعلوم،  فل�سفة  مع  يت�سق  مما  للمعرفة،  �الإن�ساين  للتوق 

�ملعرفة، وفل�سفة �ل�ساعرية، ح�سب م�سطلح با�سالر.

و�لعلوم �الإن�سانية ظلت حمتاجة لبلوغ درجة من �لدقة كتلك �لتي 

حدثت للعلوم �لطبيعية، وقد »رو�ست �لعلوم �الإن�سانية نف�سها منذ 
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�أنها نوع من �لفردو�ض  �إىل �لعلوم �لطبيعية على  قرون على �لنظر 

�لذي لن يتاح لها دخوله �أبًد�، ولكن فجاأة ظهر منفذ �سغري �نفتح 

بني هذين �حلقلني، و�لفاحت لهذ� �ملنفذ هو علم �للغة )�الأل�سنية( 

.
(1(

ح�سب مقولة ليفي �سرت�و�ض«



(1( Pettit: The Concept Of Stucturalim university of California. Berkeley 

1977.
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اأوًل: اأ�سئلة ال�ج�د

هل ا�شتقالت الفل�شفة وتخلت عن اأخطر واأهم اأ�شئلتها؟!

هي  �لتحدي  حتمل  تزل  ملا  �لتي  �لفل�سفة  يف  �الأخطر  �لق�سايا 

كما حددها كانط )�هلل/�خللود/�الإر�دة �حلرة(، ووقف كانط على 

 ،
(1(

�لعقل معها؛ فالعقل يدركها لكنه يقف دون �لربهنة عليها دور 

�لعقل  فاإن  كانط  قول  »وح�سب  ر��سل:  يقول  كانط  مقولة  ول�سرح 

وعن  �حلرية  وعن  �هلل  عن  الأفكار  يقودنا  �أن  ي�ستطيع  �خلال�ض 

�خللود، ولكن هذ� �لعقل يعجز عن تقدمي بر�هني عن حقيقة هذه 

�أنها  �الأفكار هي يف عمليتها، مبعنى  قيمة هذه  الأن  وذ�ك  �الأفكار؛ 

مت�سلة بال�سرورة مع �لنظام �الأخالقي )Moral Law)، ولو �عتمدنا 

ولهذ�  �ملغالطات،  يف  �سيوقعنا  فهذ�  للعقل  �خلال�ض  �ال�ستخد�م 

مع  ربطها  يف  �إال  تتحقق  ال  �ملفاهيم  لهذه  �حل�سرية  �لفائدة  فاإن 

ا موقف كانط بقوله: »�إن كانط  ، وز�د ر��سل م�ستخل�سً
(2(

�الأخالق«

عمد �إىل ��ستبعاد �لرب�هني �لعقالنية �خلال�سة عن وجود �خلالق، 

�ل�ساد�ض  �لف�سل  �مللحد(،  �ملوؤمن/�لعقل  كتابي: )�لعقل  �نظر  لتف�سيل ذلك   (1(

)�مللحق(، د�ر �لعبيكان للن�سر، �لريا�ض، 2020م.

(2( Russell: History Of Western Philosophy; p.682, Unwen University 

Books, London, 1976.
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و�سدد على �أن طريقه لالإميان باخلالق ي�سلك �سباًل خمتلفة عن تلك 

�لرب�هني �لنابعة من �لعقل �خلال�ض«.

�الأخالقي  �لقانون  بفكرة  �الأخذ  �أن  �إىل  ن�سري  لهذ�  و�متد�ًد� 

�لذي ينتج عنه �خلري �ملتاأ�سل يف �لنف�ض �لب�سرية هو كما ي�ستخل�ض 

 ما ي�سري �إىل �أن هذ� �حل�ض �لعميق باخلري هو من م�سدر 
(1(

لوي�ض

رباين؛ الأن �لب�سر يتجهون فطريًّا نحو �الأخالق دون حاجة لتعليم �أو 

تدريب، وحتى من ميار�ض عماًل غري خريِّ فاإنه يدرك �أن فعله غري 

�أخياًر� يف تعاملهم معه، و�لقانون  �أن يكونو�  ، ويريد من غريه  خريِّ

�الأخالقي مثله مثل �لقو�نني �لطبيعية، فكالهما مل تخرتعه �لثقافة 

وال �لرتبية، وهذ� ما كان م�سدر �الإلهام لكانط لكي يوؤمن باخلالق 

ا �أو تثقيفيًّا. ا مل تك خمرتًعا تربويًّ وباالإر�دة �حلرة �لتي هي �أي�سً

هذه نظرية فل�سفية متينة ظلت قوية جتاه �الأ�سئلة �لثالثة، ولكن 

ا يف حرج مع  حني ��ستقلت �لعلوم �لطبيعية عن �لفل�سفة وقعت �أي�سً

هذه �مل�سائل �لتي ظلت تتحدى �لعقل �لعلمي مبثل ما حتدت �لعقل 

�لفل�سفي، على �أن قول كانط عن حدود �لعقل تعني بال�سرورة حدود 

�لعلم وحدود �لفل�سفة مًعا مبا �أنهما منتوجان للعقل �لب�سري.

�لفل�سفة  وتو�جه  و�جهت  �لتي  �الأ�سئلة  �أهم  هي  هذه  �أن  ومبا 

و�أخطرها مذ فجر ظهورها وورثها �لعلم �لطبيعي بعد ذلك، وظلت 

تتحدى نظريات �لعلم، فاإن هذ� هو ما دفع �ستيفن هوكينج لطرح 

�سنقف على فكرة لوي�ض يف مبحث �الإر�دة �حلرة.  (1(
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�أمنيته يف �جرت�ح نظرية ي�سميها )نظرية كل �سيء( لكي جتيب عن 

هذه �الأ�سئلة حتديًد�، �إذ يقول: »ولو حتقق لنا �أن ن�سل �إىل جو�ب 

عن ملاذ� نحن موجودون؟ وملاذ� �لكون موجود معنا؟ فحينها �سنحقق 

�النت�سار �الأعظم للعقل �لب�سري مبا �أننا حينها �سنتعرف على فكرة 

�هلل حول وجودنا«، وي�سيف باأن »�لك�سف عن نظرية موحدة وكاملة 

قد ال ي�ساعد على حت�سني �لبقاء لنوعياتنا؛ بل قد ال يوؤثر على نظام 

حياتنا �ليومية، غري �أن �الإن�سان منذ فجر تاريخه مل تطمئن نف�سه 

باأن يرى �الأ�سياء ت�سري دون تر�بط، �أو �أال تقبل �لتف�سري؛ ولذ� فقد 

زلنا  وما  �لعامل،  تنتظم  �لتي  �لعميقة  �الأ�سباب  عن  �الإن�سان  حفر 

�ليوم نتوق الأن نعرف ملاذ� نحن هنا ومن �أين جئنا، وهذه �لرغبات 

و�حلفر،  �لبحث  لتتبع  عط�سنا  يربر  ما  هي   � جدًّ �لعميقة  �لب�سرية 

وهدفنا يف �لنهاية هو �لعثور على جو�ب كلي و�سامل عن �لكون �لذي 

.
(1(

نعي�ض فيه«

يق�سمهم  �فرت�ًقا  �لثالث  �لق�سايا  هذه  يف  �لعلماء  �فرتق  وقد 

و�سملت  �أمريكا،  يف  �لعلمية  �ال�ستطالعات  ح�سب  ف�سطاطني  بني 

�لدر��سة رجااًل ون�ساًء تخ�س�ساتهم علمية، وجاءت �لنتائج متقاربة 

�أن �هلل موجود، و45 ٪ ال يرون وجود خالق،  39 ٪ يعتقدون  بن�سبة 

.
(2(

و�لبقية ال يعرفون

(1( S. Hawking: A Brief History Of Time, From The Big Bang To Black 

Holes Hawking (1998(, p.98, 144, Bantam Books, London. 

تف�سيل �لتقرير عن �لن�سب يف كتابي: )�لعقل �ملوؤمن/�لعقل �مللحد( )�ض5(.  (2(
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ويف �سوؤ�ل �هلل و�خللود حتديًد� فقد و�سلت �لفل�سفة و�لعلم مًعا 

�إىل حد �لقنوط با�ستثناء �لفل�سفة �ملوؤمنة و�لعلم �ملوؤمن، مثاًل رو�سو 

وهيجل وبا�سكال ولينك�ض وكولينز، و�أخ�ض هوؤالء بالذكر الأن كتابي 

�أما  )�لعقل �ملوؤمن/�لعقل �مللحد( �عتمدهم ووقف على جتاربهم، 

 ،agnostic لفل�سفة �مللحدة و�لعلم �مللحد فقد بلغا نقطة ال �أعرف�

ويف �أق�سى مدى فل�سفي لها �سرنى بريتر�ند ر��سل �لذي �أقر بعلمية 

ي�ستبعد  لكنه  ووظيفته،  �سببيته  و�لتعرف على  �لبحث عن �جلزئي 

. وهذ� نوع من �لنكو�ض 
(1(

�لبحث عن �لكلي وال يرى ذلك �سرورًيا

�ملعريف باأن منتنع عن �ل�سوؤ�ل عن �أ�سباب ما يحدث يف �لكون �أو ما 

ور�ء حدوث �لكون �أ�ساًل، يف حني نقبل �لبحث عن �أ�سباب �الأجز�ء 

�جلاذبية،  قانون  وهو  �الأ�سفل  �إىل  �الأعلى  من  �الأ�سياء  حركة  مثل 

عن  نتمنع  ثم  تف�سرًي�،  ولها  �سبًبا  �حلركة  لهذه  �أن  �بتد�ًء  ونتقبل 

ال  �ل�سوؤ�ل  هذ�  �أن  بدعوى  �لكون  لن�سوء  �لكلي  �ل�سبب  مع  �لتعامل 

مربر له، ور��سل هنا ي�ستعيد مقولة البال�ض يف )�حلتمية �لعلمية( 

للبحث  ودون حاجة  �بتد�ًء  �خلالق  �ل�سوؤ�ل عن  فكرة  ت�ستبعد  �لتي 

ال  فر�سية  �خلالق  عن  �ل�سوؤ�ل  �إن  �سريحة:  قالها  وقد  و�لتق�سي، 

، ويقول �إنه هنا agnostic، وهذ� ما فعله ر��سل كذلك.
(2(

تعنيني

على �أن هذ� �ملوقف ال ميكن �أن يكون فل�سفيًّا مبا �أنه يرف�ض حتى 

(1( B. Russell: Why I-am not a Christian, Routledge London, 2004. 

(2( Hawkig and Leonard Mlodinow: The Grand Design, New Answers to 

The Ultimate Questions of Life, p.44, Bantam Books, London, 2010.
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فكرة طرح �ل�سوؤ�ل، وال هو علمي الأن �لعلم �سوؤ�ل عما جنهل، كما 

ولي�ض  �مل�سلمات  ونب�ض  �ل�سعبة  �الأ�سئلة  حتدي  يف  هي  �لفل�سفة  �أن 

ملا  �ل�سوؤ�ل  وترك  مماثاًل  موقًفا  نيوتن  �تخذ  ولو  لها،  باال�ست�سالم 

�كت�سف قانون �جلاذبية، ولكنه �ساأل ف�سق طريقه للجو�ب.

على �أن ��ست�سهال �للجوء للحتمية �لعلمية ومعها مقولة ال تعنيني 

مًعا  وللعلم  للفل�سفة  وظيفة  �أهم  تلغي   agnostic �أعرف  ال  ومقولة 

�لثانوية  باالأ�سئلة  و�لعلم  �لفل�سفة  وحت�سر  �لكربى،  �الأ�سئلة  �أمام 

و�جلزئيات دون �لكليات، و�سرنى �أبرز �مللحدين �ملعا�سرين ريت�سارد 

agnos-  دوكينز يقول �إذ� ��ستدت عليه �الأ�سئلة عن �خلالق: ال �أعرف

tic، ويف حو�ر �آخر قال: ولو قلنا بوجود �إله خالق لتوقف �لعلم عن 

�لبحث يف ن�سوء �لكون، وهذ� مري�ث علمي تاأ�س�ض قطعيًّا مع البال�ض 

عند  علمية  و�قعية  بع�ض  �سنجد  �ملقابل  ويف  �لعلمية،  و�حلتمية 

د�روين و�آين�ستاين، فد�روين كان يقول: �إنه agnostic، ثم قال: �إن 

هذ� �لكون �لعظيم بنظامه �لدقيق ال ميكن �أن يكون وليد م�سادفة 

عمياء، و�آين�ستاين يقول: �إن عقولنا �ل�سغرية تعجز عن �لو�سول �إىل 

�هلل، وهذ� يعزز من نظرية كانط عن عجز �لعقل عن �لربهنة عليها 

و�إن �أدركها.



تظل  ولكن  �خللود،  �سوؤ�ل  ومع  �هلل  �سوؤ�ل  مع  �حلال  هي  هذه 

�الإر�دة �حلرة من بني �لثالثة تعاود �حل�سور بنب �لفال�سفة و�لعلماء؛ 
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الأننا و�قعيًّا نعي�ض وفًقا لالإر�دة �حلرة، و�أبرز ذلك �أن �لب�سر ي�سعون 

�الإر�دة  �أن  يعني  مما  �حلرة،  �الإر�دة  �أفعال  على  حتا�سب  قو�نني 

�حلرة معنى ق�سري ال يكفي فيه �لهروب عن �ل�سوؤ�ل، وهذه �لو�قعية 

�ل�سادمة حلال �الإر�دة �حلرة هي �لتي �ستجعل �لفل�سفة و�لعلم مًعا 

يف حرج دقيق للبحث عن جو�ب.

و�سوؤ�ل �الأ�سئلة هنا هو: هل تخلى �لعقل �لب�سري عن �أهم و�أخطر 

�أ�سئلته فل�سفيًّا وعلميًّا عرب �خرت�ع م�سطلح agnostic وتعريفه كما 

عند هك�سلي كانت حيلة علمية ماكرة للخلو�ض من �حلرج، والإعفاء 

�أهم  �أن نقف على  ، ويلزمنا 
(1(

�لعلم و�لفل�سفة من ماآزق �لالجو�ب

�ملحاوالت �لفل�سفية و�لعلمية �لتي تعاملت مع �لتحدي، و�سنبد�أ مع 

هيجل فل�سفيًّا يف �ملبحث �الآتي.

ثانًيا: املعرفة املطلقة

لدى  �ملطلقة  �ملعرفة  �أن نظرية  �فرت�سنا  �إن  نغادر �حلقيقة  لن 

)�هلل/�خللود/ �سوؤ�ل  حول  كانط  مقولة  على  جو�ب  هي  هيجل 

مفاهيمية  يف  �لعقل  يدخل  نظريته  يف  وهيجل  �حلرة(،  و�الإر�دة 

عقاًل  ب�سفته  ال  �لعقل  يقدم  فهو  �الإ�سكال،  �سميم  تالم�ض  عميقة 

�لعقل  �أن  ا  ثقافيًّ تبدى  و�إن  مًعا،  وعقاًل  روًحا  ب�سفته  بل  فح�سب، 

عن ق�سة ن�سوء هذ� �مل�سطلح �نظر:  (1(
Francis Collins: The Language Of God. A scientist Presents Evidence 
For Belief, p.167, Pocket Books, London, 2007.
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و�لروح خمتلفان �ختالًفا جذريًّا ووظيفيًّا، لكن هيجل يطرح �لعقل يف 

ثالثة مفاهيم هي: �لعقل �لذ�تي، و�لعقل �ملو�سوعي، و�لعقل �ملطلق؛ 

هو  وهذ�  ذ�تيته،  يدرك  حيث  �لفردي،  �لعقل  هو  �لذ�تي  فالعقل 

�مل�ستوى �لبد�ئي لالإدر�ك �لذ�تي مع �لوعي بالذ�ت �ملفردة ومقامها 

يف �لوجود، و�إذ� �أدرك �لعقل وظيفته �لذ�تية هذه ف�سين�ساق باجتاه 

�لعقل �ملو�سوعي، حيث �سيدرك �أن �لذ�ت هي جزء من كل، وتكون 

م�سروطة بنظام �أخالقي ي�سمن معا�ض �لذ�ت مع �لذو�ت �الأخرى، 

ويكون �لكل حتت تنظيمٍ  قانوين حتكمه �سيا�سة عامة تنظم عالقات 

�جلميع مع �جلميع و�لفرد مع �لفرد، وهذ� هو �مل�ستوى �لذي ي�سبح 

فيه �لعقل �لذ�تي خارج ذ�تيته لي�سبح مو�سوًعا م�سرتًكا يف نظام 

.
(1(

ا جمعي ولي�ض فرديًّ

و�لعقل يف هذين �ملفهومني �سيكون و�قعيًّا ح�سب �سروط �لو�قع 

وظروف �لت�سارك يف �ملعا�ض يف �ل�سلم و�حلرب مًعا، حيث تنتظم 

�حلياة �لكل بخريها وب�سغوطها، ولكن �لعقل �سريتفع ملا هو �أكرب 

يتحرر  عاٍل  م�ستوى  وهذ�  �ملطلق(،  )�لعقل  حالة  وهي  و�أعمق، 

فيه �لعقل من عقليته �لذ�تية و�ملو�سوعية مًعا، ولن تقيده �سروط 

�لو�قع �لتي تتحكم بالعقل يف مرحلتيه �لذ�تي �لفردي و�ملو�سوعي 

 ،
(2(

�لروح هو  �سيكون  هنا  �ملطلق  �لعقل  الأن  و�الأخالقي؛  �لقانوين 

(1( Hegel: The Phenomenology of Spirit, tr, J. B. Baillie, Pantianos Classic, 

1910.

(2( Hegel, p.114-205.
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�حلر؛  �لتفكري  ومل�ستوى  لالإميان  �لعقل  �سي�سل  �مل�ستوى  هذ�  ويف 

�لعقل  �سروط  �ملتخل�سة من  �لروح  �ملطلق ويف حالة  الأنه يف حالة 

�الندماج  حالة  �إال  لي�ست  �حلالة  وهذه  �ملو�سوعي،  و�لعقل  �لذ�تي 

�لعقل  يت�ساوى  وهنا  �لق�سوى،  وقوته  �حلقيقية  �لعقل  قدر�ت  مع 

مع �لروح، ويكت�سب خ�سائ�ض �لروح بعد حترره من قيوده، في�سد 

�لعقل عجزه بعد بلوغه لدرجة �لعقل �ملطلق �لذي �سيكون هنا هو 

�لروح؛ ولهذ� �ختار هيجل لكتابه مفردة تعني �لعقل و�لروح مًعا، 

ما  وهذ�  �لعقل،  وتعني  �لروح  تعني   geist �الأملانية  �لكلمة  ومعنى 

�لعقل،  فينمولوجيا  �أو  �لروح  فينومولوجيا  بني  �لرتجمات  �أربك 

وحدث هذ� يف �الإجنليزية، لدرجة �أن �لن�سخة �الإجنليزية و�سعت 

عنو�نني على �لغالف �خلارجي؛ �أحدهما بعنو�ن فينمولوحيا �لروح 

.
(1(

وحتته فينومولوجيا �لعقل

تامة  تو�فقية  عالقة  بناء  على  تقوم  �لكتاب  �أطروحة  �أن  على 

كلمة  معنى  حول  �ملعجمي  �جلدل  يح�سم  وهذ�  و�لروح،  �لعقل  بني 

geist وعن ��سطر�ب ترجماتها مبا �أن مادة �لكتاب حت�سم �ملفهوم 

مل�سلحة �ملعنى �لروحي �لذي �سيوؤهل �لعقل لي�سل للحقائق �لكربى، 

 reason( ا وبهذه �ل�سيغة  كما �أن جملة �لعقل هو �لروح جاءت ن�سًّ

.(is spirit

وظل برتر�ند ر��سل يحيل لكتاب هيجل حتت عنو�ن �لعقل بينما مو�سوعة �ستانفور   (1(

للفل�سفة حتيل للكتاب بعنو�ن �لروح.
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�أما نظرية هيجل عن )�حلقيقة �ملطلقة( فهي تبدو معقدًة كما 

يقول برتر�ند ر��سل �لذي حاول �أن ي�سرحها مع تاأكيده باأن نظريات 

 ،
(1(

هيجل عموًما �سعبٌة، و�أن هيجل هو �أ�سد �لفال�سفة �لكبار �سعوبًة

ويلني  نظريته  لي�ستخل�ض  هيجل  �سر�ح  من  بغريه  ر��سل  و��ستعان 

قا�سر  فهو  �لكلي  دون  هو  ما  كل  �إن  كاالآتي:  وي�سرحها  �سعوبتها 

عنا�سر  من  ب�سند  �إال  �لبقاء  على  قادر  غري  فهو  ثم  ومن  وجزئي، 

مثله، كمثل حال عظم مفرد  وقا�سرة  �لكون هي جزئية  �أخرى يف 

بني يدي عامل �لت�سريح �لذي �سي�سرع يف ت�سور عالقة تر�بط جتمعه 

مع عظام �أخر ت�سكل معه �جل�سد �لكامل، مبعنى �أن عامل �لت�سريح 

�جل�سد  عن  ت�سوره  لبناء  لي�سل  و�لقيا�ض  �ملقارنة  �سي�ستخدم 

جزئية  حقيقة  �أي  يف  ينظر  �إذ  �مليافيزيقي،  يفعل  وكذلك  �لكامل، 

�الأقل على  ولو يف  �لكلية،  تكون عليه �حلقيقة  �أن  لي�سور ما ميكن 

�سورتها �لعامة، على �أن كل ما يتبدى لنا من حقائق متفرقٍة البد �أن 

كل و�حدة منها حتتوي على ر�بط ي�سبكها مع حقيقة جزئية �أخرى، 

وتبد�أ من هذ� �سل�سلة من �لرو�بط لت�ستبك �جلزئيات مع جزئيات 

�أخر �إىل �أن ت�سل حلدود ت�سكيل �لبنية �لكلية للكون.

ا لالأفكار  وهذه �حلاجة �لذ�تية للرت�بط و�لت�سابك �ستحدث �أي�سً

وناق�سة  جمردة  فكرٍة  كل  فاإن  �الأفكار  عامل  ويف  لالأ�سياء،  كما 

�ستف�سي �إىل نقي�سها �أو معادلها، وللخال�ض من هذ� �ملاأزق يلزمنا 

(1( Russell: History Of Western Philosophy, p.701. unwin University Books 

1976.
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ا من �ل�سالفة، وهذه هي  �أن نبحث عن فكرة جديدة تكون �أقل نق�سً

�لتي �ستبني )�الأطروحة و�لنقي�سة( باال�ستباك مع �لفكرة �الأ�سلية، 

ولكن هذه �لفكرة �جلديدة �ستظل غري كاملٍة بالرغم من �أنها �أقل 

نقي�ستها  مع  تدخل  �أن  هي  هنا  وظيفتها  ولكن  �الأوىل،  من  ا  نق�سً

�إىل  هيجل  ويخل�ض  جديدة،  �أطروحًة  مًعا  لتبنيا  معها  �ملتد�خلة 

�أن �حلقيقة �ملطلقة تنتظم يف منظومة و�حدة متجان�سة وهي فوق 

�لزمان وفوق �ملكان وال تنتابها �ل�سرور؛ بل تت�سم بالكمال �لعقالين 

وبالكمال �لروحاين، ولو تبدى لنا �لكون على نقي�ض ذلك ف�سيثبت 

ا �أن �ل�سبب يعود لنظرنا �لقا�سر و�جلزئي، ومبا �أنه كذلك  منطقيًّ

ف�سيعجز عن ت�سور �لكون بكليته، ولو ت�سنى لنا �أن نرى �لكون كما 

�ملادة  والختفت  و�ملكان،  �لزمان  �أمامنا  من  الختفى  خالقه  ير�ه 

و�سرنى  �ملعا�ض،  وعنت  و�لكدح  �ل�سقاء  �سيختفي  ومعهما  و�ل�سر، 

.
(1(

�لكون يف وحدة كلية كاملة وروحية وغري متقلبة

ت�سند  الأ�سياء  بال�سرورة  حمتاج  فهو  ناق�ض  هو  ما  كل  �أن  على 

وجوده لكي يتحقق له وجود، وكل ما هو مندمج يف عالقات مع �أ�سياء 

خارج ذ�ته ال بد له �أن يت�سمن مرجعيات عن تلك �الأ�سياء �لتي هي 

خارجه ولكنه مندمج معها يف �لوقت ذ�ته، ولن يكون لهذ� �جلزء 

�لناق�ض وجود لو مل تك تلك �الأ�سياء موجودًة ومندجمًة يف طبيعته 

)�ض86(.

(1( Russell: The problems of Philosophy, p.86, 2013.
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وهنا ح�سب ر��سل يتقدم هيجل لي�سل لنظريته عن )�ملطلق(، 

وهو �لذي ال يعرتيه نق�ض ولي�ض له نقي�ض وال يحتاج �إىل مزيد تكميل، 

كما كانت حال �جلزئيات غري �لكاملة، ومن ثم فاإن �لفكرة �ملطلقة 

بهذ� �لو�سف �ستف�سر )�حلقيقة �ملطلقة(، بينما تقف �الأفكار �الأقل 

.
(1(

عند حد تف�سري �لروؤية �جلزئية وتق�سر عن تف�سري �لروؤية �لكلية

وبعد �أن فرغ ر��سل من �سرح نظرية هيجل ر�ح ي�سفها باملاتعة 

ولكن حني  باملعقدة،  بو�سفها  فيها  �لبحث  �فتتح  كان  و�إن  و�ملهمة، 

النت �لنظرية بني يديه حتولت ملاتعة ومهمة.



على �أن نظرية هيجل �ستحيلنا �إىل نظرية البينتز عن )�لوجود 

، وهذه �لنظرية ت�سدرت �لنقا�ض 
(2(

�الحتمايل/�لوجود �ل�سروري(

حيث  �خلالق،  وجود  عن  حو�رهما  يف  ور��سل  كوبلي�ستون  بني 

وتقوم  عر�سها،  يف  اليبنتز  على  م�ستنًد�  كوبلي�ستون  ��ستح�سرها 

con-(  نظرية اليبنتز على »�أن كل �سيء يف �لكون هو وجود �حتمايل

ا  �أي�سً �أن هذ� �لوجود وجود �حتمايل فمن �ملنطقي  tingent)، ومبا 

�أال يوجد، �أي �أن وجوده وعدم وجوده كالهما ممكن، من حيث �إنه 

معتمد على �سبب خارج عنه، ولو مل يحدث �ل�سبب ملا حتقق �لوجود 

لهذ� �الحتمايل، مثل وجود �أطفاٍل �لذي هو �حتمال قد ال يحدث، 

(1( Russell, p.85-86.

(2( Russell: History of Western Philosophy, p.568.
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و�حلمل  و�أجنبتهم،  بهم  حملت  ا  �أمًّ لالأطفال  �أن  فالبد  حدث  و�إن 

كان له �سبب �سابق عليه، فاالأم لها �أم ولدتها وهكذ� �إىل �أن تتوقف 

�سل�سلة �الأ�سباب عند �ملوجد �الأول وهو �خلالق، وهذ� ي�سمل �لكون 

كله باإطالق. و�لكون موجود كما ن�سهده، و�سن�ساأل هل �لكون حدث 

ل�سبب منه �أم ب�سبب خارج عنه، هنا �سنقول �إن �لكون مل يخلق نف�سه 

.
(1(

و�إن له خالًقا م�سبًبا، وهو �هلل«

�ل�سبب  باأن  �لنظر  توجب  منطقية  على  �لنظرية  هذه  تنبني 

من  �الحتمايل(  )�لوجود  عن  ويفرق  �سروري(،  )وجود  هو  �الأول 

حيث �إن �الحتمايل يعتمد على �ل�سبب، بينما �ل�سروري يظل خارج 

�سروط �ملنطق؛ الأنه �سابق على �ملنطق، وفعله يعود له ولتدبريه ولي�ض 

لالأ�سباب.

�أنه يتقبلها  وقد عر�ض ر��سل لنظرية البينتز، ويبدو يف عر�سه 

�لنظرية  »�إن  بقوله:  عليها  ويعلق  �لفل�سفي،  �لت�سور  م�ستوى  على 

�أجز�ء منه  جتد لها دلياًل و�قعيًّا حني ننظر لت�سميم �لكون ونرى 

�أنها حدثت عن  �أنها مل تقع نتيجة مل�سادفة عمياء، بل البد  توحي 

�سبب ينم عن وعي ملاذ� حتدث، ويكون قد ر�سم لها هدًفا مل تر�سمه 

ليعار�ض  �أخرى  مو�قع  يف  ياأتي  يظل  �أنه  غري  )�ض570(.  لنف�سها« 

.
(2(

فكرة �لبحث عن �ملطلق

(1( Russell: History of Western Philosophy, p.568. 

عر�ست بتو�سع حول هذه �مل�سالة عند ر��سل يف كتابي: )�لعقل �ملوؤمن/�لعقل   (2(

�مللحد(، �لف�سل �لر�بع. 
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وكولينز،  ورو�سو  واليبنتز  �سقر�ط  مع  تتناغم  هيجل  ونظرية 

ح�سب  �لكاملة  �حلكمة  �أو  �ملطلقة  �حلقيقة  �سوؤ�ل  و�جه  ف�سقر�ط 

م�سطلحه، فاأكد �أن �حلكمة �لكاملة هلل، بينما حكمة �لب�سر قا�سرة، 

و�أن كل جمال يف �لدنيا هو جمال جزئي وينهل من �جلمال �ملطلق، 

 .
(1(

خالدة و�لروح  �لروح،  وم�سدرهما  باخلري  مرتبط  و�جلمال 

وجعل حترر �لروح من �جل�سد ال يتم �إال حلظة �ملوت؛ فهو ما يطلق 

قيود �لروح ومينحها �حلرية و�خللود وبلوغ �حلكمة �لتامة �لتي هي 

هلل وحده، و�لروح تعود لرحاب هذه �حلكمة �لروحية غري �جل�سدية 

، وهنا �ستكون �حلكمة موؤجلًة 
(2(

عندما متوت وتخرج من قيد �جل�سد

ولن ن�سل �إليها �إال حلظة حترر �جل�سد من قيده، ولكن �سيعيننا على 

�إدر�كها �أن نعرتف باأن حكمتنا قا�سرٌة و�أنها جزئية، وهذ� ما فعله 

�سقر�ط؛ حيث فككك معنى �حلكمة، وك�سف �أن �حلكيم �إذ� و�جهته 

�الأ�سئلة وتعمقت هذه �الأ�سئلة �أمامه ك�سفت له �أنه لي�ض بحكيم، مما 

ا  يعني �أن حكمته جزئيًة، وال يكون �جلزئي جزئًيا �إال باأن يكون بع�سً

لنا  ي�سرح  �سقر�ط  وكالم  �الإلهية.  هو �حلكمة  �لكل  وهذ�  كل،  من 

نظرية هيجل ويقربها للت�سور �ملي�سر �لذي طلبه ر��سل، وت�سكى من 

للنف�ض  تفهًما  �أكرث  وهو  هنا،  �سيفيدنا  رو�سو  فاإن  وكذلك  تعقيده، 

�لب�سرية، حيث جعل �لعقل و�لعاطفة مًعا يدخالن يف تو�زن بينهما، 

�لعاطفة،  جموح  �لعقل  ويرو�ض  �لعقل،  غرور  �لعاطفة  فتك�سر 

)�ض210- �ل�سيباين  �أحمد  ترجمة:  �أفالطون،  تاأليف:  �سقر�ط،  �أيام  �آخر   (1(

214(، د�ر �لعلم للطباعة، 1962م.

�ل�سابق )�ض69، 117، 122، 126، 130، 133، 229(.  (2(
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�إىل  و�لفطرة حينها �ستقودنا  �لفطرة،  �لعقل ك�سف  يتوىل  ومن ثم 

درجة  لبلوغ  �ل�سروري  �القرت�ن  بعد  بل  ذلك،  قبل  ولي�ض  �الإميان، 

.
(1(

�لوعي باملطلق

يف  �أو  عجزها  يف  �لفل�سفة  علة  لنا  ك�سف  �أنه  هنا  هيجل  وميزة 

قدرتها على تناول مو�سوع �أ�سئلة كانط �لثالثة؛ فالفل�سفة �لتي وقفت 

على �جلزء و�كتفت به �ستعجز عن طرح ت�سور�ت عن �ملطلق، وهذ� 

� و�سريح عند ر��سل، فهو يف كتابه م�سكالت �لفل�سفة جتنب  و��سح جدًّ

�مل�سكالت �لعميقة متعمًد� )مقدمة �لكتاب(، وكذلك يف نقا�سه لنظرية 

 حيث ��ستبعد �لبحث يف �ملطلق )�لكلي(، و�ت�سح موقفه �أكرث 
(2(

هيجل

�أنه ال  كوبلي�ستون عن وجود �هلل، حيث �سرح  مع  مناظرته  و�أكرث يف 

، ولكن كانط 
(3(

يرى �حلاجة ملناق�سة �ملطلق وعالقة �الأجز�ء يف �لكلي

يف  وبحثو�  �لعقل،  عجز  �سوؤ�ل  عند  وقفو�  �سقر�ط  وقبلهما  وهيجل 

�أ�سباب ق�سور �لعقل عن �لربهنة على �لوجود �ملطلق، ووجدو� طرًقا 

لكل و�حد منهم �أخذت من �لبحث يف �جلزئي منطلًقا لت�سور �لكلي.

ومن هذ� �لعر�ض ن�سل �إىل �أن �الأ�سئلة �لثالثة �لكربى مل جتد 

لها �أجوبة يف حال �عتماد �لعقل طريًقا وحيًد� لها، �إما لتجنب بحثها 

�لعقل عن �لربهنة عليها  �أو الكت�ساف عجز  �لفال�سفة،  عند بع�ض 

رو�سو: دين �لفطرة )�ض29-30(، ت: عبد�هلل �لعروي، �ملركز �لثقايف �لعربي،   (1(

�لد�ر �لبي�ساء، 2012م.

(2( Russell: Problems of Philosophy, p.86.

(3( B. Russell: Why I-am not a Christian, p.132, Routledge, London, 2004.



65الفصل الثاني: الفلسفة واألسئلة الكبرى

عند بع�ض �آخر، وهوؤالء وحدهم من �سق طريًقا لنظريات متجاوزة 

�إىل  �أو  �لروح  �إىل  فت�سل  �ملجرد  �لعقل  تتحرر من  ت�سور�ت  تبتكر 

�لفطرة �أو �إىل �لقانون �الأخالقي كما ر�أينا.

�أما �لعلوم �حلديثة �لطبيعية فقد �أمعنت يف جتنب �ل�سوؤ�ل عن 

، وطغت فكرة البال�ض 
(1(

ثالثية كانط )�هلل/�خللود/�الإر�دة �حلرة(

ا �أو  يف �حلتمية �لعلمية �لتي تعني �أن ما ال يجيب عليه �لعلم فيزيائيًّ

بيولوجيًّا فهو غري موجود، وبذ� يكون �ل�سوؤ�ل عن �هلل ال يعني �لعامِل 

�لعلمي  �لبحث  يعيق  �هلل  عن  �لبحث  �أن  �أو  البال�ض،  كلمة  ح�سب 

�لب�سري  �لوجود  �سوؤ�ل مي�ض  �أهم  يبعد  دوكينز، وهذ�  ح�سب كالم 

فيما يخ�ض معنى �حلياة وم�سري �الأحياء، وعلة ن�سوء �لكون، وبديل 

ذلك كله �أال �سيء قبل �النفجار �لكبري ح�سب مقولة هوكينج، وهي 

فر�ن�سي�ض  ولكن   .
(2(

تفنيدها وتوىل  لينك�ض،  حتد�ها  �لتي  �ملقولة 

كولينز عر�ض لتجربته مع �الأ�سئلة �لكربى، وهي درجة من االإميان 

مل يبلغها كولينز اإال بعد رحلة طويلة ابتداأت باالإحلاد الذي ورثه 

عن والديه اأواًل، وتوا�شل مع جيله ومدار�شه وتعليمه يف مراحله 

كلها، فهو ينتمي اأ�شًل لثقافة االإحلاد، ومل يكن االإميان مو�شع 

من  بفرتة  ومر  والعلمي،  املعا�شي  و�شطه  عند  وال  عنده  �شوؤال 

عدم االكرتاث يغلب عليه فيها مفهوم )اللاأدري agnostic(، ثم 

ن�ستثني مبحث �الإر�دة �حلرة و�سنخ�سه مببحث الحق يف هذ� �لف�سل.   (1(

(2( John Lennox: Can Science explain every thing??, p.31, Zacharias Insti-

tute, Oxford centre, 2019.
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اأ�شبح مييل للقطع باالإحلاد مع ترقيه يف املعرفة والعلم يف العلوم 

الكون، ولكن  �شر  واأنه يف�شر  الطبيعي  بالعلم  واإميانه  الطبيعية 

ويف مطلع الع�شرينيات من عمره بداأ ي�شعر بامللل من تخ�ش�شه 

العلمي اجلاف، وجلاأ ل�شم تخ�ش�ش الريا�شيات مبا اأنها حترك 

فيه حا�شة الفهم والتحدي مع الفر�شيات، ثم حتركت نف�شه نحو 

تخ�ش�ش الطب، ومتكن من احل�شول على قبول لدرا�شة الطب، 

يحبها  التي  الريا�شيات  بني  بجمعه  امللل  حالة  قتل  من  ومتكن 

والطب الذي �شيمنحه معنى اإن�شانيًّا يف خدمة الب�شر املحتاجني 

خلدمته، وحني و�شلت درا�شته ملرحلة التدريب ومبا�شرة املر�شى 

يحرتم  اأن  واأولها  املهنة؛  باأخلقيات  مزوًدا  امل�شت�شفى  دخل 

خ�شو�شيات املر�شى وال يقحم نف�شه بعلقات توؤثر على مهنيته، 

اأموًرا  ولكن  مبهنيته،  يفرط  لن  اأنه  التاأكد  متام  متاأكًدا  وكان 

اأخذت حتدث اأمامه حني الحظ مر�شاه وعلقتهم مع االإميان، 

وحتمل  الر�شا  علمات  عليه  ظهرت  اأحدهم  اإميان  تعزز  وكلما 

ماأ�شاته ال�شحية، وظل يعرب عن حمبة هلل تتعمق مع تعمق االآالم، 

وتعجب من هذه العلقة الغريبة بني االإميان والر�شا، ومن ثم 

وجاءه  االأ�شئلة،  لطرح  عقله  حترك  وهنا  ال�شقاء،  وقت  ال�شعادة 

اأول �شوؤال فل�شفي مما مل يخطر بباله من قبل: اإن كان االإميان 

حلظات  اأحلك  يف  املري�ش  معنويات  يقوي  ا  معنويًّ �شنًدا  مينح 

يتغلب  قوي  تاأثري  لها  جبارة  قوٌة  االإميان  اأن  يعني  فهذا  حياته 

ينتك�ش  اأال  معنى  فما  واإال  الب�شري،  واالنك�شار  الوهن  حال  على 
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اإميان املر�شى مع انتكا�ش حالتهم ال�شحية في�شابوا بخيبة الظن 

.
(1(

باإمياٍن مل ي�شعفهم وقت احلاجة...؟!

هذا �شوؤال حتدى عقل كولينز وفتح له ما كان قاله الغزايل من 

، وزادت حريته 
(2(

قبل: »ميزة العقل يف قدرته على ك�شف عجزه«

الف�شول  باب  ت�شاأله من  �شيدة مري�شة  تواجه مع  وعجزه حني 

وهي طريحة ال�شرير: هل لديك رب تعبده...؟، ومل يجد لديه 

جواًبا، فهو حينها بل رب، ومل ي�شبق اأن �شاأل نف�شه عن رب يعبده.

العلمية  رحلته  عن  جذريًّا  تختلف  رحلٌة  لكولينز  وابتداأت 

اأبواب  طلًبا للعلم يف ردهات اجلامعات، وهي رحلة اأخذته لطرق 

يجد  مل  العنيد  وعقله  العلمية  ونظرياته  بعلمه  لكنه  الكني�شة، 

متانة  فهم  ق�شي�ًشا  اأن  غري  الكني�شة،  يف  كافيًة  ا  فر�شً الأ�شئلته 

، وهو ملحد �شابق حتول 
(3(

عقل كولينز فاأهدى له كتاًبا للوي�ش

Mor�(  اإىل موؤمن متو�شًل بالفل�شفة وركز على نظرية االأخلق

االأخلق وفل�شفاتها،  واأخذ كولينز يتعمق يف نظريات   ،(al Law

ولكن ظل عقله من�شغًل بالعلم ونظرياته، وهي نظريات ذات قوٍة 

جبارة يف تاأثريها على العقل امللحد تبًعا للمعنى العام باأن العلم 

الطبيعي يغني عن اهلل، وهنا واجه كولينز علمه ونظريات العلم، 

(1( Francis Collins: The Language of God. A scientist Presents Evidence 

For Belief, p.19-20, Pocket Books, London, 2007.

عن �لغز�يل وتعريفه للعقل �نظر: )�لعقل �ملوؤمن/�لعقل �مللحد( )�ض149(.  (2(

(3( C.S. Lewis: Mere Christianity, Harper Colins, London, 1952.
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يتعار�ش  هل  ليبحث  واحدة؛  واحدًة  العلمية  النظريات  وتتبع 

العلم مع االإميان، وهل نحن بخيار حتمي بني اأن نوؤمن بالعلم اأو 

نوؤمن باهلل، اأم ميكننا اجلمع بني العلم واالإميان، وو�شل يف نهاية 

وقد  يتعار�شان،  ال  واالإميان  العلم  باأن  ال�شوؤال  ليح�شم  البحث 

عر�شت بتف�شيل مل�شتخل�شاته العلمية التي و�شل عربها لك�شف 

، ومبا اأنه رئي�ش الفريق العلمي االأمريكي الذي عمل 
(1(

لغة االإله

ل�شنوات على ك�شف اخلريطة اجلينية الب�شرية و�شارك باالإعلن 

اأمريكا بيل كلينتون يف م�شهد عاملي من الغرفة  عنها مع رئي�ش 

اخلرب،  العامل  ف�شائيات  وغطت  االأبي�ش،  البيت  يف  البي�شاوية 

نطق  حلظة  كولينز  فران�شي�ش  وجه  ميثله  م�شاحب  خرب  ومعه 

كلينتون بجملة حتيل اإىل معجزة اخلالق، مع اأن اللحظة حلظة 

لكن  �شيغها،  باأعلى  والبيولوجي  الب�شري  للعلم  كربى  انت�شار 

كولينز هو من وافق على اجلانب العلمي خلطاب كلينتون، وهو 

من اأكد على عبارة معجزة اخلالق، ومن حلظتها تاأكد لكولينز اأن 

اخلارطة اجلينية والـ DNA هي اللغة التي يخاطبنا بها اهلل، واأن 

من فهم الر�شالة ف�شيعرف املر�شل.

اخلالق  �شوؤال  عنده  حت�شم  فل�شفية  بفر�شية  نظريته  وعزز 

عرب خل�شات بحثية، وانطلًقا لهذه اخلل�شات يطرح الت�شور 

االآتي:

�لف�سل  �مللحد(  �ملوؤمن/�لعقل  )�لعقل  كتابي:  يف  �لتف�سيل  لهذ�  عر�ست   (1(

�لثالث، د�ر �لعبيكان للن�سر، �لريا�ض 2020م.
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اإن كان اهلل موجوًدا فلبد اأنه متعاٍل وما فوق الطبيعي. 	
واإن كان ما فوق الطبيعي فلن يكون خا�شًعا لقوانني الطبيعة. 	
واإن كان غري مقيٍد بقوانني الطبيعة فهو لن يكون مقيًدا  	

بقوانني الزمن.

ويف  املا�شي،  يف  فهو  الزمن  بقوانني  مقيد  غري  كان  واإن  	
وال  تخ�شنا  االأزمنة  هذه  اأن  مبا  امل�شتقبل،  ويف  احلا�شر، 

تلزمه، وهو كلها واأكرث منها. وهذا معنى كونه متعالًيا وما 

فوق الطبيعي.

ومن ثم فاإن اهلل كما ي�شتخل�ش كولينز:

فناء  بعد  و�شيبقى  الكبري،  االنفجار  على  �شابًقا  �شيكون   
الكون اإن و�شل الكون لنقطة نهاية من نوع ما.

ن�شوء  قبل  الكون  حال  عن  املعرفة  خا�شية  لديه  �شتكون   
وبعيدها،  قريبها  كلها  االأكوان  حال  و�شيعرف  الكون، 

ا �شروط فر�ش احلياة يف كل واحد من تلك  و�شيعرف اأي�شً

االأكوان.

�شيكون لديه علم عن فر�ش التطور لكل املخلوقات، وفر�ش   
خملوقاته  اأفكار  �شيعلم  وحتًما  البقاء،  وقوانني  االنتقاء 

.(1(
حتى مع وجود حرية االإرادة عند هذه املخلوقات

(1( Francis Collins: p.81-82.
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هذه جتربة علمية جمعت بني املنطق والعلم من جهة، و�شوؤال 

االإميان بخالق الكون ومعنى وجودنا مع تف�شري الق�شايا الثلث 

biolo- وقد �أطلق عليها كولينز م�سطلح ، §الكربى كما طرحها كان

gos جامًعا بني �لكلمة �الأغريقية bio �لتي تعني �حلياة �أو �حليوي 

ودر��سة �الأحياء، وكلمة �إغريقية �أخرى logos �لتي تعني مرت�دفات 

�لذي  �مل�سطلح  هذ�  �جرتح  وقد  )كلمة/عقل/در��سة(،  مثل  عدة 

قائدها  هو  �لتي  �جلينية  �خلارطة  مع  بتجربته  و�رتبط  به  عرف 

عرب  �الإله  لغة  عن  )�لبحث  ويعني  معها،  �ملتكامل  وعمله  �لبحثي 

�ملعرفة �لعلمية(.



و�ل�سيء �لذي بقي من ثالثية كانط هو �سوؤ�ل �الإر�دة �حلرة، وفيها 

جهود للفال�سفة و�لعلماء نتوقف ونعيد �لتوقف عليها، و�سنعر�ض لها 

يف �ملبحث �لالحق.

ثالًثا: الإرادة احلرة

يقول جون �سريل �ساخًر�: �إن �سوؤ�ل �الإر�دة �حلرة ميثل ف�سيحًة 

، وعلى مدى قرن كامل مل يخرج �لفال�سفة بحو�ٍب 
(1(

كربى للفل�سفة

�الإر�دة  �إن  و�ل�ض:  روجر  ويقول  نف�سها،  �الأجوبة  يرددو�  �أن  �سوى 

دينيت  د�نيبل  ي�سرخ  حني  يف  �حلياة،  �ألغاز  �أعظم  هي  �حلرة 

(1( J. Sear: What Is Free Will. Closure To Truth, YouTube.
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�إر�دة  بال  �أنهم  �لنا�ض  �إبالغ  عن  توقفو�  بقوله:  �الأع�ساب  بعلماء 

حرة، وي�سرب مثاًل �ساخًر� يعري فيه �لبحوث �ملختربية عن �لوعي 

:
(1(

و�الإر�دة فيقول

مري�ض  مخ  على  ت�سيطر  �سريحًة  و�سعت  �أع�ساب  طبيبة  عن 

يعاين من ��سطر�بات ع�سبية وقالت له �ذهب وع�ض طبيعيًّا؛ الأنك 

�أو�سله  �قرتف جرًما  �ملري�ض هذ�  �أن  �ل�سريحة، غري  توجيه  حتت 

�إر�دته،  ميلك  ال  باأنه  نف�سه  تربئة  حاول  �ملر�فعة  ويف  للمحكمة، 

و�أنه حتت توجيه �ل�سريحة، ولكن �لطبيبة حني طلبو� �سهادتها يف 

�لرجل  �إد�نة  ومتت  حدث،  عما  �ل�سريحة  م�سوؤولية  نفت  �ملحكمة 

�لعلمية من �حل�سبان عمليًّا  �لتجربة  تلك، وخرجت  ب�سبب جنحته 

وقانونيًّا.

وعرب هذ� �ملثل ي�سرح د�نييل دينيت ماآالت �لتجارب �لعلمية �لتي 

توهم �لنا�ض �أن �الإر�دة �حلرة وهٌم، و�أن علم �الأع�ساب قادٌر على 

ك�سف �آليات حدوثها ومن ثم �ل�سيطرة على �ملخ وتوجيهه ب�سريحة 

تغر�ض فيه، و�ستنتهي �لنو�زع �خلطرية عند �الإن�سان �مل�ساب، وهذه 

ذو  فيه  ما  كل  و�أن  بيولوجية،  �آلة  �الإن�سان  �أن  تعتمد مقولة  جتارب 

وهذ�  و�الإر�دة،  و�لعقل  و�لوعي  �ل�سعور  ذلك  يف  مبا  بيولوجي  بعٍد 

ما يقول به فال�سفة وعلماء يرون �حلتمية يف كل عمل ي�سدر عن 

(1( D. Dennett: Stop Telling people Thy Don’t Have Free Will, Big Think, 

You Tube.
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�الإن�سان ولي�ض �حلرية، و�أن ما ن�سميه خيار�ت هو حتميات تتبدى لنا 

وهًما �أنها خيار�ت، ويرون �أن علم �الأع�ساب يعمل على ك�سف �الآلة 

�لبيولوجية �لتي تفرز ت�سرفات �الإن�سان، و�سيك�سف �أنها ت�سرفات 

بيولوجية حتمية.

هنا �سرتى �أن �ملاأزق �لذي وقعت فيه �لفل�سفة و�لعلوم �لطبيعية 

�الن�سر�ف عن مبحث  ففي حني مت  �الإر�دة �حلرة،  ماأزق  هو  مًعا 

�خلالق ومبحث �خللود عرب �خرت�ع م�سطلح agnostic �لذي يعني 

�سيوعها  ب�سبب  �ملفردة  و��ستقرت  �أعرف(،  )ال  بالقول  �الكتفاء 

وتبني فال�سفٍة كبار وعلماء مرموقني لها، مما جعلها مهرًبا �آمًنا ال 

يبدو عليه �لعجز و�لتهرب؛ الأن �أ�سماء �لقائلني بها حتمي �سمعتهم 

من تهمة �لعجز و�لهروب، بالرغم من �أنها عبارة ال هي علمية وال 

على  �مل�سكلة،  يف  �لتفكري  وتعطل  �ل�سوؤ�ل  تعطل  الأنها  فل�سفية؛  هي 

�سوؤ�ل  عن  هروب  جمرد  �أنه  يو�سح  �مل�سطلح  هذ�  ن�سوء  �سبب  �أن 

�لكلمة،  خمرتع  هك�سلي  توما�ض  قال  كما  فرتكوه  �أعجزهم  حمري 

بينما �أقحم �لفال�سفة �أنف�سهم يف �سوؤ�ل �الإر�دة �حلرة فقط ليقولو� 

لي�ض  �أن  �ل�ساخرة منهم، موؤكًد�  نحن هنا ح�سب كلمة جون �سريل 

ا مير  لديهم جو�ٌب عنها، و�أحال �ملبحث �إىل �لعلم، ولكن �لعلم �أي�سً

باأزمة مع �سوؤ�ل �الإر�دة �حلرة، وقد �أحالها هوكينج لعلم �لنف�ض بعد 

ا ما حدث لعلم �لنف�ض وعلم  عجزه عن �لتعامل معها، و�سرنى �أي�سً

�الأع�ساب يف م�ساألة �الإر�دة �حلرة �لتي و�سل �الأمر ببع�سهم للقول 

ال �أعرف كما فعلو� مع �سوؤ�ل �خلالق.
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نظريات  ثالث  هي  �حلرة  �الإر�دة  حول  �لنظريات  وخال�سة 

يدور حولها �لبحث وال يغادرها، �الأوىل تقول �إنها حتمية بيولوجية، 

�لنظرية  هي  وهذه  عليها  قيود  وال  مطلقة  حريًة  تر�ها  و�لثانية 

و�الأخرية   ،Combatepalism تو�فقية  �أنها  و�لثالثة  �لليرب�لية، 

��ستجابة  يوؤكد دينيت؛ وذلك  �لفال�سفة كما  �الأكرث قبواًل بني  هي 

قطعيًّا  توؤمن  �لتي  �لب�سرية  �جلماهري  بني  م�سهود  هو  ملا  منهم 

ولن  و�ل�سلوكية،  و�لفكرية  �لذوقية  �ختيار�تهم  يف  �أحر�ر  باأنهم 

ت�سرف  كل  �أن  تقت�سي  �لتي  �لبيولوجية  �حلتمية  فكرة  يتقبلو� 

لهم مقرر منذ زمن �سحيق نتيجًة للتطور �لبيولوجي �لذي �أك�سب 

�الإن�سان جهاًز� ع�سبيًّا يختلف عن �جلهاز �لع�سبي للحيو�ن من 

حيث �أنه �أمهر و�أقدر؛ لكنه خا�سع لقو�نني �سيك�سفها �لعلم وعلم 

و�لفل�سفة  باحلتمية،  �لقائلني  �فرت��ض  ح�سب  حتديًد�  �الأع�ساب 

�أن تقرر موقًفا، و�أحياًنا حتيل  تقف على م�سارف هذ� �لعلم دون 

�ل�سوؤ�ل للعلم، هذ� ما جعل جون �سريل ي�سخر من عجز �لفال�سفة 

وتوقف عقولهم عن �الأجوبة على مدى قرٍن �أو يزيد، وكلما �أمعنت 

يف تتبع �جلهود �زددت �إح�سا�ًسا �أن �لتكر�ر هو �ملوجه �الأبرز لهذه 

.
(1(

�لبحوث

من  جاء  وخمتربيًّا  و�قعيًّا  جو�ًبا  بو�سفه  �ل�سايف  �جلو�ب  ولعل 

روجر و�ل�ض، وهو عامل نف�ساين تعامل مبا�سرًة وخمتربيًّا مع حاالت 

�ملناظرة  �نظر:  �ملجال  هذ�  يف  �لبحوث  عن  كا�سفة  خال�سات  على  للوقوف   (1(

 The Great Free Will Debate. Big Think, You Tube :ملكثفة يف هذ� �لعر�ض�
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�لعلمية  �لنظريات  على  �نفتاحه  مع  و�الإر�دة  �لوعي  م�سائل  مت�ض 

:
(1(

و�لفل�سفية كلها، وخل�ض خلال�سة هذه �أهم عنا�سرها

1. حرية �الإر�دة �أعظم �لغاز �حلياة.

تعني �ل�سيء �لكثري للنا�ض ح�سب نتائج بحوثي مع مر�ساي،   .2

�إر�دٌة حرة،  و�أنها  �إر�دته  �أنه ميلك  �أحدهم بحق  حني ي�سعر 

وحني ي�سمع �أنها وهم كما يقول بع�ض �لفال�سفة، وكثري من 

علماء �الأع�ساب ي�سابون باالإحباط.

�أو  حقيقيٌة،  و�أنها  بوجودها  ن�سعر  �أن  حقيقية  قيمة  �إنها   .3

فالبديل هو �ملتاهة فل�سفيًّا وعمليًّا.

و�لقول بوجودها يحدث فارًقا عظيًما يف �حلياة �لب�سرية.  .4

�لتي  �لظنية  �الأجوبة  مقابل  يف  و�ل�ض  روجر  �إليه  و�سل  ما  هذ� 

��ستطالع  يف  كما  �أعد�دهم  تتز�يد  وفال�سفة  علماء  عليها  ي�سر 

و�أننا  �أحر�ًر�  ل�سنا  �أننا  يرون  �لربيطانية، ممن  جريدة �جلارديان 

فقط نتوهم �أننا �أحر�ر.

مو�سوعات  عن  بحثي  يف  �أر  مل  �سخ�سيًّا  فاإين  �لنهاية  ويف 

�الإر�دة �حلرة مثل ما وجدته عند ت�سوم�سكي يف حما�سرة له، حيث 

تكثفت �الأ�سئلة حني مناق�سات �حل�سور حول �الإر�دة �حلرة، ف�سدد 

ت�سوم�سكي على موقف ديكارت باأننا )ال ن�ستطيع �إنكار وجود حرية 

(1( Roger Walsh: Can Brains Have Free Will, You Tube: closure to truth.
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ملالحظة  و�أحال  تف�سريها(،  ن�ستطيع  ال  ذ�ته  �لوقت  ويف  �الإر�دة، 

نقدية عن �أولئك �لذين يرون �الإر�دة �حلرة وهًما، يف حني �أنهم �أ�سد 

�لباحثني عنها، وهذ� �أمر م�سحك �أن تبحث عما تنكر وجوده، ومل 

يغفل عن نقد �لتجارب �ملختربية �لتي تقول �إنها ك�سفت عن فعاليات 

تتحرك يف مخ �الإن�سان قبل قيامه باأي حركة كاأن يرفع �إ�سبعه مثاًل، 

وقال �إن هذ� �لك�سف ال يعني له �سيًئا، ولن يكون حجًة الإلغاء �عتقاد 

.
(1(

�الإن�سان باأنه يحرك يده بق�سديٍة و�عية

بينما  �حلركة،  ت�سبق  ما  مبثل  �ملخ  ت�سبق  �أ�ساًل  �لنية  �أن  كما 

�لتجارب تقي�ض فقط تفاعل �ملخ مع حدوث �حلركة.

�لفل�سفية يف  بالف�سيحة  �أما ملاذ� يحدث ما ي�سميه جون �سريل 

�لعلم و�لفل�سفة مع �أنهما مًعا �أعظم �لعلوم �لعقلية و�لعملية للب�سرية 

فهذ� ما �سنقف عليه يف �ملبحث �لالحق.

رابًعا: الف�سيحة الفل�سفية

ما �شبب حدوث هذه الف�شيحة الفل�شفية؟

لقد بذل جون كون جهوًد� خارقة يف تتبع �سوؤ�ل �الإر�دة �حلرة، 

فتحاور مع �لفال�سفة و�لبيولوجيني وعلماء �الأع�ساب وعلماء �لنف�ض 

باحلتمية  يقول  من  ومع  وملحدهم،  موؤمنهم  �الجتاهات،  كل  من 

يجعلها  �لذي  �لليرب�يل  بالر�أي  يقول  ومن  وهم  �الإر�دة  �إن  ويقول 

(1( N. Chomsky: Free Will. 1, You Tube.
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حريًة مطلقًة وكاملة �خليار، وقابل من لديهم جتارب خمتربية على 

�لبحثي  برناجمه  يف  موثقة  حو�ر�ته  وكل  �لنف�سي،  �لطب  ويف  �ملخ 

Closure To Truth، وهو نف�سه باحث متخ�س�ض يف علم �الأع�ساب، 

ا �أنه ظل يحاور �لكل وي�سائل  و�خلال�سة �لتي �سرن�ها عنده �سخ�سيًّ

�لكل، وظلت �أ�سئلته معلقًة مع حرية �لت�ساوؤل، ويك�سف ذلك حو�ره مع 

�لفريد ميل mele �لذي �نتهى فيه بالقول �إنهما مًعا ال يعرفان جو�ًبا 

يح�سم �سوؤ�ل �لبحث عن حقيقة �الإر�دة �حلرة، وكاأنهما وقعا فيما 

. وهذ� يحيلنا لديكارت 
(1(

قال عنه جون �سريل بالف�سيحة �لفل�سفية

باأننا ال ن�ستطيع تف�سري �الإر�دة �حلرة وال كيف �كت�سبناها، �إال �أننا 

�إنكار وجودها، وهذه مالحظٌة و�قعية يدركها كل  ا ال ن�ستطيع  �أي�سً

�أحر�ر يف تفكرينا وخيار�تنا،  �أننا  و�حد منا يف نف�سه، فنحن نرى 

وناأخذ ذلك م�سلمًة فطريًة، ولكن �لفال�سفة وعلى مدى قرون �سغلو� 

ديكارت  قرر  كما  تف�سريه  ي�ستطيعون  ال  �لذي  بال�سوؤ�ل  �أنف�سهم 

يقولون  ظلو�  ما  ليكررو�  فقط  طرحه  على  ي�سرون  ظلو�  ولكنهم 

جياًل من بعد جيل، وحني ت�سلمت علوم �لبيولوجي و�لفيزياء وعلم 

�الأع�ساب وعلم �لنف�ض �لزمام وباإ�سر�ر مماثل الإ�سر�ر �لفال�سفة 

ا بحال مماثلة من �حلرية ومتاهات �لفر�سيات. وقعو� �أي�سً

ولذ� البد من �لقبول بالت�سور �لذي مييز بني �جل�سدي و�لعقلي؛ 

ال  الأنه  باإطالٍق؛  و�لغريزي  �جل�سدي  ب�سرطه  يت�سرف  فاحليو�ن 

ميلك عقاًل مييز بني �لغريزي �جل�سدي من جهة و�لعقلي من جهة 

(1( A. Mele: Philosophy Of Free Will, Closure to Truth, You Tube.
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�خلري  بني  �لتمييز  من  متكنه  حرة  �إر�دة  لديه  فلي�ست  ولذ�  ثانية؛ 

�ملحا�سبة،  بقو�نني  يعي  وال  ت�سرفاته  م�سوؤولية  يتحمل  وال  و�ل�سر، 

بينما �الإن�سان ميلك �الإر�دة.

و�حلل هو كما ي�سرح كري�ستوف كو�ض باأننا البد �أن نوؤمن بامل�سدر 

، ومثله مايل �لذي يوؤكد 
(1(

غري �جل�سدي لكي نقول باالإر�دة �حلرة

�أن من يزعم �أن حرية �الإر�دة وهم؛ مربًر� ذلك باأن �لنف�ض وهم، 

 .
(2(

ومن ثم يوؤكد وهميتهما مًعا، فهو حتًما خمطئ ح�سب عبارة مايل

�لتي  �لفل�سفية  �لف�سيحة  �أو  �لعملية  �ملتاهة  �سبب  لنا  يف�سر  وهذ� 

يقع فيها كل من ظل يبحث عن �الإر�دة فقط لينفيها، وغر�سه من 

�لبحث هو �إحالتها مل�سدر بيولوجي �أو فيزيائي فح�سب، لكي يقول 

�إنها حتمية و�آلية ولي�ست حرة.

�إن �إغفال دور �لروح و�لنف�ض هنا هو �لذي ي�سبب �لربكة �لعلمية، 

�أن �الإن�سان  ولو �أعدنا �الإر�دة �حلرة �إىل �لنف�ض وتخلينا عن فكرة 

)�آلة بيولوجية( وهو �لت�سور �لذي دفع للقول باأنه لي�ست لنا �إر�دٌة 

هذه  عن  تخلينا  لو  لكن  بيولوجي،  توجيه  حتت  فقط  و�أننا  حرة، 

�لقطعية �مل�سبقة بحثيًّا لوجدنا طريًقا يف�سر لنا متلك �الإن�سان لهذه 

� باإر�دته وخيار�ته، وهذ� �سعور فطري  �ملنحة �لعظيمة يف كونه حرًّ

�أويل لدى كل �إن�سان و�إن�سانة، وال ي�سقى بال�سوؤ�ل عنه �إال ذ�ك �لذي 

(1( C. Kosh: Can Brains Have Free Will, Closure to Truth, You Tube.

(2( B. Malle: Free Will Folk Beliefs, Closer To Truth, You Tube.
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يريد �إنكار ما هو معروف بالفطرة، ومن �مل�سحك �أن من ينكر وجود 

�الإر�دة �حلرة هو من ين�سغل بالبحث عنها، كما نقلنا عن ت�سوم�سكي 

قبل.

�لقيم  �بن  تعريف  ناأخذ  ت�سورنا  ر�سم  يف  هنا  �لفكرة  ولتكتمل 

اجل�شم  لهذا  باملاهية  خمالٌف  ج�شم  »�لنف�ض  بقوله:  للنف�ض 

ينفذ  متحرك،  حي  خفيف  علوي  نوراين  ج�شم  وهو  املح�شو�ش، 

و�شريان  الورد،  يف  املاء  �شريان  فيها  وي�شري  االأع�شاء  جوهر  يف 

االأع�شاء  هذه  دامت  فما  الفحم،  يف  والنار  الزيتون،  يف  الدهن 

اللطيف  اجل�شم  هذا  من  عليها  الفائ�شة  االآثار  لقبول  �شاحلًة 

واأفادتها هذه  اللطيف م�شابًكا لهذه االأع�شاء،  بقي ذلك اجل�شم 

االأع�شاء  هذه  ف�شدت  واإذا  االإرادية،  واحلركة  احل�ش  من  االآثار 

الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك  ا�شتيلء االأخلط  ب�شب 

.
(1(

االآثار فارق الروح البدن، وانف�شل اإىل عامل االأرواح«

متابًعا  والنف�ش،  الروح  بني  يجمع  القيم  ابن  كلم  اأن  على 

بذلك �شيخه ابن تيمية الذي يقول: »ال اخت�شا�ش للروح ب�شيء 

من اجل�شد؛ بل هي �شارية يف اجل�شد كله كما ت�شري احلياة التي 

هي عر�ش يف جميع اجل�شد، واحلياة م�شروطة بالروح، واإذا الروح 

.
(2(

يف اجل�شد كان فيه حياة، واإذا فارقته الروح فارقته احلياة «

�لكتاب  د�ر  �جلميلي،  �ل�سيد  حتقيق:  )�ض278(،  �لروح  كتاب  �لقيم:  �بن   (1(

�لعربي، بريوت، 1986م.

�ملنربية،  �لر�سائل  من�سورة يف جمموعة  و�لروح،  �لعقل  ر�سالة يف  تيمية:  �بن   (2(
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ومن هذه �لتعريفات جمتمعًة ميكننا �أن ن�ستجمع نظريًة تتما�سك 

فعمت  �مل�سجى  �الإن�سان  ج�سد  يف  �هلل  نفخها  �لتي  �لروح  بني  فيما 

لالإن�سان  و�لعقلية  �لو�قعية  �حلال  هي  �لتي  و�لنف�ض  �حلياة،  فيه 

حياًة و�سلوًكا وفكًر�، وناأخذ من �لنف�ض �سفاتها �لثالث كما وردت 

�لب�سري  و�لو�قع  و�ملطمئنة،  �مة  و�للوَّ ارة  �الأمَّ �لكرمي؛  �لقر�آن  يف 

يعي�ض حاالت تلك �ل�سفات �لثالث عن �لنف�ض �لتي خالطت �جل�سد 

�لب�سري وعرّبت عن �سروف هذ� �الإن�سان بني حاالت ثالث تتقلب 

عليه يف �سلوكه وحاالت معا�سه وعالقاته مع ذ�ته ومع �لعامل ب�سًر� 

وبيئًة وعماًل وم�ساعَر وتفكًر� وقر�ر�ٍت و�سلوكيات، حتى وهو ي�سنع 

�لتعلم  و�أنظمة  و�أنظمة �حلكم  �لعامة و�خلا�سة  قو�نينه و�سيا�ساته 

�مة؛ �إذ مل ي�سع �الإن�سان  ارة، و�أنظمة تنتجها �للوَّ بني طموح تدفعه �الأمَّ

�الأنظمة �إال حني مل�ض �حلاجة لتنظيم �لذ�تي وربطه مع �ملو�سوعي؛ 

وذلك بتقنني عالقة �لذ�ت مع �لذ�ت، وهذ� هو �لقانون �الأخالقي؛ 

�إذ يتحول �إىل قانون عملي، حيث يحكم �الإن�سان على غريه مبثل ما 

�أو يعي�ض عقله، مبعنى �أن �لعقل  يحكم على نف�سه حني يعي�ض هو�ه 

ثالث،  ب�سفات  �ل�سلوك  �إن  ما  مبثل  متاًما  ثالث  ب�سفات  �سيكون 

جتمعها يف �حلالني �سفات )�الأمارة/�للو�مة/�ملطمئنة(، و�ستتقلب 

و�سرية  �لثالث،  �ل�سفات  مبتقلبات  �سوؤونه  من  �ساأن  كل  يف  حياته 

كل و�حد منا تخت�سرها و�قعيًّا هذه �ل�سفات �لثالث. و�لعقل مثل 

�م، ويدخل حيًنا حلال من �لطماأنينة جتعل �لعقالين  ار ولوَّ �لنف�ض �أمَّ

�جلزء �لثاين )�ض 74(، بريوت، 1970م.
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روحانيًّا كذلك، ولعل هذ� ما طلبه هيجل حني جعل �لعقل هو �لروح، 

وطلبه �جلرجاين فجعل �لعقل هو �لنف�ض.

خمتلًفا  حرة،  و�إر�دة  وعقل  ووعي  ورح  بج�سد  يولد  و�الإن�سان 

بهذ� عن �حليو�ن �لذي يولد بج�سد وروح ولي�ض له عقل و�إر�دة حرة 

كما �الإن�سان، و�الإن�سان و�حليو�ن ميوتان حني تغادر �لروح �جل�سد، 

ولكن �لكائن �لب�سري �سيغادره �لوعي و�لعقل و�الإر�دة حلظَة مغادرة 

�لروح جل�سده متاًما كما قد ولدت هذه كلها مع ميالده، وهذ� ي�سري 

�إىل تر�بط بني �لعقل و�لوعي و�الإر�دة �حلرة من جهة و�لروح من 

جهة �أخرى، وهو تر�بط تام ومطلق.

ترحل  �أن  و�لعقل  و�الإر�دة  �لوعي  ومعها  للروح  يحدث  وكما 

ا قد عا�ست معه جمتمعًة، وهنا يتحتم �أن تكون  جمتمعًة فهي �أي�سً

وظائف �لروح و�لنف�ض مع �لعقل ومع �لوعي و�الإر�دة متالزمة، وكما 

م�سار�ت  يف  متالزمة  ا  �أي�سً فهي  �لوفاة؛  ويف  �مليالد  يف  تالزمت 

�الإن�سان  يفرق  ما  وهذ�  و�ل�سلوكيات،  �ل�سفات  يف  وتقلبها  �حلياة 

و�سيعزز هذ� من فر�سية  عن �حليو�ن يف حياتهما ويف مماتهما، 

عالقة �لعقل و�الإر�دة مع �لروح )�لنف�ض(، و�أي بحث ي�ستبعد هذه 

�جل�سد  �إال  يجد  لن  حيث  معرفية؛  حرية  يف  �سيقع  فاإنه  �لعالقة 

�لتعبري  ح�سب  بيولوجية،  �آلة  مًعا  ويكونان  �الإر�دة،  موطن  ليجعله 

ا  �ال�سطالحي، ولكن ومبا �أن �جل�سد �إذ� غادرته �لروح غادرته �أي�سً

�لروح،  �الإر�دة مع  �لعقل و�لوعي فال مفر من ربط  �الإر�دة ومعها 

وهذ� ي�ستجيب للمعاين �لعامة �لتي ي�سلم بها عموم �لب�سر ويعززها 
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قول ديكارت: �إننا ال ن�ستطيع �إنكار �الإر�دة �حلرة حتى و�إن عجزنا 

عن تف�سريها.

�أين ت�سكن �لنف�ض و�أين ي�سكن �لعقل �لذي هو  وياأتي �سوؤ�ل عن 

لغز ثقايف من حيث �لبحث �لعلمي يف علم �الأع�ساب وموقع �الإر�دة 

�حلرة، وكيف ينتظم عملها؟ ويجري يف �لبحث هذ� �لرتكيز على 

�ملخ. ولعل تعريف �بن �لقيم وقبله �بن تيمية يح�سم �سوؤ�ل �ملكان؛ 

وذلك �أن �لروح و�لنف�ض ي�سريان يف �جل�سد كله دون تخ�سي�ض جزء 

�أنه يف  �أي  �أن �لعقل كحال �لروح،  �أن نفرت�ض  منه، وي�سح لنا هنا 

�أوك�سفورد ومعجم  كل جزء من �جل�سد، وهذ� ما جنده يف معجم 

يحدد�  ومل  �جل�سم،  �لعقل جزء يف  �إن  مًعا:  قاال  كيمربيدج، حيث 

مكانه، ولكننا تبًعا لتعريفات �بن تيمية و�بن �لقيم �سنجد ت�سوًر� 

يجعل �لعقل مع �لنف�ض �أو هو �أحد خ�سائ�سها، ومن ثم فهو يف كل 

�أجز�ء  من  جزء  كل  يف  و�لروح  �لنف�ض  هي  كما  �جل�سم  من  ع�سو 

�جل�سم، و�إذ� غادرت �لروح �جل�سد غادرت معها �لنف�ض وغادر معها 

�لعقل تبًعا ملغادرة �لوعي و�الإر�دة.

منه  �ستخرج  �بتد�ًء  ربه  من  بنفخة  تلقاها  �لتي  �الإن�سان  وروح 

�لروح ح�سب ما جنده يف  ولي�ض ب�سفة  نف�ًسا  لربها بو�سفها  وتعود 

ٹ(  ٹ   ٹ   ٹ     ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   )ٺ   �لكرمية:  �الآية 

)�لفجر: 27-28(، ومبا �أن �لروح �لتي نفخت يف �جل�سد خملوقة -كما 

يقول �بن �لقيم- فهي من خملوقات �هلل، و�إن خفيت علينا �لروح 

فاإن �لنف�ض بينٌة لنا ونعرفها ونخربها عرب معرفتنا ب�سلوكياتها ما 
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ارة �لتي نعي�ض �أو�مرها و�قعيًّا مبثل ما نعرف �أن لنا �سمرًي�  بني �الأمَّ

ارة، ومن هنا عرفنا  يلومنا على �أي خطيئة نقرتفها حتت �سطوة �الأمَّ

�مة، كما نعرف حاالت �لطماأنينة �لتي تاأتينا يف  وخربنا �لنف�ض �للوَّ

�أوقات ن�سميها باخل�سوع حني تلني �لنف�ض وت�سكن وتدخل يف �سعور 

حلظات  وهي  و�ملركز،  �لعميق  �لتاأمل  حاالت  مع  وكذلك  عميق، 

�لطماأنينة �لتي تعود فيها �لنف�ض لبع�ض �سفاتها �لروحية، وما تلبث 

بني  �سياحة  ونظل يف  �مة،  �للوَّ و�ستالحقها  ارة  �الأمَّ �لنف�ض  تعود  �أن 

هذه �لنفو�ض؛ مما يفيد �أن �لروح نور�نية يف �أ�سلها، ولكن خمالطتها 

ارة، وتعود لها بع�ض  للج�سد حولتها ل�سفة �لنف�ض وخا�سة مع �الأمَّ

تلم بها �ملطمئنة  لتلوم على �خلطاأ، كما  �الأولية �لطهورية  �سفاتها 

�لروح بو�سفها  �لعالية. ويف حلظة �ملوت تخرج  يف حاالت �ل�سفاء 

نف�ًسا، وقد كانت حلت بد�ية بو�سفها روًحا.

و�سبب حتول �لروح �إىل نف�ض يعود ملخالطة �لروح �جل�سد و�لتاأثر 

لرغبات  تبًعا  ج�سدي  �سلوك  هي  ارة  �الأمَّ و�سفة  �سفاته،  ببع�ض 

�مة خا�سية روحية تطهريية، وتنتهي  �للوَّ و�إغر�ء�ته، بينما  �جل�سد 

�مة  للمطمئنة وهي حالة �لتو�زن �لذي ترجح معها نتائج �أفعال �للوَّ

ارة. وتطهريها للنف�ض من �أفاعيل �الأمَّ

ن�ض هيجل  وقد  �إليه،  ما ذهبنا  يع�سد  ما  �لفل�سفة  �أن يف  على 

على �أن �لعقل هو �لروح؛ وذلك يف جملة ح�سمت معنى عنو�ن كتابه 

مفردة  ��ستخدم  حيث  �لروح،  عن  �أم  �لعقل  عن  كونه  بني  �مللتب�ض 

�أملانية تعني �ملعنيني مًعا، ولكنه يف �ملنت �أطلق جملة تقطع باحلكم 
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ف  وهي جملة: )reason is spirit) )�ض114(، كما �أن �جلرجاين عرَّ

.
(1(

�لعقل باأنه �لنف�ض

خام�ًسا: فعل ال�سر، وملاذا منحنا اهلل اإرادة حرة)2)؟

ما العلقة بني االإميان باهلل واالإرادة احلرة؟

يف   � حرًّ تكون  و�أن  جهة،  من  و�لعقل  �لوجد�ن  بني  �لعالقة  ما 

قر�رك ويف �إر�دتك من جهة ثانية، وهل �الإر�دة �حلرة دليل فل�سفي 

على �خلالق...؟!

حرية،  دون  �إر�دة  وال  �إر�دة،  دون  حرية  �أال  جنزم  فاإننا  وحتما 

علينا  ي�سهل  وقد  مًعا؟  وعاطفي  عاقٌل  ذهن  �لب�سري  �لذهن  فيما 

تفهم �لت�سرفات �لعاقلة من حيث هي و�عية وتعتمد �حلجة دفاًعا 

�أو تفنيًد�، لكن ت�سرفات �لعاطفة �أكرث تعقيًد�؛ الأنها تعمل باأ�ساليب 

غري معقلنة، ويف غالبها تعتمد رد �لفعل وتتحرك بناًء على عالقة 

�لذ�ت مع غريها ب�سًر� �أو ظروًفا، ومعها يرت�جع �لعقل؛ الأنه بطيء 

�لعو�قب و�مل�سلحة و�مل�سرة،  للتفكر وح�ساب  �حلركة ويحتاج وقًتا 

على عك�ض �لعاطفة �لتي تت�سرف دون ح�سبان ويح�سر �لعقل بعد 

�ل�سمري مع فروق يف توقيت �حل�سور؛ حيث  ذلك، وكذلك يح�سر 

وقد   ،19 بغد�د،  و�الإعالم،  �لثقافة  وز�رة  )�ض78(،  �لتعريفات  �جلرجاين:   (1(

ناق�سته بتو�سع يف )�لعقل �ملوؤمن/�لعقل �مللحد( �لف�سل �ل�ساد�ض.

هذ� �ملبحث منقول من كتابي: )�لعقل �ملوؤمن( �لف�سل �لر�بع، وذلك حلاجة   (2(

مبحثنا هذ� له. 
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�لعقل ال يتاأخر كثرًي� يف �حل�سور، وح�سوره جلي وت�سهل خماطبته 

�لت�سرف  حتى  �لت�سرف،  عقلنة  على  قادر  �أنه  كما  وحماورته، 

�خلاطئ �سيجد له تخريًجا �أو تربيًر�، ولكن �ل�سمري �إذ� ح�سر فاإنه 

يكافئ، ح�سب حالة �حلدث ح�سًنا كان  �أو  يحا�سب  و�إمنا  يحاور  ال 

�أو قبيًحا. ويف حال ما كان �حلدث غري ح�سن فاإن ح�سور �ل�سمري 

�سيكون حتت عنو�ن ما ن�سميه تاأنيب �ل�سمري.

وهنا ياأتي �ل�سوؤ�ل عن �ل�سمري ودوره علينا، فهو خا�سية ب�سرية 

تالم�ض كل �لب�سر �أخيارهم و�أ�سر�رهم، عاملهم وجاهلهم، وال ي�سلم 

منه �أحد وال يفر منه �أحد، ولي�ض للعقل �سلطة عليه، فمن �أين �أتى 

ونحن ال نتعلمه وال �سلطة لنا عليه.

�إن �الإميان نف�سه هو منطقٌة عاطفية ولي�ست عقالنية.  ولو قلنا 

)وهو قول هيوم ورو�سو( فاإن �ل�سمري كذلك حالة عاطفية ولي�ست 

بعقالنية؛ ولذ� هما مًعا من م�سدر و�حد ال يف�سره �لعلم وال �لعقل.

باإجمال حيث  و�سنعر�ض هنا ملوقف رو�سو �لذي يعر�ض ت�سوره 

يقول: �أن �أطلب من �خلالق �أن يغري م�سيئتي يعني �أن يقوم هو بالعمل 

، وهنا يك�سف عن �لعالقة بني وجود عقل مع 
(1(

و�أنا �أتقا�سى �الأجر

�الأخرى،  نوعيًّا عن  تختلف  وظائف  منها  و�حدة  ولكل  وروح،  نف�ض 

وكلما عجز �لعقل عن وظيفة ف�ستقوم بها �إحدى �لقوتني، قوة �لروح 

�لعربي،  �لثقايف  �ملركز  �لعروي،  عبد�هلل  ت:  )�ض86(،  �لفطرة  دين  رو�سو:   (1(

�لد�ر �لبي�ساء/بريوت. 
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�أو قوة �لنف�ض، و�لعقل لي�ض كاماًل، وهذ� �أمر ي�سرتك يف قوله كثريون، 

مثل جون لوك وكانط وهيوم وهيجل، وعربيًّا �لغز�يل و�جلرجاين، 

بحيث  و�ل�سمري،  �لعقل  بني  �لدقيقة  �لعالقة  يطرح  رو�سو  �أن  على 

وي�سرتك  �الإر�دة،  م�سدر  و�لعقل  �الإميان،  م�سدر  �ل�سمري  يكون 

�ل�سمري مع �لعقل يف تبادل وظائف �الإر�دة، فتاأنيب �ل�سمري مثاًل 

ياأتي تالًيا الرتكاب �الإن�سان خطاأ من نوع ما، وكما �أن �لعقل �لو�عي 

فاإن  �ملروءة  مقيا�ض  يف  ب�سحيح  لي�ض  �أمًر�  تختار  �أن  للذ�ت  �سمح 

�لعقل هنا لن يتمكن من تعديل خطئه، وقد ي�ساعد بتوفري مربر�ت 

لتكر�ر  �أخرى  ا  فر�سً تتيح  �أي�سا  بل  فح�سب؛  �خلطاأ  �أثر  مت�سح  ال 

�خلطاأ بغطاء عقالين متغطر�ض، ولي�ست نظرية �حلروب �إال �سيغة 

لهذه �لرت�جيديا �لب�سرية، غري �أن �ل�سمري �سيتوىل مهمة �ملحا�سبة 

و�ملالحقة �مللحة.

فاإن  �الإر�دة �حلرة  تبًعا لوجود  فاإنه   
(1(

لوي�ض �إ�ض.  وح�سب �سي. 

�ل�سر يقع من �الإن�سان وين�سب له؛ ولذ� يتحمل م�سوؤولية �أفعاله مبا �أنه 

يف خيار بني منعه من حرية �الختيار �أو حتمل مغبات هذه �حلرية، 

ومنعه من �حلرية �أ�سد �سرًر� من حما�سبته على �أفعاله ومن يتذمر 

من �أن �خلالق مل مينعه عن فعل �ل�سر؛ فهو كمن يلوم ربه على منحه 

حرية �الختيار كما يقول رو�سو، وهي هبٌة متنحه ميزة معنوية يف �أن 

يكون �ساحب مروءة كلما فعل خرًي� ال يرجو ثو�به، �أو �متنع عن �سر 

(1( C. S. Lewis: Mere Christianity, p.18, Harper Colins Publisher, London, 

1952. 
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تعفًفا عنه، وهل �سيكون من �لعدل �أن جتازي على �خلري من ال يقوى 

على فعل �ل�سر، وهل كنا �سنتمتع بحرية �الختيار لو مل مينحنا �هلل 

(1(
هذه �حلرية...؟!

�أقوى  هي  �خلري  يحب  ذ�ته  �لوقت  ويف  �ل�سر  �الإن�سان  يفعل  �أن 

عالمات �ملنحة �لربانية عرب هبة �الإر�دة �حلرة؛ فالل�ض مثاًل يريد 

�الأمم  لدى  يبحثون عن خائن  و�الأمم  �أخياًر�،  يكونو�  �أن  من غريه 

�الأخرى ي�سرب لهم �ملعلومات ويكافئونه على ذلك، لكنهم �سيعاقبون 

خائنهم وقد يعدمونه، ومع �أننا ال ن�ستفيد من بطوالت �لقد�مى يف 

�ساحق �لتاريخ �إال �أننا ن�ستمتع يف متجيد بطوالتهم، وهذ� ي�سري �إىل 

خبيئة مكينة يف �لنف�ض �لب�سرية جتعل �لل�ض يطعم �جلائع، و�لقاتل 

يف  �جلميع  عند  و�سنجد  عليه،  وي�سفق  �ملحتاج  ي�ساعد  �ملحرتف 

تاأت  مل  �لتي  �لعميقة  �مل�ساعر  لهذه  �سيًغا  ��ستثناء  دون  كله  �لعامل 

من تعليم �ملد�ر�ض وال من ثقافة �ملجتمع؛ بل هي �سمة كونية تعم وال 

.
(2(

تخ�ض، ولي�ست خارجية و�إمنا هي مغرو�سة يف �لنف�ض �لب�سرية

هذ� دليل على �خلالق �لذي منح هذه �لقيمة لالإن�سان، وال ميكن 

ن�سبتها لقو�نني �لطبيعة �لتي يتوىل لوي�ض �لتمييز بينها وبني �لقانون 

فعله  �لكائن  يلزم  ما  تعني  �لطبيعة  قو�نني  �إن  �الأخالقي من حيث 

قطعيًّا مثل �سقوط �سخرة من فوق، حيث ت�سف قو�نني �جلاذبية ما 

رو�سو: دين �لفطرة )�ض57(، و�نظر: )�ض56-66(،  و�نظر: لوي�ض )�ض18(.   (1(

رو�سو: )�ض73-71(.  (2(
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�سيحدث لل�سخرة �ل�ساقطة، بينما �لقانون �الأخالقي ي�سمح للمرء 

يفعل  قد  لكنه  به،  ويرغب  �خلري  يعرف  �إنه  حيث  من  يخالفه  باأن 

، وهذه خا�سية مل يخرتعها �لب�سر 
(1(

�ل�سر مع معرفته �أنه لي�ض خرًي�

�أنه  و�إمنا جاءت من م�سدر البد  �لطبيعة،  وال تتحكم فيها قو�نني 

�ختارها لنا عن ق�سد وتدبري.

�حلرة  �الإر�دة  ودور  �خلالق  عن  حماجته  يف  لوي�ض  ومي�سي 

للكون  كان  �إن  �الآتي:  �لت�سور  يطرح  باأن  نفو�سنا  د�خل  من  كدليل 

من قوة عظمى �سممته وتديره فاإن �مل�سمم، �أي م�سمم، ال يتجلى 

يف ت�سميمه، ولن ترى م�سمم �لعمارة يتجلى يف عمارته عرب دليل 

�لت�ساميم؛  ثقافة  حال  وهذه  جد�ر،  �أو  كعمود  يك�سفه  ظاهري 

توجيهات  عرب  �لعميقة  دو�خلنا  من  �سيكون  �هلل  �إىل  فدليلنا  ولذ� 

�ملميز؛  و�لعقل  �الإر�دة �حلرة  تعتمد  ذ�تية  بقو�نني  توجهنا  د�خلية 

لكي نت�سرف بطريقة حمددة �سلوًكا وتفكرًي�، وذ�ك هو �ل�سندوق 

بقدرتنا  نعي�ض  ال  �أننا  نكت�سف  وفيه  فتحه،  ن�ستطيع  �لذي  �الأ�سود 

�لفردية ولكن هناك �سيًئا يف دو�خلنا يعطينا تعليمات كيف نت�سرف، 

وهذ� هو �لقانون �الأخالقي، وهو ما يجعل �سلوكنا يختلف عن �سلوك 

�سخرة تخ�سع لقانون �جلاذبية، جمبورًة دون خيار منها كما هي 

حال �لقو�نني �لطبيعية بعامة، وقو�نني �لغر�ئز مثلها، حيث ال خيار 

وال �إر�دة حرة معها؛ �أما �لقانون �الأخالقي فهو مثل كتاب ب�سفحات 

نقروؤها تلقائيًّا ونت�سرف معها بفهم تلقائي كذلك، ولكننا نتمثلها 

لوي�ض: )�ض20-17(.   (1(
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باإر�دة حرة فنعي �خلري منها وقد نت�سرف بنقي�سه، فمن منحها 

لنا ومنح معها �الإر�دة يف �أن نفعل �أو ال نفعل...؟!

هذ� هو �لكتاب �لد�خلي �لذي لو بحثنا له عن و�هب فلن يكون 

قانوًنا  لنا  و�ختار  ق�سرية،  قو�نني  للطبيعة  �ختار  �لذي  �خلالق  �إال 

م�سفوًعا بحرية �سلوكية جتاه هذ� �لقانون، وما نتعلمه من �ملد�ر�ض 

من  �بتكار�ت  ولي�ض  �لقانون  بهذ�  تذكري  �سوى  لي�ض  �ملجتمع  ومن 

معلم ما �أو جمتمع ما؛ �إنها �أمر كوين ال يختلف فيه ب�سر عن ب�سر 

وال ظرف عن ظرف، و�لكل يعرف �خلري ويعرف �ل�سر، ويفعل هذ� 

�أو تو�سيات من خارجه،  �ل�سمري، دون در��سة  تاأنيب  وذ�ك ويناله 

وهذه  فعله،  و�إن  �ل�سر  مع  و�لتوتر  �خلري  مع  بالر�حة  ي�سعر  و�لكل 

توجيهات  تعطي  ال  �ملادة  الأن  )matter)؛  مادة  لي�ست  �خلا�سية 

.
(1(

معنوية، وهذ� ما �سيف�سي بنا �إىل )تاأنيب �ل�سمري(

ونعلي من  و�ل�سر  �إر�دة ومنيز بني �خلري  وما دمنا منلك حرية 

�سغريها  �الأخطاء  نرتكب  هذ�  ومع  غرينا،  ويف  فينا  �خلري  قيم 

جناهر  �أن  يحدث  كما  غرينا  حما�سبة  علينا  وي�سهل  وكبريها، 

باالعرت�ف باالأخطاء ونطلب �مل�ساحمة، وهذ� �أمر ال ينهي �لق�سة؛ 

الأننا منيل كثرًي� �إىل كتم �سرنا ونحاذر من �نك�سافه، ولكن �سيًئا �آخر 

تاأنيب  هو  �إ�سكاته، ذ�ك  وال  منه  �لهروب  وال  مو�جهته  ن�ستطيع  لن 

�ل�سمري، وهذ� مل نكت�سبه من �أحد، ال من �لبيت وال من �ملدر�سة وال 

لوي�ض: )�ض27-24(.  (1(
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من �ملجتمع وال من �أي م�سدر خارجي؛ بل ياأتي ليكون رقيًبا يرقبنا، 

وليكون ر�سالًة لنا ممن خلقنا وغر�ض فينا هذ� �لرقيب �لذي نعرف 

ال  �أننا  ونعرف  فينا،  فعلها  ومن  �أثرها  من  نلم�سه  مبا  حقيقٌة  �أنه 

نتحكم بها، و�أنها حتدث فح�سب فنعرف من حدوثها �أنها موجودٌة، 

و�أنها من ثم حقيقة.

هنا �سنت�سور فكرة �خلالق من حيث �إن �لت�سديق به ياأتي من 

عالماته �لتي نر�ها وال نعرف لها م�سدًر� �أو ال نحيط بها، ولكنها 

�ل�سمري  وتاأنيب  نقر�أها،  �أن  فح�سب  منا  حتتاج  عالمات  هذ�  مع 

فل�سفيًّا  تنتظمها  و�حدة من منظومة عالمات  عالمٌة دقيقة، وهي 

عر�سها،  يف  ولوي�ض  رو�سو  �أجاد  وقد  �الأخالقي،  �لقانون  منظومة 

وللوي�ض خا�سًة تاأثري كبري على علماء وفال�سفة �أخذو� بفكرته عن 

�لقانون �الأخالقي و�ساعدتهم على فكرة �الإميان.
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1. قيمة الفل�سفة

وقيمتها  جهة  من  م�سكالتها  بني  �لفل�سفة  ر��سل  برتر�ند  و�سع 

يزعم  فل�سفي  ت�سور  نفي  ، منطلًقا من 
(1(

ثانية ووظيفتها من جهة 

�أن �لفل�سفة تقوم على �الإن�سان بو�سفه �مليز�ن �لذي تقا�ض �الأ�سياء 

و�ملكان  �لزمان  و�أن  �الإن�سان  �سنع  من  �حلقيقة  �أن  معتربًة  عليه، 

و�لكليات لي�ست �إال م�سائل عقلية، وكل ما هو لي�ض من �سنع �لعقل 

فهو غري موجود، مبعنى �أنه لي�ض قاباًل للمعرفة وال قيمة له حينئٍذ، 

عن  ينزع  و�أنه  �سحيح،  غري  ت�سوًر�  وير�ه  ر��سل  يفنده  ما  وهذ� 

ٌر ال يتجاوز حدود �لذ�ت، بينما �لتب�سر  �لفل�سفة قيمتها؛ الأنه تب�سُّ

هو  ما  كل  فيو�سع  �لذ�ت  ور�ء  ما  يقتحم  ما  هو  �لفل�سفي �حلقيقي 

�لذي  �لكلي  �لت�سور  من  م�ستوى  يف  ليدخل  )�ض96(؛  ذ�تيًّا  لي�ض 

يتجرد من �لهوى ويتحرك بحريٍة مطلقة فوق قيود �لذ�ت، فيجعل 

�لذ�ت و�أهو�ءها جزًء� من )كل(، وهذ� ي�سبه �لتوق �ل�سويف -ح�سب 

تعبري ر��سل- �لذي ينطلق من رغبة خال�سة لبلوغ �حلقيقة، ومثالها 

�لعملي هو �لعدل، �أما وجد�نيًّا فت�ساوي �ملحبة، وينتج عن هذ� �نبثاق 

�لتب�سر  �لناجتة عن  �لعاملية  �ملو�طنة  �لعاملي �حلر، وهذه  �ملو�طن 

�لفل�سفي �ل�سويف هي �سيغة �ملعنى �لفل�سفي �لذي يقوم على حرية 

�لفرد �جلوهرية، وتكتمل معها حريته؛ ليتخل�ض من عبودية �لرغبة 

(1( Russell: The Problems Of Philosophy, 2013.
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نظم  يو�سع  ما  هو  وهذ�  �ليومية،  �حلياة  �سروف  ومن  �لرهبة  �أو 

تفكرينا و�سياقات وجد�ناتنا ونظم عملنا )�ض96(.

يف  �لرغبة  �أن  بفر�سية  �أجوبة  عن  تبحث  ال  فالفل�سفة  وهنا، 

جو�ب  على  للح�سول  �ل�سوؤ�ل  ياأتي  بحيث  �ل�سوؤ�ل،  ت�سبق  �جلو�ب 

�أجوبة  �لفل�سفة  يف  لي�ض  الأن  �لفل�سفة؛  �أمر  من  لي�ض  وهذ�  حمدد، 

�سحيحة ميكننا �لقطع ب�سحتها، و�لفل�سفة ب�سبب هذ� �لاليقني هي 

ما حترر �لعقل وت�سمح له بتاأ�سي�ض عالقة غري م�سروطة مع �لتب�سر 

فيه  تتحد  كي  �لكون  تقر�أ عظمة  �أن  للفل�سفة  وهنا ميكن  و�لتفكر، 

.
(1(

كجزء يلتحم مع )كله(، وبهذه �جلمل يختم ر��سل كتابه

وكالم ر��سل هذ� ي�ستدعي �سقر�ط كما ي�ستدعي هيجل، ف�سقر�ط 

وهي  �لكاملة  �حلكمة  مقابل  ذ�تية  وهي  �جلزئية  �حلكمة  يطرح 

بعد  �سيكون  �سقر�ط  عند  �لكلية  �حلكمة  بلوغ  ولكن  ومطلقة،  كلية 

�ملطلقة،  �ملعرفة  بينما هيجل يطرح نظرية  للج�سد،  �لروح  مغادرة 

�الإميان و�حلرية  �لروح، وهي حلظة  ليتحد مع  �لعقل  يتحرر  حيث 

�ملطلقة، وكالم ر��سل هنا لن يختلف يف �لنهاية مع نظريات �سقر�ط 

و�لتب�سر  �لكل  مع  لتلتحم  �لذ�ت  تتجاوز  �لفل�سفة  �أن  مبا  وهيجل 

تتحرر  لكي  جزئيها  �لذ�ت  وتدرك  �لكون  عظمة  لتقر�أ  �لفل�سفي 

�لذ�ت �جلزئية من �سروط �لو�قع �ملقيد بالرغبة و�لرهبة و�ليومي، 

وتتحول �إىل ذ�ت مطلقة، غري �أن ر��سل ظل ينتقد نظرية هيجل ويف 

�ل�سابق: )�ض97(.  (1(
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بالكل  �جلزء  ربط  نحو  هيجل  توجه  على  و�عرت�ض  نف�سه،  �لكتاب 

للو�سول �إىل �حلقيقة �ملطلقة، و�سرح �أنه ال يرى وجاهة لهذ�، و�أن 

.
(1(

�لبحث �لفل�سفي ال ميكنه ت�سور �ملطلق

ولن ت�سعب مالحظة �أ�سباب هذ� �لت�سابه و�لت�سارب يف �لوقت 

نف�سه بني ر��سل وهيجل، فر��سل يطرح فكرة �ملو�طن �لعاملي، بينما 

هيجل يطرح �لعقل �لكلي، و�لفارق هنا �أن ر��سل يركز على �لفرد، 

وهو هنا �لفيل�سوف �لذي يجعل ذ�تيته تت�سل مع �لذو�ت و�لكينونات 

دنيوي،  و�قع  مع  تتعامل  دنيوية  و�قعية  كائنات  عنده  وكلها  �الأخر، 

ها هو حدود هذ� �لعامل، بينما هيجل يعتلي بالعقل من �لذ�تي  وحدُّ

�إىل �ملو�سوعي ليبلغ يف �لنهاية مبلغ �ملعرفة �ملطلقة، ويت�ساوى �لعقل 

�لعقلية  �حلرية  بينما  و�الإميان،  �حلرية  حيث  �لروح،  مع  حينها 

�ملقيدة  �لفرد�نية  �لرهبة و�لرغبة  �لعقل من  عند ر��سل هي حترر 

طريقة  يف  كمنهج  �سوفية  حرية  و�سفها-  -وكما  �أنها  �أي  بالو�قع، 

�ملو�طنة  لبلوغ  فقط  هو  هنا  �لفكرة  وت�سوف  و�لتب�سر،  �لتاأمل 

.
(2(

�لعاملية ولي�ض للدخول مل�سارف �لروح �لذي هو م�سروع هيجل

ولكنه  فل�سفيًّا،  ن�ساًطا عقليًّا  بو�سفها  �ملعرفة  ر��سل على  ويوؤكد 

كتابه  مقدمة  يف  ذلك  على  ن�ض  وقد  و�ملعقد،  �لعوي�ض  يتجنب 

�ساأمتكن  �أين  �أح�س�ست  �لتي  �مل�سكالت  بقوله: »ق�سرت نف�سي على 

�ل�سابق: )�ض87-86(.  (1(

�نظر: مبحث �ملعرفة �ملطلقة، �لف�سل �لثاين من هذ� �لكتاب.   (2(
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من �حلديث عنها باإيجاب؛ �سعوًر� مني �أن �لنقد لي�ض هذ� مكانه؛ 

من  �أكرب  و��سًعا  حيًز�  �لكتاب  هذ�  يف  �ملعرفة  نظرية  �حتلت  ولذ� 

�إال  �مليتافيزيقا  يخ�ض  فيما  �لفال�سفة  �أناق�ض  ومل  �مليتافيزيقا، 

باقت�ساب �سديد، هذ� �إن كنت ناق�ستهم �أ�ساًل«، )�ض4(.

و�ملعقدة  �لكربى  �لفل�سفة  �أ�سئلة  عن  ر��سل  يبتعد  ما  ومبقد�ر 

�أقرب  ر��سل  يجعل  وهذ�  �لنقدية،  �لنظرية  �إىل  يقربه  فكتابه 

للنظرية منه للفل�سفة ب�سيغتها �لتقليدية، على �أن ر��سل يظهر دوًما 

ع عن طرح �أ�سئلة �لوجود، وي�سع نف�سه فيها يف مو�سع  مبظهر �ملتمنِّ

بحاجة  �هتمامه  �إىل  ي�سري  كالًما  له  �أن  مع   (agnostic( �أعرف  ال 

كثرية  �أ�سئلًة  هناك  �إن  فيقول:  للوجود،  معنى  عن  للبحث  �الإن�سان 

ت�سمر متعًة كبرية حلياتنا �لروحية، ولكن عقولنا تعجز عن حلها، 

وكاأنه يقرتب من كانط هنا وكالمه عن عجز �لعقل، ومن ذلك �أنه 

�متدح نظرية هيجل وو�سفها بال�سمو، كما و�سفها باملاتعة، غري �أنه 

�لبحث  على  �القت�سار  على  بنف�سه  ويدفع  تقبلها،  يف  مرتدًد�  يظل 

�لتعرف  كب�سر عاجزون عن  �أننا  معلاًل ذلك  �لكل؛  دون  يف �جلزء 

على ما هو بعيد عنا يف �لكون �ل�سحيق، وهذه ح�سب قوله خال�سٌة 

�الأ�سئلة  �أن جتيب عن مثل هذه  �لفل�سفة  ينتظرون من  �سادمٌة ملن 

)�ض87(.

�هلل  وجود  على  �لربهنة  عن  �لعقل  عجز  فكرة  يكرر  بهذ�  وهو 

وعلى �خللود و�الإر�دة �حلرة، غري �أنه يق�سر عن كانط �لذي بحث 

عن طريق غري �لعقل يو�سله �إليها، ومثله فعل هيجل )�نظر �لف�سل 
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�لثاين(، ويزيد ر��سل �أن �أ�سئلًة مثل هل للكون �أي وحدة يف �خلطة 

و�لق�سد �أم �أنه جمرد خليط بني �أجز�ء ال وحدة لها وتكون حدثت 

بامل�سادفة، وهل �لفكر جزء ثابت ود�ئم يف �لكون بيده �لتنامي غري 

�أم هو جمرد حدث وقع م�سادفة يف  �ملحدد يف �لعقل ويف �حلكمة 

عامل �سينتهي بالتال�سي �أخرًي�، ويقول: �إن هذه �أ�سئلة تثري �لتفكري 

�لفل�سفي، غري �أنه ال يريد �إثارتها بالرغم من تاأكيده �أن من وظيفة 

�لفل�سفة �أن ت�ستمر يف �لوقوف على هذه �الأ�سئلة، وهذ� موقف غريب 

من ر��سل؛ ففي حني يوؤكد �أهمية هذه �الأ�سئلة ويوؤكد �لو�جب �ملعريف 

لكنه  و�ملت�سائل،  �لناقد  �لوعي  يتمثل  �أن  يف  للفيل�سوف  و�الأخالقي 

يعزف عن هذ� بدًء� من مقدمة �لكتاب �لتي ي�سرح فيها عن نيته 

بتجنب هذه �الأ�سئلة �ل�سائكة، )�ض93(.

ح�سب  �لعاملي(  )�ملو�طن  بو�سفه  �لفيل�سوف  فحلم  �لنهاية  ويف 

يف  �أفالطون  لدى  �ملتعالية  للمثالية  ا  تروي�سً تبدو  ر��سل  مثالية 

عوملة  �إىل  ا  و�قعيًّ متخ�ض  ر��سل  حلم  ولكن   ،
(1(

�حلاكم �لفيل�سوف 

�لفيل�سوف  فال  ثم  ومن  �لعاملي،  للمو�طن  ولي�ض  �ل�سلطة  موؤ�س�سة 

�ملو�طنة  حقق  �لر��سلي  �لفيل�سوف  وال  حكم،  �الأفالطوين  �حلاكم 

�لعاملية، وهو ما �سنناق�سه يف مبحث عقلنة �لعنف.

2. �سدمة هيجل

جينا  ملدينة  نابليون  جيو�ض  جحافل  �قرتبت  1806م  عام  يف 

جمهورية �أفالطون )�ض179-181(، ت: حنا خباز، د�ر �لقلم، بريوت، 1980م.  (1(
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�الأملانية، حيث كان هيجل يكتب كتابه فينومولوجيا �لروح )�لعقل(، 

�لثورة  هي  فها  كذلك،  وللروح  وللحرية  للفل�سفة  �سيئ  يوم  وهذ� 

�لفرن�سية تتحول من قيم �حلرية و�مل�ساو�ة و�لعد�لة �إىل �ال�ستبد�د 

و�لع�سكرية.

ومل ير هيجل ذلك جمرد حدث تاريخي؛ بل هو حتوٌل يف �لثورة 

نوًعا  تكون  �أن  �إىل  �حلرية  لقيم  ثُّاًل  مَتَ كونها  من  نف�سها  �لفرن�سية 

�لقائم  �لتحرر  �أن  مبا  و�لطغيان  �ال�ستبد�د  من  و�سرورًيا  جديًد� 

على �الأفر�د ينتج عنه عنف وتدمري �سد �لدولة، ولي�ض حترًر� على 

ودون  عنف  دون  �لتحرر  حتقيق  �أما  نف�سها،  للدولة  �لعام  �مل�ستوى 

تدمري فال يتم �إال عرب �لدولة؛ ولذ� فالثورة �لفرن�سية خلقت �لفرد 

�لثائر غري �لو�عي ب�سروط �لتحرر، و�لدولة هي �الأقدر على حتقيق 

�لتحرر، �إال �أنها ال متلك وحدها �لقدرة على حتقيق �حلرية �لكاملة 

توؤ�زرها،  �أخرى  و�حلقيقة �لكاملة؛ بل حتتاج لت�سافر قوى معنوية 

وهذه �لقوى هي �لعقل و�الأخالقيات و�لدين و�لفل�سفة.

 ت�سور خيبة هيجل 
(1(

هذه �حلال �لتي �سرحها هريبرت ماركو�ض

بالثورة �لفرن�سية تبًعا النهيار �لقيم �لليرب�لية �أمام عينيه مع جحافل 

جيو�ض نابليون على م�سارف جينا، حيث كان يكتب كتابه، وبها يف�سر 

ماركو�ض جلوء هيجل للعقل �خلال�ض، ومن �أجل بقاء جذوة �لفل�سفة 

(1( H.Marcuse: Reason And Revolution, p.91-92, Humanity Books, 

USA,1999. 
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حية فقد ��سطر هيجل للمو�ءمة بني �لفل�سفة وحالة �لطو�رئ �لتي 

جوهر  مي�ض  ال  تغيري  وهذ�  �ملر،  �لو�قع  و�سد�م  �لفل�سفة  بها  متر 

فل�سفة هيجل ولكنه تعديل ملنهجية �لتعامل ما بني �لفل�سفة �ملثالية 

و�لو�قع، وهو تعديل يف وظيفة �جلدلية �لهيجلية من و�سعية �لبحث 

، ومن ثم فاإن كل ما 
(1(

يف �سريورة �لتاريخ �إىل �لبحث يف ماآالت �لتاريخ

يجري يف �لو�قع ويف حركة �لتاريخ �سوف ي�ساعد يف تنمية �ملفاهيم، 

وكل خيبة قد حتدث لن تكون قا�سيًة ولن تكون ف�ساًل مبعنى هزمية 

�ستكون جدليًة م�ساحبًة بني جوالت ظرفية البد من  بل  �ملفاهيم، 

وقوعها، ومع مر�رتها -كما حدث للثورة �لفرن�سية- ف�ستكون مهمة 

الإعادة �لنظر ومو�ءمة �لنظرية مع �لو�قع، وما يحدث وما ال يحدث 

ومن  �ملطلق،  �لعقل  باجتاه  �لعامل  م�سار  لتعزيز  �إ�سهاًما  �سيكونان 

ثم فاإن كل عرثة وكل �نتكا�سة لن تخلو من حقيقٍة ومن خرٍي ميكن 

حتفيزهما لتقوية �ملعاين �الإيجابية، وكل �سر�ع �سيت�سمن �إمكانات 

حله، و�سيتمكن �لعقل �إذن من حتقيق هدفه بالرغم من �النتكا�سات 

و�خليبات، مما يجعل �جلدلية هنا تفاوؤليًة ولي�ست م�ساألة حياة �أو 

.
(2(

موت

تتكرر  ع�سر  �لثامن  �لقرن  يف  هيجل  و�جهت  �لتي  �خليبة  هذه 

�ليوم يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين مع خيبات �ملفاهيم و�نتكا�ساتها 

باأن  �أفالطون  ملقولة  يعيدنا  �نتهازي  لو�قع  وجتيريها  معانيها  �سد 

�ل�سابق.   (1(

(2( H.Marcuse: Reason And Revolution, p.91-92.



مآالت الفلسفة 100

�حلرية لالأقوى و�لعد�لة لالأقوى، �أي ملن ال يحتاج �إىل �حلرية؛ الأنه 

حر �أ�ساًل وال يحتاج للعد�لة؛ الأنه لي�ض م�سطهًد�، ومن ثم فالقوي 

ي�ستخدم �لعد�لة و�حلرية لفر�ض �سروطه على من هم �أ�سعف منه، 

و�ساأقف على هذ� الحًقا يف مبحث ماأزق �لعد�لة، ولكن �أبد�أ بوقفة مع 

 �لذي جعله ر��سل غاية �لفل�سفة ومعناها 
(1(

مفهوم )�ملو�طن �لعاملي(

�لنهائي للفرد وللعامل، ولن�ساأل ما م�سري هذه �ملثالية �خلالبة عن 

�لكرمي  و�لعي�ض  و�ملحبة  �ل�سالم  �سانع  بو�سفه  مو�طن عاملي  ن�سوء 

�لعاملية  �ملو�طنة  لي�ض  �لعامل  عنه  متخ�ض  �لذي  ولكن  �لب�سر،  بني 

�لعاملي، حيث  �ملو�طن  بل )�لعوملة(، وهي ترجمة �سيطانية ملفهوم 

�لعوملة �القت�سادية حتت م�سطلح �لليرب�لية �جلديدة، وهو م�سطلح 

�سرق �ملعنى �لليرب�يل ليجعله معنى متوح�ًسا يعتمد مفاهيم �ل�سوق 

�سميث  �آدم  �لذي طرحه  )�ليد �خلفية(  وي�ستعيد م�سطلح  �حلرة 

حركته  من  تنبع  خفية  يد  عرب  و�ل�سوق  �القت�ساد  يتحرك  حني 

وتكون  �آخرون  يخ�سر  �أن  مقابل  ويك�سب  �ل�سوق  فريتفع  �لذ�تية، 

خ�سارتهم �سبًبا ملك�سب غريهم، و�ل�سوق هنا يدير نف�سه، وهذه هي 

�ليد �خلفية، �إذ لو علم �خلا�سر �أنه �سيخ�سر الحتاط لنف�سه وجتنب 

�أحد، وهذ� ي�سعف حركة �القت�ساد؛  �خل�سارة، وحينها لن يك�سب 

 ترى �أن �جل�سع و�لطمع و�الأنانية لي�ست 
(2(

ولذ� فالليرب�لية �جلديدة

و�ملتجارة  �مل�ساربات  يف  �لرغبات  حترك  �لتي  هي  الأنها  عيوًبا؛ 

(1( Russel: The Problems Of Philosophy, p.96.

كتابي: �لليرب�لية �جلديدة، �أ�سئلة يف �حلرية و�لتفاو�سية �لثقافية )�ض212(،   (2(

�ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء/بريوت، 2013م.
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�لغائب،  وعلى  �خلارطة  على  و�لبيع  �لقرو�ض  و�أخذ  و�ملر�بحة 

وليخ�سر من يخ�سر؛ الأنه ال جمال هنا لل�سفقة و�لرحمة؛ بل �ل�سوق 

وحده هو �لذي يجب �أن يتحرك.

وهذه  �ل�سيا�سة،  عوملة  ومعها  �القت�ساد  عوملة  ت�سرتط  وهذه 

�سمولية ر�أ�سمالية ت�سبه �سمولية �ل�سيوعية �لعاملية يف �ل�سطوة وقوة 

�حلرية  معاين  عوملة  عرب  �لر�أ�سمالية  �سمولية  نرى  وهنا  �لفر�ض، 

و�لعد�لة �لتي �ستكون لل�سوق �حلرة �لتي تفوز فيها �لقوى �الأكرب يف 

 ،
(1(

خدمة �مل�سالح �لكربى ملن ي�ستخدم �لنظرية، ح�سب كلمة رو�سو

و�ستتبعها عوملة �لثقافة، حيث ترت�جع �الختالفات و�لتنوعات لتذوب 

و�ملتعة،  و�لطعام  �ملو�سيقى  ويف  و�ملاأكل  �مللب�ض  يف  موحد  ذوق  يف 

�ل�سيا�سة  ت�سخري  عرب  �القت�سادية  �لهيمنة  يعتمد  بعد  ذ�ت  وكلها 

بكل طاقتها لتحقق هدفية �لعوملة �لتي �ستحل حمل �لفيل�سوف �لذي 

�فرت�ض ر��سل �أنه �ملو�طن �لعاملي �حلر �لعادل �ملثايل، وكاأنه ي�ستعيد 

مثالية �أفالطون عن �لفيل�سوف �حلاكم، ولكن �لذي �سرن�ه و�قعًيا هو 

�ملو�طن �ملعومل كما يف �سريط �لدعاية �لذي يظهر فيه جوربات�سوف 

وهو يعلن عن مطاعم بيتز�هت يف مو�سكو، وجوربات�سوف هو �آخر 

يف  للر�أ�سمالية  مل�سوق  حتول  ولكنه  �لر�أ�سمالية،  �أعد�ء  �ل�سيوعيني 

.
(2(

عا�سمة �جلمهورية �ملارك�سية �لتي كان هو رئي�سها يوًما ما

(1( Rousseau: The Social Contract, p.51, Penguin Books, London, 1968. 

ظهر قوربات�سوف مع حفيدته �سنة 1997 على �سا�سة �لتلفاز يف دعاية للبيتز�.  (2(
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تتو�جه  حيث   ،
(1(

�حلرجة بال�سردية  �سميته  ما  ذلك  مع  ويجري 

�لعقالنية مع �ل�سعبوية، وتتغلب �ل�سعبوية على �أر�ض �لو�قع، وم�سطلح 

�ل�سعبوية هنا لي�ض ن�سبة لل�سعب باملعنى �لو�قعي لكلمة �ل�سعب، و�إمنا 

�لغالبة،  �لفئة  �إحد�هما  طبقتني؛  �إىل  �ل�سعب  يفرز  م�سطلح  هو 

فقط  وهم  �سعًبا،  يكونو�  لن  �لذين  غريهم  مقابل  �لبي�ض،  فئة  وهي 

وهذه   ،
(2(

�لقيادية �مل�ساركة  يف  �حلق  لهم  ولي�ض  وملونون  مهاجرون 

وكل  و�لن�ساء  �ل�سود  �لثقافية وحقوق  �لتعددية  ملفاهيم  نظرٌة مدمرٌة 

�الأ�سول  ذو  �الأبي�ض  بل  �أبي�ض؛  كل  ولي�ض  �أبي�ض،  رجاًل  لي�ض  هو  من 

�الأ�سود و�الأ�سمر  �الألو�ن  �لب�سر ح�سب  باقي  �الأوروبية، وجرى تق�سيم 

و�الأ�سفر يف تر�تب يقل دوًما عن درجة �الأبي�ض �الأوربي �أ�ساًل.

وغلبة �ل�سعبوية على �ملعنى �ل�سيا�سي وتاأثريها �النتخابي ي�سبه 

�لثورة  �أن  تبني  حيث  هيجل،  زمن  الأوروبا  نابليون  �جتياح  حادثة 

�لفرن�سية مل تكن حترريًة و�إمنا كانت نوًعا حمرًفا للحرية يجعلها 

�أقدر من �لعقالنية يف تغيري �سروف �لو�قع،  ��ستبد�ًد�، و�ل�سعبوية 

فكما �نهارت �لقيم �للرب�لية للثورة �لفرن�سية وحتولت �حلرية �إىل 

طغيان فاإن �ل�سعبوية ت�ستطيع تدمري كل مكت�سبات �لعقالنية و�أولها 

.
(3(

�لتعددية �لثقافية و�مل�ساو�ة

�لعربي،  �لثقايف  �ملركز  �ل�سعبوية(،  �أم  )�لعقالنية  �حلرجة  �ل�سردية  كتابي:   (1(

�لد�ر �لبي�ساء/بريوت، 2020م.

لال�ستز�دة �نظر كتابي: �ل�سردية �حلرجة.   (2(

�نظر: �لف�سل �خلام�ض �ل�سردية �حلرجة.   (3(



103الفصل الثالث: المفاهيم الكبرى

للو�قع  وتقريبها  نظرياته  لتعديل  دفعته  هيجل  خيبة  كانت  و�إن 

�سرخة  وتكفي  مماثلة،  خيبًة  تو�جه  �ليوم  �لفل�سفة  فاإن  �ملتغري 

لتفر�ض   
(1(

)I Can't breathe �لتنف�ض  �أ�ستطيع  )ال  فلويد:  جورج 

تعدياًل للمو�قع و�لدخول �إىل �لو�قع �حلي �لذي ال هو مثايل وال هو 

�أخالقي، على �أن �لدكتاتورية �ملجتمعية عرب مفهوم �ل�سعبوية لي�ست 

�أقل خطًر� من دكتاتورية نابليون �لتي جعلت هيجل يعرتف بالو�قع 

ويحاول �لتوفيق بني �ملثالية و�لو�قعية، و�أر�ها �ستكون عرب �لنظرية 

�لنقدية �لتي تتجه لنقد �ملوؤ�س�سة مبعناها �ملطلق من موؤ�س�سة �ملعرفة 

مفاهيم  �أ�ساًل  هي  �لتي  للمفاهيم  �لو�قعي  �لتمثل  موؤ�س�سات  �إىل 

مو�سومة مذ قال �أفالطون باحلرية لالأقوى، و�لعد�لة لالأقوى، وهي 

وظن  �لب�سرية  �لعلوم  تقدمت  مهما  وتتجدد  ماثلة  �سلوكية  حقيقة 

�لب�سر �أنهم بلغو� ذروة �ملعاين كما زعمها هيجل عن نهاية �لفل�سفة 

يف �لغرب مبعنى بلوغ �لذروة، وجار�ه فوكوياما بنهاية �لتاريخ، �أي 

فوكوياما  وبعده  هيجل  ��سطر  ثم  �جلديدة،  �لليرب�لية  مع  ذروته 

.
(2(

لتغيري تفاوؤلهما �ملثايل �إىل و�قعية ال تخادع �لذ�ت وال تغ�ض �لوعي

)جورج فلويد George Floyd(  �أمريكي من �أ�سل �إفريقي، قتل حلظة �عتقاله   (1(

يف مدينة منيابول�ض، ميني�سوتا يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية من قبل �سرطة 

�ملدينة، حيث قام �ل�سرطي بال�سغط بركبته على عنق فلويد ملنعه من �حلركة 

�أن  �إىل  �لتنف�ض«  �أ�ستطيع  بال�سر�خ: »ال  فلويد  و�أخذ  دقائق،  ت�سع  يقارب  ملا 

توقفت حركته فتوقف نب�سه. )2020/5/25).

�لف�سل  )ويف  �خلام�ض،  �لف�سل  يف  �لنظرية  �إىل  �لفل�سفة  حتول  يف  �ساأبحث   (2(

�الأول عر�ض حلال �لفل�سفة �ليوم(.
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وحال �لفل�سفة �ليوم ال تختلف عن حالها حلظة �سدمة هيجل، 

و�سنقف على حال �لفل�سفة و�أزمة �ملفاهيم فيما ياأتي من مباحث.

3. اأزمة العقل )والعقل له اأط�ار(

خطابنا  يف  �لعقل  كلمة  ن�ستخدم  حني  �لذ�تية  حالنا  من  لنبد�أ 

ياء  مبعنى  )عقلي(  لتعني  للعقل  �إحالة  كل  ت�سبح  حيث  �ليومي، 

�لعقل  �إىل  نحيل  ال  �لعام  خطابنا  يف  �أننا  �لو��سح  ومن  �ملتكلم، 

هيجل  نف�ض  له  تاقت  �لذي  ذ�ك  �لفردي،  على  �ملتعايل  �خلال�ض 

�ملطلق  �لعقل  �إىل  و�ملو�سوعي  �لذ�تي  من  بالعقل  يرتقى  فجعلته 

)�لروح �ملطلقة(، وقد ناق�سنا ذلك يف �لف�سل �لثاين، وهنا �سنخ�ض 

بحثنا بالعقل �لذ�تي و�لعقل �ملو�سوعي وهما مًعا �سي�سكالن �لعقل 

�ل�سيا�سي و�لعقل �الجتماعي و�لقانوين و�ل�سلوكي، مبعنى �أن �لعقل 

حني  يف  و�لو�قعيان،  �لعمليان  مًعا  هما  �ملو�سوعي  و�لعقل  �لذ�تي 

�لعقل �ملطلق �سيظل فوق �لو�قع وفوق �لذ�ت.

�لذي  �لعقل  هو  �ملتكلم  بياء  )عقلي(  هو  �لذي  �لذ�تي  و�لعقل 

ينظم عالقاتنا �ملعرفية و�ل�سلوكية كاأفر�د، و�إذ� ت�سارك عقل وعقل 

فندخل هنا يف عقٍل مو�سوعي، ولكنه يظل حمكوًما بالعقل �لذ�تي، 

ن�سرع يف تفاو�سية بني  فاإننا  �أمر مو�سوعي  وكلما رغبنا يف حتقيق 

يف  م�سرتك  قر�ر  على  �لذ�تيات  هذه  تتو�فق  لكي  �لذ�تية  �لعقول 

ظاهره، ولكن �أ�سا�سه ذ�تي، ويف حال �لتفاو�ض يغلب �أن عقاًل و�حًد� 

غريه  على  في�ستحوذ  زمالئه؛  من  ومر�فعًة  حجًة  �أقوى  يكون  ذ�تيًّا 
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ليوؤدي دور �ملو�سوعي �لذي  �لذ�تي،  �لنابع من عقله  وي�سود تفكريه 

�سيخل�ض له �جلميع؛ ولهذ� فالعقل �لذ�تي هو �الأ�سل �إنتاًجا وتف�سرًي� 

للمنتج �لذي نظل نظنه مو�سوعيًّا بالرغم من ذ�تيته �مل�سمرة، وهنا 

تاأتي �أزمة �لعقل بدًء� من خطوته �الأوىل )ذ�تيته(، �إذ كل ما ن�سميه 

عقاًل فهو ي�سمر ياء �ملتكلم يف د�خل �للفظة، على �أن عقل كل و�حد 

منا هو منظومة قناعاته، وهي قناعات ظرفية بال�سرورة، وال �سك 

�أننا نعي �أن �لقناعات مرحليٌة وظرفية وتتغري مع تغري مر�حلنا ومع 

ا، وما ينتج  �أي�سً تغري ظروفنا، وهذ� يعني �أن عقلنا �لذ�تي �سيتغري 

تعديالت  يف  ذلك  و�سرنى  كذلك،  �سيتغري  مو�سوعي  عقل  من  عنه 

�أ�سولها منتوجات ما �سماه  �لد�ساتري وتعديالت �لقو�نني، وكلها يف 

هيجل بالعقل �ملو�سوعي، ولكن مبا �أن �لعقل �ملو�سوعي نف�سه هو ناجت 

عن تفاو�ض عقول ذ�تية، وهذه �لعقول متغرية فاإن �لعقل �ملو�سوعي 

�لغز�يل  وقف  ولقد  و�الأحو�ل،  �لظروف  لتغري  تبًعا  قناعاته  �سيغري 

على هذه �خلا�سية �لعقلية وقال: �إن �لعقل طور من �أطو�ر �الآدمي، �أي 

، كما �أن 
(1(

�إنه عقل ظريف يتغري مع تغري �لعمر وتغري �ملعرفة �ملكت�سبة

�لعقل غري و�ٍف؛ الأنه لي�ض م�ستقاًل بالوفاء بجميع �ملطالب وال كا�سًفا 

، وهنا فالعقل متغري بال�سرورة، وهو 
(2(

للغطاء عن جميع �ملع�سالت

ح�سب  �ملع�سالت،  جميع  عن  كا�سًفا  وال  �ملطالب  بجميع  و�ٍف  غري 

��ستخال�سات �لغز�يل.

�لغز�يل: �ملنقذ من �ل�سالل )�ض146(، و�ساأعر�ض لتف�سيل ذلك يف �لف�سل   (1(

�لر�بع. 

�ل�سابق: )�ض117(.  (2(
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�أننا نكت�سف دوًما �أن عقولنا حمدودٌة، وهذ� ما ندركه  وال �سك 

يف كل مرة منتحن فيها معقوالتنا، كما ال �سك �أن حمدودية عقولنا 

و�سيلة  با�ستخد�م  �إال  �لعجز عن جتاوز حمدوديتها  بها درجة  تبلغ 

ت�سند �لعقل وتغطي عجزه، وهذ� ما جهر به كانط فتو�سل باالأخالق 

تاأنيب  مثل  عقليًّا  منتوًجا  ولي�ست  متعاٍل  م�سدر  من  تاأتي  �لتي 

�ل�سمري �لذي يحا�سبنا على �أفعال كنا �قرتفناها بوعي تام وبعقل 

و�ثق من حيث �إن عقولنا يف �لغالب تربر لنا �أخطاءنا، ويرتكز على 

ذلك نظام �ملحاماة و�ملر�فعات، حيث متهر �لعقول ل�سناعة �حليل 

لتمرير �الآثام، ولكن �ل�سمري ال تنفع معه هذه �حليل �لعقلية؛ ولذ� 

يظل ينتظر فر�سة لكي يقتحم خلو�تنا ويفتح معنا حماكمة من نوع 

� ت�سقط �أمامه كل فنون �ملحاماة وخماتالت �لعقل. خا�ض جدًّ

ويف مقابل ذلك كله البد �أن هناك عقاًل كليًّا متعالًيا ت�سدر عنه 

هذه �لعقول �لذ�تية �جلزئية تبًعا لنظرية هيجل عن �الأجز�ء �لتي 

تت�سكل لتف�سي �إىل ج�سد كلي مكتمل، مبثل ما �إن �لكون �ملطلق ينطوي 

على �أجز�ء نح�سها ونعقلها ونعي �أن لها م�سدًر� متعالًيا تنتهي �إليه 

كما �بتد�أت منه، والبد �أن للعقول �ملفردة معنى كليًّا هو �لعقل �لكلي 

ولي�ض  �لثاين(،  )�لف�سل  �لروح  لدرجة  يرتقى  هيجل  ير�ه  �لذي 

�سعًبا �أن نت�سور ذلك، ولكن �ل�سعب هو ما نر�ه لدى كل و�حد منا، 

�إذ مييل �لو�حد لت�سور عقله على �أنه �أن�سج و�أحكم من عقل غريه، 

ا باأن تكون  وكل يرى عقله �أرجح من عقل غريه، مما ينتهي ريا�سيًّ

عقل  من  للنفي  يتعر�ض  فردي  عقل  كل  الأن  مرجوحًة؛  �لعقول  كل 
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فردي �آخر؛ ولهذ� فالعقل �لعملي ظريف �أواًل، وهو كذلك عاجز �أمام 

�حلقائق �لكربى، وهذ� ما يك�سف وهمنا �لثقايف ويعري معقوالتنا.

ا ما �سيك�سف عيوب �لعقل  و�ملعقوالت هي منتوج �لعقل، وهي �أي�سً

عرب تغري �ملعقوالت عندنا ح�سب �أطو�ر حياتنا و�نعكا�ض ذلك على 

�أحكامنا وعلى معقوالتنا �ل�سابقة، ورمبا �سخريتنا منها كما ن�سخر 

من معقوالت غرينا.

وهناك �أمور نتعامل معها بناًء على معطياتنا ومعرفتنا، غري �أن 

معطياتنا ومعارفنا متغريٌة، يف حني �أن �سوؤ�اًل مثل هل للكون خالق! 

ملعطيات  �لركون  �أن  يقت�سي  مما  متغري،  وغري  م�ستمر  �سوؤ�ل  هو 

�لعقل وحده لن تفي بحقوق �ل�سوؤ�ل، ويف كل مرة منتحن فيها �لعقل 

ح�سب  �الإجابات  �ستتغري  فهل  �خلالق،  �سوؤ�ل  �أمام  حريته  نكت�سف 

تغري �أطو�ر �لعقل فيعطي �إجابات متغرية، �إجابة ثم �إجابة ثم �إجابة 

�أطو�ر �لعقل، وهذ� ما  ح�سب حلظة طرح �الإجابة وح�سب حتوالت 

�أدركه �سقر�ط وك�سف �أن �حلكمة �لب�سرية قا�سرٌة ومتحولة.

�أن  حني  يف  متغريٌة،  معطياتنا  الأن  �لعقلي؛  �ملاأزق  يحدث  وهنا 

�ل�سوؤ�ل عن �خلالق ثابت، فهل �ستتغري �إجاباتنا مع تغري �ملعطيات، 

وال مفر هنا من �أن نقول نعم �ستتغري، مما بعني �أننا �سنعطي �إجابة 

ثم �إجابة ثم �إجابة، وهذ� �أمر و�قع ومنطقي، ولكن غري �ملنطقي هو 

�أن نثق بالعقل وثوًقا مطلًقا، بحيث مننحه ثقًة مطلقًة، يف حني �أنه 

هو ذ�ته لي�ض مطلًقا؛ فهو ذو �أطو�ر كما يقول �لغز�يل وكما نعلم عن 
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�أحو�لنا مع معقوالتنا. لهذ� جلاأ فال�سفة �لعقل �لكبار حللول �أخرى 

ورو�سو  و�لغز�يل  �سقر�ط  هم  وهوؤالء  عجزه،  وت�سد  �لعقل  ت�سند 

وكانط وهيجل، وقد عر�ست لنظرياتهم يف ت�ساعيف هذ� �لكتاب 

.
(1(

وقبله كتابي )�لعقل �ملوؤمن/�لعقل �مللحد(

�لعقل  فاإن  ثم  ومن  وم�ستقاًل،   � حرًّ يكون  باأن  م�سروط  و�لعقل 

فل�سفيًّا هو ذ�ك �لذي ال يتفق مع عقٍل �آخر، وقد قالها رو�سو مالحًظا 

حال �لفال�سفة باأن �لو�حد منهم يرى خطاأه �أحق من �سو�ب غريه، 

وغالًبا فاإن �لعقل �لذي يتفق مع عقل �آخر ي�سبح �أحدهما مقلًد� �أو 

فهي  �ستكون عك�ض ذلك؛  �لقلوب  بينما  ت�ساوؤاًل،  �أقل  �أو  �أقل معرفة 

تتو�فق يف كثري من �أمرها، ولو تو�فق قلبان مثاًل على حمبة �سيء �أو 

كر�هة �سيء فاإن ذلك لن يكون حماكاًة من �أحدهما لالآخر، مبا �أن 

�حلب و�لكره ي�سدر�ن عن ح�ض عميق ال ميكن ��سطناعه �أو ت�سنعه 

�أو تبنيه.

ويف �لعمق فاإن �أزمة �لعقل تاأتي من حال �ال�ستقطاب �ملفاهيمي 

بني  �أو  و�لروح،  �لعقل  بني  قطعية  حدود  و�سع  علينا  يفر�ض  �لذي 

�إىل  �أدت  �حلدود  وهذه   ،
(2(

و�لنف�ض �لقلب  بني  �أو  و�لنف�ض،  �لعقل 

تقدي�ض �لعقل و�إفر�ده يف �حلكم و�لنظر بالرغم من تك�سف عجز 

�لعقل وق�سوره وتك�سف لعبة �ملعقوالت، وكيف ت�ستعبد عقول �لنا�ض 

�سدر عن د�ر �لعبيكان للن�سر، �لريا�ض، 2020م.  (1(

ناق�ست هذه �لعالقات بني �لعقل و�لروح و�لنف�ض يف مبحث: )�لروح و�الإر�دة   (2(

�حلرة( �لف�سل �لثاين. 
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لدرجة �أن معقوالت هذ� تناق�ض معقوالت ذ�ك، وهذ� يجري دوًما 

�أو  �لتفكري  يف  ي�سرعو�  مل  �أنهم  �إما  يتو�فقون  و�لذين  وبا�ستمر�ر؛ 

ولكنهم  بها،  و�سلمو�  قبولهم  نالت  لغريهم  باإجابات  وثقو�  �أنهم 

وهذه  �الختالف،  يف  �سي�سرعون  حتًما  فهم  �لتفكر  يف  �سرعو�  لو 

�الختالفات و�لتناق�سات يف منظومات �ملعقوالت هي �لتي تقف دوًما 

ور�ء �خليبات �لعقالنية، وتف�سر عجز �لعقالنيات عن �إنتاج �ملو�طن 

�لعاملي، ذ�ك �لذي حلم به برتر�ند ر��سل مبثل ما ك�سف ر��سل عن 

عجز عقولنا عن بلوغ �حلكمة �لكاملة )معنى �لوجود( كما عر�سنا 

يف مفتتح �لف�سل.

وبالرغم من هذ� كله فاملوؤ�س�سة �لعاملية �أنتجت �لعوملة �لتي هي 

ال عقالنية وال �أخالقية، مما هي �إحدى حيل �لعقل �لذ�تي �ملتلب�ض 

�ملفاهيم لتخدم غاياته، وهذه من  �لذي يحرف  بالعقل �ملو�سوعي 

خماتالت �لعقل وحيله �ملاكرة، و�إن حاول �لفال�سفة �لكبار تروي�ض 

هذ� �لتع�سف �ملفاهيمي �لذي متار�سه �لعقول �ملاكرة، �إال �إن �غرت�ر 

مظهره  يف  حتى  مفرًد�  بالعقل  يت�سبثون  يجعلهم  بعقولهم  �لب�سر 

�ملو�سوعي، وقد يتبدى ذلك على �أنه �إعالء للعقل ولكنه يف حقيقته 

له  وتدعي  تعليه  خ�سو�سيات  عقلها  �ستمنح  �لتي  للذ�ت  �إعالء  هو 

�لتفوق عرقيًّا ولغًة ومعتقًد� على كل خمتلف عنه يف �أي منها، وهذه 

ال  ولكنها  باملو�سوعية،  تلب�ست  و�إن  مو�سوعيًة  ولي�ست  ذ�تيٌة  منحة 

ت�سمد للم�ساءلة وال للنقد، وبالرغم من تك�سف عيوب هذه �ملنحة 

�لعقلية غري �أنها تعاود �الإ�سر�ر و�لتزكية �لذ�تية.
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4. كه�ف العقل

»فلنت�سور �أنا�ًسا مكبلني ب�سال�سَل منذ والدتهم يقيمون يف كهف، 

يف�سلهم  م�ستعلة  ناٌر  وور�ءهم  ظهورهم،  خلف  �لكهف  ومدخل 

عنها ممر مير عربه �أنا�ض يف�سلهم عن �ملمر جد�ر ق�سري ي�سمح 

بظهور روؤو�ض �ملارة دون باقي �جل�سد، وتنعك�ض �أمام �ملكبلني �سور 

ما يحمله �ملارة على روؤو�سهم، وتظهر �سور �ملحموالت على جدر�ن 

بينما  �ل�سور  �أ�سباح هذه  يرون  �إذ  �ملكبلني؛  �ل�سجناء  �أمام  �لكهف 

�ل�سور  هذه  لهم  و�ستبدو  �الأر�ض،  يف  بطونهم  على  ممددون  هم 

�ل�سبحية وكاأنها هي �حلقائق �ليقينية؛ الأنهم منذ والدتهم مل يرو� 

غري هذه �ل�سور �ملتحركة على �جلدر�ن �أمامهم، ولنفرت�ض �أن �أحد 

�لكهف وو�جه �سوء  �ل�سجناء حترر من �سجنه وخرج خارج  هوؤالء 

.
(1(

�لنهار ور�أى حقائق غري ما كان يرى د�خل �لكهف«

هذ� مثال كهف �أفالطون �لذي �ساق فكرته على ل�سان �سقر�ط، 

يحدثهم  ور�ح  رفاقه  لزيارة  عاد  �لكهف  من  �خلارج  �أن  و�فرت�ض 

�ل�سخرية منهم؛ الأنهم  �إال  �لكهف، ولن يجد هنا  �لعامل خارج  عن 

ملا يز�لو� يرون �ل�سور �ملتحركة على �جلد�ر، وهي وحدها م�سدر 

حقائق  ��ستقبل  هو  بينما  لالأ�سياء،  �لوحيد  وفهمهم  معقولياتهم 

خمتلفًة مع معرفته بتلك �لتي �أ�سبحت قدميًة بالن�سبة له ومتغريًة، 

ال  لكنهم  لهم،  ت�سحيحها  يحاول  وهو  �سحيحًة  تعد  مل  وبالتايل 

.
(2(

يجدون يف �أنف�سهم دلياًل ي�ساعدهم على تغيري ت�سور�تهم

جمهورية �أفالطون )�ض207(، ت: حنا خباز، د�ر �لقلم، بريوت، 1980م.  (1(

�ل�سابق: )�ض206(.  (2(
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�ملب�سر  �لفيل�سوف  حال  لي�سرح  �ملثل  هذ�  �أفالطون  �ساق  وقد 

مقابل �سائر �لب�سر �لذين مل يفتحو� بعد عيونهم على ما ور�ء ما هو 

من �أ�سل معارفهم وت�سور�تهم.

و�لعالقة  بالظرف،  �ملعقوالت  عالقة  عن  يك�سف  �لت�سور  هذ� 

تاأتي من تقاطع ف�ساءين؛ �أحدهما �لكهف بحدوده �ملغلقة، ويقابله 

�لف�ساء �لعري�ض، وو�حد من �ل�سجناء عا�ض �لف�ساءين مًعا فت�سكلت 

لديه روؤية تختلف عن روؤية زمالئه �لذين مل ي�سهدو� غري ف�سائهم 

تتكون  حيث  �الإن�سان،  على  �ملكان  فعل  قوة  يو�سح  وهذ�  �ملحدود، 

�ملعقوالت و�لفهم و�لت�سور ح�سب عالقة �ملرء مع مكانه، ويتم ر�سم 

�لعقل و�ملخيلة تبًعا حلدود �ملكان، ويتحول �لكون عنده لي�سبح بوتقًة 

حتتويه وت�سعه يف حدودها، وبالرغم من �ملهار�ت �خليالية عنده �إال 

�أن �الإن�سان ال يتخيل �إال عرب �لو�قع، �أي �أن عنا�سر �لو�قع هي �لتي 

�ست�سكل بنيته �خليالية.

يف  �لب�ساط  حكاية  ظهرت  حيث  مثااًل،  �لريح  ب�ساط  ولناأخذ 

زمن مل يكن �الإن�سان ميلك فيه مادة تطري فعليًّا وتاأخذه من مكان 

�إىل مكان، وهو يرى �لطري يفعل ذلك ويطري بج�سده ولي�ض بروحه 

ف�سحب، ويف �الإن�سان رغبة للرتحل، ومل يكن له �أن يرتحل �إال عرب 

قدميه؛  على  هو  ي�سري  كما  �الأر�ض  على  به  وت�سري  ميتطيها  مطية 

ولذ� فعالقته مع �الأمكنة هي ح�سريًّا يف �ل�سري على �الأر�ض، ويطري 

�ل�سعر موقًعا  �لذي جعل لالأطالل يف  �الأحالم، وهذ� هو  فقط يف 

وكلما  و�ملكان،  �الإن�سان  بني  �لعالقات  على  عالمات  الأنها  ذهنيًّا؛ 
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و�إذ�  �ملقام،  ذلك  �أثر  وبقي  معه  �أ�سياوؤه  معه  غادرت  مكاًنا  غادر 

عاد ملكاٍن �سبق �أن غادره عاد لزمن ال وجود له �إال يف ذ�كرته؛ مما 

�ملكان؛ فاملكان  �لزمان وظرف  �ن�سطاًر� ظرفيًّا بني ظرف  يحدث 

�ل�ساعر  يقف  وهنا  �لزمان،  من  خلو  ولكنه  كطلل،  �أمامه  ماثل 

وي�ستوقف ويبكي وي�ستبكي لكي ي�ستعيد �لوحدة بني �لزمان و�ملكان، 

وهذ�  �آن،  يف  ومكاًنا  زماًنا  �لظرف  فيكون  �لظرف  يتحد  وهنا 

�ملكان  عن  �لزمان  �نف�سل  �إن  ولكن  �لطللية،  �لق�سيدة  حدث  هو 

ما  مبثل  �سعرية  مادًة  �سي�سبح  ثم  ومن  طلاًل،  �لزمان  ف�سي�سبح 

�سار ب�ساط �لريح مادًة خيالية، وهي خيالية الأنها ال توحد ظريف 

�لزمان؛  د�خل  �ستظل  �لريح  ب�ساط  فكرة  لكن  و�ملكان،  �لزمان 

الأنها موجودة يف �لذهن و�إن كانت خارج �ملكان، وهنا ي�سبح كهف 

�أفالطون مادًة خياليًة كما �لطلل؛ الأن �لكهف ظرف زماين ذهني 

ولي�ض ظرًفا مكانيًّا و�إن ظهر يف �لق�سة على �أنه مكاٌن، �إال �أنه مكاٌن 

�سردي، وهذ� ما يجعله ت�سوًر� ذهنيًّا؛ ولذ� ال يتحرك �لزمن فيه، 

و�لكل د�خل �لكهف مقيد يف ج�سده ومقيد يف معقوالته، فهو ال يرى 

�سوى �سور للو�قع �ملتحرك، بينما هو بنف�سه وج�سده ثابت و�لزمن 

لل�ساعر �جلاهلي  كما حدث  لطلل  �لكهف  يتحول  ولن  فيه معطٌل، 

�لذي كان ميار�ض �لوقوف على �الأطالل لكي ي�سنع لها زمًنا ي�ساف 

مبا �أن �لطلل �أثر و�قعي ولي�ض متخياًل، و�ل�ساعر يحاول �أن ي�ستعيد 

�لزمن للطلل، و�إذ� ��ستعاد �ل�ساعر ح�ض �لزمن للطلل ف�سيعيد له 

�لتغيري  على  وتاأبى  جتمد  �لذي  �لكهف  حال  عك�ض  على  �حلياة، 
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و�سخر �ل�سجناء من كالم زميلهم �لذي ر�أى �ل�سم�ض خارج �لكهف، 

�أي ر�أى �لزمن خارج �لكهف.

وهذه �سيغة جمازية حادة �لداللة ت�سف �لعقول د�خل كهوفها، 

وكل مرحلة من حياتنا هي كهف من نوع ما، يحدد ويقيد معقوالتنا 

نخرج  فاإننا  منه  خرجنا  و�إذ�  فيه،  نحن  �لذي  �لكهف  حال  ح�سب 

من كهف �سغري �إىل كهف �أكرب، �أكرب زمانيًّا؛ الأننا نكون قد كربنا 

يف �ل�سن، و�أكرب عمليًّا؛ الأننا �أ�سفنا ملعقوالتنا معقوالت �أخرى �ستقع 

بينها جدلية تلغي �ل�سالف وحتل �حلديد حمله �إىل �أن يحدث خمرج 

جديد تخرج معه �سم�ض جديدة، وهكذ� �إىل حلظة �ملوت؛ حيث ال 

ا للحياة �إال �ملوت، ح�سب كلمة حمزة �سحاتة. يعطي تف�سرًي� تامًّ

ونحن هنا �أمام عقل ثقايف يتغري مع تغري معطياته �لثقافية وتغري 

جتاربه، �أي �أن ما نتعاطى معه هو �ملعقول و�ملعقوالت ولي�ض �لعقل؛ 

 بتفريق بني �لعقل و�لعقلنة، و�لعقلنة 
(1(

بل �لعقلنة كما ميزها ر��سل

ت�ستند ملا حدث ل�سقر�ط يف ��ستعارة �لكهف، وكلنا منر باأنو�ع من 

�لكهوف نتنقل من كهف لكهف، وما �ل�سم�ض �لتي دخل فيها �سقر�ط 

كبري  كهف  بني  فقط،  �حلجم  وبفارق  �آخر  كهف  �إال  خروجه  بعد 

وكهف �سغري، وقد كان مقتنًعا �القتناع كله يف كهفه �الأول؛ بدليل �أن 

رفاقه يف �لكهف رف�سو� �أقو�له بعد �أن تغري عليهم؛ الأنهم ما ز�لو� 

(1( Russell: History of Western Philosophy, p.587, Unwen University 

Books, London, 1976.
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يقي�سون �الأمور بح�سب معطيات كفهم، يف حني �نتقل هو لكهف �أكرب 

و�أ�سبح يقي�ض �الأمور مبعطيات �لكهف �الآخر وهكذ� دو�ليك.

ت�سغر  �أو  تكرب  وكهوف  كهوف  بني  ترحل  يف  كلنا  حالنا  وهذه 

ح�سب �لظروف، وكل ما هنالك �أن عقولنا تتحول وتتبدل ما بني كهف 

وكهف، لنكت�سف �سذ�جة ما م�سى ونغرق يف تناٍه مهيمن مع �لكهف 

�جلديد �إىل �أن يتمخ�ض عن كهف �آخر ين�سخ كل معقوالت ما �سلف.

5. عقلنة العنف

به حياته  يختم  ود�عيًّا  رورتي مقااًل  ريت�سارد  2007م كتب  عام 

 
(1(

بعدما بلغ منه �ملر�ض مبلًغا �أخطره بقرب مماته، وذكر يف �ملقال

�أن �بنه �ساأله ما �لذي ��ستفدته من معارفك �لو�سيعة، وهل وجدت 

رت حياتك؟ وكانت �إجابته  حلواًل للوجع �لب�سري يف معارفك �لتي عمَّ

عا�ض  �لذي  �لفيل�سوف  وهو  وموح�سًة،  الفتًة  حتديًد�  �لفل�سفة  عن 

بحرقة:  قال  فقد  لو�قعها،  و�سانًعا  مبا�سيها  وعًيا  �لفل�سفة  �أزمنة 

�إنه مل يجد يف �لفل�سفة حاًل للمع�سل �لب�سري، و�أن �ل�سعر وحده هو 

�لب�سرية، وهذه خامتة حمرنة تك�سف حال  �لروح  �الأقرب ملالم�سة 

�ملثقف �الأمريكي �لذي عا�ض يف �أر�ض �حللم �لب�سري، و�أمريكا ظلت 

منذ �كت�سافها مالًذ� لكل �حلاملني يف �لعامل لكي تنقذهم من �سرور 

�لعامل �لقدمي و�لقارة �لعجوز )�أوروبا(.

(1( . Rorty: The Fire of Life, Poetry Magazine, November, 2007.
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يتمنى  �أن  فيه  �الأمر  و�سل  كابو�ض  �إىل  حتول  �حللم  ولكن 

�سيكتبها  �أمنية  وهي   ،
(1(

مهمة حياته  �إن  يقول  �أن  فقط  �الإن�سان 

ترويه  ال  حي  م�سهد  على  ناأتي  هنا  �الأمل،  وخيبة  و�حلرقة  بالدم 

لنا �لكتب، ولكننا ن�سهده مبا�سرًة على �ل�سا�سات، حيث نرى جورج 

فلويد ي�سرخ من حتت ركبة رجل بولي�ض يخنقه ويع�سر �آخر جرعة 

�أمام �أعني كل �لب�سر، وهو موت يف  �أك�سوجني خارج ج�سمه ليموت 

�أر�ض �حللم �الأمريكي )American Dream) كما هو �ل�سعار �الأعلى 

�أمريكا، وهنا ن�ستطيع ��ستعادة ريت�سارد رورتي �لذي مل  رمزيًة يف 

و�سنفهم  حدوثها،  قبل  ي�ست�سعرها  كان  لكنه  فلويد،  حادثة  ي�سهد 

�سدمة ريت�سارد رورتي من �لتوح�ض �لب�سري �لذي ك�سفت عنه �سرية 

توح�سات  كل  يفوق  �لع�سري  �لتوح�ض  وجعلت  �حلديث،  �الإن�سان 

�لب�سر �لتاريخية، ومن مات يف �لقرن �لع�سرين بقر�ر�ت نتجت عن 

فل�سفات ونظريات �سيا�سية وعن حاالت وعي تام وتخطيط متطور 

تفوق كل ما كان يحدث يف �أزمنة م�ست.

قلب  �أوجع  قد  �ملعا�سر  �لب�سري  �لتوح�ض  هذ�  �أن  يف  �سك  وال 

رورتي وجعله يقول �إن �ل�سعر هو �خلطاب �لذي ميكنه حترير �لروح 

�لب�سرية من توح�سها، فهل كان ريت�سارد رورتي جمرد يائ�ٍض قانط 

-ولي�ض  �ل�سعر  �إن  قال  �لعامل حني  �إ�سالح  �لفل�سفة على  قدرة  من 

�لفل�سفة- هو �لذي ميكنه �إنقاذ �لب�سرية من توح�سها؟!

�الإحالة هنا للمظاهر�ت �لتي خرجت بعد حادثة جورج فلويد، و�سعار �ملظاهر�ت   (1(

.)Black Lives Mattar/هو: )حياة �ل�سود مهمة
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وذ�كرة �لعنف �لب�سري جتمع بني �لعنف �جل�سدي �لذي ي�سدر 

ويت�سل بالعنف �ملعنوي، ولقد بد�أ �الإن�سان عنيًفا بغريزته ملو�جهة 

ظروفه وللدفاع عن نف�سه وبقائه، ويف �لوقت ذ�ته ن�ساأ �لعنف �ملعنوي 

�لذي ت�سري له �ملالحم �لكربى و�الأ�سعار وق�س�ض �لبطوالت، وكلها 

متجد �الإن�سان �لقوي �لذي كلما ز�دت قوته ز�دت منزلته، وفل�سفيًّا 

جعلت  �لتي  �ل�سيد/�لعبد  ثنائية  عرب  �ملعنوي  �لعنف  عقلنة  جرت 

�أفالطون  مقولة  جاءت  ومنها  عبيًد�،  وبع�سهم  �سادًة  �لب�سر  بع�ض 

، ومتددت �لثنائية عرب �خلطاب 
(1(

بالعد�لة لالأقوى و�حلرية لالأقوى

�لفل�سفي حتى لنجدها عند هيجل، ور�أى هيجل نف�سه وجًها كاحًلا 

لهذه �لثنائية مع �جتياح نابليون الأوروبا وملدينة جينا، وعلى م�سهد 

لفل�سفة  �خليبة  حلظة  وهي  لالأقوى،  لتكون  �حلرية  حتولت  منه 

هيجل كما عر�سنا قبل، وظلت هذه �لثنائية تتجدد ثقافيًّا و�سلوكيًّا، 

هو  وهذ�  مبو�طن،  لي�ض  ومن  �ملو�طن  بني  �لتفريق  فكرة  وجاءت 

�لثقافية  �سيغتها  �لفكرة  و�تخذت   ،
(2(

لل�سعبوية �لفكري  �لقانون 

و�ل�سلوكية عرب ترجمة �الألو�ن ترجمًة تتخذ ثنائية )�ل�سيد �لعبد( 

مدخاًل لها، فجرى �لتمييز بني �للون �الأبي�ض و�للون �الأ�سود وبينهما 

�ألو�ن �الأ�سفر و�لقمحي، ومبا �أن �الأبي�ض �الأوروبي هو �أقرب �الألو�ن 

�أوروبا  غزو  وزمن  �حلديث  �ال�ستعمار  زمن  وهو  �لهيمنة  الأزمنة 

ا ومعنى ولغًة؛ فاإن �الأبي�ض �الأمريكي �سيكون  الأمريكا و�حتاللها �أر�سً

جمهورية �أفالطون )�ض8(، ت: حنا خباز، د�ر �لقلم، بريوت، 1980م.  (1(

تو�سعت يف ذلك وم�سطلحاته يف )�ل�سردية �حلرجة( �لف�سل �لر�بع.  (2(
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ومالك  �حلرية  مالك  �سي�سبح  �أفالطون  ح�سب  وهو  �الأقوى،  هو 

�أنه هو وحده من ي�سنع �ملفاهيم وهو من يطبقها  �لعد�لة، مبعنى 

�الألو�ن  وتظل  يف�سره،  وهو  �لد�ستور  يكتب  فهو  �لو�قع،  �أر�ض  على 

�الأخرى تبًعا وهام�ًسا على منت.

وقد ت�سري �الأمور يف وئام �جتماعي ظاهري ت�سنده �أفكار �لتعددية 

توتر،  �إىل  �لهدوء  �سيغري  �لظروف  �متحان  ولكن  و�مل�ساو�ة،  �لثقافية 

�سيحدث  فحينها  �لبطالة  وتظهر  �القت�ساد  ظروف  ت�سح  �إن  فما 

مطالبة  �الأ�سد  �سيكون  مظلومية  �الأكرث  و�للون  �ملكت�سب،  على  �سر�ع 

�ل�سيد  ثنائية  حول  �مل�سمرة  �ملعاين  ��ستفز�ز  يجري  وهنا  بامل�ساو�ة، 

جمازيتها  لكن  مطبقة  حقيقًة  تعد  ومل  جمازيًة  �أ�سبحت  و�إن  �لعبد، 

�ستحتال لتعميق �سفتها حتى ت�سبح و�قعية، ومن هنا ياأتي �سعار )حياة 

�ل�سود مهمة( ليعني �أن حياة �ل�سود لي�ست مهمًة؛ الأن �لطرف �الأقوى 

تاميز  �لنيويورك  جريدة  تغطية  وجاءت  مهمة،  غري  فعليًّا  جعلها  قد 

لتك�سف عن هذ� �ملعنى �ل�سادم؛ »�ل�سباب �ل�سود ي�سعرون كما لو �أنهم 

مو�سع ��ستهد�ف �أكرث، وحماية �أقل من جانب �ل�سرطة، وينظرون �إىل 

عنا�سرها على �أنهم مفرت�سون«. نيويورك تاميز 2021/3/25م.

�لوقت  ويف  مظلمًة  �الأ�سد  �للون  هم  �أ�سبحو�  �ل�سود  �أن  ومبا 

من  �الأول  �لهدف  �أ�سبحو�  فاإنهم  بامل�ساو�ة؛  مطالبًة  �الأ�سد  ذ�ته 

�ل�سالم  ي�سبه  مبا  و�لقمحي  �الأ�سفر  مير  حيث  كلها،  �الألو�ن  بني 

من  هو  �الأبي�ض  الأن  لالأبي�ض؛  م�ساوين  غري  كونهم  من  بالرغم 

�إال  �سيادته  على  �الإبقاء  ي�ستطيع  وال  �ل�سيادة  معاين  على  ��ستوىل 
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�لبدء  نقطة  هو  تر�ه  ولذ�  له؛  م�ساركتهم  من  �الآخرين  منع  عرب 

ونقطة �لنهاية، فهو �مل�ستهدف حني �ملطالبة بامل�ساو�ة، وهو �لقامع 

يعنف  ولذ�  �سلطويته؛  من  �ستقلل  �مل�ساو�ة  �أن  ليقينه  للمطالبة؛ 

دفاًعا عن موقعه �ال�ستحو�ذي، ثم تتحول غريزة �لدفاع �إىل غريزة 

للعنف �سد �مل�ساغب �لثقايف �لذي يريد �إعادة ترتيب �ملعاين، وهنا 

�النتخابية  �أ�سو�تها  لتكون  وتتقوى حتى  �لعن�سرية  تن�ساأ �حلركات 

قيمًة يت�سابق لها �ملر�سحون، كما ين�سط �ملع�سكر �حلقوقي لتن�سيط 

�سفوفه و�إنتاج �أ�سو�ت �نتخابية جتابه �أ�سو�ت �ل�سعبوية.

وو�سط هذ� يحدث �ال�ستقطاب ويزد�د �لعنف بو�سفه ثقافًة تنتج 

عن خوف �الأطر�ف من بع�سها، وهذ� يف�سر زيادة �قتناء �ل�سالح يف 

 ،
(1(

2020م �أمريكا بني �الأفر�د، وز�دت ن�سبة �مل�سرتين �جلدد عام 

�حلامية  بو�سفها  �ملوؤ�س�سة  �نهيار  يعني  مما  �لن�ساء،  من  خا�سة 

باأنه بحاجٍة حلماية نف�سه، وحو�دث  لالأفر�د، و�أ�سبح �لفرد ي�سعر 

�لقتل �لع�سو�ئي يف مدن �أمريكا ترعب �سا�سات �لتلفزة، و�لر�سا�ض 

هنا ال يفرق بني لون ولون مما خلط �الألو�ن وجعل حياة �لكل )غري( 

ن�ض  �أن  منذ  للعنف  ت�سريع  هو  �ل�سالح  متلك  حق  وقانون  مهمة، 

�سخ�سي،  �سالح  بتملك  مو�طن  كل  حق  على  �الأمريكي  �لد�ستور 

�الأطفال  مد�ر�ض  يف  جماعيًّا  قتاًل  ليكون  هنا  �ل�سخ�سي  وحتول 

�أ�سبح  �إن�ساين  وال  معقول  وما هو غري  �لعامة،  و�ل�سو�رع  و�الأ�سو�ق 

�ملوؤ�س�سة؛  من  �حلماية  عزت  حني  للذ�ت  حمايًة  و�أ�سبح  ا،  د�ستوريًّ

.2021/5/20 ،CNNتقرير يف قناة �لـ  (1(
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بل �إن �ملوؤ�س�سة نف�سها �أ�سبحت معتديًة وقاتلًة، وهذ� ما �أطلق �سعار 

.)Black Lives Mattar حياة �ل�سود مهمة(

مو�جهة  لدرجة  �لو�سول  تعني  نحوها  و�لتد�فع  �لت�سلح  ونظرية 

يف  هو  عنف  وكل  �لنف�ض،  عن  �لدفاع  مظنة  حتت  بالعنف  �لعنف 

�الأ�سل ت�سور �أويل بالدفاع عن �لنف�ض، و�خرتعو� له �سيًغا تنظرييًة 

�إال  يرد  ال  بالقوة  �أخذ  ما  ومقولة  �ال�ستباقية،  نظرية �حلرب  مثل: 

و�أخالقيًّا،  ا  معنويًّ وتربره  �لعنف  حت�سن  جمازيات  وهي  بالقوة؛ 

مكت�سبات  عن  ودفاعٍ   وجوٍد  حرب  هي  �أ�سحابها  عند  و�ل�سعبوية 

�لذي  لتفوقهم  تقلي�ض  هي  فيها  لهم  غريهم  م�ساركة  �أن  يرون 

ل لهم �أفالطون  يزعمونه الأنف�سهم مبا �أنهم طبقة �ل�سادة �لذين �أ�سَّ

يف جمهوريٍة فل�سفيٍة عن�سرية.

وتعززت معاين �ليمني �ملتطرف يف كل بقاع �ملعمورة ح�سب �سيغة 

بعد  من  للظهور  فر�سها  جتد  �لتي  �ليمينية  معانيها  مع  بقعة  كل 

�أمريكيًّا  منوذًجا  فوجدت  عن�سرياتها،  من  فيه  تخجل  كانت  زمن 

�أوروبيًّا يعلن �سعبويته ويفل�سف لها، وينجح عمليًّا يف حتقيق مكا�سب 

�سيا�سية تو�سله ملر�كز �لقيادة، وهي لي�ست قيادًة �سيا�سيًة فح�سب؛ 

ا قيادٌة ثقافية تن�سر �ملعنى �ل�سعبوي وحت�سنه وتثبت �أنه  بل هي �أي�سً

�سروفها عرب  بكل  �حلياة  �سوؤون  ويدير  ويحكم  يقود  �أن  على  قادر 

ثنائية �ل�سيد �لعبد، وهي ثنائية �ستلب�ض جلوًد� ال ح�سر لها ح�سب 

حال كل بيئة جغر�فية �أو ثقافية متيل لتقليد �ملعنى �لعوملي �ملت�سدر 

للمعنى �لثقايف.
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�حلروب  �أ�سباب  مبعث  هي  ورغباته  �جل�سد  �أن  لهذ�  وي�ساف 

و�لثور�ت و�ملعارك، وهدف �حلروب ك�سب �لرثوة، و�لباعث لرغبات 

ح�سب  �جل�سدية  �لبو�عث  لهذه  عبيد  ونحن  �جل�سد،  هو  �لرثوة 

رغبات  ويعقلن  �جل�سدي  ل�سلطة  يخ�سع  و�لعقل   ،
(1(

�سقر�ط مقولة 

�لرثوة �ملالية ومتلك �لرق و�الأر�ض و�ال�ستعباد و�لتناف�ض بني �لب�سر 

و�لتغالب، و�ستظهر �لدميوقر�طية عاجزًة وم�سلولة �أمام �ل�سعبوية، 

�أوباما يبكي على �سا�سات �لتلفزة يف  ويتذكر �لعامل كله كيف ظهر 

خطبة حتدث فيها عن عجزه عن عمل �أي �سيء ل�ساب �أ�سود جرى له 

 .
(2(

ما جرى جلورج فلويد ومع �جلملة نف�سها: )ال �أ�ستطيع �لتنف�ض(

يقتل  �لذي  �ل�سالح  �ملوؤ�س�سة عن حتديد متلك  لهذ� عجز  وي�ساف 

بلد  عقر  يف  و�ملطاعم  و�الأ�سو�ق  و�ل�سو�رع  �ملد�ر�ض  يف  �لنا�ض 

�لدميوقر�طية و�لقوة �ملوؤ�س�ساتية �لعلمانية و�لعقلية.

�ل�سعبوي، وظل  �لتفكري  يعزز  �لعقول  �لعقول �سد  �أن عنف  على 

�لتمييز �لثقايف بني عقٍل وعقل يقوي �لغرور �لطبقي و�لتفوق �لعرقي 

و�لفئوي، وكذلك �سيوع جماز�ت �لعنف يف �ل�سينما ويف لغة �لتخاطب 

ح�ض  وكل  �لتفوق،  رغبات  تعزز  ذهنية  مناذج  كلها  وهي  �لعام، 

كنتيجة حتمية  �سياأتي  �لذي  لالإق�ساء  بالتفوق هو مقدمة �سرورية 

لتاأكيد �لتفوق وفر�سه وحماية ��ستمر�ره ومتكينه.

�أفالطون: �آخر �أيام �سقر�ط )�ض128(، ت: �أحمد �ل�سيباين، د�ر �لعلم، 1962م.  (1(

كان ذلك يف منت�سف �سهر �أبريل عام 2015م.  (2(
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كهف  هي  �أمريكا  هل  �لت�ساوؤل:  نطرح  �أفالطون  لكهف  وعودًة 

يف  ومن  ومعقوالتهم،  معانيهم  يف  حمبو�سون  �أنا�ض  فيه  حديث 

د�خلها ال يرى ما هو خارجها، وي�سعى الإق�ساء �لد�خلي غري �ملماثل 

لنظام معقوالته، و�أمريكا �حلديثة هي بلد �ملهاجرين �لذين �ختارو� 

��ستقالل �ملكان، و�ختارو� لغًة للمكان غري لغته �الأ�سل، و�سنعو� له 

ذو  �لعلم  وهذ�  �لواليات،  بعدد  جنوًما  ي�سم  علم  من  مكونة  هويًة 

للمتفرقات، و�أخطر من ذلك هو �ختيار  �لنجوم هو وحده �جلامع 

مفهوم طبقي للمو�طنة، به �أ�سبح �ملهيمن هو �ملو�طن، وهو حتديًد� 

�الأبي�ض ذو �الأ�سل �الأوروبي، وهذه كلها ��ستعار�ت ثقافية وجماز�ت 

ذهنية متكنت ب�سبب قوتها �أن تكون هي �لو�قع بعد �إق�ساء �الأر�ض 

�الأ�سل، و�للغة �الأ�سل، و�ملو�طن �الأ�سل، و�للون �الأ�سل، ثم �سناعة 

�لفروق بني �لفئات يف متييز يفر�ض نف�سه ثقافيًّا و�سلوكيًّا بالرغم 

من قو�نني �مل�ساو�ة، ومن ثم ي�ستعيد مقولة �أفالطون باأن �مل�ساو�ة 

كله  هذ�  وي�ستمر   ،
(1(

و�لعبد �ل�سيد  بني  ت�ساوي  الأنها  موؤكد؛  �سر 

و�أ�سر�ره،  عيوبه  تك�سف  من  بالرغم  �ملهيمن  عقل  ح�سب  معقواًل 

وهذ� ما �أنتج قلق �الأر�ض وتكدر مز�حها؛ الأنها فقدت عالقتها مع 

�سمريها، وترتب عليه عقلنة �لعنف وكاأنه من �مل�سلمات �لطبيعية �أو 

من �سرور�ت متا�سك �لبنية �لعميقة للمجتمع.

فوؤ�د زكريا: در��سة جلمهورية �أفالطون )�ض113–114(.  (1(
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6. معق�لية الالمعق�ل

وهي  �الأحقايف،  ق�سة  �ساأروي  �لالمعقول  معقولية  نت�سور  لكي 

�أكادميي  وهو  �ل�سوحمي،  �أحمد  �لدكتور  يل  رو�ها  و�قعية  ق�سة 

ح�سرموت،  من  �نطلقت  برية  رحلٍة  �سمن  كان  ح�سرموت  من 

حيث  للتوقف،  �حتاجو�  �الأحقاف  ملنطقة  �سيارتهم  دخلت  وحني 

��ست�سافتهم قبيلٌة كرمية كعادة �لبو�دي مع عابري �ل�سبيل، و�أعدو� 

يقدمو�  �أن  �لقبيلة  تقاليد  ومن  بال�سيوف،  تليق  ع�ساء  مائدة  لهم 

�ل�سيافة،  مع  ر�حتهم  �ل�سيوف  لياأخذ  بعيًد�  ينتحون  ثم  �لطعام 

ولكنهم هذه �ملرة تركو� رجاًل خلدمة �ل�سيوف، وجل�ض �لرجل غري 

�أحمد  �لدكتور  �إليه  �لتفت  وهنا  لل�سفرة،  يقرتب  ومل  عنهم  بعيد 

ليطلب منه �أن ي�ساركهم �لطعام، غري �أن �لرجل رف�ض، وهذ� �أمر 

طبيعي ح�سب نظام تلك �ملنطقة و�أدبيات �ل�سيافة، ولكن ما هو غري 

طبيعي �أن �لرجل ��ستمر يف �حلديث وقال: �إنه عبٌد، وال يجوز للعبد 

�أكون  �أن  �هلل  من  علي  مكتوب  �أنا  وقال:  ز�د  ثم  �ل�سادة،  مع  �الأكل 

عبًد�، و�لقبيلة مل يهينوين، ولكن �هلل خلقني هيًنا وعبًد�.

يهني  ال  �هلل  �أن  �لرجل  يقنع  �أن  حاول  كيف  �لدكتور  وروى 

خملوقاته، و�أنه خلقنا �أ�سوياء، و�أن �لعبودية رق، ولكن هذ� �لكالم 

مل يجد �رتياًحا من �لرجل �لر��سي و�لقانع بعبوديته.

� للطريقة �لتي ي�ستطيع بها �لعقل خلق بر�هني  هذ� مثال حاد جدًّ

وعقلية  نف�سية  ر�حًة  يجد  �لرجل  فهذ�  معقواًل،  �ملعقول  غري  جتعل 
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يف �أن ي�سعر �أن عبوديته قدٌر حمتوم عليه، و�أنها لي�ست نتيجًة لظلم 

معهم  ليعي�ض  �جلماعة  لهذه  بحاجة  وهو  جماعته،  عليه  �قرتفه 

للخوف  ف�سيتعر�ض  معهم  وجوده  على  مترد  ولو  باأمنهم،  وياأمن 

للوحو�ض  فري�سًة  الأ�سبح  �إليها  لو جلاأ  و�جلوع يف �سحر�ء  و�ل�سياع 

�أو لتجار �لرقيق، ولن ي�سلم من موت �أو ��ستعباد، وهنا ت�سبح حاله 

له،  �أف�سل �خليار�ت  بعبوديته هي  بالرغم من وعيه  فيها  �لتي هو 

ب�سبب  �لعاطفة  فيه  تتو�فق  وعاطفي  عقلي  خياٌر  له  بالن�سبة  وهذ� 

على  �لذ�تي  عقله  مهارة  ب�سبب  و�لعقل  له،  �لقبيلة  معاملة  ح�سن 

�إنتاج برهنٍة ال حتتاج ملحاجة مبا �أنه ن�سبها للقدر.

هنا ن�ستذكر فكرة �لهوية كما طرحها هيجل يف �أن �ل�سيد ال يعي 

ب�سيادته �إال عرب �ملقابل له و�لنقي�ض ملعناه، وهو وجود �لعبد، وكذلك 

فالعبد ال يعي عبوديته �إال عرب �ل�سيد �لذي لي�ض هو، ويحق لل�سيد �أن 

يتفوق عليه، وهذه هي نظرة �لعبد لنف�سه؛ الأن هذ� هو معنى �لهوية 

�أن  �ملقابل  يف  �ل�سيد  و�سي�سعر  لوجوده،  تف�سريه  م�سدر  وهو  عنده 

�لعبد �سروري لوجوده مبثل �سعور �لعبد ب�سرورة وجود �ل�سيد، وهذ� 

يرتبط  بحيث  و�ل�سيد،  �لعبد  بني  فيما  للهوية  �لو�عي  �لت�سكيل  هو 

معنى �أحدهما بوجود نقي�سه، و�سيتو�طاآن على هذه �لعالقة �لتي لو 

�أخل بهما �أحدهما ف�سيختل وعيه بذ�ته مبا �أن معنى �لذ�ت ال يتعزز 

باحلرمان  �لعبد  ي�سعر  لن  وهنا   ،
(1(

�لنقي�ض �الآخر  وجود  عرب  �إال 

(1( Hegel: Phenomenology of Spirit, p.50, Pantianos Classics. Tr. J. B. 

Baillie 1910.
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ولكنه �سي�سمي ت�سرفاته بالطاعة، وكلما �أطاع �سيده �رتاح ور�سي 

نظًر�  �ملطيع  عبده  مع  طيب  الإن�سان  �ل�سيد  يتحول  وقد  نف�سه،  عن 

�سي�سعر  �لعبد  بينما  وتريحه،  �لتي �ستخدمه  �لطاعة  لهذه  حلاجته 

بالر�حة كلما �سنع لنف�سه �سببية قدرية كما حدث مع �الأحقايف.

ويف  �حلياة  يف  �لعامة  �الأنظمة  بنية  لي�سمل  ين�سحب  وهذ� 

تكون  ال  دولة  �أي  �أن  على  مبنية  �لعظمى  �لدولة  ففكرة  �ل�سيا�سة، 

عظيمًة �إال �إذ� �سيطرت على غريها، وهذه نظرية �سنها �أفالطون يف 

جمهوريته، حيث بناها على فئة �ل�سادة مقابل فئة �لعبيد، و�ل�سادة 

�لذين  بالعبيد  وعيهم  عرب  هويتهم  ويبنون  �أنف�سهم  �سيت�سورون 

�سكان  عدد  �أن  �إىل  ي�سري  و�الإح�ساء  �خلدمية،  �الأعمال  �سيتولون 

عبيٌد،  و�لباقي  �سادٌة  منهم  �ألف  مئة  مليون،  ن�سف  �أثينا حينذ�ك 

.
(1(

مبعدل �أربعة عبيد مقابل �سيد و�حد، يخدمونه يف كل �ساأنه

وهذ� �أمر ال يخ�ض �أثينا وزمن �أفالطون؛ بل ميتد لي�سمل �الأزمنة 

كلها و�الأمكنة كلها، ففكرة �لعبيد و�لرق مرت على �لثقافات كلها، 

تتكرر  حيث  �حلديثة،  ب�سيغته  �لعمل  لعالقات  هيجل  �أ�سار  وقد 

�سيغة �ل�سيد/�لعبد عرب نظام �لعمل، ف�ساحب �مل�سنع مثاًل يريد 

بتاأمني  يقوم  من  ي�ستاأجر  ولذ�  يكدح؛  �أن  دون  �حتياجاته  تاأمني 

مطالبه، يف حني يرتاح هو ويك�سب، ويعطي مبلًغا �سغرًي� من مك�سبه 

ت�ستعيد  ولكنها  هنا،  �مل�سطلحات  تغريت  و�إن  �لب�ساعة،  �سنع  ملن 

فوؤ�د زكريا: �أفالطون )�ض86(، د�ر �لكاتب �لعربي، �لقاهرة، 1967م.  (1(
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�لثنائية ذ�تها، حيث يت�سكل وعي كل طرف عرب حال �لطرف �الآخر، 

وكالهما �سي�سعر�ن باحلاجة لبع�سهما ويتاأ�سل بينهما وعي م�سرتك 

.
(1(

بني �ملعنى ومقابله �أو نقي�سه

عمت  وحني  و�ملتغري�ت،  �لظروف  يرو�غ  �سيظل  �لعقل  �أن  على 

فكرة �إلغاء �لرق عامليًّا �حتالت �لعقول و�بتكرت �سيًغا خمتلفًة للرق، 

بيع  وفيها  �الأع�ساء،  ن�ساأت جتارة  كله  باجل�سد  �ملتاجرة  من  وبداًل 

و�سر�ء وخطف و��ستعباد ال يقل �سر��سًة عن زمن �لرق، و�إن تعذرت 

جتزئًة  به  �ملتاجرة  جرت  فقد  وحيًّا  كاماًل  كله  باجل�سد  �ملتاجرة 

جتري  حيث  �الأبي�ض،  بالرق  ي�سمى  ما  لذلك  وي�ساف  حي؛  وغري 

�ملخادعات خلطف �لن�ساء من قر�هن و�أريافهن حتت دعوى فر�ض 

�لعمل يف �لعامل �حلر �لذي �سيتحول لعامل �لعبودية، وتتم �ملتاجرة 

بالبنات ب�سيغ ال تقل �سوًء� عن زمن �لرق �لعلني.

وما بني عقلنة �خلنوع �ستاأتي عقلنة �لهيمنة، وقد ورثت �أمريكا 

�لعوملة  ونظرية  �جلديد  �لعاملي  �لنظام  نظريات  �لدميوقر�طية 

ونظرية �لفيتو يف جمل�ض �الأمن، ونظرية �ل�سالم �لعاملي �لذي �سيعني 

)�حلرب �لعاملية( يف كل مرة ي�ستخدم فيها هذ� �ل�سعار، مما يعني 

هي  �الأخرية  �لقرون  حروب  �أخطر  �أن  مبا  وحده  �لقوي  �سالم  �أنه 

حروب �الأقوياء �لذين يهدفون فقط ملنع �أي مناف�ض لهم، وهذ� كله 

�إنتاج للعقل �لب�سري �لذي مبثل ما �أنتج �لفل�سفة و�لفنون و�البتكار�ت 

(1( H.Marcuse: Reason And Revolution, p.117.
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�لعلمية �أنتج كذلك �حلروب؛ بل جعل �أهم �ملبتكر�ت و�أخطرها هي 

�ملبتكر�ت �حلربية عالية �جلودة يف �لتدمري، وكما يربر �لعقل غري 

ا قادر على جعل غري �ملعقول معقواًل، كما �سرنى  �أي�سً �ملعقول فاإنه 

يف �ملبحث �الآتي.

7. م�ؤ�س�سة الكذب )عقلنة الالمعق�ل(

منذ �الأ�سل �لثقايف كانت �لكذبُة، وتك�سف ذلك �أ�سطورة هريم�ض 

و�حًد�  يوًما  وكان عمر هريم�ض  �أبوللو،  �سرق قطيع غنم من  �لذي 

و�حد  يوٌم  عمره  �أن  بحجة  �ل�سرقة  هذه  �أنكر  �ساءلوه  وحني  فقط، 

فقط...، فكيف ي�سرق وهو بهذ� �لعمر �ل�سغري، وبهذه �حلجة ر�ح 

ي�ستخدم مهارة �لكذب معزًز� ذلك مبهارة �حليلة، فخدع �ل�سلحفاة 

ما  وهذ�  قيثارًة،  منه  لي�سنع  ج�سدها  من  بجزء  له  تتربع  وجعلها 

جعل �ليونانيني ين�سبون لهريم�ض فنون �لبالغة و�لتجارة و�الت�سال، 

تطور  �سيك�سف  �لذي  هذ�  مبحثنا  يف  �ل�سيا�سة  فن  لها  و�سن�سيف 

�لكذب و�حليلة �لذكية مًعا، وليكون �لكذب موؤ�س�سًة عميقة �لتكوين 

.
(1(

وخطرية �لتاأثري

من  وبالرغم  �لب�سري،  �لعقل  خمرتعات  و�أخطر  �أهم  و�لكذب 

�أن �لنا�ض يكرهون �لكذب ويحتقرون �لكذ�ب ولكنهم يكذبون، و�أول 

حيلٍة يتعلمونها يف حياتهم هي حيلة �لكذب؛ فالطفل ي�سرع بالكذب 

�لق�سيدة و�لن�ض �مل�ساد، ملزيد بحث عن �لكذب و�سنوفه وت�سكالته )�ض147(،   (1(

�ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء/بريوت، 1994م.
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ما �إن يبد�أ وعيه بالتكون، وهو يكذب تلقائيًّا دون تعلم �أو تخطيط، 

��ستثناء،  دون  يكذب  و�لكل  �لكذب،  يف  مهار�ته  كربت  كرب  وكلما 

و�أ�سهلها كذب �ملتعة بالنكتة و�لق�ض وفنون �خليال باأنو�عها، وهي 

كلها تدريب غري مق�سود للعقل كي ميار�ض كذبه يف مهار�ت �أخطر.

بالغ�ض  �سينا  �بن  ي�سميه  و�لفنون هي مما  �لبالغة  �أن  �سك  وال 

�لنافع، �أي �أن كذبها هو �أ�سا�ض قيمتها، مبعنى �أن متعتها يف كذبها، 

مهار�ت  مظلة  حتت  ا  �أي�سً �لتجارة  ت�سع  هريم�ض  �أ�سطورة  ولكن 

�أن  �إرنت  �ل�سيا�سة كذلك �لتي ترى حنه  �إىل  �لكذب، وهذ� يدخلنا 

�خلطاب �ل�سيا�سي �ملعا�سر بلغ ذروته يف �لكذب بدرجات �أعلى مما 

لي�سبح  �ملطلقة  �لكذب حدوده  يبلغ  ومل  كله،  �لتاريخ  عليه يف  كان 

ا �إال يف ع�سرنا هذ�، مما يعني �أن �الأمر يتعلق برقي  كاماًل ونهائيًّ

.
(1(

و�نت�سار �لكذب، ح�سب عبارة �إرنت

وبلوغ �لكذب حده �الأق�سى يعني حتول �لتاريخ �ملعا�سر �إىل كذب 

، ويرى مونتاين �أن م�سكلة �لكذب هي يف ��ستحالة تعريفه، 
(2(

مطلق

لكانت  �حلقيقة-  مع  �ل�ساأن  هو  -كما  و�حد  وجٌه  للكذب  »كان  ولو 

�لعالقات بيننا �أح�سن مما هي عليه، فيكفي �أن نحمل على حممل 

�ل�سدق نقي�ض ما ينطق به �لكاذب، �إال �أن نقي�ض �حلقيقة له مئة 

�لثقايف  �ملركز  بازي،  ر�سيد  ت:  )�ض38(،  �لكذب  تاريخ  دريد�:  جاك  عن   (1(

�لعربي، �لد�ر �لبي�ساء/بريوت، 2016م.

�ل�سابق: )�ض39(.   (2(



مآالت الفلسفة 128

، وما يعمق ثقافة 
(1(

�ألف وجه، وال ميكن �الإملام باحلقل �لذي ي�سغله«

�لكذب هو ما قالته حنه �إرنت باأن �لكذب ال يكتمل حلده �ملطلق �إال 

�لكذ�ب  ينجح  ما  »ومبقد�ر  كذلك  نف�سه  على  �لكذ�ب  يكذب  حني 

على �لكذب على �الآخرين؛ فاالحتمال �الأكرب �أن يتحول �لكذ�ب �إىل 

.
(2(

�سحية لالأكاذيب �لتي �أقدم هو بنف�سه على تقدميها لالآخرين«

وعلم  �الأ�سر�ر  نظرية  �خرت�ع  وثوقيًة  �لكذب  مع  �الأمر  ويزد�د 

�لتي  �أ�سر�ر  على  �ملوؤ�س�سة  �جلماعات  �أي  �ل�سيا�سي،   
(3(

�لت�سفري

نها  ميكِّ نحو  على  �لنهار  و��سحة  يف  �لتاآمر  ميكنها  بحيث  تت�سكل، 

عدم  ت�ستوجب  �لتي  �ل�سرية  تزعم  �أنها  مبا  تناق�ساتها  تغطية  من 

�الإف�ساح وعدم �مل�ساءلة.

وهذ� يذكرنا بكذبة كولني باول على �لعامل عرب من�سة جمل�ض 

�الأمن يف م�سهد ر�آه �لب�سر كل �لب�سر عرب �لف�سائيات، وعر�ض فيه 

�سامل،  دمار  الأ�سلحة  �لعر�ق  �متالك  توؤكد  ووثائَق  و�سوًر�  تقارير 

فباول  مزدوج؛  �ملفاهيمية  �لنو�حي  من  �لتقرير  هذ�  يف  و�خلطر 

نف�سه كان يتكلم م�سدًقا تلك �لتقارير �لتي قدمها للنا�ض، وكذلك 

ق تلك �لتقارير �لدقيقة و�ملحكمة ظاهريًّا، ومت بناًء  فالعامل كله �سدَّ

عليها غزو �لعر�ق وتدمريه بقانون عاملي وبت�سبيب �أخالقي، ثم تبني 

�أن �لق�سة كلها غري �سحيحة، و�لذي برر �ل�سدقية لهذه �لكذبة هو 

نقاًل عن دريد�: )�ض29(.   (1(

�ل�سابق: )�ض82(.  (2(

�ل�سابق: )�ض98(.  (3(
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تغليفها بغطاء �ل�سرية بو�سفها معدًة من موؤ�س�سة قانونها �ل�سرية، 

و�أن ك�سفها حدث فقط من �أجل �إظهار �حلقيقة، وهذه �ل�سرية هي 

�لتي تخفي تناق�ساتها وتعفيها من ك�سف م�سادرها ومن م�ساءلتها، 

�أي �أن نظرية �ل�سرية متنحها �لقدرة على �لكذب دون ك�سف م�سادر 

معلوماتها بحجة حماية �مل�سادر �لذي هو �لتغليف �لقانوين للكذب؛ 

�أن مت كل �سيء تك�سفت  ولذ� مرت وحققت غر�سها �ملتوخى، وبعد 

�لكذبة وتعرت �حلقيقة، وتبني �أن كولني باول نف�سه مل يكن يعرف 

�أنه يعر�ض على �لعامل تقريًر� مزوًر�، وقد كان هدف �لتقرير فقط 

مفربكًة،  كانت  �لوثائق  وكل  �لعر�ق  �أ�سلحة  بخطورة  �لعامل  �إقناع 

متاًما كما فعل هريم�ض يف �أ�سطوريته �الأ�سلية.

ومت مترير �ل�سرية على وزير خارجية �أمريكا �بتد�ًء وعلى جمل�ض 

بال�سرية،  �ملحمية  �ملوؤ�س�سة  فعل  هو  وهذ�  كله،  �لعامل  وعلى  �الأمن 

وعرب �سريتها ت�سنع �لكذبة دون م�ساءلة، ويف �لنهاية �عرتف كولني 

.
(1(

باأول بالكذبة وو�سفها بالنقطة �ل�سود�ء يف تاريخ �أمريكا

دون  مرت  تك�سفت  حني  �لكذبة  �أن  كله  هذ�  فوق  و�الأخطر 

�الأ�سر�ر  على  �ملبنية  �ال�ستخبار�تية  �ملوؤ�س�سة  الأن  وذ�ك  حما�سبة؛ 

بلغت من �الأهمية و�لقيمة و�عتماد موؤ�س�سة �حلكم عليها وت�سليمها 

لها باأن تكون �سريًة، وقد �سفع لها ذلك كله الأن تنجو حتى من تاأنيب 

قال ذلك يف لقاء له مع قناة ABC �الأمريكية، وكانت �حلادثة يف فرب�ير 2002م،   (1(

وتبًعا لها مت غزو �لعر�ق بقر�ر �أممي. 
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�ل�سمري، وح�سب ت�سوم�سكي فاالأ�سباب �لتي طرحت لتربير �سرب 

ق�سف  لوجب  نف�سها  �أمريكا  �أفعال  لو�سف  ��ستخدمت  لو  �لعر�ق 

و��سنطن �لعا�سمة لتملكها الأ�سلحة �لدمار �ل�سامل بل و��ستخد�مها 

، وهذ� هو مفهوم )�لكذب �ملطلق( �لذي بلغته ثقافة �لكذب 
(1(

عمليًّا

م�سفوعًة بال�سرية، مما يجعل ع�سرنا كله يكذب وال يبايل، و�لكل 

ي�سعر بالكذب �لعاملي، وي�سعر �أنه ي�ستن�سق �لكذب يف كل حلظة يف 

�لف�ساء �لعام، ولكن �سطوة جملة )تقارير �سرية( جتعل �لذكي ي�سم 

�لكذبة دون �أن يربهن �سدها؛ الأن �لكذبة �أ�ساًل تاأتيه دون برهان.

هذ� �بتكار عقلي �سيطاين يفوق �أ�سطورة هريمي�ض �لتي �ستكون 

�لت�سفري  النت�سار  �أدى  وهذ�   ،� جدًّ و�ساذجًة   � جدًّ بد�ئيًة  �أمامه 

�ل�ساأن  يهدد  خطر  هو  �سر  كل  �أن  يعني  مما  �لع�سري  �ل�سيا�سي 

، وهنا فالت�سفري يحفز ح�ض �لرغبة باالأمان، ويلجاأ �لنا�ض 
(2(

�لعام

و�أمانهم،  �أمنهم  �سيهدد  �لت�سديق  عدم  الأن  �لدعوى؛  لت�سديق 

و�ستمر �لكذبة حم�سنًة بالت�سفري من جهة وبانحياز �لنا�ض مل�سلحة 

�أمنهم، وهنا يبلغ �لكذب �أق�سى حدوده وتاأثريه على �لعقل �لب�سري، 

�أي �أن �لعقل �لب�سري يف �لنهاية يكذب على نف�سه ويخادع ذ�ته.

وكلما كان �الإن�سان �أعرف و�أعقل �أ�سبح �أمهر يف �لكذب و�لت�سفري 

و�لهنود  كولومبو�ض  بني  باملقارنة  ذلك  على  �أمثلة  ولناأخذ  �ل�سري، 

(1( N. Chomsky: What Uncle Sam Really Wants, p.7-20. Odonian Press. 

Berkeley 1994.

تاريخ �لكذب )�ض98(.  (2(
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�حلمر، حيث وقع كولومبو�ض يف ح�سار مل ي�ستطع فكه �إال با�ستخد�م 

بالرب�ءة، فا�ستخدم معرفته  �لتظاهر  عقله مع �حليلة و�لكذب مع 

�لفلكية، وهدد �لهنود �حلمر باأنه �سي�سرق �لقمر منهم �إن مل يفكو� 

�حل�سار، و�أعطاهم مهلًة حددها مع موعد خ�سوف �لقمر �لتي قد 

�لهنود  يكن  ومل  �لفلكية،  ح�ساباته  ح�سب  حدوثها  �قرت�ب  عرف 

يعرفون �حل�سابات �لفلكية حني ذ�ك، ويف م�ساء 29 فرب�ير 1504م 

�أبلغهم قبل �ساعة من موعد �خل�سوف �أنه �سي�سرع يف تنفيذ وعيده، 

وما هو حتى بد�أ �لقمر بالتال�سي �أمام جموع �لهنود وزعمائهم، ثم 

ا و�سيعمهم �لظالم ما مل يفكو�  �أخطرهم باأنه �سي�سرق �ل�سم�ض �أي�سً

يف  �خلوف  متكن  �لذين  �لهنود  رعب  و�سط  ذلك  له  ومت  ح�ساره، 

نفو�سهم من هذ� �لذي يهدد وجودهم �إن مل يعطوه مر�ده.

ويف �لوقت ذ�ته ��ستغل �لغز�ة خمادعة �لهنود �حلمر وتوظيف 

�سالح �لكذب لل�سيطرة عليهم، حيث �أ�ساعو� �أن ورق �ل�سجر يتكلم 

حمل  هنديًّا  �أن  فيها  وجرى  �الأ�سر�ر،  لهم  ويك�سف  �الأوروبيني  مع 

�سندوق تني وعليه ورقة مكتوٌب بها عدد �لتينات �لتي يف �ل�سندوق، 

و�لهندي ال يعرف �لقر�ءة و�لكتابة؛ ولذ� مل يهتم بالورقة، فاأكل تينة 

�الأبي�ض  �لرجل  حا�سبه  �لتني  ت�سليم  وحني  �ل�سندوق،  من  و�حدة 

على �لتينة �مل�سروقة، يف حني �أنكر �لهندي، وحني قر�أ �الأبي�ض عليه 

، وهنا 
(1(

ما تقوله �لورقة �سرخ �لهندي كيف تكذبني وت�سدق ورقة

للن�سر،  �سينا  �ل�سباعي،  ب�سري  ت:  )�ض88-25(،  �أمريكا  فتح  نودوروف:   (1(

�لقاهرة، 1992م. 
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تلعب �حليلة و�لكذب دورهما �ملميز بني كذب بريء نق�ست ب�سببه 

جزيرة  �سر�ء  ومت  كاملة،  قارة  ب�سببه  ذهبت  �سخم  وكذب  تينة، 

مانهاتن ب�سل�سال من �الأحجار �لكرمية قيل ملالك �جلزيرة �لهندي 

�أربعة  ي�ساوي غري  �ل�سل�سال ال  بينما  �إنه �سل�سال جموهر�ت ثمينة، 

.
(1(

وع�سرين دوالًر�

�لعظيم  �لكذب  �أن  يتعلمو�  �أن  �إىل  �حلمر  بالهنود  �أف�سى  هذ� 

يختلف عن �ل�ساذج �لب�سيط، و�أن �لكذب �لعظيم يرتبط بالرجاحة 

�ملعرفية و�لعقلية، وهي من مميز�ت �لرجل �الأبي�ض فقط، وينعك�ض 

ليعرفو�  للهنود  �الإ�سبان  �لرهبان  �لتي يجريها  هذ� يف �المتحانات 

�ل�سوؤ�ل  على  رد  هنديًّا  �أن  �لق�سة  ويف  ال،  �أم  �مل�سحية  �عتنقو�  هل 

�أكذب  �أعرف  الأين  قليلة؛  بدرجٍة  م�سيحي  �أنا  �سيدي  نعم  بقوله: 

بدرجٍة قليلة، ويوًما ما �ساأعرف كيف �أكذب بدرجة كبرية كي �أ�سبح 

.
(2(

م�سيحيًّا بدرجة �أكرب

وهذ� بال�سبط هو نتعلمه من �أمريكا �ليوم؛ فلكي تكون �سيا�سيًّا 

الأ�سطورة  مت�سل  ��ستن�ساخ  يف  متفوًقا  كذ�ًبا  تكون  �أن  البد  متفوًقا 

هريم�ض وملري�ث كولومبو�ض و�لغز�ة من بعده.

غري  و�ل�سرية  جهة،  من  �لدميوقر�طية  �ل�سفافية  بني  وفيما 

 )1992 �لنظرية  جمهورية  �إىل  )رحلة  �أمريكا  �ل�سيدة  �لغذ�مي:  عبد�هلل   (1(

)�ض124(، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء، ط3، 2017م.

تودورف: )�ض98(.  (2(
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�لدميوقر�طية من جهة ثانية، ياأتي �لقول با�سرت�طات �الأمن �لقومي، 

وهو �ملخرتع �ل�سيا�سي لرفع �حلرج �لثقايف ليجعل غري �لدميقر�طي 

دميوقر�طيًّا وغري �ملعقول معقواًل.

وي�سفك  فيها  يف�سد  �لذي  �الإن�سان  على  ت�سهد  �الأر�ض  و�ستظل 

�حلمر  �لهنود  من  طفاًل   215 عن  �الأخبار  ك�سفت  وقد  �لدماء، 

مطمورين حتت فناء مدر�سة كندية تابعة للحكومة �لكندية ولكني�سٍة 

بدعوى تعليم �الأطفال �لهنود وتدريبهم على �لتخلي عن �أ�سولهم، 

�عتناق  عليهم  ويفر�سون  �الأ�سل  لغتهم  ن�سيان  على  فيجربونهم 

موًتا  وماتو�  عليه جثثهم،  ت�سهد  كما  للتعذيب  وتعر�سو�  �مل�سيحية، 

وك�سفت  نطقت  �الأر�ض  ولكن  �ملدر�سة،  فناء  حتت  ودفنو�  جماعيًّا 

�سرها �ملكتوم، مما جعل رئي�ض حكومة كند� يعرتف بالتاريخ �لقامت 

�أن هذ� لي�ض ��ستثناًء  لبلده، ويقول يف ت�سريح علني: »من �ملحزن 

�أن نعرتف باحلقيقة، و�سلوك  �أو حادًثا منعزاًل ولن نختبئ، وعلينا 

�ملد�ر�ض �لد�خلية حقيقٌة و�قعة وماأ�ساٌة كانت موجودًة هنا يف بلدنا« 

.CNN, 1/6/2021

�أ�سر�ر  وتف�سح  بوجعها  وتف�سي  �آالمها  تك�سف  هنا  و�الأر�ض 

�ملوؤ�س�سة �لظاملة �لتي حاولت دفن �ل�سر، غري �أن �الأر�ض �نت�سرت 

لذ�كرتها و�أعلنت عن غ�سبتها على قتل �أطفال �الأر�ض و�سلب لغتهم 

وم�سخ  قلوبهم  د�خل  من  معتقد�تهم  و�نتز�ع  روؤو�سهم،  د�خل  من 

�لبي�ض  معلميهم  مع  �لهنود  �الأطفال  بق�سة  يذكر  وهذ�  هويتهم، 

حني  �لبي�ض  زمالئهم  �أمام  �أفو�ههم  غ�سل  على  يجربونهم  وكيف 
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من  وهذ�  هندية،  بكلمة  �لف�سل  يف  وينطق  �لهندي  �لطفل  يغلط 

هندي  من  مبا�سرًة  �لق�سة  هذه  �سمعت  وقد   ،
(1(

�ملحرمات �أ�سد 

�أحمر، هو من قادة �حلركة �لثقافية �سد ذ�كرة �لعنف، وقد جرت 

�الأم  �للغة  وتظل  �ملدر�سة،  يف  طفاًل  كان  حني  �سخ�سيًّا  له  �لق�سة 

للهنود فعاًل حمرًما يف ثقافة �الأبي�ض �مل�ستعمر �أ�ساًل؛ الأن م�سروع 

�ال�ستعمار كذبة كربى �بتد�أت بالكذب و��ستمرت على �لكذب؛ ولذ� 

�حتاج �مل�ستعمر �أن يدفن ذ�كرة �الأر�ض حتت �لرت�ب، لكن �الأر�ض 

لن تن�سى ذ�كرتها مع هويتها، وهنا نرى �سر�ع �لهوية مع موؤ�س�سة 

�لعقل  وخماتالت  �لكذب  �أ�سطوريات  مع  �حلقيقة  و�سر�ع  �لكذب، 

ا  �مل�ستبد يف عقلنة غري �ملعقول، وكما ينتج �لعقل �ملعقوالت فاإنه �أي�سً

يجعل غري �ملعقول معقواًل.

8. ماأزق العدالة

»ي�شبغ الرجل االأبي�ش النظرية الثقافية ب�شبغته لت�شبح احلرية 

نظريًة �شيا�شيًة يف �شناعة الربح والك�شب الذاتي« ج. �إ�ض. مل.

مرة  كل  يف  باحلرية  بربطها  �إال  �لعد�لة  عن  �حلديث  ميكن  ال 

و�لعد�لة  �حلرية  من  نوع  مًعا  وهما  �لعد�لة،  عن  فيها  نتحدث 

�ملعطوبة �لتي جعلت �أفالطون يتقبل فكرة قتل �ل�سعفاء وجعل ذلك 

من �لعدل؛ بل �إنه يرى �أن �مل�ساو�ة يف �لدميوقر�طية �سرٌّ موؤكد؛ الأنها 

�ل�سيدة �أمريكا، رحلة �إىل جمهورية �لنظرية )�ض108(.  (1(
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؛ ولذلك فاجلمهورية لالأقوياء �الأ�سحاء 
(1(

ت�ساوي �لعبيد مع �ل�سادة

مل  فاإن  �ل�سعفاء،  من  �لتخل�ض  �لنا�ض  �سيتوىل  بينما  �لنافعني، 

يفعلو� فيجب �أن تقوم �لدولة بذلك؛ ولذ� فاأفالطون يقرر �أن �حلرية 

.
(2(

لالأقوى و�لعد�لة لالأقوى

ولكنه  �ملفاهيم،  يف  بحًثا  وال  تنظرًي�  لي�ض  هذ�  �أفالطون  وقول 

و�سف للو�قع فح�سب، و�سيتم ذلك باأفالطون �أو من دونه، و�سي�ستمر 

متثله مع تعاقبات �لزمن حتى يف دميوقر�طية �أمريكا �لتي لن تقول 

ذلك علًنا ود�ستوريًّا، ولكنها �ستفعله و�قعيًّا.

ا �أن �حلرية و�لعد�لة يتناق�سان  وما هو �أخطر من ذلك مفاهيميًّ

بال�سرورة �حلتمية، فلو متلك �ملرء حريته �ملطلقة ف�ستتحول �حلرية 

�أوروبا،  نابليون  لت�سبح طغياًنا، وهذ� ما �سهده هيجل حني �جتاح 

لت�سبح  �حلرية  لتحقيق  ثورة  من  �لفرن�سية  �لثورة  حتولت  ومعه 

م�سروع  ذلك  ومثل  نابليون،  متثلها  كما  �ال�ستبد�د  يف  م�سروًعا 

�ال�ستعمار �الأوربي �لذي �جتاح �ملعمورة؛ نتيجًة الأن �أوروبا �حلديثة 

و�لقوة  �حلرية  �جتمعت  و�إذ�  للقوة،  متلُّكها  مع  حريًة  ت�سبعت  قد 

ر��سل  برتر�ند  ت�سخي�ض  ح�سب  �سالبة  حلرية  �حلرية  حتولت  مًعا 

ملا  �لكاملة  حريته  منا  �أي  متلَّك  فلو  �لفردي  �مل�ستوى  وعلى   ،
(3(

لها

�نظر كتاب: در��سة جلمهورية �أفالطون، فوؤ�د زكريا، )�ض113–114(.  (1(

جمهورية �أفالطون )�ض8(.  (2(

(3( Russell: Why Men Fight, p.148-150, Routledge, London, 2010.
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لتعزز  ال  �لعد�لة  تاأتي  وهنا   ،
(1(

�لب�سيطة ظهر  على  و�حد  حر  بقي 

�حلرية و�إمنا لرتو�سها وت�سع لها حدوًد�، ولن نكون عادلني ما مل 

لقد  قال جون الكريه:  وكما  قليلة من حرياتنا،  �أق�ساًطا غري  نقمع 

تنازلنا عن حريات كثرية لكي نكون �أحر�ًر�.

هنا،  �الأدق  �ملاأزق  �سنجد  فاإننا  �لعد�لة  تطبيق  �إىل  ناأتي  وحني 

ولناأخذ حماكمة �سقر�ط �لتي �ستكون منوذًجا �أعلى لكل �ملحاكمات 

�حلديثة، و�سقر�ط �لفيل�سوف وقف �أمام حمكمة كانت يف حقيقتها 

مت  حيث  �لفل�سفية،  �خليبة  حلظات  �أ�سد  وتك�سف  �لفل�سفة  حتاكم 

�حلكم باالإعد�م بتجرع �ل�سم على رجل ذنبه �لوحيد �أنه فيل�سوف، 

و�أنه ينقد حكماء ع�سره ويقول: كلما ر�أيت حكيًما حاولت �أن �أثبت 

.
(2(

له �أنه لي�ض بحكيم

وهنا �سرنى مقولة �أفالطون باأن �لعد�لة لالأقوى ولي�ست لالأ�سدق 

كلهم  وهوؤالء  و�دعاء،  وحمامني  ق�ساة  من  تتكون  و�ملحكمة  حجًة، 

�سيحكم  من  لي�سو�  ولكنهم  باحلقوق،  معرفة  و�أهل  قانون  رجال 

على �سقر�ط �أو يربوؤه، و�إمنا هناك خم�ض مئة رجل )رجال فقط( 

وهوؤالء  بريء،  �أو  جمرٌم  �سقر�ط  �إن  �سيقولون  �لذي  �ملحلفون  هم 

لي�سو� على علم بالقو�نني وال بالفل�سفة، و�إمنا هم من �سائر �لنا�ض 

�لتخ�س�ض  غطاء  �لعد�لة  عن  �سينزع  وهنا  و�لتلقائيني،  �لب�سطاء 

(1( Wilson: What Price Liberty, p.16, Faber, London, 2009.

�آخر �أيام �سقر�ط )�ض176(.  (2(
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ل�سلطة  �أو  �ملحلفني  ل�سمري  و�سترتك  �لفل�سفي  �لفهم  وغطاء 

قويًّا  كان  �سقر�ط  حماكمة  �ساحب  �لذي  و�لتجيي�ض  �نفعاالتهم، 

وجماهرييًّا، و�ساد بني �جلماهري �سعور باأن �سقر�ط من �ملف�سدين 

و�سرح  نف�سه  عن  للمر�فعة  فر�سٌة  ل�سقر�ط  كان  ولكن  �الأر�ض،  يف 

�سيكون  وهنا  مف�سًد�،  ولي�ض  م�سلح  �أنه  الإثبات  للمحلفني  فل�سفته 

�ملحلفون بني �سمريهم وبني قوة �ل�سغط �لعام �لذي هم جزء منه، 

و�أمام هذه �حلال �سرنى و�سع �لعد�لة عامليًّا منذ زمن �سقر�ط حتى 

�لنظام  �لعاملي مل يجد غري  �إن نظام �ملحاكمات  يومنا هذ�، حيث 

تلك،  �أدق من  �بتكار طريقة  ي�ستطع  �ملحاكمات، ومل  �الإغريقي يف 

و�أحياًنا  ا  �ختيارهم ع�سو�ئيًّ يتم  �لذي  �ملحلفني  لدور  يخ�سع  ويظل 

و�سائل  متابعة  جتنب  �أحياًنا  عليهم  وي�سرتط  �لهاتف،  دليل  من 

�الإعالم �أماًل يف حر��ستهم من �ملوؤثر�ت على تفكريهم يف جمريات 

�أهل  �أهل �لقانون وال من  �ملحاكمة، ولكن يظل �ملحلفون لي�سو� من 

�أن كلمة  �أي  �أو �ملحاماة،  �أهل �لق�ساء  �ملعرفة �لتخ�س�سية وال من 

�لعد�لة بيد �ل�سمري �لبحت �أو �مليول �الأولية، مما يعني �أن �لعد�لة 

ولهذ�  �سابط؛  ميز�ن  لها  ولي�ض  و�أحا�سي�ض  م�ساعر  منظومة  بيد 

حكمت حمكمة �أثينا على �سقر�ط باملوت.

حيث  من  تتماثل  وبنتائج  و�حد  منط  على  هذ�  �ملثال  ويتكرر 

على  �جلماهري  فتاأثري  ولذ�  تابعوه؛  مما  �ملحلفني  ت�سور  خال�سة 

قر�ر�ت �لعد�لة تبلغ �لقوة �الأعلى يف م�سار �حلكم، ويوؤدي �الإعالم 

يف زمننا هذ� دوًر� ال يختلف عما جرى قبل حماكمة �سقر�ط من 
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تعبئة ذهنية �سد �ملتهم �أو تعاطًفا معه، و�سيدخل �مللحفون مت�سبعني 

الأنهم  �الإعالمية؛  �ملتابعات  عن  �متنعو�  و�إن  حتى  �لعام  بال�سعور 

م�سحونون عن �لق�سية قبل بدء �ملر�فعات.

�حلكم؛  عن  �لعقل  بعجز  ر�سمي  �إقر�ر  هي  �ملحلفني  وفكرة 

فالق�ساة و�ملحامون و�لقانون وهم ميثلون �لعقل باأعلى درجاته لي�سو� 

مكتفني بذ�تهم و�إمنا يحتاجون لل�سمري �الأخالقي ليكملو� عجزهم، 

و�سقر�ط قال من قبل �إن �أ�سا�ض �حلكم يقوم على ثالثة �أركان هي: 

، ولكن �ملحاكمة تك�سف �خليبة �لتي 
(1(

)�لعقل و�لف�سيلة و�الأخالق(

�لثالثة  تنق�ض  فاملحكمة  �لب�سري؛  �لعقل  يو�جهها  �أن  �ملمكن  من 

تك�سف  تكن عقالنية، وهذ� ما  �أنها مل  وتك�سف جمرياتها  جمتمعًة، 

عنه خطبة �لدعوى �سد �سقر�ط، بينما نق�سها لالأخالق فباعتمادها 

على �سمري �ملحلفني وهم حتت �لتجيي�ض �ملوؤ�س�سي �سد �سقر�ط، وهو 

جتيي�ض �سبق �ملحاكمة وهياأ �جلماهري لتقبل فكرة �أن فل�سفة �سقر�ط 

مف�سدٌة لعقول �ل�سباب، ودخل �ملحلفون حتت وطاأة �لتجيي�ض، وهذ� 

�أ�سقط �لعقالنية و�الأخالقية، ومل ي�ستطع �سقر�ط �أن يقنع �ملحلفني 

برب�ءته بالرغم من دفاعاته �لقوية عقالنيًّا و�أخالقيًّا، ولكن �ل�سمائر 

�ملجي�سة عجزت عن ��ستقبال دفاعات �سقر�ط عن منهجيته.

و�لناجت عن هذ� �أن �لعد�لة معنى زئبقي تتحكم فيه �جتهاد�ت 

�ملحامني وحيلهم ح�سب درجة ذكائهم ما بني دفاع و�دعاء، ويتحكم 

�آخر �أيام �سقر�ط )�ض13(.  (1(
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فيها تقومي �لقا�سي حلظة �لنطق باحلكم، ويتحكم فيها �جلماهري 

�ملحامني  مبهار�ت  يقعون  وكلهم  �حلدث،  مز�ج  ح�سب  و�الإعالم 

�لبالغية و�الحرت�فية، وقد بلغ �سوق �ملحاماة �أهميًة عاليًة يف �لثقافة 

�ملادية  قيمته  ز�دت  موكليه  �إنقاذ  يف  �ملحامي  مهر  وكلما  �لعامة، 

و�ملعنوية، و�أ�سد �لق�سايا خطورًة هي �لتي ت�ستعني مبحاٍم ماهٍر يف 

تو�طوؤ و��سح على تخلي�ض �لق�سية مل�سلحة �لتربئة، و�أي عجز يف 

حتقيق ذلك �سيكون تقلياًل من ��سم �ملحامي، وجاءت مقوالت ت�سري 

�إىل مدى �سلطة �ملحامني و�أنهم هم من يحكم يف �لدميوقر�طيات 

ت�سري  جتعلها  للقو�نني  �ملحامني  تف�سري�ت  الأن  �لقو�نني؛  ولي�ست 

باجتاه مهارة �ملحامي.

وهنا نكون على بينة بحال مفهومي �لعد�لة و�حلرية، حيث نرى 

ماأزق �لعد�لة على �أر�ض �لو�قع، �أما �حلرية فاالإن�سان لن يزيد عن 

� كامل �حلرية  كونه )�سبه حر( كما حدد مونت�سيكيو، فهو لي�ض حرًّ

�الن�سباط  لقيود  با�ستمر�ر  يخ�سع  ولكنه  باإطالق،  عبًد�  ولي�ض 

�أحر�ر  ما هو حر فغريه  و�الأخالقي، ومبقد�ر  و�لقانوين  �ملفاهيمي 

كذلك، و�لعالقة بني حر وحر البد �أن تت�سمن تنازالت بني �الأطر�ف، 

� ومقيًد� يف �آن،  ومبقد�ر درجة �لتنازالت �سيكون كل و�حد منا حرًّ

ولو نال كل منا حريته �لكاملة ملا بقي حر و�حد على وجه �لب�سيطة. 

دكتاتوريني  �إىل  �سنتحول  فيه �سفة )�سبه �حلر(  نتجاوز  وكل مرة 

كموؤ�س�سة  �أمريكا  دكتاتورية  يف�سر  وهذ�  �لدرجات،  من  بدرجة 

متنح  �أنها  حني  ويف  �حلر(،  )�سبه  بدور  تكتفي  �أن  تريد  ال  �لتي 
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�حلروب  ترتكب  فاإنها  ذ�تي  بتفوي�ض  �لعاملي  �ل�سرطي  دور  نف�سها 

حمكمة  يف  �ملثول  عن  �متناعها  لدرجة  غريها،  على  حترمها  �لتي 

�جلنايات �لدولية، يف حني تعاقب �أي دولة ال متتثل لتلك �ملحكمة، 

�أخرى  مرة  تعيدنا  �لتي  �لعاملية  �ملخاتالت  �سيغ  من  �سيغة  وهذه 

و�أخرى ملقولة �أفالطون باأن �حلرية و�لعد�لة لالأقوى، و�أن من �لعدل 

قتل �ل�سعفاء، وهذ� ما ن�سهده و�قعيًّا عرب هيمنات �لدميوقر�طيات 

�لكربى �لتي ال تن�سر �لعد�لة و�حلرية؛ و�إمنا تت�سر �لهيمنة و�لت�سلط 

ل�سناعة  م�سروًعا  �ستكون  هريو�سيما  على  قنبلة  �إلقاء  �أن  لدرجة 

الأنه  عاًر�؛  يكون  لن  �لعر�ق  غزو  لت�سريع  و�لكذب  �لعاملي،  �ل�سالم 

من باب قتل �ل�سعفاء، ويظل �لكذب م�سروًعا لعقلنة غري �ملعقول، 

وهذ� هو �لتف�سري �لوحيد لعقالنية �أهم دميوقر�طية ع�سرية، حيث 

�ل�سلبيات  لتنتج  معانيهما  �سد  و�لدميوقر�طية  �لعقالنية  تنتك�ض 

�لكربى با�سم �لعقالنية وحتت �سعار �حلرية و�لعد�لة، ولكن لالأقوى 

فح�سب، وهذه م�سادقٌة على مقولة جون �ستيو�رت مل باأن �لرجل 

�الأبي�ض ي�سبغ �لنظرية �لثقافية ب�سبغته لدرجة �أن ت�سبح �حلرية 

.
(1(

نظريًة �سيا�سيًة يف �سناعة �لربح و�لك�سب �لذ�تي

9. عقلنة الهروب

م�سطلح agnostic يرتجم عربًيا بـ)ال �أدري(، �أو ال �أعرف، وقد 

نحته �لعامل �لبيولوجي توما�ض هك�سلي يف �لقرن �لتا�سع ع�سر ليكون 

(1( Mill: Representative Government. Collective Works XIX, p.421.
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ا لكلمة gnostic �لتي تعني �لعرفانية �أو �لغنو�سية، وهي تعادل  نقي�سً

�لعارف مب�سائل �خلالق و�ملوؤمن تبًعا لذلك باهلل، ولكن هك�سلي يقول 

�إنه ال يثبت وال ينفي وجود �هلل؛ ولذ� يتوقف عن ح�سم  عن نف�سه: 

a لتنق�ض داللة  agnostic باإ�سافة حرف  �جلو�ب؛ ولذ� نحت كلمة 

 agnostic �لكلمة �الأ�سل ولت�سف حاله، ثم �ساعت �لكلمة �ملنحوتة 

عليه  ويتمنع  جهة  من  �الإنكار  عن  يتمنع  من  لكل  م�سطلًحا  لتكون 

�الإثبات من جهة ثانية، وقد �ساعت �لكلمة وتقبلها كثريون لت�سف 

.
(1(

حالهم متاًما كحال هك�سلي

�لكلمة كان ي�سف حاله ونتيجة بحثه  �بتكر هذه  وهك�سلي حني 

�لتي و�سل معها لنقطة ال يجد معها جو�ًبا، �أي �أنه �سادق مع نف�سه، 

ويقدم ما هو مبثابة �عرت�ف علمي �أخالقي بعجزه وتعطل قدر�ته 

�لبحثية، وهي حال ت�سبه حال كانط، غري �أن كانط حني عجز عقله 

عن �جلو�ب �سلك طريًقا �أخرى خمتلفًة تعينه على مو��سلة �لبحث، 

�لعذر  له  وتقدم  عجزه  ت�سف  كلمة  يبتكر  �أن  هك�سلي  �ختار  بينما 

باعرت�فه بالعجز، لكن �لذي حدث لهذه �لكلمة �ملبتكرة �أن �أ�سبحت 

غري  معريف،  رديف  وكاأنها  �لنظرية،  مقام  تقوم  م�سطلحيًة  حيلًة 

�لعقل  وتعطل  �لفل�سفي  �لعقل  تعطل  �أنها  �حلال  هذه  يف  عيبها  �أن 

�لعلمي، فهي تعطل �ل�سوؤ�ل �أواًل، وهذ� تعطيل لوظيفة �لفل�سفة �لتي 

جتعل  معرفة  وكل  جلو�ب،  ��سرت�ط  دون  �الأ�سئلة  يف  م�سروع  هي 

�ملجال  خارج  وتخرج  �لفل�سفة  عن  مبا�سرة  ت�ستقل  هدفها  �الأجوبة 

(1( Francis Collins: The Language of God, p.167. 
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�لفل�سفي كعلم �لنف�ض وعلم �لفلك، وقد وقفنا على ذلك مطلع هذ� 

�إجابات،  �إىل  للو�سول  �لف�سل، ويف �ملقابل فالعلم هو بحث يهدف 

وهذ� هو �لفارق بني �ل�سوؤ�ل �لعلمي و�ل�سوؤ�ل �لفل�سفي.

�أما مقولة agnostic فهي يف طريقة ��ستخد�مها ما بعد هك�سلي 

�جلو�ب  عن  تعر�ض  وكذلك  �لفل�سفي  �ل�سوؤ�ل  فكرة  عن  تخرج 

�لعلمي،  �ملعنى  �لفل�سفي وخارج  �ملعنى  ت�سبح خارج  وهنا  �لعلمي، 

ولي�ض لها من وظيفة �إال �أن تكون حالة ��ست�سالم كما عند هك�سلي 

�أو حالة هروب كما عند �لالحقني، ومقولة دوكينز �لتي يقول فيها 

نظرياٍت  عن  �لعلمي  بحثنا  لتعطل  للكون  خالق  فكرة  �فرت�سنا  لو 

تعطياًل  �سيكون  ثم  ومن  �لعلمي،  �لبحث  و�سيتعطل  �لكون،  لن�سوء 

ثم  ومن  �سوؤ�ل،  كم�سروع  للفل�سفة  وتعطياًل  جو�ب،  كم�سروع  للعلم 

هو �إغالق لباب �لعلم عن فر�سية معينة يجري �إلغاوؤها دون تفكري 

ودون ت�سبيب، �أي تعطيل �لعقل �لفل�سفي و�لعقل �لعلمي مًعا، وهذ� 

تفكري �سلبي يجنح لعقلنة �لهروب ولي�ض ملو�جهة �لتحديات �لعقلية 

تعمد  وكيف  �لف�سل  مطلع  يف  ر��سل  عند  ذلك  ر�أينا  وقد  �ملعقدة، 

ت�سدى  �لتي  �لعوي�سة  �لفل�سفية  �مل�سكالت  �لبحث يف  �لهروب عن 

لها رو�سو وكانط وهيجل ب�سجاعٍة معرفية و�أخالقية ومل يلجاأ �أحد 

قبل  �أو  �متحانه  قبل  �ل�سوؤ�ل  تقتل  هروب  و�سيلة  عن  للبحث  منهم 

�اللتحام معه.

�لعقل  �إفر�د  على  �الإ�سر�ر  من  تاأتي  ذلك  يف  �لعلة  �أن  على 

لها �حلق يف ح�سم  �لتي  �الإن�سان  �لوحيدة يف  �الآلة  وكاأنه  بالتفكري 
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ما  فكل  ثم  ومن  وتعاليه،  �لعقل  بكمال  �لزعم  مع  �الإن�سان،  ق�سايا 

كانط  وال  رو�سو  يفعله  ما مل  وهذ�  عليه،  تعويل  �لعقل فال  يعقله  ال 

�لعقل وحدود قدر�ته  �أدرك كل و�حد منهم حدود  وقد  وال هيجل، 

له  دلياًل  ليكون  �لعقل  رو�سو  ر  و�سخَّ �لعقل،  نو�ق�ض  ل�سد  فاجتهو� 

عمل  وكذلك  �الأخالقي،  بالنظام  كانط  و��ستعان  �لفطرة،  على 

�لعقل/�لروح  وليكون  �لروح،  به حد  ليبلغ  �لعقل  ترقية  هيجل على 

هو �لدليل �إىل �ملعرفة �ملطلقة �سرط �أن يرتقى �لعقل مل�ستوى �لروح، 

وهذه هي �سجاعة �لعلم �لتي جتعل ميزة �لعقل يف قدرته على ك�سف 

عجزه ح�سب جتليات �لغز�يل، ولن ندرك �حلقيقة �لتي يقول عنها 

�أن  يعني  وهذ�  بالتخفي،  �أمعنت  عظمت  كلما  �إنها  �سرتو��ض  ليفي 

�لهروب(  )عقلنة  حيلة  معه  تفلح  ولن  �ساق  �حلقيقة  �إىل  �لطريق 

�لتي لن ت�سل �إال لكلمة تريح لكنها تعطل �لعقل �لذي توهم �أنه �بتكر 

مهما  مًعا  �لعلم  وعن  �لفل�سفة  عن  يخرجنا  خمرج  لكنه  خمرًجا؛ 

بلغت ر�حة �لركون �لتي هي �سكينة ت�سكت �الأمل ولكنها ال تعاجله.
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اأوًل: حلظة بل�غ احلكمة

ويظن  موتها،  بقرب  حت�ض  حني  �لبجع  تغاريد  �أ�سو�ت  »ترتفع 

�لعامة �أنها تندب نف�سها، و�إمنا هي تغرد الأنها تعرف �الأ�سياء �لطيبة 

�لتي تنتظرها يف �لعامل غري �ملنظور؛ ولذ� تر�ها يوم وفاتها يف حال 

�أيام  من  �آخَر  يوم  �أي  يف  بها  �سعرت  �لتي  من  �أعمق  �ل�سعادة  من 

.
(1(

حياتها«

هكذ� ي�سور �سقر�ط نف�سه يف �آخر حياته قبل �إعد�مه ب�ساعات؛ 

�لبجع؛ الأن  توؤديها  �لتي  نف�سها  �لوظيفة  يوؤدي  نف�سه  ولذ� فهو يرى 

حياته كلها كما ير�ها هي حياة مكر�سٌة هلل، وهو �لرجل �لذي ظهر 

�أثينا كاأول فيل�سوف يد�فع عن فكرة �الإله �لو�حد، ويوؤمن باهلل  يف 

من  �أقل  لي�ض  مماته  �قرت�ب  مع  وهو   ،
(2(

�الأخرى و�حلياة  و�خللود 

�لبجع فيما منحه �هلل من ح�ض روحي مثلما منحها، ولن يكون �أقل 

�سعادة منها يف مغادرة هذه �لدنيا، و�لبجع �إذ تغرد باأعلى �سوتها 

�إىل  ذهابها  بلحظة  �غتباًطا  تغرد  �إمنا  موتها  بقرب  حت�ض  حني 

ح�سرة �هلل، و�لذين يظنون �أن �لبجع تغرد خوًفا من �ملوت مل يقولو� 

ذلك �إال الأنهم هم يخافون من �ملوت؛ ولذ� فاملوت عند �سقر�ط هو 

�أفالطون: �آخر �أيام �سقر�ط )�ض167(، ت: �أحمد �ل�سيباين، �سركة د�ر �لعلم   (1(

للطباعة، 1962م.

�ل�سابق: )�ض11(.  (2(
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موعد بلوغ �حلكمة، و�لفيل�سوف �حلكيم يظل غري ر��ٍض عن �جل�سد 

�لذي يقيد �لروح ويعيقها عن بلوغ �حلكمة، وتظل �حلكمة �لب�سرية 

�ملوت  حلظة  �سعيًد�  �إذن  �لفيل�سوف  يكون  �أفال   ،
(1(

ناق�سًة ب�سببه 

حيث هو على م�سارف عامل �حلكمة �لبالغة؟! وهذ� هو �لفارق �لذي 

مييز �لفيل�سوف �حلق؛ الأنه لن يبلغ �حلكمة بكل نقائها يف �أي مكان 

.
(2(

ما عد� يف �لعامل �الآخر

�أمام حلظات موته �سعيًد� وغري خائٍف؛ الأنه  هنا يقف �سقر�ط 

ظل �سبعني �سنًة من عمره يبحث عن �حلكمة وطلبها عند فال�سفة 

زمانه �لذين �كت�سف �أنهم لي�سو� حكماء و�إن ظنو� باأنف�سهم �حلكمة، 

غري �أن نقا�سه معهم وطرحه لالأ�سئلة عليهم وتفكيك خطابهم ف�سح 

�حلكمة  يدعي  ال  مثلهم  وهو  حكماء،  لي�سو�  فهم  حكمتهم،  نق�ض 

لكنه يف�سلهم؛ الأنه يعرتف �أنه لي�ض بحكيم ولي�ض بعامل، و�أن حكمته 

وحني   ،
(3(

كذلك ناق�ض  وعلمه  ب�سرية،  حكمة  �أي  كحال  ناق�سٌة 

لدى  �حلكمة  عن  يبحث  �أن  جرب  وعجزهم  �لفال�سفة  له  تك�سف 

�ل�سعر�ء و�ل�سا�سة و�أ�سحاب �ملهن، ومل يك �أي منهم باأح�سن حااًل 

�لكاملة هلل  �أن �حلكمة  �أدرك �سقر�ط  �لفال�سفة، ومنذ حينها  من 

.
(4(

وحده

�آخر �أيام �سقر�ط )�ض33-25(.  (1(

�ل�سابق: )�ض13(.  (2(

�ل�سابق: )�ض31-29(.  (3(

�ل�سابق: )�ض33(.  (4(
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)�لعقل/�لف�سيلة/�الأخالق(،  ثالثية  على  يقوم  منهجه  وكان 

ومن ثم فقد جعل )�لو�جب( هو �ملولِّد ملنظومة �لقيم، وحث طالبه 

و�إمنا  �سخ�سية،  فائدة  بتحقيق  �أماًل  لي�ض  �حلقيقة؛  تع�سق  على 

جترًد� لوجه �حلقيقة، وهذه منهجية �أثَّرت على �أفالطون و�سقر�ط 

�ملنطق  يف  خا�سًة  �الأ�سئلة؛  وطرح  �ال�ستجو�ب  منهجية  حيث  من 

و�جلوهر  �لكيفية  مفاهيم  الكت�ساف  و�أو�سلتهما  و�مليتافيزيقا، 

تعززت  �لزمن  مرور  مع  ثم  وحتديدها،  و�ملادة  و�ملاهية  و�ل�سفة 

لتن�سج  و�الأخالق(؛  و�لف�سيلة  )�لعقل  على  �ملبنية  �لو�جب  نظرية 

على يد كانط �لذي جمع �لعقل مع �لو�جب و�الأخالق؛ ليعالج عجز 

.
(1(

�لعقل �ملجرد عن مو�جهة �أ�سئلة �لوجود �لكربى

ثانًيا: هل الفال�سفة اأن�ساف اأم�ات

�سورًة  للحياة  �أن  يعون  الأنهم 
(2(

�أمو�ت �أن�ساف  �لفال�سفة 

تتحرر من  �لروح حني  �سورة  وهي  �ل�سورة �جل�سدية،  �أخرى غري 

�لفال�سفة  يعيه  ما  �لتحرير، هذ�  و�ملوت هو حلظة  �سجن �جل�سد، 

مثل  و�سيكونون  �ملعنى،  بهذ�  مرتبطٌة  فحياتهم  ولذ�  �حلقيقيون؛ 

�لبجع حني تغرد بهجة مبيعادها مع �ملوت، و�لفيل�سوف ال يخاف �إذن 

من �ملوت، هذ� ما ظل يقوله �سقر�ط لتالميذه لكي يوطن �أرو�حهم 

در��سة �أحمد �ل�سيباين لفل�سفة �سقر�ط يف مدخل كتاب )�آخر �أيام �سقر�ط(   (1(

)�ض5، 13(.

�آخر �أيام �سقر�ط )�ض122(.  (2(
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عليه  حكمو�  ممن  ذ�ته  �لوقت  يف  وي�سخر  رحيله،  �ساعة  على 

باالإعد�م فيقول �إنهم لو �نتظرو� عليه ملات طبيعيًّا دون �أن ي�سجلو� 

على �أنف�سهم عاًر� �سيالحقهم على مدى �لزمن �الآتي، و�ملوت باأي 

حال من �أحو�له لي�ض خميًفا، فاإن كان نهايًة فهذ� يعني ر�حًة �أبديًة 

ا من �سقاء �جل�سد، وهي ر�حة ت�سبه �لر�حة �ل�سغرية �لتي  وخال�سً

وحني  كو�بي�ض،  ودون  �أحالم  دون  كاملًة  ليلًة  ننام  حني  ن�سهدها 

ن�ستيقظ ن�سعر �أننا كنا يف ر�حة عميقة مل نر لها مثياًل يف يقظاتنا 

كلها، وقيا�ًسا عليها �سيكون موتنا دخواًل يف ر�حة �أبدية دون كو�بي�ض.

و�الحتمال �الآخر �لذي يوؤمن به �سقر�ط هو �أن �ملوت يعني حترر 

رحلو�  من  ف�ستقابل  �لروح  تنطلق  وحني  �جل�سد،  قيود  من  �لروح 

عذبوها  من  �ستقابل  وكذلك  حقيقية،  �سعادة  وهذه  �الأحباب،  من 

فر�سًة  هذه  و�ستكون  و�الإيذ�ء،  بالتهم  والحقوها  �لدنيا  �حلياة  يف 

ملناق�ستهم وك�سف جهالتهم، دون �أن يكون لهم �سلطٌة عليه مبحاكمته 

و�إعد�مه �أو �سجنه، وهذ� �نت�سار للروح من ظامليها؛ فاملوت �إذن هو 

�الأوىل؛ حيث كانت  �أكرث حرية من قيود �حلياة  �أخرى  بد�ية حياة 

�أن  �لروح تتعذب ب�سبب ت�سلط �جل�سد عليها وقمعه حلريتها، على 

�خلريين �سيالقون معاملًة تليق بهم، �أما �الأ�سر�ر ف�سيالقون جز�ء 

ندركها يف  فاإن مل  تكون هناك عد�لٌة  �أن  �لكوين  و�لتو�زن  �سرهم، 

�لدنيا فال بد �أن ندركها بعد �ملوت ، ودون ذلك �سيختل ميز�ن �لكون.

و�إذ� وجدت �أًيا من �لنا�ض خائًفا من �ملوت فهو لي�ض عا�سًقا للحكمة 

بل للج�سد، وهو يف تلك �حلالة عا�سق لل�سهرة و�لرثوة )�ض133(.



151الفصل الرابع: الفلسفة والحكمة

و�جل�سد عند �سقر�ط معيٌق للبحث، وكلما �أخذ �جل�سد منا وقًتا 

�أن  عليه  �خلال�سة  �ملعرفة  �إىل  �لو�سول  �أر�د  ومن  �لبحث،  تعطل 

�ألبتة  يتخل�ض من رغبات �جل�سد؛ فاملعرفة �خلال�سة غري ممكنة 

مع رفقة �جل�سد، وهذ� يعني �أنه من �مل�ستحيل بلوغ �ملعرفة �خلال�سة 

يف �لدنيا، مما يعني �أن هذه �ملعرفة �ستكون ممكنًة فقط بعد �ملوت، 

وكل ما �سندركه من معرفة يف هذه �حلياة لن يعدو �أن يكون )بع�ض( 

�ملعرفة ولي�ض �ملعرفة �خلال�سة )�ض129(.

�لكونية  �لعد�لة  فلي�ض من  كاملًة  لي�ست  �أن طهارة �جل�سد  ومبا 

و�ملعرفة  �لطهر،  �ملعرفة �خلال�سة بج�سٍد غري كامل  �إىل  �أن ن�سل 

ترتقى مبقد�ر ما نف�سل �لروح عن �جل�سد، وهذ� هو �لتطهري �لذي 

يجب �أن ن�سعى �إليه، ولهذ� فاملوت هو حالة �نعتاق للروح من ربقة 

 ،
(1(

�جل�سد، وهو تطهري للروح مما علق بها ب�سبب �سحبتها للج�سد

ومهمة �لفيل�سوف �الأ�سيل �لذي يريده �سقر�ط هي حتقيق �لتطهري 

بروح  �حلكمة  مع  يتعامل  لكي  �جل�سد  �سلطان  من  �لروح  وحماية 

ولهذ�  �لقيود؛  � من  يكون حرًّ �أن  للعقل  ي�سمح  �سافية وطهر روحي 

فالفال�سفة �أن�ساف �أمو�ٍت؛ الأنهم دربو� �أنف�سهم على �ملوت �لذي هو 

حترير �لروح من �جل�سد، وكل م�سعى لتحرير �لروح يف هذه �حلياة 

و�لطهر  �لتام  �لتحرر  حيث  �ملوت،  للحظة  وتهيئة  لها  تطهري  هو 

ولي�ض  للعو�م،  �إال  ولي�ض خميًفا  �سعادًة  �ملوت  �سيكون  وهنا  �لكامل؛ 

للفيل�سوف �لب�سري �لذي يريد بلوغ �حلكمة ويعرف �أن حياة �جل�سد 

�ل�سابق: )�ض131(.  (1(
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تعيق هذ� �لبلوغ، وهذه حال عا�سق �حلكمة �ل�سادق يف حبها �لذي 

تر�سخت فيه هذه �لقناعة �لقائلة باأنه لن يبلغ �أبًد� �حلكمة �جلديرة 

.
(1(

باأن ت�سمى حكمًة يف �أي مكان �آخر ماعد� �لعامل �الآخر

و�لفل�سفة لهذ� يف خدمة �هلل )�ض48(، وو�جبي �لديني هو حتقيق 

معنى �لعد�لة )�سقر�ط �ض56(، و�أنا عند خ�سومي مثل �لعبقرية 

�ل�سريرة؛ ولكني ل�ست �سوى فيل�سوف ميتثل �أمر �هلل يف تبيان طريق 

�حلكمة، و�ساهدي على ذلك هو فقري و�أين مل �أطلب مااًل وال �سهرًة؛ 

�أن نبوءة �لعر�فة عني غري �سحيحة، تلك  �أثبت  ولهذ� فاإين ظللت 

�لعر�فة �لتي تنباأت �أين �أعلى �أهل �أثينا حكمًة، ولتكذيب هذه �لنبوءة 

ا  �أثبت دوًما �أنني ل�ست حكيًما، و�أن �حلكمة �لكاملة هلل، و�أثبت �أي�سً

�أن حكماء �أثينا لي�سو� حكماء، وحكمتهم فقط حكمٌة ب�سرية ناق�سة 

.
(2(

ال ت�سمد عند �المتحان

لغذ�ئنا  مالحقتنا  حني  و�الرتباك  �لذهول  فينا  ي�سيع  و�جل�سد 

�لتي تنتاب �جل�سد تعرقل بحثنا عن  �أن �الأمر��ض  �ل�سروري، كما 

و�ملخاوف  و�لرغبات  و�لهوى  بالع�سق  ميلوؤنا  و�جل�سد  �حلقيقة، 

�إعاقتنا عن  �أنو�ع �الأوهام ومبقد�ر كبري من �لهذر، لدرجة  و�سائر 

ورغباته  �أن �جل�سد  لهذ�  وي�ساف  �سيء،  �أي  للتفكري يف  �أي فر�سة 

�حلروب  وهدف  و�ملعارك،  و�لثور�ت  �حلروب  �أ�سباب  مبعث  هي 

�ل�سابق: )�ض132-131(.  (1(

�ل�سابق: )�ض29(.  (2(
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عبيٌد  ونحن  �جل�سد،  هو  �لرثوة  لرغبات  و�لباعث  �لرثوة،  ك�سب 

على  نتو�فر  �أننا حني  ذلك  و�أ�سو�أ من  �لبو�عث �جل�سدية...،  لهذه 

بع�ض �لوقت ونرغب بخلوة للتفكري يتدخل �جل�سد ثانيًة يف �أبحاثنا 

ويقاطعها ويزعجنا، وي�سيع فينا �الرتباك و�ل�سرود؛ مما مينعنا عن 

�حل�سول ولو على ملحة من �حلقيقة، وهنا ندرك �أن ما نرغب به من 

حكمة �سافية طاهرة لن ن�سل �إليه �إال بعد �ملوت، حيث تتحرر �لروح 

كليًّا من �سلطة �جل�سد. )�ض128(.

و�سقر�ط يتفهم هنا �سرورة �للجوء �إىل �حلكمة �ل�سوفية عرب 

�أننا كب�سر قد وقعنا يف نقطة  �لتاأمل، وهي �حلكمة �لتي ت�سري �إىل 

حا�سمة بحيث ال ي�سح منا �أن نتحرر من و�جب �لتاأمل �أو نفر منه، 

وهذه يف نظر �سقر�ط نظرة �سامية، ويف �لوقت ذ�ته هي عمل �ساق 

�أن حقوق  باأ�ض من �مل�سقة ملن فهم  وذ�ت م�سامني �ساقٍة، ولكن ال 

�لروح �أهم من حقوق �جل�سد.

وترتجمها  فل�سفته  عنها  تك�سف  �لتي  �سقر�ط  �سرية  هي  هذه 

�ساعة  عليه  وهانت  للج�سد،  يع�ض  ومل  للروح  عا�ض  حيث  �سريته، 

�لوقوف  حلظة  هو  و�ملوت  للروح،  ولي�ض  للج�سد  �ملوت  الأن  �ملوت 

على م�سارف �حلكمة �لكاملة �لذي ظل عمره كله يبحث عنها ومل 

يجد �سوى �أطر�فها، ومن هذه �الأطر�ف تعلم �أن هناك كاًل مطلًقا 

ت�سدر عنه تلك �الأجز�ء وتعود �إليه، و�جلمال ال يكتمل �إال باخلري؛ 

هو  �ملطلق  �خلري  �أن  ما  مبثل  �ملطلق،  �جلمال  هو  �خلري  فجمال 

�جلمال �ملطلق؛ والأن ذلك لي�ض موجوًد� يف حياتنا �جل�سدية فالذي 
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فينا هو بع�ٌض من هذ� وبع�ٌض من ذ�ك، �أما يف �لعامل �الآخر فهناك 

�ملطلق.

فالروح  ولهذ�  متعددة؛  �الأج�ساد  بينما  و�حدٌة،  �لروح  �أن  على 

تبلي عدًد� من �الأج�ساد يف مر�حل حياتنا من ج�سد طفل �إىل �سجد 

�ل�سيخوخة، وبينهما �أج�ساد تتحول عرب حتوالت �لعمر )�ض128(.

ثالًثا: الغزايل )�سقراط(

به،  ا�شت�شفى  من  على  االإنكار  ال  حايل  حكاية  هو  »والغر�ش 

فاإن اأدوية ال�شفاء تختلف باختلف الداء، وكم من دواء ينتفع به 

.
(1(

مري�ش وي�شت�شر به اآخر «. )�لغز�يل(

�لغز�يل لك�سف طريق �حلكمة مع رحلة �سقر�ط،  تت�سابه رحلة 

فاإن كان �سقر�ط طاف بني �لفال�سفة و�ل�سعر�ء و�ل�سا�سة و�أهل �ملهن 

ليخل�ض �إىل �أن حكمتهم ب�سريٌة وناق�سة �أما �حلكمة �لكاملة فهي 

هلل وحده، فالغز�يل طاف بني �لفال�سفة وعلماء �لكالم و�لباطنية 

بو�سفها  ويفتتح رحلته  �لعلم هلل وحده،  �أن  �إىل  لي�سل  و�ملت�سوفة، 

بقوله: »و�أحكي لك ما قا�سيته يف ��ستخال�ض �حلق من بني ��سطر�ب 

�لفرق مع تباين �مل�سالك و�لطرق، وما ��ستجر�أت عليه من �الرتفاع 

من  �أواًل  ��ستفدته  وما  �ال�ستب�سار،  بقاع  �إىل  �لتقليد  ح�سي�ض  عن 

�لغز�يل: �ملنقذ من �ل�سالل )�ض93(، حتقيق: جميل �سليبا وكامل مر�د، د�ر   (1(

�الأندل�ض، 1981م.
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�لقا�سرين  �لتعليم  �أهل  طرق  من  ثانًيا  �جتويته  وما  �لكالم  علم 

لدرك �حلق على تقليد �الإمام، وما �زدريته ثالًثا من طرق �لتفل�سف 

�آخًر� من طريقة �لت�سوف...، وما �سرفني عن ن�سر  وما �رت�سيته 

ني�سابور  �إىل معاودته يف  وما دعاين  �لطلبة  ببغد�د مع كرثة  �لعلم 

بعد طول �ملدة«. )�ض77(.

بهذ� يفتتح �الإمام �أبوحامد �لغز�يل كتابه )�ملنقذ من �ل�سالل(، 

لي�سف رحلته �ملعرفية كما حدث ل�سقر�ط مع مفتتح حياته، و�لغز�يل 

�إليها هنا قد وقف على علوم ع�سره  �أ�سار  �لتي  �الأربعة  �لفرق  مع 

وقفات  كانت  معها  ووقفاته  حينها،  �ملعرفة  قمة  متثل  كانت  �لتي 

نقديًة منهجية، فهو على وعي تام مبرجعياتها، ونهل من �لفل�سفة 

وكانت  وتفكريه،  وبحوثه  كتبه  يعمر  �لفل�سفي  و�لفكر  �الرتو�ء،  حد 

�سينا،  و�بن  �لفار�بي  ترجمات  هي  �لكبار  �لفال�سفة  �إىل  و��سطته 

وتاأثري �لفل�سفة عليه كبرٌي وقوي؛ ولكنه مع هذ� قر�أ �لفل�سفة قر�ءًة 

ناقدة، وكذلك نقد علم �لكالم وعلوم �لباطنية �لذين �سماهم )�أهل 

ولكنه  �ملت�سوفة،  نقد  وكذلك  �سفتهم حينذ�ك،  كما هي  �لتعليم( 

�أخذ منهم طريقة )�لذوق(، و�سنقف على هذه �مل�سائل بتف�سيل.

و�لغز�يل ي�سري �إىل هذه �ل�سمة �ال�ستطالعية و�لب�سرية �لناقدة 

بقوله: �إن هذه غريزٌة وفطرة من �هلل وهبها له يف تعط�سه الإدر�ك 

لدى  �لتقليد  من  و�لتحرر  �لتقليد.  من  �لتحرر  مع  �الأمور  حقائق 

�لغز�يل ي�سل حلد �لقلق �لروحي عنده، ويخ�سى على نف�سه �أن يكون 

ت�ستقر  ال  حياته  جعل  �لروحي  �لد�أب  وهذ�  لغريه،  مكررًة  ن�سخًة 
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يف ف�ساء مكاين وال يف ف�ساء معريف؛ ولذ� طاف بلد�ن زمانه من 

مر�كز �لعلم مبثل ما طاف عرب �لعلوم �ل�سائدة يف ع�سره، ويقول ال 

ا �إال و�أريد  ا �إال و�أحب �أن �أطلع على باطنيته، وال ظاهريًّ �أغادر باطنيًّ

ا �إال و�أق�سد �لوقوف على كنه فل�سفته،  �أن �أعلم ظاهريته، وال فل�سفيًّ

و�أجتهد يف �الطالع على غاية كالمه وجمادلته، وال  �إال  وال متكلًما 

�إال  متعبًد�  وال  �سوفيته،  �سر  على  �لعثور  على  و�أحر�ض  �إال  ا  �سوفيًّ

و�أتر�سد ما يرجع �إليه حا�سل عبادته )�ض80(، هكذ� ي�سف حاله 

بغد�د،  �لعلمية يف  �لوجاهة  مبلغ  بلغ حينها  وقد  �سن �خلم�سني  يف 

قناعاته  قر�ءة  ليعيد  معريف  لقلق  عنده  حتولت  �لوجاهة  �أن  غري 

نف�سه  وجنب  �لتقليد  حارب  و�إن  نف�سه،  على  يثور  وكاأنه  ومعارفه 

�لوقوع يف تقليد غريه، فقد يكون وقع يف تقليد ذ�ته وتقليد قناعاته 

لديه؛  �ملعريف  �لتوق  ويتعطل  �لذ�تي،  بالرت�سخ  قناعته  ي�سيب  مما 

�لرثي  و�قعه  �الن�سالخ من  ولذ� قرر  و�رت�ساه؛  �إليه  ملا و�سل  ركوًنا 

و�ملبهج ليعيد تطهري روحه باالأ�سئلة، و�إن كان �سقر�ط �كت�سف �أنه 

لنق�ض حكمة �حلكماء  ك�سفه  بفكره عرب  وال  بذ�ته  ال  لي�ض حكيًما 

غريه، مما جعله يرى عيوبه حني ك�سف عن عيوب غريه، فالغز�يل 

هنا يدخل يف �لقلق ذ�ته ليك�سف نف�سه عرب ك�سفه لغريه ممن ظنو� 

�أنهم و�سلو� لغاية �لعلم، فاإن تبني �أن علومهم ناق�سٌة فعلمه ناق�ٌض 

بال�سرورة متاًما مثلهم، وهذه حلظة �حلقيقة �لتي دفعته الأن يغادر 

مكانه �لوثري �لبهي يف بغد�د، ويعر�ض نف�سه لوجع �لرتحل و�لغربة 

فيحرر  �سقر�ط،  فعل  كما  �جل�سد  �سجن  من  �لروح  تتحرر  لكي 
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�لغز�يل روحه من بهرج �ل�سهرة و�ملال، وينك�سف على عر�ء �حلقيقة 

�لتي ور�ء �الأغطية.

�لتقليد  مع  �الأمان  عن  يختلف  ال  �ليقينيات  مع  �الأمان  �إن  على 

فهو  �لقارة  لقناعاته  نف�سه  و�رتك�ست  يقينه  وقع يف  و�إن  )�ض83(، 

�لغز�يل  دخل  وهنا  �الأمان؛  بنف�سه  ظن  و�إن  حتى  �أمان  يف  لي�ض 

خد�عٌة،  �أنها  با�ستمر�ر  لنا  يت�سح  �لتي  �ملح�سو�سات  عن  باأ�سئلته 

ت�سديقنا  مثل  غريه  ح�ٌض  الحًقا  لنا  تبني  ما  ح�ض  من  تيقنا  وكلما 

باأن كوكًبا يف �ل�سماء �سغرٌي و�سئيٌل؛ الأن ب�سرنا يقول لنا ذلك، ثم 

نكت�سف باحل�سابات �لفلكية �أنه كبرٌي وهائٌل يف حجمه، ونرى �لظل 

�ساكًنا ثم بعد وقٍت يتحرك، وهكذ� هي �ملح�سو�سات ظرفية ومتغرية 

فقد  ثابتٍة،  وغري  متغريًة  كذلك  �ملعقوالت  �ستكون  فهل  بال�سرورة، 

نرى  �ملنام  ونحن يف   .
(1(

�لعقل كذلك يكذبنا  �أفال  كذبتنا �حلو��ض 

�أموًر� ن�سدق كونها كذلك، وما �إن نتيقظ حتى نرى �أنها لي�ست كما 

ظننا، فهل ما نر�ه يف يقظتنا �سيظل هو �حلقيقة، و�إن كنت ما ر�أيته 

يف منامك �أ�سبح غري حقيقي ن�سبًة ليقظتك، �أفال ميكن ملا تر�ه يف 

يقظتك �أن تاأتيه حالٌة حتوله من حقيقة �إىل �سر�ب...! )�ض85(

هكذ� �ساأل �لغز�يل نف�سه ليبد�أ م�سروعه يف �لقلق �ملعريف، وينظر 

�أ�سبح يف مو�جهة  ت�ساغل عقله وتهز �سكينته، وهنا  �لتي  يف نف�سه 

�أنها  زعمت  �لتي  ع�سره  علوم  مع  فبد�أ  عنها،  و�ل�سوؤ�ل  �حلقيقة 

�لغز�يل: �ملنقذ من �ل�سالل )�ض84(.  (1(
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و�سلت �إىل �حلقيقة، و�أولهم علماء �لكالم، وخل�ض �أن علمهم يفي 

�لكالم هو حفظ  ولكنه ال يفي بق�سده، ومق�سد علماء  بق�سدهم 

ولكنهم  �لبدعة،  �أهل  ت�سوي�ض  عن  وحر��ستها  �ل�سنة  �أهل  عقيدة 

�عتمدو� يف ذلك على مبادئ ت�سلموها من خ�سومهم، و��سطرهم 

وكان  �الأخبار،  قبول  جمرد  �أو  �لتقليد  �إىل  �ملبادئ  بهذه  ت�سليمهم 

وموؤ�خذتهم  �خل�سوم  متناق�سات  ��ستخر�ج  يف  هو  خو�سهم  �أكرث 

بلو�زم م�سلماتهم، وهذ� يف ر�أيه قليل �لنفع )�ض29( يف حق من ال 

ي�سلم �سوى �ل�سروريات �سيًئا، وهذ� مل يك كافًيا للغز�يل، وهو هنا 

ال ينعى على �ملتكلمني علمهم، ولكنه فح�سب يقول: »و�لغر�ض �الآن 

هو حكاية حايل ال �الإنكار على من ��ست�سفى به، فاإن �أدوية �ل�سفاء 

تختلف باختالف �لد�ء، وكم من دو�ء ينتفع به مري�ض وي�ست�سر به 

�آخر« )�ض95(.

رابًعا: الغزايل والفل�سفة

�كت�سف نق�ض  �أن  بعد  �لفل�سفة  �أن يقف على  �لغز�يل  كان على 

�أخذو� منها فقط ما يعينهم  معرفة علماء �لكالم بالفل�سفة و�أنهم 

على �لرد على �لفال�سفة دون �أن يتبحرو� فيها )�ض94(، والم من 

 ،
(1(

�لفل�سفة �لعلوم وخا�سة  باإنكار  �إال  تاأتي  ال  �الإ�سالم  ن�سرة  يرى 

ولهذ� �ألزم نف�سه بالتبحر يف �لفل�سفة م�ستعيًنا برتجمات �لفار�بي 

باالإلهيني؛ وهم  و�بن �سينا، و��ستخل�ض من �لفال�سفة من �سماهم 

�لغز�يل: �ملنقذ من �ل�سالل )�ض102(.  (1(
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�سقر�ط و�أفالطون و�أر�سطو، وخ�ض �أر�سطو بثناء خا�ض، و�أنه من 

توج �لفل�سفة و��ستخل�سها من �سو�ئب �سابقيه، و�أنه �الأقرب ملذهب 

�الإ�سالم )�ض106(، وميز بني علومهم، حيث ركز على فائدة علم 

�لربهان  مقدمات  و�سروط  و�ملقايي�ض  �الأدلة  علم  هو  �لذي  �ملنطق 

و�إما  و�لتعريف،  �حلد  و�سبيله  ت�سوٌر  �إما  و�لعلم  تركيبها،  وكيفية 

�أو  بنفي  �ملنطق  لعلم  �ساأن  وال  �لربهان )�ض104(،  وحده  ت�سديٌق 

�لفال�سفة  ��ستدالل وبحث. وكالم  و�إمنا هو منهجية  �لدين،  �أثبات 

على  وماآخذه  �الإلهيات،  يف  تخميني  ولكنه  برهاين  �لريا�سيات  يف 

تبلغ  �لفال�سفة  تهافت  كتابه  يف  عر�سها  مب�سائل  حددها  �لفل�سفة 

.
(1(

ع�سرين م�ساألة تتعلق باالإلهيات

يزعمونها  �لتي  م�ساهد�تهم  عليهم  �أخذ  فقد  �ملت�سوفة  �أما 

الأنف�سهم باأنهم �إذ� خلو� باأنف�سهم وغابو� عن حر��سهم ي�ساهدونها، 

عليها  �أثنى  �لتي  �خلا�سية  وهي  �لتاأمل،  عنهم خا�سية  �أخذ  ولكنه 

�سقر�ط، وكذلك ��سرتطها برتر�ند ر��سل للفيل�سوف لكي يدخل يف 

�سمري �ملعاين، كما عر�سنا يف �لف�سل �لثالث، و�سنقف يف �ملبحث 

�لتايل عن مفهوم �لذوق عند �لغز�يل �لذي هو عنده ��سم للتاأمل، 

�لطريق  هذ�  و�سرط  �هلل،  �إىل  �لطريق  تعبيد  يعني  عنده  و�لذوق 

وخل�سها �ملحققان )�ض40( بثالث م�سائل هي:  (1(

�أ( قولهم �إن �الأج�ساد ال حت�سر.

ب( و�أن �هلل يعلم �لكليات دون �حلزئيات. 

ج( و�أن �لعامل قدمي و�أزيل.
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�ل�سهرة  و�سهو�ته ورغباته يف  �سلطة �جل�سد  �لنف�ض من  هو تطهري 

وتخلي�ض له من �الإغر�ء �ملادي �ملعيق النعتاق �لروح.

خام�ًسا: الذوق

دخل �لغز�يل يف عزلة عن �لعامل مدة �إحدى ع�سرة �سنة، وفيها 

ترحل بني �لعلوم �الأربعة �الأهم يف زمنه، �لفل�سفة وعلم �لكالم، وعلم 

�لباطنية، وطريق �ملت�سوفة، فر�أى �أواًل �أن �لعقل غري و�ٍف؛ الأنه لي�ض 

م�ستقاًل بالوفاء بجميع �ملطالب )�ض177(، وال كا�سًفا للغطاء عن 

جميع �ملع�سالت، و�لعقل طور من �أطو�ر �الآدمي، �أي �أنه عقل ظريف 

ويعجز  )�ض164(،  �ملكت�سبة  �ملعرفة  وتغري  �لعمر  تغري  مع  يتغري 

�لعقل منفرًد� عن �إثبات �لنبوة ويحتاج ملعنٍي من مهارة �أخرى.

وكما �أن �لغز�يل ك�سف حدود �لعقل و�أنه لي�ض مطلًقا وال كاماًل 

�لعقل  من  نوٌع  �لتقليد  الأن  �لتقليد؛  خطورة  ا  �أي�سً �كت�سف  فقد 

�لوهمي، لدرجة �أن يوؤمن �ملقلد باأنه و�سل لغاية �لعلم ملجرد �أنه قلد 

�سيًخا له ير�ه بحًر� يف �لعلم ووثق به، وهذ� ما تنبه له �لغز�يل وقرر 

�لوقوف على علوم ع�سره، وك�سف ثغر�ت كل علم من تلك �لعلوم، 

ونقاط �لعجز �أو �لتوهم يف كل و�حد منها، و��ستخل�ض من �ملت�سوفة 

فكرة �لذوق؛ مع نقده الأمور لهم تخالف �ملعقوالت كما ذكرنا.

و�لذوق من وظيفة �لروح؛ فهو »ك�سف باطني ويقني عميق يتولد 

�لنف�ض  الأن  نور �هلل؛  قب�ض من  وهو  �لنف�ض،  �أعماق  �لغو�ض يف  عن 

�لب�سرية قب�ض من نور، وقد �كتفى �لغز�يل باقتبا�ض هذ� �لنوع من 
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، وهذ� ح�سب قوله هو ما حرك 
(1(

�ملعرفة �لوجد�نية عن �ل�سوفية«

باطنه �إىل طلب حقيقة �لفطرة �الأ�سلية، وذلك بنور قذفه �هلل يف 

ب�سيغة  نتطلبه  �أن  علينا  ينبغي  �لنور  �أن  �لغز�يل  ويرى   ،
(2(

�ل�سدر

�الإلهي يف بع�ض �الأحايني  نور ينبج�ض من �جلود  �لك�سف �لذي هو 

ويجب �لرت�سد له، كما قال عليه �ل�سالم: »�إن لربكم يف �أيام دهركم 

نفحات...، �أال فتعر�سو� لها«. )�ض87(، وللمعرفة طرق تكون مرًة 

بالربهان ومرًة بالذوق، ومرًة بالقبول �الإمياين؛ فاالإن�سان خلق من 

بدن وقلب، و�لقلب هنا يف�سره �لغز�يل باأنه حقيقة �لروح �لتي هي 

حمل نور �هلل، وذلك يختلف عن �لقلب �لذي هو �للحم و�لدم و�لذي 

يت�سارك فيه �الإن�سان و�حليو�ن.)�ض151(.

هذه رحلة �الإنقاذ �لروحي �لتي جت�سمها �لغز�يل طلًبا للحقيقة 

�لت�سليم  �لتعايل على  �لتقليد، مبا يف ذلك  �خلال�سة �ملتعالية على 

�لعقلي من حيث �إن �لعقل ناق�ٌض وله �أطو�ر، ويف كل طور من �أطو�ره 

تتغري معقوالته، وح�سب لفظه فهذه »نيتي وق�سدي و�أمنيتي...، و�أنا 

�أم  مر�دي  �إىل  �أ�أ�سل  �أدري  ول�ست  وغريي،  نف�سي  �أ�سلح  �أن  �أبغي 

خرتم دون غر�سي، ولكني �أوؤمن �إميان يقنٍي وم�ساهدٍة �أنه ال حول 
ُ
�أ

وال قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم، و�أين مل �أحترك لكنه حركني و�أين مل 

�أعمل لكنه ��ستعملني«. )�ض160(.

عن ذلك �نظر در��سة �ملحققني )�ض24(.  (1(

�ملنقذ من �ل�سالل )�ض86-81(.   (2(
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تلك رحلة �لغز�يل وتلك خال�سته، وهو قد وظف جدليته �خلا�سة 

ارة ج�سدية تدفع لل�سهوة  �مة لي�سل للمطمئنة؛ فاالأمَّ ارة و�للوَّ مع �الأمَّ

تلتفت  وال  �للو�مة  تقمع  عالية  بدرجات  وتغري  و�الإثر�ء،  و�ل�سهرة 

لها، ولكن �للو�مة تظل مرتب�سًة لفر�سها وقد ال تاأتي �إال متاأخرًة، 

�لتي هي جزٌء منها و�سفٌة من  �لنف�ض  �أبو�ب  �ستظل تطرق  ولكنها 

�أم�سكت  وقد  دخوله،  عن  ترتدد  مل  باب  لها  �نفتح  و�إذ�  �سفاتها، 

�أعلى  ومعه  فيه  بلغت  قد  ارة  �الأمَّ كانت  وقت  يف  بالغز�يل  �للو�مة 

�مة �أن تعمل  مقامات �ل�ساأن �لدنيوي �ملتوهج، لكنه تيقظ وترك للوَّ

عملها، و��ستمر ذلك الإحدى ع�سرة �سنة حتى و�سل لنقطة �حل�سم، 

�لنف�ض/ فتجلت  �جل�سد،  �سلطة  من  بحرية  عملها  �لنف�ض  وعملت 

و�لدم،  �للحم  قلب  ولي�ض  �لروحية  ب�سيغته  �لقلب  وجتلى  �لروح، 

وهذ� تفريق �كت�سبه �لغز�يل من �لفار�بي و�بن �سينا معتمدين فيه 

على �أر�سطو عن �لنفو�ض �لثالث، »وهي �لنف�ض �لنباتية؛ ووظيفتها 

�آلية جل�سم طبيعي عماده �لتغذية و�لنمو، ويتولد عنه كائن ج�سدي 

مثله، و�لنف�ض �حليو�نية؛ وهي �لتي يدرك بها �جلزئيات ويتحرك 

�الأول جل�سم طبيعي من  �لكمال  �الإن�سانية؛ وهي  و�لنف�ض  بالوعيد، 

ومن  بالر�أي  و�ال�ستنباط  �لعقلي  باالختيار  �الأفاعيل  يفعل  ما  جهة 

.
(1(

جهة ما يدرك �الأمور �لكلية«

ومن ذلك �لقوة �ملتخيلة حني تتحرر من �حلو��ض يف �ملنام �أو يف 

حممد عثمان جناتي: �لدر��سات �لنف�سانية عند �لعلماء �مل�سلمني )�ض167(،   (1(

د�ر �ل�سروق، �لقاهرة، 1993م.
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�لفعال،  �لعقل  �إىل جهة  �لناطقة  �لنف�ض  مع  تنجذب  فاإنها  �ليقظة 

�ملتخيلة؛  �لقوة  �إىل  ي�ساهده  ما  ويوؤدي  هناك،  ما  �لعقل  في�ساهد 

، وهذ� ما وظفه �لغز�يل �أخرًي� 
(1(

فتظهر مبظهر �مل�ساهد و�مل�سموع

نظرية  بها  ومطوًر�  �أر�سطو  بنظرية  م�ستعيًنا  �لذوق؛  مفهوم  حتت 

لت�سفي  م�سطلحاته  تزكية  على  عمل  �أنه  �أي  �ل�سوفية،  �لذوق 

ك�سوفاته وترتجم خال�سات رحلته.

�ساد�ًسا: لغة الروح/لغة اجل�سد

�تفق �سقر�ط و�لغز�يل وبرتر�ند ر��سل على حاجة �لعقل للتاأمل 

لبلوغ  �لطريق  وهو  �سقر�ط،  عند  للحكمة  �لطريق  فهو  �ل�سويف، 

عند  للفل�سفة  �لثاقبة  �لب�سرية  وهو  �لغز�يل،  عند  �لروح  م�سارف 

، على �أن �لتاأمل �ل�سويف لي�ض لغة �جل�سد وال هو لغة 
(2(

برتر�ند ر��سل

هيجل،  نظرية  للعقل/�لروح، ح�سب  �أقرب  ولكنه  �خلال�ض،  �لعقل 

�أي بعبارة �أدق هو لغة �لروح، ويفرق عن لغة �جل�سد.

ولغة �جل�سد �ملق�سودة هنا هي �للغة �لتي نعرفها ونتد�ولها تلك �لتي 

تقوم على عن�سري �لفهم/�الإفهام، فنفهم عربها �لعامل من حولنا، 

�لتي حتوي  �للغة  �لعامل عنا، وهي  �إفهام  �إىل  ن�سعى  �لوقت ذ�ته  ويف 

و�سلطتها  قوتها  مع  ولكنها  وجد�ناتنا،  ومنظومة  معقوالتنا  منظومة 

�ل�سابق: )�ض184(.  (1(

ففي  ر��سل  فكرة  �أما  و�لغز�يل،  �سقر�ط  فكرة  عن  �ل�سابقني  �ملبحثني  �نظر   (2(

مفتتح �لف�سل �لثالث.
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وموؤ�س�ستها تظل قا�سرًة عن بلوغ كل حاجات �لنف�ض، وحتديًد� حاجات 

لغتنا عن  تعطلت قدر�ت  كلما  للدموع  نلجاأ  �أننا  ولذ� نالحظ  �لروح؛ 

�لتعبري، فتكون �لعربة )بفتح �لعني( تعو�ض عن ق�سور �لتعبري، وكل 

موقف حاد �ملعنى وعميقه جند �أن لغًة �أخرى غري تلك �لتي تعلمناها 

ومل  نتعلمها  مل  �لتي  �للغة  فتكون  �سعفنا،  لت�سعف  تاأتي  بها  ومهرنا 

ن�سرف على تعلمها مااًل وال وقًتا، وهي �أول حالة تعبري نعرب به مذ �أول 

حلظة مليالدنا، وهي �للغة �لتي �ستكون يف ود�عنا حلظة )�ليقني(.

�حلقائق  فهم  عن  لغتنا  عجز  هو  �الأخطر  ولكن  و��سح،  وهذ� 

�آدم من  �لكربى وحقيقة ما قبل ظهور �جل�سد، مثل حلظة حترك 

ج�سم م�سجى بني يدي �هلل �إىل ج�سد له روح، وقبل تلك �للحظة مل 

تكن لذلك �جل�سد �مل�سجى لغٌة وال �إدر�ك وال ح�ض وال وعي، ثم حني 

بكل  �حلياة  �أي  و�لعقل،  و�لوعي  �للغة  معها  �نبثقت  �لروح  خامرته 

وير�سل  يفهم  �إن�سانا  �سيكون  بها  �لتي  �للغة  و�أهمها �سيغة  �سيغها؛ 

و�لعقل  �للغة  �ستغادره  �لروح  تغادر ج�سده هذه  لغريه، وحني  فهمه 

لغتنا  ت�سعفنا  لن   � دقيقة جدًّ وهذه حلظات  معها.  و�حل�ض  و�لوعي 

�لتي نعرفها على ت�سور هذه �حلاالت �الأولية، و�سنحتاج للغة �لروح 

قال  كما  ت�سورها  عن  �لعقل  يعجز  �لتي  �لو�قعة  هذه  نتفهم  لكي 

و�الإر�دة  و�خللود  �خلالق  على  �لربهنة  عن  �لعقل  عجز  يف  كانط 

وهو  �لروح،  �سيغة  يعتمد  ت�سور  تقدمي  حاول  هيجل  ولعل  �حلرة، 

�لعقل  من  )�لعقل(  بالنف�ض  يرتفع  فهم  حتقيق  على  يعني  ت�سور 

�ملطلقة  �لروح  �أي  �ملطلق،  �لعقل  �إىل  �ملو�سوعي  و�لعقل  �لذ�تي 
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لتالم�ض درجات �الإميان و�حلرية مًعا، مبعنى �أن �حلرية �جل�سدية 

)�لو�قعية( مقيدٌة بقو�نني �ملعا�ض �جل�سدي و�سروطه، بينما درجات 

�آمنت مبا  لغة �لروح تتجاوز حدود �لو�قع، و�إذ� بلغت هذه �لدرجة 

تعجز لغة �جل�سد عن تف�سريه عرب �سروطها �لو�قعية، و�نبثاق حو�ء 

لغة  ولكن  �جل�سد،  لغة  عرب  ت�سوره  ميكن  ال  حدث  �آدم  ج�سد  من 

نعرف  ذ�تية  معهما خرب�ت  لدينا  �لتي  �الأحالم  ولغة  مثاًل  �خليال 

لغة  عن  ومفاهيميًّا  نوعيًّا  تختلف  �أموًر�  ونت�سور  نرى  �أننا  عربها 

�ليقظة، �أي لغة �جل�سد يف حني يقظته، وقيا�ًسا على هذ� فاإن مثال 

لغة �الأحالم ولغة �خليال ت�ساعد على ت�سور مفهوم لغة �لروح، وعلى 

ت�سور مقولة هيجل عن �ملطلق و�سًفا للروح وللمعرفة �ملطلقة �لتي 

هي يف �مل�سطلح �لديني لغة �ملعجز�ت، وهي ت�سري �إىل عجز �لعقل 

�لب�سري عن ت�سورها لعدم تطابقها مع �سروطه.

ونحن نرى يف �أحالمنا روؤى ال تخ�سع ل�سروط �لعقل، ويف �لوقت 

ردود  لنا  ويحدث  حدوثها،  حلظة  مطلًقا  ت�سديًقا  ن�سدقها  ذ�ته 

فعل بعد تيقظنا فن�سعى لال�ستب�سار باملفرح منها وننقب�ض مع غري 

�ملبهج، و�ملهم هنا هو تذكر حالنا يف �لنوم وكيف �سدقنا و�قتنعنا 

�إذ�  �إال  �لتيقظ  بعد  ننكرها  وكيف  �الأحالم،  �أحد�ث  مع  و�نفعلنا 

عقلناها، �إما بتاأويلها �أو بتحليلها ح�سب علم �لنف�ض مثاًل، �أو بردود 

ندرك  وهنا  حولها،  �النفعالت  ك�سف  تد�ري  �لتي  �ملكتومة  �لفعل 

�لفرق �لنوعي بني لغة �جل�سد ولغة �لروح، وكيف �أن لغة �لروح تف�سر 

لنا �لرغبة �لعميقة يف �الإميان ويف �النعتاق من �لقيود.
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و�الإر�دة �حلرة كما قال كانط بعجز �لعقل عن �لربهنة عليها، 

وهذ� يعني عجز لغة �جل�سد بكل جتلياتها، وهذه ت�سمل »علم �لنف�ض 

وعلم �الأع�ساب، و�لبيولوجي و�لفيزياء« مبا �أن هذه هي من منتوج 

هي  �أنها  مبا  �جل�سد  لغة  هي  �لب�سري  �لعقل  ولغة  �لب�سري،  �لعقل 

ونحن  و�لعاطفية،  �لوجد�نية  ومت�سور�تنا  معقوالتنا  خال�سات 

نحقق هذه كلها ب�سرطي �لفهم و�الإفهام، نفهم بها ونو�سل فهومنا 

لغرينا بها، و�إذ� عجزت �للغة هذه عن تو�سيل �لفكرة لدرجة �لفهم 

�لذي  باليقني  �ل�سلة  �ستكون مقطوعة  �الإميان  فكرة  فاإن  و�الإفهام 

هو من معاين �لروح ب�سيغة �ملطلق، و�ملعرفة �ملطلقة ح�سب هيجل 

ولكنها  لي�ست جدليًة  �ملنام  �أحالمنا يف  �أن  كما  لغًة جدليًة،  لي�ست 

ت�سديقيٌة يقينية، ولها نظامها �ملفاهيمي �خلا�ض بها، وهذ� يربطنا 

بنظرية �لذوق كما عند �لغز�يل كما عر�سناها يف �ملبحث �ل�سابق.

�لنعمة  �للغة  ولكن هذه  يقول هلدرلن،  �لنعم كما  �أخطر  و�للغة 

تتعر�ض للقمع �ملت�سل من لغة �جل�سد ب�سفتها �ملو�سوفة هنا، وهذ� 

يت�سمن قمع �جل�سد للروح باإرغامها على �لتفكر باحلقائق �جلزئية، 

فيحا�سرها باجلزئي �ملرتبط برغبات �جل�سد و�سهو�ته �أو خماوفه، 

وهذ� يوؤكد �حلاجة الإعادة ترتيب �ملفاهيم وجتنب �لف�سل �لق�سري 

كما  و�لنف�ض،  �لقلب  وبني  و�لنف�ض،  �لعقل  وبني  و�لروح،  �لعقل  بني 

بني �لعقل و�لنف�ض، وهذه منظومة مفاهيم عر�سنا لها يف تالفيف 

ورو�سو  و�لغز�يل و�جلرجاين  �سقر�ط  الأفكاٍر من  تبًعا  �لكتاب  هذ� 

تفرد  �لتي  �لق�سرية  �حلدود  ك�سرو�  جميًعا  وهم  وهيجل،  وكانط 
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�لعقل بالفهم و�لتمييز و�حلكم، وتغفل عن �لقوى �لعظمى �الأخرى 

�لروح  غربة  ت�سنع  ثم  ومن  �لب�سري،  �لكائن  عليها  ينطوي  �لذي 

يف �سجن �جل�سد، وغربة �لقلب بحب�سه يف �للحم و�لدم ونزعه من 

�لنف�ض، وهذ� يف �لنهاية هو ما �أنتج مقولة �أن �الإن�سان �آلٌة بيولوجية، 

وجعل �لبيولوجيا هي �ملعنى �لوحيد و�ملطلق لالإن�سان وجوًد� و�إر�دًة 

وماآاًل، وهنا ياأتي �لتحدي �الأكرب للفل�سفة وماآالت �لتفكري �لفل�سفي 

�لتفكري  وحترير  منه  �لتخل�ض  وهيجل  وكانط  رو�سو  حاول  �لذي 

يف  �لكرة  تلو  �لكرة  يعاود  ظل  �لفل�سفي  �لفكر  ولكن  �سطوته؛  من 

بالكون  �نتهى  مما  �لبحت،  �ملادي  و�لتفكري  �ملتفرد  بالعقل  ت�سبثه 

ما  وهذ�  للوجد�ن،  �لعقل  �الغرت�ب وجمافات  وح�سة  �إىل  �لب�سري 

جعل ريت�سارد رورتي يختم حياته باإعالن خيبته من �لفل�سفة، كما 

عر�سنا لذلك يف �لف�سل �لثاين ويف �لثالث.
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اأوًل: ماآلت الفل�سفة

مع  �لفل�سفة  حال  ر�أينا  �لكتاب  ف�سول  يف  �ملتتابع  �لعر�ض  من 

�الأ�سئلة �لكربى ومع �ملفاهيم �لكربى، مقابل مقوالت عن عجز �لعقل 

�خلال�ض و�لعقل �لتجريبي مًعا، ور�أينا ماأزق �لفل�سفة �أمام ت�ساوؤالت 

�أو  �لفل�سفة  للقطع مبوت  بلغت  �ليوم  حادة و�سكوكية حول وظيفتها 

�لتحول  هنا  و�ساأعر�ض  لدورها،  �لعلوم  �سحب  �أو  وظيفتها،  حتويل 

وهي  للفل�سفة،  وحيوية  جديدًة  �سيغًة  يطرح  �لذي  �الأهم  �لوظيفي 

�سيغة )�لنظرية( �أو )�لنظرية �لنقدية(، وهي �ل�سيغة �لتي تفتح 

دينيت  د�نييل  كجو�ب  جو�ب  من  ينقذها  للفل�سفة  متجدًد�  ف�ساًء 

باأننا نقر�أ �لفل�سفة لنتجنب �أخطاء �لفال�سفة �لكبار، و�إن مل نفعل 

فاإننا معر�سون لتكر�ر �أخطائهم، وهذ� دفاع ي�سبه قر�ر �ملوت بجعله 

�الأخطاء فح�سب،  �لفل�سفة جمرد مادٍة وعظية حتفز على حتا�سي 

ولكن �الأمر �أكرب من هذ�.

�الإن�سان  وحاجة  للفل�سفة  �لب�سرية  �ملعرفة  حاجة  �أن  �سك  وال 

للتفل�سف تعزز �لتوق �ملعريف مبثل ما �أن �الأ�سئلة ال ترحم، و�ستظل 

ت�ساغل �لعقل �لب�سري؛ ولذ� فالفل�سفة لن متوت ولن تتحول ملوعظة، 

�إمنا �ستغري وظيفتها من وظيفة تقليدية ��سُتهلكت و�أنهكها �لتكر�ر 

�إىل وظيفة حيوية جتاري حيوية �لزمن، كما �سنعر�ض هنا.
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ثانًيا: من الفل�سفة اإىل النظرية

ريت�سارد  ي�سفها  للكتابة  نوعية  تغري�ت  ولدت  زمن جوته  »منذ 

رورتي باأنها نوٌع من �لكتابة �نبثق لي�ض بو�سفه تطويًر� للخ�سائ�ض 

�أخالقيًة  للفكر، ولي�ض فل�سفًة  للنتاج �الأدبي، وال هو تاريخ  �لن�سبية 

وال هو علم لالأ�سول �أو �لفكر �الجتماعي، ولكنه مزيج لهذه �لعلوم 

كوللر  جوناثان  يقول  كما  وهذ�   ،
(1(

و�حد« جن�ض  يف  مع�سورًة  كلها 

لتغيري  �أخرًي�  �أف�سى  حتوٌل  ولكنه  �الإبد�ع  يف  حتواًل  فح�سب  لي�ض 

حتمل  جديدة  حالة  �إىل  �سلفت  حالة  من  �لنقد  نظريات  م�سار 

تغيرًي� يف �لهوية �إ�سافًة �إىل تغيري للوجهة، وبه ن�سهد حدًثا يت�سمن 

حتول �لنقد �إىل علم جديد رمبا ن�سميه )نظرية �لن�ض( �أو ن�سميه 

)�لنظرية( فقط ح�سب تعبري جوناثان كوللر �لذي ي�سف �حلدث 

هذ� باأنه �خلطاب �جلديد ذو �لطابع �ل�سمويل، و�الأعمال �ل�سادرة 

كتابات  تتنوع مثل  كتابات  عنه مرت�بطٌة مع فعاليات خمتلفة، ومع 

مع  الكان  وجاك  �الأنرثوبولوجي،  مع  وتر�بطها  �سرت�و�ض  ليفى 

 (genre( جن�ًسا  �أ�سبحت  لذلك  تبًعا  و�لنظرية  �لنف�سي،  �لتحليل 

ب�سبب �لطريقة �لتي يحدث بها توظيف �أعمالها، مما مييزها عن 

كل ما �سو�ها من فعاليات علمية من حيث �إنها د�أبت على ��ستثمار 

�ملعطيات �لعلمية خارج حدود ن�ساأتها؛ فاالأفكار �لنف�سية و�لفل�سفية 

جمال  عن  و��ستقلت  �الأوىل  حقولها  عن  ف�سلها  مت  و�الجتماعية 

(1( J.Culler: On Denonstruction, p.8-12. Cornell University Press, New 

York 1982.
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�سامل،  جديد  جمال  يف  توظيفها  �لنقاد  و��ستطاع  تخ�س�ساتها، 

�أن  دون  �لعلوم  تلك  من  من �ال�ستفادة  �الأدب(  )علم  مكن  مما 

يذوب فيها، وهذ� بف�سل )نظرية �لن�ض( �أو ما ي�سميه �لفرن�سيون 

غري  �سيء  وهذ�   ،
(1(

�لنقدية( )�لنظرية  �أو  �الإن�سانية(  )بالعلوم 

رورتي  �أو هو قد حل فعاًل، مما جعل  وقد يحل حملها  )�لفل�سفة( 

ح�سب نقل كولر يقول: »�إين �أعتقد �أن �لنقد يف �أمريكا و�إجنلرت� قد 

حل حمل �لفل�سفة و�أخذ وظيفتها �لثقافية �لرئي�سة كم�سدر لل�سباب 

.
(2(

يف و�سف �لذ�ت ومتييزها عن �ملا�سي«

ويقدم كولر ثالثة �أ�سباب تربر حتول �لنقد �إىل )نظرية( وتربر 

كون هذ� يحدث يف �الأدب ال يف علم �سو�ه، وهذه �الأ�سباب هي:

�أ( جتد �لنظريات جمااًل فعااًل لها يف �الأدب؛ الأن مو�سوع �الأدب 

هو �لتجربة �الإن�سانية من حيث �إنه يف�سح عنها وينظمها ويف�سرها؛ 

و�الإن�سان، ويربز  �الإن�سان  �لعالقة بني  �الأدب يدخل يف حتليل  والأن 

�الأحو�ل  �نعكا�سات  يربز  �أنه  كما  �لب�سرية،  �لنف�ض  بو�طن  �أخفى 

هذه  مت�ض  نظرية  �أي  �أن  ريب  فال  �الإن�سانية،  �ملعاناة  على  �ملادية 

�لنقاد و�ملنظرين، و�سمولية  �لق�سايا �سيكون لها جماٌل رحب لدى 

نظريات  كو�حدة من  لتدخل  �سذت  نظريٍة مهما  الأي  ت�سمح  �الأدب 

�الأدب.

�ل�سابق )�ض9(.  (1(

كولر �ل�سابق.  (2(
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ب( مبا �أن �الأدب ي�سعى �إىل ��ستك�ساف حدود �الإدر�ك �الإن�ساين 

فهو يدعو ويغري �ملناق�سات �لنظرية �لتي تثري �أو تت�سبب يف �إثارة �أو�سع 

�لق�سايا �لفكرية عن �النعكا�ض �لذ�تي وعن �لفكر وداللة �الأ�سياء.

ج( للنقاد مقدرٌة خا�سٌة على قبول �لتطور�ت �جلديدة يف �لعلوم 

تلك  يف  �ملخت�سني  كالتز�م  يقيدهم  �لتز�م  لديهم  ولي�ض  �الأخرى، 

�حلقول �لذين يرتددون يف قبول ما يعار�ض �ملاألوف عندهم، وعلى 

بع�ض  قبول  عن  مينعهم  بالنقاد  خا�ض  �لتز�م  وجود  من  �لرغم 

حتد  �أي  لتقبل  ��ستعد�ٍد  على  د�ئًما  �أنهم  �إال  �لغريبة  �لنظريات 

و�لفل�سفة  و�الجتماع  �لنف�ض  علوم  يف  عليها  �ملتعارف  �لتقاليد  يهز 

�الأدب  نظرية  �أو  �لنظرية  يجعل  ما  هو  وهذ�  و�الإنرثوبولوجيا، 

م�سماًر� حيًّا ملناق�سة حية )كوللر(.

معه  ومتاهى  رورتي  ريت�سارد  بد�أه  �لذي  �لعر�ض  هذ�  عرب 

بالتفكري  �ملرتبطة  تلك  هي  �لفل�سفية  فاالأ�سئلة  كوللر؛  جوناثان 

�لنقدي ولي�ست �أ�سئلًة للتعلم، و�إمنا هي �أ�سئلة المتحان فعل �لتعلم 

نف�سه، وغالًبا نحن نتعلم ��سطر�ًر� حلاجات مقررٍة �سلًفا منا �أو من 

�لعامة،  و�لعالقات  �سوؤون �حلياة  الإ�سباع  تكفي  علينا، وهذه  غرينا 

ولكن �أمرها �سيختلف عند رغبتنا يف �سناعة نظرية معرفية ال تكون 

ور�ثًة عن �سالفينا و�إمنا �نزياًحا عن �ملعرتف به �إىل غري �ملكت�سف، 

وهذ� هو معنى �لقطيعة �ملعرفية عند با�سالر �أو �لتحول يف منوذج 

�لتفكري لدى توما�ض كون، وكل نظرية معرفية لن حتقق لها مكاًنا 

ما مل تكت�سف �أمًر� كان مغفواًل عنه �أو متنح تف�سرًي� خمتلًفا عما هو 
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معروف، وهذه هي وظيفة �ل�سوؤ�ل �ملبني على �لتفكري �لنقدي بقلب 

�لفهم �إىل �لالفهم، حيث منتحن فهمنا ون�ستك�سف فهوم غرينا يف 

�لوقت ذ�ته، لي�ض للمقارنة بل لالمتحان و�إعادة ترتيب �لوعي.

�لفل�سفة  حلال  �لنهائية  �ل�سورة  �إىل  ن�سل  �لعر�ض  هذ�  من 

�ليوم وما �آلت �إليه عرب فل�سفة �لعلوم وفل�سفة �ملعرفة وفل�سفة �للغة؛ 

مما يجعل )�لنظرية( مبعناها �ملعرو�ض هنا هي �حلال �لفل�سفية 

�ليوم، وكما �أخذت �لعلوم �لطبيعية معظم وظائف �لفل�سفة �لعملية، 

فالنظرية ��ستحوذت على باقي �ملري�ث �لفل�سفي �ملتعلق باالإن�سانيات 

و�ملفاهيم و�لتفكري �لنقدي، �أو ما ي�سميها دريد� باحلد�ثة �لفرن�سية 

؛ على �أن �سيًغا نظريًة 
(1(

�لتي جتمع بني �لفل�سفة و�ل�سيا�سة و�الأدب

مثل �سيغة فل�سفة �لعلوم وفل�سفة �للغة وفل�سفة �ملعرفة ت�سري بو�سوح 

وكا�سرًة  للتخ�س�سات  عابرًة  بو�سفها  )�لنظرية(  وظيفية  �إىل 

ل�سروط �لتخ�س�ض ذ�ت �حلدود �لق�سرية، وهذ� ما يجعل �ملعرفة 

�سماه  ما  لك�سف  وم�سعى  للخطاب  نقًد�  ذ�ته  �لوقت  ويف  خطاًبا، 

هوكينج بنظرية كل �سيء، كما �سنعر�ض يف �ملبحث �الآتي.

ثالًثا: م�ت الفل�سفة

هل  ولكن  ؛ 
(2(

هوكينج �ستيفن  هو  �لفل�سفة  مبوت  قال  من  �أبرز 

جاك دريد�: تاريخ �لكذب )�ض72(، ت: ر�سيد بازي، �ملركز �لثقايف �لعربي،   (1(

�لد�ر �لبي�ساء/بريوت، 2016م.

(2( Hawkig and Leonard Mlodinow: The Grand Design, New Answers to 

The Ultimate Questions Of Life, p.13, Bantam Books, London, 2010.
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متوت �لفل�سفة ماد�م هناك فكٌر ب�سري ي�ساأل وينقد وينتج �ملفاهيم 

ت�ستغني  وال  متوت  ال  معرفية  وظائف  كلها  وهي  �لنظريات  ويبني 

عنها �لب�سرية حتى يف �القت�ساد و�ل�سيا�سة و�الإد�رة، فما بالك يف 

�لفنون و�الإعالم و�ل�سعر و�لرو�ية، وهي �الآن من منا�سط )�لنظرية 

�لبويطيقا،  �أر�سطو  كتاب  منذ  فل�سفٌة  �أ�ساًل  هي  �لتي  �لنقدية( 

وكثريون يرون �ليوم �أن �لنظرية حلت حمل �لفل�سفة لي�ض �إلغاًء و�إمنا 

�لتقليدية  �لفل�سفة  حترر  حديثة  ب�سيغة  �لفل�سفي  للمبحث  ت�سدًيا 

من �لتكر�ر �لذي ظلت تقع فيه، ومن �لن�سخ �لذ�تي �مل�ستمر بتوق كل 

فيل�سوف على �إلغاء غريه، و�حلق �أال �أحد يقول مبوت �لفل�سفة بهذه 

�حلدة كما فعل �ستيفن هوكينج، ولكنهم يرون تغري وظيفة �لفل�سفة 

يف  ورورتي  ودريد�  وفوكو  لبال�سالر  عر�ست  وقد  �لع�سر،  هذ�  يف 

�أم  �لفل�سفة  �أمات  هل  لرنى  هوكينج  مع  هنا  و�أقف  �الأول،  �لف�سل 

تبنى  حني  يف  �لفل�سفة  الإماتة  و�ن�ساق  )�لنظرية(  �سيغة  تبنى  �أنه 

�لفل�سفة ب�سيغة �لنظرية.

وقد �أدرك هوكينج �أهمية �لنظرية؛ بل لقد نظر للنظرية بو�سفها 

و�أكد  �الإن�سانية،  للعلوم  �أ�سا�ض  هي  ما  مبثل  �لطبيعي  للعلم  �أ�سا�ًسا 

حاجة �لوعي �لب�سري للو�سول لنظرية �أو نظريات جتيب عن �الأ�سئلة 

يف  ودخل  �لنظرية  مفهوم  يعالج  هوكينج  وظل  للوجود،  �لكربى 

حماوالت حلل لغزها بدًء� من �ملفهوم نف�سه حول تعريف م�سطلح 

 ،(model( �لنموذج  و�سياغة  �مل�سطلح  �سياغة  و�سروط  �لنظرية 

�لزمن(، ويف  تاريخ  �الأول )خمت�سر  وتعددت حماوالته منذ كتابه 
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�لت�سميم  �لعظيم(، ولناأخذ ما ورد يف  كتابه �مل�سرتك )�لت�سميم 

�أن  من  �لعلمي  للنموذج  البد  خ�سائ�ض  �أربع  ي�سع  حيث  �لعظيم، 

يتمثلها، وهي:

�أ( �أن يتمتع �لنموذج بالكيا�سة، و�لكيا�سة و�سف لرتكيبة �لنظرية 

كنموذج تتج�سد فيه �لنظرية.

ب( �أن يت�سمن �لقليل من �العتباطية و�لقليل من �لعنا�سر غري 

�ملن�سبطة.

ج( ال بد للنموذج �أن ي�سرح كل �ملالحظات �ملاثلة ويتو�فق معها.

د( يلزم �لنموذج �أن يعطي توقعات مف�سلة عن �مل�ستقبل.

وتلك مالحظات ميكنها �أن تك�سف ثغر�ت �لنموذج مما ال يثبت، 

.
(1(

�أو مما يتك�سف زيفه

منوذج  �سناعة  �أجل  من  هوكينج  ي�سعها  خ�سائ�ض  �أربع  هذه 

علمي دقيق وحمكم، ولن�ستعر�ض جممل ت�سور�ته للنموذج �لعلمي 

�لتوق  عن  يك�سف  �لزمن  تاريخ  كتابه  ففي  للنظرية،  ومفاهيمه 

�لب�سري للمعرفة بقوله: »�إن �لك�سف عن نظرية موحدٍة وكاملة قد 

نظام  يوؤثر على  ال  قد  بل  لنوعياتنا؛  �لبقاء  ي�ساعد على حت�سني  ال 

حياتنا �ليومية، غري �أن �الإن�سان منذ فجر تاريخه مل تطمئن نف�سه 

�لتف�سري؛ ولذ� فقد  �أال تقبل  �أو  باأن يرى �الأ�سياء ت�سري دون تر�بط 

زلنا  وما  �لعامل،  تنتظم  �لتي  �لعميقة  �الأ�سباب  عن  �الإن�سان  حفر 

�ل�سابق: )�ض68(.  (1(
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�ليوم نتوق الأن نعرف ملاذ� نحن هنا ومن �أين جئنا، وهذه �لرغبات 

و�حلفر،  �لبحث  لتتبع  عط�سنا  يربر  ما  هي   � جدًّ �لعميقة  �لب�سرية 

وهدفنا يف �لنهاية هو �لعثور على جو�ب كلي و�سامل عن �لكون �لذي 

.
(1(

نعي�ض فيه

وجاء يف �آخر �سفحة من �لكتاب نف�سه ليعزز هذ� �لتوق �لب�سري 

للمعرفة فقال: لو حتقق لنا �أن ن�سل جلو�ب عن ملاذ� نحن موجودون 

وملاذ� �لكون موجود معنا، فحينها �سنحقق �النت�سار �الأعظم للعقل 

وجودنا  حول  �هلل  فكرة  على  �سنتعرف  حينها  �أننا  مبا  �لب�سري 

)�ض175(.

�سميم  يف  �لفل�سفي  �لفكر  وي�سع  �لفل�سفة  هوكينج  ميار�ض  هنا 

�إىل  �إال  �لفل�سفة  من  يفر  لن  هوكينج  فاإن  �خلال�سة  ويف  جدليته، 

م�سارف  على  كان  هوكينج  �أن  �سرنى  �لعر�ض  هذ�  ومن  �لفل�سفة، 

بو�سفها  �لنظرية  �أو  كون،  توما�ض  قالها  كما  �لعلوم  بفل�سفة  �لقول 

�لنظرية  ت�سور�ته  جمرى  يخالف  �أنه  غري  �لفل�سفة،  عن  �لبديل 

�لفل�سفة  مبوت  للقول  به  �أدت  �لتي  �لعلمية  �حلتمية  باجتاه  ويجنح 

ينق�ض  موقف  يف  �لعلمي  �ملبحث  عن  �لفل�سفي  �ل�سوؤ�ل  لينفي 

ت�سور�ته عن �لنظرية، وهي ت�سور�ت كما عر�سناها هنا متقدمٌة 

بالوعي �لنظري �لعميق و�ملتب�سر، وكاد له �أن يكون رفيق روؤية مع 

(1( Stephen Hawking: A Brief History Of Time, From The Big Bang To 

Black Holes Hawking (1998). p.13, Bantam Books, London.
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با�سالر ورورتي يف تاأ�سي�ض �لت�سور �حلديث لوظيفة �لفل�سفة حتت 

�أن تدرك  �لعلوم �الإن�سانية قد طمحت  �أن  عنو�ن )�لنظرية(، على 

درجات من �لدقة و�الن�سباط �لذي و�سلت له �لعلوم �لطبيعية، ويف 

ذلك قال ليفي �سرت�و�ض: »رو�ست �لعلوم �الإن�سانية نف�سها منذ قرون 

على �لنظر �إىل �لعلوم �لطبيعية على �أنها نوع من �لفردو�ض �لذي لن 

يتاح لها دخوله �أبًد�، ولكن فجاأًة ظهر منفذ �سغري �نفتح بني هذين 

.
(1(

�حلقلني، و�لفاحت لهذ� �ملنفذ هو �الأل�سنية«

وظائفها؛  من  تغري  ولكنها  متوت  ال  �لفل�سفة  �إن  �إذن  و�سنقول 

و�إن تركت للعلم �أموًر� كثريًة كانت يف �ل�سابق من مباحث �لفل�سفة؛ 

فاالأكيد �الآن �أن �لنظرية �لنقدية هي �ل�سيغة �لتي تقوم مقام علم 

�لناقد،  و�لتفكري  �لعقلي  و�ال�ستدالل  بالعقلنة  �ل�سلة  وثيق  �إن�ساين 

وهذ� �ملن�سط هو �ل�سيغة �لع�سرية للفل�سفة.

رابًعا: قيمة النظرية

عابرة  هي  ما  مبثل  للمفاهيم  عابرة  �أنها  هي  �لنظرية  قيمة 

�مل�ساو�ة،  بال�سرورة مع  يت�سالن  فالعد�لة و�حلرية  للتخ�س�سات، 

و�لثالثة جمتمعًة تفر�ض وجود �لتعددية �لثقافية، وهذ� ما مل يكن يف 

منظومة �لبحث �لفل�سفي �سابًقا �لذي �عتمد ثنائية )�ل�سيد/�لعبد( 

(1( P. Pettit: The concept Of structuralism, p.74, University Of California. 

Berkeley, 1977.
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�لنظرية  �أن  كما   ،
(1(

هيجل عند  وتكرر  تاأ�سي�ًسا  �أفالطون  عند  كما 

تتيح جمااًل لتو�سيع ف�ساء�ت �ملعرفة �لتي ال تقف عند �سلطة �لعقل 

وتفرده بالنظر و�حلكم ح�سب كلمة �أفالطون )�لعقل يحكم(، وهي 

�لفكرة �لتي فندها ديفيد هيوم وقال مبقولة )�لعاطفة حتكم، و�أن 

�لعقل خادم للعاطفة(، ويف ذلك باب للمفاهيم �لكربى �لتي نر�ها 

عند رو�سو بني �لعقل و�لفطرة، وكانط بني �لعقل و�الأخالق، وهيجل 

بني �لعقل و�لروح، وقبلهما �جلرجاين بني �لعقل و�لنف�ض و�لغز�يل 

و�لدم  �للحم  ع�سلة  هو  لي�ض  �لذي  �لقلب  �أي  و�لنف�ض،  �لقلب  بني 

�لتي ت�سري يف �جل�سد كله ويف كل جزء منه، وقد  �لنف�ض  و�إمنا هو 

مل  وكلهم  �ملتعاقبة،  �لكتاب  ف�سول  يف  منهم  و�حد  كل  على  وقفت 

يجدو� حرًجا يف عبور �حلدود، وهذ� هو �لذي نحتاجه معرفيًّا؛ ولذ� 

فالنظرية �أو )نظرية �لنظرية( هي �لتي ت�ستطيع فعل ذلك بحرية 

معرفية ال حتا�سرها حدود �لتخ�س�سات �لق�سرية وال غرور �لعقل 

�لذي يف�سي لرتقية �لعقل فوق كل �لقوى �الأخرى، وهي تعلية ت�سل 

حلد �الإلغاء لكل ما هو خارج نطاق �لعقل �ملجرد.

و�لفل�سفة قد و�سلت حلد من �لت�سبع �ملعريف ترتجمه كلمة د�نييل 

�أك�سفورد �لذين مل يجد  �لفل�سفة يف جامعة  دينيت، و�سوؤ�ل طالب 

�أ�ستاذهم �سوى �أن يكرر جو�ب دينيت كما عر�سناه، ي�ساف لذلك 

�سيوع م�سطلح agnostic بني �لفال�سفة و�لعلماء و��ست�سهال �لركون 

يف  ظهر  حيث  �لفل�سفة،  لعمر  قيا�ًسا  حديٌث  م�سطلح  وهو  �إليه، 

وقفت على ذلك بتف�سيل يف �لف�سل �لثالث.  (1(
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�لقرن �لتا�سع ع�سر، ومل يكن �لفال�سفة �لكبار تاريخيًّا بحاجة له؛ 

ولذ� مل يخرتعوه ولكنه جاء على يد عامل بيولوجي متاأخر، و�ساع بني 

�ملتاأخرين مما ي�سري للتحول �لكبري بعيًد� عن �الأ�سئلة �لكربى )�هلل، 

�خللود، و�الإر�دة �حلرة( ح�سب حتديد كانط.

ولقد تقوت �لتحديات �ملعرفية �ليوم مع دخول �لثقافة �لب�سرية 

، وكذلك 
(1(

لزمن �لذكاء �ال�سطناعي �أو لنقل )�لعقالنية �جلديدة(

للمفاهيم  �نهيار  من  عنها  تك�ّسف  وما  �لب�سرية  �لثقافة  ع�سر 

و�ال�ستقطاب  �ل�سعبوية  ظاهرة  مثلتها  حتديات  وبروز  �لكربى، 

�إعادة  وعبيد يف  ل�سادة  �أخرى  مرة  �لب�سر  يفرز  �لذي  �جلماهريي 

�سياغة جلمهورية �فالطون.

ومن هنا تاأتي قيمة �لنظرية من حيث كونها تفاعليًة تتجدد مع 

كل حالة حتدٍّ لها، و�سرطها �أن تعطي تف�سرًي� جديًد� للظاهرة، �أي 

�أن غايتها هي �سبب �نبثاقها بق�سد تف�سري �لظو�هر بروؤية خمتلفة 

لي�ست  فهي  �لالقطعية،  يف  وميزتها  �الإن�سانية،  للمعرفة  ت�سيف 

بني  هي  و�إمنا  �أولية،  فر�سية  جمرد  لي�ست  �أنها  كما  علميًّا،  قانوًنا 

�لبد�ية  هي  �لفر�سية  �أن  على  �لقانون،  وقطعية  �لفر�سية  �سيولة 

�له�سة للنظرية، وكلما تقوت �لفر�سية ب�سنٍد من تف�سري�تها لنماذج 

.
(2(

�أكرث تعززت لت�سبح نظريًة ومل تعد جمرد فر�سية

طرحت مفهوم �لعقالنية �جلديدة و�لذكاء �ال�سطناعي يف كتابي: )�ل�سردية   (1(

�حلرجة(، �لف�سل �الأول، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء 2020م.

�لف�سل  �لن�سقية(،  )�جلنو�سة  كتابي  يف  �لنظرية  مفهوم  بحث  يف  تو�سعت   (2(

�لثالث، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء/بريوت، 2017م.
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ولكن �لنظرية يف �أي حال تظل يف حدود �النفتاح على مزيد �أ�سئلة 

وجتدد  �الإن�سانية  �حلال  جتدد  ح�سب  متجددٍة  لتف�سري�ت  و�لتوق 

ويف  وظيفيتها،  لتجديد  ك�سرٍط  تفاعليًة  �لنظرية  بو�سف  �ملعارف 

هذ� �لكتاب ��ستخدمت �لعقلنة بناًء على �لتفريق �لذي ر�سمه ر��سل 

، و�لعقلنة هي �لعقالنية ح�سب 
(1(

بني �لعقل و�لعقلنة عند جون لوك

فالعقلنة   ،
(2(

�لتجريبي �لعقل  عنده  تعني  و�لتي  خلدون  �بن  مفهوم 

لنا  و�لدليل  �ل�ساهد  �لتي هي  �ملعقوالت  للعقل حينئٍذ عرب  هي نقد 

فعل  وك�سف  �لعقول  قر�ءة  ن�ستطيع  �ملعقوالت  وعرب  عقولنا،  �إىل 

�أخطر من ذلك �سرن�ه يف  وما هو  �ملعقوالت  ولعبة �سناعة  �لعقلنة 

لعبة )عقلنة �لالمعقول(، كما ف�سلنا يف �لف�سل �لثالث.

�ملفاهيم  بني  �لفا�سل  �لتع�سف  ك�سر  ومن  �لتفاعلية  هذه  ومن 

�ملبحث  يف  �ساأعر�سه  كما  �لثقافية(  )�لتفاو�سية  من  نوع  �سين�ساأ 

�الآتي.

خام�ًسا: التفاو�سية الثقافية

نظريات  تبني  على  �الإبد�عية  قدرته  �لب�سري  �لفكر  يعدم  مل 

تفك �لعقدة �لثقافية وتفتح نافذة لالأك�سجني �لنقي، وهناك مناذج 

و�قعية عرفتها �لثقافات وهي �لقيم �لكربى �لتي ينظر �إليها �الإن�سان 

�نظر: )�لعقل �ملوؤمن(، �لف�سل �ل�ساد�ض.   (1(

�لد�ر  �لعربي،  �لثقايف  �ملركز  )�ض169(،  �لعقل  مفهوم  �لعروي:  عبد�هلل   (2(

�لبي�ساء/بريوت، 1996م.
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�ملعا�سي  ظرفه  ومع  حميطه  مع  عالقاته  ل�سبط  مد�خل  بو�سفها 

جمعهن  ولقد  �مل�ساو�ة،  �لعد�لة،  �حلرية،  ثالث:  وهن  و�ل�سيا�سي 

هما: �حلرية  ركنني  على  تقوم  باأنها  للعد�لة  �لفل�سفي  �لتعريف 

يح�سم  ما  هو  �لثالثة  وتر�بط   
(1(

رولز( حتديد  )ح�سب  و�مل�ساو�ة 

كل �لتناق�سات، ولذ� البد من و�سع �مل�ساو�ة يف ر�أ�ض �ملعنى، وهذ� 

للمجموع، بحيث ال  �أن تكون �حلرية حًقا م�سرتًكا  بال�سرورة  يعني 

و�أي خلل يف هذ� �سي�سر حينئٍذ  ت�سر حرية هذ� على حرية ذ�ك، 

والح�سر  كرث  عبيد  مقابل  يف  )بع�ض(�أحر�ر  و�سنجد  بامل�ساو�ة، 

لهم، ولهذ� فاإن �حلرية �ستتقيد باأمرين هما �لقانون و�لر�أي �لعام 

بفعل  يتحققان  ال  مًعا  وهما 
(2(

مل( �ستيو�رت  جون  �سرط  )ح�سب 

على  فئة  ت�ستويل  �أن  كثرًي�  ويحدث  جماعي،  و�إمنا بفعل  فردي 

�جلديدة،  �لليرب�لية  فعلت  كم  هو�ها،  ح�سب  وت�سوغه  �مل�سطلح 

وهذ�  �حلرة،  لل�سوق  �خلفيه  لليد  خا�سيًة  �حلرية  �سارت  حيث 

 ،
(3(

لها قانوًنا  �جلديدة  �لليرب�لية  و�تخذته  �سميث  �آدم  مري�ث  من 

ومن ثم �نهار �سرط �مل�ساو�ة، الأن �ل�سوق فرزت �ملجتمع �إىل طبقة 

بعًد�  يزد�د  وغريها  ومعنوًيا  مادًيا  قادرٌة  �أنها  مبا  متنفذة  جديدة 

مادًيا ومعنوًيا، وهنا �ستاأتي حلظة �لكتلة �حلرجة، ولكي ال يقع هذ� 

)وال  و�مل�ساو�ة  مًعا(�حلرية  بركنيها  �لعد�لة  �إىل  �لعودة  من  البد 

(1( Rawls: A Theory Of Justice. p.3-10. Harvard University, 1999

(2( J.S. Mill: On Liberty, p.7, 11-12, Penguin, London, 2006.

تف�سيل مفهوم �ليد �خلفية يف كتابي: )�لليرب�لية �جلديدة، �أ�سئلة يف �حلرية   (3(

و�لتفاو�سية �لثقافية(، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء/بريوت، 2013م.
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ي�ستقيم هذ� �إال بت�ساحب م�ستمر يتحرك كلما �نفردت و�حدة دون 

�مل�ساو�ة عن �حلرية، وذلك يف  �أخرى، وقد جرت جتربة يف ف�سل 

�سامل  بتطبيق  �مل�ساو�ة  حتركت  حيث  �ل�سمويل،  �ل�سيوعي  �لنظام 

و�نهارت  �لكتلة �حلرجة  �إىل  �لتجربة  ولكن غابت �حلرية فو�سلت 

�ملمعنة  �جلديدة  �لليرب�لية  مع  هذ�  ويتكرر  �أ�سا�سها،  من  �لنظرية 

يف ر�أ�سماليتها حيث يجرى �سحق �مل�ساو�ة عرب �إفر�د معنى حمدد 

ولكن  �لب�سر.  باقي  دون مر�عاة لظروف  �ل�سوق  للحرية هي حرية 

لو �سلمنا ب�سرط �مل�ساو�ة وهو �سرط يندر �خلالف عليه �إذ ال يقول 

�حلرية  تعريف  �أن  ف�سنجد  للم�ساو�ة  برف�سه  )ولو ظاهريا(  �أحد 

تعريف  �أن  و�سنجد  �لتفاو�سي،  باملعنى  ما�سميناه  �إىل  �سيقرتب 

مونت�سيكو �سيخدمنا كثرًي� مبا �أن �حلرية عنده هي: �أن تفعل كل ما 

ال ي�سري غريك، و�أي حرية مت�ض �لغري ب�سرر فهي بال�سرورة منافيٌة 

�الآخرين  خ�سائ�ض  �إلغاء  ت�سمنت  �إن  فامل�ساو�ة  ثم  ومن  للعدل. 

عرب دعوى �لدمج فهي تلغي �لتعددية �لثقافية وجترب �ل�سعيف �أن 

وم�ساألة �ل�سرر  لذلك،  تبًعا  ذ�تيته  ويلغي  �لقوي  عن  ن�سخًة  يكون 

�ستتقرر عرب مقولة �لر�أي �لعام ح�سب �سرط مل، و�لر�أي �لعام يعني 

يتقرر مفهوم �حلرية  �ل�ساأن، وهنا  �لبيئة �ساحبة  باخت�سار ثقافة 

ح�سب كل بيئة ب�سرطها �لثقايف و�لظريف، وكما قال مل فاإن �لتقاليد 

�لطبيعة  مبثابة  ولكنها  �ملثل،  قال  كما  للمرء  ثانية  طبيعًة  لي�ست 

ر�أي  وهو  �لعام  ر�أيه  ي�سكل  ما  �ملجموع هي  ثقافة  �أن  �أي   ،
(1(

�الأوىل

(1( Mill: On Liberty, p.12.
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وبالتايل �سي�سنع قو�نينها  تاريخ هذه �ملجموعة،  جاء من خال�سة 

�لثقافية.ومن ثم �ستقوم نظرية �حلرية بو�سفها نظاًما  بال�سرورة 

يف �لعالقات �لعامة بني فرد وفرد، وجمموعة �الآخرين، ولن يكون 

الأحد حق �الأخذ مامل يتحمل و�جب �لعطاء، و�سماها ر��سل باحلرية 

�ل�سلبية وهي �لتي ال تاأخذ �إال مبقد�ر ما تعطي، �أي يبد�أ �لعطاء من 

�لفرد كو�جٍب �أخالقي وعملي، ثم ينعك�ض عليه �لعطاء مبا �أنه يبني 

.
(1(

خليًة م�سرتكًة يعي�ض فيها مع غريه

عرب هذ� �لرت�بط �ملفاهيمي �ستاأتي �مل�ساو�ة، الأن �حلرية باملعنى 

�ملخ�س�ض هنا لن ت�سمح لطرف �أن ي�ستفيد من حريته فائدًة يجور 

بها على غريه )مادًيا ومعنوًيا مًعا( و�لقانون و�لر�أي �لعام مًعا هما 

ثنائي  جتاوب  يف  �لركنان  هذ�ن  وتكامل  �كتمل  وكلما  �ل�سابطان، 

فاإن �لعد�لة تتحقق يف �أي جمتمع يجعل هذ� مبد�أ له.

بهذ� ال ي�ستقيم �أن ن�ساأل عن حرية فردية، ولن تقوم حريٌة فرديٌة 

�إذ� �ألغينا �مل�ساو�ة، و�مل�ساو�ة ت�ستوجب �أن يتنازل كل منا عن بع�ض 

حريته لكي يقوم تنا�سب جمتمعي معا�سي م�سرتك بني �أفر�د �خللية، 

ولو �أ�سر كل و�حد على حريته �خلا�سة ملا بقي حر و�حد يف �لعامل 

 و�لو�قعية هي يف مقولة جون الكريه: لقد 
(2(

)كما ورد عند ويل�سون(

تنازلنا عن حريات كثرية لكي نكون �أحر�ًر�.

(1( Russel: Why men fight, p.148-150, Routledgy, London, 2010.

(2( B. Wilson: What Price Liberty, p.16, Faber And Faber, london, 2009.
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�إىل  وحتويلها  �مل�ساو�ة  مبفهوم  �لعبث  من  �سياأتي  �خلطر  ولكن 

�لالم�ساو�ة وذلك بق�سر �ملهم�ض على متثل ثقافة �ملهيمن، و�إلغاء 

خ�سائ�ض �ملختلف لكي يندمج كلًيا مع �ملهيمن بخ�سائ�ض �ملهيمن 

مما يلغي �أي �ختالف �آخر، هنا �ستكون �مل�ساو�ة �إلغاًء ولي�ست ت�ساوًيا، 

مبزيد  �ملهم�ض  وتهمي�ض  �ملهيمن  �سروط  لفر�ض  ماكرة  لعبة  وهذه 

�لعد�لة  فيه  تتوفر  معنى  على  �مل�ساو�ة  ت�ستقيم  لن  ولهذ�  تهمي�ض، 

لكل طرف و�حلرية �لتبادلية بني �الأطر�ف �إال �إذ� �رتبطت �مل�ساو�ة 

مع �لتعددية �لثفافية، بحيث تكون �خل�سائ�ض �لعميقة لكل طرف 

�لتعددية  ل�سرط  �إلغاء  دون  �الآخر،  �لطرف  مع خ�سائ�ض  متو�زنًة 

�لثقافية عرًقا وديًنا ولوًنا ولغًة وجن�ًسا، وهنا فقط �ستت�سارك �حلرية 

منها  و�حدة  كل  وتزن  �لثقافية  �لتعددية  مع  و�مل�ساو�ة  و�لعد�لة 

مقامها ومفعوليتها تبًعا ملقام ومفعولية كل مفهوم يف هذه �ملنظومة 

ولو  �لثقافية،  �لتعددية  هي  حًقا  �لب�سرية  ينق�ض  و�لذي  �لرباعية، 

��ستقر �لت�سليم بها لتي�سر �لتفاو�ض على مفاهيم �لعد�لة و�حلرية 

مبيز�ن �مل�ساو�ة �لتي �ستعني �لت�ساوي يف حقوق �الختالف �الإيجابي 

تعبري �جلرجاين  �ئتالف، ح�سب  �إىل  يف�سي  �لذي  �الإختالف  وهو 

.
(1(

عن �الختالف �ملف�سي الئتالف

�ساد�ًسا: عقلنة الالتفاو�سية

على  )�لالتفاو�سية(  ملو�جهة  هي  �لثقافية  للتفاو�سية  �حلاجة 

�جلرجاين: �أ�سر�ر �لبالغة )�ض140(.  (1(
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م�ستوى �لفل�سفة وعلى م�ستوى �لو�قع �لتطبيقي، و�لفل�سفة مع �لو�قع 

وب�سكل �سارخٍ    � و�قعًيا جدًّ كان  فاأفالطون  �الآخر،  �أحدهما  ي�سنع 

 ،
(1(

حني قال �إن �مل�ساو�ة �سرٌّ موؤكد؛ الأنها ت�ساوي بني �لعبد و�ل�سيد

�لكربى  �مل�سالح  خدمة  يف  �لفل�سفية  و�لنظرية  �حلني  ذلك  ومنذ 

، ومثله يقول جون 
(2(

�لنظرية ح�سب كلمة رو�سو ي�ستخدمون  للذين 

�ستيو�رت مل: �إن �لرجل �الأبي�ض ي�سبغ �لنظرية �لثقافية ب�سبغته 

لدرجة �أن ت�سبح �حلرية نظريًة �سيا�سيًة يف �سناعة �لربح و�لك�سب 

.
(3(

�لذ�تي

 
(4(

عالًة على �حلياة يكونو�  ال  كي  �ل�سعفاء  قتل  �أفالطون  و�أباح 

�أن  البد  تكتمل  ولكي  ناق�ض،  رجٌل  �أنها  على  للمر�أة  نظر  ما  مبثل 

تفعل فعل �لرجال، ومل يرتدد �أن ين�سح �لرجال با�سطحاب �لن�ساء 

معهم للحرب م�سبًها ذلك با�سطحابهم للكالب يف رحلة �ل�سيد، 

للمهم�ض  �لذ�تية  �خل�سائ�ض  لقتل  هي  �مل�ساو�ة  �أن  يعني  مما 

وتبديلها بخ�سائ�ض �لقوي عرب �إنكار خ�سائ�ض �الآخر وحتقريها، 

و�سيظل �ساحب �خل�سائ�ض �ملختلفة يف م�ستوى �أقل �إىل �أن يتبنى 

وهي  �لهند(  )جوزة  جماز  لذلك  وي�سعون  �لقوي،  خ�سائ�ض 

�ل�سمر�ء من خارجها لكنها بي�ساء من د�خلها، وهذ� ما يجري يف 

فوؤ�د زكريا: در��سة جلمهورية �أفالطون )�ض113–114(.  (1(

(2( Rousseau: The Social Contract, p.51, Penguin Books, London, 1968.

(3( Mill: Representative Government, Collective Works XIX, p.421. 

فوؤ�د زكريا: در��سة جلمهورية �أفالطون )�ض113(.  (4(
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خماتلة �مل�ساو�ة، حيث يجري حتويل قيمة �خل�سائ�ض لتكون ح�سب 

�سروط �ملهيمن �لذي �سيقي�ض �لعقلية و�مل�ساعر على مقا�سه، و�لقوي 

هنا هو من ت�سنفه �لثقافة بالقوي، وكل من �ختلف عنه فهو �سعيف 

�سيظل يف منزلة  و�إال  �لقوي  و�سلوك  ثقافة  تبني  ق�سره على  ويجب 

�الأقل، وهذ� �سيجعل �مل�ساو�ة )الم�ساو�ة(، و�سيجعل �لدميوقر�طية 

بني  ت�ساوي  الأنها  موؤكًد�   � �سرًّ �مل�ساو�ُة  و�ستكون  للم�ساو�ة،  م�سادًة 

�ل�سعيف و�لقوي، وهذه هي )�أر�ستقر�طية �لعقل و�حلكمة و�لفكر( 

.
(1(

ح�سب و�سف فوؤ�د زكريا جلمهورية �أفالطون

يف  �أفالطون  نظريات  ورثت  �لع�سرية  �أمريكا  �أن  �لو��سح  ومن 

�لدميوقر�طية �الر�ستقر�طية، وما يجري �ليوم هو ثنائية )�ل�سيد/

و�مل�ساو�ة،  و�حلرية  �لعد�لة  مفاهيم  هي  �سحاياها  و�أول  �لعبد(، 

الأنها  موؤكد؛  �سر  �مل�ساو�ة  وحيث  لالأقوى،  و�لعد�لة  �حلرية  حيث 

�لنيويورك  خرب  يف  ذلك  و�ساهد  و�ملهم�ض،  �ملهيمن  بني  ت�ساوي 

تاميز: »�ل�سباب �ل�سود ي�سعرون كما لو �أنهم مو�سع ��ستهد�ف �أكرث، 

وحماية �أقل من جانب �ل�سرطة وينظرون �إىل عنا�سرها على �أنهم 

مفرت�سون« نيويورك تاميز 2021/3/25م. و�سرخة �جلماهري )حياة 

�ل�سود مهمة Black Lives Mattar(، وهو �سعار يك�سف �الإلغاء باأفدح 

�أقد�م  �أنفا�سه حتت  �إذ ي�سل �الأمر باأن يلفظ �الإن�سان �آخر  �سوره؛ 

�الأبي�ض، كما يف  �لرجل  �أعني  يعد مهًما يف  الأنه مل  �أبي�ض؛  �سرطي 

ق�سة جورج فلويد �لذي كانت حادثة موته ك�سًفا ملاآالت �لفل�سفة يف 

�ل�سابق: )�ض114(.  (1(
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�أهم دميوقر�طية  �ملتجددة يف  �الأفالطونية  �الر�ستقر�طية  �سيغتها 

.
(1(

ع�سرية

جون  �سماه  ما  مو�جهة  �أجل  من  هي  �لثقافية  و�لتفاو�سية 

�إىل  �لليرب�لية  حتولت  حيث   ،
(2(

�لنري باال�ستبد�د  مل  �ستيو�رت 

، ولن ت�سل �لب�سرية 
(3(

خطاب يف �لعنف، ح�سب تعبري بول بريمان

وتخلي�سها من  �ملفاهيم  �سيانة  �إال عرب  و�إن�ساين  �سوي  معا�ض  �إىل 

هيمنة �لغرور �لعقالين �لذي يجر�أ على عقلنة �لعنف، ومن ثم �إنتاج 

�مل�سروع  عرب  �ستتم  هذ�  وتعرية  ولل�سمري،  للروح  فاقدة  ح�سارٍة 

�أن  -مبا  �خلا�ض  خطابه  ينقد  �لذي  �لناقد  �لتفكري  يف  �لفل�سفي 

نقد �خلطاب �لذ�تي هو �أعمق �ل�سيغ �لنقدية- وحترير �ملفاهيم، 

�لع�سرية  �ل�سيغة  هي  حيث  �لنقدية،  �لنظرية  قيمة  جوهر  وهذ� 

للفل�سفة. ولن »يت�سنى تعريف �لف�ساء �خلا�ض للفرد �إال عرب ت�سور 

ا ومكونات  �الإ�سرت�تيجيات �لعامة للجمع �لثقايف �لذي ي�سم �سخو�سً

و�إمنا  وبني،  و�لتف�سيل حم�سوًر� بني  �الختيار  يكون  ال  ولذ�  تتنوع؛ 

�أجل ف�ساء�ت ال  �لكل من  �لكل مع  هو �ختيار تفاو�سي يجري بني 

.
(4(

تق�سي �لبع�ض مل�سلحة بع�ٍض �آخر«

�نظر �لف�سل �لثالث، مبحث عقلنة �لعنف.  (1(

(2( Mill: On Liberty, p.13.

(3( P. Berman: Terror And Liberalism, Norton, London, 2003. 

(4( A. Sen: Rationality And Freedom, p.245, 408. Harvard University, 

2002.
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وهذ� يعزز �حلاجة للتفاو�سية �لثقافية باأركانها �الأربعة جمتمعًة، 

و�لتعددية  و�مل�ساو�ة  و�لعد�لة  )�حلرية  �الأربعة  �الأركان  و�جتماع 

�لثقافية( هو وحده �ل�سامن ملنع تاأويل �ملفاهيم تاأوياًل يعزز رغبات 

�ملهيمن ويقمع تطلعات �ملهم�ض، كما عر�ستها يف �ملبحث �ل�سابق.
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